
 Kód  Tilul
 Cena                     

před slevou
 Cena           
nyní

z 008 Mamilárie jsou mým královstvím, Druhá chrudimská ročenka vydaná 
u�příležitosti udělení ceny Zlatý� Alberto obsahuje vzpomínky brněnského 
pěstitele mamilárií – Josefa Moučky, brožováno, 50 stran.

50,00 Kč 5,- Kč

z 016 Náš přítel Rudolf -� první chrudimská ročenka 2000, - zábavné povídání o�Šubíkovi 
a se Šubíkem, jak šel čas…, brožováno. 50,00 Kč 5,- Kč

z 029 Z�našich cest – zpravodaj brněnského spolku AZ, číslo věnované zážitkům 
brněnských členů z�cest za kaktusy, brožované, 24 stran.�� 40,00 Kč 5,-Kč

z 051 Ročenka - kaktusy - Praha, 70 let pražského spolku kaktusářů, vyd. 1992, 
vzpomínky na historii spolku, na osoby i akce, 80 brož. Stran. 38,00 Kč 5,-Kč

z 053 Sborník prací Praha – z�historie klubu, ale i z�cest za kaktusy, veselé 
i�dobrodružné… 50,00 Kč 5,-Kč

z 060 Aztekia 1988, jedenáctá ročenka zpravodaje Aztekia přináší řadu neocenitelných 
informací o nejvzácnějších druzích kaktusů, 70 stran, brožováno. 35,00 Kč 5,-Kč

z 068 Aztekia 1991, Jména kaktusů podle A.V. Friče, brož., 120 stran. 60,00 Kč 5,-Kč

z 073 Začíname pestovať kaktusy, z pera Igora Drába, zajímavé rady pro začátečníky i 
mírně pokročilé. Barevná obálka a 60 stran textu doplněných řadou hezkých 
perokreseb.

30,00 Kč 5,-Kč

z 075 Vzpomínky starého kaktusáře, vyprávění z historie kaktusářství v republice i v 
Brně z�pera O. Sadovského je psáno živým a zábavným stylem. 19,00 Kč 1,- Kč

z 103 BIBLIOGRAFIE k historii kaktusářství, zajímavá studie z pera ing. Mazela, příručka 
pro každého, kdo chce poznat něco z historie naší záliby, či kdo se chce rychle 
orientovat v�tom, kdy která kniha nebo studie vyšla.

40,00 Kč 5,-Kč

z 105 Svět kaktusů podle Friče, další publikace z dílny vydavatelství Igor Dráb - 
s�použitím hesel Zahradnického slovníku naučného z roku 1931-42 sestavili Julius 
Matis a Igor Dráb. Knížka je tištěna na kvalitní křídě, vázaná v tuhých barevných 
deskách.� 

100,00 Kč 20,-Kč

z 108 Noto-minimus 2-3/95, notosborník k 25 letům činnosti notosekce, přináší soubor 
článků s pěstitelskou i jinou problematikou, přináší přehled novějších druhů a 
zabývá se i�kalendářem prací. SKVĚLÉ!

40,00 Kč 5,-Kč

z 115 Sborník NOTO 1991, občasník odborné sekce pěstitelů rodu Notocactus, 68�stran 
textu i�obrázků od našich i zahraničních autorů 34,00 Kč 5,-Kč

z 154 Bibliografia časopisů o sukulentních rostlinách 240,00 Kč 20,-Kč

z 155 Bibliografia základní� kaktusářské� literatury 1983 - 1992 45,00 Kč 5,-Kč

z 156 Bibliografia základní kaktusářské literatury 1945 – 199 90,00 Kč 5,- Kč
z 201 CACTACEAE I/91, slovenský časopis, volné pokračování dřívějšího slovenského 

časopisu Kaktusy-sukulenty 140,00 Kč 20,- Kč

z 206 CACTACEAE VI/1996, slovenský časopis, ročník 140,00 Kč 20,- Kč

Objednávejte e-mailem na adresu:

kaktus@chrudim.cz  

nebo telefonem na

469 688 366

ev. písemně na adresu

Chrudimský kaktusář

Gorkého 886

537 01 Chrudim

                 AKCE - NABÍDKA�LITERATURY� - DOPRODEJ


