
Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze - zal. 1922 
 

Věstník č. 149                                                                                                únor 1998  
 
1. PŘEDNÁŠKY:                                

     Konají se ve Velké geologické posluchárně UK, Albertov 6, Praha 2, vţdy ve čtvrtek, 
     začátek v 18 hod., sál otevřen od 17,20 hod.,      termíny: 

22.1.1998      rod Mammillaria - př. Záruba,  2. část 

19.2.1998      př. Ullmann - J. Afrika 

19.3.1998      program bude upřesněn později 

28.3.1998     SYMPOSIUM - ul. Na Strţi, Praha 4 - Pankrác 

23.4.1998     program bude upřesněn později 

21.5.1998     program bude upřesněn později 

18.6.1998     program bude upřesněn později 

17.9.1998     program bude upřesněn později 

22.10.1998   př. Pavelka - Richtersveld 
                     (nejbohatší sukulentní oblast na světě)   
19.11.1998   program bude upřesněn později 

17.12.1998   tradiční Vánoční schůze, soutěţe, tombola                            =JV= 

 

2. KNIHOVNA: 
Je pro Vás připravena v BZ  Na slupi v těchto termínech: 24.2., 10.3.,  24.3, 14.4., 28.4., 12.5., 26.5., 9.6., 
23.6.,8.9., 22.9., 13.10., 20.10., 10.11., 24.11., 8.12.,  vţdy od 16,30 do 18,00 hodin. 
 

                                           Seznam přírůstků do knihovny v roce 1997: 

1366b van Wyk, B.-E., Smith G., Guide to the Aloes of South Africa 

1366b  Copiapoa and its environment 

1367a Frič, A.V. O kaktusech a jejich narkotických účincích 

1368b Pilbeam, J. Rebutia, a collectorś guide 

1369a Schultes, R.E., Hofmann A. Rostliny bohů 

1370a Berder C. Síla rostlin 

1371a Grym R. Lophophora 

1372a  Zahradnický slovník naučný 1.,   A - C 

1373a  Zahradnický slovník naučný 2.,   Č - H 

1374a  Zahradnický slovník naučný 3.,  CH - M 

1375a Haude M., Kündiger R. Erfolg mit Kakteen 

1376a  SIDA, vol. 17 No. 1, 1996 

1377a  SIDA, vol. 17 No. 2, 1996 

1378b Mc Millan A.J.S., Horobin J.F. Chrismas Cacti 

1379b Rauch W. Succulent and xerophytic plants of Madagascar, 1. 

1380b Patterson F. Namaqualand, garden of Gods 
V roce 1997 bylo 42 vypůjčovatelů a 257 výpůjček.      Knihovna je pro všechny - i pro Vás.              =DUF= 
 

3. CO BYLO 

3.1 Přednáška 20.11.97 
Byla v reţii př. Záruby. Tento náš specialista na rod Mammillaria nás v úvodu svého programu seznámil s 
rozdělením tohoto velkorodu a potom následovala vlastní přednáška s mnoţstvím  maximálně kvalitních 
diapozitivů, které byly řazeny abecedně podle druhů. Náš přítel se během přednášky natolik rozpovídal, ţe 
jsme si vůbec neuvědomili, kolik je hodin. Můţeme se jenom těšit na jeho lednové pokračování.               =JV= 
 

3.2 Mimořádná schůze 12.12.97 
Hotel BESEDA-BONSAI poskytl našemu Spolku velice pěkné prostředí pro naší oslavu. Přišlo cca 160 
účastníků.  Záleţí pouze na Vašem zájmu, zda tuto akci budeme opakovat příští rok. Pro mnohé bylo jistě 
příjemným překvapením, ţe se neplatilo vstupné. 
V úvodu byly našim zaslouţilým členům předány  upomínkové předměty  -  velice hezké keramické hrnečky s 
motivem  75 let trvání našeho Spolku. Mnozí krátce zavzpomínali, mimo jiné  hovořil pan Šubík. V této oficiální 
části programu měl vystoupení pan Dufek, při kterém nám v krátkosti připomněl léta 1922 aţ 1989 (tento 
příspěvek je také součástí tohoto věstníku ), dále pak vystoupil s hodnocením let 1989 aţ 1997 náš předseda 
pan Běťák. Za celorepublikový výbor nás přišel pozdravit  pan Červinka. 
Po ukončení oficiální části jiţ jen hrála hudba, tancovalo se aţ do půlnoci a kdo tam nebyl ......                =JV= 



