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

č.178
-

1. PŘEDNÁŠKY:

15.5.2005



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
Květen
Červen
Červen
Září
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Knihovna
5.
19.
2.
16.
11. – 26.
1.
15.
15. – 25.
6.
20.
3.
24.
2.
16.

19.
15.
20.
24.
16.

Datum přednášky - tema
př. Česal (Plzeň)
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, 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

Lednová přednáška

Př. Jakubec nás zavedl do Mexika, které navštívil již mnohokrát a kde je pořád, co objevovat, fotit a
možno zažívat zajímavé příhody.
= BI =

3,2

Únorová přednáška

Př. Pavelka – Madagaskar – země kdysi zelená a plná lesů, dnes již jen poslední zbytky
zeleně a krajina po vykácení prudce podléhající erozím, ale stále ještě plná nádherných a
často endemitních sukulentních rostlin.
= BI =

3,3

Březnová přednáška

Př. Slaba – J. Amerika – působivé fotografie vysokohorské vegetace, ohromné trsy
oreocereusů doplněné často až neskutečnou krajinou, kde vynikaly brzké raní pohledy.
Viděli jsme také množství kvetoucích rebutií a sulcorebutií a i několik novinek. Vše bylo
doplněno ukázkami místní architektury a pohledy na indiánské domorodce.
= BI =

3,4

Sympozium 2005 – Praha

V poslední březnovou sobotu přesto, že byla letos součástí velikonoc, jsme se sešli (150
účastníků) v pražském libeňském „Bílém domě“, kde již po třetí v krásném a pohodlném
zasedacím sále zahajujeme kaktusářskou sezónu. V poslední době je již tradicí, že
přednášející jsou až do poslední chvíle nejistí, zvláště, když pořadatel chce mít čerstvé
novinky z nalezišť a posledních cest nebo cenného hosta z ciziny. Náš letošní zahraniční
host se nakonec ukázal „příliš ceněný“, takže jsme se jej museli vzdát (stál by více než celé
sympozium včetně pronájmu sálu).
V 9:00 zahájil jednání a přivítal účastníky a hosty předseda pražské organizace, omluvil se
těm, kteří čekali přítele Spekse z Holandska a řekl pár novinek souvisejících s časopisem

Kaktusy a jeho speciály. Dopoledním programem provázel přítel Šedivý a začalo se
Mexikem v digitální podobě. Přítel Lukeš nám představil nové možnosti, které se pro
kaktusáře otevřely, když americká NASA uvolnila svůj navigační systém a umožnila jeho
využití široké veřejnosti prostřednictvím internetu a přístrojů GMS. Baja Kalifornii a střední
Mexiko jsme si prohlédli nejdříve z družice, ukázali si, kde jsme a pak nám série digitálních
fotografií předvedla místní přírodu a kaktusy. Kromě perfektní instruktáže jsme viděli
množství krásných fotografií z Mexika, které nikdy nezklame.
Nový předseda brněnské organizace přítel Stuchlík nás ve druhé dopolední přednášce
provedl Jižní Amerikou, kde zvláště v Brazílii sledoval populace notokaktusů. Porovnával,
jak se za několik let změnily a z části také hodně ztenčily. Také zde expanze člověka a
využívání každého kousku země pro kulturní (produkční) rostliny stále pokračuje.
Odpolední program uváděl přítel Běťák. Petr Pavelka nás seznámil se zajímavou přírodou
Madagaskaru, kde také lidská ruka a masová likvidace lesů dělá z kdysi zeleného ostrova
vyprahlou pustinu. Nádherné baobaby, mnoho druhů pachypodií, zajímavé endemitní
zástupci celé řady dalších sukulentních rostlin, opravdu pěkný zážitek.
Jako další přednáška a vlastně překvapení byla „digitální procházka“ po Jemenu a ostrově
Socotra v Indickém oceánu přítele Hanáčka. Dostali jsme se do míst, která jsou pro většinu
z nás nedostupná. Většina sukulentních rostlin jsou endemity a část z nich teprve čeká na
odborný popis. Nádherné parky – lesy - z dracén, nebo obří adenia a pachypodia, ale i
krásně a zajímavě kvetoucí zástupci stapheliovitých. K tomu neobyčejná, často pouštně
vyprahlá, krajina. Opravdový zážitek.
Závěrečná přednáška přítele Heřtuse nás zavedla do Chile – země ohromných přírodních i
sociálně kulturních protikladů. Půvabné více než metrové trsy copiapoí střídaly malinké
miniatury. Zbytky po rozsáhlých dolech, krásné scenérie hor a náhorních polopouští – vše
doplněno nadšením přednášejícího – bylo tou správnou tečkou za pěkně prožitým dnem.BI=

3,5

Dubnová přednáška

Př. Jilemický - náš mladý pražský specialista na rod haworthie – nás provedl po nalezištích
jižní Afriky, kde strávil více než půl roku. Viděli jsme zvláště asi všechny novinky nebo
cennější rostliny tohoto velkorodu na svých typových lokalitách obklopené doprovodnou
vegetací. Velmi zajímavý pohled na jeden velkorod.
= BI =

