Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze - zal. 1922
Věstník č. 159
1. PŘEDNÁŠKY:

srpen 2000

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:
( vždy 3. čtvrtek v měsíci )
knihovna
přednášky

září
říjen
listopad
prosinec

12.
10.
14.
12.

26.
24.
18.
19.

21.
19.
16.
14.

Klikar –Zimovzdorné kaktusy
Dr. A. Lau – Mexiko
W. Rausch – Bolivie – Argentina
Tradiční „vánoční“ schůze
.

2. Knihovna
Ve výše uvedených termínech se na Vás těší naši knihovníci
v knihovně v Botanické zahradě v době od 16,30 do 18 hod.

3. CO BYLO
3.1 Zájezd 20. – 21. 5. 2000

Plzeň a okolí

Již v 9,30 jsme byli ve skleníku pana Bendy a jeho přátel. Má pronajatý skleník v bývalém
zahradnictví. Viděli jsme cca 40 m2 dospělých rostlin všech rodů. Od 12,15 jsme byli ve skleníku př.
Milana Kůrky.Jedna polovina jeho sbírky je „dospělá kaktusová všehochuť“, druhá polovina je velice
zajímavá, má zde velké množství mrazuvzdorných kaktusů, opravdu krásné a zdravé rostliny, v době
naší návštěvy v plném květu. Zde musím př. Kůrkovi ještě jednou poděkovat, neboť to byl on, kdo
nám domluvil návštěvy ve sbírkách. Po obědě (mimochodem velice dobrém, chutném a velké porce)
jsme si udělali neplánovanou mezivložku, navštívili jsme pí . Kaňákovou a prohlídli si její jehličnany.
Od 14,30 nás vítal př. Hájek (Třemošná). Velká plocha a samé výsevy a výsevy a zase výsevy.
Poslední koho jsme v sobotu navštívili byl př. Loose (Záluží). Opět kaktusářská všehochuť pěkných
rostlin.
Ubytování bylo zajištěno (zajistil př. Česal – děkujeme) na ubytovně SOU a SOŠ dopravní v Plzni.
Dobré ubytování v ceně 150,- Kč.
Neděle začala v 8 hod „autobusovou“ polévkou a potom jsme navštívili ZOO a botanickou v Plzni. Už
jen celá ZOO se mi velice líbila svým pojetím safari a velice pěkné bylo propojení s přírodou (ZOO a
botanická je v Plzni společná). Skleník splnil mé očekávání, je velice hezky upraven a pro
sukulentáře, které zajímá JA a Madagaskar to byl ráj na zemi. V poledne jsme navštívili velice
pěknou mladou sbírku, kterou nás provedl př. Jiří Musil. Tato sbírka i její majitel mne opravdu zaujali
a moc se mi tam líbilo. Po obědě jsme navštívili sbírku kterou má př. Milan Douděra rozdělenou na
tři části. Zaujali mne opět mrazuvzdozné rostliny. Opět pěkná sbírka a jeho oblíbené „Meláky“ jsou
opravdu pěkné. Po odjezdu z Plzně nás čekala poslední sbírka. Já se musím přiznat, já nevěděl co
mne čeká. Př. Naxera (Kyšice). Kdo tam nebyl, neuvěří. Co rostlina, to skvost. Zahrádka plná
skleníků s kaktusy je velice pěkně upravená. Kde na to ten člověk bere čas? Chybějí mi slova chvály.
Opravdu zlatý hřeb našeho zájezdu. Nádherně vytrněné rostliny všech možných rodů bez jakéhokoli i
sebemenšího poškození, co rostlina to super výstavní kus. Jeho sbírka patří zcela jistě mezi
nejkrásnější, které jsem měl možnost kdy vidět.
Na závěr již jen musím opět poděkovat všem, kteří mi pomohli tento zájezd uskutečnit a
zorganizovat. Bohužel několik přátel, kteří se přihlásili se nedostavilo na odjez. Já opravdu nemohu
sledovat to, kdo chodí na schůze a kdo ne a kdo tím pádem má přehled o době odjezdu na zájezd.
Cena zájezdu se tím samozřejmě prodražila. Příště bude zřejmě potřeba vybírat zálohu.
A co dál? V průběhu tohoto zájezdu vznikla myšlenka na příští rok. Jižní Morava, kaktusy a večer ve
vinném sklípku. Co vy na to ??? Uvidíme podle vašeho ohlasu, proč ale ne.
=JV=

3.2 Přednáška

18. 5.

