
Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze - zal. 1922 
 

Věstník                                                  č.160                      listopad   2000 
 

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 ) 

 knihovna Datum přednášky / tema 

listopad 14. 18. 16.  

prosinec 12. 19. 14.  Tradiční „vánoční“ schůze.  

Program činnosti na rok 2001 

leden 16. 30. 18.  Bude upřesněno později 

únor 13. 27. 15.  Bude upřesněno později 

březen 13. 27. 15.  Bude upřesněno později 

březen 31.     SYMPOSIUM 2001 

duben 10. 24. 19.  Bude upřesněno později 

květen  -  22. 17.  Bude upřesněno později 

Přelom květen - červen = zájezd na Moravu !!! 

červen 12. 26.  -   Přednáška není. 

červen 9.6. - 24.6.   VÝSTAVA 

září 11. 25. 16.  Bude upřesněno později 

září 13.9. - 23.9.  VÝSTAVA 

říjen 9. 30. 18.  Bude upřesněno později 

 

2. Knihovna 
Ve výše uvedených termínech se na Vás těší naši knihovníci v knihovně v Botanické 
zahradě v době od 16,30 do 18 hod.                                             
 

3. CO BYLO 
 
 

3,1.Přednáška září. 
Pro indisposici přednášejícího se nemohla konat, omlouváme se těm, co se zbytečně 
dostavili, nebylo v silách zajistit náhradu za 3 hodiny.                                                                  = BI = 

 

3,2 Výstava – září 
V září proběhla obvyklá podzimní prodejní výstava. Návštěva letos byla niţší, 
necelých 3000 návštěvníků (asi vliv Mez. měn. fondu). Rostliny v nabídce byly jako 
obvykle. Ţádné překvapení se nekonalo. Ceny byly korektní a zájem kupujících byl 
letos převáţně o malé rostliny.                                                                               = BI = 
 

3,3. Setkání gymnofilů v Praze 
 

Následující příspěvek napsal přítel Lumír Král z Ostravy pro jejich zpravodaj Ostník a 
s jeho souhlasem jej otiskuji i zde v plném znění.                 Děkuji. 
 

Hned první tři dny v září (1.-3.9.) proběhlo v Praze 17. mezinárodní setkání 
GYMNOFILŮ 2000, které se koná co dva roky. Tentokrát se ke gymnofilům přidala i 
sekce Frailea, coţ lze povaţovat za dobrý počin. Účastníci setkání se začali sjíţdět 
na večer 1.9. v restauraci „Na Ledárnách“, ul. Točitá 46, Praha 4, kde proběhlo celé 
setkání gymnofilů. Místnost byla sice malá, ale pro asi 60 účastníků zcela dostačující, 
zvláště kdyţ se tam dobře vařilo a levné noclehy byly jen nedaleko na kolejích KJJ. 
Přednáškový program začal uţ v pátek večer a týkal se především frailejí. Přednášky 
předneli př. Berka (ČR) a Ludvik Bercht (Holandsko).  

- 1 - 



Uvítaní účastníků a organizační záleţitosti proběhly v sobotu dopoledne, za 
všechny hovořil hlavní pořadatel akce př. Vařečka, předseda gymnofilů př. Procházka 
a předseda praţského Klubu Ing. Běták. Posléze započal maratón skvělých 
přednášek našich i zahraničních přednášejících, jedna přednáška hezčí neţ druhá, 
které probíhaly aţ do pozdních večerních hodin. Připomenu v abecedním pořadí, 
jména přednášejících, které jsem si zapamatoval z hlavního programu, co jméno to 
osobnost: páni Amerhauser (A), Bercht (NL), Jiránek (ČR), Kühaas (A), Neuhuber 
(A), Šorma (ČR). Utuţování přátelských kontaktů probíhalo v místních restauracích 
do pozdních hodin. 

V neděli jsme navštívili několik praţských sbírek. Většina účastníků se přišla 
podívat na kaktusy k Ing. Jiránkovi, Vařečkovi, Zárubovi o Studenovskému. Všechny 
sbírky byly nádherné, ať uţ byly specializovány na gymna, mamilárie nebo u 
posledně jmenovaného se nacházelo snad všechno, co se dá ve sbírce pěstovat. 
Obdivuhodná byla skalka osázená celoročně zimovzdornými kaktusy vhodně 
doplněné skalničkami a zakrslými stromky. V této sbírce pookřálo srdce i zatvrzelým 
gymnofilům a to nejen našim, ale i zahraničním hostům. Bylo to důstojné zakončení 
celého setkání gymnofilů.  

