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Pf 2008
Vše nejlepší , hodně zdraví , štěstí a pěstitelských
úspěchů v roce 2008

                        přeje

                                   výbor KK Olomouc

JE HOTOVO - NOVÝ SKLENÍK
STOJÍ
(pokračování)

Tak abych dokončil, co jsem nakousl ve svém minulém
povídání o stavbě nového skleníku !!
Byl jsem hodně zvědavý, jak bude vypadat, doufám že
vy taky.

Takže už jen stručně - fotka hotového skleníku.



Společnou fotkou otce a syna Martererových u svého díla ukončujeme v pátek 23.března stavbu.

Už zbývají jen drobné dodělávky - obložit ze země vykukující základy a udělat okolo oplechování a taky zavést
elektřinu, aby se dalo svítit a hlavně topit. Ale to všechno počká, nejprve je "nezbytně" nutné nastěhovat
kaktousky, jaro je v plném proudu a poupat valem přibývá.
Tady vidíte, jak to vypadalo uvnitř skleníku těsně před naskladněním kaktusů. 

Na tomto obrázku totéž po naskladnění - už to vypadá jak v kaktusovém skleníku. 



A první nedočkavci reagují rychle a vděčně na nové a lepší prostředí krásnými květy a bohatou násadou poupat
na ukázku květ Echinocereus (snad adustus). 

A jestli si, tak jako já, naivně myslíte, že jsem vyřešil svůj problém s prostorem, tak Vás mohu ubezpečit, že NE.
Byť jsem postavil skleník jednou tak velký, už jen letmým pohledem na fotku po naskladnění zjistíte, že je
PLNÝ – jak taky jinak, že?
Jak jsem říkal v úvodu, (a snad mi dáte za pravdu) nedostatek prostoru je pro naprostou většinu kaktusářů
zásadní a nikdy nevyřešitelný problém.

Všechny Vás zdraví a někdy napříště se těší Pepa Tichý z Olomouce

Plán práce na rok 2008 

9.2.2008 Mgr.Jan Gratis – Evropské sbírky
8.3.2008             L.Fischer – Argentina
12.4.2008           Ing.Pavel Heřtus - Peru
10.5.2008           Jardin Exotique Monaco – Ing. MichalRec
19.- 22.6.2008   výstava KK v atriu VMO
27.- 28.9.2008   Zájezd „ Zamykání seóny“
11.10.2008         bude upřesněno
8.11.2008           bude upřesněno
6.12.2008           Mikulášská nadílka

Kontakty

KK Olomouc, Kaktusářská sekce VSMO, nám. Republiky 5, 771 00 Olomouc

kaktusy.olomouc  @  carciton.cz  , www.carciton.cz/kaktusy
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