Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze - zal. 1922
Věstník

č.161

únor 2001

1. PŘEDNÁŠKY:
Konají se ve Velké geologické posluchárně UK,
Albertov 6, Praha 2,
vţdy ve čtvrtek, začátek v 18 hod., sál otevřen od 17,20
hod., termíny:
( vždy 3. čtvrtek v měsíci )
Program činnosti na rok
2001
knihovna
Datum přednášky / tema
leden
16. 30. 18. př. Klikar - nevytápěný skleník
únor
13. 27. 15. Libor Kunte - Mexiko
březen
13. 27. 15. Bude upřesněno později
březen
31.
SYMPOSIUM 2001
duben
10. 24. 19. Bude upřesněno později
květen
22. 17. Bude upřesněno později
KVĚTEN = zájezd na Moravu !!!
červen
12. 26.
- Přednáška není.
červen
9. - 24.
VÝSTAVA
září
11. 25. 20. Bude upřesněno později
září
13. - 23.
VÝSTAVA
říjen
9.
30. 18. Bude upřesněno později
listopad
13. 27. 15. Bude upřesněno později
prosinec
11.
20. Bude upřesněno později

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.Přednáška prosinec „Vánoční schůze“
Tak jako jiţ několikrát si musím postěţovat na malou účast na tomto slavnostně
laděném setkání. Úvodem jsme viděli krásné záběry z Mexika, ale po roce opět
v provedení digitální fotografie. Má to budoucnost, ale zatím je to moc drahé. Dále
byla soutěţ DIA pozitivů. Měla velice dobrou úroveň a velice malou účast. Potom
následoval kvíz a tombola na čísla vstupenek. Je to takové vyvrcholení celého
kaktusářského roku a bohuţel mnozí kaktusáři jiţ nechodí ani na tuto vánoční – já si
myslím, ţe je to škoda. Ale to jsem jiţ psal v letech minulých.
=JV=

3,2 Přednáška leden
Přednáška př. Klikara, která nás seznámila s moţností pěstování některých kaktusů
v celoročně nevytápěném skleníku. Za podmínky blíţící se domovině se většinou tyto
rostliny autorovy odměnili nádhernými květy i krásným vytrněním .
=I.B.=

3,3. Přednáška únor
Právě včera jsem viděl jak přítel Libor Kunte dokáţe prodat své zkušenosti. Provedl
nás Mexikem, ale trochu jinak. Viděli jsme záběry z přírody, povídali jsme si o erozi a
samozřejmě jsme viděli mnoho a mnoho rostlin. Byl to opravdu zajímavý průřez
z jeho znalostí a cest. Vţdyť v Mexiku byl jiţ 9x !!! Opravdu velice pěkné.
=JV=
=1=

4. CO BUDE
4.1 VÝSTAVA 9. – 24.6. 2001

otevřeno denně od 9 do 18 hodin

Letos pořádáme již 34. výstavu kaktusů a sukulentů pod mottem
„To nejhezčí z minulého století.“
Místo:
Botanická zahrada přírodovědecká fakulta UK, Na Slupi 2 Praha 2
Plánované exposice: Foto z historie až po současnost (ing.Dufek,Havelík)
Foto z cest na naleziště (Mgr.P.Pavelka)
Soutěže:
Kaktusy v miskách
Sukulenty v miskách (ing.Rambousek)
(Libovolné sestavy kaktusů nebo sukulentů v keramických nebo jiných dekorativních
miskách) Muţe se přihlásit kaţdý člen klubu, pro prodávající by mělo být povinností.
Hlavní exposice:
Peru (ing.Heřtus)
Kaktusy a sukulenty z minulého století 20 exposicí 0,9 * 0,9 m (Vl.Kašpar)
K účasti jsou vyzýváni všichni členové. Vzhledem k tomu ţe jde o reprezentační část
výstavy výbor se obrací na všechny zájemce, aby své exposici věnovali zvýšenou
pozornost (Výstavní výbor si vyhrazuje právo exposici slabé úrovně vyřadit).
Vlastní exposice bude umístěna na desce 0,9 * 0,9 m. Za exposicí bude
paraván (rákos či tkanina) v zadní a buď v pravé, nebo levé straně desky. Jednotlivé
exposice budou v rozdílných výškách 50-80 cm nad zemí. Na paravánu za exposicí
jednotný popis a seznam rostlin.
Instalaci rostlin si provede kaţdý vystavovatel sám, text a seznam rostlin bude
proveden jednotně. Podklady pro text vystavovatel
předá garantovi ex. do
15.5.2001. Seznam rostlin s čitelným jménem a uvedením autora popisu předá do
1.6.2001 př. Havelíkovi.
Ti, kdo se přihlásí k vystavování obratem od garanta obdrţí podklady pro
zpracování jednotného textu a popisu exposice.
Vystavující ţádáme, aby do svých exposicí zařadily jen rostliny kultůrně
pěstované nebo dovezené před rokem 1992 v případě importů podléhajících Cites
legálně dovezených po tomto roku je nutno doloţit kopii dovozního povolení.
-Prodej rostlin na výstavě 2001
Přihlášky do prodeje rostlin posílejte písemně do 5.5.2001 na adresu
K.Halbich ,K lukám 649/12-1420 Praha 4 na přihlášce uvádějte své prodejní číslo.
Podmínky prodeje budou zájemcům k disposici na členských schůzích
počínaje 15.3.2001 nebo je obdrţí kaţdý přihlášený obratem domů.
Výbor doufá , ţe i letošní jiţ 34 výstava bude dobrou reprezentací našeho
klubu.
=IB=

