Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze – zal. 1922
Věstník
č. 190
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.

15. 5. 2008

Termínový kalendář na rok 2008
knihovna

Květen
Květen
Červen
Červen
Září
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

přednáška

–
15. 5.
15. 5.
8. 5. zájezd
–
3. 6.
19. 6.
7. 6.–22. 6. výstava
4. 9.
18. 9.
18. 9.
11. 9.– 21. 9. výstava
2. 10.
16. 10. 16. 10.
6. 11.
20. 11. 20. 11.
4. 12.
18. 12. 18. 12.

téma – autor

Mexiko – Záruba

––––––––––––––
Jižní Amerika – Berka
USA – Janeba
Baja California – Lukeš
tradiční vánoční setkání

2. Knihovna
Výpůjční den v naší knihovně je první čtvrtek v měsíci a ve čtvrtek v den přednášky,

vždy 16.30–17.30.

V knihovně jsou mimo knih k dispozici i videokazety s nahrávkami klubových přednášek, kazety si lze vypůjčit v
knihovně na dobu 1 měsíce anebo poštou na adrese:
Ing. Lubomír Berka, Libice 10, Dobříš, 263 01, e-mail: 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 (převod díky K. Halbichovi již zase pokračuje), nabízíme možnost
přenechání kopie – cena za 1 DVD je 50 Kč, způsob objednání je stejný jako u videokazet – aktuální seznam je na
www klubu anebo na požádání zašlu. Adresa Spolku je www.spks.cz
Umožňujeme rovněž půjčení knih zasláním poštou, podmínky půjčení jsou stejné jako u videokazet.
Možnost navštívení sbírek - po loňské výzvě se nám přihlásili tito naši členové, kteří jsou ochotni nabídnout
možnost návštěvy ve své sbírce:
Jméno

Zaměření sbírky

Velikost

Sobotka Josef

Mammillaria, Rebutia, Astrophytum,
Lobivia

cca 20 m

Heřtus Pavel

vše

800 m

Břenda Miroslav

Agave, Aloe, Haworthia

60 m

Merhaut Jiří

Jucca, Agave, kaktusy
a jiné sukulenty

100 – 150 m

Zeman Josef

bez zaměření – prodej semenáčů

50 m

Mexico, Melocactus,
mrazuvzdorné opuncie
kaktusy nespecifik., Asclepiadaceae,
mrazuvzdorné opuncie
Bez specializace, Epiphyllum,
Schlumbergera.

8 m – skleník
10 m skalka

Vosála Josef
Täubel Ervín, ing.
Synáček Bohumil
Hlaváček Václav

bez zaměření

15 m
10 m
120 m

Kontakt
Husova 275, Sadská,
mail: sobjo@email.cz
724 872 456
matucana@kakteen.cz
602 151 896
m.brenda@email.cz
605 789 287
Mořinka 11, 267 18 Karlštejn,
yuccaland@seznam.cz
723 311 669
251 65 Ondřejov 39,
323 649 122
326 782 104
kolem 18 hod
Ervin.taubel@setuza.cz
731 452 103
bsynacek@c-box.cz
721 205 440
hlavacektreboc@centrum.cz
605 540 342

