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

č.169
-

1. PŘEDNÁŠKY:

12.2.2003



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 2003
Knihovna
Datum přednášky - tema
2003
Leden
14.
28.
16. př. Havelík - Venezuela
Únor
11.
25.
20. př. Bohata - Mexiko
Březen
6.
20.
20. př. Pavelka – Afrika zase jinak
Březen
29.3.
SYMPOSIUM 2003
Duben
3.
17.
17. př. Berka – Frailea
Květen
--15.
15. př. Heřtus – Jižní Amerika 2002
8. květen = zájezd ……… okolí Dvoru Králové ……… viz dále
Červen
5.
19.
- Přednáška není.
Červen
7. - 22.
VÝSTAVA
Září
4.
18.
18. Bude upřesněno později
Září
11. – 21.
VÝSTAVA s citrusáři
Říjen
2.
16.
16. Bude upřesněno později
listopad
13.
27.
27. Bude upřesněno později
prosinec
4.
18.
18. Tradiční "vánoční schůze"

+ 27. Září 2003 - CHRUDIM „Zamykání sezony“ autobusový zájezd !!!!!

2. Knihovna

POZOR! ZÁSADNÍ ZMĚNA PŮJČOVÁNÍ V KNIHOVNĚ!!!

Počínaje 1. 3. 2003 se mění výpůjční den v naší stále více oblíbené knihovně na
kaţdý PRVNÍ A TŘETÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI, vţdy 16.30–17.30. Rozšířena je
i nabídka videokazet, moţnost půjčování i poštou!
Přírůstky do knihovny k 1.2. 2003
Videokazety:

Havelík,
Havelík,

Kuba,
18.4. 2002
Venezuela, 16.1. 2003

Knihy a časopisy:
Bayer B. - Haworthia revisited, a Revision of the Genus
Revize rodu Haworthia z roku 1999. Velmi zdařilá monografie, pěkné fotografie.

Do knihovny byly dány k uţívání nově svázané ročníky časopisů:
Kakteen und andere Sukkulenten - rok 1998 - 2001
Cactaceae Etc. - rok 1999, 2000
Cactáceas y Succulentas Mexicanas - rok 1998
Kaktusy - rok 1999
Ashingtonia - rok 1973 - 1978 (velmi kvalitní časopis s mnoha odbornými články - např. revize rodu
Rebutia, v angličtině)
Avonia - rok 1998 - 2000
British Cactus and Succulent Yournal - rok 1999 - 2001 (jeden z nejzdařilejších časopisů
současnosti)
Věstník všech kaktusářských kroužků - rok 1957 - 1959
Acta Chilenia - rok 1984 - 1997
Succulenta - rok 1996, 1998
Die Andere Sukkulenten - rok 1993-1997
New Zealand Cactus and Succulent Journal - rok 1992 - 1996
=1=

Kazety si lze vypůjčit v knihovně na dobu 1 měsíce anebo poštou na adrese :
Ing. Lubomír Berka, Libice 10, Dobříš, Email: Berka.frailea@seznam.cz.
Půjčovné 30 + poštovné, zaslání doporučeně, platba přiloţenou sloţenkou při zasílání
poštou. Při ţádosti o zapůjčení uvádět své členské číslo (platí pro členy Spolku). Pro nečleny
Spolku budou kazety půjčovány aţ po konzultaci s předsedou.

3. CO BYLO
3,1 Přednáška Listopad 2002
Přítel Česal z Plzně nás provedl rodem Astrophytum, který láká fotografy a pěstitele a
v poslední době i hybridisátory (Japonsko). Přednáška byla dokonalá a přehled rodu úplný,
fotky velmi dobré, a tak jsme si mohli udělat jasnou a jednotnou představu o jednom starém,
krásném a vděčně kvetoucím rodu. Pěkný večer.
-BI-

3,2 Přednáška Prosinec 2002
Poslední přednáška v roce byla opět zpestřena vědomostní soutěţí – kvizem, který letos
připravil př. Pavelka. Propagaci digitální fotografie zajistil jiţ poněkolikáté př. Lukeš a jiţ se
našli i další nadšenci, co byli ochotní promítnout své digitální obrázky. Velmi zajímavé bylo i
porovnání stejných diapozitivů z filmu i z jejich digitálních kopií příslušně upravených, aby
více barevně odpovídaly skutečnosti. Jednalo se převáţně o gymna a autorem byl př.
Jiránek. Posouzení bylo o to lepší, ţe oba obrazy mohly být promítány vedle sebe.
Čtyři autoři krátkých programů, které byly velmi kvalitní, se v tomto roce rovným dílem
podělili o ceny a skvěle doplnili večer před závěrečnou tombolou, která byla tentokrát v ceně
vstupenky.
Hezký večer navodil příjemnou předvánoční náladu. Dárcům cen i rostlin do tomboly výbor
velmi děkuje.
-BI-