3,6

KAKTUSOVÝ ZÁJEZD OLOMOUC A OKOLÍ 7. A 8. 5.2005

Byla sobota, 7 hodin ráno a skupina skalních nadšenců vyrazila. Letos jeli skutečně jen
skalní, účast opravdu nebyla masová. Rovnou dopředu si Vás dovoluji pozvat na zájezdy
příští, letos to je samozřejmě opět Chrudim a za rok…. ??? bude jednodenní dne
13.5.2006.
Tak tedy jedeme. První zastávkou je Jihlava. Do svého, do svahu zcela zapuštěného
skleníku nás vzal pan Mazuch. Viděli jsme mnoho zajímavých rostlin. Bez jeho pomoci
bychom ještě dnes bloudili. Zavedl nás také za dalším kaktusářem. Pan Škorpík má skleník
klasický, plný úžasných rostlin. Srdce kaktusářovo v Jihlavě zaplesalo, ale byl to jen
začátek.
Již se řítíme opět po dálnici, míjíme bez zastávky Brno a po nic moc obědě se zastavujeme.
Jsou zde Topolany u Vyškova. Pan Kuchařík má skutečně zlaté ruce. To se opravdu nevidí,
takové množství výsevů, naprosto zdravých, krásně rostoucích, prostě báječných.
Dále je na řadě Prostějov a pan Tomandl. Skleníky na zahradě, ale vrcholem je skleník na
střeše. Nádherné, krásné, velké rostliny. Procházíme schodištěm a vlastně bytem a kytičky
jsou úplně všude.
Závěr sobotního maratónu je tady, tedy Nasobůrky a Ivan Milt. Pařeništní okna a Gymna.
Gymna všude, velká, překrásně vytrněná, tvrdě pěstovaná. On to ale nebyl závěr. Ještě
Litovel a kaktusář J. Vavrouch. Zde již nebyly kytičky, ale ubytování. Pan Vavrouch má na
náměstí hotel, levné ubytování, skvělá kuchyně, nízké ceny, jen mohu vřele každému
doporučit. Aby bylo více dojmů, uspořádal nám Ivánek Miltů ještě DIA promítání a povídání
o starých kaktusářských časech. V sobotu bylo počasí skvělé, koupěchtivý kaktusář byl také
spokojený.

Neděle, Lanškroun, pan Kokora. Nic víc snad psát nemusím. Veliká, opravdu veliká sbírka
nádherných velkých a krásných rostlin. Byl to plánovaný vrchol zájezdu. Pařeniště plná
rostlin na prodej. Kytičky prostě všude a krásné. Pan Kokora má ale také chov pstruhů!!!
Vzal nás tam, předvedl krmení. Úžasná podívaná, když spodní vrstva pstruhů vytlačuje
horní vrstvu nad hladinu.
Čas ale nezadržitelně utíkal, poobědvat v tamních končinách byl téměř neřešitelní problém,
musel jsem se omluvit, nedalo se navštívit domluvené (pan Pelcl, Česká Třebová). Vyrazili
jsme k domovu. Cestou ještě pan Pavlíček (Chrudim), kterému zrovna krásně kvetly
echinocereusy a v 8 hodin vystupujeme v Praze. Ono se špatně píše hodnocení na něco,
co člověk sám pořádá, ale podle mne patří tento zájezd k těm povedenějším.
Dovolím si ještě jednou všem, ale naprosto všem, jmenovaným i nejmenovaným, těm kteří
mi pomohly získat další kontakty, ale i účastníkům poděkovat. Myslím, že to fakt vyšlo.
Mám plno digi obrázků, budou umístěny na vebu, navštivte a podívejte se.
Dík Jirka V.

38. výstava „KAKTUSY 2005“
se bude konat opět v Botanické zahradě UK ve dnech 11. – 26. června 2005

Výstavní expozice Garant expozice
Astrophyta
Zimuvzdorné opuncie
Zimuvzdorné „sukulenty“
Thelocactusy
Aloe
Kaktusy a sukulenty v miskách
Tillandsie
Choroby, škůdci, poruchy
Vzpomínky na cesty (foto)

Ing. P. Heřtus
Pražská botanická zahrada (Ing. E. Chvosta)
Pražská botanická zahrada (Ing. E. Chvosta)
př. V. Hlaváček
př. J. Hušner
př. J. Bitman
př.J. Vaněk
př. J. Ullmann
př. K. Sokol in mem., Mgr. A. Krejčík

Soutěže
Půl metru z mé sbírky
Můj nejhezčí kaktus (jedna kytka)
Můj nejhezčí sukulent (jedna kytka)

př. V. Kašpar

Výstavní výbor:
Ředitel výstavy
Vedoucí prodejního úseku
Propagace

př. V. Kašpar
př. K. Halbich
př. I. Běťák, A. Krejčík

Výstavní výbor žádá všechny členy klubu o aktivní účast zvláště v soutěžních kategoriích, aby
tato nebyla jen záležitostí členů výboru a garantů expozic. Také hledání sponzorů a nových
forem propagace výstavy by mělo být záležitostí všech členů. Vždyť výsledky výstavy obohacují
činnost klubu a zvyšují možnosti doplnění naší knihovny. V neposlední řadě vyzýváme členy
k poskytnutí pomoci při instalaci ve dnech 6.- 10. června.
Přihlášky do soutěžních kategorií sdělte laskavě garantovi soutěží na členských schůzích,
telefonem na 235 352 227 (ve večerních hodinách) nebo písemně na adresu:
Vladislav Kašpar, Janouškova 134/78, PSČ 162 00 Praha 6.
Přihlášky do prodeje rostlin na jarní výstavě 2005 posílejte do 30.04.05 na adresu :
Halbich Karel,K lukám 649/12 Praha 4. PSČ 14200 Nebo na e-mail : karel.halbich@quick.cz
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 .

