
Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze - zal. 1922 
 

Věstník                                                 č.184                              14.11.2006 
1. PŘEDNÁŠKY:                               -      

Konají se ve Velké geologické posluchárně UK, Albertov 6, Praha 2 

ve čtvrtek, začátek v 18.00 hod., sál otevřen od 17.30 hod.,  
 

Termínový kalendář na rok  2007  

 knihovna přednáška tema 

Prosinec 7.12. 14.12. 14.12. Tradiční vánoční setkání 

Leden 4.1. 18.1. 18.1. Madagaskar – Pavelka 

Únor 1.2. 15.2. 15.2. Mexiko – v jednání 

Březen 1.3. 15.3. 15.3. jih USA – Šnicer 

Březen 31.3. symposium   

Duben 5.4. 19.4. 19.4. Brazílie – Krajča 

Květen 3.5. 17.5. 17.5. Jiţní Amerika – Tvrdík 

Květen 8.5. zájezd do VČ   

Červen 7.6. 21.6.  bude upřesněno 

Červen 9. - 24.6. výstava   

Září 6.9. 20.9. 20.9. bude upřesněno 

Září 13.- 23.9. výstava   

Září 29.9. zájezd do Chrudimi   

Říjen 4.10. 18.10. 18.10. bude upřesněno 

Listopad 1.11. 15.11. 15.11. bude upřesněno 

Prosinec 6.12. 20.12. 20.12. tradiční vánoční setkání 
 

 

2. Knihovna     
  

Výpůjční den v naší knihovně je první čtvrtek v měsíci a čtvrtek (v den přednášky), vždy 16.30–17.30.      
 

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  
 

Půjčovné 30 + poštovné, zaslání doporučeně, platba přiloženou složenkou při zasílání poštou. Při 
žádosti o zapůjčení uvádět své členské číslo (platí pro členy Spolku).  
Pro nečleny Spolku budou kazety půjčovány až po konzultaci s předsedou.   
 

Část videotéky již byla převedena na DVD, nabízíme možnost přenechání kopie – cena za 1 DVD je 50 
Kč, způsob objednání je stejný jako u Video kazet – aktuální seznam je na www. Klubu anebo na 
požádání zašlu. 
 

Během první poloviny roku byla knihovna doplněna o řadu titulů (nechali jsme svázat časopisy): 

1878 Donati D., Zanovello C. Turbinicarpus - Rapicactus 2005 

1879 Déli T. Virágzó Kövek 2005 

1880 časopis Aloe 41 2005 

1881 časopis Sida 21, No. 3 2005 

1882 časopis QUEPO 19 2005 

1883 Powell A.M., Weedin J.F. 
Cacti of the trans-Pecos & Adjacent 
areas 2004 

1884 Watson. A Cactus Culture for Amateurs 1889 

1885 časopis Acta Musei Richnoviensis 12 2005 

1886 časopis Kaktusy-sukulenty 4, 5 1983, 1984 

1887 časopis Kaktusy 32 1996 

1888 Richter I. 
Piante Grasse Speciale - Chola - 
Opunzie dei deserti statunitensis 2005 

1889 časopis Swiat Kaktusow 38 2004 

1890 časopis Piante Grasse 25 2005 

1891 časopis Succulenta 49 1970 
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1892 časopis Succulenta 50 1971 

1893 časopis Succulenta 53 1974 

1894 časopis Succulenta 51 1972 

1895 časopis Succulenta 52 1973 

1896 časopis Kaktusy 32 1996 

1897 časopis Kaktusy 41 2005 

1898 časopis Kaktusy 41 2005 

1899 časopis Kaktusy 41 2005 

1900 časopis 
Cactus and Succulent Journal of 
USA 77 2005 

1901 časopis Internoto 22, 23, 24 2001, 2002, 2003 

1902 časopis Internoto 25, 26 2004, 2005 

1903 časopis Succulenta 65 1986 

1904 časopis Succulenta 66 1987 

1905 časopis Succulenta 84 2005 

1906 časopis 
Cactáceas Y Succulentas 
Mexicanas 8, 9, 10, 11, 12 neúplné 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 

1907 časopis 

Cactáceas Y Succulentas 
Mexicanas 13, 14, 15, 16, 17, 18 
neúplné 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 

1908 časopis 
Cactáceas Y Succulentas 
Mexicanas 20, 22, 23, 24 neúplné 1975, 1977, 1978, 1979 

