
Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze - zal. 1922 
 

Věstník č. 153                                                                                                únor 1999  

1. PŘEDNÁŠKY:                                
 Konají se ve Velké geologické posluchárně UK, Albertov 6, Praha 2,  

vždy ve  čtvrtek, začátek v 18 hod., sál otevřen od 17,20 hod., termíny: 
 

18.3.1999    př. Janeba - Chile  

27.3.1999         Symposium  

15.4.1999    program bude upřesněn později 

20.5.1999    př. Záruba - Fotografování 

22.5.1999    zájezd - OSTRAVA                                         =JV= 

 

2. KNIHOVNA: 
Je pro Vás připravena v BZ  Na slupi v těchto termínech:     

23.2., 9.3., 23.3., 13.4., 27.4., 11.5., 25.5., 8.6. 
Je to vždy úterý, knihovna je otevřena od 16

30
 do 18 hod. 

 

3. CO BYLO 

3.1 Přednášky: 
                        

10.12.1998 tradiční Vánoční schůze  
Proběhla opět ve dvou soutěžních částech – soutěžní test a soutěž diapozitivů. 
a) Soutěž diapozitivů.   
Tentokrát se přihlásilo poměrně hodně soutěžících v kategorii 10 dia – osm. V kategorii krátký 
program soutěžili tři přátelé (Bohata, Myšák a Záruba). Celková úroveň přednášek byla velice dobrá, 
musím ale přiznat, že výše uvedení tři přátelé měli své DIA opravdu skvělé. Vítězové těchto kategorií 
se tentokrát stali přátelé Záruba a Bohata.                                                                                                                             =JV= 

b) Kvíz. 
Kvizu se zúčastnilo 42 členů, odpovídali na 20 otázek. Plných 20 bodů získali př. L. Miller, Z. 
Podroužek a M. Smutný. Rovněž 19 bodů získali 3 přátelé, příště musíme udělat kviz poněkud těžší, 
protože vědomosti našich členů jsou nadprůměrné, což je dobře.                                                                       =RD= 
 

21.1.1999 Ing. Václav Jiránek -  „Rod Gymnocalycium“   
Velice pěkná a profesionální přednáška zcela jistě zaujala každého pěstitele kaktusů. Domnívám se, 
že autorův „pokus o víceplánovou přednášku“ opravdu vyšel a každý posluchač si přišel na své, 
nejen specialista rodu Gymnocalycium. Přednáška byla snímána na video, opět musím říci bohužel 
špatná kvalita zvuku v tomto sále se opět ukázala, nicméně za zhlédnutí jistě stojí.                                       
=JV= 
 

18.2.1999 Ing. Ivan Běťák - „Mexiko“ 
Předseda našeho spolku nás seznámil s první částí cesty po Mexiku (druhá část bude připravena 
jako náhradní). Za velký plus této přednášky bych považoval propojení kaktusů s obrázky kultury 
Mexika a ukázkami minerálů.                                                                                                                                                                             

=JV= 
 

4. CO BUDE 
 

4.1  Symposium 99                         27.3.1999      sobota 
Sejdeme se opět na stejném místě v sále na Praze 4 – Pankráci, ulice Na strži, od 9 do 16 hodin  
(výstup metro Pankrác, na křižovatce vedle pošty v hnědé kachlíkové budově s nápisem Siemens). 
Přednášející: 

př. Veverka (Praha) ……..  Parodie   (průřez rodem) 
p. Rausch   (Rak.)  ……….  J. Amerika  (z posledních cest) 
p. Kirschnek  (BRD) ……...  Rostliny Afriky  (Zambie a okolí) 
př. Zachar  (Slov.)  ………. Mexiko 
Vstupné 50 Kč, platí se až na místě. Všechny srdečně zveme na první jarní akci roku 1999 .          

