
Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze - zal. 1922 
 

Věstník č. 154                                                                                               květen 1999  
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 ) 
 
20.5.1999    -    př. Záruba – O fotografování 
22.5.1999     -   zájezd – OSTRAVA 
červen 99    -  při výstavě se přenáška nekoná 
16.9.1999     -  program bude upřesněn později 
21.10.1999   -  program bude upřesněn později 
18.11.1999   -  program bude upřesněn později 
16.12.1999   -  Vánoční schůze, kvíz, soutěž Dia                   =JV= 

 

2. KNIHOVNA: 
Je pro Vás připravena v BZ  Na slupi v těchto termínech:     

25.5., 8.6., 14.9, 28.9., 12. 10., 26.10., 9.11., 23.11., 14.12. 
Je to vždy úterý, knihovna je otevřena od 1630 do 18 hod.     =RD= 
 

3. CO BYLO 

3.1 Přednášky: 

18.3.1999 př. Zlatko Janeba 

V této zasvěcené přednášce nás př. Janeba v první části zavedl do sbírek na ostrově Malta. Druhá a 
hlavní část přednášky nás zavedla do Chile, kterou přednášející projel podle pobřeží. Ve třetí části 
nám byly promítnuty DIA argentinských tilandsií. Hezká přednáška, můžeme se těšit na další.       =JV= 

 

15.4.1999  př. Myšák   
Na této přednášce jsem nebyl, nebyly mi dodány podklady.                                                               =JV= 

 

Symposium 99                         27.3.1999 

a) dr. Miroslav Veverka         Parodia 
Velká, obsáhlá a maximálně kvalifikovaná přednáška o rodu Parodia od našeho největšího znalce 
tohoto rodu. Bylo zde vše – systematika, DIA na nalezišti i sbírková, ukázky novinek. Opravdu pěkné 
a neopakovatelné. 

b) př. Kischnek                       Jiţní Afrika   (pobřeží koster) 
Jak již tradice velí, Dia 6x6, promítání dvěmi diaprojektory, profesionální komentář a velice pěkný 
překlad od př. Rudolfa Dufka. 

c) př. Zachar                          Mexiko 
Já bych si dovolil tuto přednášku nazvat „The best of Mexiko“. Prostě to nejlepší z jeho 
dlouhodobého několikaletého pobytu v této zemi. Viděli jsme obrovské spektrum rodů i druhů a 
záběry z nalezišť byly mnohdy opakované po několika letech a v různých ročních obdobích. Velice 
zasvěcený komentář.  

d) př. Kunte                           Madagaskar 
Profesionální přednáška našeho cestovatele a opět z jiného pohledu než jsme viděli dříve. Krásné 
záběry překrásné přírody, této bohužel chudé země, kde je ekologie bohužel nic moc říkající slovo. 
 

Opět byly všechny přednáška nahrávány na video, ale dokud nebude na kvalitnější videorekordér, 
bude úroveň těchto záběrů pouze dokumentační. Pro další léta ale nastává velký problém – úroveň 
těchto přednášek ( i v minulosti ) je velice vysoká. Pro příští symposium je laťka opravdu vysoko a 
tak držme pořadatelům palce při výběru přednášejících pro příští rok.                                                                  =JV= 

 

Ţádáme Vás o vyvěšení přiloţených letáků pro propagaci naší výstavy. 

 

 



4.  Výstava červen 1999             12.6. - 27.6.1999 
Výstava bude opět ve sklenících Botanické zahrady. Společně s naší výstavou budou otevřeny 

všechny skleníky BZ.Jednotlivé expozice budou zabezpečovat přátelé Zeman, Halbich, Heřtus, 
Krejčík, Bittman, Pavelka. 