3. CO BYLO
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Přednáška 21. 2. 2008 – Jan Gratias.
Na únorové schůzi jsme přivítali Honzu Gratiase z Roudnice, téma z jeho dílny by se dalo nazvat – Letem světem
sukulentů. Jako vždy byla přednáška perfektně připravena (prezentace je k dispozici v knihovně na CD a přednáška
na DVD). Autor, dlouhodobý propagátor pěstování sukulentů, nás provedl několika skupinami sukulentů. Obrázky
z různých sbírek (včetně vlastní) doplnil i snímky z internetu. Honza nám ukázal svět aeonií, viděli jsme všechny
zástupce rodu v přírodě (většinou Kanárské ostrovy), dále jsme viděli zástupce rodu Brachystelma, kde se zaměřil na
pěstitelské „lahůdky“. Dále jsme zhlédli výběr z rodů Kalanchoe a Sedum a seznámili s rodem Senna. V přednášce
nemohly chybět oblíbené kaudiciformní rostliny, včetně návodu, jak vypěstovat správnou „bramboru“. Stejně tak
nešlo vynechat autorovy oblíbené sukulentní bonsaje. V závěru jsme měli možnost nahlédnout do holandských
sbírek euforbií, blíže se budeme mít možnost seznámit s navštívenými pěstiteli na letošním symposiu, kde budou
přednášet. Myslím si, že přednáška zaujala i nepěstitele sukulentů, minimum nás opustilo sál během přednášky.
Navíc živý a věcný přednes Honzy má svou nespornou kvalitu. (L. Berka)

Nový výbor pražského Spolku pěstitelů kaktusů a sukulentů
První schůze nového výboru zvoleného na veřejné schůzi – přednášce – dne 20. 3. 2008 jednomyslně
všemi přítomnými s hlasovacím právem (97 členů) měla za úkol zvolit předsedu a příslušné funkcionáře.
Nejstarší člen výboru JUDr. Veverka navrhl na předsedu Ing. Ivana Běťáka. Nebyl žádný jiný návrh
(zájemce), a tak byl zvolen novým předsedou jednomyslně.
Nově zvolený předseda poděkoval za důvěru a seznámil přítomné s návrhem na rozdělení funkcí ve výboru.
Předseda: Ing. Ivan Běťák
Jednatel: Ing. Luboš Berka
Místopředseda: Mgr. Petr Pavelka
Místopředseda: Ing. Vladislav Šedivý
Pokladník: Jana Rácová
Garant výstav: Vladislav Kašpar
Garant prodeje: Karel Halbich
Knihovna: Ing. L. Berka, Marie Šnajperková
Propagace: Hana Hoštická
Členové: JUDr. Miroslav Veverka, Ing. Pavel Heřtus, Jiří Vařečka, Petr Zlesák
Revizní komise: Václav Chadraba, Jiří Vaněk
Návrh byl jednomyslně přijat a schválen. Podpisové právo za klub má předseda a jednatel v oblasti týkající se peněz
–BI–
a oba místopředsedové v ostatních oblastech a pokladní pro manipulaci s účtem.

Rudolf Šubík – 85 let
12. 4. 2008 oslavil R. Šubík 85. narozeniny. Posezení opět zajistil jeho současný ochránce a patron, starosta
Luštěnic, pan Jakubec. Rudolf v Luštěnicích žije v moderním domě pro seniory, hned vedle zámku (sídlo starosty).
Zdravotní stav přiměřený věku dovolil docela hlučnou a dlouhou oslavu, kde se kromě kaktusářů z Prahy a okolí
objevila část Rudolfovy rodiny. Krásné prostředí moderního domova umožnilo všem strávit příjemné odpoledne
a podvečer, každý měl možnost si s oslavencem popovídat i prohlédnout si jeho nové útočiště. Do dalších let přejeme
příteli Šubíkovi mnoho podobných chvil, jako byl tento páteční večer. –BI–

Přednáška 17. 4. 2008 Ekvádor – Ing. Pavel Heřtus
Na úvod večera nově zvolený předseda Pražského spolku Ing. I. Běťák seznámil přítomné se složením nového
výboru na další 4 roky. Přednášející přítel Heřtus nás pak provedl po rovníkové zemi Jižní Ameriky – Ekvádoru. Po
zemi čisté, s dobrými silnicemi, udržovanými památkami a parky i sociálním zázemím, zemi, kde se platí dolarem a litr
nafty stojí 6,– Kč. Najatým autem se šoférem pak mohli, často za doprovodu domácích znalců z univerzit
a botanických zahrad, vyrazit za krásami této země. Ohromné množství orchidejí všech barev a tvarů z přírody i
botanických sbírek, k tomu množství tilandsií jak na skalách, tak na stromech – velmi často kvetoucích, k tomu nějaké
ty bromélie a jiné tropické rostliny rovněž s nádhernými květy a mezitím i pár kaktusů (velké trsy esposteí s cefálii či
cereusů pachanoy s květy). Byl to nádherný večer plný květů a barev a k tomu s fundovaným výkladem autora, který
se musel naučit množství nových jmen rostlin.
–BI–

