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

č.180
-

1. PŘEDNÁŠKY:

17.11.2005



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
Leden
6.
20.
20.
Únor
3.
17. 17.
Březen
3.
17.
17.
Březen
26.3.
Duben
7.
21.
21.
Květen
5.
19.
19.
7. - 8. květen = zájezd Červen
2.
16.
Červen
11. – 26.
Září
1.
15.
15.
Září
15. – 25.
Říjen
6.
20.
20.
Listopad
3.
24.
24.
Prosinec
2.
15.
15.

Datum přednášky - tema
př. Jakubec – Mexiko DIGI
př. Pavelka - Madagaskar
př. Slaba – J.Amerika
SYMPOSIUM 2005
př. Odehnal - Bolívie
Bude upřesněno později
OLOMOUC A OKOLÍ
Přednáška není.
VÝSTAVA
Miloš Záruba – Mexiko 2/2005
VÝSTAVA
Př. Odehnal - kaktusy
Př. Říčánek - Jemen
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
Přednáška

15.9.05

př. Miloš Záruba

Pražský, výškově největší kaktusář, nás opět provedl jeho oblíbeným Mexikem. Seznámil nás
s jeho poslední cestou za krásnou přírodou. Nezaměřil se pouze na oblíbené kytičky
(„mamelárky“), ale na celé okolí jeho cesty. K jeho obrázkům se ani nemohu kvalifikovaně
vyjádřit. Znám Miloše již několik desítek let a to, co on umí dnes nafotit, to je prostě skvělé a
úžasné. Tak jako celá jeho přednáška.
=JV=

3,2

Zájezd

24.9.05

Zavírání sezony Chrudim

Zcela po pravdě mohu napsat, že se zde opět sešlo několik stovek stejně „nemocných“ pěstitelů.
I náš skoro plný autobus se účastnil nejprve setkání ve sklenících, potom jsme byli na naprosto
nepřekonatelné burze a dále na přátelských a uvolněných přednáškách. Rok co rok se musím
opakovat: Pavlíčkovi, opět se Vám to moc povedlo, děkujeme a za rok tam opět budeme.
=JV=

=1=

Přednáška

3,3

20.10.05

Ing. Josef Odehnal

Milý host z Brna nás provedl po jihozápadu USA, po národních parcích a sukulentních rostlinách
– kaktusech – v nich, i po cestách od jednoho k druhému. Mohli jsme porovnávat, co se případně
změnilo. Byla to již třetí obdobná cesta a obrázky byly doplněny i z cest předchozích. Jak krajina,
tak i rostliny z této části USA jsou opravdu nádherné. Bylo se opravdu na co koukat a těch 200
záběrů proběhlo neskutečně rychle. Přednáška byla digitální. Děkujeme.
- IB

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

Violeta Pazourová 80 let

4,2

Ve shonu intenzivního života si málem ani nepovšimneme, že někdo z našich přátel má nějaké
výročí. Zvláště, když jde o osobu jejíž životní elán nás nechává na pochybách, zda jde skutečně
o výročí tak významné – 5. ledna 2006 se paní Violeta Pazourová – v kruhu svých přátel
oslovovaná jako Leta – dožívá osmdesátých narozenin. Je to k neuvěření, když si vzpomenu, jak
ještě nedávno s velkým elánem a neutuchající dobrou náladou pomáhala při instalaci klubových
výstav v Botanické zahradě. Dnes jí bohužel v této činnosti brání vážná choroba, ale svou
zahrádku a své miláčky opečovává dosud.
Ke kaktusaření ji dovedl bývalý dlouholetý předseda klubu pan Ing. Miroslav Voldán v roce 1970.
Pichlaví kamarádi ji uchvátily a protože je to žena se „zelenou krví i rukama“, její sbírka se začala
úspěšně rozrůstat. Asi před dvaceti lety svůj zájem zaměřila na mrazuvzdorné kaktusy. Ty jsou
stále ústředním motivem jejího zájmu. V poslední době svůj zájem i lásku rozšířila ještě na
„Afričánky“, jak s oblibou říká drobným Conophytům, Lithopsům a ostatním malým rostlinám,
které se stále více usazují v její sbírce a podzimními květy prodlužují radost z pěstování.
Milá Leto, přejeme Ti všichni, nadšenci a obdivovatelé pichlavé krásy, k Tvému výročí hodně
radosti, pěstitelských úspěchů a pokud je to možné i optimismu. Zároveň Ti chceme poděkovat
za vše, co jsi pro klub udělala.
Heda Ernestová

