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1. Aktuální situace Spolku
Podle vývoje situace s pandemií viru Covid-19, se zdá, že bychom na podzim mohli pokračovat v
obvyklé spolkové činnosti. Činnost zahájíme podzimní výstavou, na kterou vás všechny srdečně
zveme.
Podzimní výstava bude o 3 dny prodloužena, konat se bude od 3. 9. do 16. 9. 2020. Přednášky budou
na podzim podle rozpisu, vždy každý 3. čtvrtek v měsíci.
Pevně věříme, že se nedostaví „druhá vlna“ pandemie, jak je v některých případech předpovídáno.
Všem vám přejeme pěkné léto s přiměřeným počasím, radostí z rodin a našeho společného koníčku a
hlavně pevné zdraví.
Za výbor L. Berka

2. Přednášky:
– 
Konají se ve Velké geologické posluchárně UK, Albertov 6, Praha 2
Každý 3. čtvrtek v měsíci, začátek v 18.00 hod., sál otevřen od 17.30 hod.
Termínový kalendář na rok 2020
výbor

Srpen

knihovna

přednáška

téma – autor

25.8.

3. – 16.9. 2020 – Výstava

Září
1.9.

17.9.

17.9.

T. Procházka - Namaqualand

Říjen

6.10.

6.10.

15.10.

15.10.

S. Stuchlík – Kvetoucí Rio Grande do Sul

Listopad

3.11.

3.11.

19.11.

19.11.

J. Bohata – Mexiko 2019 - Cesta za Thelocactus
tepelmemensis a dalšími krásnými kaktusy
a echeveriemi

Prosinec

1.12.

1.12.

17.12.

17.12.

Tradiční vánoční schůze – kvíz, spolkový
program

Program je předpoklad (vše bude záviset na aktuálním stavu
v České Republice), upřesníme na našich internetových
stránkách!
3. CO BUDE
3.1 Výroční schůze Notosekce 22.8.2020
Letošní výroční schůze se bude konat v Hořicích v Podkrkonoší, místem konání bude Městské
muzeum (www. muzeum.horice.org). Účastnický poplatek 100 Kč. Zahájení programu v 10. hod. Mimo
přednášek o rostlinách rodu Notocactus jsou zajištěny návštěvy sbírek v Hořicích a okolí.
Požadavky na ubytování a přihlášky: Mgr. Vladimír Šorma, 607 117 707, mail: vsorma@seznam.cz
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3.2 Šesté setkání přátel sukulentů ve Skochovicích 29.8.2020
Šesté setkání přátel sukulentů ve Skochovicích u Vraného nad Vltavou proběhne opět v místní
hasičárně. V sobotu 29. srpna od 8 hodin bude kupujícím otevřen sál a v 9,15 začne první přednáška
o africké květeně. Zveme i pravověrné kaktusáře, a slibujeme, že ani letos se na nich nedopustíme
násilí.
O. Melichar

3.3 3. – 16.9. 2020 – Výstava
Ve výše uvedených dnech bude probíhat podzimní část pražské klubové výstavy, opět v horním
skleníku BZ UK Na Slupi. Budou zde k vidění rostliny, které kvetou na podzim, například ariokarpusy.
Otevřeno denně od 10.00 do 17.00 hod. (pokladna se uzavírá v 16.30), poslední neděli jen do 16.00.
Prodej literatury a kaktusářských potřeb zajištěn. Všichni jste srdečně zváni.

4. Různé
4.1 Příspěvky do Věstníku posílejte na adresu:
jednatel SPKS: Ing. Lubomír Berka, Libice 10, Rybníky, 263 01, e-mail: berka.frailea@seznam.cz
předseda SPKS: Ing. Ivan Běťák, Pod Lesem 27, 143 00 Praha 412, e-mail: betak@volny.cz
http://www.spks.cz/; https://www.facebook.com/SPKSPraha
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