
Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze - zal. 1922 
 

Věstník                                                 č.162                      17. květen  2001 
 

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 ) 

Program činnosti na rok    2001 

 knihovna Datum přednášky   /   tema 

leden 16. 30. 18.  př. Klikar - nevytápěný skleník 

únor 13. 27. 15.  Libor Kunte – Mexiko 

březen 13. 27. 15.  Ing. Jiránek – Nejen Gymna 

březen 31.    SYMPOSIUM 2001 

duben 10. 24. 19.  př. Pavelka – JAR a Namíbie 

květen  -  22. 17.  př. Krejčík – Cesta do Mexika 

červen 12. 26.  -   Přednáška není. 

červen 9. - 24.   VÝSTAVA 

září 11. 25. 20.  Bude upřesněno později 

září 13. - 23.   VÝSTAVA 

říjen 9. 30. 18.  Bude upřesněno později 

listopad 13. 27. 15.  Bude upřesněno později 

prosinec 11.  -  20.  Tradiční „Vánoční“ setkání 
 

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 15. března  Ing. Jiránek  
Náš přední Gymnofil nám předvedl mnoho krásných DIA nejen rodu Gymnocalyum, 
ale také Thelocactus a Fylocactus – ty byly obzvláště povedené. Velice zajímavé 
odborné komentáře, krásné DIA, opravdu není co dodat. Pouze: skvělé.                       =JV= 
 

3,2 Symposium 2001       31. března 
Proběhlo na novém místě – kulturní dům Krakov, Praha 8 – Bohnice, za účastnilo se 
160 spokojených návštěvníků z celé republiky. 
Paní Inge Brase Pehleman, rodačka z Namíbie. Je opravdovou znalkyní sukulentních 
rostlin této země a zvláště Stapelií. Viděli jsme tyto rostliny jak na nalezišti, tak 
v květu z její rozsáhlé sbírky.  
Ve druhé přednášce jsme spolu s Edmundem Kirschnekem pokračovali v Africkém 
putování a viděli jsme nádherné obrázky dalších afrických sukulentů s mírným 
zaměřením na Euphorbie. Jednalo se o JAR a Namibii. 
Po polední přestávce nás skupina mladých nadšenců zavedla do Mexika. Přítel 
Bohata nám ukázal mnoho krásného a nového z Mexika i s porovnáním, jak to kdysi 
viděl pan Schuman. 
Závěrečná přednáška nás zavedla do Peru. Přítel Zdeněk Jiroše nám předvedl rod 
Oroya v celé své kráse i problémech. Také krajina, kde tyto rostliny rostou 4000 m 
n.m., byla kouzelná.  
V polední přestávce proběhla schůzka redakční a vydavatelské  rady, která schválila 
časopis 2/01 do výroby.                                                                                             =IB= 
                                                                                       = 1 = 



3,3. Přednáška 19.4.2001     př. Petr Pavelka 
Přítel Petr Pavelka nás provedl Namíbií a JAR se zaměřením na malé a ještě menší 
rostliny a na nové objevy, které čekají na své zařazení do tak náročné a bohaté 
rodiny sukulentních rostlin jihu Afriky.                                                                                                            =IB= 

 

 

3,3. Přednáška 17.5.2001  př. Krejčík – „Moje cestování aţ do Mexika“ 
Přítel Antonín Krejčík nám provedl po všech svých cestách. On chtěl jet od začátku 
do Mexika, ale nějak mu to nevycházelo, tak jsme viděli obrázky z JAR, Kuby, 
Argentiny, Bolivie, Chile a nakonec také i z vytouţeného Mexika. Hezké obrázky, 
zajímavá porovnání, osobité názory, bylo to dobré.                                                                           =JV= 

 

__________________________________________________________________________________________ 

J a r o s l a v    B o u b e l a     im memoriam 
Dne 2. února 2001 zemřel po delší váţné nemoci dlouholetý a čestný člen SPKS pan 
Jaroslav Boubela. Narodil se 5. Března 1920 v bývalé Jugoslavii, později ţil několik 
let v Bratislavě. Za druhé světové války byl vězněn nacisty za účast na studentských 
manifestacích. Po válce pracoval jako ekonom u ocelářské firmy. Kaktusům se začal 
věnovat jiţ v Bratislavě a ještě intensivněji pak v Praze.Jeho jméno je spjato se 
skupinou pěstitelů známou pod jménem PAPABOLIS. Svůj zájem na poli kaktusů 
zaměřil hlavně na mexické miniatury, ze sukulentů pak na rod Sepervivum. 
Další oblastí jeho rozsáhlých zájmů bylo umění a historie zejména starých národů, za 
jejichţ kulturou podnikl několik cest. 
Naši starší členové znali př. Boubelu jako hospodáře praţského spolku – toto funkci 
vykonával naprosto spolehlivě po 20 let. Byl činný i jinak v kaktusářském ţivotě a 
významně se zaslouţil o rozvoj československého kaktusářství. 

 

4. CO BUDE  
 

4.1 VÝSTAVA   9. – 24.6. 2001              otevřeno  denně od 9 do 18 hodin 
Letos pořádáme již 34. výstavu kaktusů a sukulentů pod mottem  
„To nejhezčí z minulého století.“  
 

Místo:       Botanická zahrada přírodovědecká fakulta UK,  Na Slupi 2 Praha 2 
 

Přijďte všichni, bude se na co koukat a co získat do svých sbírek.                                        =BI= 
 

Přijďte nám také pomoci s instalací výstavy a roznosem reklamních letáků.     Od 4.6. 
 

