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

č.164

16. listopad 2001

Konají se ve Velké geologické posluchárně UK,
Albertov 6, Praha 2,
vţdy ve čtvrtek, začátek v 18 hod., sál otevřen od 17,20
hod., termíny:
( vždy 3. čtvrtek v měsíci )
Program činnosti na rok 2002
2001
knihovna
Datum přednášky / tema
prosinec 11.
20. Tradiční "vánoční schůze"
leden
15. 29. 16. Bohata + Myšák - Mexiko
únor
12. 26. 21. Libor Kunte - Madagaskar
březen
12. 26. 21. Fr. Aubrecht - Zimbabwe
březen
23.
SYMPOSIUM 2002
duben
9.
23. 18. Bude upřesněno později
květen
14. 28. 16. Bude upřesněno později
KVĚTEN = akce pp. Bittmann, Pavelka, Heřtus
červen
11. 25.
- Přednáška není.
červen
8. - 23.
VÝSTAVA
září
10. 24. 19. Bude upřesněno později
září
12. - 21.
VÝSTAVA
říjen
8.
22. 17. Bude upřesněno později
listopad
12. 26. 21. Bude upřesněno později
prosinec 10.
19. Tradiční "vánoční schůze"

2. Knihovna
Ve výše uvedených termínech se na Vás těší naši knihovníci v knihovně v Botanické
zahradě v době od 16,30 do 18 hod.

3. CO BYLO
3,1. PODZIMNÍ VÝSTAVA 9. – 24.6. 2001
Podzimní výstava, zvláště letos při pošmourném a vlhkém konci srpna a začátku
září, nezářila květy a ani nálada nebyla nic moc. Začínali jsme 12. – 13. Září.
Samozřejmě slíbené noviny, rozhlasy a televize většinou nepřišly, nebo omezily
reklamní šot jen na minimum. Přesto nakonec přišlo 4000 platících snad spokojených
návštěvníků. Výstava se líbila a nabídka rostlin byla taky poměrně rozsáhlá,
rozmanitá a přitaţlivá. Výstava splnila to co se od ní dalo čekat a pravidelní
návštěvníci si na ni jiţ zvykli a těší se na další.
=BI=

3,2 ZAVÍRÁNÍ SEZONY – CHRUDIM vţdy poslední sobota v září
Působením rodiny Pavlíčkových se jiţ řadu let tuto sobotu (letos ještě k tomu
slunečnou a teplou) v Chrudimi uskutečnila vskutku kaktusářská pouť v pravém slova
smyslu. Často si říkám, jak se to tomu Pavlovi podařilo, ţe ty jeho tři ţenské to tak
nádherně celé tři dny zvládají a většinou se k tomu ještě j usmívají. Domem, skleníky
a zahradou za víkend projde snad 1000 lidí, někdo i několikrát. Nechybí buřty, párek,
pivo či něco ostřejšího. Také letošní burza v jídelně Transporty byla opravdu velkou
akcí, kde kromě známých tváří které vídáme všude se objevilo i 20 – 30 těch, co se
těší sem a jejich sortiment většinou obohatí o nové nabídky. V oblasti kaktusů zde
bylo opravdu z čeho vybírat, u sukulentů to bylo podstatně slabší a nabídka byla jen
průměrná, většinou malé nic moc rostlinky. Celá akce byla doplněna výbornými
přednáškami a případným večerním posezením, které akci v pátek i v sobotu
opravdu dobře doplňuje. Pavlíčkovi děkujeme.
=BI=
=2=

3,3 Přednáška v září
Př. Ullman nás provedl J. Afrikou a kouskem Namibie. Jeho přednáška byla
rozdělena do samostatných bloků, věnujícím se vţdy jednomu tématu (vodě, řekám,
horám, loukám, lidem, zvěři, nár. parkům) a k tomu tam bylo něco sukulentních
rostlin. Zpočátku jsem byl nedůvěřivý k takovému přístupu, zda lidé neodejdou,
protoţe neuvidí samé rostliny, ale nakonec se mě a asi i ostatním velmi líbila a sál
zůstal naplněn aţ do konce. Příjemný večer.
=BI=

