
Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze - zal. 1922 
 

Věstník                                                 č.170                                14.5.2003 
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:                ( vždy 3. čtvrtek v měsíci ) 
 

Program činnosti na rok 2003 
2003 Knihovna Datum přednášky  -  tema 

Leden 14. 28. 16. př. Havelík - Venezuela 

Únor 11. 25. 20. př. Bohata - Mexiko 

Březen 6. 20. 20. př. Pavelka – Afrika zase jinak 

Březen 29.3.   SYMPOSIUM 2003 

Duben 3. 17. 17. př. Berka – Frailea 

Květen --- 15. 15. př. Heřtus – Jižní Amerika 2002 

8. květen = zájezd ……… okolí Dvoru Králové ……… viz dále 

Červen 5. 19. - Přednáška není. 

Červen 7. - 22.  VÝSTAVA 

Září 4. 18. 18. Bude upřesněno později 

Září 11. – 21.  VÝSTAVA s citrusáři 

Říjen 2. 16. 16. Bude upřesněno později 

listopad 13. 27. 27. Bude upřesněno později 

prosinec 4. 18. 18. Tradiční "vánoční schůze" 
 

 +   27.  Září 2003  -  CHRUDIM   „Zamykání sezony“  autobusový zájezd !!!!! 
 
 

 

 

 Vzpomínáne                                  Ing. Stanislav Havelka (1928 – 2003)                          .   
 

Výbor Spolku pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze s velkou lítostí oznamuje všem členům a 
přátelům úmrtí jednoho z nejstarších členů v poválečné existenci našeho spolku – pana 
Stanislava Havelky. 
Kaktusy začal pěstovat jiţ jako malý chlapec a botanika jej provázela po celý ţivot. Nejprve 
se vyučil zahradníkem v Botanické zahradě Univerzity Karlovy, později absolvoval na Vysoké 
škole zemědělské v Praze. 
Organizovaným kaktusářem byl jiţ od roku 1949, kdy se podle vlastních slov do spolku 
přihlásil za asistence svého přítele a učitele Rudolfa Šubíka. Rychle se zapojil do spolkové 
činnosti – od roku 1953 do roku 1963 byl jednatelem, v letech 1963 – 1978 spravoval 
spolkovou knihovnu.  
Byl svéráznou a všudypřítomnou postavou praţského kaktusářství, nevynechal téměř ţádné 
setkání nebo členskou schůzi aţ do posledních dnů svého ţivota. Všichni si na něj jistě 
dobře pamatujete – na členské schůzi si pravidelně v první řadě rozloţil svůj „krám“ 
s publikacemi všeho druhu a dokázal vést diskuse na jakékoliv téma. 
S Ing. Havelkou odešel jeden z posledních pamětníků především poválečného  
československého kaktusářství, osobní přítel a pamětník takových legend jako byli Vladimír 
Vojta, Josef Perla, Kozelský, Zdeněk Fleischer, František Paţout, Karel Rajtmajer nebo 
Miroslav Voldan. 
Budeš nám chybět, Stando.                                                                                          =V.Šedivý= 

 

2. Knihovna      POZOR! ZÁSADNÍ ZMĚNA PŮJČOVÁNÍ V KNIHOVNĚ!!! 

Počínaje 1. 3. 2003 se mění výpůjční den v naší stále více oblíbené knihovně na 
kaţdý PRVNÍ A TŘETÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI, vţdy 16.30–17.30. Rozšířena je 
i nabídka videokazet, moţnost půjčování i poštou! 
 

Kazety si lze vypůjčit v knihovně na dobu 1 měsíce anebo poštou na adrese : 
Ing. Lubomír Berka, Libice 10, Dobříš, Email: Berka.frailea@seznam.cz. 
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3. CO BYLO  
3,1  Přednáška 20. 2. 2003 
Předseda klubu ing. Běťák úvodem přečetl zprávu revizní komise, která konstatovala, ţe 
účetnictví je vedeno dobře a ţe nejsou připomínky.  
Přednášející Petr Pavelka nám představil sukulenty v různých vegetačních obdobích, a to jak 
ze svého sklenhku, tak v porovnání na přírodních stanovištích Afriky. Převáţně se soustředil 
na méně známé druhy, které si své místo v našich sbírkách teprve získávají. Přednáška byla 
poučná a zajímavá a velká část předvedených květů byla pro většinu z nás úplnou novinkou. 
Krásný večer. 
 