Letáčky bohuţel nejsou součástí tohoto věstníku, nicméně jich bude pro kaţdého 
zájemce jiţ při instalaci dostatek.                                                                                                                 =JV= 

 

4.2 ZÁJEZD  CHRUDIM – ZAMYKÁNÍ SEZONY    sobota   29.9. 
Pro nedostatek zájemců, (méně neţ 20) byl zrušen. 
Jako náhradu se výbor rozhodl uspořádat autobusový zájezd na Chrudimské 
zakončení sezóny.  
Poslední sobota v září, odjezd v 7 hodin opět od Ţenských domovů, příjezd ve 20-21 
hodin. Cena 100Kč. Zájemci se mohou hlásit u přítele Vařečky.                                           =BI= 

Vybrané zálohy jsou postupně vraceny. Část byla vrácena na přednášce 17.5. Kdo 
tam nebyl, tomu pošlu peníze poštou.                                                                                               =JV= 

 

5. Ţádost 
V příštím roce náš praţský spolek bude slavit neuvěřitelných 80 let svého trvání. 
Obracíme se na vás všechny o náměty, pomoc či poskytnutí starých archiválií tak, 
abychom mohli toto výročí důstojně a zajímavě oslavit. Obraťte se na organisátory 
př. Šedivý, Dufek, Havelík, Běťák, či kohokoli z výboru.                                                            =BI= 
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6. Zprávy pro pěstitele rostlin JIŢNÍ AMERIKY   

SETKÁNÍ NOTOSEKCE BUDE   1. 9. 2001  V  PRAZE 

SPKS a Notosekce uspořádají toto celodenní setkání společně. Po loňských 
zkušenostech jsme se rozhodli pro stejné místo jako loni při setkání Gymnofilů. 
 

Setkání Notofilů se koná letos, první víkend v září zde v Praze, a máme se 
opravdu nač těšit.  
Sobotní maraton (začíná v 9 hod a ukončení přednášek plánujeme cca 18 hod 
(budou 3 - 4 přednášky). Potom následuje neoficiální část a volná zábava.  Pro 
mimopraţské bude zajištěno ubytování. Setkání se koná v  restauraci „Na 
Ledárnách“ ul. Točitá 46, Praha 4 (salonek). Ubytování bude, v  současné době 
máme zajištěno ubytování v ceně cca 400,- Kč, ale vypadá to dobře, seţeneme 
levnější. 
Program: 

09 – 10        prezentace 
10 – 12        Franz Strigl (Rak.)   Za kaktusy Argentiny 
12 – 13        oběd 
13 – 14        jednání notosekce 
14 – 15,30   Stanislav Stuchlík   Malacocarpusy 
16 – 17,30   Wolfgang Gemmrich (BRD)   Notokaktusy jižní Brazílie 

 
V současné době je ještě v jednání pan Joţka Nedůchal (BRD). 
 
Členové Notosekce budou vyrozuměni centrálně, ostatní mohou posílat přihlášky na 
adresu praţského organizátora – Jiří Vařečka ( ostatní viz závěr věstníku) – hlavně 
ti, kteří potřebují zajistit ubytování, bude se platit záloha, nebo: 
Ing. Stanislav Stuchlík, Mělčany 71, 664 64  Dolní Kounice, tel.: 0502/422948. 
 

Přijďte se podívat, bude to jistě velice zajímavé a ne úplně specializované, potěší to 
jistě kaţdého pěstitele kaktusů.      A budou tam i GYMNA!                                                 
V neděli  budou zajištěny návštěvy ve sbírkách, jiţ nyní p. Jiránek a Vařečka.        =JV= 

 

7. Časopis Kaktusy              Nabídka společnosti 
 

 Nákup starších časopisů všem klubům i jednotlivcům, kteří pořádají 
kaktusářské akce, moţnost odkoupit (případně převzít do komise) starší ročníky 
časopisu Kaktusy – kompletní ročníky, do vyčerpání zásob. 
Podmínky: 
Rok 94….50 Kč                     Rok 96….140 Kč           Rok 97….150 Kč                     
Rok 98….170 Kč                                Rok 99….170 Kč                     Rok 00….170 Kč 

5-10 libovolných ročníků sleva platba hotově 10% komisní prodej 5% 
10-30 libovolných ročníků sleva platba hotově 20% komisní prodej 15% 
nad 30 libovolných ročníků sleva platba hotově 25% komisní prodej 20% 
Časopisy budou zaslány a zabaleny na účet společnosti. Při komisním prodeji 

vrácené časopisy hradí objednavatel . Vše je nutno  uzavřít do konce roku 2001. 
Časopisy budou odeslány okamţitě po zaplacení či písemném objednání komisního 
prodeje. Objednavatel obdrţí sloţenku typu A-V s přísl. var. symbolem moţno platit i 
převodem. Objednávejte na adrese distributora: 
ing.Ivan Běťák , Pod lesem 27 143 00 Praha412 . Email:betak@mbox.vol.cz      =IB= 
 

8. INZERCE  
Koupím rostliny rodu Astrophytum a Thelocactus, možno i celou sbírku 0602 304 975 
 

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

nebo E-mail:  jiri.varecka@seznam.cz                                                        = JV = 
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