
Tradi ční pražské sympozium 2010 
 

Po zimě začneme i letos sezonu tradičním sympoziem v Praze. 
 

Termín : 27.3.2010 (jako každý rok, poslední sobota v b řeznu ) 
 
Místo:   Velký sál Obvodního úřadu Praha 8 Libeň (kapacita 240 osob) - na stejném 

místě jako loni.   
Zenklova 43/8 – výstup z metra trasy B stanice Palmovka. Zenklova ulice vede 
přímo od metra. Pěšky to je asi 5-7 minut, nebo jedna stanice tramvají. Před 
budovou a v okolí ke možnost parkovat.  

 
Od 9,00 do 17,00 (otevřeno od 8.00) 
 
Vstupné:  100,-Kč (placeno na místě) 
V prodeji budou i přebytky starších časopisů a také kaktusy a sukulenty. 
 
Program:    
Úvod – Ivan B ěťák  
 
Přednášky : cca 80 minut – předpokládaný sled přednášek 

1. Giuseppe Orlando (Tenerife) : Výlet do Somálska: Somaliland  
2. Pavel Heřtus: Novinky z Bolivie 
Odpoledne 
3. Miroslav Halfar – Brazilie 2009 
4. Petr Česal – Mexiko – Rod Astrophytum  
 

pořadí přednášek 2-4 může být změněno 
 

Těšíme se na Vaši účast. 
 
Za Klub pěstitelů kaktusů a sukulentů Praha 
Petr Pavelka 
Toužimská 670 
199 00 Praha - Letňany 
Tel.: 2 83923100 
e-mail: pavelka@palkowitschia.cz 
 
Ps. V případě nutnosti kontaktujte kohokoli z výboru KK Praha. Není nutné se 
dop ředu registrovat. 



Giuseppe Orlando 
Rodák ze Sicílie se před 20 lety odstěhoval na Tenerife, kde dokončil svá studia. 
Zájem o sukulenty ho provází od dětství, zvláštní pozornost věnuje čeledi 
Asclepiadaceae. Navštívil 5x Jemen, Jižní Afriku, Senegal, Djibouti, Sokotru, Etiopii, 
Madagaskar a nedávno i Somálsko. Doprovázel takové osobnosti jako John 
Lavranos či Tom McCoy.  
V České republice přednáší poprvé. Jeho p řednáška bude za řazena jako první 
(cca od 9.15 nebo 9.30), nebo ť hned po ní odlétá zp ět do Špan ělska. 
 
Jeho druhá p řednáška se uskute ční v Čelákovicích ve čtvrtek 25. b řezna (2 dny 
před symposiem) na pravd ěpodobné téma Jemenské Stapeliaceae a jiné 
sukulenty.  více informací na mailu Ladislava a Zde nka Červenkových na 
kaktusy@khc.cz 
 

 


