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

10.8.2006



POZOR MOŢNÁ ZMĚNA !!!!!
Konají se ve Velké geologické posluchárně UK, Albertov 6, Praha 2
ve čtvrtek (středu), začátek v 18.00 hod., sál otevřen od 17.30 hod.,
DALŠÍ PROGRAM ČINNOSTI NA ROK 2006
Knihovna
Datum přednášky – téma

Září
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

7. 9.
21.9.
13. – 27. 9. 2006
5. 10. 19.10. #
2. 11. 16.11. #
7. 12. 14.12. #

přednášející není bohuţel dosud znám
VÝSTAVA
přednášející není bohuţel dosud znám
přednášející není bohuţel dosud znám
Tradiční VÁNOČNÍ SETKÁNÍ, soutěţe….

# = bude moţná posunuto o den dopředu na středu podle podzimního
rozvrhu v přednáškovém sále. S pozdravem I.Běťák

2. Knihovna
Výpůjční den v naší knihovně je kaţdý první čtvrtek a třetí čtvrtek
(středu) v měsíci (v den přednášky), 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

39. výstava kaktusů „KAKTUSY 2006“

10. – 25.6

.

0,5 m2 z mé sbírky
Vystavovalo 15 pěstitelů – Hejtmánek, Kohoutová, Kosek, Fejfar, Hlaváček, Brejník, Quaiser, Votruba,
Tomek, Kučera, Vopava, I. Běťák, Šejvl, Halbich, Z. Běťák. Velká většina expozic byla opravdu
reprezentativní a pro diváky poučná. Bylo zde vystaveno 226 rostlin včetně několika trsů.
Zvítězila expozice přítele Brejníka, který ukázal 13 melokaktusů vesměs s cefálii, které přežily záplavy
a byly několik dní 1 metr pod vodou (původní sbírka př. Ostapenka). Vypadaly opravdu dobře a
v průběhu výstavy některé kvetly.
2. místo př. Hlaváček, 3. místo Ivan Běťák (Euphorbia).
Dále vystavovali Hejtmánek, Kohoutová, Kosek, Fejfar, Quaiser, Votruba, Tomek, Kučera, Vopava,
Šejvl, Z. Běťák. Celkem bylo vystaveno 226 rostlin.
Druhou soutěží byly misky s kaktusy. Zde se zúčastnilo 21 soutěžících a bylo vystaveno 11 trsů a 52
rostlin. Zvítězila miska trsu Mam. bombycina př. I. Běťáka, která měla 33 hlav.
2. místo př. Heřtus, 3. místo př,. Halbich.
Většina exponátů byla opravdu pěkných a převážně pěstovaných již po řadu let v keramických
miskách.
Třetí soutěžní částí byla soutěž o nejkrásnější Euphorbii. V soutěži bylo 32 exponátů. Soutěž byla
umístěna na samostatných stojanech, v různých výškách, v půlkruhu uprostřed skleníku a vypadala
opravdu výstavně.
Vyhrála miska s Euphorbiemi caput-meduse př. Vl. Kašpara. Na 2. místě skončil př. Vopava, 3. místo
získal př. Heřtus. Soutěžní část se letos opravdu vydařila a doufám, že příští rok, kdy budeme slavit 85
let své činnosti a budeme mít 40. výstavu, bude účast ještě větší. Všem účastníkům děkujeme.
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V nesoutěžní části jsme letos mohli prohlížet následující expozice:
Sukulenty Mexika – garant př. Halbich zde předvedl soubor 40 různých taxonů celkem 68
rostlin. Dále osázený závěsný 5patrový, v poslední době módní soubor různě tvarovaných misek,
vhodný pro převislé rostliny. Rohové umístění zvyšovalo dojem z expozice a milovníci Mexika si přišli
na své.
Agáve – další většinou mexická záležitost zpracovaná př. Berkou mě trochu zklamala jak
rozmanitostí (jen 26 různých taxonů), tak i velikostí rostlin a výběrem. Chyběly mně zde miniatury a
některé méně známé, ale dobře pěstovatelné druhy. Tento rod se začíná ve světě rozjíždět a nabídky
rostlin se hodně rozšířily.
Gymnocalycium – garant př. Vařečka, jedna z hlavních nosných částí letošní výstavy, byla
zpracována opravdu pečlivě a doplněna přehlednými mapkami výskytu a popisem dělení rodu do
skupin. Vystaveno bylo 103 taxonů a celkem 157 rostlin a 29 trsů. Rostliny byly vesměs reprezentativní
a po většinu výstavy kvetly. Gymnofilové před touto expozicí strávili dosti času a bylo možné sledovat
řadu odborných diskusí. Opravdu velmi poučná expozice.
