
Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze - zal. 1922 
 

Věstník č. 151                                                                                              srpen  1998 
  

1. PŘEDNÁŠKY:                                
     Konají se ve Velké geologické posluchárně UK, Albertov 6, Praha 2, vždy ve 

čtvrtek,     začátek v 18 hod., sál otevřen od 17,20 hod.,      termíny: 

17.9.1998     program bude upřesněn 

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

17.12.1998   tradiční Vánoční schůze, soutěže, tombola                                =JV= 

 

2. KNIHOVNA: 
Je pro Vás připravena v BZ  Na slupi v těchto termínech:    8.9., 22.9., 13.10., 

 20.10., 10.11., 24.11., 8.12.,  vždy od 16,30 do 18,00 hodin.                          =JV= 
 

3. CO BYLO 

3.1 Přednáška  
Červnová přednáška byla i přes to, že právě probíhala v nedaleké BZ UK výstava. 

 Přítel  Havelík  přítomných  40 nadšenců  prováděl  za  kaktusy i jinými přírodními 
 krásami Kanárských ostrovů.                                                                           =BI= 
 

3.2 Výstava 

Ve dnech 6.6. - 21.6.1998 proběhla ve sklenících Botanické zahrady UK, ve spolupráci s touto institucí, 
naše jarní klubová výstava. Letos jsme se zaměřili ve specializované části výstavy na: 
trsovité Mammillarie..................garant př. Záruba 
Echinopsis................................garant př. Ullmann 
Africké sukulenty......................garant př. Pavelka 
stále kvetoucí expozice, kterou průběžně udržoval př. Kopecký 
Všechny expozice měli vysokou úroveň a byly často obleženy fotografy a specialisty s tužkou a blokem. 
Souběžně probíhaly obvyklé výstavy  0,5 m

2
 z mé sbírky + nejhezčí kaktus a sukulent...garant př. 

Rambousek. 
Výstava byla doplněna výstavou fotografie z jarní expedice pražských kaktusářů do Mexika, která vedle 

kaktusů zachycovala i mexickou krajinu a život v ní. Autor př. Běťák. 
Výstavu letos navštívilo 4586 platících spokojených diváků - návštěvníků, což je lepší průměr posledních let.  
O prodejní část se opět úspěšně staral a nabídku příslušně obměňoval a usměrňoval př. Halbich.             =BI= 
 

Soutěžní část - výsledky: 
 

Kategorie 0,5 m
2 

Je to tradiční soutěžní expozice, ve které naši členové vystavují to nejlepší ze své sbírky. 
Tato soutěž, finančně ohodnocená, má dlouholetou tradici. V jednotlivých blocích lze najít velkou pestrost, ale 
i specializaci, která svědčí o vyspělosti našich členů. Zde záleží také na aranžérském umění. Každý 
vystavovatel si svůj úsek upravuje sám.  
                                                 1. místo     Hlaváček Václav 
                                                 2. místo     Zeman Josef 
                                                 3. místo     Vopava Bohuslav 
 

Kategorie nejmilejší rostlina: 
                        sukulent                                                               kaktus 
                        1.   Hlaváček Václav                                           1.   Halbich Karel 
                        2.   Běťák Ivan                                                    2.   Hlaváček Václav  
                        3.   Frydrychová Petra                                         3.   Běťák Ivan                                        =JR= 
 

3.3 Autobusový výlet :             23.5.1998                               - děkujeme za pozvání a umožnění prohlídky 
Plný autobus, dobrá nálada, krásné rostliny - tím je jednoduše popsán náš povedený letošní zájezd. První 

zastávka - přítel Slaba  (Písek). Podle mého názoru - jedna z nejkrásnějších sbírek co znám, bohatý prodej, 
ukázka bonsaí a volné kultury, prostě super.  Zastávka druhá - př. Lískovec (Tábor). Zde jsme viděli ukázku, 
kolik se dá naskládat krásných rostlin do skleníku, případně  velkých pařenišť. Třetím v pořadí byl př. Lexa 
(Písek). Velká sbírka, velký skleník u domu, velký prodejní skleník. Škoda pro všechny, kteří nejeli.  =JV= 



