
Klub kaktusářů Plzeň 
pořádá 

již 19. ročník sympozia o kaktusech Plzeňské kaktusářské kolokvium 
které se uskuteční v sobotu 15. září 2018 

v kulturním domě JAS, Jablonského 39, Plzeň 32600 
 

Program: 
 V pátek 14. 9. od 18 hod se koná „Setkání přátel plzeňského fóra“  

 neformální setkání ve sbírce Jiřího Musila v Plzni – Žižkova 45, Plzeň. 
 
Sudové pivo Prazdroj 12° věnuje KK Plzeň – půllitr s sebou. 
Prohlídka sbírky, diskuze nad kaktusy, promítání obrázků a filmů s kaktusářskou tématikou. 
Od 20:00 – degustace regionálních piv dovezených účastníky z různých koutů republiky. Ve 21:00 – Za kaktusy do Kolumbie – Karel Sladký, krátká přednáška. 
Možnost přespat v místě konání ve stanu. 
 Sobota 15. 9. od 9:00 Kolokvium „O pikýrování, sázení a přesazování“ 
 
  9:00 – 10:30 Burza rostlin a pěstitelských potřeb 
 
10:45 – 13:00 Nádoby pro kaktusy a sukulenty – keramika nebo plast? Jirka Vinař (Plzeň) – film & diskuze - malá exkurze do keramické dílny  

Pikýrování klíčenců  Filip Jelínek (Plzeň) – krátká přednáška & diskuze 
Kvetoucí lobivie aneb jak často je třeba přesazovat     Honza Čáp (Kratonohy) – krátká přednáška & diskuze 
Přesazování vzrostlých rostlin     Milan Douděra (Plzeň) – krátká přednáška & diskuze & film 

   O pěstování     Zdeněk Jára (Štěpánov/Olomouc) – přednáška & diskuze 
   Zakořenování rostlin s poškozenými kořeny      Pavel Peregrin – krátká přednáška & diskuze 

Mrazuvzdorné Echinocereusy ve volné kultuře a v přírodě aneb když se 
nemusí přesazovat Honza Müller (Horní Počáply) – krátká přednáška 

      
Účast v diskuzi přislíbili: Míla Hájek, Radka Matulová, Milan Kůrka, Petr Hoffmann a další… 
 
Každý účastník obdrží zdarma jako bonus originální lisované DVD na téma „Výsevy“ 
vydávané KK Plzeň u příležitosti sympozia. 
    
Od 13:00 – Návštěvy v plzeňských sbírkách. 
Pozor: Z důvodu koordinace sobotních návštěv sbírek je nutné se na návštěvu u konkrétní osoby 
předem nahlásit, nejpozději pak během dopolední burzy. Bez ohlášení nebude garantována přítomnost 
majitele ve sbírce. Seznam bude k dispozici cca týden před akcí na webu www.kkplzen.eu. 
 
Cena za prodejní stůl: 100,- Kč (prodávající neplatí vstupné) 
Vstupné: 50,- Kč  
 
Ostatní informace: www.kkplzen.eu & info@kkplzen.eu 