Pachypodia – garant př. Pavelka, další nosná část výstavy. Převážná většina rostlin
tohoto rodu roste na Madagaskaru, a jsou tedy teplomilné a ve sbírkách jsou málo k vidění. Bylo zde
vystaveno 73 rostlin, z toho 33 opravdu velkých reprezentativních drahých a cenných, řada z nich
v Praze vystavovaných poprvé. Po celou dobu výstavy zde stále něco kvetlo. I zde bylo dost živo,
mnoho fotoaparátů a zápisníků k poznámkám. Opět velmi poučná expozice.
1 m2 se sbírek 6 našich předních pěstitelů
Jednalo se opět o reprezentativní expozici od 6-ti různých pěstitelů z různých míst Prahy a
okolí, různě pěstovaných, ale jako celek docela efektní zákoutí.
Co zde bylo:
Př. Hušner (Beroun) Aloe 6 různých druhů 9 rostlin, velkých pěkných.
Př. Ježek (Lysá) Mexiko, 15 různých druhů, 60 rostlin.
Př. Běťák (Praha) kaktusy 27 druhů, vždy velká rostlina v miskách 20 x 20 cm. Hodně z nich kvetlo.
Př. Hlaváček (Rakovnicko) větší kaktusy, 24 druhy, 28 rostlin, vesměs zasazených v upravených
podložkách části pařezů, lakovaných, nebo v keramických miskách.
Př. Merhaut (Mořina okr. Beroun) větší kaktusy, 26 různých, včetně několika trsů, opět krásné velké
rostliny a hodně jich během výstavy kvetlo.
Př. Kopecký (Neratovice) velké rostliny v miskách, 19 různých, opět dost rostlin kvetlo a trsy byly velké,
také úprava pěkná.
Záměr se př. Kašparovi podařil, bylo se na co dívat a foťáky zde jen cvakaly.
Doplňkem, ovšem ne nepodstatným, byly fotografie př. Záruby, známého velkého nadšence pro
fotografování Mexika a mammillarií.
26 velkoformátových fotografií, z nichž 22 bylo na stojato a zbylé 4 na ležato, upoutaly každého
návštěvníka. Krásné krajiny zachycené brzy ráno nebo těsně před západem slunce, vždy s kaktusem či
sukulentem, nebo detaily rostlin s květem či v typickém prostředí mexické vegetace. Kladem bylo, že
všechny fotky byly opravdu pěkné. Vybrat nejhezčí byl problém. Obrázky byly počítačově dotažené
k dokonalosti a nám několika amatérům se zdály až trochu moc „kalendářově-umělohmotné“, ale
přesto nádherné.
Miloši díky.
Malá závěrečná statistika – výstavní části se zúčastnilo 47 vystavujících, což je poměrně dost.
Vystaveno bylo 813 rostlin, včetně trsů.
Subjektivně zhodnotil Ivan Běťák
Objektivně doplňuji, že mi někdo ukradl Gymnocalycium ragonesei s červeným květem !!!!
Štve mne to, asi ho potřeboval více a neuměl si o něj slušně říci.
Jirka Vařečka
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Z HISTORIE SPOLKU III.
Rok 1933 pražským kaktusářům nepřál. Neutěšená hospodářská situace se promítla pochopitelně i do
spolkového života – především úbytkem členů ( např. v únoru a březnu se pravidelných měsíčních
schůzí zúčastnilo 28 a 36 členů, u Sdružení byla situace ještě horší) s následnými finančními problémy,
po dlouhé době se nekonala ani výstava. Z jednatelské zprávy J.Janáka za rok 1933: „Novému výboru
za dnešního stavu, který na spolek těžce dolehl, přeji mnoho zdaru a též mu přeji, aby se přes všechna
úskalí přenesl a v neztenčeném počtu udržel.“
Také úroveň časopisu klesala, nepomohla ani výměna redaktora, kterým se stal O.Smrž, historicky
první redaktor, který byl za svou činnost honorován. Nová obálka a zvětšení rozsahu každého čísla z 8
na 12 stran v roce 1934 byla již jen labutí písní a tak na valné hromadě 6.1.1935 bylo pouze
konstatováno, že „..předsedův referát o příčinách zastavení Kaktusářských listů a odebírání
brněnského Kaktusáře byl přítomnými s porozuměním vyslechnut a projeven souhlas.“
Rok 1934 se však dá přece jen charakterizovat již jako odraz ode dna: projevuje se oživení činnosti,
Spolek obnovil tradici pravidelných výstav, jejichž úroveň stále stoupá a logicky se objevují