3,2  Přednáška 20. 3. 2003 
Šnicer, Myšák, Bohata 
Trojice mladých nadšenců, kteří Mexiko navštívili uţ několikrát (11krát), nás provedla po 
nalezištích, po zajímavých a jimi sledovaných taxonech. Vše bylo doplněno obrázky kostelů, 
klášterů a jiných památek. Rovněţ jsme viděli mnoho záběrů typických Mexičanů a 
Mexičanek, většinou v barech, nechyběli ani zástupci ţivé přírody: chřestýš, ještěrky, 
barevné kobylky, pavouk, prasata a kozy. Mexiko trojice procestovala i v létě, takţe jsme 
mohli vidět i zelené Mexiko a květy těch rostlin, jeţ většinou známe jen z období vegetačního 
klidu. Slovní doprovod a některé příhody, které přednášející v Mexiku zaţili, pobavily 
poměrně slušně zaplněný sál (100 lidí). Pokud se podaří vše zpracovat tak, jak mají v plánu, 
máme se na co těšit. Snad na podzim vyjde nová Aztekie plná zajímavostí z posledních 10 
let Mexika.                                
 

 3,3  Přednáška 17. 4. 2003 
Přítel Berka nás provedl rodem „minikaktusů“ – rodem Frailea. Ukázal rostliny ze své sbírky 
v porovnání s rostlinami z nalezišť a zároveň prokázal, ţe řada z těchto rostlin pěkně kvete. 
Rod je v poslední době v oblibě a díky zvýšenému zájmu o Jiţní Ameriku přibývá i nových 
nálezů zajímavých rostlin. Vysoce odborná přednáška nás seznámila vyčerpávajícím 
způsobem s nejnovějšími kombinacemi a rekombinacemi, kterých je v tomto rodu poměrně 
hodně.                                                                                                                                    –BI– 
 

3,4  1. MÁJ V CHRUDIMI 
Dá se říci, že již tradičně se sešla hrstka kaktusářů na 1. máj „u Pavlíčků“ v Chrudimi, kde začal 

letošní prodejní rok. Přitom př. Pavlíček pozdravil na náměstí přítomné kaktusáře a pozval je na 

přednášku do pěkného sálu chrudimského kulturního centra. Nabídka rostlin i příslušné občerstvení u 

Pavlíčků byly na velmi dobré úrovni a za příznivé ceny. Přednášku měl přítel Šnicer o Mexiku. Ne 

každému se musí líbit svérázný slovní doprovod a opakované vyzdvihování úspěšného „přepití“ 

místních poskoků z autoopravny či kohokoli, kdo byl ochoten se utkávat v tomto oboru. Obrázky 

rostlin však byly velmi hezké a odborná část výborná. Účast: 30 lidí.                                                =BI=                                                                                     
 

Osmdesátiny přítele Šubíka 
Velmi aktivní starosta (pan Jakubec) městysu Luštěnice, kde v současnosti Rudolf žije, 

připravil 26. 4. v místní faře (nyní myslivecké klubovně) pěkné posezení spojené se 

vzpomínáním (i přejídáním) na různé zážitky z cest oslavence i hostů. Probíralo se vše možné 

z oblasti kaktusářství. Dvacítka pozvaných zde od 14 hodin strávila příjemné odpoledne a 

večer. 
 

