
Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze - zal. 1922 
 

Věstník č. 156                                                                                              listopad 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 ) 
 

18.11.1999   -  př. Záruba     Mexiko (1.část) 
16.12.1999   -  Vánoční schůze, kvíz, soutěž Dia                   =JV= 

 

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

23.11., 14.12. 
Je to vždy úterý, knihovna je otevřena od 1630 do 18 hod.     =RD= 
 

3. CO BYLO 
 

3.1 Přednáška   16.9.99 
Přednášel  př. Ullman. Ten, kdo  tam  byl, ten  mi  jistě dá za pravdu. 

Dobré obrázky, zasvěcený výklad, co vlastně jiného můžeme očekávat 
od  kaktusáře v botanické  zahradě.  Opravdu  to  byly  hezké  obrázky  
sukulentní flóry na nalezištích v Jižní Africe.                                                                                      =JV= 
 

3.2 Přednáška   21.10.1999 
Po řadě let nás v Praze potěšil návštěvou a přednáškou přítel ze Slezka – Ing. R. Grym, autor 

monografie o Lophophorách. Ve své pěkné přednášce o Mexiku a jeho protikladech, Lophophory 
úplně vynechal. Přesto se bylo na co koukat a hlavně po dlouhé době po přednášce proběhla pěkná 
obsáhlá diskuse ne jen o ochranářství, ale také o rozličných kaktusářských problémech taxonomie a 
pěstování. Také o Lophophorách byla řeč. Velmi příjemný večer.                                                                           =BI=      
 

3.3 Chrudim  -   zasedání orgánů Společnosti v Chrudimi 
Poslední zářijovou sobotu je tradičně zamykání sezóny v Chrudimi „u Pavlíčků“ a stalo se již také 

tradicí, že se v předvečer scházejí naše nejvyšší orgány k projednání zásadních problémů tohoto 
roku a plánů pro rok následující. Sešla se tedy nejdříve samostatně vydavatelská a redakční rada a 
ihned v návaznosti na ni předsednictvo společnosti. 

Z jednání vyplynulo několik zajímavostí a novinek pro příští činnost pro rok 2000. 
1, letos již nevyjde další mimořádné speciální číslo čas. Kaktusy. 
2, cena časopisu na rok 2000 byla opět stanovena na 180,-Kč 
 -   individuální odběr poštou             poštovné + balné        60,-Kč 
 -   organizace – balíky do 10 kusů                                     210,-Kč 
 -      dtto                            50 kusů                                     280,-Kč 
 -      dtto                          140 kusů                                     460,-Kč 
 -   individuální odběr u distributora po 17 hod po předchozí dohodě    80,-Kč 
         ( složenky rozešle Ing. Stuchlík ) 
3, v roce 2000 vyjdou nejméně 2 mimořádné speciály (jedná se i o spolupráci s cizinou) 
4, redakční rada byla doplněna o Petra Pavelku a Milana Zachara  (SR), složení pro rok 2000 je 

tedy: Štembera, Říha, Gratias, Klikar, Kunte, Slaba, Pavelka, Stuchlík, Vlk, Zachar a styk s cizinou 
Šedivý. 

5, Vydavatelská rada. Za odstoupivšího př. Ing Z. Červinku (kterému tímto děkuji za spolupráci) 
byla doplněna Pavlem Pavlíčkem a Ing. Halfarem. Složení je tedy: Běťák, Odehnal, Pavlíček, Halfar. 

6, Odehnal, Běťák, Pavlíček byli pověřeni jednáním se státní mocí o přístupu k ochraně rostlin 
v našich zemích. 

7, všechny kluby jsou žádány, aby včas, pokud možno před 1 číslem informovaly o svých akcích 
tajemníka společnosti Ing. Běťáka. 