sjednocující tendence: Na valné hromadě 2.2.1936 „volným návrhem p.Ing.Pažouta o spolupráci a
sblížení všech pěstitelů kaktusů, jak jednotlivců, tak i spolků pražských vznikla debata s mnohými
dobrými myšlenkami .. a usneseno, aby nový výbor v oněch intencích pracoval.“ O výstavě 1936 blíže
na jiném místě, zde jen ukázka praktické politiky shora uvedeného sbližování s občasným zaskřípěním:
„K vystavování byly pozvány jak pražské Sdružení, tak i brněnské Astrophytum. Obojí z jasných
ideových důvodů i ze spolkových společných cílů členskou účast na naší výstavě doporučily.“ ( ale ze
zápisu z členské schůze Sdružení 3.5.: „čteno pozvání Spolku.. ke zúčastnění se našich členů při jejich
výstavě, která bude od 23.t.m. Všemi hlasy zamítnuto, neboť pozvání došlo poměrně pozdě. Ovšem
výstavu každý rád navštívíme.“).
Tradiční vycházky Sdružení, konané pravidelně již několik let podnítily i Spolek a tak se hitem sezóny
1936 se staly exkurze do sbírek: „Veliká většina sbírek, námi navštívených dokázala nám opětovně, že
současná krise hospodářská neměla vliv na pěstitelství kaktusů, neboť všude je patrna zřejmá
vyspělost a rozmach.“
Spolek se začal opět vzmáhat: „příliv nových členů si vyžádal na podzimních schůzích pořádání
informačních přednášek o kaktusech pro pěstitele začátečníky..“, na členské schůzi 6.12.1936 bylo
přítomno 70 členů Spolku „a do schůze se dostavila osmičlenná deputace pražského
Sdružení…Přítomnost Sdružení těšila se po celou dobu nejupřímnějšímu zájmu .. Následovavší
zábavný program z kaktusářského života byl v tomto příjemném přátelském prostředí přijat se
všeobecným veselím. Pí Matějkové skvěle přednesené líčení spolkové schůze, báseň p. Páskova,
stejně i líčení krádeže kaktusu i komické světelné obrázky, rozveselovaly společnost, nalézající se ve
velmi dobré náladě, až do konce.“
Návštěva byla oplacena, na valnou hromadu Sdružení 10.1.1937 „dostavila se velmi četná deputace
Spolku.., vedená předsedou p.ing. Polívkou.. V poslední době se vzájemný poměr obou pražských
spolků velice prohloubil..“
Rok 1937 byl celkově velmi úspěšný; jak jsme se zmínili minule začaly opět vycházet Kaktusářské Listy
a vrcholem kaktusářského dění byla pražská Všekaktusářská výstava, konaná při příležitosti
patnáctiletého jubilea Spolku. „Rok 1937 jest patnáctým rokem od založení Spolku.. Letošní výstava
jest metou, ukazující výsledky snah v práci odborné i organisační. Spolupráce a spoluúčast našich
tčech spolků byla radostně přijata i kaktusáři zahraničními…proto budiž zaznamenáno jejich přátelské
rozhodnutí, na doklad součinnosti, výstavu obeslati. K vystavování ochotně se přihlásily Rakousko,
Německo, Belgie, Holandsko, Anglie, Monako, Jižní Afrika a Amerika (ta nakonec na výstavě
chyběla)… Zdar výstavě! Zdar všemu kaktusářstvu!
Více o výstavách: Po ročním sbírání sil (skleníky Botanické zahrady Na Slupi se v roce 1927
opravovaly) se oba pražské spolky rozhodly pořádat výstavy v roce 1928. Naplánovaly je tentokrát
v různých termínech, jako místo konání však už standardně sloužila Botanická zahrada Univerzity
Karlovy Na Slupi. O obou výstavách bylo podrobně referováno v Kaktusářských Listech (skvělý průběh,
propagační úspěch, výstava se nad očekávání vydařila ve všech směrech) i denním tisku. „Výbor
Sdružení usnesl se věnovati celý výtěžek letošní výstavy (Kč 5.000,-) členům, aby tak dokumentoval
nevýdělečnost spolku“. S obdobným ziskem skončila i výstava Spolku. Začíná se však projevovat
trend převahy profesionálních vystavovatelů nad amatérskými sbírkami. Tato tendence je vytýkána
především Spolku, na druhou stranu je však nutné uznat, že sbírkové části výstavních expozic
obchodních pěstíren mohly ukázat to, co amatérům mnohdy chybělo – atraktivní vyspělé mnohaleté