Závěrem lze konstatovat, ţe i v Praze se dá uskutečnit vynikající kaktusářská 
akce i s noclehy, dovolím si tvrdit, ţe moţná i lepší neţ jarní sympozium. Poděkování 
za pěkně strávený víkend v kruhu přátel gymnokalycií patří Spolku pěstitelů kaktusů 
a sukulentů v Praze, ale především jeho hlavnímu organizátorovi panu Vařečkovi, 
který se o nás staral jako o vlastní. Díky!                                       Lumír Král 
 
 

Přihlásit se do sdružení Gymnofil a tím získat právo na odběr zpravodaje Gymnofil  
můţete nejlépe na adrese předsedy našeho sdruţení: 
Jaroslav Procházka, Jurkovičova 7, Brno – Lesná, 638 00.                              = JV = 

 

3,4 SYMPOSIUM   BRNO  21.10.2000 
 

V sobotu 21.10. uspořádal Klub kaktusářů ASTROPHYTUM BRNO dnes jiţ tradiční 
symposium. O celé organizaci a vlastních přednáškách se dá mluvit opravdu jen 
v superlativech. Největší ozdobou tohoto setkání byl Dr. Alfred Lau, který měl dvě !!! 
přednášky. Pokusím se Vás v krátkosti seznámit s jednotlivými přednáškami. 
 

1.  Dr. Alfred Lau   „Z cest po Mexiku“ 
Skvělé a zajímavé povídání o rostlinách, se kterými se p. Lau setkal za dobu svého 
zájmu o sukulentní rostliny a spousta zajímavého povídání okolo. 
 

2. Dipl. Ing. Josef Bušek (Německo)       „Kaktusy jihozápadu USA“ 
To co jsme viděli,se dá nazvat povídáním o cestě po části USA s mnoţstvím 
skvelých  postřehů a DIA  6x7(!!!). Celkový dojem kazily pouze problémy 
s promítačkou. Jinak – bezvadné. 
 

3. Edmund Kirschnek (Německo)        
 „Od řeky Kunene k řece Oranje, příroda a sukulenty Namibie“ 
Náš tradiční přednášející na symposiu se opět ukázal v tom nejlepším světle. Skvělá 
přednáška, dva prolínací diaprojektory, úţasné fotky. Oko sukulentáře nemohlo 
zůstat suché. 
 

4. Miloš Záruba  Praha  „Mexiko“ 
Můj přítel a náš praţský kolega se nezalekl konkurence a opět předvedl své 
fotografické umění. Na celém symposiu byl vlastně jediným zástupcem ČR, ale dle 
mého názoru to všem ukázal. Miloš prostě umí. Věřím tomu, ţe si bude navţdy 
pamatovat v jakém kolektivu zvučných jmen vystupoval. 
 

5. Dr. Alfred Lau     „Peru“ 
Obdoba 1. přednášky, ale jiný stát. Tuto přednášku nemá smysl komentovat, měli 
jste moţnost ji vidět v Praze, zde ale byla promítnuta celá.                                                       = JV = 



3,5  Přednáška říjen                               = 3 = 
Po dlouhé době jsme po 3 v Praze měli moţnost vyslechnout předního světového 
72letého kaktusáře p. LAUA. Ţije jiţ několik let v Belize (střední Amerika) a jeho 
přednáška nás zavedla do Jiţní Ameriky, kde srovnával lidi i rostliny po 30 letech. 
Jednalo se o Peru. Mě osobně přednáška nenadchla a tak snad ohromná vitalita a 
ţivotní optimismus, který z přítele Laua vyzařoval a snímky z nedostupných míst 
vynahradily často  neurčené, nebo několikrát se opakující rostliny i často málo 
kvalitní snímky. Snad bylo pro všechny alespoň záţitkem setkání s nestorem 
kaktusářství.      
                                                                                                                              = BI = 
 

4. CO BUDE  
 

4.1 ZÁJEZD 
Zatím pouze předběţně, nicméně přihlášky beru, podle informací bude málo míst a 
velký zájem. Zřejmě koncem května pojedem na Moravu, tentokrát na dvě noci, 
sklípek zajištěn, ubytování a cca 10 sbírek také. Potřebuji vědět Váš zájem. !!!     = JV = 

 

4.2 Valná hromada 
25.11.2000 bude v Pardubicích valná hromada Společnosti čes. a slov. pěstitelů 
kaktusů a sukulentů. Na přednášce 19.10. byli jako delegáti a zároveň navrhovaní 
členové do celostátního výboru jednomyslně zvoleni za praţskou organizaci přátelé 
Ing Běťák, dr Říha a Ing Šedivý. Účast na jednání je veřejná a máte-li kdo zájem, 
přijeďte se podívat. Jednání se koná v přednáškovém sále A 3 univerzity Pardubice. 
Program:  10 – 12   hlavní program Val. hromady 
                  13,45 – 16    blok přednášek  (Pavelka, Staník) 
Bliţší informace Ing. V. Richter    040/6643106                                                      = BI = 

 