1909 časopis Cactus & Co. 4 2000 

1910 časopis Cactus & Co. 5 2001 

1911 časopis Cactus & Co. 6 2002 

1912 časopis Cactus & Co. 9 2005 

1913 časopis Kakteen und Andere Sukkulenten 56 2005 

1914 časopis Kakteen und Andere Sukkulenten 56 2005 

1915 sborník 
Osobnosti sokolovského 
kaktusářství 2006 

1916 Hunt D. (ed.) The New Cactus Lexicon - Text 2006 

1917 Hunt D. (ed.) 
The New Cactus Lexicon - Atlas of 
Illustrations 2006 

1918 Gratias J. 
Podivné rostliny s kaudexy a 
pachykauly 2006 

1919 Gratias J. 
Podivné rostliny s kaudexy a 
pachykauly 2006 

1920 
Teissier M., Botta T., 
Blanchy Ch. 

Madagascar a Paradise At the Risk, 
Cactus & Co. Libri 2006 

1921 Sűpplie F. Epiphyllum 2006 

1922 Sűpplie F. Epiphyllum 2 2006 

1923 časopis 
Alsterworthia Int. Speciál No. 8 - 
…..Madagascar ….. 2006 

1924 Janda J. 
Sukulenty aneb botanická zahrada 
na jednom okně 2003 

1925 Horáček P. 
Netřesky, všechno co o nich 
potřebuji vědět 2005 

 

Z uvedených novinek bych upozornil na tyto tituly: 
 

Donati D., Zanovello C. - Turbinicarpus – Rapicactus – další z nových pohledů na tyto malé kaktusy, společně s prací 

M. Zachara - The Genus Turbinicarpus (1809) a práce The Genus Turbinicarpus in San Luis Potosí (1811) čtenář dostane 

komplexní pohled z několika zorných úhlů. 
 

Déli T. - Virágzó Kövek – ačkoli v maďarštině velmi pěkná kníţečka o Mesembryanthémech, velmi mnoho pěkných 

fotografií. 
 

Powell A.M., Weedin J.F. - Cacti of the trans-Pecos & Adjacent areas – odborná obsáhlá publikace o rostlinách 

z vyjmenované oblasti, mnoho fotografií. 
 

Hunt D. (ed.) - The New Cactus Lexicon – dvoudílná publikace, nový kaktusový lexikon vytvořený botaniky 

seskupených kolem studijní skupiny CCI (Cactus Consensus Iniciatives). Publikace přináší výrazně odlišné pohledy na 

roztřídění rostlin a jejich zatřídění do systému. První díl přináší textovou část, druhý je obrazový atlas. 
 

Dále ţádám ty, kteří mají vypůjčené knihy z prvního pololetí, o vrácení co nejdříve. Na některé tituly je fronta.     L. Berka 
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3. CO BYLO     
3.1    Přednášky    
21. 9. 2006 ROD FRAILEA – Ing. L. Berka 
Přítel Berka, místopředseda praţské organizace, je v Evropě uznávaným odborníkem a znalcem rodu Frailea přesto, ţe zatím 

naleziště těchto rostlin nenavštívil. 

Ve velmi pečlivě připravené přednášce nás s tímto rodem vzorně, vyčerpávajícím způsobem, seznámil. Ukázal jednotlivé 

skupiny, jejich typové zástupce i co do nich patří. Představil rostliny jak z tuzemských sbírek (své), tak i jak vypadají a kde 

rostou na nalezištích. 

Přestoţe se jedná o malý rod, bylo se 90 minut na co dívat a přednáška neměla chybu.                                                         -BI- 
 

19. 10. 2006 CHILE – Kůrka (Plzeň) 
Přítel Kůrka navštívil Chile (a Argentinu) několikrát. Tuto přednášku zaměřil na Chile a prováděl nás převáţně pobřeţními 

oblastmi země od jihu k severu.  