3.3 Vánoční schůze 18.12.97 
Konala se jiţ tradiční tombola a soutěţ diapozitivů. Na tomto místě si musím opět (po roce) postesknout, kde 
ţe jsou ty doby, kdyţ nás soutěţilo třeba i 15. 
a) Soutěţ 10 DIA    1. Miloš Záruba, 2. Daniel Chudoba, 3. Vladimír Šidlík                          
b) Krátký program, který vyhrál přítel Vojtěch Myšák (jediný, ale kvalitní soutěţící)  
c, Kvíz, který tentokrát připravil přítel Havelík.                                                                      =JV= 
 

3.4 Přednáška 22.1.98 
Byla opět v reţii přítele Záruby. Mohu opět napsat jen samou chválu a opakovat hodnocení jeho listopadové 
přednášky. On ty svoje „mamelárky“ prostě zná, rozumí jim a umí opravdu pěkně fotit. Kdo jste jeho 
přednášky viděli, musíte mi dát zapravdu, ţe je v tomto rodu jednička.                                                     =JV= 

 

3.5. Přednáška 19.2.1998 
Př. Ullmann nás opět zavedl mezi sukulenty do J. Afriky. Tento náš člen a pracovník Botanické zahrady Př.f. 
UK, který jiţ byl na mnoha místech světa, dokáţe opravdu s přehledem povídat o svých záţitcích a hlavně o 
rostlinách, které měl moţnost vidět v jejich domovině.                                                                              =JV= 
 

4. CO BUDE:                                                                                                                         

4.1 Symposium 98                   28.3.1998                         otevřeno od 9 hod, 

Koná se ve stejném sále jako v posledních letech tj. Praha 4, Na Strţi - kachlíková budova s nápisem 
SIEMENS vedle pošty, naproti výškovým budovám Motorletu, stanice Metra Pankrác, trasa C. Doba konání je 
od 9 hod do 16 hod. Protoţe v současné době nemáme potvrzeny všechny přednášející, můţeme Vás jen 
ujistit, ţe program bude stát opravdu za to. Vstupné se platí aţ  na místě. Srdečně všechny  zveme.           =BI= 

 

4.2 Autobusový výlet :             23.5.1998                         odjezd v 7 hod           cíl : př. Slaba a okolí 

Odjezd od Ţenských domovů (st. Metra Anděl). Přihlášky na členské schůzi 19.3.98, případně ještě 23.4. a 
21.5. (pokud budou ještě místa), můţete i písemně na adresu: 

Vladislav Kašpar, Janouškova 134, 162 00 Praha 6.Předpokládaná cena 150,-- Kč.                          =BI= 

 

4.3 Výstava 

Ve dnech 6. až 21. 6 1998 se koná 31. výstava kaktusů, opět v Botanické zahradě Př. f. UK. Připravujeme 

pro Vás : hlavní expozice : Mammillaria, a dále pak expozice: Echinopsis, Kaktusy kvetou, Africké sukulenty, 
Ferocactus, Kaktusy Peru, Sukulenty. Bude samozřejmě i soutěţní část: a) 0,5 m z mé sbírky, b) To nejlepší 
co mám (kaktus + sukulent).                                                                                                                      =LK= 

Přihlášky do prodeje rostlin na jarní výstavu zasílejte písemně na adresu : 

Halbich Karel, K lukám 649, 142 00 Praha 4. 
Přihlášky zasílejte do konce dubna 98. Na přihlášky uvádějte přesnou adresu a přidělené prodejní číslo. 
Podmínky prodeje obdrţíte v průběhu měsíce května.                                                                               =HK= 
 

4.4 Časopis Speciál 
S časopisem č.1 je rozesílán i první letošní Speciál zaměřený na Euphorbie, který je pro kluby k dispozici na 
volný prodej při výstavách za 25,- Kč.                                                                                                           =BI= 
 

4.5 Adresář sbírek 
Připravuje se nový adresář sbírek a čeká se na několik opozdilců - klubů, které zatím neposlaly ţádné 
informace. Uzávěrka bude do konce března. Ţádáme také tímto naše členy, kteří jsou ochotni zpřístupnit své 
sbírky pro návštěvy (po dohodě), oznamte toto písemně na adresu: 

Ing. Běťák, Pod lesem 27, Praha 4 - 14300. Děkuji.                                                                           =BI= 

 

5. Výzva: 
a)  Váţení přátelé, v naší videoknihovně nemáme ţádné záběry z loňské výstavy. Kdo je vlastníte, nabídněte 
nám je, prosím, k archivaci. Já sám mám zájem i o foto expozice Gymnocalycií.    Děkuji. 
b)   Do Věstníku píší stále stejní autoři. Kdo mi poradí, co mám udělat, aby mi své postřehy poslalo více 
našich členů? .....   Proč to neuděláte právě VY? 