3,4 Přednáška v říjnu
Př. Šorma který navštívil J. Ameriku, Bolívii a okolí, s př. Odehnalem a Slabou se
zaměřil na Rebutie, Sulkorebutie a to co roste vedle nich. Také jako kantor-tělocvikář,
se zajímal o sportoviště a školy v podmínkách vysoké nadmořské výšky a naprosto
nejchudší země tohoto kontinentu. Viděli jsme mnoho nádherných rostlin rostoucích
v nadmořských výškách kolem 4000 m nad mořem. Přednáška byla opravdu
záţitkem. Všichni si ji můţeme připomenout při čtení letošního druhého speciálu.
Nádherný večer.
=BI=

3,5 Autobusový zájezd

ZAMYKÁNÍ SEZONY sobota 29.9.
V letošním roce se mi povedlo zorganizovat autobus k Pavlíčkům. Jelo nás 23 za
cenu 50,- Kč! Jsem rád, protoţe mnozí tam jeli vůbec poprvé a dle jejich slov by tam
bez autobusu nejeli vůbec. To, ţe je Chrudim skvělá, to jste si mohli přečíst
v předchozím příspěvku, ale já bych rád poslal poděkování nejen př. Pavlíčkovi a
všem účastníkům zájezdu, ale i všem kteří mi pomohli s organizací zájezdu a
zajištěním autobusu. Děkuji. A co příští rok??? A nesmím zapomenout, př. Pavlíček
organizuje oslavy kaktusářského 1. máje. Máte rádi recesi? Pojedete?
=JV=
3,6 Setkání NOTOSEKCE 1.9.2001 v Praze
Další akce, která se letos povedla – dle mojí maličkosti, bylo setkání notofilů. Protoţe
jsem ji organizoval, nepřísluší mi její hodnocení, ale s laskavým dovolením pouţívám
hodnocení př. Dupala, které přetiskuji ve zkrácené podobě. Děkuji.
=JV=

