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

č.166

10.5.2002

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"

+ novinka září - CHRUDIM „Zamykání sezony“ autobusový zájezd !!!!!

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. Zajímavost 1.Máj
Aktivní přítel Pavel Pavlíček přišel s nápadem slavit 1. Máj „po kaktusářsky“. V 10 hodin se
sešlo v Chrudimi na hezkém náměstí u starobylé kašny asi 70 kaktusářů a katusářek snad
z celé republiky. Po krátkém srdečném pozdravu pořadatele P. Pavlíčka se neorganizovaný
průvod vydal 200 metrů dolů, do místního muzea, kde od 10,30 proběhla vysoce
specializovaná odborná přednáška př. Milana Zachara (Slovensko), která byla věnovaná jen
rodu astrophytum na nalezištích. Na 200 diapozitivech jsme mohli spoluprocestovat kříţem
kráţem celé Mexiko a některá místa i několikrát. Prošli jsme všechny přírodní formy a
varianty, viděli jsme i kristáty (na nalezištích jiţ nejsou) a třeba sluncem vypraţené červené
jedince a proti tomu jedince o hlavu větší neţ je paní Zacharová. Sál byl plný 79 sledujících
nadšenců (dokonce několik muselo stát). Byl to opravdový záţitek. Po skončení bylo moţno
poobědvat v místní restauraci a pak navštívit prodejnu a zahradu u Pavlíčků, kde kromě
místní prodejny dalších 5 pěstitelů nabízelo své přebytky. Jak jiţ to bývá v Chrudimi i počasí
má Pavel zmáknuté, bylo modro. Pavlíčkovi získali další body za velmi zdařilou akci.
Děkujeme.
= BI =

3,2 Přednáška

Únor

Přednáška Ing. Libor Kunte

Opět mezi nás zavítal přítel Kunte a svým osobitým způsobem nás provedl Madagaskarem,
ostrovem v Indickém oceánu, který je plný endemických rostlin, nádherné přírody,
zajímavých lidí i jejich zvyků. Bylo se na co dívat. Milovníci sukulentů si opravdu přišli na své.
= BI =

3,3 Přednáška

Březen

Přednáška Ing. Pavel Heřtus

Přítel Heřtus, člen našeho výboru, se čerstvě vrátil z Bolívie a Argentiny, kde měl moţnost na
vlastní oči vidět celou řadu novinek jihoamerických kaktusů. Seznámil nás s prostředím, kde

rostou, jak vypadají, kolik jich je a ţe budou ještě další. Vše doplňovaly nádherné přírodní
scenérie a poznatky místních odborníků, kteří jej na části cesty provázeli. Krásný záţitek. =BI=

3,4 Přednáška

Duben

Přednáška př. Viktor Havelík

Na dubnové přednášce přítele Havelíka jsme si, ti co byli na sympoziu, prošli ještě jednou
Kubu tak, jak ji po 8 návštěvách zná jen Viktor Havelík. Příroda je tu opravdu kouzelná a
lákavá a zatím je i finančně dostupná. Jak dlouho asi? Přednáška byla sviţná a specifickým
projevem přednášejícího i velmi poučná.
= BI =

3,5 Sympozium
23.3. proběhlo naše pravidelné jarní sympozium, opět v nádherném prostředí „Bílého domu“
obvodního úřadu Prahy 8. Předseda Klubu, přítel Běťák, přivítal v 9 hodin přítomné (160
platících), zdůraznil, ţe rok 2002 je 80. Rokem nepřetrţité činnosti Praţského klubu a popřál
všem příjemný den, plný krásných obrázků, nových poznatků a zajímavých přednášek. Po té
uvedl prvního přednášejícího, kterým byl jeden z nestorů Praţského klubu, přítel Ing. Rudolf
Dufek, který v krátkém příspěvku přítomné seznámil s bohatou historií praţského
kaktusářství. Po skončení představitelé Praţského klubu i přítomní popřáli př. Dufkovi k jeho
letošním 75. narozeninám.
Hlavním dopoledním představitelem byl zahraniční host, autor letošního Speciálu, Ing. Ingo
Breuer z Německa. Jeho vysoce odborná specializovaná přednáška se, jak jinak, týkala rodu
Harworthia a jen výjimečně rostlin, které rostliny tohoto rodu na nalezištích jiţní Afriky
doprovázejí. Dokonalé obrázky a perfektní odborný doprovod potěšil, ne jen specialisty, ale i
„zaryté kaktusáře“. Zřejmě se máme u tohoto rodu ještě na co těšit. Nových nálezů je a bude
ještě mnoho.
Dopolední blok uzavřel přítel Ing. Lukeš. Jeho Mexiko bylo předvedeno pomocí digitální
techniky. Úvodem nás zasvětil do tajů a moţností, které moderní technologie umoţňuje,
ukázal a porovnal technické parametry digitálních fotoaparátů, poradil co nám stačí, co je jiţ
nadstavba a co je luxus. Pak jsme viděli na asi 100 obrázcích Mexiko digitálně. Mexiko a
jeho příroda nikdy nezklame, vţdy se zatajeným dechem sledujeme co nového se dá objevit,
a jak zajímavě přednést. Byl to záţitek.
Odpolední blok zahájil př. Havelík, který nás svým svérázným projevem seznámil s krásami
Karibského ostrova – Kuby – s jeho 8 druhy kaktusů a mnoha tillandsií, orchidejí, bromélijí
dalších zajímavých, většinou chráněnými, druhy ze říše zvířat, a to i plazů a hmyzu. Mohli
jsme srovnávat stejná místa z různých návštěv, v řadě let po sobě i přírůstky stejných rostlin
po několika letech. Kuba a její příroda je opravdu krásná.
Hlavní velkou odpolední přednáškou byla přednáška přítele Šedy, který nás provedl Bolívií a
Argentinou, seznámil s novinkami, které teprve čekají na rozšíření, ukázal místa, kam se jen
obtíţně lze dostat, a které jsou opravdu zajímavá a krásná, a která jistě skrývají ještě velké
mnoţství nových zajímavých objevů. Specialisté na Jiţní Ameriku si přišli na své.
Závěr sympozia ukončila krátká procházka nově objevenými krásami Namíbie. Přítel Běťák
ukázal většinou velké sukulentní rostliny Namíbie, doplnil je zvířenou Národního parku
Etosha a záběry z návštěvy původních obyvatel severu Namíbie kmene Himbů, který ještě
ţije tradičním způsobem. Také zkamenělé stromy či 5000 let staré kresby Křováků byly
pozvánkou pro návštěvu do této nádherné země.
Sympozium skončilo v 17,00.
= BI =