Na nádherných diácích jsme viděli nejen většinu copiapoií, ale i ostatních kaktusovitých a sukulentních rostlin, které zde 

rostou (často ţivoří). Jednalo se většinou o krajinu, která je masivně a aţ neskutečně vypásána dobytkem (hlavně kozy) nebo 

je vyprahlá, vysušená sluncem a větrem. V poslední době zde dochází k oteplování podnebí, úbytku sráţek, i těch mlţných, a 

přeţívají jiţ jen zbytky vegetace. Samozřejmě to postihuje i kaktusy, pomalu odcházejí krásné trsy copiapoií a ostatní 

doprovodná vegetace také rychle mizí. Občas si přisadí i nešetrná těţba nerostů – země je na minerály bohatá. Pro kaktusáře 

je to však zatím (jak dlouho ještě?) země opravdu „zaslíbená“. Přednáška byla velmi příjemným záţitkem.                        -BI- 

 

3.2  Výstava září 14.–24. 9. 2006 
Vţdy s očekáváním je přijímána podzimní část Praţské výstavy, kdy všechny vystavené rostliny jsou většinou i prodejné. 

Letošní výstava proběhla za nádherného počasí (babí léto, jaké jiţ dlouho nebylo), coţ se moţná projevilo na počtu 

návštěvníků, který byl stejný jako vloni: cca 2600 platících. 

Výstava byla doplněna o prezentaci velmi pěkných velkých barevných fotografií přítele Ullmanna z jeho cest po Jihoafrické 

republice. 

Den před začátkem výstavy 13. 9. 2006 vyšly první české známky s kaktusy, a tak mimo plán za maximální pomoci ředitele 

Botanické zahrady Václava Větvičky a plně v jeho reţii jsme doplnili přes noc výstavu o expozici známek.  

Známky vyšly v sérii 4 kusů a jako jediná série letos i s celou řadou doplňkových sběratelských filatelistických „libůstek“ – 

obálky prvního dne (FDC), nálepní listy (NL), pohlednice s vyobrazenou známkou (Cartes maxima), sešitky 7,50 a 10,– Kč 

vţdy s 5 známkami. Vše bylo doplněno úplnými tiskovými archy, vţdy 50 kusů 7,50 Kč a 50 kusů 10,– Kč, kde se známky 

střídají vedle sebe. 

Expozice byla doplněna vţdy třemi rostlinami, které byly zobrazeny na známkách a podle kterých byly známky kresleny 

(graficky zpracovány) výtvarníky manţely Knotkovými. Rostliny byly umístěny pod skleněné zvony (s otvorem v horní 

části), a některé dokonce i vykvetly. Vše bylo doplněno popisem rostlin i s vyzdviţením jejich vztahu k České republice. 

V závěrečnou neděli jsme pro specialisty zorganizovali autogramiádu obou autorů známek. 

V samotné výstavní části byla nabídka rostlin opět velmi široká od pravokořenných ariocarpusů přes bonsajovité fíkusy 

(vyprodány velmi rychle) aţ po sukulentní obry s mohutnými kaudexy. Také rudě zářící trny (ostny) ferokaktusů byly lákavé. 

I o podzimní části výstavy se tedy dá říci, ţe se pořadatelům vydařila. 

 

3.3 19. Setkání gymnofilů 26.8.2006 v Praze 
 

Po šesti letech se opět v Praze konalo setkaní Gymnofilů. Pěkné prostředí „Domov Sue Ryder“ zajistil přítel 
Vařečka. Zájem ze strany kaktusářů byl velký, sál byl vyprodaný. Velká byla účast zahraničních hostů z Polska, 
Ruska, Německa, Holandska, Itálie, Rakouska. Setkaní bylo zahájeno již v pátek, kdy se do Prahy sjelo mnoho 
gymnofilů z Moravy i Čech. Uskutečnily se dvě přednášky (př.Berka. a L.Bercht) diskuse v restauraci pokračovala 
do pozdních hodin. Hlavní, sobotní program byl následující: 

T. Kulhánek: Argentina 2006 
Amerhauser:  Cesta po Argentíně 
G. Neuhuber: G.nataliae 
J. Vítek:  Prezentace nového CD Gymnocalycium 
L. Bercht:  Modrá Gymnocalycia ze San Luis 
M. Tvrdík:  Cesta za kaktusy 
V. Jiránek:  G.monvilei a jeho variabilita 

Neděle pokračovala prohlídkou sbírek.                              Zdeněk Podroužek 
 

Ještě na doplnění, celkem bylo 85 účastníků, cca 20 hostů bylo ze zahraničí. Děkuji všem za účast. Jirka Vařečka 
 

3.4   Zájezd Chrudim 
 

Tak po dlouhé době skončila podzimní praţská výstava předposlední zářijovou neděli. Hurá, poslední víkend mám volno, a 

proto hurá do Chrudimi na Zamykání sezóny. Volám příteli Vařečkovi a zjišťuji, ţe zájezd je plně obsazen, stávám se prvním 

náhradníkem, hurá. Pravda, bylo to den před odjezdem. 