8, příteli Podešvovi bylo poděkováno za vzorné vedení internetové stránky společnosti. 
Všechna jednání proběhla velmi aktivně, v přátelském a tvůrčím duchu.                                                             =BI= 



3.4 Chrudim  -   rozloučení se sezónou 
Co napsat? Skutečně důstojné a velké rozloučení s letošní sezónou. Mnoho lidí, bohatý prodej, 

zajímavé přednášky, ráno skvělá česnečka – prostě super. Pavlíčkovi – dík – a zase za rok.             =JV=  

3.5 Podzimní výstava 
V září, jako každý rok proběhla podzimní výstava. Za dobu trvání 10 dní výstavu navštívilo více 

než 4000 platících návštěvníků, což je lepší průměr posledních let. Nabídka rostlin a ostatního 
kaktusářského zboží byla na odpovídající úrovni. 
Všem, co se o úspěch zasloužili, výbor moc děkuje a těší se na další úspěšné akce v roce 2000.   =BI= 
 

4. Co bude  
4.1 Vánoční schůze,  kvíz a soutěže DIA (10 DIA anonymní soutěž a krátký program 20-50) 

Neváhejte, připravte si DIA a podělte se s ostatními o radost. Ale určitě!!!                                                        =JV= 

Kalendář činnosti SPKS Praha pro rok 2000 

 výbor knihovna přednášky další akce 

leden 4. 11. 25. 20. př. Kunte  -  Ekvador  - - -  

únor 1. 8. 22. 17. př. Gratias  -  Sukulentní bonsaje  - - -  

březen 7. 14. 28. 16. př. Záruba  -  Mexiko  2. Část 25. symposium 

duben 4. 11. 25. 20.   - - -  

květen 2. 9. 23. 18.  20 - 21.  zájezd 

červen 6. 13. 27. 15.  10. - 25. výstava 

září 5. 12. 26. 21.  14. - 24. výstava 

říjen 3. 10. 24. 19.   - - -  

listopad 7. 14. 18. 16.   - - -  

prosinec 5. 12. 19. 14.   - - -  
 

Příspěvky pro rok 2000 
Letos naposled lze použít 5-ti dílné složenky typu „A“ tak, jak jsme na ně léta zvyklí. Budou platit 

(podle vyjádření ředitele pošt) pouze do 31.3.2000. Mají být nahrazeny typem A-V, který je 2 dílný a 
nemá možnost „zpráv pro příjemce“, vše je řešeno jen číselnými kódy. 

Pro placení příspěvků ještě naposledy využijeme 5-ti dílné složenky. Na 5 dílu nebude uveden rok 
a zůstane Vám jako trvalý doklad členství (legitimace) s Vaším číslem, pod kterým budete do 
budoucna vedeni. Proto Vás žádáme – uschovejte 5. díl s číslem (opakuje se i na adresách, na 
obálkách za jménem), který bude do budoucna spolu s ústřižkem o zaplacení dokladem o členství. 

Výše členského příspěvku: 
Také pro rok 2000, jako pro několik minulých let se výše členských příspěvků nemění a její dolní 

povinná minimální výše pro řádného člena s odběrem časopisu je 250,-Kč, jen Věstník 70,-Kč, pro 
členy nad 70 let 180,-Kč. Nutno zaplatit do konce roku, maximálně do 31.1.2000. 

I letos se na Vás, co Vám to Vaše postavení, finanční možnosti či láska ke klubu umožňuje, 
obracíme s prosbou o libovolně vyšší částku, která se v plné výši používá na provoz a vylepšení naší 
opravdu vynikající knihovny. Za rok 1999 přibylo více než 20 odborných titulů. Snažíme se knihovnu 
udržet na světové úrovni a zajistit vše nové co je v našem oboru k dispozici – hlavně nové 
monografie a speciální publikace.  

Všem co letos pomohly moc a moc děkujeme a úplně všem doporučujeme, aby se do knihovny 
došli podívat, stojí to zato.                                                                                                                                                      =BI= 
 

5. Výzva našim členům ! 
Chtěl bych doplnit archiv pražského spolku a proto se obracím na všechny naše členy, kteří mohou 
jakýmkoli způsobem doložit činnost naší pražské organizace (dopisy, plakáty, výstřižky z novin, vlastní 
vzpomínky), aby tak učinili a své příspěvky zaslali na adresu: Ing. Rudolf Dufek, Jeremenkova 62, 147 00  
Praha 4, nebo je předali v knihovně v Botanické zahradě ve výpůjčních termínech. Chybí nám dokumenty 
zejména z let 1938 – 1954, ale samozřejmě nás zajímá vše i z let dřívějších i pozdějších. Děkuji za Vaši 
spolupráci!                                                                                                                                                        =RD= 
 

Příspěvky do věstníku posílejte na adresu: 

Jiří Vařečka, Na Šabatce 2045/5, 143 00 Praha 412, tel.: 444 02 063, mobil: 0603 46 76 96, fax: 61 71 01 01 