3,5 Zájezd
Tak jsme se byli 8.5.2002 podívat za kytičkama. Navštívili jsme naše členy a jejich pěstírny .
V Dymokurech skleníky a pěstírnu přítele Bittmana, v Letňanech nové skleníky přítele
Pavelky a v Šibřině rovněţ nové skleníky přítele Heřtuse. Vţdy se jednalo o jedny
z největších tuzemských pěstitelů a obchodníků z kaktusy a sukulenty. Zájezd stál 100,. Kč,
jelo nás 45 + 3 děti (míst na sezení bylo 45) a myslím, ţe byl úplně v pohodě a ţe se sešla
bezvadná parta. Děkuji našim hostitelům a všem účastníků. A jiţ se těším na další akci, která
bude na podzim. Viz dále. Pojedete????
= JV =

4. CO BUDE
4,1 Zájezd Zavírání sezony Chrudim

(poslední víkend v září – sobota)

Na závěr našeho zájezdu 8.5.2002 vyšel poţadavek našich členů. Byl okamţitě vyřešen.
JEDEME !!!!!! Přihlášky opět u mne. Cena opět 100,- Kč, platba aţ v autobusu. Odjezd v 7
hod od „Ţenských domovů“. Těším se na Vás.
= JV =

4,2 Výstava

Bude to již 35 jubilejní velká výstava
od 8.6. do 22.6.2002
Červen je téměř tady a s ním i příprava naší výstavy, která proběhne od 8.6. do 22.6.2002
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.
Uvítáme pomoc při instalaci výstavy.
=JV=

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------JUDr. Miroslav Veverka 75 let 28.5.2002
Milý Mirku,
75 let je krásný věk a jsem strašně rád, žes to s námi vydržel v plné síle, se stálým
zájmem o naše společné koníčky a s ohromnou ochotou kdykoli přiložit ruku i mozek
ke společné práci.Moc si vážím toho, že jsem Tě poznal a mohl s Tebou řadu let
pracovat a občas i prohodit pár milých a někdy i vážných slov. Nepamatuji si za ta
dlouhá léta, že by Tě něco nebo někdo (snad ani já) vyvedl z míry, klidu, rozvahy a
nadhledu. Sice až poměrně pozdě ale přeci jen jsi se dočkal možnosti dělat, co Tě baví
a co považuješ za své životní poslání. Když se nám konečně otevřel svět, podíval ses,
a v tom budeš jistě dále pokračovat, snad po celém světě, přírodních zajímavostech,
národních parcích včetně nalezišť kaktusů a pláží s mušlemi.
Vzpomínám si, s jakým nadšením hned po revoluci jsi začal a také dokončil pěší
turistický pochod kolem naší nové republiky. Se stejným nadšením jsi nám pomohl
budovat a právně zakotvit Společnost kaktusářskou i náš a také Tvůj – Pražský
klub.Tvá specializace na jeden rod kaktusů a jeho totální zvládnutí je obdivuhodné a
Tvé expozice parodií na našich nádherných výstavách byly vždy poučným oku
lahodícím zážitkem.
Děkuji Ti za Tvou ochotnou nezištnou práci pro celostátní organizaci kaktusářů, kde
jsi dlouho a vždy aktivně působil.
Věřím, že nám pán Bůh dá, abychom se ještě dlouho potkávali jak na Výboru našeho
klubu a našich akcích, tak na výstavách lastur a jiných přírodnin. Mnoho zdraví, síly a
optimismu do dalších let přeje Ivan
- BI –
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 30,-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.

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.

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