5. Časopis Kaktusy   ročník 2001 

Se čtvrtým číslem časopisu se Vám praţským členům dostane i sloţenka na 
zaplacení členských příspěvků. Časopis vzhledem ke zvýšení poštovného a změně 
DPH podraţil a jeho cena je tedy včetně členských příspěvků následující: 
- členové nad 70 let                      220,- Kč 
- normální členové minimálně      290,- Kč 
- jen Věstník                                   70,- Kč 
Jako v minulosti i letos Vás všechny co můţete ţádáme o libovolný příspěvek navíc. 
Loni nám takto pomohlo přes 25% členů a díky jim můţeme stále provozovat 
veškerou činnost co v minulosti i přes to, ţe ceny všeho rostou. Také jsme mohli pro 
knihovnu nakoupit za více neţ 20.000,- Kč nových knich a časopisů a udrţet 
symposium s cizinci i náročný program přednášek či pořádání zájezdu. 
Výbor všem co něco přispějí předem děkuje.                                                          = BI = 
 

6. INTERNET   www stránka spolku: 
Náš klub má samostatnou internetovou stránku na které je vše, co se týká našeho 
klubu a také celého českého kaktusářství.Stránka je umístěna na adrese : 
http//mujweb.cz/www/spks. K prohlíţení vyţaduje explorel min. verze 4.0, je 
optimalizována na rozlišení 800 na 600. Souběţně je zřízen spolkový e-mail:  
spks@seznam.cz. Máte-li moţnost, doporučuji k pravidelným prohlídkám a 
návštěvám. Stojí to za to. E-mail předsedy spolku: betak@mboxvol.cz.                        =BI= 
 

 
 

Příspěvky do věstníku a přihlášky na zájezd posílejte na adresu: 
Jiří  Vařečka,  Na Šabatce 2045/5,  143 00  Praha 412,  
tel.: 444 02 063, mobil: 0603 46 76 96, fax + tel: 61 71 01 01, 
nebo E-mail:  jiri.varecka@seznam.cz                                                                              = JV = 

 Přírůstky do knihovny SPKS v roce 1999  
     

mailto:jiri.varecka@seznam.cz


1410  Hammer S. The Genus Conophytum 1993 

1411   SIDA, vol. 17, No. 3 1997 

1412   SIDA, vol. 17, No. 4 1997 

1413   ALOE 33 1996 

1414  Ptáček J. Madagaskar 1997 

1415  Kyosen Kai Ariocarpus - Handblook 1996 

1416   Pianta Grasse 17 1997 

1417  Gratias J. Sukulenty jako bonsaje 1999 

1418  Gratias J. Sukulenty jako bonsaje 1999 

1419   Kaktusy 31 1995 

1420   Kaktusy 31 1995 

1421   Kaktusy 31 1995 

1422   Kaktusy 31 1995 

1423   Kaktusy 31 1995 

1424   Kaktusy 12 1976 

1425   Kaktusy 29 1993 

1426   Kaktusy 29 1993 

1427   Kaktusy 29 1993 

1428   Kaktusy 29 1993 

1429   Kaktusy 29 1993 

1430   Kaktusy 30 1994 

1431   Kaktusy 30 1994 

1432   Kaktusy 30 1994 

1433   Kaktusy 30 1994 

1434   Kaktusy 30 1994 

1435   Kaktusy 34 1998 

1436   Kaktusy 34 1998 

1437   Kaktusy 34 1998 

1438   Cactaceae etc. II.-IV. + Frailea 1992-94 

1439   Cactaceae etc. II.-IV. + Frailea 1992-94 

1440   Cactaceae etc. II.-IV. + Frailea 1992-94 

1441   CS Mex. 40-42 1995-97 

1442   Die anderen Sukulenten 11-20 1988-92 

1443   Die anderen Sukulenten   1-10 1983-87 

1444   CSJ GB 35 1973 

1445   Brit. CSJ 11 1993 

1446   Brit. CSJ 12 1994 

1447   Brit. CSJ 14 1996 

1448   Brit. CSJ 15 1997 

1449   Brit. CSJ 16 1998 

1450   Kaktusy 32 1996 

1451   Kaktusy 28 1992 

1452   Kaktusy 28 1992 

1453   Kaktusy 28 1992 

1454   Kuas 15 1964 

1455   Kuas 45 1994 

1456   Kuas 46 1995 

1457   Kuas 46 1995 

1458   Kuas 47 1996 

1459   Kuas 47 1996 

1460   Kuas 48 1997 

1461   Kuas 48 1997 

1462  Smith G. Mesembs of the World 1998 

1463   I. Conference on Cacti - Gibraltar 1998 

1464  Brown J. R. Notes on Haworthias 1999 

1465  Oliver I. B. Grow Succulents 1998 

1466  Pauw A. Table Mountain - a Natural History 1999 



1467  Cowling R. Namaqualand - a succulent desert 1999 

1468  Sanches A.G. Jardines de cactus y suc. En Espaňa 1998 

 