Ráno pět minut před odjezdem se dostavuji k autobusu, je tam taková divná nálada. Chvíli mi trvá, neţ zjistím, co je tam 

divného, a mám to, přítel Vařečka „jakoţto“ organizátor zájezdu přišel mezi prvními a je osobně přítomen. Tím pochopitelně 

ostatní zcela vyvedl z míry, protoţe na něco takové opravdu nejme zvyklí. V 7.10 odjíţdíme, dva lidé se „sms-kou“ omluvili,  
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a tak mám volné místo k sezení, druhé zůstává opuštěné. Řidič byl naprostý suverén a některé jeho kličky byly s tolerancí 

milimetrů. Seděl jsem v první řadě, a tak jsem to měl z první ruky. Protoţe s bravurou sobě vlastní pouţil několika zkratek, 

dorazili jsme do Chrudimi s půlhodinovým zpoţděním. Na zpáteční cestě měl zkratky zakázány, a kupodivu jsme dojeli na 

čas. 

9.30 – Chrudim. No, to vám bylo lidí. A všichni chtěli k Pavlíčkům. A nacpali se tam. A nebylo tam k hnutí. A to nefér 

jednání, před garáţí prodává mládeţ kaktusy, mimo jiné i pravokořenné ferokaktusy v šestkách květináčích, po 3,– Kč – 

slovy tři koruny české, fuj, vţdyť to je cena toho květináče, dyť se neuţivím! Narval jsem se také dovnitř, byly tam kaktusy,  

ale hlavně párek, cena jako vţdy lidová. Kdyţ ji uvedu, přijede příští rok dvakrát tolik lidí, a co pak? 

10.00 – kráčíme na burzu. Stoly uţ jsou i pod schody. Kam příští rok? Ven? No, opravdu to organizátorům nezávidím, nebo 

přeji, jo, člověk je rozpolcená osobnost. Tam vám bylo kytek, aţ oči přecházely. I to hrozné Astrophytum tam bylo, cena 

150–200, – Kč. Kupodivu to lidé kupovali, asi dva. Příští rok bude po 30. Tak dlouho jsem čuměl po kytkách, aţ mi 

vyprodali maďarský guláš. Dal jsem si vepřový řízek, měli ještě kuřecí, ale já kuřecí nejím. Pak následovala tři piva a šlo se 

na přednášky. 

14.00 – pan Juraj Labanc dostal Zlatého Alberta. Následuje přednáška z Japonska. Pan MUDr. Ushiyama Masayuki přednáší 

o formách Astrophytum asterias. Bohuţel mi utekl začátek. Důvod? Měl jsem povolení od šéfa natáčet všechny přednášky na 

video, ale neměl jsem kam postavit stativ, tak narváno tam bylo. Po několika minutách jsem kopanci vyklidil několik 

centimetrů čtverečných a začal natáčet. Přednáška opravdu super. 

Druhá přednáška s názvem Sokotra 2005 v přednesu Borise Vrškového byla také vynikající. Specifický přednes a pěkné 

obrázky, co víc říci. Boris nás přesvědčil, ţe kdyţ se člověk snaţí a má správnou erudici, dá se cestovat do zajímavých míst – 

skoro zcela zadarmo. 

Následovala tak zvaná delší pauza. Byla opravdu delší. První zádrhel způsobil pan Matuszevsky, jeho přednáška o 

coryfantách zůstala uvězněná na CD, ţádný z programů ji nedokázal spustit. Zato se dokázal odpojit počítač od projektoru a 

uţ se nedokázal připojit. Několik starců, zhruba mého věku, se pokoušelo počítač zprovoznit, coţ se podařilo po dlouhých,  

opravdu dlouhých minutách. 

Na dlouhou pauzu doplatil přítel Odehnal se svou přednáškou Argentina 2006. Svou přednášku začal přehlídkou 

argentinských kostelíků, kdyţ na jedenáctém snímku došlo ke změně, všichni to kvitovali kladně, byl to klášter. Pak 

následovalo několik pěkných snímků jeho kamarádů a nakonec byly opravdu kaktusy. Snímky opravdu pěkné a komentář 

poslouchatelný. Dá se říci, ţe přítel Odehnal patří mezi mé kamarády, ale pro všechny případy prosím o zaslání jakékoliv 

částky na konto 123456, kód banky 9876, na případnou opravu mého chrupu. 