rostliny.
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Zato následující rok je z pohledu pražské kaktusářské výstavní činnosti neobvyklý: Trhákem sezóny
byla „Výstava kaktusů s velkou kolekcí vzácných nových sběrů z poslední expedice cestovatele
A.V.Friče z vysokých Kordillér v Jižní Americe“, která byla zahájena 29.5. a trvala pravděpodobně ještě
celý červen a červenec! Informace o výstavě můžeme čerpat jen díky překladu článku K.Kreuzingera
z Möllers Deutsche Gartenzeitung, uveřejněném v brněnském Kaktusáři. Frič nevystavoval jen rostliny,
které dovezl ze svých posledních cest (parodie, lobivie, rebutie, oreocereusy), ale i kulturní kristáty a
monstrózní formy. Termín i délka trvání Fričovy výstavy měly samozřejmě vliv na plány Spolku –
výstava se v roce 1929 nekonala: „v srpnu nemohl výbor, jsa si vědom své zodpovědnosti, přijmout
nabídku České botanické zahrady, která na tuto dobu dávala k dispozici skleník, neb v té době jest
Praha liduprázdná, takže by výstava jistě skončila deficitem“. Poněkud jinak problém vyřešili kaktusáři
ze Sdružení: v květnu zřídili stálou výstavu v Horní Liboci (nic víc o ní nevíme). Výstava však byla nad
jejich síly, neměla zřejmě kýžený efekt a tak byla v říjnu zrušena.
Výstavní rok 1931 v obvyklých kolejích: ve vazbě na opět „nevyrovnané“ vztahy se na přelomu května
a června konaly výstavy Sdružení i Spolku opět téměř ve stejném termínu. Spolek měl zřejmě lepší
výchozí pozici (že by vedení Botanické zahrady cítilo jistý dluh z loňského roku?) a tak získal tradiční
skleníky Na Slupi. Sdružení se však nemínilo vzdát a tak konalo výstavu v zapůjčeném přenosném
skleníku, který byl instalován na Slovanském ostrově. Neobešlo se to bez přestřelek ze strany
Sdružení – Kaktusářský Obzor: „Směle mohu řící, že by tato výstava (myšleno výstava Spolku) měla
nésti titul Výstava obchodníků s kaktusy, protože rostliny čtyř obchodníků zabírají 1/5 celkové výstavní
plochy…Celkově vzato: nebýti firmy Kozelský, byla by výstava hodně slabá, neodpovídající výstavám,
které jsme viděli v letech předcházejících, tímto spolkem pořádaných.“ Tentýž autor (J.Libánský) na
následující straně Kaktusářského Obzoru: „přes nepřízeň, která nám s mnoha stran byla velmi vytrvale
prokazována, uskutečnil spolek za bezpříkladné obětavosti pražských členů…svoji členskou výstavu
na Slovanském ostrově.“ J.Mašín ze stránek Kaktusářských Listů na Sdružení nestřílel, výstavu Spolku
si však s obvyklými výhradami k nezájmu členů pochvaloval: „výstava se vydařila.. její výsledek byl
uspokojující pro všechny.. bohužel, účast členů.. byla skrovná.“ Celé to zhodnotil jasně a srozumitelně
6.6.1931 Karel Čapek v Lidových novinách: „nevím, jaký je ideový rozdíl obou vážených korporací;
nezdá se, že by jeden spolek věřil v jiné kaktusy než druhý… Výstavka Sdružení je pěkná a čisťounká i
když nemá takové kolekce kaktusových magnátů, jakými se honosil Spolek.. Dohromady by ty dvě
výstavy obou spolků vydaly za podívanou, že by přecházely oči..“ (Skutečností je, že výstava na
Slovanském ostrově byla poslední samostatnou výstavou v historii Sdružení).
Ale všechno nebylo vždycky v pořádku; svědčí o tom zápis z členské schůze Spolku ze dne 3.1.1932:
„Do schůze dostavil se p.inspektor (botanické zahrady) Hedrych a oznámil podmínky pro propůjčení
skleníku pro výstavu v roce 1932. Mezi jiným tlumočil přání Dr.Domina (ředitele BZ), aby rostliny
pochybného rázu byly z prodeje na výstavě vyloučeny..“ Samotná červnová výstava měla slavnostní
ráz, vždyť byla uspořádána v roce 10.výročí existence Spolku. Podle pamětníků šlo o dosud
nejzdařilejší impozantní výstavu, která přilákala 7.790 návštěvníků.

