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

č.171

21.8.2003

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 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. Př. Ullmann – Echinopsis a jiné
Září
18. – 28.
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!
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 Výstava červen 2003
Jiţ řadu let je hlavní akcí našeho spolku velká červnová výstava, pravidelně je sestavena
z několika vlastních expozicí a je většinou doplněna soutěţní částí a výstavou fotografii. Nad
vším bdí hlavní garant, kterým letos opět byl Vl. Kašpar.
Za hlavní, nosnou expozici pro letošní výstavu byla zvolena prezentace šesti předních
dlouholetých členů, ochotných vystavit část své sbírky po 20 dní v prostorách skleníků Bot.
zahrady Univerzity Karlovy. Ne všichni oslovení byli ochotni 3m2 své sbírky přenést-převézt a
vystavit. Za ochotu vystavit děkujeme. Byli to tito přátelé:
Ing. Ivan Běťák – Expozice měla dvě rovnoměrné části věnované sukulentům a kaktusům,
obě bez specializace. Vystaveno bylo 103 rostlin vesměs dospělých, květuschopných a část
kvetla. V obou částech bylo zastoupeno mnoho rodů včetně kristát.
Ing. Václav Jiránek, Csc. – Přední český specialista na gymnocalicia předvedl velké rostliny
tohoto druhu, které byly doplněny dalšími velkými rostlinami a trsy mammillarií. Většina
gymen po celou dobu výstavy kvetla. Vystaveno bylo 70 rostlin.

Václav Hlaváček – Opět průřez různými rody kaktusů i sukulentů vše zasazeno (osazeno) do
dřevěných samorostů, které byly na kamenné (mramorové) podloţce. Dřevo bylo natřeno
bezbarvým lakem. Zajímavý způsob pěstování se daří jiţ řadu let. Vystaveno bylo 94 rostlin.
Václav Kopecký – Taktéţ průřez různými rody kaktusů.Rostliny byly zasazeny do nádob
(kontejnerů – květináčů), které byly svérázně upraveny (polepeny) kamennou drtí. Opět
vesměs květuschopné a kvetoucí rostliny. Vystaveno bylo 126 rostlin.
Mgr. Petr Pavelka – Známý specialista na africké sukulenty předvedl kolekci velkých, málo
vídaných rostlin různých rodů. Velká většina z 57 vystavených rostlin po celou dobu výstavy
zajímavě kvetla.
Miloš Záruba – Superspecialista na mexický velkorod mammillarií. Krásné trsovité rostliny
byly vhodně doplněny o zelené a soliterní rostliny tak, aby obraz rodu byl co moţná
nejúplnější. Menší mnoţství květů nahradilo několik barevných foto. Vystaveno bylo 121
rostlin.
Dalším „šlágrem“ letošní výstavy byla expozice věnovaná mexickému rodu ariocarpus. Tento
rod patří mezi klenoty našich sbírek jiţ po desetiletí. Letos se do kompletní prezentace pustil
garant přítel Ing. V. Šedivý. Sestavil opravdu reprezentativní soubor řádně popsaných druhů.
Rostliny zde byly staré a velké, ale i z různých sbírek. Různě pěstované. Jediný druh
bravoanus, který nebyl vystavován (oficiálně zatím nebyl z Mexika vyvezen), byl nahrazen
fotografiemi. Celá expozice byla doplněna několika foto z nalezišť. Bylo vystaveno 61 rostlin.
Expozice byla stále obleţena fotografy a specialisty diskutujícími nad rostlinami.
Zajímavou expozici nazvanou „Kaktusy a chlorofyl“ sestavil přítel Mgr. Antonín Krejčík za
pomoci přítele Bittmana, který dodal krásné rostliny ze své rozsáhlé sbírky. Na 131 rostlinách
zde bylo moţno vysledovat a pozorovat, co příroda dokáţe, kdyţ dojde k poruše nebo
zajímavé změně ţivotních funkci u kaktusů i sukulentů. Vystaveny byly různé barevné
variace od ţluté aţ po tmavě červené aţ fialové rostliny.
I letos nechyběla mohutná větev, ověšená souborem tentokrát kubánských tillandsií, kde
garant přítel Jiří Vaněk představil 36 rostlin z ostrova Kuby. Rostliny byly vesměs dospělé a
řada z nich v průběhu výstavy kvetla.
Letošní výstavu barevných fotografii kaktusů i sukulentů z nalezišť i sbírek sestavil garant
přítel Karel Sokol. Zastoupena byla Afrika, obě Ameriky, a letos snad poprvé se několik
fotografii z digitálních fotoaparátů pokoušelo konkurovat klasice. Vystaveno bylo 38 foto.
V koutě na okenním parapetu byl malý doplněk: několik osázených samorostů a pařezů
většinou sukulentními rostlinami přítele Bittmana, který vhodně zaplnil volné výstavní
prostory.
Samozřejmě i letos proběhly naše obvyklé, snad i oblíbené a očekávané soutěţe. Zde jsou
výsledky:
0,5 m2 z mé sbírky:
1. Jan Jeţek; 2. Jiří Fejfar; 3. Ladislav Šejvl
Nejkrásnější kaktus:
1. Jaroslav Bittman; 2. Karel Halbich; 3. Jiří Fořt
Miska sukulentů:
1. Ladislav Šejvl; 2. Ivan Běťák; 3. Violeta Pazourková
Soutěţní expozice 0,5 m2 byly na okenním parapetu. Celkem 16. Ostatní na samostatných
různě vysokých stojanech, kde zvláště vynikaly některé dominantní rostliny či krásné a
pečlivě upravené velké misky. Celkem v soutěţních expozicích bylo 388 rostlin.
Na závěr pár čísel. Výstavu navštívilo 6400 platících a 95 doprovodných (neplatících)
návštěvníků. Bylo vystaveno 1178 rostlin, 67 fotografii, 47 textových tabulí s podrobnými
odbornými a popisnými texty.
Uspořádání výstavy navrhl a postavil ředitel Botanické zahrady UK Václav Větvička, který
rovněţ zajistil jednotný tisk textových tabulí za redakční spolupráce s kustodem sbírek BZ
přítelem Jaroslavem Ullmannem, za coţ jim moc děkujeme.
=BI=

