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

č.163

21. srpen 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
leden
únor
březen
březen
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květen
červen
červen
září

knihovna
16. 30.
13. 27.
13. 27.
31.
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9. - 24.
11. 25.
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říjen
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13. - 23.
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11.
-

Datum přednášky / tema
18. př. Klikar - nevytápěný skleník
15. Libor Kunte – Mexiko
15. Ing. Jiránek – Nejen Gymna
SYMPOSIUM 2001
19. př. Pavelka – JAR a Namíbie
17. př. Krejčík – Cesta do Mexika
- Přednáška není.
VÝSTAVA
20. př. Ullmann – Afrika trochu
jinak
VÝSTAVA
18. př. Šorma – Bolivie
15. př. Kunte - Madagaskar
20. Tradiční „Vánoční“ setkání

Leden: př. Bohata a spol – Mexiko, únor (v jednání): př. Aubrecht – Zimbabwe.

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 a BUDE
3,1. VÝSTAVA 9. – 24.6. 2001
Výstava „To nejhezčí z minulého století skončila “. Podle vyjádření návštěvníků byla
velmi úspěšná. S projektem nám pomohl Dr. Větvička, za coţ mu děkuji. Zároveň
děkuji všem, kteří se výstavy aktivně zúčastnili a to jak prací, přípravou i výstavními
exponáty. Zvláště 20 účastníků v expozici 1x1 metr a další, ač to bylo v soutěţní
části, nebo speciální expozice včetně foto byly opravdu na vysoké úrovni.
Výsledky:
1, 1x1 metr
1. Jiránek,
2. Hlaváček, 3. Pavelka
2, Nejkrásnější kaktus
1. Pazourová, 2. Běťák,
3. Krejčík
3, Nejkrásnější sukulent 1, Halbich,
2. Kašpar,
3. Fridrichová

Nyní nás čeká tradiční podzimní výstava ve dnech 13. – 23.9. 2001 .
a příprava na výstavu v roce 2002, která bude spojena s významným výročím
klubu. Ještě jednou děkuji VŠEM, kteří se zúčastnili výstavy 2001 a vyzývám členy
k návrhu námětů a podání námětů na výstavu 2002.
Děkuji všem ještě jednou – ředitel výstavy Vladimír Kašpar.

4. Podzimní výstava
Opět stejné místo i stejné časy jako v červnu. Těšíme se na Vaši návštěvu.

5. Žádost
V příštím roce náš praţský spolek bude slavit neuvěřitelných 80 let svého trvání.
Obracíme se na vás všechny o náměty, pomoc či poskytnutí starých archiválií tak,
abychom mohli toto výročí důstojně a zajímavě oslavit. Obraťte se na organisátory
př. Šedivý, Dufek, Havelík, Běťák, či kohokoli z výboru.
=BI=

6. ZÁJEZD CHRUDIM – ZAMYKÁNÍ SEZONY sobota 29.9.
Poslední sobota v září, odjezd v 7 hodin opět od Ţenských domovů, příjezd ve 20-21
hodin. Cena 100Kč. Zájemci se mohou hlásit viz konec věstníku. Zatím je přihlášeno
cca 10 zájemců, záloha se nevybírá, pro jistotu zavolejte a rezervujte si místo.
Myslím si, ţe pokud se rozhodnete na poslední chvíli, tak můţete přijít přímo
k odjezdu.
=JV=

7. Zprávy pro pěstitele rostlin JIŽNÍ AMERIKY

SETKÁNÍ NOTOSEKCE BUDE

1. 9. 2001 V PRAZE

SPKS a Notosekce uspořádají toto celodenní setkání společně. Po loňských
zkušenostech jsme se rozhodli pro stejné místo jako loni při setkání Gymnofilů.
Setkání Notofilů se koná letos, první víkend v září zde v Praze, a máme se
opravdu nač těšit.
Sobotní maraton (začíná v 9 hod a ukončení přednášek plánujeme cca 18 hod
(budou 3 - 4 přednášky). Potom následuje neoficiální část a volná zábava. Pro
mimopraţské bude zajištěno ubytování. Setkání se koná v restauraci „Na
Ledárnách“ ul. Točitá 46, Praha 4 (salonek). Ubytování je zajištěno v ceně 320,Kč za noc a je se snídaní v hotelu BETA (cca 400 m od místa konání).
Program:
09 – 10
prezentace
10 – 12
Franz Strigl (Rak.) Za kaktusy Argentiny
12 – 13
oběd
13 – 14
jednání notosekce
14 – 15,30 Stanislav Stuchlík Malacocarpusy
16 – 17,30 Wolfgang Gemmrich (BRD) Notokaktusy jižní Brazílie
Členové Notosekce budou vyrozuměni centrálně, ostatní mohou posílat přihlášky na
adresu praţského organizátora – Jiří Vařečka ( ostatní viz závěr věstníku) – hlavně
ti, kteří potřebují zajistit ubytování, bude se platit záloha 200,- Kč/1 noc, nebo:
Ing. Stanislav Stuchlík, Mělčany 71, 664 64 Dolní Kounice, tel.: 0502/422948.
Přijďte se podívat, bude to jistě velice zajímavé a ne úplně specializované, potěší to
jistě kaţdého pěstitele kaktusů.
A budou tam i GYMNA!
V neděli budou zajištěny návštěvy ve sbírkách, jiţ nyní p. Jiránek a Vařečka.
Doprava: Metro C, stanice Budějovická a dále autobus č. 205 a 124 směr Zelený
pruh. Info o ubytování na www.hotelbeta.cz
=JV=

8. INZERCE
Prodám kvalitní nástěnný kalendář „Mexické kaktusy“ na rok 2002, formátu A3.
Třináct snímků na křídovém papíře pochází z cest po Mexiku. Cena 150,-Kč/kus, při
větších odběrech sleva moţná.
Miloš Záruba, 143 00 Praha 4, Okruţní 7. Tel.,
zázn. a fax: 02/444 02 421, mobil: 0603 41 59 18.

Příspěvky do věstníku a přihlášky na zájezd a setkání Notofilů 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
předseda: ing.Ivan Běťák , Pod lesem 27 143 00 Praha412 .
Email: betak@mbox.vol.cz

