
Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze - zal. 1922 
 

Věstník                                                 č.185                             14.2.2007 
 
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 

Únor 1.2. 15.2. 15.2. Mexiko – Hlaváček 
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), vţdy 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 přiloţenou sloţenkou při zasílání poštou. Při 
ţádosti o zapůjčení uvádět své členské číslo (platí pro členy Spolku).  
Pro nečleny Spolku budou kazety půjčovány aţ po konzultaci s předsedou.   
 

Část videotéky jiţ byla převedena na DVD, nabízíme moţnost 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 
poţádání zašlu. 
www. adresy Spolku - www.mujweb.cz/www/spks: 

Umoţňujeme rovněţ půjčení knih zasláním poštou, podmínky půjčení jsou stejné jako u 
videokazet.. 
 

ODPRODEJ KNIH Z KLUBOVÉ KNIHOVNY 

Váţení členové klubu, z prostorových důvodů jsme byli nuceni zredukovat počty některých titulů 

v naší knihovně. V následujícím seznamu Vám je nabízíme k odprodeji. Většina titulů je vázaná. 

Objednávky: L. Berka, Libice 10, 263 01 Dobříš, email:berka.frailea@seznam.cz 

Nabídka literatury vyřazované z knihovny SPKS   

 autor titul rok cena  

1166 --- Atlas kaktusů I 1986 200,00 Kč 

0370 Backeberg C. Wunderwelt Kakteen 1961 300,00 Kč 

0478 Backeberg C. Wunderwelt Kakteen 1966 300,00 Kč 

 Borisenko Kaktusy (rusky)  50,00 Kč 

0479 Brehme S.  Ratschlaege für den Kakteenfreund 1985 150,00 Kč 

0842 Brehme S.  Ratschlaege für den Kakteenfreund 1985 150,00 Kč 

0657 časopis Kakteen und Andere Sukkulenten 22 1971 250,00 Kč 

0818 časopis Kakteen und Andere Sukkulenten 35 1984 250,00 Kč 

0945 časopis Kaktusy - sukulenty 6,7 1985, 1986 200,00 Kč 
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0440 časopis Kaktusy - sukulenty 8,9 1987, 1988 200,00 Kč 

