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

č.165

12.2.2002

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:
( vždy 3. čtvrtek v měsíci )
Program činnosti na rok 2002
knihovna
2001
leden
15.
29.
únor
12.
26.
březen
12.
26.
březen
23.
duben
9.
23.
květen
14.
28.
8. květen = zájezd
červen
11.
25.
červen
8. - 23.
září
10.
24.
září
12. - 21.
říjen
8.
22.
listopad
12.
26.
prosinec
10.
-

Datum přednášky - tema
17. pp.Bohata + Myšák - Mexiko
21. p. Libor Kunte - Madagaskar
21. p. Fr. Aubrecht - Zimbabwe
SYMPOSIUM 2002
18. p. Havelík - Kuba
16. p. Krejčík – Z cest
pp. Bittmann, Pavelka, Heřtus
Přednáška není.
VÝSTAVA
19. Bude upřesněno později
VÝSTAVA
17. Bude upřesněno později
21. Bude upřesněno později
19. 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.
= JV =

3. CO BYLO
3,1. Zajímavosti
Novinami proběhla zpráva, ţe ČIŢP /česká inspekce ţivotního prostředí/ opustil, jak
zástupce ředitele a šéf oddělení ochrany přírody dr. Lad. MIKO ,tak brněnský inspektor Jiří
Zahrádka.Kaktusáři znají tyto jména z různých akcí kolem dovozů rostlin.Škoda, s dr. Mikem
jsme v poslední době našli společnou řeč, pochopil problematiku kaktusářství a i to, ţe zde
v ţádném případě nejde o bohatství a závratné sumy, tak jak občas proběhlo v médiích,ale
čistě o nadšence a jejich koníček./veškeré zadrţené rostliny od doby platnosti zákona
nepřesáhly cenu 50 000 Kč/.Nový nástupce zatím nebyl jmenován.
= BI =

3,2 Přednáška - Prosincová Vánoční schůze
Obvyklá Vánoční přednáška s tombolou a soutěží diapositivů se letos vydařila, nebyl sice očekávaný
kviz, ale stovka návštěvníků se nenudila.Přítel Lukeš nás již podruhé seznámil s pokrokem v oblasti
digitální techniky, která se začíná pomalu ale jistě prosazovat vedle video kamer i do diapositivního
fotografování.Zároveň nás provedl Mexikem.Čtyři krátké programy přátel Záruby,Berky, Hlaváčka a
Bohaty se moc líbili ať to byl výběr dia z cest či ze sbírek.Večer se vydařil a snad i sáčky z tomboly
potěšily.
= BI =

3,3 Přednáška 16.1.2002
Na lednové přednášce se nám představil jeden z našich mladých nadšenců a cestovatelů,
který své oblíbené Mexiko navštívil jiţ několikrát. Přítel Myšák nás svou první velkou
přednáškou seznámil s tím co viděl ,zaţil a nafotil v Mexiku.Při svých cestách hledali kromě
známých rostlin, hlavně těţce dostupné a z nálezišť málo známé zajímavé rostliny včetně
nově popsaných novinek.Diapositivy byly kvalitní, přednáška se moc líbila. Jen tak dál.
=1=

Dne 12. Dubna vzpomeneme 10. výročí úmrtí ing. Miroslava Voldana. Členem naší
organisace se stal v 60. Letech minulého století. Brzy se stal jednatelem spolku a od roku
1967 byl jeho předsedou plných 25 let aţ do své smrti v roce 1992.
Ing. Voldan se zajímal zejména o jihoamerický rod Copiapoa a o severoamerické miniatury
rodu Turbinicarpus. Měl velkou sbírku, v níţ vynikaly krásné rostliny rodu Melocactus;
věnoval se i ostatním sukulentům, zvláště Euphorbiím a Pachypodiím, měl i mnoho hezkých
druhů orchidejí.
Byl iniciátorem semináře v roce 1982 a následujících symposií, která se konají dodnes na
začátku jara. Napsal mnoho odborných článků s kaktusářskou tématikou, přispíval do
zahraničních časopisů a byl téţ členem IOS. Bezesporu zůstává ing. Voldan velkou
postavou československého kaktusářství.
= RD =