Oprava: Ve věstníku 181 jsme uvedli, že úplně první Věstník vyšel v únoru 1953.
Díky upozornění
Ing. J.Vavroucha můžeme tento údaj opravit: pomineme-li několik
cyklostylovaných nepojmenovaných informací pro členy Spolku v průběhu let 1943-45, byl
úplně prvním Věstníkem v pravém slova smyslu pravděpodobně Oběţník č.1 Spolku
kaktusářů v ČSR - Praha, datovaný 1.3.1947. Podrobněji se k těmto informacím vrátíme při
dalších pokračováních, mapujících historii Spolku.
vš
VÝZVA
Prosíme členy, kteří mohou zapůjčit či věnovat jakékoliv materiály, týkající se Spolku,
ohlašte se u V.Šedivého (e-mail vladsedivy@centrum.cz, případně osobně na členských
schůzích), nebo na kohokoliv z výboru Spolku. Vítáme materiály z minulosti i
současnosti (fotografie z výstav, sbírek praţských členů, novinové i časopisecké
články, plakátky, věstníky atd.). Prosíme, nelikvidujte nic, co má vztah k jakékoliv
spolkové činnosti, rádi bychom docílili co nejúplnější archiv SPKS, který by podal co
nejucelenější obraz Spolku od jeho počátků aţ po současnost.
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4. CO BUDE
4,1 Podzimní část výstavy 13. 9. – 24. 9. 2006
Nezapomeňte na podzimní část výstavy, která bývá vždy zajímavá a objevují se zde novinky
posledního roku. Otevřeno opět 9–18 hod., poslední neděli jen do 16 hod. Pokud pošta dodrží
termín a podle plánu vyjdou kaktusářské české známky, budou v sobotu 16. 9. 2006 autoři
návrhů a výtvarného řešení manželé Knotkovi podepisovat doprovodné filatelistické tiskoviny
(obálky, pohlednice, ? listy apod.). Pro zájemce, kteří se nebudou moci zúčastnit, zajistíme
podpisy dodatečně (viz Příloha 2 / 2).
– IB –
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KAKTUSOVÝ ZÁJEZD ZAVÍRÁNÍ SEZÓNY - 30.9. CHRUDIM