0441 časopis Kaktusy - sukulenty 8,9 1987, 1988 200,00 Kč 

0668 časopis Kaktusy 11 1975 200,00 Kč 

0648 časopis Kaktusy 12 1977 150,00 Kč 

0669 časopis Kaktusy 12 1976 150,00 Kč 

 časopis Kaktusy 13 1977 150,00 Kč 

0599 časopis Kaktusy 14 1978 150,00 Kč 

0600 časopis Kaktusy 14 1978 150,00 Kč 

0604 časopis Kaktusy 15 1979 150,00 Kč 

0605 časopis Kaktusy 15 1979 150,00 Kč 

0728 časopis Kaktusy 16 1980 150,00 Kč 

0729 časopis Kaktusy 16 1980 150,00 Kč 

0733 časopis Kaktusy 17 1981 150,00 Kč 

0734 časopis Kaktusy 17 1981 150,00 Kč 

0773 časopis Kaktusy 18 1982 150,00 Kč 

0774 časopis Kaktusy 18 1982 150,00 Kč 

0825 časopis Kaktusy 19 1983 150,00 Kč 

0826 časopis Kaktusy 19 1983 150,00 Kč 

0898 časopis Kaktusy 20 1984 150,00 Kč 

0899 časopis Kaktusy 20 1984 150,00 Kč 

0419 časopis Kaktusy 21 1985 150,00 Kč 

0420 časopis Kaktusy 21 1985 150,00 Kč 

0424 časopis Kaktusy 22 1986 150,00 Kč 

0425 časopis Kaktusy 22 1986 150,00 Kč 

0427 časopis Kaktusy 22 1986 150,00 Kč 

0428 časopis Kaktusy 22 1986 150,00 Kč 

0911 časopis Kaktusy 22 1986 150,00 Kč 

0912 časopis Kaktusy 22 1986 150,00 Kč 

0429 časopis Kaktusy 23 1987 150,00 Kč 

0430 časopis Kaktusy 23 1987 150,00 Kč 

0434 časopis Kaktusy 24 1988 150,00 Kč 

0435 časopis Kaktusy 24 1988 150,00 Kč 

1266 časopis Kaktusy 25 1989 150,00 Kč 

1267 časopis Kaktusy 25 1989 150,00 Kč 

1271 časopis Kaktusy 26 1990 150,00 Kč 

1272 časopis Kaktusy 26 1990 150,00 Kč 

1276 časopis Kaktusy 27 1991 150,00 Kč 

1277 časopis Kaktusy 27 1991 150,00 Kč 

1430 časopis Kaktusy 30 1994 150,00 Kč 

1431 časopis Kaktusy 30 1994 150,00 Kč 

1626 časopis Kaktusy 36 2000 150,00 Kč 

1630 časopis Kaktusy 37 2001 150,00 Kč 

1634 časopis Kaktusy 38 2002 150,00 Kč 

 časopis Kaktusy 3 1967 200,00 Kč 

0588 časopis Kaktusy 5, 6 1969 + 1970 300,00 Kč 

0618 časopis Kaktusy 5 1969 200,00 Kč 

0636 časopis Kaktusy 5 1969 200,00 Kč 

0590 časopis Kaktusy 6 1970 200,00 Kč 

0591 časopis Kaktusy 6 1970 200,00 Kč 

0619 časopis Kaktusy 6 1970 200,00 Kč 

0592 časopis Kaktusy 7 1971 200,00 Kč 

0593 časopis Kaktusy 8 1972 200,00 Kč 

0594 časopis Kaktusy 8 1972 200,00 Kč 

0595 časopis Kaktusy 9 1973 200,00 Kč 

1052 Dráb I. Začíname pestovať kaktusy 1991 50,00 Kč 

1053 Dráb I. Začíname pestovať kaktusy 1991 50,00 Kč 

1054 Dráb I. Začíname pestovať kaktusy 1991 50,00 Kč 



0327 Haage W. Freude mit Kakteen 1956 50,00 Kč 

0328 Haage W. Freude mit Kakteen 1956 50,00 Kč 

0501 Haage W. Schöne Kakteen richtig pflegen 1969 50,00 Kč 

0801 Haude M., Kundiger R. Erfolg mit Kakteen 1983 80,00 Kč 

0551 Jelínek J. O kaktusech 1972 80,00 Kč 

0679 Jelínek J. O kaktusech 1980 80,00 Kč 

 Jelínek J. O kaktusech 1981 80,00 Kč 

1046 Labanc J. Bibliografie základnej kaktusárskej literatúry 1973-82 1985 50,00 Kč 

1047 Labanc J. Bibliografie základnej kaktusárskej literatúry 1973-82 1985 50,00 Kč 

0797 Lobko V. Vaši zeljonyje jeţiki (rusky) 1984 50,00 Kč 

0918 Lobko V., Peleška S. Zelení jeţci 1989 50,00 Kč 

0919 Lobko V., Peleška S. Zelení jeţci 1989 50,00 Kč 

0925 Neduchal J. Notokaktusy 1987 100,00 Kč 

0926 Neduchal J. Notokaktusy 1987 100,00 Kč 

1203 Pavlíček P., Pavlíčková L. Kaktusářem snadno a rychle 1994 50,00 Kč 

0394 Paţout F., Valníček J., Šubík R. Kaktusy 1960 150,00 Kč 

0743 Paţout F., Valníček J., Šubík R. Kaktusy 1960 150,00 Kč 

0401 Pilous J. Botanický slovníček 1956 150,00 Kč 

1031 Pilous J. Botanický slovníček 1956 150,00 Kč 

0400 sborník Kaktusářský sborník 1922-62 1962 250,00 Kč 

1025 sborník Kaktusářský sborník 1922-62 1962 250,00 Kč 

0909 Udalova R., Uzugina N. V mire kaktusov (rusky) 1977 50,00 Kč 

0686 Urbán A. Koljučeje čudo (rusky) 1981 50,00 Kč 

0702 Urbán A. Koljučeje čudo (rusky) 1981 50,00 Kč 

0520 Viedt, Grunert Kakteen und andere  schőne Sukkulenten 1977 100,00 Kč 

 Donald J.J. Členění rodu Rebutia 1989 50,00 Kč 

 sborník Notosborník 1983 1983 20,00 Kč 

 sborník Jubilejní sborník Ostrava 1954 - 1984  30,00 Kč 

 zpravodaj Echinocereus (Zvolen) 1992 20,00 Kč 

 Ondřej M. Daktyloskopie semen - Fričiana Vol. 48 1973 20,00 Kč 
 
 