4. CO BUDE

Úvodník

Rok 2002 je pro náš praţský spolek rokem jubilejním, rokem 80 výročí zaloţení, 80 let
nepřetrţité, dá se říct velmi úspěšné a prospěšné činnosti.Většina, snad všechny letošní
naše spolkové akce si toto výročí budou připomínat a některé budou přímo na osumdesátiny
zaměřené. Je naší povinností dědictví našich předchůdců zachovávat a snaţit se dál rozvíjet
a propagovat.
Loňský rok jsme zakončili s členskou základnou nečekaných 706 platících členů, z toho je
těch našich co s klubem ţijí, chodí na naše výstavy, přednášky, půjčují si knihy v naší
rozsáhlé knihovně,jezdí na společné zájezdy, kolem 550 a asi 150 dalších je z celé republiky
ti co ve svém okolí nemají klub, nebo se z různých důvodů cítí jinde lépe a zkouší to u nás
někdy rok ,ale většinou natrvalo. Ď
Řadu let nemáme finanční problémy.Výbor pracuje jiţ řadu let ve skoro stejném sloţení,
zavedl a dodrţuje rozumnou vyváţenou finanční politiku a díky vydařeným výstavám,které
jsou u řady Praţáků jiţ v pravidelném kalendáři akcí na které se těší a přijdou několikrát, a
díky Vám co nám pošlou o něco víc neţ musí a letos jich je zatím více neţ 50 % z těch co
zatím zaplatili,nám umoţňuje starším členům /nad 70 let/ doručovat časopis za základní
cenu,můţeme udrţovat ţivou a na vysoké úrovni naši knihovnu o více neţ 1400
poloţkách/loni jsme nakoupili za více neţ 30 000 Kč/.Můţeme pořádat pravidelnou i
mimořádnou přednáškovou činnost,pozvat a zaplatit i zahraniční hosty /loni přítel Lau a
přítel Lavranos dva nestoři celosvětově uznávaní odborníci / v mimořádných termínech.
Letos
opět
počítáme
s bohatou
činností,
jarním
sympoziem,obvyklými
přednáškami,výstavami, provozem knihovny a s mimořádnou oslavnou ,jubilejní akcí
11.10.2002 v době ,kdy před 80 léty náš klub začal svou dlouhou úspěšnou činnost.
Moc by nás co v současnosti o klub a jeho chod pečujeme potěšilo,kdyby naše pečlivě
připravované přednášky navštěvovalo letos více z Vás, myslím, ţe je na co se dívat,pobavit
se jednou za měsíc se stejným koníčkem postiţenými přáteli a i něco nového se dozvědět.
Těším se, ţe i letos se s Vámi budeme často potkávat na našich společných akcích.
Předseda Ing. Ivan Běťák

4,1 Zájezd
Jarní zájezd je připraven na středu 8.5.2002 /svátek/ a navštívíme naše členy a jejich
pěstírny . V Dymokurech skleníky a pěstírnu přítele Bittmana, v Letňanech nové
polokarbonátové skleníky přítele Pavelky a v Šibřině rovněţ nové skleníky přítele Heřtuse.
Vţdy se jedná o jedny z největších tuzemských pěstitelů a obchodníků z kaktusy a
sukulenty. Jejich skleníky bývají plné zajímavých semenáčků i sbírkových rostlin.Přihlášky
přijímá jako obvykle přítel Vařečka. Cena 100 Kč.
= BI =
=2=

4,2 Sympozium -!! Pozor změna místa.!!
Jarní praţské sympozium je letos jiţ 16 a bude se konat 23.3.2002 od 8 do 17 hodin v sále
obvodního úřadu Prahy 8 Libeň U Meteoru 6/ tam co bylo předloni v roce 2000 .Stará adresa
byla Zenklova 43/8.Vchod do budovy není ze Zenklovy ulice,ale ze zadní strany z ulice U
Meteoru.Zenklova ulice vede přímo od stanice Palmovka /Metro B /,moţno jet jednu stanici
tramvají nebo 5 minut pěšky.Občerstvení přímo v areálu,parkování kolem.Vstupné 50 Kč.
Plánováno je 6 přednášek ,2 velké a 4 malé/40 – 45 minut/Jedna z velkých bude od Ingo
Breuera autora prvního letošního Speciálu.Pochází a ţije v Německu , ale má také farmu
v JAR.Jedna z krátkých se bude věnovat digitálním diapositivům ukázkám co umí
/Mexiko/.Ostatní přednášky se ještě upřesňují tak , aby pokryly co nejvíce témat.
Omluvte nesprávnou informaci v prvním čísle časopisu, došlo ke změně místa, platí
Věstník.
= BI =

