
Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze – zal. 1922 
 

Věstník                                                 č. 191                                            
13.8. 2008 
1. Přednášky:                               » –     ¼ 
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 2008 
 knihovna přednáška     téma – autor 

Září 4. 9. 18. 9. 18. 9. Jižní Amerika – Berka 
Září 11. 9.– 21. 9.  výstava  

Říjen 2. 10. 16. 10. 16. 10. USA – Janeba 
Listopad 6. 11. 20. 11. 20. 11. Baja California – Lukeš 
Prosinec 4. 12. 18. 12. 18. 12. 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. www. adresa Spolku - 
www.mujweb.cz/www/spks: 
 
Umožňujeme rovněž půjčení knih zasláním poštou, podmínky půjčení jsou stejné jako u 
videokazet. 
 

3. CO BYLO                                                
 

3.1.  klubová výstava 7. – 22. 6. 2008 
Výstava se opět vydařila a čtyři a půl tisíce platících návštěvníků bylo spokojeno, jak s tím, 
co viděli, tak s tím, co si mohli koupit. Také doprovodná nabídka literatury, květníků a 
pomůcek byla pestrá. 
Vystaveno bylo 514 kaktusů, 1033 sukulentů, 132 fotografií a řada popisných tabulí, 70 
mušlí a 70 minerálů. Proběhlo několik soutěží s následujícími výsledky: 
0,5 metr   1. Ladislav Tomek, 2. Václav Kopecký, 3. Gustav Brejník 
Mammilaria  1. Václav Hlaváček, 2. Jaroslav Ullmann, 3. Ivan Běťák 
sukulent  1. Karel Halbich, 2. Jaroslav Kučera, 3. František Veselý 
 
Vystaveny byly vesměs opravdu reprezentativní rostliny, a tak se zdá, že zvláště soutěž 0,5 
metrů se stává velmi populární, letos jsme plně vyčerpali místo a ještě jsme museli zájemce 
odmítat. 
A teď něco k jednotlivým expozicím: 
Celou jednu stěnu obsadily krásné fotografie květů kaktusů, které zpracoval K. Halbich a 
vkusně jednotně upravil, takže to byl i velmi zdařilý estetický zážitek. Vše bylo doplněno 
jedním tablem s fotografiemi z oslav 85. narozenin přítele Rudolfa Šubíka. 
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Velkou odbornou expozicí byly sulkorebutie. Doplněna byla i o prezentaci nové knihy o 
tomto rodu a vše bylo na textilii z Bolívie s typickými motivy místních indiánů, připravil ji 
př. Heřtus. 
Také malá expozice importních rostlin z Chile, rodu Copiapoa byla velmi zajímavá. Nic 
podobného zatím nebylo vystaveno. I tato expozice byla doplněna o místní textilie a 
fotografie z nalezišť, opět autor př. Heřtus. 
V sekci odborných expozic dále zaujala expozice variací Gymnocalycium monvillei, kde byla 
prezentována na krásných dospělých rostlinách velká rozmanitost tohoto druhu. Expozici 
připravil př. Jiránek. 

= 2 = 
Vedle gymen byl 1m2 = 100 květníků s asi 800 litopsy těsně vedle sebe, nevšední pohled, 
trochu se podobající některým místům na nalezištích. Specialisté zde našli opravdu skoro 
vše, co tento rod nabízí, a rostliny byly v příslušné velikosti a velmi dobrém stavu. Expozici 
připravil př. Hušner. 
Odbornou část ještě doplnila expozice obrazová a textová o různých nepřátelích a škůdcích 
kaktusů a sukulentů a prostředcích, jak s nimi úspěšně bojovat, vše připravil i s názvy 
moderních chemikálií př. Pavelka. 
Svou expozici měli také mrazuvzdorné kaktusy Severní Ameriky. Kaktusy, které se snaží 
pěstovat také majitelé skalek. Kvetou na jaře, takže jsme se mohli dívat jen na jejich pěkné 
tvary. Připravil př. Quaiser. 
Expozici monotypických rodů připravili př. Ullmann a Hlaváček. Bylo zde na 70 rostlin, 
které jsou víceméně v samostatných rodech a které jsou často různě přeřazovány a 
překombinovány do různých jiných rodů. Rostliny byly většinou menší. 
Vzpomínkou na to, co se vystavovala před 20 lety, byla expozice dobových fotografií a 
příslušných rostlin, kterou připravil př. Šedivý a Ullmann. 
Několik metrů sukulentních rostlin, převážně rodu Portulacea a několik kaktusů představilo 
zahradnictví př. Bittmana z Dymokur. 
Expozice, která upoutala asi největší pozornost návštěvníků, s názvem „Magická 70“ byla 
umístěna po celé délce předělové stěny a představovala českou, evropskou a asi i světovou 
novinku (premiéru), kdy bylo společně vystaveno 70 kaktusů a sukulentů vesměs ve stáří nad 
20 let, 70 minerálů z celého světa a 70 mořských mušlí obřích velikostí, vše s názvy a místy 
původu. Expozici připravil př. Běťák.Vítězem soutěže návštěvníků o nejoblíbenější rostlinu 
výstavy, které se zúčastnilo 1200 osob, se stal sukulent ze soutěže o nejhezčí sukulent 
Crassula ovata př. Karla Halbicha. Vylosovaní návštěvníci budou odměněni při podzimní 
výstavě. 
Výstava jako celek zaujala a splnila svoje odborné i propagační poslání.                                             
–BI– 
 
