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

č.175
-

1. PŘEDNÁŠKY:

(pátek)

13.8.2004



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 2004
2003
Září
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Knihovna
2.
16.
16. – 26.
7.
21.
4.
18.
2.
16.

16.
21.
18.
16.

Datum přednášky - tema
Bude upřesněno později
VÝSTAVA
př. Kunte
př. Slaba
Tradiční "vánoční schůze"

2. Knihovna
Výpůjční den v naší stále více oblíbené knihovně je každý první a třetí čtvrtek
v měsíci, vždy 16.30–17.30.
Rozšířena je i nabídka videokazet, možnost 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 přiloženou složenkou při
zasílání poštou. Při žádosti o zapůjčení uvádět své členské číslo (platí pro členy
Spolku).Pro nečleny Spolku budou kazety půjčovány až po konzultaci s předsedou.

=LB=

3. CO BYLO
3,1

Přednáška květen - př. Veverka

Květnovou přednášku připravil přítel Veverka, náš nadšený cestovatel a specialista na Parodie.
Provedl nás po botanických zahradách 5 kontinentů – celým světem. Zaměřil se hlavně na
ukázky, někde jen koutky kaktusů a sukulentů. Některé z botanických zahrad zvláště v USA moc
kaktusům nepřejí a ani v Číně a Japonsku jich moc nemají, tam spíše prezentují stoleté bonsaje
v doprovodu krásné, často miniaturní architektury, zato v botanické zahradě v Kapském městě
(JAR) a v zahradách evropských jich mají opravdu dost. Hodina uběhla velmi rychle. Bylo to
opravdu zajímavé.
-BI-

3, 2

37. výstava „Kaktusy 2004“

Výstava 29. 5. –13. 6. 2004-08-06
Výstava se opět vydařila, a to i přes to, že jsme byli nuceni mírně posunout termín jejího konání a
zvýšit vstupné. Návštěvnost byla velmi dobrá – 6500 platících návštěvníků je lepší průměr.
Výstavní kolekce byly rozmanité a nápadité, pořád něco kvetlo a bylo se na co dívat.
Specialisté si přišli na své, zvláště kompletní prezentace rodu Frailea a také Sulcorebutia a
Ferocactus na našich výstavách již dlouho nebyla k vidění. Zajímavostí výstavy bylo první
představení nového kultivaru „Echeverie Agavoipes v. Corderoyi ev. Euro“ veřejnosti.
Touto rostlinou a jejím „šlechtěním“ se již 20 let zabývá přítel Bittman z Dymokur.
Výstava byla doplněna krásnou a početnou expozicí fotografii „Ze života kaktusáře“, kterou
připravil přítel Halbich u příležitosti svých 50. narozenin (blahopřejeme). Také návštěvníci, kteří si
přišli i něco nového do svých sbírek koupit, měli po celou dobu konání slušnou nabídku, denně
doplňovanou.
Přijďte se podívat i na podzimní část výstavy, která se koná opět v Botanické zahradě UK od 16.
9.–26. 9. 2004
-BI-

4. CO BUDE
4,1

Podzimní výstava kaktusů a sukulentů

16. – 26. 9. 2004

Opět Na Slupi, otevřeno od 9 do 18 hod.

4,2

=JV=

Zájezd Chrudim – zamykání sezony 25.9.2004

Odjezd jako vždy v 7 hodin, Ženské domovy, před AKCENTem, metro Anděl. Přihlášky emailem, faxem, po dohodě možno i jinak. Zájezd se platí až při odjezdu, cena 120,- Kč.
Od 10 hod. burza (Transporta), od 14 hod. přednášky – budou opět v kině. Bude jich cca 4-5,
Mimo jiných pp. Kunte a Vlk.
Kdo nepojede, zaváhá. Opravdu to stojí za návštěvu.
=JV=

4,3

SETKÁNÍ GYMNOFILŮ – OSTRAVA 11. – 12. 9. 2004

Informace: Lumír Král, O. Synka 1815, Ostrava – Poruba.
Zatím to vypadá, že jedeme v pátek vlakem tak, abychom tam tak v 17 – 18 hod dojeli. Čím
více a společně nás pojede, tím lépe.
Doporučená trasa: vlak, nádraží Ostrava – Svinov, tram č. 4 na konečnou (masokombinát)
= Ostrava - Martinov. Tam je ubytovna masokombinátu, ubytování cca 170,- Kč. Přednášky
se konají v Hospůdce U BESUCHA. Je to tam, co to bylo minule.
Bude tam cca 8 známých cizinců např. Papsch (1), Bercht (2), Neuhuber (1) – v závorce
počet jejich přednášek, kterých celkem bude cca 6 – 7. .
=JV=

Příspěvky do věstníku a přihlášky na zájezd posílejte na adresu:
Jiří Vařečka, Na Šabatce 2045/5, 143 00 Praha 412, jiri.varecka@seznam.cz , mobil. 603 46 76 96
předseda: ing.Ivan Běťák , Pod lesem 27 143 00 Praha 412 . Email: betak@mbox.vol.cz , tel. domu: 241
765 942

REKLAMA – INZERCE:
….. a na závěr:
Mnoho našich kaktusářů a sukulentářů využilo možnost nezávazné konzultace. Zkuste to i VY.

Jiří Vařečka
oblastní vedoucí
oblastní ředitelství Praha II
Allianz pojišťovna, a. s.
Kolbenova 5a
190 00 Praha 9 - Vysočany
tel.: 603 46 76 96
fax: 284 011 565
e-mail: varecka@allianz.cz