Zlatko Janeba – Mojave Desert, USA. Pěkná prezentace, z pěkné část naší planety, dobrý komentář. Ale jednu vadu to mělo. 

Prezentace udělaná na počítači vypadá jinak na monitoru a jinak promítnuta. Kdyţ je pouţito bílé pozadí, degradují barevné 

obrazy uprostřed něj. Videokamera si s tím moc neporadila. No, byla tam vlastně ještě jedna chybička, skenované snímky 

měly výrazně horší kvalitu. ALE JINAK DOBRÝ. Připomínám číslo účtu, s přítelem Janebou se neznám! 

18.30 – odjíţdíme domů. Večeřím rohlíky. Dobrá rada. Ráno jsem měl dva rohlíčky s paštikou a k večeři dva rohlíky se 

sýrem, plísňovým. Na něm se opravdu nepozná, ţe ještě víc zplesnivěl. Okolo sedící, pojídající zelenou šunku (zájezd se 

vydařil, bylo opravdu teplo), mi dávali za pravdu. Tento zájezd prostě na večeři nestaví. 

Tak jo. Tak zas za rok?                                                                                                                                           Viktor Havelík 

 

PS.:  Dovoluji si tímto poděkovat vám všem, kteří jste jezdili na zájezdy, které jsem pořádal. Rád se s vámi setkám na 

dalších akcích. Novému pořadateli přeji šťastnou volbu cílů a dobré počasí.   Jirka vařečka 

 

 

Z HISTORIE SPOLKU   IV. 
 

Agilní O. Polívka, předseda Spolku v předcházejících dvou letech a hlavní strůjce rozmachu, zmiňovaného v minulém 

pokračování historie Spolku, je na valné hromadě 9. ledna 1938 vystřídán B. Polanským (v té době jedním z našich 

největších profesionálních pěstitelů kaktusů), s jehoţ příchodem došlo k jistému vystřízlivění v plánech Spolku. Ţivot Spolku 

i jeho plány byly však v roce 1938 pronásledovány a ovlivněny mnoha nepříznivými okolnostmi: termín jarní výstavy se 

kromě nepřízně počasí přesně strefil do květnové mobilizace československé armády a celé další období mimořádných 

politických událostí, vrcholících mnichovskou dohodou a jejími důsledky, pak zásadním způsobem ovlivnilo veškeré dění 

jako celek. 

Spolek však čekaly v následujících letech ještě horší časy, i ty však se ctí přestál. Největší zásluhu na tom měl F. Tišer, 

původně  člen a jednatel brněnského Astrophyta, který se přestěhoval do Prahy a ihned se aktivně zapojil do spolkového 

ţivota. V roce 1939 se stal předsedou tehdy jiţ jediného praţského Spolku pěstitelů kaktusů v ČSR, Praha 

(přejmenovaného v březnu téhoţ roku na Spolek pěstitelů kaktusů Praha) a převedl Spolek přes nejtěţší období v jeho 

dosavadní existenci – dobu okupace. Situaci přibliţuje citát z jednatelské zprávy za rok 1939: „Od obvyklé výstavy bylo letos 

upuštěno pro nepříhodnost doby, kdy nebyla naděje na nějaký morální neb finanční efekt... Za jakých potíží musel výbor 

v uplynulém roce pracovati, o tom nepotřebuji snad se zmiňovat. Děkuji p. předsedovi Tišerovi  a všem ostatním členům 

výboru za spolupráci a činnost, kterou vyvíjeli, aby alespoň nynější stav udrželi...“  

Výbor se  v  době Protektorátu musel vyrovnávat s problémy, které si dnes dovedeme jen těţko představit. Musel například 

čelit nabídkám na sloučení s německou kaktusářskou společností, kterým se podařilo vyhnout jen díky opatrné oddalovací 

taktice, nebo spolu s členstvím ve Spolku řešit tak zvanou arijskou otázku.  
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Přes všechna protivenství však spolkový ţivot existoval dál. Přesto, ţe Kaktusářské Listy byly v roce 1941 úředně zakázány, 

podařilo se zajistit náhradní, ţivotně důleţité spojovací články – v letech 1942 aţ 1944 to byla Kaktusářská hlídka (vedl ji F. 