4.2 SYMPOSIUM 31.3.2001 (poslední březnová sobota) od 9 do 16:30
!!!Změna místa :
Kulturní dům Krakov
Praha 8 Bohnice,Těšínská 600 (na starých mapách Machlewského)
Možnost dopravy:
-Autobus č.102 z stanice metra C – Holešovice zastávka Krakov
-Autobus č.177 z Ďáblic a Proseku
-Autem výjezd směr Teplice,Bohnice sídl. Bohnice viz. Mapa
Program sympozia:
Inge Brase Pehleman
- Asclepiadaceae (Afrika)
Edmund Kirshnek
- Namíbie/JAR
J.Bohata
- Poslední novinky Mexika
Z.Jirouše
- Peru - Oroya
Vstupné 50 Kč
=2=

Orientační příjezdová mapa na Symposium 2001:

4.3 ZÁJEZD JIŢNÍ MORAVA

12. a 13. 5. 2001

Odjezd opět od Ţenských domovů (metro - Anděl) v 7 hodin. První sbírka v 9,30 př.
Odehnal, potom oběd a v cca 12,30 odjezd směr JIH. Odpoledne 2-3 sbírky, večer
sklípek. V neděli cca 4 sbírky, návrat do Prahy asi v 20 hodin.
Protoţe chceme předejít nepříjemnostem z minulých let vybíráme zálohu ve výši
500,-Kč. Pouze tato záloha bude povaţována za závaznou přihlášku!! Zálohu
posílejte na adresu Jiří Vařečka (viz konec věstníku) sloţenkou (C). Na zadní stranu
sloţenky napište Váš telefon a rodné číslo. Pokud budete jednou sloţenkou platit za
více lidí, napište jejich iniciály také ze zadu. Uzávěrka 20.3.!!!
= JV =

5. Časopis Kaktusy

Nabídka společnosti
Nákup starších časopisů všem klubům i jednotlivcům, kteří pořádají
kaktusářské akce, moţnost odkoupit (případně převzít do komise) starší ročníky
časopisu Kaktusy – kompletní ročníky, do vyčerpání zásob.
Podmínky:
Rok 94….50 Kč
Rok 96….140 Kč
Rok 97….150 Kč
Rok 98….170 Kč
Rok 99….170 Kč
Rok 00….170 Kč
5-10 libovolných ročníků sleva platba hotově 10% komisní prodej 5%
10-30 libovolných ročníků sleva platba hotově 20% komisní prodej 15%
nad 30 libovolných ročníků sleva platba hotově 25% komisní prodej 20%
Časopisy budou zaslány a zabaleny na účet společnosti. Při komisním prodeji
vrácené časopisy hradí objednavatel . Vše je nutno uzavřít do konce roku 2001.
Časopisy budou odeslány okamţitě po zaplacení či písemném objednání komisního
prodeje. Objednavatel obdrţí sloţenku typu A-V s přísl. var. symbolem moţno platit i
převodem. Objednávejte na adrese distributora:
ing.Ivan Běťák , Pod lesem 27 143 00 Praha412 . Email:betak@mbox.vol.cz
=IB=

6. INZERCE
Koupím rostliny rodu Astrophytum a Thelocactus, možno i celou sbírku 0602 304 975
Příspěvky do věstníku a zálohu s přihláškou na zájezd posílejte na
adresu:
Jiří Vařečka, Na Šabatce 2045/5, 143 00 Praha 412,
tel.: 02 - 444 02 063, mobil: 0603 46 76 96, fax + tel: 02 - 61 71 01 01,
nebo E-mail: jiri.varecka@seznam.cz
=3=

= JV =

