
Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze - zal. 1922 
 

Věstník č. 152                                                                                               listopad  
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: 

12.11.1998 

10.12.1998   tradiční Vánoční schůze, soutěţe, tombola 

21.1.1999     Ing. Václav Jiránek -  „Rod Gymnocalycium“   
                     (podrobnosti v samostatném příspěvku) 

18.2.1999     Ing. Ivan Běťák - „Mexiko“ 

18.3.1999    program bude upřesněn později  

27.3.1999         Symposium  

15.4.1999    program bude upřesněn později 

20.5.1999    program bude upřesněn později                                          =JV= 
 

2. KNIHOVNA: 
Je pro Vás připravena v BZ  Na slupi v těchto termínech:     

v r. 1998:      10.11., 24.11., 8.12.,  vţdy od 16,30 do 18,00 hodin. 
v r. 1999:      12.1., 26.1. 9.2., 23.2., 9.3., 23.3., 13.4., 27.4., 11.5., 25.5., 8.6. 
Je to vţdy úterý, knihovna je otevřena od 16

30
 do 18 hod. 

 

Všem vypůjčovatelům z knihovny SPKS !!! 
Začátkem příštího roku bude provedena generální inventura stavu naší knihovny, tedy bude 

zjištěn nejen skutečný stav knihovního fondu, ale i kontrola fyzického stavu knih. Knihy s poškozenou 
vazbou nebo jinak poškozené budou na čas vyřazeny z půjčování a budou opraveny či převázány. 
Děje se tak proto, ţe chceme uchovat knihy pro čtenáře v pouţitelném stavu a tak, aby se 
nepoškozovaly více, neţ je nevyhnutelně nutné. 

Abychom nemuseli písemně vyzývat naše čtenáře, jichţ chodí do knihovny kolem 50, ţádáme je 
touto cestou, aby vypůjčené publikace přivezli ke kontrole do knihovny v Botanické zahradě do konce 
ledna 1999, vţdy v řádných výpůjčních termínech, které do té doby jsou tyto: 24.11., 8.12., 1.1., a 
26.1., vţdy v úterý od 16

30
 do 18 hod.                                                                                             =RD=   

 

3. CO BYLO 

3.1 Přednášky:                        

září - př. Ullmann  - bohuţel, já na této přednášce nebyl a hodnocení jsem nedostal, tak snad příště.         =JV= 

říjen - př. Pavelka 
Návštěvníci říjnové přednášky měli moţnost se seznámit s novým klubovým diaprojektorem vysoké kvality 
(Braun) a tak nádherné obrázky př. Pavelky z Jihoafrické republiky ještě více vynikly a byly opravdovým 
záţitkem pro všechny. Ukázka krajiny z letadla, asi u nás prvně promítáno, plně odhalila i problémy různého 
pohledu na ochranu přírody a význam a smysl národních parků, pokud v nich stáda uţitkové zvěře domorodců 
zlikvidují vše, co se mělo údajně chránit. Sukulentní nadšenci se měli na co dívat, plno novinek a zajímavých 

rostlin, které brzo obohatí i naše sbírky.                             .                                                     =BI=   

listopad   -  bohuţel náš přednášejí nebyl upozorněn na změnu termínů a tak př. Jiránek bude mít 

přednášku v lednu (21.1.1999).                                                                                                                          
=JV= 
 

3.2 Výstava -  podzim 98                17. -  27.9.1998 
V BZ UK opět proběhla naše podzimní výstava. Do posledního dne nebylo jisté, zda bude či ne - 
podle postupu prací na třetím (posledním) dílu skleníku, nakonec vše dobře dopadlo a výstava byla. 
BZ nám zapůjčila nádherné nové stoly,  tak uspořádání expozice bylo letos jednoduché a pro 
návštěvníky velmi zajímavé. Výstavu navštívilo cca 2800 platících diváků, coţ na fakt, ţe nebyla 
téměř ţádná propagace, je počet slušný. Vesměs se jedná o stálé návštěvníky kteří se jiţ na jaro i na 
podzim do BZ těší. Nabídka rostlin byla asi nejlepší co se týká sortimentu za poslední léta a tak i 
malá návštěvnost pokryla náklady, klub „jede dál“ bez finančních problémů. Jiţ se těšíme na 
dokončené skleníky a nové prostory BZ, které přivítáme jarní výstavou.                                         =BI=                                                                                                                 
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              = 1 =                                                         



3.3    K 16. setkání Gymnofilů 1998 v Ostravě                       4. - 6. září 1998 
Na úvod mi dovolte ohlédnutí do historie - stručný přehled setkání: 

