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

č.177

1. PŘEDNÁŠKY:

-

15.2.2005



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 2005
Knihovna
Datum přednášky - tema
2004
Leden
6.
20.
20. př. Jakubec – Mexiko DIGI
Únor
3.
17. 17. př. Pavelka - Madagaskar
Březen
3.
17.
17. př. Slaba – J.Amerika
Březen
26.3.
SYMPOSIUM 2005
Duben
7.
21.
21. př. Odehnal - Bolívie
Květen
5.
19.
19. Bude upřesněno později
7. - 8. květen = zájezd - OLOMOUC A OKOLÍ
Červen
2.
16.
- Přednáška není.
Červen
11. – 26.
VÝSTAVA
Září
1.
15.
15. Bude upřesněno později
Září
15. – 25.
VÝSTAVA
Říjen
6.
20.
20. Bude upřesněno později
Listopad
3.
24.
24. Bude upřesněno později
Prosinec
2.
16.
16. 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.
Během zimního období se Botanická zahrada zavírá po 16 hod. Pokud by byla uzamčena branka přímo u
správní budovy, použijte vchod z Benátské ulice u budovy fakulty. Tento vchod je otevřen až do 19 hod.

3. CO BYLO
3,1
Listopadová přednáška
Přítel Lukeš zaskočil za plánovanou přednášku (lektor byl v cizině) a všechny nás v úvodu šokoval
novinkami techniky. Předvedl ukázku praktického použití mapování zeměkoule z družic, které americká
NASA uvolnila pro veřejné bezplatné použití. Moderní počítačová technika umožňuje do těchto map
zabudovat přesné místopisné údaje z GMS (a podobných přístrojů). Je tak možno sledovat Mexiko a jeho
naleziště a zároveň cestování a případné bloudění expedic. Mapa je tak dobrá, že u křižovatky silnic je
dobře patrný i kruhový objezd (kruhák). Z mapy, do které byly zaneseny GMS známých nalezišť, bylo
možno odsledovat, kolik bílých míst (kaktusově vhodných) v této zemi ještě musí být a čeká jen na své
fyzicky zdatné objevitele.
Samotná přednáška pak navazovala na úvod a sledovala poslední mexickou cestu manželů Lukešových (do
Mexika jezdí pravidelně jako jiní na chatu). Byla přehlídkou toho, co nám mexická příroda v kombinaci
s digitální technikou (vesměs Olympus) může nabídnout. Byl to opravdu pěkný večer, na který se dlouho
vzpomíná.
Lukešovi, děkujeme.
– BI –
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Prosincová přednáška (Vánoční přátelské setkání)

Prostě tradice, malá tombola, soutěž DIA i DIGI, kvíz a dobrá nálada.

=JV=

Valná hromada společnosti 20. 11. 2004 Roudnice
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Letošní volební valnou hromadu hostil aktivní kaktusářsko-sukulentní klub z Roudnice n. Labem a její duší
byl přítel Gratias. Navzdory ne zrovna příjemnému počasí se sál v 10 hodin zaplnil do posledního místa
(musely se přidávat židle) zástupci 34 organizací s právem volit a dalšími asi 50 hosty. Jednání proběhlo bez
jakýchkoliv zvratů, až příliš bezproblémově, také diskuse byla vyprovokována až moderátorem a zaměřila se
převážně na oblast činnosti jednotlivých organizací a námětů na získávání nových členů a propagaci klubů.
Všichni navržení byli zvoleni, nikdo nebyl proti.
Po skončení se sešel nově zvolený výbor a zvolil na 4 roky nové vedení ve stejném složení, jaké pracovalo
doposud (předseda Ing. Odehnal, hospodář Ing. Stuchlík, tajemník Ing. Běťák). U redakční a vydavatelské
rady byl potvrzen ved. redaktor Mgr. Pavelka a předseda Ing. Běťák.
Po polední přestávce pokračovalo odpoledne dvěma pěknými přednáškami.
– BI –