3. CO BYLO     
3.1    Přednášky    

 
16.11. 2007 Kulhánek – Argentina 
Přítel Kulhánek z Moravy, spoluautor posledního Speciálu 3/2006 o Gymnocalyciu spegazzinii (spolu 
s J.Odehnalem), nás provedl Argentinou a její krásnou přírodou plnou kaktusů a sukulentů, zvláště pak 
gymnocalycií. Viděli jsme, kromě publikovaných obrázků ze Speciálu, také mnoho dalších, které dále 
doplnily informace o rozmanitosti tohoto druhu. Také ostatní obrázky byly velmi zajímavé a vše bylo 
doplněno kvalitním a odborně fundovaným projevem přednášejícího, který patří k mladé nadějné generaci 
kaktusářů.            – BI – 

 
14. 12. 2006 Vánoční schůze 
Začalo se opět s malým zpoţděním, v 18:25. Předseda I. Běťák v delším úvodu seznámil početné (cca 
100) shromáţdění s tím, ţe od ledna je nutno zaplatit za přednášku 20,– Kč/10,–Kč důchodci, a dále s tím, 
ţe rok 2007 je 85. rokem naší nepřetrţité činnosti a s různými náměty oslav tohoto výročí. Vyzval přítomné 
k větší spoluúčasti. 
Vedoucí schůze, Ing. L. Berka, se omluvil, ţe pečlivě připravený kviz bohuţel nenašel v tašce a bude 
součástí příští schůze. Pokračovalo se proto promítáním krátkých ukázek obrázků několika věrných, kteří 
vţdy něco přinesou: viděli jsme obrázky z letní výstavy, krásné květy schlumbergerií (vánočních kaktusů), 
pohledy do sbírek, ferokaktusy na nalezištích (Mexiko – USA), jako náhradu kvizu detaily otrnění 
mammillarií apod. Díky pánové Červený, Halbichu, Hlaváčku, Zárubo… 
Jako vţdy přítel Halbich připravil vánoční balíčky (tombolu), která snad potěší všechny, kteří stihnou koupit 
omezený počet lístků.  Nakonec to byl pěkný večer.                                                                               – BI – 

 
Přednáška 18. 1. 2007 
Opět, přestoţe je velká geologická posluchárna zamluvená na toto pololetí, došlo k přesunu místa a museli 
jsme se přesunout do Viničné č. 7. Vše se zvládlo, a tak nás Petr Pavelka mohl provést po Madagaskaru, 
kde se na podzim loňského roku (2006) s několika dalšími pohyboval. Viděli jsme zajímavé unikátní snímky 
přírody, krásné kaudexní sukulenty, řadu nových, moţná i nepopsaných euphorbií a aloí a dalších 
sukulentů. To vše bylo doplněno záběry na zajímavé opičky (lemury) a záběry na mnoţství místních dětí. 



Také procházka (prohlídka) místních trţišť i v malých vesnicích byla zajímavá. Snad se brzy některé 
skvosty madagaskarské přírody objeví i u nás, dříve neţ  padnou za oběť postupující likvidaci ve své 
domovině. Hezký večer.                         – BI – 
 
 