Po roce opět výroční schůze Notosekce
Je sobota, prvního září, něco kolem deváté hodiny ranní. První jednotlivci či menší
skupinky se zvolna trousí k restauraci Na ledárnách v Praze 4. V deset zde začne výroční
členská schůze Notosekce se sídlem v Kroměříţi. Praţští kaktusáři pod vedením přítele
Vařečky se ujali uspořádání akce, která se pravidelně opakuje kaţdý rok v letním čase.
V posledních letech se notofilové scházeli spíše v moravských městech a jen sporadicky
zavítali do Čech. Z minulosti si pamatujeme, ţe účast na těchto setkáních nebyla nikdy
zvlášť hojná, sešlo se vţdy několik skalních a zpravidla to byly vţdy jedny a ty samé tváře,
jako v roce předešlém. Široká základna praţských kaktusářů dávala naději, ţe je moţno
dosáhnout větší účasti a vytvořit důstojnější rámec. To byl, mimo jiné, důvod, proč vedení
Notosekce jednalo s vedením praţského klubu o organizaci právě v tomto městě. Ţe to
nebyl špatný nápad ukázala návštěva více neţ čtyř desítek účastníků a to jak členů
Notosekce, tak i ostatních kaktusářů. Salonek restaurace praskal ve švech a místo
k usednutí se hledalo těţko.
Po nezbytných zahajovacích ceremoniích – úvodního slova předsedy Notosekce, přítele
Stuchlíka a pozdravného oslovení z úst přítele Běťáka, předsedy praţské organizace
Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů, zahájil odborný program
pěknou přednáškou přítel Odehnal z Brna. Vystoupil vlastně jako suplující přednášející,
neboť na poslední chvíli zastoupil pana F. Strigla z Rakouska, který se nemohl setkání
notofilů účastnit. Vyprávění o dvou cestách do Argentiny, které přítel Odehnal uskutečnil,
bylo nabité spoustou cenných informací, líčení událostí a doplněné o kvalitní a krásné
diapozitivy. Myslím si, ţe záskok tzv. na poslední chvíli nijak neubral přednášce na
poutavosti a kvalitě. Potlesk posluchačů na závěr vystoupení byl toho jen dokladem.
Stanislav Stuchlík předvedl specializovanou a pracovně zaměřenou přednášku – nebo
spíš úvahu – na téma Malacocarpus (Wigginsia) a „co vlastně ve svých sbírkách pěstujeme“.
Na promítacím plátně defilovala tradičně kvalitní dia rostlin z podrodu Malacocarpus
doprovázená zasvěceným komentářem se spoustou úvah porovnávajících pěstované rostliny
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s původními, případně novelizovanými popisy a revizemi. Většina otázek zůstala i po diskusi
zpravidla nezodpovězená. Otazníky zůstávají u tzv. starých druhů, ale vznikají uţ i u
novějších objevů. Je to kaz na kráse těchto ušlechtilých rostlin, jakými wigginsie, nebo
chcete-li - malakokarpusy – bezesporu jsou. I tentokrát byli přítomní velice spokojeni
s předvedeným program, za coţ lektora odměnili zaslouţeným potleskem.
Zpestřením bylo několik obrázků, které přinesl přítel Vrabec z České Lípy. Jejich projekci
doplnil poznámkami a zkušenostmi z vlastní sbírky.
Ukázku rostlin v jejich původním prostředí doplněnou zasvěceným komentářem předvedl
v dvojprojekci pan Wolfgang Gemmrich z Erfurtu. Je to náš „starý známý“, který se účastní
jednání výroční schůze Notosekce opakovaně a vţdy s sebou veze několik zásobníků diáků
pořízených na nalezištích kdesi v brazilském Rio Grande do Sul. Svoji přednášku zaměřil na
řadu Uebelmannianae, tedy rostliny nesoucí druhové jméno uebelmannianus, crassigibbus,
arachnitis. Srovnával snímky z týchţ nalezišť pořízených s odstupem několika roků, které
oddělují jednotlivé jeho cesty do Brazílie. Tristní skutečností je, ţe na některých lokalitách,
dříve se vyznačujících hustým porostem kaktusovitých, byste dnes zcela určitě kaktus
nenašli. Také to je důsledek lidské „lásky“ ke kaktusům a snad i jakési nenaţranosti. Některé
postřehy autora byly velice zajímavé a je mojí povinností se o nich zmínit i na tomto místě a
podělit se o ně se čtenáři. Tak například si pan Gemmrich všiml a v praxi ověřil, ţe jednotlivé
druhy včetně variet řady Uebelmannianae nelze mezi sebou úspěšně sprášit.
Notocactus nilsonii (N. uebelmannianus var. nilsonii) má velké a zelené kulovité plody
velikosti lískového oříšku, zatímco ostatní druhy řady Uebelmannianae mají plody barvy
černé nebo červené (ve zralosti) a podstatně menší. Notocactus uebelmannianus dorůstá
v přírodě aţ průměru 17 centimetrů, arachnitis do 9 centimetrů. Zajímavé je to i
s Gymnocalycium horstii a Gymnocalycium horstii var. buenekeri. Jsou to doprovodné
rostliny na většině lokalit Rio Grande do Sul (a nejen), kde se vyskytují notokaktusy. Tak u
těchto gymnokalycií si pan Gemmrich všiml, ţe jednotlivé rostliny jsou jen jednopohlavní.
Některá rostlina je otcovská (pěstitelé pouţívají zoologický výraz „samec“), jiná mateřská.
Plody se vyvíjejí jen na rostlinách mateřských. Podle pana Gemmricha nejde u výše
jmenovaných rostlin o dva, ale jen o jeden druh. Zajímavé je to u Gymnocalycium
denudatum, které se také mísí mezi notokatusy a výše zmíněná gymnokalycia. Rostliny
v době kvetení nesou jak samčí, tak i samičí květy a plody se vyvíjejí, jako u horstii, jen
z květů samičích.
V závěru jednání výroční členské schůze Notosekce promítl s patřičným slovním
doprovodem diapozitivy s rostlinami ze své sbírky přítel Vařečka. Předvedl některé
zajímavosti, kterých si všiml při své pěstitelské práci ve svém skleníku u rodinného domku.
Všechna vystoupení přijali přítomní s upřímným potleskem.
Jednání výročních schůzí není spojeno pouze s odbornými přednáškami. Nutností jsou
organizační zprávy, přehled o stavu financování organizace, o členské základně, plánem do
budoucna, co s časopisem atd. atd. Tato část proběhla mezi přednáškami Josefa Odehnala
a Stanislava Stuchlíka, tedy v dopolední části schůze. Zprávu o práci v uplynulém období
mezi dvěmi schůzemi přednesl předseda Notosekce (Stuchlík), pokladní zprávu přednesl
hospodář (j. Dohnalík), výrok revizní komise přednesl předseda revizní komise (Z. Vrabec).
Z těchto zpráv vyjímám některé významnější postřehy:
Následující část, jenž je vnitřní záležitostí notofilů je vynechána.