př. Fr. Aubrecht z N. Boru „Austrálie“

Viděli jsme velice zajímavé dia z cesty po Austrálii, kterou př. Aubrecht podnikl před několika lety.
Naprosto jiná vegetace než na jakou vídáme na ostatních přednáškách. Příjemné a zasvěcené
povídání – prostě velice příjemné zpestření našich přednášek.
=JV=

3.3 Přednáška 15. 6. - byla odvolána z důvodu výstavy
3.4 Výstava „KAKTUSY 2000“
Vyhodnocení soutěžní části:
a) 0,5m z mé sbírky
1. místo: př. Merhaut Jiří
2. místo: př. Fořt Jiří
3. místo: př. JUDr Veverka Miroslav

od 10. do 25.5.2000
b) „Mammillaria“
1. místo: př. Hlaváček Václav
2. místo: př. Merhaut Jiří
3. místo: př.Ing. Běťák Ivan

c) „Hawortia“
1. místo: př. Kopecký Václav
2. místo: Běťák Zdeněk
3. místo: př. Merhaut Jiří =JR=

Gymnocalycium
Bylo vystaveno celkem 287 kontejnerů s rostlinami. Velice děkuji všem, kteří mi poskytli výstavní
rostliny ( př. Kopecký – 12ks, př.
– 2ks - jedna byla ukradena !!!, př. Běťák – 1ks ). Děkuji
samozřejmě také všem, kteří na výstavě pomohli s instalací a později s demontáží.
=JV=
Sukulenty Jižní Afriky (př. Pavelka)
Sukulenty v bytě (př. Halbich)
Tillandsie (př. Vaněk)

Astrophytum (př. Kopecký)
Frailea (př. Berka)
Euphorbia (př. Běťák)

4. Co bude
14.9. – 24.9. podzimní výstava v Botanické zahradě University Karlovy, Na Slupi 2, Praha 2,
otevřeno 9 – 18, bohatá nabídka rostlin, literatury a kaktusářských pomůcek.
Podzimní říjnová a listopadová přednáška slibuje nevšední nezapomenutelný zážitek. Oba
přednášející Dr. A. Lau i W.Rausch jsou světové kapacity a nestoři kaktusářství. Doufáme, že je
nezradí zdraví a přijedou (je zajištěn náhradní program – za W.Rausche by přijel jeho mladší
kolega – Ing. E. Markus). Nenechte si ujít asi poslední vystoupení těchto znalců kaktusů u nás.
= Bi =

5. INTERNET www stránka spolku:
Náš klub má samostatnou internetovou stránku na které je vše, co se týká našeho klubu a také
celého českého kaktusářství.Stránka je umístěna na adrese : http//mujweb.cz/www/spks.
K prohlížení vyžaduje explorel min. verze 4.0, je optimalizována na rozlišení 800 na 600. Souběžně
je zřízen spolkový e-mail: spks@seznam.cz. Máte-li možnost, doporučuji k pravidelným prohlídkám
a návštěvám. Stojí to za to. E-mail předsedy spolku: betak@mboxvol.cz.
=BI=

6. Zprávy pro Gymnofily

SETKÁNÍ GYMNOFILŮ

BUDE

2. 9. 2000 V PRAZE

Setkání Gymnofilů se koná letos, první víkend v září zde v Praze, a máme se opravdu nač těšit.
Již v pátek (1.9.) večer plánujeme 3 přednášky společně s pěstiteli Fraileí. Sobotní maraton (2.9.)
začíná v 9 hod a ukončení přednášek plánujeme cca 16-18 hod (bude cca 5 přednášek). Potom
následuje neoficiální část a volná zábava. Pro mimopražské bude zajištěno ubytování (to nutné
objednat dopředu !!!). Setkání se koná v restauraci „Na Ledárnách“ ul. Točitá 46, Praha 4.
Ubytování bude cca 200m vzdálené na Zeleném pruhu.
Přihlásit se do sdružení Gymnofil a tím získat právo na odběr zpravodaje Gymnofil můžete
nejlépe na adrese předsedy našeho sdružení:
Jaroslav Procházka, Jurkovičova 7, Brno – Lesná, 638 00.
= JV =

Příspěvky do věstníku a přihlášky na setkání Gymnofilů posílejte na adresu:
Jiří Vařečka, Na Šabatce 2045/5, 143 00 Praha 412,
tel.: 444 02 063, mobil: 0603 46 76 96, fax: 61 71 01 01, nebo E-mail: jiri.varecka@seznam.cz