= 3 = 

Z HISTORIE SPOLKU   V. – SPOLKOVÁ SBÍRKA 
 

Stanovy Spolku pěstitelů kaktusů R.Č.S. v Praze, schválené „zemskou správou politickou“ v lednu roku 
1923, shrnují zásadní cíle a pravidla spolkového ţivota do jedenácti paragrafů. 
Účelem Spolku (§2) bylo „šířiti zájem o pěstování sukkulentních rostlin, zvláště pak kaktusů, bdíti nad jejich 
správnou nomenklaturou a podporovati hmotně i morálně vědecké práce v tomto oboru.. pěstovati 
vzájemné styky mezi členstvem za účelem zvýšení odborných znalostí, zejména pěstění se týkajících… 
Mezi prostředky k dosaţení tohoto vytčeného programu bylo uvedeno mimo jiné také „vydržovati skleník 
s vědeckou sbírkou, která by obsahovala pokud možno veškeré známé druky sukkulentů a která by byla 
současně stálou výstavou veřejnosti přístupnou. Zde by též prováděny byly spolkové výsevy a pokusné 
práce.. “ 
Vskutku odváţný, vpravdě donkichotský závazek! Zkusme se podívat, jak se s ním Spolek vypořádal: 
V říjnu 1924 nově zvolený výbor nastiňuje ve svém programu také opatření skleníku (dopředu můţeme 
prozradit, ţe se to nepodařilo nikdy realizovat). Zde je citace z jednatelské zprávy pro X. jubilejní valnou 
hromadu 7. února 1932: „vzdor různým intervencím nepodařilo se tehdejšímu výboru ani jeho 
následovníkům do dnešního dne získati stálého skleníku a myslím, že k tomu tak brzy nedojde, jednak pro 
nepochopní dobré věci na příslušných vyšších místech a za druhé pro neutěšený nynější všeobecný 
finanční stav“.  
Zřízením spolkové sbírky se zřejmě důkladně zabývala členská schůze, konaná 8. listopadu 1925 („Spolek 
nejen může, ale i musí přikročiti k založení spolkové sbírky, která bude míti za úkol poskytnouti poučení 
členům a rozšiřovati znalosti kaktusů i v širší veřejnosti a musí tedy taková sbírka obsahovati pokud možno 
největší počet kaktusů a succulentů od nejběžnějších až do nejvzácnějších druhů. O tom, že prostředky 
spolkové jsou silně omezeny není třeba se zmiňovati a výbor doufá, že členstvo bude jej v uskutečnění 
sbírky účinně podporovati .. Převzetí jakýmkoliv způsobem získaných rostlin může se ovšem dle stavu věcí 
státi až na jaře..“) a 14. listopadu 1925 se výbor usnesl spolkovou sbírku kaktusů zaloţit. Prvním dárcem 
byl, jak se dalo očekávat, tehdejší předseda V. Corvín s „Etus Ottonis“. 
V květnu 1926, kdy měla sbírka jiţ okolo 50 kaktusů, ji převzal do opatrování hospodář Spolku E. Štraybl; 
na 2. členské výstavě téhoţ roku byla jako celek jiţ jedním z výstavních exponátů. 
O stavu sbírky referoval Štraybl v Kaktusářských listech 1927: „..spolková sbírka čítá nyní asi 50 rostlin 
různých pěkných druhů.. Většinu rostlin zakoupil Spolek.. ze subvencí, udělených ministerstvy školství a 
zemědělství. Některé větší rostliny byly pak darovány členy spolku.. přísluší především všem těmto dárcům 
jménem spolku poděkovati a přáti si, aby i jiní následovali tohoto pěkného příkladu, aby spolková sbírka 
byla jednou z největších a tudíž mohl být současně stálou výstavou, přístupnou veřejnosti. Proto ceňme si 
naší prvé spolkové sbírky a hleďme všichni podle svých sil ji zvětšovati a všemožně podporovati “. 
Spolkový skleník byl stále na pořadu – na jeho zřízení se vybíralo na členských schůzích (dobrovolně) a o 
místě, kde by měl být zřízen se diskutovalo.  
V následujících letech byla sbírka pravidelnou součástí výstav Spolku.  
1928 – „ ...potom následovala expozice spolkové sbírky, malá sice počtem, ale pěkná vzhledem 
vystavených rostlin, o což má zásluhu předseda p. E. Štraybl, u něhož jest sbírka v opatrování. Hojné 
pozornosti, zvláště širšího obecenstva, těšil se v poslední den výstavy rozvinuvší se květ Epsis 
Zuccariniana...“  
1930 – „...pro nedostatek místa byla vystavena jen část spolkové sbírky: Etus Grusonii, Etus scopa 
cristata, Etus gibbosus cristata, Etus Wislizenii, Etus Lennighausii, Epsis rhodotricha, Epsis Zuccariniana 
v květu...“ 
O celkovém stavu sbírky pak referuje zpráva z valné hromady, konané 1. února 1931: „Spolková sbírka, 
spravovaná panem Štrayblem, sestává celkem z 57 rostlin a to: 11 Echinocactusů, 12 Cereusů, 15 
Mamillarií, 6 Echinopsis, 3 Opuntie, 2 Echinocereusy, 2 Gasterie, 2 Aloe, 1 Epiphyllum, 1 Phyllocactus a 1 
Haworthia. Zašly tyto rostliny: v roce 1926 1 Euphorbia, v roce 1929 1 Cereus peruvianus monstrosus, 1 
Cereus pruinosus, 1 Echinocactus Grässnerii. Pan jednatel vyzývá členy, aby do spolkové sbírky přispěli 
rostlinami, hlavně druhy, které ve sbírce dosud zastoupeny nejsou. V roce 1930 darovali rostliny p. 
Brettschneider, p. Čákora, p. Kozelský.“ A výstava v témţe roce byla obeslána více neţ 30 sbírkovými 
rostlinami. 
Podobný referát o spolkové sbírce v roce 1931 podala jednatelská zpráva J. Jandy (která je nejenom 
v tomto ohledu neocenitelným zdrojem informací o prvním desetiletí existence Spolku) – stav oproti 
loňskému roku se nezměnil, rostliny jsou zde však jednotlivě pojmenovány. 
V roce 1932 došlo ke změně opatrovatele – „ jelikož hospodář nemohl se věnovati ošetřování rostlin, byly 
dány do bezplatné úschovy k p. Kozelskému, který se uvolil je opatrovati...“  
O stavu sbírky pak referovala jednatelská zpráva za rok 1933: „ naše sbírka... obsahuje 70 kusů. Kdo se 
zúčastnil vycházky k p. Kozelskému, jistě byl spokojen se stavem naší spolkové sbírky. Letošního roku 
byla obohacena několika euphorbiemi, které jsme obdrželi insercí od fy Schenkel. Vzdávám p. Kozelskému 
dík Vás všech za bezplatné ošetřování a uschování naší sbírky.“ 



