
Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze - zal. 1922 
 

Věstník č. 155                                                                                                 srpen 1999  
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: 
( vždy 3. čtvrtek v měsíci ) 
 

16.9.1999     -  př. Ullmann   J. Afrika 
21.10.1999   -  př. Grymm     Lophophora 
18.11.1999   -  př. Záruba     Mexiko (1.část) 
16.12.1999   -  Vánoční schůze, kvíz, soutěţ Dia                   =JV= 

 

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

14.9, 28.9., 12. 10., 26.10., 9.11., 23.11., 14.12. 
Je to vţdy úterý, knihovna je otevřena od 1630 do 18 hod.     =RD= 
 

3. CO BYLO 
 

3.1 Výstava červen 1999              
 

V červnu nám proběhla asi nejhezčí výstava za řadu posledních let. Po několika letech konečně 
botanická zahrada zářila novotou a také náš výstavní prostor se zvětšil, k dispozici byl opět celý 
skleník. 
Výstava se veřejnosti velmi líbila (mnoho příznivých ohlasů – zápisů v knize návštěv), coţ mělo za 
následek i zvýšený zájem a počet návštěvníků i bez masivní reklamy překročil 9000 platících. 
Naprostá většina návštěvníků byla spokojena nejen s výstavní částí, ale téţ s prohlídkou skleníků 
renovované botanické zahrady, zvláště tropický skleník s jezírkem a mnoha zajímavými kvetoucími 
rostlinami byl ve velké oblibě. 
Také prodejní úsek a nabídka rostlin byla opravdu dobrá i kdyţ „špeků“ nebylo a asi nikdy nebude 
dost. Rostliny byly nejen v první dny, ale byly doplňovány průběţně a tak se letos opravdu „vyplatilo“ 
přijít několikrát. 
Výstavní část měla opět jako jiţ tradičně soutěţní a výstavní - specializovanou část.  
V soutěţní části kategorie 0,5 m2 z mé sbírky se expozice opravdu vylepšila, nebyla brána jako 
povinnost, ale jako část výstavy. Rovněţ v soutěţích o nejhezčí rostliny jak Gymnocalycium tak 
Euphorbia se bylo opravdu na co dívat. 
Ústřední částí letos byla expozice sukulentní bonsai přítele Bitmana z Dymokur. Tato expozice byla 
opravdu ozdobou výstavy a ohromnou inspirací pro všechny milovníky tohoto stále se rozšiřujícího 
způsobu pěstování. Také majitelé posledních publikací z tohoto oboru od přítele Gratiase zde měli 
moţnost vidět originály fotografovaných rostlin ve své skutečné podobě po roce či dvou jejich dalšího 
růstu. Jako doplněk této expozice byla na samostatném panelu umístěna skupina sukulentních 
kristát. Obě tyto expozice byly vzorové a také diváky stále obleţené. 
Další expozice si všímala domácích sukulentních rostlin coby doplňků bytových interiérů. Přítel 
Halbich úspěšně vybral většinou vlastní výstavní exponáty. Nápadité bylo instalování na 
samostatných, různě vysokých panelech. Byla opravdu bezvadnou pomůckou a návodem jak si 
zpříjemnit interiéry svých bytů. 
Specializovaná – naučná expozice se letos zaměřila na rod Notocactus – připravil ji garant přítel 
Kopecký a stále ji doplňoval kvetoucími rostlinami. Zde mi vadilo snad jen to, ţe rostliny nebyly 
dostatečně velké a ţe chyběly novinky či zajímavosti tohoto rodu. 
Expozici rodu Stapelie a jim podobné „smrdutky“  připravil přítel Zeman. Expozice měla velmi dobrou 
odbornou úroveň vypovídající o tomto rodu. 
Poslední specializovaná expozice byla věnována rodu Ferocactus, kterou zajistil přítel Heřtus. Marně 
čekám kdy to přítele Heřtuse opravdu chytne a připraví expozici odpovídající jeho moţnostem a 
odborného potenciálu. Snad příště. Letos to byl jen povinnostní odvar. 
Všechny tři expozice splnily naučný cíl, který mají dát dál zájemcům. Specialistům chyběli dominantní 
výstavní kusy a u Ferocactusů také nějaké kvetoucí rostliny.                                                                                          =BI= 