=JV=

Co dodat závěrem? Především je to poděkování vedení praţské kaktusářské organizace za
vzornou organizaci, také za finanční pomoc při úhradě nákladů spojených s touto akcí a
v neposlední řadě za moţnost návštěvy místních sbírek. Sbírky přítele Vařečky, Jiránka a
Záruby návštěvníky v mnohém nadchly a inspirovaly. Někteří si odnesli nové přírůstky do
sbírky, někteří také bouli na hlavě, kterou si pořídili při opouštění skleníku u Jiránků, ale
všichni dohromady dobrý pocit.
Slavomír Dupal

4. CO BUDE
4,1 Tradiční „vánoční schůze“
Tak jako v minulých letech jsme pro vás připravili zajímavý program. Ale je to také na
vás. Přineste, přineste, přineste nějaké svoje DIA obrázky do soutěţe. Všichni se rádi
podíváme na vaše kaktusové a sukulentní miláčky. Podělíme se tak o naši společnou
radost.
=JV=

=4=

4,2 Časopis KAKTUSY ročník 2002
S tímto 4. číslem časopisu dostáváte poslední letošní číslo a poslední letošní věstník
našeho klubu. Zároveň je přiloţena sloţenka A-V s vašim evidenčním číslem pro
zaplacení členského příspěvku na rok 2002. Minimální – základní – příspěvek pro
rok 2002 je stejný jako letošní, tj.:
Členové nad 70 let …………………….. 220,- Kč
Ostatní členové minimálně ……………... 290,- Kč
Jen věstník ………………………………… 70,- Kč
Jako v minulých letech necháváme na vás jakou výši členského příspěvku nám
pošlete. Příští rok je pro naši organisaci – klub – jubilejní, máme totiţ jiţ 80 let
nepřetrţitého trvání našeho klubu. Letos jsme se opět přehoupli přes 700 platících
členů z nichţ více neţ 30% nám přispělo více neţ minimální částkou. Výbor je všem
vděčen a pro informaci uvádíme, ţe jsme díky vám a dobrému hospodaření mohli
doplnit knihovnu o knihy za cca 30 000,- Kč, ţe můţeme získávat více neţ 10
různých cizích časopisů a kromě symposia a pravidelných 10-ti přednášek jsme letos
mohli uspořádat dvě mimořádné přednášky nestorů našeho oboru. Př. Lau a př.
Lavrados (75 – 78 let). Pro příští jubilejní rok chystáme, kromě všech pravidelných
akcí také společenský večer (říjen 2002), vydání sborníku a upomínkových předmětů
(medaile?, keramika ?, trička s potiskem atd.?). Výbor všem, co něco přispějí předem
děkuje.
Příspěvky je nutné uhradit do 31.1.2002. Moţno platit i na prosincové a lednové
schůzi. Útrţky sloţenky slouţí jako legitimace. Ti kteří platí převodem ať
nezapomenou uvést své evidenční číslo jako variabilní symbol.
Prosím o dodrţení termínu. Děkuji.
Předseda Ing. Ivan Běťák

5. Ţádost
V příštím roce náš praţský spolek bude slavit neuvěřitelných 80 let svého trvání.
Obracíme se na vás všechny o náměty, pomoc či poskytnutí starých archiválií tak,
abychom mohli toto výročí důstojně a zajímavě oslavit. Obraťte se na organisátory
př. Šedivý, Dufek, Havelík, Běťák, či kohokoli z výboru.
=BI=

6.