Referát O. Smrţe o výstavě v roce 1935 byl stručný („v našem referátě vyhnuli jsme se tentokrát 
obvyklému podrobnému jmenování vystavených druhů a dotkli se letmo jen některých vystavených rostlin“) 
a o spolkové sbírce se nezmínil.  
Tím informace o spolkové sbírce v zásadě končí. Poslední dochovaná zpráva je opět uvedena v pečlivé 
jednatelské zprávě J. Janáka za rok 1935 a to velmi stručně: „Spolková sbírka, nalézající se do letoška u p. 
Kozelského, byla přestěhována k p. Polanskému. Zde zajisté věnujeme ji zaslouženou péči.“ Z toho lze 
předpokládat, ţe přiblíţením z Kolína do Prahy chtěl výbor Spolku pravděpodobně nahradit úschovu za 
opravdovou správu sbírky členstvem.  
V referátech o výstavách, konaných v letech 1932–1944 včetně slavné všekaktusářské výstavě v roce 
1937 není o spolkové sbírce ţádná zmínka.  
O jejím konci můţeme jen spekulovat zda se na ni podepsala doba okupace a vzala za své spolu se 
zánikem pěstírny B. Polanského po roce 1945. 
                                                                                                                                                                                    
–VŠ– 

Výroční zpráva za rok 2006      leden 2007 

 
Rok 2006 proběhl normálně, nic mimořádného se v našem spolku neudálo. Členská základna během roku 
osciluje kolem 700 členů platících příspěvky. Vţdy asi 50–60 ubude a stejný počet se nově objeví. Velmi 
úspěšně jiţ tradičně probíhá spolupráce s Botanickou zahradou Univerzity Karlovy. Uskutečnily se dvě 
společné výstavy, které opět navštívilo kolem 8000 návštěvníků. Uspořádali jsme 9 odborných přednášek 
v krásné a moderní přednáškové místnosti na Albertově. Také knihovna úspěšně půjčuje knihy, CD nebo 
kazety (s úspěšnými) přednáškami. Vţdy potěší jarní sympozium s návštěvností přes 160 platících 
návštěvníků z celé republiky. 
Událostí roku je vydání série známek s kaktusy, které mají vztah k naší republice (byly vystaveny při 
podzimní výstavě a proběhla i autogramiáda s autory známek). V Praze se uskutečnily i 3 zasedání 
redakční a vydavatelské rady, kde naši členové patří k nejaktivnějším. Velké mnoţství, více neţ 50 našich 
členů, vyjelo na naleziště kaktusů a sukulentů. Zájem se stěhuje z Mexika na Jiţní Ameriku, hlavně na 
Bolívii a sukulentníky láká Madagaskar. Přítel J. Vařečka uspořádal dva úspěšné zájezdy za kaktusy po 
naší republice a jako aktivní člen gymnofilů i sympozium „gymnomiláčků“ pro 80 lidí (16 cizinců), které se 
opravdu vydařilo. 
Časopis Kaktusy, který jiţ řadu let vychází pod patronací praţských členů vydavatelské a redakční rady, 
měl v roce 2006 poprvé 3 speciální čísla a kaţdé číslo se rozšířilo o 4 stránky, u posledních čísel se navíc 
podstatně zlepšila kvalita tisku. 
Finanční situace klubu je dobrá, a tak zatím nejsme nuceni, na rozdíl od většiny ostatních klubů, zvyšovat 
členské příspěvky, které jsou nejniţší z celé ČR. Velká část členstva platí dobrovolně víc, coţ umoţňuje 
ponechat příspěvky pro členy nad 70 let jen na reţijní výši 230,– Kč a dotovat jim poštovné. Všem dárcům 
děkujeme.  
Pro rok 2007 předpokládáme dodrţet vše, co bylo v roce 2006, a protoţe je to rok 85. výročí našeho klubu, 
přibudou některé další akce, vydáme nový odznak, vyjde sborník k 85 letům se změřením na historii, 
pokusíme se uspořádat další setkání, jak odborné, sympozium mammillariofilů, tak i společenské a snad i 
ještě další překvapení. 
                                                                                                                                                                  Ing. 
Ivan Běťák 
                    