3.2  Zájezd                OSTRAVA  a  okolí 
 

Vy všichni, kteří jste tam byli, mi jistě dáte za pravdu, ţe slova chvály jsou opravdu na místě. Náš 
hlavní organizátor v Ostravě přítel Lumír Král se opět předvedl v tom nejlepším. Prostě a krátce: 
skvělí lidé, krásné rostliny, dobré ubytování i jídlo, počasí nám také vyšlo, celkově dobrá nálada, bylo 
to prostě super !!! 
V sobotu ráno jsme vyjeli z Prahy, nicméně jiţ ve 13 hod jsme byli ve sbírce Lumíra Krále, který nás 
navíc celý den dále provázel (Ostrava Martinov). Potom jsme viděli sbírku p. Vaňka a poté 
následovalo vyvrcholení prvního dne – sbírka př. Potyky a př. Schlezingera (Orlová). Ubytování v cca 
20 hod a hurá na večeři. V restauraci byl s námi také zájezd kaktusářů z Plzně. Při společenském 
večeru byl čas na předávání si dojmů, vůbec na hodnocení všeho, na co nemáme během roku čas. 
Neděle ráno – rychlá snídaně a přesun do Frýdku Místku. Zde nás očekával př. Barčák, náš nedělní 
průvodce. Nejdříve jsme navštívili sbírku př. Ţvaka a potom př. Barčáka (F.M.). Potom nás svoji 
sbírkou provedl př. Chvastek (Baška). Následoval přesun k pánům Kupčákům (Palkovice), pozdní 
oběd a návštěva poslední sbírky př. Ţídka (Staříč). Do Prahy na Smíchov jsme přijeli v cca 21 hod. 
V sobotu jsme zhlédli 4 sbírky, v neděli to bylo jiţ sbírek 5. Celkem jsme tedy viděli 9 hezkých sbírek, 
kde si mnohý z nás nakoupil přesně ty rostliny, po kterých touţil. Bohuţel jen, ţe zájezd nebyl plně 
obsazen. Snad příští rok to bude lepší. Co myslíte pojedete také? Jiţ se nám rýsuje nový zájezd a 
pro velký úspěch bude zřejmě opět s přespáním. Věřím, ţe se tam opět setkáme.                                       =JV= 
 

4. Co bude – příprava výstavy Kaktusy 2000 
 

Výstava Kaktusy 99 je jiţ minulostí a tak tedy vzhůru do nového tisíciletí. Ještě však poděkování 
hrstce statečných, kteří se na realizaci výstavy podíleli (25 ze 700). Moc děkuji.  
 

Abychom byli na výstavy v příštím tisíciletí lépe připraveni, prosím všechny členy našeho spolku, 
kteří si myslí, ţe mají kytky opravdu výstavní, aby se neostýchali a přihlásili se. Chtěl bych pro lepší 
tvorbu scénářů výstavy KAKTUSY 2000 a dalších následujících vystav vytvořit určitou databázi 
moţných výstavních expozic a garantů za určitý rod nebo vybranou lokalitu výskytu našich miláčků. 
Proto Vás všechny  prosím o krátkou zprávu ve které uveďte: 
Rod, počet výstavních rostlin po druzích a zda jste ochotni garantovat určitou výstavní expozici. 
K tomu prosím spojení na Vás a to adresu a pokud máte telefon i do zaměstnání. 
Tyto údaje mi zašlete poštou nebo předejte na členské schůzi i některému členu výboru do konce 
října 1999. 
Garant výstav: Vladislav Kašpar, Janouškova 134, Praha 6, 162 00.                                                        =VK= 

 

5. Mladí kaktusáři - spojte se. 
 

Krouţek mladých pěstitelů kaktusů přijme další členy ve věku 8 – 14 let. V období školního roku se 
pravidelně schází kaţdou středu od 1530hod. Schůzky se konají ve sklenících Stanice mladých 
přírodovědců, Praha 5, Drtinova 1a, 10min od stanice metra Anděl. Vedoucím krouţku je přítel Ant. 
Krejčík. Tel.: 0603 312 382, zam.: 02 - 67 00 52 90.    Těšíme se na Vás.                                                   =BI= 

 

6. Výzva našim členům ! 
 

Asi před třemi roky jsem se pokusil zainteresovat kaktusáře na vytvoření archivu, který by obsahoval 
důleţité dokumenty týkající se českého (i slovenského) kaktusářství. Moje snaha zůstala skoro zcela 
opominuta, přihlásilo se jen několik organizací - zhruba 10% z jejich celkového počtu – a to je pro 
archiv a event. následné zpracování historie našeho kaktusářství málo. To je, myslím, úkol pro náš 
Svaz, úkol zcela zanedbatelný. 
Chtěl bych tedy alespoň doplnit archiv praţského spolku a proto se obracím na všechny naše členy, 
kteří mohou jakýmkoli způsobem doloţit činnost naší praţské organizace (dopisy, plakáty, výstřiţky 
z novin, vlastní vzpomínky), aby tak učinili a své příspěvky zaslali na adresu: Ing. Rudolf Dufek, 
Jeremenkova 62, 147 00  Praha 4, nebo je předali v knihovně v Botanické zahradě ve výpůjčních 
termínech. Chybí nám dokumenty zejména z let 1938 – 1954, ale samozřejmě nás zajímá vše i z let 
dřívějších i pozdějších. Děkuji za Vaši spolupráci!                                                                            =RD= 

 
Příspěvky do věstníku posílejte na adresu: 
Jiří Vařečka, Na Šabatce 2045/5, 143 00 Praha 412, tel.: 444 02 063, mobil: 0603 46 76 96, fax: 61 71 01 01 


