
Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze - zal. 1922 
 

Věstník                                                 č.179                              20.8.2005 
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   2005 
 Knihovna Datum přednášky  -  tema 

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. př. Česal - Argentina 

  7.  -  8. květen   =   zájezd   -   OLOMOUC A OKOLÍ 

Červen 2. 16. - Přednáška není. 

Červen 11. – 26.  VÝSTAVA 

Září  1. 15. 15. Miloš Záruba – Mexiko 2/2005 

Září 15. – 25.  VÝSTAVA 

Říjen 6. 20. 20. Př. Odehnal - kaktusy 

Listopad 3. 24. 24. Př. Říčenek - Jemen                       

Prosinec 2. 15. 15. Tradiční "vánoční schůze" 
 

 
 

2. Knihovna     
  

Výpůjční den v naší 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.   

 

3. CO BYLO                                                                                     
3,1      HODNOCENÍ:        červnová  Výstava kaktusů a sukulentů 2005  
Ve spolupráci s Botanickou zahradou UK v Praze Na Slupi letos výstavní část velmi citlivě 
a přehledně uspořádal ředitel BZ, přítel Větvička. Jednotlivé části zajistili a rostlinami pojednali: 
astrophyta – př. Heřtus, thelocactusy – př. Hlaváček, zimuvzdorné opuntie – př. Chvosta, aloe – př. 
Hušner, misky s bonsajemi – př. Bittman, choroby a škůdci – př. Ullmann, tilandsie – př. Vaněk, 
soutěže – 0,5 m2 z mé sbírky, nejhezčí kaktus, nejhezčí sukulent – př. Kašpar, fotovzpomínání na 
cesty K. Sokola – př. Krejčík. Výstavu letos navštívilo 6000 platících návštěvníků, kteří měli po celou 
dobu trvání na co se dívat i co fotografovat. Mnozí se na výstavu vraceli, aby zachytili stále nové 
kvetoucí rostliny. Garantem celé výstavy byl opět př. Kašpar.                                                        – IB – 

 

3,2       VÝSLEDKY:          červnová  Výstava kaktusů a sukulentů 2005  
Připomínám, že všechny soutěže byly vyhodnocovány na základě ankety našich návštěvníků 
v průběhu výstavy do soboty 25.6, v neděli 26.6. byly výsledky vyhlášeny a vítězové jednotlivých 
kategorií byli odměněni poháry. 
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Kategorie     /   pořadí    /  jméno 
 

a)  Výstavní expozice: 
            1,   Jaroslav Bittmann            2,    Jaroslav Hušner         3,    Pražská botnická zahrada v Troji 
b)  Můj nejhezčí kaktus 
            1,   Jiří Merhaut                     2,    Ladislav Tomek          3,     Pavel Heřtus 
c)  Můj nejhezčí sukulent 
            1,    Vladislav Kašpar            2,    Václav Hlaváček         3,    Karel Halbich 
d)  0,5 metru z mé sbírky 
            1,    Václav Hlaváček            2,    Jiří Merhaut                 3,    Gustav Brejník 
 
Výstavní výbor děkuje za vysokou účast našich členů v soutěžích.                                                 =VK= 

 

3,3       Recenze knihy „Encyklopedie Sukulenty“ 
Uprostřed léta vyšla v nakladatelství Rebo další encyklopedie, tentokrát „Sukulenty“ autorů Kunteho a 
Ježka, kniha má klasický formát – 165 x 235 mm, 303 stran a cca 800 barevných fotografií, kniha je 
rozdělena na deset kapitol základních čeledí sukulentů a fotografie jsou jak z kultury, tak zvláště u 
větších druhů z nalezišť.  
Autorům je třeba poděkovat za to, že jsou vyobrazeny většinou méně známé druhy sukulentních 
rostlin, které jsme měli většinou možnost vidět jen na odborných přednáškách. Text je čtivý a pro 
pěstitele přehledný. Všem opravdu doporučuji (bude v prodeji na přednáškách i na výstavě za nižší 
než obvyklou cenu).                                                                                                                        – IB – 
 

4. CO BUDE          
4,1     Prosincová přednáška (Vánoční přátelské setkání) 
Obvyklé posezení, soutěž, zajímavosti, ………   
 

4,2      Podzimní výstava kaktusů a sukulentů 15. 9. – 25. 9. 2005 
Opět ve spolupráci s Botanickou zahradou UK v Praze Na Slupi. K vidění i ke koupi bude velké 
množství kaktusů a sukulentů, pomůcek, květníků a misek, časopisů i knih, včetně letošní novinky 
encyklopedie sukulentů, jako vždy pro kaktusáře za příznivou cenu, nižší než v obchodech. Těšíme 
se na Vaši návštěvu.                                                                                                                       – IB –  
 

POZOR ! ! !  VÝSTAVA BUDE V HORNÍ ČÁSTI SKLENÍKŮ BZ ! ! !  
 

 

 

4,3    KAKTUSOVÝ ZÁJEZD   ZAVÍRÁNÍ SEZÓNY   -  24.9. CHRUDIM 
 

Poslední sobota v září je opět kaktusářským svátkem. Snad celý kaktusářský národ se sejde 
opět u Pavlíčků. Připraveno po nás mají: 
Burza 10 - 14 hod., přednášky v kině od 14.30 do 18,30. 

Přednášející 2005: 

1) Dr. Plesník? - trocha historie nikoho nezabije - potvrzeno 

2) Grzegorz Matuszevsky - koryfanty v přírodě  - potvrzeno (Polsko) 

3) Jar. Procházka - Kaktusy z provincie Mendosa - G. striglianum".  
4) Ing. Ježek - mexické orchideje - potvrzeno 
5) Zajišťuje se … 

6) Ing. Milan Zachar - Brazílie - potvrzeno (Slovensko) 

Odjezd jako vždy v 7 hodin, Ženské domovy, před AKCENTem, metro Anděl. Zájezd se 
platí až při odjezdu, cena 120,- Kč. 
Přihlášky posílejte, doporučuji co nejdříve, 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 .      
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