1.  v září v roce 1963 uspořádal „Zájmový krouţek pěstitelů kaktusů ASTROPHYTUM Brno“ první setkání 
specialistů na rod Gymnocalycium a to nejen u nás, ale i ve světě!!! 
2.  r. 1968, Ostrava, X. sjezd čs. kaktusářů, při této příleţitosti schůzka odborné sekce ještě neustavené 
skupiny gymnofilů. 
3.  r. 1970, opět sjezd kaktusářů, Zlín. Zde bylo dohodnuto vydávání Věstníku GYMNOFIL. První číslo vyšlo v 
únoru 1971. 
4.  červen 1974, Praha, Dům kultury na Smíchově, XII. sjezd kaktusářů. 
5.  původně plánované v r. 1974 se neuskutečnilo. Nakonec se toto povedlo aţ v r. 1978  a bylo to setkání 
první samostatné. 
6.  jiţ v září 1979, Brno. 
7.  13. a 14. 9. 1980, Ostrava, Dům kultury VŢKG, zde bylo rozhodnuto o pravidelném setkávání jednou za 
dva roky. 
8.  červen 1982, Praha, malý sál Radiopaláce na Vinohradské. 
9.  září 1984, Brno, u příleţitosti 60 let zaloţení Astrophytum Brno. 
10.  červen 1986, Kulturní dům v Dobřínsku, organizátor př. Hladký. 
11.  17. - 19.9.1988, Tachov, organizoval př. Vobořil. 
12.   2.-3.9.1990, Brno, poprvé po revoluci. 
13.   září 1992, Olomouc. 
14.  10.-11.9.1994, Hradec Králové, poprvé oficiální kontakt s rakouským spolkem GYMNOCALYCIUM a 
rakouským časopisem ARBEITSGRUPE GYMNOCALYCIUM (pracovní skupina). 
15.  7.-8.9.1996, Brno, klub VAAZ, př. Procházka převzal funkci předsedy po ing. Odehnalovi. 
16.  a to je naše současnost - Ostrava 4.-6.9.1998 

 

Jiţ v pátek 4.9. jsme se začínali scházet v ubytovně v Ostravě - Martinově. Po večeři následovalo přátelské 
posezení a zábava. Přijelo mnoho přátel nejen od nás, ale také z Polska a Rakouska. V sobotu bylo na 
přednáškách cca 100 podobně postiţených kaktusářů ( = gymnofilů ).  

V sobotu začal přednáškový maratón přítel Šorma (ČR). Provedl nás jednou polovinou jeho šestitýdenní 
cesty po Argentině. Druhou přednášku měl p. Till (Rak.), byla zaměřeny na G. baldianum a rozdíly týkající se 
tvarů jednotlivých částí květu. Třetí přednášku měl př. Procházka (ČR). Tato byla zaměřena na G. striglianum 
a rozdíly v habitu rostlin na jednotlivých nalezištích. Čtvrtou přednášku nám přednesl p. Papsch (Rak.). Jeho 
přednášky se vyznačují speciálními stereo diapozitivy (dva projektory a krásné a přesné panoramatické 
záběry krajiny). Přednáška byla o jeho cestě po Argentině v roce 1997 na které ujeli 8.000 km s převýšením 
od 0 do 5.000 m nad mořem. Pátou přednášku nám předvedl  p. Neuhuber (Rak.) se zaměřím na vysvětlení 
problémů a rozdílů okruhu G. tillianum, G. carminanthum a G. oenantheum. Poslední, pátou přednášku nám 
přednesl p. Bergr (Rak.). Byla na téma G. spegazinii. Viděli jsme opravdu velké mnoţství krásných rostlin v 
různých formách. Po tomto přednáškovém maratónu na nás čekala večeře a opět společenský večer a první 
hodnocení setkání. 

V ţádném případě nesmím zapomenout na velice dobrou přípravu, organizaci a zajištění celé akce na 
kterém se podílel zvláště přítel Lumír Král. Ještě jednou - děkujeme . 

Neděle byla vyhrazena návštěvám ve sbírkách v Ostravě a okolí. Musím popravdě říci, ţe navštívené 
sbírky byly moc pěkné. Celkově bylo toto setkání velice podařené a můţeme se těšit na další pokračování za 
dva roky v roce 2000. Pro všechny zájemce o rod Gymnocalycium, Jiţní Ameriku a kaktusy vůbec mám 
příznivou zprávu: 

za dva roky, první víkend v září v roce 2000 bude setkání GYMNOFILU v Praze. 
Nemusíte ale čekat dva roky, do naší sekce se můţete přihlásit jiţ dnes. Přihlášku můţete adresovat přímo na 
předsedu naší zájmové sekce GYMNOFIL: 
Jaroslav Procházka, Jurkovičova 7, 638 00  Brno - Lesná.         

 Pro toho, kdo má zájem o rychlou ústní informaci, jsem zde k dispozici já.                                                
=JV= 

 

4. CO BUDE 
 

4.1 Přednáška             21.1.1998       Ing. Václav Jiránek     -      „Rod Gymnocalycium“ 
 

Pokus o víceplánovou přednášku, jejíţ náplní bude jednak přehled rodu Gymnocalycium pro ty, kteří mají 
nebo se chystají mít hlubší zájem o tento rod (sdruţení příbuzných druhů do skupin podle morfologické 
příbuznosti a geografického původu, hledání kontinuity mezi jednotlivými skupinami, konvergence v rámci 
rodu) a současně náměty pro ty pěstitele, kteří dávají přednost barvitosti sbírky a chtějí si vybrat z tohoto rodu 
ty nejatraktivnější průřez tímto rodem nezatíţený úzkou specializací.                                                              
=VJ= 
 .                                                                                         = 2 = 



4.2  Symposium 99            
Opět na stejném místě se sejdeme ke 4 - 5 přednáškám předních znalců kaktusů a sukulentů. Zatím jsou 

přislíbeny dvě přednášky ( Parodie - průřez rodem a z Mnichova př. Kirschnek - z posledních cest ), o dalších 
se jedná a budou upřesněny příště.  