4,2 Výstava
Jaro se kvapem blíţí a s ním i příprava naší výstavy, která proběhne od 8.6. do 32.6.2002
opět v Botanické zahradě University Karlovy.Bude to jiţ 35 jubilejní velká výstava.I při této
výstavě chceme zvýraznit 80 výročí naší činnosti,a tak jedna z hlavních exposic se bude
věnovat tomuto tématu.Všechny Vás vyzýváme k aktivní spolupráci,příslušní garanti Vás rádi
zapojí a přijmou vaše výstavní exponáty
Výstavní exposice a jejich garanti
- historie spolku – dokumenty, foto apod.
Dufek,Havelík,Šedivý
- rostliny našich dědů
Ullmann
- rostliny s rodokmenem
Vaněk
- Afrika rostliny a artefakty
Pavelka
- phylocactus
Jiránek
- co se hodí do okna
Halbich
- A.V.Frič a jeho rostliny
Říha, Šedivý
- klasické soutěţe- 0,5 m2,kaktus, sukulent
Sokol
Přihlášky do prodeje rostlin na jarní výstavě 2002 zasílejte do 3.5.2002 na adresu:Halbich
Karel K Lukám 649/12 14200 Praha 4.Na přihlášce uvádějte svoje číslo prodejce bylo li
přiděleno.Povinnosti a podmínky prodeje budou obdobné jako loni /budou všem upřesněny
písemně.
= BI =
Pro připravovanou fričovskou expozici na jubilejní výstavě kaktusů 2002 hledáme rostliny,
které A.V.Friče nějakým způsobem připomínají, tj. které na svých cestách objevil, sbíral,
nebo popsal (či popsali jako fričovské rostliny či na jeho počest následovníci jeho odkazu).
Přibliţný informativní seznam jmen, který si neklade punc úplnosti ani nomenklatorické
aktuálnosti:
Astrophytum asterias, capricorne major, capricorne minor, senile
Echinocereus chloranthus, dasyacanthus, fendleri, polycephalus
Echinopsis brasiliensis
Frailea dadakii, pulcherima
Gymnocactus (Turbinicarpus) mandragora
Gymnocalycium curvispinum, guanchinenese, knebellii, mihanovichii a var., michoga,
nidulans, occultum, riojense, venturianum (baldianum)
Lobivia dragai, ducis-paulii, graulichii, chrysacantha, klusacekii, kuehnrichii, staffenii
Mammillaria coahuilensis (Haagea schwarzii)
Neowerdermannia vorverkii
Notocactus arechavaletai, bezrucii, brasiliensis, grossei, kovarikii, minimus,
mueller-melchersii, mueller-moellerii, scopa, schumannianus, submamulosus,
velenovskyi
Oreocereus irigoyensis
Parodia albiflora, crucialbicentra, crucinigrispina, gigantea, intermedia, jujuyana, nivosa,
rigidissima, sanagasta
Pelecyphora aseliformis, strobiliformis
Pyrhocactus umadeave
Rebutia haagei, einsteinii
Strombocactus disciformis
Přivítáme i autentické artefakty.
= VŠ =
=3=

5. INZERCE
5,1 Velká sleva !!!!!!!!
Prodám kvalitní nástěnný kalendář „Mexické kaktusy“ na rok 2002, formátu A3. Třináct
snímků na křídovém papíře pochází z cest po Mexiku. Cena 50,-Kč/kus.
Miloš Záruba, 143 00 Praha 4, Okružní 7. Tel., zázn. a fax: 02/444 02 421,
mobil: 0603 41 59 18.

5,2 Prodám kubánské a venezuelské tilansie s evidovaným původem. Semena Melocac.
Harlowii – Kuba. Seznam za známku.
Viktor Havelík, Drtinova 1a/199, 15000 Praha 5. Mobil: 0737 51 10 57.
??? A nesmím zapomenout, př. Pavlíček (Chrudim) organizuje oslavy kaktusářského
1. máje. Máte rádi recesi? Pojedete?
=JV=

6. INTERNET a 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 prohlíţení vyţaduje explorel min. verze 4.0, je
optimalizována na rozlišení 800 na 600. Souběţně je zřízen spolkový e-mail:
spks@seznam.cz. Máte-li moţnost, doporučuji k pravidelným prohlídkám a návštěvám. Stojí
to za to. E-mail předsedy spolku: betak@mboxvol.cz.
Stránka je pravidelně upravována a jsou na ní k disposici věstníky za posledních několik let,
novinky z knihovny a všechny organizační zprávy.
Internet. Ţádáme ty z vás, kteří máte připojení na internet o sdělení vaší adresy mejlu tak,
abychom mohli doplnit naši data-bázi a mohli jsme vás informovat o akcích, které jsou
v mezidobí věstníků, nebo jsou mimořádné. Adresu sdělte na email předsedy spolku. Stačí
uvést vaše ev. číslo pro identifikaci.
=BI=

Příspěvky do věstníku a závazné přihlášky na zájezd posílejte na adresu:
Jiří Vařečka, Na Šabatce 2045/5, 143 00 Praha 412,
mobil: 0603 46 76 96, tel. + zázn. + fax: 02 - 61 71 01 01,
nebo E-mail: jiri.varecka@seznam.cz
(pokud máte e-mailovou adresu a měli by jste zájem o zcela nepravidelné zasílání moţná aktuálních
informací o kaktusech a sukulentech – ceníky, info o setkání, upozornění na články atd. – ozvěte se)

předseda: ing.Ivan Běťák , Pod lesem 27 143 00 Praha 412 .
Email: betak@mbox.vol.cz