80 let Spolku pěstitelů kaktusů a sukulentů Praha

V roce 2002 oslaví pražský spolek pěstitelů kaktusů 80 let svého trvání. Protože
podobných výročí nemáme v našem běžném životě právě mnoho, stojí za to si
připomenout něco z historie spolku.
Nejstarší zprávu o některých společných akcích zájemců o pěstování kaktusů
máme z roku 1903, ale nebyla tehdy zaloţena ţádná organizace. Aţ po první
světové válce v roce 1922 uspořádal praţský akademický malíř Jaromír Seidl
výstavu svých kaktusů v Lumbeových zahradách, která vzbudila značný zájem a
proto se rozhodl zaloţit v Praze spolek pěstitelů kaktusů Stalo se to dne 8. října
1922. Tím začíná evidovaná činnost praţských kaktusářů. Scházeli se tehdy v
restauraci u Bumbrlíčků ve Spálené ulici, během let uspořádali několik výstav
kaktusů a vydávali časopis Kaktusářské listy. Jak ani u nás nemůţe být jinak (zmínil
se o tom i Karel Čapek v jednom ze svých feuilletonů), vznikla i organizace další,
která se udrţela po několik roků a vydávala rovněţ svůj časopis Kaktusář. V oněch
letech mezi světovými válkami měla naše organisace stále kolem 100 - 150 členů.
Druhá světová válka sice utlumila společenskou činnost, ale spolek kaktusářů stále
pokračoval ve své práci i kdyţ velmi omezené. První léta po roce 1945 nebyla nijak
činorodá, aţ po roce 1953 se začíná intensivněji rozvíjet zájem o kaktusy. Tehdy se
stal předsedou spolku Rudolf Šubík, jenţ získal za patrona naší organizace
Přírodovědeckou fakultu UK, která nám poskytla i přednáškový sál. Přednášky se
konaly kaţdý měsíc, tehdy uţ se začaly promítat barevné diapositivy. Jako časopis
vycházel Věstník všech kaktusářských organizací, který patřil i mimopraţským
organizacím. Významným rokem byl rok 1965, kdy začal vycházet časopis
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KAKTUSY, zprvu jen s černobílými obrázky, průběhem let byly vlepovány obrázky
barevné a konečně byly barevné obrázky provedeny tiskem. V původní podobě
vycházel časopis do roku 1992, od roku 1993 má novou grafickou úpravu, která jej
řadí mezi časopisy světové úrovně. Vůbec doba od roku 1965 znamená velký
rozmach záliby v kaktusech. Spolek uspořádal celostátní sjezd v Praze roku 1972, v
roce 1982 a pak od roku 1984 kaţdoročně pořádá pravidelně v červnu výstavu
kaktusů v praţské Botanické zahradě PřFUK. Spolek vlastní bohatou knihovnu,
čítající dnes 1500 poloţek, sestávající jak ze staré a vzácné kaktusářské literatury
nejen české, ale i německé, anglické, mexické, a pravidelně získává výměnou za náš
časopis časopisy německé, anglické, mexické a italské. V současné době máme i
velmi hodnotné monografie o nejrůznějších rodech kaktusů a jiných sukulentů. Bylo
by nespravedlivé, kdybychom se nezmínili také o tzv. ostatních sukulentech. Zájem o
ně se probudil v 80. letech a můţeme říci, ţe dnes je o ně zájem téměř stejně velký,
jako o kaktusy samotné.
V roce 1982 byl uspořádán na podnět ing. Voldana seminář o kaktusech a po
několika letech byla zaloţena tradice symposií KKP a později SPKS, která se konají
jiţ 15 let vţdy na jaře na zahájení kaktusářské sezóny. Symposií se zúčastňují
významní naši i zahraniční kaktusáři se svými přednáškami, doprovázenými
barevnými diapositivy. Mezi zahraničními přednášejícími figurují takové postavy jako
A. B. Lau, W. Rauh, W. Rausch, Haugg, A. Lüthy, H. Nagl, Haude, Sanchez Mejorada a j.
Pokud jde o členskou základnu, ta se po roce 1965 pohybovala stále kolem
počtu 600 - 700, maximum bylo v roce 1987, kdy jsme měli přes 900 členů. Pak
nastal mírný pokles, ale poté opět stoupl počet členů na číslo 700.
Snad je vhodné se zmínit i o některých významných členech a funkcionářích
naší organizace. Samozřejmě je to zakladatel spolku Jaromír Seidl, slavnou
postavou byl Alberto Vojtěch Frič. Po roce 1950 to byl Rudolf Šubík, Karel Krpálek,
ing. Miroslav Voldan, Jaroslav Boubela, ing. František Paţout, dr Jan Valníček, prom.
biol. Jan Říha, jakoţ i majitelé pěkných sbírek, např. Vladislav Vojta, Ludvík
Kozelský, Jan Košat, Bohumil Rektořík, Hartl, ing. M. Voldan, skupina pěstitelů zvaná
PAPABOLIS ( tvořená přáteli Pachem, Paţoutem, Boubelou, Lichtnekerem a
Štorem). Dnes mají pěkné sbírky přátelé ing. Lindner, ing. Šedivý, Vaněk, ing.
Jiránek, Vařečka, ing. Běťák, Krejčík, Záruba, Studenovský, Havelík, Frydrychová,
Pazourová, ..………………….
V současné době je činnost SPKS zaměřena na pořádání přednášek, půjčování
odborné literatury, výstavy kaktusů a jiných sukulentů, zájezdy do mimopraţských
sbírek. Umoţňuje svým členům prodej přebytků jejich rostlin na výstavách - zde je
moţné zakoupit za přijatelnou cenu velmi pěkné a vzácné rostliny.
Příští rok tedy bude rokem, kdy se budeme moci ohlédnout za vykonanou prací,
která nebyla malá. Uţ jen samotná skutečnost, ţe spolek přetrval přes všechny
nepřízně uplynulých 80 let dokazuje, ţe má své oprávnění a my věříme, ţe bude i
nadále pracovat ku prospěchu a spokojenosti naší kaktusářské veřejnosti.
Výstava v příštím roce přinese návštěvníkům ukázky z archivu spolku, některé
vzácné unikáty a pohled na činnost v uplynulých letech.
=RD=