Rudolf Šubík již osmdesátiletý  (11. 4. 2003) 

Výbor Spolku uspořádal ve spolupráci s pracovníky Botanické zahrady přátelské posezení 

s oslavencem (10. 4.) v jídelně Botanické zahrady. Ve velmi příjemné atmosféře se skoro pět 

hodin (kromě okamžiků individuálních blahopřání) vzpomínalo na všechno možné, zážitky 

z cest, z různých akcí, ale též na spolupracovníky z Botanické zahrady, ve které Rudolf trávil 

většinu produktivního věku. Padla řeč i na staré a současné lásky a na plány do dalších let, jež 

oslavence stále drží při plné aktivitě. Koupil nový větší byt a chystá se za svým přítelem 

(bývalým spolupracovníkem z BZ) Karlem Knížetem do Jižní Ameriky, aby tam 

nafotografoval některá (tajná) k. k. polní čísla. Velmi mu pomáhá jeho současný ochránce a 

dovozce (kamkoli) V. Jakubec, který s ním také prohlíží jeho archiv negativů a diapozitivů, a 

tak se můžeme těšit na nějaká překvapení. V příjemné náladě jsme se rozešli kolem 22. 

hodiny.                                                        =2=                                                                    –BI– 

 



3,2                                   Symposium    29. 3. 2003 
 

Letos jsme se poměrně „rozšoupli“ a v honosném prostředí velmi příjemného (a drahého) sálu 

jsme uspořádali opravdu mezinárodní sympozium. Pozvali jsme dva zahraniční hosty, 

podařilo se připravit i letošní první speciál o brazilských cereusovitých kaktusech tak, aby 

mohl jeho autor a hlavní přednášející zájemcům speciál podepsat, čehož využilo více než 100 

zájemců.  

V úvodních slovech předseda Pražského spolku ing. Běťák vzpomněl tragicky zahynuvšího 

přítele Petra Pavelky seniora (při autohavárii v Austrálii) a náhle zemřevšího jednoho ze 

služebně nejstarších členů Pražského spolku, ing. Stanislava Havelky, který byl členem již od 

roku 1947, tedy 56 let. Využil rovněž přítomnosti prvního českého „Zlatého Alberta“ přítele 

Rudolfa Šubíka a pogratuloval mu k jeho 80. narozeninám (11. 4.) a krátce seznámil přítomné 

se záměrem obnovit ročenku Aztékie, věnovanou mexickým rostlinám. 

První přednášku měl rakouský host pan Mucher ze Štýrského Hradce. Provedl nás po Bolívii 

po stopách pátera Hammerschmidta, který zde při zakládání klášterů a kostelů sledoval také 

populace kaktusů. Je zajímavé, že o náš koníček se zajímali lidé nejroztodivnějších profesí jen 

málo souvisejících s pěstitelstvím a sběratelstvím. Rakouský host byl velmi překvapen plným 

sálem. Tolik kaktusářů pohromadě prý dosud neviděl.  

V průběhu první přednášky dorazil i hlavní host našeho sympozia přítel P. Braun (Němec, ale 

přiletěl s ČSA ze Španělska). Pan Braun (civilním povoláním zaměstnanec německých 

zkušeben) měl dvě přednášky věnované sukulentní flóře Brazílie, kterou již tento „mladík“ 

(43 let) navštívil více než dvacetkrát (poprvé v 17 letech). Je považován za opravdového 

znalce sukulentních rostlin Brazílie a je autorem nebo spoluautorem řady nových popisů 

rostlin, dokonce i nových rodů. Ukázal nám obrázky z několika posledních cest a četné 

rostliny, jimž v mnoha případech hrozí v přírodě vyhubení (a některé z nich již vyhubeny 

jsou). Ukázky rozsáhlých území „vybydlené“ země působí dosti depresivně. Na druhé straně 

však ohromné dosud neprozkoumané prostory slibují mnoho nových nálezů a zajímavého 

materiálu. Přítel Braun nebyl v Praze poprvé. Přednášel již před lety na sympoziu. Po 

přednášce slíbil, že pokud ho pozveme, kdykoli přijede. Máme se tedy na co těšit.  