Paţout, přispíval i A.V. Frič) v časopisu Svazu českých zahrádkářů Přítel zahrad s krátkými odbornými statěmi i aktuálními 

návody typu „Přezimování kaktusů s ohledem na dnešní mimořádné poměry“ s ujištěním „...těm, kteří mají ke spolkovým 

schůzím jakousi antipatii, připomínáme, že schůze našeho spolku jsou věnovány výhradně otázkám kaktusářským, obvyklého 

spolkaření u nás není. Formality jsme omezili na nejmenší míru a každý, byť i byl na schůzi poprvé, najde příjemné a 

přátelské prostředí“ a občasné cyklostylované zpravodaje s informacemi o spolkové činnosti a také s odbornými články. 

Časté zakazování schůzí bylo nahrazováno četnými exkurzemi. Téměř neuvěřitelné také bylo, ţe se v roce 1940 a 1944 

podařilo zorganizovat i výstavy. Ta druhá, v červnu 1944, byla uspořádána společně s 1. Spolkem přátel akvarií a terarií 

v Praze, zúčastnilo se jí 18 převáţně amatérských vystavovatelů a navštívilo ji 1021 návštěvníků. Konala se ve výstavní síni 

Jednoty výtvarných umělců na Národní třídě, ale byla  uţ jen labutí písní, protoţe události od druhé poloviny roku 1944 

spolkovou činnost na více neţ rok postupně znemoţnily.  

 
 

První členská schůze po válce se konala 2. září 1945. Byla zároveň i valnou hromadou a „její průběh měl velmi rychlý spád. 

Zprávy činovníků byly jednomyslně schváleny a rovněž tak bylo odstupujícímu výboru uděleno absolutorium...“ Odstupující 

předseda F. Tišer hodnotil ve své zprávě historii Spolku v letech 1939–1945 takto: „...Jinak přestál válku náš spolek poměrně 

dobře. Členstva neubylo, ba naopak, počet členů se zvýšil (přesná čísla nejsou v archivu k dispozici, víme jen, ţe v roce 1939 

měl Spolek po sloučení se Sdruţením asi 200 členů). Výbor spolku se snažil udržet spolkovou činnost tak, jak to za stále se 

zhoršujících podmínek bylo možné. Schůze byly pořádány až do konce minulého roku a byly poměrně dobře navštíveny. 

Začátkem tohoto roku byly schůze úředně zakazovány, a pokud někdy byla nějaká povolena, nebylo zase ve spolkové 

místnosti ani světlo, ani teplo. Nakonec se schůze přestaly vůbec konati, takže činnost spolková navenek ustala. Výbor se však 

scházel nadále a snažil se členstvo informovati alespoň oběžníky o událostech v kaktusářství... Po stránce kaktusářské 

přestáli jsme válku dokonce velmi dobře. Pokud jsem mohl zjistiti, sbírky členů se přes válku nezmenšily, ba možno říci, že 

většina sbírek doznala podstatného rozšíření. Členstvo uposlechlo výzev výboru spolku, aby své sbírky pokud možno udrželo 

a aby neprodávalo své sbírky do Německa. Ani pěstitelé z povolání neprodávali své lepší sbírky do Německa, ačkoliv 

lákavých nabídek bylo jistě dost.“ 

Poněkud odlišněji a s jistým odstupem času viděl tuto éru jiný pamětník, F. Paţout (Naše kaktusářství v letech 1930–1948, I. 

Ročenka Spolku českých kaktusářů v Praze, 1948): „Během války je oheň kaktusářského i spolkového života udržován jen s 

námahou. Zájem klesá, schůze navštěvuje stále menší hlouček věrných kaktusářů, ale i mezi nimi není již toho pravého 

nadšení pro rostliny ni valného zájmu o slova přednášejícího, a marně se hledá i ohlas mezi nováčky. Pěstitelské firmy 

zastavují pěstování rostlin, jejichž ceny jsou hluboko pod výrobními náklady, amatérské sbírky se rozpadají jedna po druhé. 