Zpráva o činnosti (přednesená na lednové schůzi)
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Již pravidelně na první schůzi předseda přednáší zprávu o činnosti za minulý rok. Staronový předseda Ing. I.
Běťák zvolený pro další 4leté období uvedl, že nový výbor zvolený na jaře je 15členný a sestává jen z těch,
co pracovali i v minulém výboru.
Rok 2004 byl klidný, podařily se nám dvě výstavy, tradičně pořádané již řadu let ve spolupráci
s Botanickou zahradou Univerzity Karlovy. Návštěvnost mírně překročila 10 000 platících návštěvníků,
většinou spokojených. Jarní sympozium s mezinárodní účastí opět přilákalo 175 platících návštěvníků, kteří
svou spokojenost potvrdili i tím, že kolem 17. hodiny jich v sále bylo přes 100 a vůbec se nechtěli rozejít.
Zdá se, že sympozium plyne jakoby samo sebou, ale práce na jeho přípravě je dost a jediná odměna
organizátorům je právě jen spokojenost návštěvníků, převážně mimopražských.
I vloni proběhlo 9 pravidelných (3. čtvrtek v měsíci) přednášek odborných nebo cestopisných v posluchárně
(Velké geologické) Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy na Albertově. Návštěvnost i zde bývá dobrá:
60–120 lidí.
V plném provozu je také činnost naší odborné kaktusářsko-sukulentní knihovny, která se stále rozrůstá, a
počet 1800 titulů je úctyhodný. Zdárně se rozběhlo i půjčování videokazet, přednášek, které jsou pravidelně
již několik let natáčeny. Vloni bylo více než 50 výpůjček, což je dobrým znamením, že tato cesta je správná.
Oblibu získaly i květnové a zářijové autobusové zájezdy do sbírek kaktusářů dále od Prahy. Vloni proběhly
dva a oba byly úspěšné. Klubový věstník vychází pravidelně 4x do roka dostávají jej všichni naši členové a
také představitelé všech klubů v obou bývalých československých republikách. Tradičně hostíme 3 ze 4
vydavatelských a redakčních rad časopisu Kaktusy, kde jsou úspěšní 4 naši aktivní členové.
Členská základna stále zůstává nad 700 platících členů, a to je pro tuto dobu, která klubům a spolkům moc
nepřeje, opravdu úžasné.
Při volbách předsednictva celostátního výboru společnosti v závěru roku 2004 byli naši zástupci zvoleni opět
do významných funkcí – Ing. Ivan Běťák za tajemníka společnosti a předsedu vyd. a red. rady, Mgr. Petr
Pavelka za vedoucího red. rady a př. Jiří Štembera zůstává úspěšným redaktorem a grafickým úpravcem
časopisu Kaktusy. Časopis je také již několik let distribuován z Prahy – Komořan.
Pro rok 2005 si výbor dal za cíl udržet to, co se již po několik let dobře osvědčilo a zažilo, a snad se vše letos
podaří doplnit o nějakou mimořádnou přednášku zahraničního hosta.
– BI –

Lednová přednáška 20. 1. 2005
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V úvodu před přednáškou předseda klubu Ing. Ivan Běťák přednesl zprávu o činnosti a plán na
letošní rok. Z pléna nebyly žádné připomínky ani doplňky.
Následovala přednáška přítele Jakubce, kuštěnického starosty a pečovatele o našeho R. Šubíka, kterého také
přivezl s sebou.
V digitální smršti jsme sledovali Mexiko tak, jak jej viděl př. Jakubec při své 11. návštěvě této krásné země.
„Digitál“ umožňuje větší počet záběrů na jednu rostlinu nebo jedno naleziště a tím podrobnější seznámení i
z variabilitou rostlin rostoucích kousek od sebe. Diváků byl opět plný sál (80 – 100), a tak se zase jeden
večer opravdu vydařil.
- IB-

Opožděně uveřejňujeme výsledky z letošních soutěží při naší výstavě v BZ.
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0,5 m z mé sbírky
1. Gustav Brejník

2. Jiří Merhart

3. Ivo Šefrna

Kaktusy
1. Jiří Merhart

2. Ivo Šefrna

3. Václav Hlaváček

Sukulenty
1. Vladimír Kašpar

2. Karel Halbich

2

=2=

3. Adam Špelina
Blahopřejeme.

-VK-
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Při vánoční schůzce byl také kvíz.
Můžete si jej rovněž vyzkoušet. Správné odpovědi jsou na poslední stránce věstníku.