Dálkový výslech 
 

 1.  V kolika letech jste propadl své vášni? 
Dost pozdě. Uţ mi bylo 45. Musel jsem tehdy opustit povolání, které mne bavilo a obtíţně jsem hledal 
zaměstnání, kterému bych mohl přijít na chuť. A tak jsem se utíkal ke koníčkům, ze kterých nakonec 
sbírání kaktusů převládlo.  
2.  Co bylo impulzem právě pro kaktusaření ? 
Tak jak je to obvyklé: kdyţ jsem se loučil v zaměstnání, dal mi kolega v upomínku Echinopsis. A v tehdejší 
prodejně kaktusů na Národní třídě jsem začal přikupovat další. Převáţně Jiţní Ameriku, z níţ nakonec 
zvítězily parodie.  
 3.  Nacházel jste pochopení u partnera nebo přátel?  
Brali to a berou jako moji podivínskou hračku. Kdo si hraje, nezlobí. Ale dvakrát do roka přiloţili ruku k dílu 
všichni. Na jaře, kdyţ bylo třeba vytahat desítky bedýnek s kaktusy po poţárním ţebříku na plochou 
střechu, kde jsem měl mnoţství fóliovníků, a zase na podzim, kdyţ se to všechno stěhovalo do sklepa. 
Udělali jsme řetěz a brzy jsme měli hotovo. Mně by to samotnému trvalo celý den. 
 4.  Nadchl jste někoho dalšího pro kaktusaření ? 
Ţe bych přímo nadchl, to se nedá říct. Ale s oblibou jsem zejména kolegyním v zaměstnání věnoval 
k svátku či k  narozeninám místo kytice rozkvetlou rebucii, lobivii nebo parodii. Ještě dnes je mají mezi 
okny a hlásí mi, ţe uţ kvetou.  
 5.  Kolik druhů má vaše sbírka? 
Kolik druhů, to jsem nikdy nevěděl. Je tam hodně forem, variet, holých jmen, polních čísel, nesprávných 
určení, ztracených a vybledlých jmenovek a další takový zmatek, který bývá v kaţdé sbírce. Ale rod mám 