7.–22. 6. 2008 Výstavy
Všechny Vás moc zveme na naši 41. výstavu v Botanické zahradě Univerzity Karlovy
Praha 2, Na Slupi. Ve stejném termínu proběhne také výstava zaměřená na
zimovzdorné rostliny v Botanické zahradě v Tróji. Na tuto výstavu máte volnou vstupenku jako
přílohu k 2. číslu našeho časopisu. Těšíme se na Vaši návštěvu.

–BI–
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Z HISTORIE SPOLKU X.
Minule jsme se v galerii osobností zabývali průkopníky, předmětem našeho dnešního zájmu je další
generace zakládajících členů Spolku.Všichni tři, o kterých budeme mluvit, vstupovali do Spolku jako
začátečníci, kteří se postupně vypracovali na uznávané pěstitele; současně však byli obětavými členy a
funkcionáři Spolku.
Jméno Antonín Čákora z Kutné Hory se kromě seznamu zakládajících členů objevilo poprvé v referátu o
první výstavě v roce 1923. Jeho výstavní expozice obdržela pochvalné uznání v kategorii začátečníků a
pak už to šlo ráz na ráz – pan Čákora vozil obětavě na členské schůze Spolku ukázkové rostliny, ve velké
většině kvetoucí a využíval každé příležitosti, zejména výstavní, k tomu, aby aktivně dokazoval svou
spolkovou příslušnost. Z dobových dokumentů: Výstava 1926 – „nejkrásnější rostliny, snad vůbec
v republice vystavoval pan Čákora…“, výstava 1928 – „u výstavy p. Čákory tvořily se často hloučky
obdivovatelů…“,
výstava 1930 – „pan Čákora jako obvykle – velmi dobře pěstované, krásně otrněné rostliny...“

Výstavní expozice A. Čákory
(obě fotografie byly pořízeny na výstavě Spolku 1928)