Jiří Vařečka, Na Šabatce 2045/5, 143 00  Praha 412,  02 - 444 02 063,  0603 - 46 76 96         =JV= 
 

6. Inzerce: 

6.1   Koupím větší mnoţství (asi 200 ks) Trichocereus pasacana průměr 2 - 3 cm. Nabídněte.  

Miloš Záruba, Okružní 7, Praha 4 - Modřany, 143 00, 02-40 18 117 (večer),  0603-41 59 18. Děkuji. 

6.2  Vyšla nová publikace - překlad práce U. Eggliho - Přehled kaktusářských periodik a publikací 

Cena nebyla bohuţel uvedena. Vydavatel a objednávky: Petr Koupelka, Nádražní 48a, Šternberk, 785 01. 



           Příspěvek pana Dufka při oslavě 75. let Spolku pěstitelů kaktusů a sukulentů Praha                     12.12.1998 
 

1922 - 1997 
 

75. výročí založení pražského kaktusářského spolku je důvodem k ohlédnutí se zpět na ona uplynulá léta. Činnost našeho spolku byla 

velmi rozsáhlá, zúčastnilo se jí mnoho kaktusářských veličin a udělala hodně pro rozšíření zájmu o kaktusy a ostatní sukulenty. Rádi 

bychom podali stručný přehled činnosti a osobností  v oněch 75-ti letech. Dějiny spolku se dají rozdělit do tří období:   

                                      1922  -  1945 

                                      1945  -  1965 

                                      1965  - 1997 
 

Období let 1922  -  1945 

Koncem léta 1922 uspořádal pražský akademický malíř Jaromír Seidl malou výstavu kaktusů v Lumbeových zahradách na 

Hradčanech. Zájem byl nad očekávání velký, což vedlo k tomu, že byl dne 8. října 1922 ustaven Spolek pěstitelů kaktusů v R.Č.S. se 

sídlem v Praze. Na jaře roku 1923 byl ustanoven řádný výbor a prvním předsedou se stal právě J. Seidl. Spolek měl 63 členů, pro něž 

pořádal přednášky, debatní večery a exkurze do větších sbírek a zahradnictví. 

V letech 1923 - 1924 vydal J. Seidl v 5-ti sešitech první českou kaktusářskou příručku „Kaktusy, sukulenty a jejich pěstění“. Už v roce 

1925 začíná z iniciativy spolku vycházet „Časopis Spolku pěstitelů kaktusů v R.Č.S.“, který od roku 1926 pokračoval pod názvem 

„Kaktusářské listy“ až do roku 1941, kdy bylo jeho vydávání pozastaveno. 

K činnostem spolku patřilo i pořádání výstav na různých místech v Praze, konaly se v letech 1923, 1926, 1927, 1929, 1930, 1931, 

1933, 1934, 1935, 1937, 1938 a 1941. Z významných postav tohoto období vedle J. Seidla jmenujme  A.V. Friče, L. Kozelského, B . 

Brettschneidera, K. Karmazína, Jandu, Šorela.  

2. světová válka spolkovou činnost utlumila. Kaktusáři se však  scházeli a spolek trval dále pod jménem Spolek českých kaktusářů v 

Praze. 

Toto první  období bychom mohli označit jako budování dobrých základů pro spolkovou činnost, sbírání zkušeností a hledání 

nejvhodnějších cest do budoucnosti. 
 

Léta 1945 - 1965 

Víme, že první poválečná schůze se konala 2. září 1945. Spolková činnost se rozbíhala pomalu a z tohoto období máme poměrně málo 

zpráv. Začaly vycházet Zprávy čs. kaktusářské společnosti, v roce 1948 se opět objevují Kaktusářské listy, aby byly v roce 1951 opět 

zase zakázány. Potom byl vydáván pražským spolkem oběžník, poté v letech 1956 - 1964  Věstník všech kaktusářských organisací. 

Vydávání těchto publikací se aktivně zúčastnil pražský spolek.  