vlastně jen jediný. Přes 30 let se specializuji na parodie. Pro zpestření také pár běţných jihoamerických 
druhů.  
 6.  Jak máte svou sbírku umístěnou ? 
Uprostřed Prahy, na velkém balkoně v posledním patře činţovního domu. V elektricky vytápěných 
skleníčcích zůstávají celou zimu. Nad bytem na ploché střeše jsem míval 6 fóliovníků se semenáčky a 
mladými kaktusy. S přibývajícími lety jsem sbírku značně zredukoval. Fóliovníky na střeše úplně, sbírku na 
balkoně na polovinu. 
 7.  Máte své oblíbené druhy a proč ? 
Kdyţ jsem začal budovat sbírku, bylo mi jasné, ţe nikdy nemohu dohonit ty kaktusáře, kteří svou sbírku 
budují od mládí. Ţe se musím specializovat. A nejlépe na to, co je opomíjeno a v čem se málokdo vyzná. 
Parodie mi učarovaly svou krásou a ochotným kvetením. Mají trny různé délky, tvarů i barev, jsou vlnaté i 
holé, hezky se ve sbírce vyjímají i v době, kdy nekvetou, a sbírka není proto fádní. Ony ale kvetou ochotně, 
často v několika vlnách a někdy celými kyticemi květů ve všech barevných odstínech od citrónové aţ do 
červenofialové. Kromě toho je to rozsáhlý rod s mnoha taxonomickými problémy, v nichţ se málokdo 
vyzná. Je nutno studovat cizojazyčnou literaturu, hledat kontakty na stejné sběratele v cizině  a také v tom 
můţe člověk najít uspokojení. 
 8.  Která je vaše nejoblíbenější rostlina ? 
To je jako byste se zeptali rodičů mnoha dětí, které z nich mají nejraději. Na takovou otázku je samozřejmě 
jediná odpověď: všechny.   
 9.  Byl jste na nalezišti nebo kam byste chtěl, kdyby to bylo možné ? 
Vţdycky jsem po tom touţil. Jenţe v sedmdesátých a osmdesátých letech to z pochopitelných důvodů 
moţné nebylo. V devadesátých letech jsem se tam dostal, ale uţ jsem nebyl tak fit, abych lezl za 
vysokohorskými druhy, jakými jsou parodie, na hřebeny hor, na suťovité svahy, do roklí a na skalní stěny. 
Navštívil jsem většinu krajů, kde rostou kaktusy a sukulenty: pouště západních USA, Mexiko, většinu států 
Jiţní Ameriky a jiţní Afriky. Ale ne vysloveně za sukulentními rostlinami. Jezdil jsem všeobecně za tamní 
přírodou a kulturou. Samozřejmě, ţe jsem na kaktusy a sukulenty cestou také narazil.  
10. Pomáhá vám váš klub ve vaší zálibě ? 
To je vzájemné. Hodně mi pomohla rozsáhlá a po generace pečlivě vedená knihovna spolku. Najdete tam 
skoro všechna základní díla světové kaktusářské literatury. Takovou nemají ani v Německu nebo v 
Holandsku, kde je kaktusaření na nejvyšší úrovni. Já jsem od sedmdesátých let působil jako 
místopředseda praţského spolku, ještě v obtíţné době, kdy jsme byli nuceni působit pod Svazem 
zahrádkářů. V roce 1990 jsem pomáhal vybudovat samostatný Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů  
v Praze  a celostátní Společnost českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů. Uplatnil jsem svou 
právnickou profesi a dával dohromady jejich stanovy. Nějaký čas jsem byl i členem výboru celostátní 
Společnosti. Členem výboru v praţském spolku jsem dosud, ovšem uţ jen jako „ministr bez portfej“. 
 
Na otázky I. B. odpovídal Miroslav Veverka, který se letos dožívá 80 let. Gratulujeme. 

 

4. CO BUDE      
4,1              Sympozium 2007 – 31. 3. 2007 
Po roce se opět sejdeme na tradičním sympoziu v Praze . Bude se konat poslední sobotu v březnu 31. 3. 
2007 na stejném místě jako loni: v Libni (Praha 8), Zenklova ulice (Bílý dům). 
Pro letošní rok jsou pozváni a zajištěni následující přednášející. 
Po dlouhé době by se měl v Praze objevit náš dávný člen Karel Kníţe, momentálně ţijící v Peru, a slíbil se 
s námi podělit o svém ţivotě s kaktusy a o tom, jak se daří pěstovat a sbírat kaktusy v jejich domově (snad 
to vyjde).  
Další přednášející: 
Ing. V. Richter         –       Bolívie 2006 
Boris Vrškový         –       Sukulenty Etiopie a Keni 
Ing. Libor Kunte       –      Novinky z Mexika (40 min.) 
RNDr. Rudolf Slaba    –   Nové kombinace rodu Sulcorebutia (40 min.) 
Mgr. Petr Pavelka       –    Madagaskar a jeho zajímavosti (40 min.) 
V prodeji budou přebytky starších časopisů a také nějaké rostliny.  
Vstupné nezměněné: 80 Kč. Začátek v 9.00 hod.                                                                                                    
–BI–        