Jako každý rok i letos soutěžíme ve třech kategoriích: 
a) půl metru z mé sbírky (jednotná miska 60 x 40 cm) 
b) můj nejhezčí kaktus - pozor letos pouze Gymnocalycium  !!! 
c) můj nejhezčí sukulent - pozor letos pouze Euphorbia !!! 
Výstavní výbor vyzývá všechny členy k aktivní přípravě a následné účasti na výstavě, která je 

jediným zdrojem financí k zabezpečení činnosti našeho spolku. 
Zároveň vyzýváme všechny členy, kteří mohou udělat a zabezpečit cokoli pro propagaci výstavy, 

aby se přihlásili osobně, telefonicky nebo písemně řediteli výstavy, kterým je:   
V. Kašpar, Janouškova 134, Praha 6  162 00, tel. byt: 362 227.                                                                            =VK= 

Pro tyto chvíle by mělo být již vše domluveno (přihlášky do expozic i prodeje). Co nás ještě čeká je 
zapsání služeb při výstavě a ještě jeden velký dotaz – nemáme sponzory na naší výstavě. Kdo může 
pomozte, sponzory potřebujeme.   Předem děkujeme.                                                                                 =JV=     

  

 

Přihlášky  moţné opravdu na poslední chvíli 

5.  Zájezd                22. – 23.5.1999         OSTRAVA  a  okolí 

Cena 500,- Kč  =  doprava + ubytování !!! 
Několik posledních volných míst pro opozdilé, jedinečná možnost strávit dva dny a jednu noc ve společnosti 

kaktusářů. Jeden den navštívíme sbírky v Ostravě, druhý den ve Frýdku-Místku. 

Odjezd v sobotu 22.5. v 6,30 hod ze Smíchova od Ženských domovů ( vchod Akcent ) - jako v minulých letech. 

Návrat v neděli ve večerních hodinách ( cca 20 hod ).  

  Jiří Vařečka, Na Šabatce 2045/5, 143 00  Praha 4,     02 - 444 02 063,     + fax:  02 - 61 71 01 01 

Protože se jedná o přihlášky opravdu na poslední chvíli, doporučuji volat   mobil  0603 46 76 96. 
Já sám za sebe zájezd všem doporučuji, byl jsem v Ostravě v září 1998 a to co jsem tam viděl bylo 
prostě super, nehledě na to, že Ostrava je opravdu daleko a jet toto autem není moc levné.                =JV= 

 

4. Něco pro Gymnofily: 
V poslední době jsem byl několikrát kontaktován ohledně činnosti sdružení Gymnofil. Pokusím se zde 
v krátkosti napsat to nejdůležitější. 
Zpravodaj GYMNOFIL má 4 čísla ročně (vychází jako dvojčíslí). Cena tohoto zpravodaje (i s poštovným) je 
100Kč ročně s barevnými obrázky, nebo pouze 60Kč s černobílými obrázky (doporučuji 100Kč – barevné 
obr.). V redakční radě jsou taková zvučná jména jako Ivan Milt, ing. Josef Odehnal, Jaroslav Procházka, ing. 
Jiří Spurný. Je pro mne ctí znát je osobně a jistě mi dáte za pravdu, že to jsou odborníci na slovo vzatí. 
Přihlásit se do sdružení Gymnofil a tím získat právo na odběr zpravodaje Gymnofil  můžete nejlépe na 
adrese předsedy našeho sdružení: 
Jaroslav Procházka, Jurkovičova 7, Brno – Lesná, 638 00. 
Vaše případné další dotazy, ukázku zpravodaje atd. Vám rád předvedu na našich schůzích, případně 
telefonem. 
A na co se mohou gymnofilové těšit: 
a,  na letošní výstavě je samostatná soutěž „Můj nejkrásnější kaktus“ – tentokráte pouze GYMNA. 
b,  při této výstavě je soutěžní expozice „0,5m z mé sbírky“, kdo se účastní – vystavte GYMNA. 
c,  je na 90% domluveno, že příští rok na naší výstavě bude jako hlavní expozice - GYMNA. 
d,  příští rok (2000), se první víkend v září se uskuteční v Praze setkání sdružení GYMNOFIL.     =JV= 
 

5. Inzerce   
Z důvodu redukce sbírky prodám část sbírkových rostlin rodu Parodia. Jen osobní výběr.  

M. Veverka, 5. května 64, 140 00  Praha 4.  Tel. zam.: 02 - 61 19 61 93, byt: 02 – 61 21 71 17 (večer). 
 

6. Změna adresy jednatele SPKS: 
Mgr. Ant. Krejčík, V hůrkách 7/2142, 155 00  Praha 5, 

Mobil  0602 – 312 382,  t. byt: 02 – 67 005 290. 
 

Pro Vaši informaci – k 1.4.99 měl náš  spolek 600 členů !!! 
Další věstník Vám bude zaslán na konci srpna 1999. 