1, Knihu Zahradníkův rok K. Čapka asi všichni známe. V roce 1992 vyšel s fotografiemi R. Šubíka Kaktusářův rok.
Autorem je:
A) J. Gratias; B) M. Pavlín; C) J. Říha
2, Ocultus znamená:

A) osmilistý; B) uzavřený; C) zakrnělý

3, V posledním č. časopisu Kaktusy (4/2004) je článek o Gymnocalycium horstii. Jeho popis byl poprvé uveřejněn v:
.
A)v našem čas. Kaktusy 1968; B) KUASu 1970; C) Succulenta 1977
4, 4. 12. uplynulo 60. let od úmrtí A. V. Friče.Narodil se v roce 1882 a bylo to:

A) 18.8.; B) 8.9.; C) 9.8

5, V roce 2003 vyšla kniha Mrazuvzdorné kaktusy autora Gabriela Vereše. letošní Speciál II se zabývá podobnou
tématikou. Autor Speciálu je:
A) L.D. Benson; B) I. Richterová; C) G. Vereš
6, V r. 1994 vyšel opožděně ročník časopisu Aztéka 92. Byl to ročník poslední. Jeho pořadové číslo bylo:
A) 14; B) 15; C) 16
7, Díla: Dějiny květin (1923) s částí obsahu o kaktusech, Benedikt Rozel (1924), Návod k pěstování kaktusů (1924),
Kniha o kaktusech a sukulentech (1929) jsou od autora:
A) A. V. Friče; B) O. Smrže; C) J. Valníčka
8, V roce 2002 vyšla Encyklopedie kaktusů od L. Kunteho. Kdo se podílel na fotografiích:
A) L. Král; B) R. Slabá; C) R. Šubík
9, Titanopsis calcarela roste na vápencovém podkladu v:
10, Jihoafrický rod Othonna patří do čeledi:

A)Botswaně; B) JAR; C) Namibii
A) Asterecae; B) Liliaceae; C) Mesembryanthemaceae

11, Jako 1. list Atlasu 2001 je peruánský kaktus Arequipa rettigii. Tento kaktus kvete:
A) bíle; B) žlutě; C) červeně
12, V Atlase 2004 najdete kaktus jménem Floribunda pasilliflora. Tento kaktus roste v:
A) Argentině; B) Brasilii; C) Mexiku
13, Rod Neogomesia je dnes řazen do:

A) Arrojadoa; B) Ariocarpus; C) Cleistocactus

14, Namibia cinerea je malá asi 1,5 cm velká rostlina. Patří do čeledi:
A) Crassulaceae; B) Euphorbiceae; C) Mesembryanthemaceae
15, Naleziště Euphorbia francoisi je:

A) v Etiopii; B) na Madahaskaru; C) v Jemenu

16, Prvním předsedou SPKS byl přítel J.Seidl v roce 1924 jej vystřídal:
A) př. V. Corvín; B) př. L. Kozelský; C) př. J. Perla
17, Letošní pražská výstava byla již:
18, Sběrová čísla se zkratkou MN jsou od:

A) 35.; B) 37.; C) 40
A) Marka Neumanna; B) Norberta Gerloffa; C) Matse Winbergra

19, To, že kaktusový květ je úkaz více než nepravděpodobný je známo. Je to způsobeno tím, že v buňkách
sukulentních rostlin je prakticky stále kyselé prostředí. Barva a odstín jednoho barviva přítomného v květních lístkách
je závislá na této kyselosti. Barva tohoto barviva je tedy trvale červená. Toto barvivo se jmenuje:
A) Anthokyan; B) Chlorofyl; C) Karetonoid
Výsledky na závěr věstníku.

4. CO BUDE
4,1

Pražské sympozium 2005 v sobotu 26.3. 2005

Tradiční pražské sympozium se koná opět na stejném místě
Kde?
V přednáškovém sále obvodního úřadu Praha 8 – Libeň Zenklova 43/8
Kudy?
5 minut pěšky od stanice metra Palmovka, 1 stanici tramvají Zenklovou přímo od
.
metra Palmovka
Program:
Lukeš
Stuchlík
Speks
Pavelka
Další malá přednáška

Mexiko z družice i po zemi
Notokaktusy J. Ameriky
Africké sukulenty
Madagaskar
Mexiko