 
4,2              85. VÝROČÍ KLUBU – 40. VÝSTAVA   9. – 24.6.2007 
 

Přihlášky rostlin do prodeje pro jarní výstavu 
Přihlášky do prodeje rostlin posílejte do 31. 5. 2007.  
Přihlášky posílejte písemně nebo e-mailem na  tuto adresu: Halbich Karel, Klukám 649/12, 142 00 Praha 4. 
E-mail .karel.halbich@volný.cz, karel.halbich@quick.cz.  
Přihlášky můţete také předat na členských schůzích nebo na sympoziu.                                                                 
–HK–   
 
Výstava červen 2007 (9.–24. 6.) 

mailto:.karel.halbich@voln�.cz
mailto:karel.halbich@quick.cz


Pro letošní jiţ 40. výstavu kaktusů ve spolupráci s Botanickou zahradou Univerzity Karlovy (přírodovědecká 
fakulta) byl schválen následující záměr. 
 
Název expozice                                      Garant 
Mozaika 85                                             Ing. Heřtus 
85. výročí Klubu: text, foto                     Ing. Šedivý  
Fota z historie výstav                              V. Havelík 
Ariocarpusy                                             Ing. Heřtus 
Co se vystavovalo v minulosti                J. Ullmann, spolupráce. V. Větvička 
Rod Euphorbia                                        Mgr. Pavelka 
Kaktusy v květu                                      V. Kopecký 
Tillandsie Karibské oblasti                      J. Vaněk 
Kaktusy ve filatelii                                  Ing. Běťák 
Fota z cest: 1–3 od členů                         K. Halbich 
Půl metru z mé sbírky                              V. Kašpar 
Můj nejhezčí kaktus                                 V. Kašpar 
Můj nejhezčí sukulent                              V. Kašpar 
Nábor mládeţe do krouţku                      Mgr. Krejčík 
Soutěţ o nejhezčí exponát                        K. Halbich 
 
Zájemci o účast, kontaktujte příslušné garanty.                                                                                                  –VK  
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4.2  Na výletě za kaktusy 
. ZÁJEZD do východních Čech 8. 5. 2007. Odjezd v 7.00 od Ţenských domovů. Zatím jsou potvrzeny 
návštěvy:  
Dymokury p. Bitman, Jasenná Dubnovi a p. Mejstřík v Hradci Králové. Další návštěvy v okolí jsou 
v jednání. 
POZOR ZMĚNA, přihlásit se je moţno na členských schůzích  
nebo na tel. 776 865 446 nejlépe SMS, e-mail: vaclav.chadraba@skanska.cz                                                 
–VCH– 
 

4,4    Členské příspěvky – časopis KAKTUSY 2006 
 

Přílohou tohoto čísla Věstníku, letos posledního, je i sloţenka 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, ţe je členská základna našeho klubu trvale vysoká a činí více neţ 730 
platících členů a z toho jiţ více neţ 60% platí více neţ minimální částku. Výbor je Vám všem, co 
jim to situace umoţňuje, vděčen a nám všem to pomáhá udrţovat činnost klubu na vysoké úrovni 
– zahraniční hosté na symposiu, doplňování knihovny o většinu odborných novinek z celého 
světa (stav knihovny je více neţ 1820 knih), zajištění záznamu většiny přednášek na video, 
pořádání a mírné dotování obou zájezdů apod. Příspěvky je moţné platit na přednáškách nebo  
= 7 = 

pomocí poukázek či bankovním převodem. Je vhodné platit obratem, ale je nutné dodržet 
termín 15. 1. 2006 (termín klubové objednávky u vydavatele). 
Útrţky sloţenky slouţí 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: 
 Prodám časopisy Kaktusy od roku 1965 do 2006. Kompletní ročníky. 22 ročníků je svázáno. Cena 
dohodou.  
Slovenský časopis Kaktusy – sukulenty od roku 1980-88. 7 ročníků svázáno. Cena asi 700, –Kč. 
Prodám knihu Das Kakteen-Lexikon (Curt Backerberg). Cena 500,– Kč. 
 
Jiří Vergl, Nepašovská 332/32, 155 21 Praha 5 – Zličín; tel.: 257 950 339, 737 821 969 
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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 .      
 
www. adresy Spolku - www.mujweb.cz/www/spks: 
Umoţňujeme rovněţ půjčení knih zasláním poštou, podmínky půjčení jsou stejné jako u 
videokazet..  
 

Mnoho informací z oblasti kaktusů a jiných sukulentů lze najít na následující adrese: 
http://www.cactus-mall.com                                                                                                –PP– 
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