Válečná tíseň, nedostatek paliva i životních prostředků a na druhé straně lákavé ceny nabízené za kaktusy z Německa vedou 

k výkupu a prodeji našich unikátních rostlin i celých sbírek za hranice. Na konci války jsou některé naše sbírky postiženy i 

přímo, například bombardováním...“         vš 
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4. CO BUDE          
4,1  Na výletě za kaktusy 
Váţení přátelé. Jak jistě víte, příští rok náš klub oslaví dvě významná jubilea. Jedním z nich je v pořadí 40. výstava K+S. A 

právě na této výstavě K+S chceme uspořádat výstavku fotografií z cest, dovolených či výletů za K+S. Kdo fotografuje, má 

jistě několik fotografií, kterými se rád pochlubí. Určitě máte také fotografii s... Máme na mysli sebe s rostlinou či zajímavou 

osobou, kterou jste potkali na svých toulkách. Záměrem je vystavit 1 aţ 3 fotografie od jednoho člena klubu. Formát foto 9 x 

13, aţ A4. Hodně fotek budete mít na diapozitivech, i s touto moţností počítáme a při zapůjčení diapozitivu /nebo negativu – 

bar. foto/ zajistíme zpracování na skeneru + tisk. Fotografie v digitální podobě budu přijímat na běţných médiích nebo E-

mailem, popřípadě z Vašeho média přehraji na schůzi do PC. Fotografie budu přijímat od ledna do 20. května 2007, poštou, 

E-mailem, osobně na členských schůzích nebo symposiu. 

Kontaktní adresa: Halbich Karel, K lukám 649/12, Praha 4, 142 00.  

E-mail: karel.halbich@quick.cz;  karel halbich@seznam.cz 

Případné dotazy zodpovím na těchto adresách či ústně na členských schůzích. Na úspěšnou spolupráci se těší Halbich Karel. 

 

4,2              85. VÝROČÍ KLUBU – 40. VÝSTAVA 
 

Váţení přátelé, 85. výročí zaloţení klubu a 40. výstava kaktusů nás jako výbor klubu i výstavní výbor zavazují 

organizovat výstavu jako opravdu mimořádnou akci. Proto jsme se rozhodli, ţe vyzveme všechny členy klubu 

k aktivní účasti na této výstavě. Jako kaţdý rok budou součástí expozice soutěţní kategorie. Jedná se o „Půl metru 

z mé sbírky“ a dále pak o „Můj nejhezčí kaktus“ a „Můj nejhezčí sukulent“. V těchto kategoriích dáváme 

soutěţícím moţnost vystavit 0,5 m, svůj nejhezčí kaktus nebo sukulent, včetně misek s těmito kytkami (do 

průměru 30 cm). Neomezujeme tyto soutěţe určením rodu nebo druhu rostlin!! Chceme, aby se soutěţe zúčastnil 

maximální počet členů našeho klubu. Vyuţijte zimní období, přesazujte ty nejhezčí kousky do hezkých nádob 

nebo sestavte do pomyslného půl metru a zúčastněte se výstavy, aby výstava praţského klubu byla ta nejhezčí ze 

všech. Zavazuje nás k tomu nejen tradice, ale i ti, kteří před mnoha lety našeho koníčka osedlali a dohlíţejí na 

dodrţení tradic. 

Jak se přihlásit do soutěţe, bude uvedeno v dalším věstníku. Teď se jenom rozhodněte a připravte kytky. 

Za výstavní výbor Vladislav Kašpar. 
 

4,3                                   VÝZVA           Anketa 
Vážení spoluspolkaři, 
při diskusích ve výboru Spolku jsme dospěli k názoru, že vlastně o členech Spolku nic nevíme. Z tohoto důvodu si dovolujeme 
Vás požádat o vyplnění anketního lístku, který by nám měl pomoci zjistit, kdo jsou členové našeho Spolku, jaké mají zájmy a 
zda program, který připravujeme, je zaměřen tím správným směrem. 
 

Prosíme pomozte nám!  
 

V přiloženém anketním lístku, prosím, zakroužkujte vyhovující možnost. Vyplněné lístky zašlete na níže uvedenou adresu do 
15. ledna 2007 anebo předejte na přednášce v prosinci či v lednu. Uvedení Vašeho jména a adresy není nutné, takto 
vyplněné lístky však nemohou být zařazeny do slosování. Na únorové schůzi bychom chtěli uveřejnit získané informace a 
také vylosovat 5 těch, kteří odpověděli, a odměnit je věcnými cenami. 
 

Předem Vám děkuji za ochotu Lubomír Berka – místopředseda a knihovník 
 Libice 10, Dobříš, 263 01 

  

4,4    Členské příspěvky – časopis KAKTUSY 2006 
 

Přílohou tohoto čísla Věstníku, letos posledního, je i složenka A-V s Vaším evidenčním číslem 
(var. symbol) pro zaplacení členského příspěvku na rok 2006. Minimální = základní příspěvek pro 
rok 2006 je opět stejný jako loni a minulé roky. 
 