Manželé Štrayblovi, v pozadí J. Perla

A.Čákora byl prototypem obětavého řadového člena, následující dva kaktusáři, oba vojáci z povolání, se
angažovali i v klíčových funkcích výboru Spolku.
Miloš Horlivý, plukovník 38. pěšího pluku, byl za vzorné pěstění svých kaktusů oceněn jako začátečník
již v roce 1926. Spolku a své sbírce se však maximálně věnoval poté, co odešel do výslužby (1927).
Přispíval do spolkového časopisu, referáty o jeho účasti na výstavách nešetřily, stejně tak jako v případě
A. Čákory, superlativy (výstava 1928 – „vystavoval větší počet skutečně velmi krásných kaktusů, na nichž
bylo vidět, že majitel jejich věnuje jim největší péči…“). V roce 1927 byl zvolen předsedou Spolku a
vrcholové funkce ve výboru zastával až do roku 1930.
Nakonec ten nejznámější – Emil Štraybl, účetní rotmistr Ministerstva národní obrany, byl tím, kdo pořídil
zápis z první schůze Spolku 8. 10. 1922. Od té doby až do roku 1935 (s jedinou přestávkou v roce 1932)
byl členem výboru Spolku, kde vystřídal téměř všechny funkce od historicky prvního jednatele až po
předsednictví. Zajímavým, ne však ojedinělým úkazem rané historie Spolku je skutečnost, že jej ve
výboru v letech 1925–29 provázela jeho manželka Marta, také v různých funkcích včetně jednatelské.
Emil Štraybl byl příkladným funkcionářem – přednášel, zapojoval se do debat o pěstitelské problematice,
které byly pravidelnou součástí členských schůzí… Kromě své sbírky pečoval také o sbírku spolkovou,
a to od jejího zrodu v roce 1925 až do roku 1931 (viz též Z historie Spolku V.)
Více informací v archivních dokumentech nemáme, chybí nám základní data, fotografie... Veškeré stopy
končí kolem roku 1935 a o dalších osudech těchto klíčových členů prvních deseti let Spolku už nevíme
vůbec nic. V jediném dochovaném, časově nejbližším dokumentu, Seznamu členů Spolku z roku 1948, už
ani jeden z nich není uveden.
vš
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Zájezd do severních Čech
8. května.2008 se tak jako každý rok jede za kaktusy. Sluníčko svítí a víc než plný autobus vyráží na sever.
Zastavení první – pan Lipš, Dobkovice u Děčína. Čtyři menší i větší skleníky, ale plné nádherných
rostlin, a navíc bohatý prodej.
Zastavení druhé – pan Kučera, Ústí-Střekov. Menší sbírka, ale vše v perfektním pořádku. Zahrada,
rostliny i skleník, mimochodem celý obložený dlažbou a vytápěn elektřinou v podlaze.
Zastavení třetí – Pan Zajpt, Krásné Březno. Zde jsme se rozdělili. Půlka do pivovaru na oběd, druzí do
sbírky. Ve skleníku jsou hlavně sukulenty, buduje se zde nova skalka.
Zastavení čtvrté – pan Česal, Brná. Také spíš menší skleník, většina rostlin jsou gymnocalycia.
Zastavení páté – pan Rys, Nouzov-Unhošt. Po odřeknutí pana France se na poslední chvíli podařilo
zajistit tuto Pražáky opomíjenou sbírku. Po obrovském bloudění byl toto ten pravý bonbonek na závěr. K
vidění je snad skoro vše, co roste v Mexiku. Stálo by za to, vidět v květu všechny ty ariocarpusy. No, a kdo
si nic za celý den nekoupil, tak tady určitě neodolal. Celý poměrně velký skleník plný laciných rostlin včetně
tak zvaných špeků, škoda, že už jsme neměli více času.
= V.Ch.=
Ještě k zájezdu. Příští rok, vlastně i ten další potom, je 8.5. o víkendu (2009 pátek, potom sobota). Tak jsem se
s kolegou Chadrabou dohodl, že uděláme opět dvoudenní zájezdy, pokud bude zájem. Nechali jsme kolegy hlasovat,
kam dříve. Kaktusy na jižní Moravě, nebo zájezd do Ostravy a okolí. Dost jednoznačně vyhrála jižní Morava. Pokud
okolnosti dovolí, tak ho opět budu organizovat já. Již se na všechny těším.
…………………………………………………………………………………………………………………………Jirka Vařečka

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
e-mail: betak@mbox.vol.cz , tel. domů: 241 765 942
Adresa Spolku – www.spks.cz
Umožňujeme rovněž 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–

Pozor – akční nabídka!
Dárková publikace The genus Turbinicarpus (2004), Milan Zachar, Exkluzivní vydání s pevnou vazbou
obsahuje 144 stran anglického textu na těžké křídě, se spoustou kvalitních fotografií.
POZOR – doprodej posledních zbývajících výtisků – sleva z původních 1580 Kč na 400 Kč! Při nákupu
nejméně 10 výtisků sleva na 300,– Kč za výtisk.
Objednávky E-mail: pavlicek@chrudim.cz,
firma Chrudimský kaktusář, Gorkého 886, 537 01 Chrudim
PRODEJ:
Prodám část sbírky kaktusů. Různé druhy. Květuschopné Ferokaktusy. Zn.: „LEVNĚ“
Zdeněk Botoš, Třebušín 70, 412 01 Litoměřice 1. mobil: 604 575 830.