Aby bylo sympozium vyvážené, nejen samá Jižní Amerika, doplnili jsme jej dvěma menšími 

přednáškami z vlastních zdrojů. Přítel J. Ullmann (kustod BZ Univerzity Karlovy + současná 

mediální hvězda) nás seznámil s jihoafrickou přírodou v době plné vegetace, vše bylo zelené, 

protey krásně kvetly. Nádherné trsy všech forem Euph. horridy byly požitkem pro oko, vše 

bylo doplněno záběry na zajímavá zvířata i krásnou krajinu.  

Závěrečná přednáška přítele Záruby byla po stránce fotografické špičkou současných 

možností a rostliny z mexického poloostrova Baja California se také nevidí každý den. 

Nádherné záběry rostlin i zajímavé krajiny tohoto koutu světa udržely více než 100 účastníků 

ještě po 17. hodině v plné pohotovosti. To samo svědčí o tom, že se sympozium opět podařilo. 

Jediné, co mě trochu mrzí, je skutečnost, že jsem při jedné z přednášek napočítal v sále 187 

sedících diváků (další ještě byli v předsálí), ale lidové vstupné 60 Kč zaplatilo jen 137. Asi 

musíme být příště tvrdší – škoda.                                                                                            –BI– 

 

4,3                                   Jarní zájezd    8. 5. 2003 
 

Je pondělí 12.5.2003, 19.15 večer, zvoní mi mobil, volá předseda, ţe jsem nedodal článek o 
zájezdu do věstníku. Vůbec netuším, ţe jsem nějaký článek měl dodat. Ivan tvrdí, ţe mu to 
řekl Vařečka. Volám Vařečku. Já myslel, ţe kdyţ jsi loni napsal o zájezdu do Chrudimi, 
napíšeš i o tom letošním jarním. Co mám dělat, nejhorší je, ţe si nic nepamatuji, ani to, co 
jsem slíbil nebo neslíbil, a tak sedím u počítače a snaţím se. Snaţení mi jde, ale to je tak 
všechno. A ještě ke všemu ten němec, ten je doma, ve skleníku, prostě všade, na zájezdu 
byl taky. Všechno schová, myšlenku vyţene z hlavy, o vzpomínkách nemluvě. Nějaký 
Alzheimer, nebo tak nějak se jmenuje, ostatně ho asi znáte. Škoda, ţe jsem si nedělal 
poznámky. 

Zájezd v obvyklém termínu, tj. 8. května, odjel od Ţenských domovů, tak  jak je 
zvykem v 7.00. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo, cesta ubíhala a návštěva všech 
sbírek nám přinesla mnoho pěkných záţitků.                                                      (V. Hav.) 

=3= 



P.S. Zbyla mi svačina, byla zastávka na oběd. Nic moc, ale nemohli jsme si vybírat, skoro 
všude bylo obsazeno. Na výběr byla jen tři jídla a pro pivo se muselo do výčepu. Uzená rolka 
se zelím a bramborovým knedlíkem nasytila, ale nepotěšila. 
 

P.S. - 2 Ráno při odjezdu byl nějaký zmatek. Pobíhal tam př. Kašpar s tím, ţe je vedoucím 
zájezdu místo př. Vařečky. Př. Vařečka tam byl také a snaţil se zaplnit autobus přihlášenými 
účastníky, coţ nebyl ţádný problém. Také mu nakonec šest řádně přihlášených účastníků 
zbylo, nebo pro těch šest nezbyla sedadla. Ono je to jedno, protoţe k těm šesti přibylo ještě 
šestnáct dalších, řádně nepřihlášených. Tak jsme těch 22 trosečníků naloţili na stojáka, 
odjeli do Vršovic, vzali druhý autobus, tomu velel př. Krejčík, a vyrazili. Vţdyť říkám, ţádný 
problém. 
 

P.S. - 3 Teď jsem si vzpomněl, na zájezdě jsem natáčel návštěvu ve sbírkách na video. Je 
k půjčení v knihovně, od června. Pro ty, co nemají video, stručně o obsahu té kazety. 
 