Členové nad 70 let  220,- Kč 
Ostatní členové minimálně    290,- Kč 
Jen Věstník     70,- Kč 
 

Tak jako v minulých letech necháváme na Vás, jakou výši členského příspěvku nám pošlete. 
Máme radost z toho, že je členská základna našeho klubu trvale vysoká a činí více než 730 
platících členů a z toho již více než 60% platí více než minimální částku. Výbor je Vám všem, co 
jim to situace umožňuje, vděčen a nám všem to pomáhá udržovat činnost klubu na vysoké úrovni 
– zahraniční hosté na symposiu, doplňování knihovny o většinu odborných novinek z celého 
světa (stav knihovny je více než 1820 knih), zajištění záznamu většiny přednášek na video, 
pořádání a mírné dotování obou zájezdů apod. Příspěvky je možné platit na přednáškách nebo  

mailto:halbich@seznam.cz
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pomocí poukázek či bankovním převodem. Je vhodné platit obratem, ale je nutné dodržet 
termín 15. 1. 2006 (termín klubové objednávky u vydavatele). 
Útržky složenky slouží jako legitimace (i případný bankovní výpis). Vy, kteří platíte bankovním 
převodem, nezapomeňte uvést evidenční číslo jako variabilní symbol. 

VELMI PROSÍM O DODRŢENÍ TERMÍNU A TĚM, KDO POŠLOU NĚCO NAVÍC, PŘEDEM 

DĚKUJI.             Ing. Ivan Běťák - předseda 

INZERCE: 

Semena kaktusů od A do Z, 4000 položek, včetně Digitostigma, G.nataliae, gaponii, prochazkianum, 
Pierrebraunia, Rodentiophyla, Rimacactus, nová kolekce Chile, Argentina aj. - Akce NOTOSEKCE - 
katalog za 3 x 7,50 pošt.známku na adrese distributora: Podroužek Zdeněk, Drůbežnická 261, 190 11 
Praha 9. Na jaře bude též katalog rostlin.  
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Příspěvky do věstníku posílejte na adresu: 
Jiří  Vařečka,  Na Šabatce 2045/5,  143 00  Praha 412,  
mobil: 603 46 76 96,    e-mail:  jiri.varecka@seznam.cz      
předseda: ing.Ivan Běťák , Pod lesem 27 143 00 Praha 412 .                                    
Email: betak@mbox.vol.cz , tel. domů: 241 765 942 .      
 

KRÁSNÝ ROK 2007, ROK 85. VÝROČÍ ČINNOSTI 

NAŠEHO KLUBU, ROK PLNÝ PĚSTITELSKÝCH 

I SBĚRATELSKÝCH ÚSPĚCHŮ VŠEM ČLENŮM 

PŘEJE VÝBOR.                                                                                                                        = BI = 
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Anketa Jméno: Adresa: 
 

Věk člena 

do 20 let 21 – 35 36 - 50 51 - 65 66 a více 

Délka členství v klubu 

do 5 let 6 – 10 11 - 20 21 a více 

Velikost sbírky 

Okenní – 
balkónová 

sbírka 
do 3 m2 do 10 m2 do 25 m2 více 

Specializace sbírky 

Nespecializuji 
se 

Specializuji 
se na: 
Prosím 
doplňte 

   

Návštěva sbírky – je možné sbírku navštívit? 

ano ne 

Bydliště člena 

Praha Středočeský kraj 
Jinde  
(prosíme upřesnit) 

Účast na akcích spolku – chodím na spolkové schůze? 

Pravidelně Občas Vůbec 

Účast na akcích spolku – jezdím na zájezdy pořádané spolkem? 

Pravidelně Občas Vůbec 

Účast na akcích spolku – využívám služeb knihovny? 

Pravidelně Občas Vůbec 

Účast na akcích spolku – navštěvuji jarní symposium? 

Pravidelně Občas Vůbec 

Účast na akcích spolku – sleduji webovou stránku spolku? 

Pravidelně Občas Vůbec 

Jsem členem i jiného klubu pěstitelů kaktusů a sukulentů? 

ano ne 

Připomínky k činnosti spolku (prosíme doplnit) 

 

 