=JV= 
= 1 = 



4.2  Výstava červen 1999             11.6. - 27.6.1999 
Výstava bude opět ve sklenících Botanické zahrady. Společně s naší výstavou budou otevřeny všechny 

skleníky BZ. 
Jednotlivé expozice budou zabezpečovat přátelé Zeman, Halbich, Heřtus, Krejčík, Bittman, Pavelka a další 

vlastními výpěstky. O pomoc žádá př. Kopecký, který garantuje rod Notocactus a byl by rád, aby tato expozice 
byla opravdu reprezentativní. 

Jako každý rok i letos př. Rambousek přijímá přihlášky do soutěže ve třech kategoriích: 
a) půl metru z mé sbírky (jednotná miska 60 x 40 cm) 
b) můj nejhezčí kaktus - pozor letos pouze Gymnocalycium  !!! 
c) můj nejhezčí sukulent - pozor letos pouze Euphorbia !!! 
Výstavní výbor vyzývá všechny členy k aktivní přípravě a následné účasti na výstavě, která je jediným 

zdrojem financí k zabezpečení činnosti našeho spolku. 
Zároveň vyzýváme všechny členy, kteří mohou udělat a zabezpečit cokoli pro propagaci výstavy, aby se 

přihlásili osobně, telefonicky nebo písemně řediteli výstavy, kterým je:  V. Kašpar, Janouškova 134, Praha 6  
162 00, tel. byt: 362 227.                                                                                                                         =VK= 

  

Přihlášky do prodeje rostlin na výstavě 1999 posílejte do 10.5. 1999 na adresu: 

Karel Halbich, K Lukám 649, Praha 4, 142 00       (vedoucí prodeje)                                                           =KH= 
 

4.4  Zájezd                22. – 23.5.1999         OSTRAVA  a  okolí 
Na základě celkové spokojenosti  se zájezdem v roce 1998 chystáme i v roce 1999 tentokrát 
dvoudenní zájezd do moravských sbírek a to v termínu 22. - 23.5.1999. Zájezd bude pro členy a rod. 
příslušníky a bude stát 500,- Kč a navštívíme 5 - 6 sbírek. Podrobnější informace o průběhu zájezdu 
budou na našich schůzích, na kterých se můžete také přihlásit. Musím Vás ale upozornit, že míst je 
jen omezený počet a tak kdo dřív příjde, ten pojede. Můžete se samozřejmě přihlásit i mimo 
pravidelné termíny vedoucímu zájezdu.  

  Jiří Vařečka, Na Šabatce 2045/5, 143 00  Praha 4,     02 - 444 02 063,     + fax:  02 - 61 71 01 01 

Já sám za sebe zájezd všem doporučuji, byl jsem v Ostravě v září 1998 a to co jsem tam viděl bylo 
prostě super, nehledě na to, že Ostrava je opravdu daleko a jet toto autem není moc levné.                  

=JV= 
 

5. Členské příspěvky    1999 !!   

   Vážení, Pokud jste loni dostávali časopis a letos Vám přišel jen tento věstník, je to 

upozornění na to, že jste rok 1999 nezaplatili (asi 12% členů), nebo nám nedošel důkaz 

(složenka či výpis) o Vaší platbě. Prosím, kontaktujte distributora Ing. Ivana Běťáka. Příští 

věstník již nebude zasílán. 
 

Pro členy našeho pražského klubu je tato základní platba: 
časopis + věstník                          250,- Kč 
jen věstník                                       70,- Kč 
člen starší 70 let                            180,- Kč    

Cena časopisu zůstává při zachování 4 + 2 čísel stejná jako loni ( 180,- Kč) a zvyšuje se jen 
poštovné o 10,- Kč.                                                                                                                                                   
=BI= 

 

6. Pozvánka na výstavy: 
 

Sokolov     20. – 23. 6.1999    a     22. – 25. 8. 1999 

Sokolovský zámek, zimní zahrada, od 9 do 17 hodin. 
 

Františkovi Lázně    18 – 20. 6. 1999 

hala Glaubnerových pramenů, 7 – 17 hodin.  
 

Rychnov nad Kněžnou   11. – 14. 6. 1999 

Dům zahrádkářů Rychnov nad Kněžnou 
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