Zastávka první - Jasená, otec a syn Dubnovi. Profesionální zahradnictví, velká sbírka plná 
krásných starých rostlin, ale i nové objevy jsou bohatě zastoupeny. Úplná všehochuť. Sbírka 
je ve skleníku na terase domu a na stejné terase je i letní pultové foliové pařeniště. Folie jen 
zeshora,  boky jsou otevřeny, horní folie se dá velmi rychle odkrýt. Na zahradě jsou 
rozmístěna stejná pařeniště ve velkém počtu, opět plná sbírkových rostlin. Pulty jsou ve 
výšce pasu, člověk se nemusí ohýbat a na rostliny perfektně vidí. Na zimu se pařeniště 
rozeberou a sloţí do skladu. Zájemce o nákup plně uspokojil prodejní skleník asi tak 6 x 14 
metrů, kde opravdu bylo z čeho vybírat. Dva velké zimovací skleníky byly nepřístupné, zčásti 
naplněné spoustou malých semenáčků. Obrovské mnoţství rostlin. 
 

Zastávka druhá - Dvůr Králové, př. Hojný. Nový skleník, zajímavá kombinace materiálů. 
Dřevěná trámová konstrukce pokrytá Lexanem. Náplň - sukulenty. Obrovské mnoţství 
pachypodií a podobných sukulentů. Komerční sbírka, ale i pěkné sbírkové kytky. Starý 
skleník o pár domů dál, pěkné nové Euphorbie, včetně posledních novinek. 
 

Zastávka třetí - Hořice, př. Fišer. Venkovní pultové pařeniště kryté folií, jako u Dubnových. 
Rebucie, Sulcorebucie, Gymnocalycia a mnoho dalších. Na střeše garáţe volná kultura 
Lobívíí. Krásně upravená a vedená sbírka. I na prodej bylo. 
 

Zastávka čtvrtá - Hořice, př. Ing. Sladkovský. Krásná sbírka, skleník a opět ona pultová 
pařeniště. Ve všech ale pouze sbírkové rostliny, pěkné, krásné, ale ne na prodej. Nakonec 
se přece jen něco koupit dalo.  
 

4. CO BUDE  

Výstava „ KAKTUSY 2003“ 
 

Výstava bude opět v BZ UK na Slupi ve dnech 7. – 22. června 2003. Příprava a instalace 
výstavy proběhne tradičně od neděle 1.6. do pátku 6.6., kdy výstavní výbor přivítá kaţdou 
pomocnou ruku z řad našeho členstva. 

  

5.      VÝZVA 
Našemu místopředsedovi ing. R. Dufkovi léta přibývají a jako archivář klubu pomalu 
končí. Uvítali bychom, kdyby se našel někdo, kdo by byl ochoten pokračovat 
v budování archivu praţského klubu. Přítel Dufek jiţ pro archiv hodně udělal a jistě 
bude do určité míry dál pokračovat, ale problematika je poměrně rozsáhlá a práce je 
víc neţ dost. Pokud je někdo, koho by to bavilo, prosím, ozvěte se předsedovi nebo 
někomu z výboru.                               
 
 

Příspěvky do věstníku posílejte na adresu:          
Jiří  Vařečka,  Na Šabatce 2045/5,  143 00  Praha 412,  
mobil: 603 46 76 96, tel. + zázn. + fax: 2 61 71 01 01, 
nebo E-mail:  jiri.varecka@seznam.cz      
(pokud máte e-mailovou adresu a měli by jste zájem o zcela nepravidelné zasílání moţná aktuálních 
informací o kaktusech a sukulentech – ceníky, info o setkání, upozornění na články atd. – ozvěte se) 

.................................................................................................................... 

předseda: ing.Ivan Běťák , Pod lesem 27 143 00 Praha 412 .      

Email: betak@mbox.vol.cz    NOVÉ TEL. ČÍSLO DOMU: 241 765 942 !!!!!!!!!  

mailto:jiri.varecka@seznam.cz
mailto:betak@mbox.vol.cz