4,3

Záměr 39. výstavy kaktusů „KAKTUSY 2006“

Expozice
1. Gymnocalycium
2. Rod Pachypodium
3. Agave
4. Sukulenty Mexika
5. Kaktuáři KKP
6. Fotografie

Garant
Vařečka
Mgr. Pavelka
Ing. Berka
Halbich
Kašpar
Havelík

Soutěže
1. Půl metru z mé sbírky
2. Miska s kaktusy (do průměru 35cm)
3: Můj nejhezčí sukulent – EUPHORBIA

Garant
Kašpar
Kašpar
Kašpar

4,4
Program činnosti na rok 2006
Knihovna

Datum přednášky - téma

Leden

5.

19.

19. 1. Gratias - Sukulenty

Únor

2.

16.

16. 2. Heřtus – Již. Amerika

Březen

2.

16.

16 .3. Mexiko

Březen

25. 3. 2006

Duben

6.

20.

20.4. obsah přednášky bude upřesněn

Květen

4.

18.

18.5. obsah bude upřesněn

Květen

14. květen 2006 Zájezd

Sympozium 2006

4,4

Červen

1.

Červen

14. – 30. 6. (7. – 23.) 2006 Výstava

Září

7.

Září

14. 9. – 24. 9. Výstava

Říjen

5.

19.

19. 10. obsah bude upřesněn

Listopad

2.

16.

16. 11. obsah bude upřesněn

Prosinec

7.

21.

21. 12. Tradiční vánoční schůze

15.
21.

Přednáška není
21. 9. obsah bude upřesněn

Členské příspěvky – časopis KAKTUSY 2006

Přílohou tohoto čísla Věstníku, letos posledního, je i složenka A-V s Vaším evidenčním číslem
(var. symbol) pro zaplacení členského příspěvku na rok 2006. Minimální = základní příspěvek pro
rok 2006 je opět stejný jako loni a minulé roky.
Členové nad 70 let
220,- Kč
Ostatní členové minimálně 290,- Kč
Jen Věstník
70,- Kč
Tak jako v minulých letech necháváme na Vás, jakou výši členského příspěvku nám pošlete.
Máme radost z toho, že je členská základna našeho klubu trvale vysoká a činí více než 730
platících členů a z toho již více než 60% platí více než minimální částku. Výbor je Vám všem, co
jim to situace umožňuje, vděčen a nám všem to pomáhá udržovat činnost klubu na vysoké úrovni
– zahraniční hosté na symposiu, doplňování knihovny o většinu odborných novinek z celého
světa (stav knihovny je více než 1820 knih), zajištění záznamu většiny přednášek na video,
pořádání a mírné dotování obou zájezdů apod. Příspěvky je možné platit na přednáškách nebo
pomocí poukázek či bankovním převodem. Je vhodné platit obratem, ale je nutné dodržet
termín 15. 1. 2006 (termín klubové objednávky u vydavatele).
Útržky složenky slouží jako legitimace (i případný bankovní výpis). Vy, kteří platíte bankovním
převodem, nezapomeňte uvést evidenční číslo jako variabilní symbol.

VELMI PROSÍM O DODRŢENÍ TERMÍNU A TĚM, KDO POŠLOU NĚCO NAVÍC, PŘEDEM
DĚKUJI.
Ing. Ivan Běťák - předseda

4,5 a na závěr něco pro Gymnofily
Mám na výstavě garanta expozice Gymnocylycií a zároveň Vás chci předem upozornit, že se

bude konat setkání Gymnofilů v Praze, 26.8.2006 (sobota)
moje maličkost se bude podílet na organizaci, akce začne již v pátek, v neděli u mne ranní
česnečka a potom návštěvy sbírek.
Jirka Vařečka

INZERCE:

Semena kaktusů od A do Z, 4000 poloţek, včetně Pierrebraunia, Rodentiophyla, Pterocactus,
Rimacactus, kolekce Chile, USA aj. - Akce NOTOSEKCE - katalog za 3 x 7,50 pošt.známku
na adrese distributora:
Podrouţek Zdeněk, Drůbeţnická 261, 190 11 Praha 9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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