3,3 Přednáška Leden 2003
Venezuela očima př. Havelíka
Cestopisná přednáška o bláznivém sjíţdění Orinoka a výstupu na „moguty“, stolové hory
trčící z krajiny na hranicích s Brazílií s převýšením aţ 1000 m. Nádherná endemická příroda
na těchto uzavřených společenstvech, krásné scenérie s větrem ošlehanými bizarními
kameny, stále se měnící mraky – to vše bylo doplněno i procházkou tropickým pralesem a
návštěvou „chudých“ venkovských měst s místními indiány. Promítání bylo provázeno
svérázným slovním doprovodem, plným různých historek a příběhů, o které u př. Havelíka
není nikdy nouze.
-BI-

3,4 Přednáška Leden 2003
Zpráva o činnosti (1. část).
Jako kaţdý rok byla na počátku lednové schůze přednesena první část zprávy o činnosti
předsedou klubu Ing. Ivanem Běťákem.
Vloni bylo 9 řádných přednášek, mezinárodní symposium (180 návštěvníků), jedna
mimořádná, jarní a podzimní výstava, věnovaná tématu 80 let našeho klubu. Byl vydán
Sborník k 80 letům, sada odznaků (7 barev), 100 nejvěrnějších členů klubu (více neţ 27 let)
obdrţelo originální koţenou záloţku do knihy s motivem kaktusů a sukulentů, uspořádali
jsme úspěšné zájezdy, knihovna zavedla novou a úspěšnou sluţbu: půjčování
videozáznamů přednášek (i poštou), návštěvnost knihovny se zvýšila, knihovna byla
doplněna o nové knihy a časopisy za více neţ 30 000 Kč. Staré časopisy a opotřebované
knihy byly opatřeny novou vazbou.
V závěru roku jsme měli 706 členů. Celoročně probíhá u všech našich akcí maximální
spolupráce s Botanickou zahradou UK, bez níţ by tato bohatá a úspěšná činnost byla těţko
moţná, za coţ jejímu vedení velmi děkujeme a doufáme, ţe spolupráce bude i nadále
pokračovat.
Plán na rok 2003 je obdobný, kromě oslav 80 let, navíc se pokusíme obnovit tradici oblíbené
ročenky AZTEKIA pro příznivce mexických rostlin a při podzimní výstavě počítáme se
spoluprací s citrusáři.
Zpráva o financích a revizní zpráva bude při únorové schůzi.
=2=

4. CO BUDE

Výstava „ KAKTUSY 2003“
Výstava bude opět v BZ UK na Slupi ve dnech 7. – 22. června 2003. Příprava a instalace
výstavy proběhne tradičně od neděle 1.6. do pátku 6.6., kdy výstavní výbor přivítá kaţdou
pomocnou ruku z řad našeho členstva.
Výstavní část bude obsahovat tyto expozice:
Ariocarpusy – garant př. Ing. Šedivý,
Okno do sbírek význačných pražských kaktusářů – vystavují tito přátelé – Ing. Běťák,
př. Hlaváček, Ing. Jiránek, př. Kopecký, Mgr. Pavelka a př. Záruba,
Sukulenty a chlorophyl – garant Mgr. Krejčík,
Tillandsie Kuby – garant př. Vaněk,
Fota z cest – garant př. Sokol,
Soutěžní část – garant př. Kašpar,
a, Půl metru z mé sbírky,
b, Můj nejhezčí kaktus (jednotlivá kytka ne miska),
c, Můj nejhezčí sukulent (pouze misky ne jednotlivé kytky)

Vzhledem k tomu, ţe řada minulých účastníků (a vítězů) v soutěţních kategoriích se
zúčastňuje výstavy ve svých expozicích, výstavní výbor vyzývá opravdu celou členskou
základnu k účasti v soutěţní části. Je řada členů spolku, kteří na členských schůzích realizují
prodej přebytků a výstavy se jiţ tradičně nezúčastňují. Neradi bychom podmiňovali prodej
přebytků s účasti na výstavě. Dále vyzýváme členy, kteří mohou přispět svými kytkami do
hlavní expozice „Ariocarpusy“, aby se přihlásili Ing. Šedivému, který to rád příjme a bude
akceptovat. Své přihlášky do soutěţních kategorií prosím předejte garantovi soutěţní části
na členských schůzích nebo zašlete na adresu:
Vladislav Kašpar, Janouškova 134, 162 00 Praha 6.
Za výstavní výbor V.Kašpar