 

3  Výstava červen 1999         11.6. - 27.6.1999 
Výstava bude opět ve sklenících Botanické zahrady. Společně s naší výstavou budou otevřeny všechny 

skleníky BZ. 
Jednotlivé expozice budou zabezpečovat přátelé Zeman, Halbich, Heřtus, Krejčík, Bittman, Pavelka a další 

vlastními výpěstky. O pomoc ţádá př. Kopecký, který garantuje rod Notocactus a byl by rád, aby tato expozice 
byla opravdu reprezentativní. 

Jako kaţdý rok bude i letos př. Rambousek přijímat přihlášky do soutěţe ve třech kategoriích: 
a) půl metru z mé sbírky (jednotná miska 60 x 40 cm) 
b) můj nejhezčí kaktus - pozor letos pouze Gymnocalycium  !!! 
c) můj nejhezčí sukulent - pozor letos pouze Euphorbia !!! 
Výstavní výbor vyzývá všechny členy k aktivní přípravě a následné účasti na výstavě, která je jediným 

zdrojem financí k zabezpečení činnosti našeho spolku. 
Zároveň vyzýváme všechny členy, kteří mohou udělat a zabezpečit cokoli pro propagaci výstavy, aby se 

přihlásili osobně, telefonicky nebo písemně řediteli výstavy, kterým je:  V. Kašpar, Janouškova 134, Praha 6  
162 00, tel. byt: 362 227.                                                                                                                                    
=VK= 

 

4.4  Zájezd            

Na základě celkové spokojenosti  se zájezdem v roce 1998 chystáme i v roce 1999 tentokrát dvoudenní 
zájezd do moravských sbírek a to v termínu 22. - 23.5.1999. Zájezd bude pro členy a rod. příslušníky a bude 
stát 500,- Kč a navštívíme 5 - 6 sbírek. Podrobnější informace v příštím věstníku.                                                        
=BI= 
 

4.4 Vánoční schůze                    POZOR  ZMĚNA          10.12.1998 
Jako vţdy bude pro Vás připraven večer s pestrým programem, do kterého Vás chceme také zapojit. Bude 

pro Vás připraven kvíz a hlavně soutěţe DIA. První soutěţ je anonymní a můţe se jí účastnit opravdu kaţdý - 
stačí pouze 10 diapozitivů. Druhá soutěţ je pro pokročilejší fotografii (není podmínkou), jedná se opět o krátký 
program - cca 30 DIA doprovozených vlastním komentářem. 
 

5. Členské příspěvky    1999 !!! 
Tak jako kaţdý rok i letos s posledním číslem dostáváte sloţenku na zaplacení členského příspěvku na rok 

1999. Cena časopisu zůstává při zachování 4 + 2 čísel stejná jako loni ( 180,- Kč) a zvyšuje se jen poštovné o 
10,- Kč. 

Pro členy našeho praţského klubu z toho plyne následující základní platba: 
časopis + věstník                          250,- Kč 
jen věstník                                       70,- Kč 
člen starší 70 let                            180,- Kč    
Toto jsou minimální příspěvky, stále platí naše minulá prosba - kdo můţete poslat víc - pošlete. Peníze 

navíc se pouţívají výhradně na činnost klubu pro členy ( knihovna - letos nákup 20 vesměs zahraničních knih 
vysoké úrovně z ciziny, dále byl konečně koupen nový klubový diaprojektor vysoké kvality -BRAUN ). V 
loňském roce nám 15% členů poslalo více, za coţ jim moc děkujeme a těšíme se, ţe i letos si na nás 
vzpomenete, předem děkujeme. Pokud moţno plaťte přiloţenou sloţenkou, která je i vaší legitimací. Pokud 
platíte příkazem, uveďte vaše klubové číslo, které je uvedeno na sloţence.                                                    
=BI= 

 

6. Závěrem 
Váţení přátelé, jak jste jistě poznali, na několika místech jsou mé omluvy za to, ţe není potřebný 

příspěvek, bohuţel, na některé lidi není spolehnutí, ale na druhé straně je to šance pro Vás ostatní  -  pište, 
pište, pište  -  rád Váš příspěvek uveřejním. 

  Jiří Vařečka, Na Šabatce 2045/5, 143 00  Praha 4,     02 - 444 02 063,     + fax:  02 - 61 71 01 01 
A úplně na závěr Vám přeji mnoho úspěchů, splnění Vašich tuţeb a přání, prostě: 
            = 3 = 