Vstupné 80,- Kč. Prodej literatury a zajímavých rostlin zajištěn.
=3=

- BI-
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38. výstava „KAKTUSY 2005“

se bude konat opět v Botanické zahradě UK ve dnech 11. – 26. června 2005

Výstavní expozice Garant expozice
Astrophyta
Zimuvzdorné opuncie
Zimuvzdorné „sukulenty“
Thelocactusy
Aloe
Kaktusy a sukulenty v miskách
Tillandsie
Choroby, škůdci, poruchy
Vzpomínky na cesty (foto)

Ing. P. Heřtus
Pražská botanická zahrada (Ing. E. Chvosta)
Pražská botanická zahrada (Ing. E. Chvosta)
př. V. Hlaváček
př. J. Hušner
př. J. Bitman
př.J. Vaněk
př. J. Ullmann
př. K. Sokol in mem., Mgr. A. Krejčík

Soutěže
Půl metru z mé sbírky
Můj nejhezčí kaktus (jedna kytka)
Můj nejhezčí sukulent (jedna kytka)

př. V. Kašpar

Výstavní výbor:
Ředitel výstavy
Vedoucí prodejního úseku
Propagace

př. V. Kašpar
př. K. Halbich
př. I. Běťák, A. Krejčík

Výstavní výbor žádá všechny členy klubu o aktivní účast zvláště v soutěžních kategoriích, aby
tato nebyla jen záležitostí členů výboru a garantů expozic. Také hledání sponzorů a nových
forem propagace výstavy by mělo být záležitostí všech členů. Vždyť výsledky výstavy obohacují
činnost klubu a zvyšují možnosti doplnění naší knihovny. V neposlední řadě vyzýváme členy
k poskytnutí pomoci při instalaci ve dnech 6.- 10. června.
Přihlášky do soutěžních kategorií sdělte laskavě garantovi soutěží na členských schůzích,
telefonem na 235 352 227 (ve večerních hodinách) nebo písemně na adresu:
Vladislav Kašpar, Janouškova 134/78, PSČ 162 00 Praha 6.
Přihlášky do prodeje rostlin na jarní výstavě 2005 posílejte do 30.04.05 na adresu :
Halbich Karel,K lukám 649/12 Praha 4. PSČ 14200 Nebo na e-mail : karel.halbich@quick.cz
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KAKTUSOVÝ ZÁJEZD OLOMOUC A OKOLÍ 7. A 8. 5.2005

Tak a je to tady zase. Opět máme státní svátek o víkendu, tak jedeme na dva dny. Opět směr
Morava, naším hostitelem bude tentokrát pan Ivan Milt (Nasobůrky, kousek od Olomouce). On
nám také již předjednal velikou a krásnou sbírku, kde je také navíc obrovské množství kvalitní
prodejní plochy. Je to pan Kokora (Lanškroun). Cestou se asi zastavíme u Ing. Odehnala (Brno).
Samozřejmě bude více zastavení, prostě se bude opět na co koukat, co kupovat a obdivovat.
Odjezd v 7.5. v 7 hod., Ženské domovy, metro Anděl. Návrat 8.5. v cca 18-19 hod.
Předběžná cena zájezdu je opět 500,-Kč. Podle množství účastníků může dojít k minimální
korekci. Částka se platí předem, nejlépe na přednášce. Osobně dohodneme vyjímky.
Přihlášky posílejte, doporučuji co nejdříve, letos to fakt bude bomba, na:
1) faxem: 2 61 71 01 01
2) SMS: 603 46 76 96
3) emailem: jiri.varecka@seznam.cz
Všem zavolám zpět a potvrdím příjem, uvádějte prosím na sebe tel. kontakt.
=JV=
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příspěvky do věstníku posílejte na adresu::
Jiří Vařečka, Na Šabatce 2045/5, 143 00 Praha 412,
mobil: 603 46 76 96, zázn. + fax: 2 61 71 01 01, e-mail: jiri.varecka@seznam.cz
předseda: ing.Ivan Běťák , Pod lesem 27 143 00 Praha 412 .
Email: betak@mbox.vol.cz , tel. domů: 241 765 942 .
Správné odpovědi – vánoční kvíz 2004:
1.B; 2. B; 3. B; 4. B; 5. B; 6. B; 7. B; 8. C; 9. C; 10. A; 11. C; 12. B; 13. B; 14. C; 15. B; 16. A; 17. B; 18. C; 19. A.