Spolková činnost v tomto období byla nepříliš vítaná a velmi omezovaná. Zásluhou R. Šubíka byla naše organizace přidělena k ZV 

ROH Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Pravidelně se konaly přednášky Kroužku kaktusářů, jak jsme se tehdy jmenovali, konaly se 

exkurze. Mezi významnými osobnostmi pražského kaktusaření se objevují F. Pažout, J. Valníček, B. Rektořík, J. Košat, K. Rajtmajer, 

V. Vojta, S. Havelka, M. Voldan, skupina PAPABOLIS. K významným sbírkám patřila Vojtova, Rektoříkova, Pažoutova, 

Valníčkova, Karmazínova, Krpálkova, Šubíkova. 

Z tohoto období víme prokazatelně pouze o jedné výstavě v roce 1962, která se konala v BZ Na Slupi. 
 

Období 1965 - 1997 

 Toto období představuje vrcholnou etapu v životě Pražského spolku. Do roku 1965 vstupujeme pod jménem Klub kaktusářů Praha. V 

tomto roce začíná vycházet časopis „Kaktusy“, na jehož vydávání se pražský spolek podílel jak prací v redakční radě, tak hojnými 

literárními příspěvky. 

Celé toto období je až do roku 1992 vyznačeno osobností M. Voldana, jenž byl předsedou pražské organizace plných 25 let. Spolek 

prošel mnoha změnami pokud jde o jeho začlenění do tehdejších společenských struktur. V roce 1978 jsme byli přinuceni stát se 

jednou ze základních organizací ČZOS. - to trvalo až do roku 1990, kdy se znovu ustavil Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů Praha, 

zal. 1922, jako pokračovatel původního v roce 1922 založeného spolku. 

Činnost v tomto období byla velmi bohatá. Byly uspořádány výstavy v roce 1972 a 1982 (zde u příležitosti  celostátního sjezdu 

kaktusářů v Praze) a od roku 1984 se konají výstavy každoročně. Výstavy se konaly vesměs v BZ Praha a byly hojně navštěvovány, 

protože vedle estetického zážitku poskytly návštěvníkům i odborné poučení botanicko-zeměpisné, nebo ve formě druhově 

specializovaných expozic. Navíc byla při každé výstavě možnost zakoupit pěkné rostliny z přebytků našich členů - pěstitelů, což 

nemálo přispělo k propagaci kaktusaření. 

10x do roka se konaly členské schůze s přednáškou a promítáním diapozitivů, v prosinci vždy tradiční mikulášská schůze s tombolou, 

kvizem a soutěží diapozitivů. Pod patronací pražského spolku vznikly specializované sekce zájemců o mexické kaktusy, Mamillarie a 

dále Fraileje. Sekce Aztekia, vzniklá v roce 1978 vydávala až do roku 1992 časopis a ročenku stejného jména. Byly vydány 2 příručky 

o pěstování kaktusů a sukulentů, adresáře sbírek a hodnotný sborník v roce 1982, a jubilejní sborník k 70-ti letům SPKS. 

Přednášková činnost byla velmi rozmanitá jak tématy, tak přednášejícími : jmenujme jen slabý výběr. F. Pažout, B. Rektořík, J. 

Valníček, M. Voldan, K. Krpálek, R. Šubík, J. Říha, V. Paroulek, J. Ullmann, J. Boubela, B. Mazel, V. Havelík, V. Šedivý, P. Heřtus, 

A. Krejčík, z cizinců pak Moser, Vliet, Kníže, Haude, Bonefaas, Uebelmann, Kern, Rauh, Herzbergová, Sannchez-Mejjorada, Lau, 

Brack, Bušek, Haslinger, Linzen, Bercht, Spitzner a j. 

V roce 1982 byl na popud M. Voldana uspořádán Seminář o kaktusech a sukulentech, který po 5-ti letech pokračoval jarními 

symposii. Ta se od té doby konají každoročně s bohatým programem a účastí našich i zahraničních přednášejících. 

Po roce 1989 došlo k mírnému zeslabení zájmu o spolkovou činnost, snad následkem převratných změn. Zájem o kaktusaření ale opět 

narůstá a počet členů se pomalu zvyšuje. 

Za zmínku stojí i spolková knihovna, trvající už od roku 1924. Dnes má kolem 1.300 svazků, z nichž většina slouží bezplatně našim 

členům. 



Přáli bychom si, aby se náš spolek dožil dalších významných výročí v plné síle a ku prospěchu celé naší kaktusářské veřejnosti.                                                                                                                 

(příloha Věstníku č. 149)                                                                                                                                                                                                               

=DUF= 