4,2

Symposium 29. 3. 2003

Jarní praţské symposium, letos jiţ 17., se bude konat 29. 3. 2003 od 9 – 17. 00 (sál otevřen
v 8.00) v sále Obvodního úřadu Praha 8-Libeň, U Meteoru 6, tedy tam co loni (stará adresa
Zenklova 43/8).
Vchod do budovy není ze Zenklovy ulice, ale ze zadní strany budovy z ulice U Meteoru.
Zenklova ulice vede přímo od stanice Palmovka (Metro B), moţno jet jednu stanici tramvají,
nebo jít 5 minut pěšky. Občerstvení v místě, parkování kolem. Vstupné 60 Kč.
Plánovány jsou tři velké a dvě malé přednášky. Velké přednášky: P. Braun (autor letošního
speciálu, který teprve vyjde) bude mít dvě přednášky o rostlinách Brazílie. Tu několikrát
navštívil a je asi největším komplexním znalcem tamních kaktusů včetně sloupovitých
cereusů. Tyto rostliny jsme u nás dlouho – či spíše nikdy –neviděli. Další velká přednáška
zahraničního hosta př. Muchera z Rakouska se jmenuje „Po stopách pátera
Hammerschmida“, jejím námětem je Jiţní Amerika.
Malé přednášky: Jiţní Afrika, J. Ulmann a Mexiko – Baja California, M. Záruba.
Nenechte si ujít příleţitost vidět a slyšet největší odborníky na danou tématiku.
Při symposiu bude zajištěn prodej starších časopisů a knih o kaktusech a sukulentech.
-BI-

4,3

Jarní zájezd

8. 5. 2003

Letos bude do východních Čech, kde navštívíme 4 sbírky: Jasená – Dubnovi, Dvůr Králové –
Hojný, Hořice – Fišer a Ing. Sladkovský. Odjezd od Ţenských domovů (Anděl, Praha 5)
v 7.00. Organizátor: př. Vařečka. Je třeba se u něho přihlásit. Cena 150 Kč.
–BIPošlete, nebo zavolejte mi závaznou přihlášku, platba aţ při odjezdu. Na odjezd je zvoleno
stále stejné místo, osvědčilo se nám jiţ v minulém století. Pojeďte, kytičky, dobrá nálada a
počasí, to je samozřejmě zajištěno.
=JV=
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10. INZERCE:

POZOR! Mimořádná nabídka
Změna cen zbytků starších ročníků časopisu „Kaktusy“. Platí do vyčerpání zásob.
Celý ročník:
1994 – 50 Kč,
1999 – 100 Kč,

1996 – 80 Kč,
2000 – 100 Kč,

Speciály česky 30 Kč
Copiapoe 97,
Mexico počasí 2001/1,
Speciál česky

1997 – 80 Kč,
2001 – 100 Kč,

Euphorbie 98/1,
Sulcorebutie 2001/2,
Ariocarpus 2002/2

Eriocactus 98/2,
Haworthie 2002/2.

1998 – 100 Kč,
2002 – 150 Kč.
Wiengartie 2000/1,

– 50 Kč

Speciály německy

– 100 Kč

Wiengartie 2000/1,

Speciál anglicky

– 100 Kč

Ariocarpus 2002/2

Ubelmannie 2000/2.

Zbytková jednotlivá čísla 1994–2002 à 10 Kč
Při odběru 10 a více stejných ročníků (kusů) sleva 20 %. K dodávce je nutno přičíst balné 15–25 Kč a
poštovné 35–65 Kč (podle velikosti /váhy/ balíku). Po objednávce (písemné, mailem, telefonem)
dostanete obratem složenku typu „C“. Po zaplacení bude dodávka zaslána. (Lze rovněž platit a
vyzvednout osobně po dohodě v Komořanech, na pražských přednáškách, na sympoziu.)
Pro kluby je možno poskytnout časopisy do „komisního prodeje“ za následujících podmínek:
1) Nutno vyúčtovat po sezoně nejpozději do 15. 12. 2003.
2) Poštovné a balné platí komisní prodejce.
3) Na objednávce razítko a podpis statutárního zástupce klubu (předsedy, jednatele). Při
elektronické objednávce telefonem potvrdit.
4) Neprodané vrátit v nepoškozeném stavu (jinak bude vymáhána náhrada) do 15. 12. 2003.
5) Při prodeji doporučujeme dodržet stejné ceny, jaké nabízí Společnost.
6) Sleva 20 % platí při prodeji nejméně 5 stejných časopisů (kusů) a minimálně 2 různých
ročníků či speciálů. Při nižším prodeji sleva 10 %.
Objednávky u distributora: Ing. Ivan Běťák, Pod lesem 27, 143 00 Praha 412;
605 929 930, 241 765 942,
betak@mbox.vol.cz
Za využití této možnosti předem děkuje vedení Společnosti.
Prodám sbírku kaktusů, asi 500 kusů ve stáří 20 aţ 40 let (Astrophytum, Parodia,
Lophophora, Gymnocalycium, Mammillaria a směs cereusů). Jen vcelku, jde o pozůstalost,
rozumná cena dohodou. Nabídky a dotazy na telefon 416 841 648 večer po 18. hodině nebo
mailem:
jan.gratias@3zs.rcenet.cz,
<gratias@tiscali.cz>

Příspěvky do věstníku a závazné přihlášky na zájezd posílejte na adresu:
Jiří Vařečka, Na Šabatce 2045/5, 143 00 Praha 412,
mobil: 603 46 76 96, tel. + zázn. + fax: 2 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 NOVÉ TEL. ČÍSLO DOMU: 241 765 942 !!!!!!!!!
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