SPKS Praha vás zve na online schůzi a
přednášku
Téma: SPKS - online schůze + přednáška Jakuba Jilemického na téma
"Jak pěstují kaktusy a sukulenty v Číně"
Kdy: 21. ledna v 18:00
Jakub Jilemický měl možnost strávit na jaře 2019 týden v Číně, kdy přijal pozvání
zúčastnit se konference o kaktusech a sukulentech za účasti nejvýznamnějších čínských
botanických zahrad a zástupců velkých pěstíren. Ukáže vám realitu nejen pěstitelskou,
ale i stravovací nebo zážitkovou.

Na akci se dostanete přes tento odkaz:

https://us02web.zoom.us/j/89842586671?pwd=VVFmeU9SZUQ1Qzd5WENFMm54SFp0
Zz09
Heslo: kaktus (platí i pro všechny ostatní přednášky)
Co je k účasti potřeba: Počítač/notebook či tablet s přístupem na internet a mikrofon - to
pokud si chcete povídat s ostatními účastníky či klást dotazy přednášejícímu
Pro ty, kdo se hlásí poprvé, doporučuji se přihlásit cca 15 min předem, ať
poladíme případné technické detaily a problémy s přístupem.
Technická pomoc: Jakub Jilemický (tel. 608702484/kuba.jilemicky@gmail.com)

Další program:
Téma: SPKS - online schůze + přednáška Libora Kunteho na téma
"Začátečník ve východní Brazílii"
Kdy: 11. února v 18:00
Libor Kunte, v Praze oblíbený „přednášeč“ v listopadu 2019 poprvé navštívil Brazílii a to
ihned Mekku teplomilných kaktusářů – státy Bahia a Minas Gerais. O zážitcích a hlavně
o kaktusech se od Libora můžete dozvědět na následujícím odkazu:
https://us02web.zoom.us/j/81291423614?pwd=dXZjUWMxaFJObEVnY2t3Skw0aEN2Zz
09

Téma: SPKS - online schůze + přednáška Honzy Hadravy na téma
"Echinocereusy Komančérie"
Kdy: 4. března v 18:00
Komančérie je místopisný název oblasti ovládané do konce 70.tých let 19. století indiány,
naprosto nepřístupné a životu nebezpečné bělochům. Oblasti Velkých plání a Vysokých
plání na pomezí Texasu, N.Mexika, Oklahomy, Kansasu a Colorada, která se skoro
přesně kryje s oblastí výskytu kaktusů druhu Echinocereus reichenbachii
ve Spojených státech. Uvidíte rostliny ze všech jeho poddruhů, nejen z okrajových
oblastí výskytu, ale i z centrální roviny Vysokých plání - Llana Estacada.
To vše se můžete dozvědět na následujícím odkazu:
https://us02web.zoom.us/j/83342974592?pwd=NHhHaHo1bDNoQlo1Rm9TeVUwUWpV
dz09

Téma: SPKS - online schůze + přednáška Standy Stuchlíka na téma
"Poslední cesta do Rio Grande do Sul, Brazílie"
Kdy: 25. března v 18:00
Standa Stuchlík na podzim podnikl patrně svoji poslední cestu do domoviny jeho
celoživotní náplně – kaktusů rodu Notocactus, přednáška není zaměřena jen na kaktusy
tohoto rodu, budeme mít možnost zhlédnout i ostatní kaktusové rody vyskytující se
v jihobrazilské papmpě, ale nejen to – na Standových pěkných obrázcích poznáme
i místní život v jeho celé pestrosti.
O tom všem na následujícím odkazu:
https://us02web.zoom.us/j/83394912299?pwd=ekVPV3o5RnErcXBPdW12Q0NXRjV1UT
09

Za výbor Spolku a organizátory vás všechny zve Luboš Berka.
(Další program je v přípravě).