Poslední sobota v září je opět kaktusářským svátkem. Snad celý kaktusářský národ se
sejde opět u Pavlíčků.
Odjezd jako vţdy v 7 hodin, Ţenské domovy, před AKCENTem, metro Anděl. Zájezd se
platí aţ při odjezdu, cena 120,- Kč.

Přihlášky posílejte, doporučuji co nejdříve:
1) SMS: 603 46 76 96
2) emailem: jiri.varecka@seznam.cz
Všem se ozvu zpět a potvrdím příjem, uvádějte prosím na sebe tel. kontakt.

4,3
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Setkání Gymnofilů v Praze, 26.8.2006 (sobota)

Po šesti letech je opět v Praze setkání Gymnofilů. Na programu bude cca 6 přednášejících,
převážně zahraničních. Viz Příloha 1 / 2.
K programu: pro ty, kteří přijedou již v pátek 25.8. bude zajištěn salonek a jedna mimořádná
přednáška – Ing. Berka v 19 hod (společná naleziště Frailea a Gymnocalycium).
Bude
samozřejmě čas i na popovídání a zábavu.
V sobotu 26.8. začínáme v 8,45 prezentací tak, aby v 9 hodin mohl začít vlastní program
(vstup do areálu možný již od 6 hod, otevřeno a možnost snídaně od 8 hod.a plánovaný
oficiální konec přednášek tak v cca 17 – 18 hodin, sál zajištěn do 19 hod, potom zajištěna
místnost jako v pátek = přesun cca 120metrů. V místě zajištěny obědy i večeře a nápoje po
celý den. Program viz www.gymno2006.estranky.cz .
V neděli Vás ráno zvu do své sbírky, bude připravena již tradiční ranní vyprošťovací
česnečka a kytičky ve skleníčku.
Ubytování:
Domov mládeţe, Ohradní 24, 142 00 Praha 4.
- možno již v pátek
Cena na Prahu nevídaná, noc za 241,-Kč !!! a je to cca 200 metrů od místa konání.
Ubytovávat se budeme průběžně, budu v místě v pátek od cca 16 hod.
Místo konání: Domov Sue Ryder, Michelská 1/7, 142 00 Praha 4
Veškeré informace, přihlášky, ubytování a dotazy směřujte na mne, prosím emailem nebo
SMS. Kompletní informace jsou aktualizovány na www.gymno2006.estranky.cz
a dále se samozřejmě můžete podívat na www.sue-ryder.cz
jako na místo konání.
Jednoduchá hromadná doprava: Metro Kačerov (trasa C), směr Michle, dnes BUS 139, 170,
atd. 4. stanice vystoupit. Těším se na setkání a věřím, že se přijde podívat také mnoho dalších
kaktusářů, kteří mají zájem o kvalitní přednášky a J.Ameriku
Jirka Vařečka
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příspěvky do věstníku a na Setkání Gymnofilů posílejte na adresu:
Jiří Vařečka, Na Šabatce 2045/5, 143 00 Praha 412,
mobil: 603 46 76 96, 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 .

Příloha 1/2
19. mezinárodní setkání pěstitelů gymnocalycií – Praha 2006
25.8. – 27.8.2006
Místo konání:

Domov „Sue Ryder“, Michelská 1/7, 142 00, Praha 4
(www.sueryder.cz)
Pátek 25.8.2006 v 16:30 hod
Městská hromadná doprava: metro Kačerov (trasa C), směr Michle, bus 139, 170, 4. stanice
vystoupit
Ubytování:

Domov mládeže, Ohradní 24, 142 00 Praha 4 (cca 200 m od místa
konání, cena za noc je 241,- Kč)

Stravování:

přímo v místě setkání

Program:
Pátek 25.8.2006

Sobota 26..2006:

Přednášky:

- setkání a ubytování od 17:30 hod „Domov mládeže“
- od 18.00–21:00 hod začátek diskusního maratonu, ve spolupráci
s pěstiteli fraileí s případným promítáním přinesených diapozitivů
- 9:00 hod presentace
- 9:30 hod zahájení + přednášky
- 12:00 hod oběd
- 13:00 odpolední blok přednášek – možný do 19:00 hod
- do 21:00 hod volná diskuse
Na témata z oblasti gymnocalycií promluví známí lektoři a přátelé:
L. Bercht, Holandsko
H. Amerhauser, Rakousko
W. Papsch, Rakousko
G. Neuhuber, Rakousko
V. Jiránek, ČR
T. Kulhánek, ČR a dalši

Neděle: 27.8.2006
- 8:00 – 10:00 hod – ranní povzbuzující česnečka při návštěvě sbírky
přítele J. Vařečky
Návštěvy sbírek
Hromadná doprava: trasa C, stanice Kačerov, potom autobus č. 139 směr Michle
Vstupné na setkání je 60,- Kč, které se bude vybírat při vstupu. Na pátek a sobotu večer je
zajištěn salonek v restauraci 50 m od ubytování.
Přihlášku na ubytování posílejte obratem na adresu:
Jiří Vařečka, Na Šabatce 2045/5, 143 00 Praha 412, mobil: 603 467 696,
záznamník + fax: 261710101, e-mail: jiri.varecka@seznam.cz
Jaroslav Procházka, mobil: 737 629 653, e-mail: prochazka.gymno@tele2.cz
Kompletní informace najdete na www.gymno2006.estranky.cz
Přihláška noclehů na setkání „Gymnofil 2006“ Praha konané 25.8. – 27.8.2006.
Mám zájem o ubytování (241,- Kč za noc):
pátek 25.8.2006
pro …………..osob
sobota 26.8.2006

pro …………..osob

Jméno: ………………………............ Příjmení:……………………………………………
V …………………………………… dne …………………… 2006, Podpis
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