3.4  III. Mezinárodní symp. o sukulentních rostlinách    25.-26.7.1998 Plzeň - Měšťanská beseda 

V Plzni se daří př. Vlkovi pořádat pravidelné červencové „hody“ pro pěstitele Euphorbií a dalších 
příbuzných sukulentů. První přednáškový den, který je spojen s prodejem rostlin, navštívilo okolo 100 
nadšenců a přednáškový sál byl plný. Část návštěvníků mluvila německy, tak že vše bylo vždy 
tlumočeno do tohoto jazyku. Zahajoval př. Pavelka rostlinami Namaqualandu, klasická přednáška, 
která každého uspokojí. Pokračoval Alan J. Butler (Anglie) - Euphorbie od afrického rohu po Kapsko. 
Dopolední blok končil přednáškou Philippe Bissereta (Francie) o pěstování a množení těch 
nejvzácnějších novinek z oblasti Euphorbií. Většinu nikdo z nás dosud ani neviděl. V řadě případů se 
jednalo o úplné novinky (super).  

Odpoledne paní Daphne Pritchardová (Anglie) spolu s manželem nás seznámila s keřovitými a 
stromovitými Euphorbiemi jižní Afriky, zaměřeno na detaily konců větví s květy. Velmi zajímavé. 
Přednášky uzavřel př. Vlk (Plzeň), který  na krásných obrázcích provedl přítomné Etiopií - zemí kam 
není běžné jezdit na dovolenou. 

Celý den v přilehlém sále probíhal prodej špičkových rostlin, který uspokojil většinu specialistů 
svou velmi širokou a kvalitní nabídkou v cenách 40 - 950,-Kč. Mezi návštěvníky jsem kromě cizinců z 
Německa potkal několik přátel ze Slovenska, řadu přátel z Moravy a vlastně téměř všech částí naší 
vlasti.  

V neděli vše pokračovalo návštěvou Plzeňské botanické zahrady a sbírek v okolí.                    =BI= 

 

4. Nové knihy 
Na trhu se koncem května objevila další knížka „Sukulenty pro každého“, vydaná 

nakladatelstvím Cesty. Autorem textu ale i části fotografií je známý „chrlič“ textu z oblasti sukulentů 
Mgr. J. Gratias. Část fotogr. dodal i „nestor“ R. Šubík.  

Cena knihy, která má 152 stran je 200,-Kč. Na knize je v textech, ale zvláště ve fotografiích vidět 
spěch autora, chybí „lahodnější“ čeština, fotografie ne jen semenáčů, ale i starších rostlin a také 
grafická úprava, kdy jsou ořezány části fotografií i s rostlinami, knize neprospívá. U řady rostlin, které 
běžně kvetou, chybí zobrazení s květem. Na výstavě se více než 50 kusů prodalo a budou k dostání i 
na zářijové výstavě.                                                                                                                          =BI= 

 

5. CO BUDE: 

5.1 Výstava -podzim                                     17. -  27.9.1998 
Podzimní výstava opět proběhne v BZ  UK a ve spolupráci s touto institucí a 

bude opět doplněna prodejem pěst. pomůcek, dostupné literatury, ozdobné keramiky 
a chemikálií. 
Nenechte si ujít.   Zve výbor SPK.                                                                           
=BI= 

 

Pozvánka 
Konec prázdnin a podzim, to je soustředění mnoha kaktusářských akcí. Dovolil jsem si vybrat pouze 
některé. 
 

5.2 Setkání Gymnofilů 1998 v Ostravě         4. -  5. - 6. září 
První víkend v září se koná opravdový svátek Gymnofilů, tentokrát v Ostravě. Tato setkání se 

konají jednou za dva roky a jejich úroveň je velmi vysoká. Kdo má rád Gymna a Jižní Ameriku - 
neměl by chybět. Přednášející: H.Till (Rakousko), W.Papsch (Rakousko), G.Neuhuber (Rakousko), 
V.Šorma (ČR), I.Milt (ČR), ? J Procházka (ČR) a ? W.Rausch (Rakousko). 

Místo konání Ostrava - Martinov, společenský sál, vedle Supermarketu. 
Doprava :  nádraží Ostrava - Svinov na konečnou tram. č. 4 v Martinově. 

4.9. příjezd, ubytování,   5.9. od 9 hod přednášky,   6.9. návštěvy sbírek 
  

5.3 Zamykání sezóny - Chrudim 
Poslední víkend v září - to prostě je jasné - sejdeme se u Pavlíčků v Chrudimi. Tradice, kvalita, 

skvělé přednášky, velký prodej rostlin .... atd. 
 

Konec s letní stagnací i pro kaktusáře   .... těším se, že se někde potkáme.                                    =JV=  