3,2

– Narozeniny

Uprostřed prázdnin se výbor (ti, co byli k dispozici) sešel a společně oslavil dva jubilanty
z okruhu „zaslouţilých“ praţských kaktusářů. Karel Sokol měl 60 let a Ludvík Malý 75 let.
Gratulujeme.
=2=

=BI=

3,3

Jarní zájezd

8. 5. 2003

Váţené kaktusačky, váţení kaktusové. Dovolte mi, abych se omluvil za problémy, které
vznikly při odjezdu. Chybami se člověk učí, věřím ţe se nic podobného nebude opakovat.
Děkuji, Jirka vařečka.

4. CO BUDE
4,1

Podzimní výstava 18.-28.9.2003

Podzimní výstava letos bude od 18.–28. 9. 2003 ve spolupráci s citrusáři Praha.
Nezapomeňte přijít. Opět bude na co koukat a co získat do svých sbírek.
Samozřejmě opět v BZ UK.

4,2

Podzimní zájezd

27. 9. 2003

=BI=

CHRUDIM

Tak jako kaţdý rok, jedeme opět na největší kaktusářskou akci. Zavírání sezony u Pavlíčků
je opravdu nezapomenutelné a doporučuji ho kaţdému.
Přihlášky opět u mne. Cena opět 100,- Kč, platba aţ v autobusu. Odjezd v 7 hod od
„Ţenských domovů“. Návrat asi ve 20 (aţ 21) hodin.
JE ALE ZÁKLADNÍ ZMĚNA PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ.
Prosím o důsledné dodrţení
přihlašování. Přihlášky posílejte jako SMS, e-mail, případně faxem! Všem bude zaslána
odpověď s číslem sedadla, aby se předešlo problémům jarního zájezdu. Věřím ţe toto
pochopíte. Těším se na setkání s vámi.
=JV=
Ten, kdo nemá tyto moţnosti, tak mne na to předem upozorní a nalezneme jiné řešení.

Příspěvky do věstníku posílejte na adresu: (stejně jako přihlášky na
zájezd)
Jiří Vařečka, Na Šabatce 2045/5, 143 00 Praha 412,
mobil: 603 46 76 96, 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 !!!!!!!!!

=3=
a poslední e-mailík:
Noviny SRPEN 2003 jsou konecne na webu, zacina v nich prehlidka fotecek z me namibijske cesty,
doctete se o nabidce nove krasne knizky o pěstovani mrazuvzdornych a zaujme vas pokracovani
serialu Oplocene Mexiko! Chcete-li mi pomoci ve fotosoutezi, hlasujte na:
http://www.qhodnoceni.cz/soutezfd.php?pid=5 , s vasi pomoci mohu vyhrat repliku historicke
sklenicky.
Pamatujte si, ze kaktusarska megapout v Chrudimi se kona vzdy posledni sobotu v zari - tentokrat 28.
9. !
Mnejte se pohodove - Pavel Pavlicek

