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

č.172

17.11.2003

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 2003 a 2004
Knihovna
2003
Listopad
20.
27.
27.
Prosinec
4.
18.
18.
2004
Leden
8.
15.
15.
Únor
5.
19.
19.
Březen
4.
18.
18.
Březen
27.3.
Duben
1.
15.
15.
Květen
6.
20.
20.
8. květen = zájezd Červen
3.
17.
Červen
5. – 20.
Září
2.
16.
16.
Září
16. – 26.
Říjen
7.
21.
21.
Listopad
4.
18.
18.
Prosinec
2.
16.
16.

Datum přednášky - tema
př.Pavlíček – Digitálně Mexiko
Tradiční Vánoční schůze
2004
2004
MADAGASKAR
MEXIKO
CHILE
SYMPOSIUM 2004
Bude upřesněno později
Bude upřesněno později
místo bude upřesněno
Přednáška není.
VÝSTAVA
Bude upřesněno později
VÝSTAVA
Bude upřesněno později
Bude upřesněno později
Tradiční "vánoční schůze"

2. Knihovna
Výpůjční den v naší stále více oblíbené knihovně je každý první a třetí čtvrtek v měsíci,
vţdy 16.30–17.30.
Rozšířena je i nabídka videokazet, moţnost 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 přiloţenou sloţenkou při zasílání
poštou. Při ţádosti o zapůjčení uvádět své členské číslo (platí pro členy Spolku). Pro nečleny
Spolku budou kazety půjčovány aţ po konzultaci s předsedou.

3. CO BYLO
3,1 přednáška 16.10.2003
Říjnová přednáška zavedla docela zaplněný sál do v poslední době hojně navštěvované a
atraktivní kaktusářské země, do Bolívie. Přednášející přítel Jakubec (Luštěnice) nás provedl
po této turisticky zatím nedotčené zemi. Nádherné obrázky a zajímavý slovní doprovod
doplněný o poslední novinky, které z této málo prozkoumané země se objeví a zřejmě ještě
budou dlouho objevovat jen na přednáškách. Snad se rostliny z těchto lokalit objeví i na
praţských výstavách a v nabídkách pěstitelů. Byl to hezký večer.
=BI=

3,2 Podzimní zájezd – 27.9.2003 - Zamykání sezony - Chrudim
Jelo nás 34 a něco kaktusářského potěru. Organizace v Chrudimi opět velice dobrá, u
Pavlíčků sleva 10%, na burze mnoho lidí, mnoho rostlin, výběr v cenách, dobré jídlo, dobré
přednášky (dia i digi),… Prostě se jako kaţdý rok opakuji. Pavlíčkovi – dík, opět bezvadné.
Děkuji i účastníkům zájezdu a těším se na setkání na jarním 8.května 2004. Jirka Vařečka.

3,3

Symposium v Brně 25.10.2003

Poslední sobotu v říjnu skončila letošní úspěšná kaktusářská sezona sympoziem v Brně.
Plný sál sledoval čtyři přednášky přednesené předními kaktusářskými funkcionáři, tentokrát
v rolích cestovatelů: Ing. Odehnal – Chile, Ing. Běťák – Namibie, Pavel Pavlíček – Mexiko,

Ing. Stuchlík – Brazílie. Přednášky byly velmi dobré, obrázky nádherné, snad jedině co mě
překvapilo, ţe mezi návštěvníky – posluchači bylo málo mládeţe. Organizace fungovala
bezvadně a tak to byl příjemný podzimní den.
=BI=

4. CO BUDE
4,1

POZOR !!!!!

Změna 27.11.2003 listopadová přednáška

Změna termínu naprosto mimořádně. Je to 4. čtvrtek!!! Příští rok i letošní prosincová,
všechny tyto další přednášky budou opět vţdy 3. čtvrtky v měsíci. Přednáška bude za pouţití
digitální techniky a př. P.Pavlíček nás zřejmě zavede do Mexika.
=BI=

4,2

Prosincová přednáška - VÝZVA.

Prosincová přednáška bude opět digitální (jdeme s dobou!) a rovněţ letošní soutěţ
diapozitivů vystřídá soutěţ digitálních obrázků. (Příště budou opět DIA). Prosíme proto
všechny vás, co tuto moderní techniku jiţ běţně pouţíváte, přineste, vyberte 10 – 20
obrázků (krátký program). Nemusí být z nalezišť, ale měly by mít vztah ke kaktusářství. Ceny
budou. Také obvyklý kvíz bude.
=BI=

4,3

Členské příspěvky – čas. Kaktusy 2004

Přílohou tohoto čísla Věstníku, letos posledního je i sloţenka A-V s Vaším evidenčním
číslem (var. symbol) pro zaplacení členského příspěvku na rok 2004. Minimální = základní
příspěvek pro rok 2004 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 necháme na Vás, jakou výši členského příspěvku nám pošlete.
Máme radost z toho, ţe i letos se členská základna našeho klubu mírně zvýšila a máme více
neţ 720 platících členů a z toho jiţ více neţ 50% platí více neţ minimální částku. Výbor je
Vám všem, co Vám to situace umoţňuje vděčen a nám všem to pomáhá udrţovat činnost
klubu na vysoké úrovni – zahraniční hosté na symposiu, doplňování knihovny o většinu
odborných novinek z celého světa (stav knihovny je více neţ 1750 knih), zajištění
zaznamenávání většiny přednášek na video (letos velmi rozšířené), pořádání a mírné
dotování obou zájezdů apod. Příspěvky je moţno platit na přednáškách, nebo pomocí
poukázek či bankovním převodem. Je vhodné platit obratem, ale je nutné dodrţet termín
31.1.2004 (termín klubové objednávky u vydavatele).
Útrţky sloţenky slouţí 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

5

Ivan Běťák - 65 let

Půl století kaktusaření, které odkoukal od svého otce, a šedesát pět let ţivota oslavil letos
předseda praţského Spolku pěstitelů kaktusů a sukulentů, Ing. Ivan Běťák (16. 10. 1938). Jiţ
jedenáct let stojí v čele našeho spolku a stal se důstojným nástupcem dlouholetého
předsedy Klubu kaktusářů Praha a později SPKS, Ing. Miroslava Voldana. Láska k přírodě jej
plně pohltila: Kromě kaktusů a sukulentů má velkou sbírku mušlí, lastur a ulit, sbírá minerály
a je horlivým zastáncem a propagátorem mezinárodních dohod o ochraně přírody. Je
obětavým spolkovým činovníkem: Kromě předsednictví v SPKS Praha působí jako jednatel
celostátní (nebo lépe "mezinárodní") Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a
sukulentů a funkcionaří i v Českém klubu sběratelů lastur. Své jmeniny oslavil jubilant na
společné večeři s nějbliţšími spolupracovníky praţské kaktusářské obce. Jménem ostatních
našich členů mu tímto způsobem přejeme do dalších let dobré zdraví, hodně potěšení z
ušlechtilých koníčků a jemu i sobě další úspěchy v práci pro české kaktusářství.
.

M. Veverka – místopředseda

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příspěvky do věstníku a přihlášky na zájezd 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. domu: 241 765 942 .

PF 2004

POSLEDNÍ NOVINKY:
17.11.03
Váţení a milí, právě byly na web pověšeny listopadové noviny. Přeji příjemné čtení - Pavel Pavlíček.