7. Některé plánované akce v jubilejním roce 2002
16. sympozium jednodenní 23. 3. 2002
plánováno 6 přednášek (2 zahraniční dlouhé, 4 krátké praţských členů, úvodní
přednáška o historii Praţského spolku (archiv, dia, foto, film,)
7,2 jednodenní zájezd po sbírkách praţských členů (Bitman, Heřtus, Pavelka)
přihlášky na zájezd aţ po 02/2002
7,3 35. Výstava jubilejní zaměření – dobové foto, historie praţských výstav,
plakáty, reminiscence části starých výstav podle dobových fotografií, připomenutí 1.

7,1

=6=

Seidlovy informativní výstavy koncem léta 1922 na kterou byly pozváni potenciální
zájemci o členství ve spolku – přeřazena letošní expozice

8. INZERCE
8,1 Prodám kvalitní nástěnný kalendář „Mexické kaktusy“ na rok 2002, formátu A3.
Třináct snímků na křídovém papíře pochází z cest po Mexiku. Cena 150,-Kč/kus, při
větších odběrech sleva moţná.
Miloš Záruba, 143 00 Praha 4, Okruţní 7. Tel.,
zázn. a fax: 02/444 02 421, mobil: 0603 41 59 18.

8,2 Prodám kubánské a venezuelské tilansie s evidovaným původem. Semena
Melocac. Harlowii – Kuba. Seznam za známku.
Viktor Havelík, Drtinova 1a/199, 15000 Praha 5. Mobil: 0737 51 10 57.

6. INTERNET a www stránka spolku:
Náš klub má samostatnou internetovou stránku na které je vše, co se týká našeho
klubu a také celého českého kaktusářství.Stránka je umístěna na adrese :
http://mujweb.cz/www/spks K prohlíţení vyţaduje explorel min. verze 4.0, je
optimalizována na rozlišení 800 na 600. Souběţně je zřízen spolkový e-mail:
spks@seznam.cz. Máte-li moţnost, doporučuji k pravidelným prohlídkám a
návštěvám. Stojí to za to. E-mail předsedy spolku: betak@mboxvol.cz.
Stránka je pravidelně upravována a jsou na ní k disposici věstníky za posledních
několik let, novinky z knihovny a všechny organizační zprávy.
Internet. Ţádáme ty z vás, kteří máte připojení na internet o sdělení vaší adresy
mejlu tak, abychom mohli doplnit naši data-bázi a mohli jsme vás informovat o
akcích, které jsou v mezidobí věstníků, nebo jsou mimořádné. Adresu sdělte na email
předsedy spolku. Stačí uvést vaše ev. číslo pro identifikaci.
=BI=

Příspěvky do věstníku posílejte na adresu:
Jiří Vařečka, Na Šabatce 2045/5, 143 00 Praha 412,
tel.: 02 - 444 02 063, mobil: 0603 46 76 96, tel. + zázn. + fax: 02 - 61 71 01 01,
nebo E-mail: jiri.varecka@seznam.cz
předseda: ing.Ivan Běťák , Pod lesem 27 143 00 Praha412 .
Email: betak@mbox.vol.cz