3.2  Výstava kaktusů v Tróji 
Ve stejném termínu jako naše jarní výstava proběhla také výstava kaktusů v Botanické 
zahradě hl. města v Tróji, kde byla nově otevřena expozice mrazuvzdorných kaktusů. Bylo 
zajímavé navštívit obě výstavy, a každý si pak mohl udělat závěr sám. Hmotné prostředky 
zatím nestačí na nadšení a obětavost. Věřím, že příští ročníky budou probíhat ve vzájemné 
spolupráci.                                                                       –BI– 
 
3.3  Přednáška 15. 5. 2008 
Přítel Záruba nás provedl tradičně další částí Mexika, které je jeho miláčkem a kam jezdí 
pravidelně  řadu let. Opět nádherné obrázky přírody i kaktusů a sukulentů, zajímavé pohledy 
na rostliny i hledání takových záběrů, které vyznívají i esteticky a přinášejí opravdu zajímavý 
zážitek. Krásný večer.         –BI– 
 
4.  Z HISTORIE SPOLKU XI. 
O rozkolu ve Spolku v roce 1924 a jeho následném rozštěpení jsme se zmínili krátce v první 
části našeho volného cyklu. Původní subjekt se rozpadl do tří společenství: původního 
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Spolku, Volného sdružení kaktusářů (později Sdružení kaktusářů) a Společnosti pěstitelů 
a milovníků kaktusů a succulentů v Praze. Na rozdíl od prvních dvou, která vedle sebe 
existovala paralelně až do roku 1938, se o tom třetím z pramenů dozvídáme pouze, že 
nevyvíjelo žádnou činnost a brzy zaniklo. Zkusme se o této Společnosti a jejích členech, 
pokud nám to dobové dokumenty dovolí, dozvědět trochu víc. S největší pravděpodobností 
šlo o komorní, volné, spíše přátelské uskupení, o jehož členské základně se můžeme jen 
dohadovat, protože známe jen čtyři (není vyloučeno, že jediné) jeho představitele: 
Ludvíka Kozelského (který byl spolu s A. V. Fričem pravděpodobnou hlavní příčinou 
rozkolu původního Spolku), 
Františka Petzolda, majitele semenářství v Praze; na návštěvy v jeho obchodě v Havířské 
ulici nostalgicky vzpomínají všichni, kteří ve dvacátých letech minulého století začínali 
kaktusařit, 
Adolfa Körbera, akademického malíře, jehož příjmení nastoluje neodbytnou otázku do jaké 
míry byl příbuzným se zakladatelem Kroužku pěstitelů kaktusů v Praze (1903) Václavem 
Körberem, 
a Františka Netušila. 
O vlastní činnosti Společnosti nevíme nic, o její existenci vypovídá několik citací: 

= 3 = 
„Řádná valná hromada Spolku pěstitelů kaktusů odbývala se dne 1. března 1925…Přednáška 
p. továrníka Kozelského, místopředsedy Společnosti pěstitelů a milovníků kaktusů v Praze 
…přispěla k úplnému zdaru této valné hromady…“ 
Z členské schůze Spolku, konané 6. září 1925: „Mile překvapila návštěva pánů ze 
Společnosti pěstitelů a milovníků kaktusů a succulentů v Praze V. Körbra a F. Netušila. Na 
žádost pana předsedy zmínil se p. Körber o cestě, podniknuté s p. Netušilem do Monaca, kdež 
shlédli též exotickou zahradu obsahující nádhernou sbírku kaktusů…Zběžná 
zmínka…vyvolala silný dojem u přítomných, který byl také projeven potleskem. Doufáme, že 
budeme míti ještě příležitost vyslechnouti podrobnější vylíčení této zajímavé cesty.“ 
 

                      
L. Kozelský, 1923               A. Körber (vlevo) a F. Netušil v bot. zahradě v Monte Carlu, 
1925 
 
Příležitost se naskytla už 8. listopadu téhož roku, kdy se na členskou schůzi Spolku dostavili 
pánové Körber, Netušil a Petzold a „pak následovala s účastí vyslechnutá poučná 
a dlouhotrvající přednáška pana akademického malíře A. Körbera o botanické zahradě 
v Monte Carlu…“ 
Zápis z členské schůze Spolku dne 5. ledna 1930 pak krátkou historii existence Společnosti 
zřejmě uzavírá: „Ke slovu se přihlásil p. Klika: Vážené shromáždění! Jest naší milou 
povinností uvítati do našeho středu opět po delší době našeho milého hosta, pana továrníka 
Kozelského, rovněž tak pana akad. malíře Körbra a pana továrníka Netušila… prosím je, aby 
i nadále zachovali našemu Spolku přízeň.“ 
Pánové Kozelský a Netušil se vrátili zpět do lůna Spolku, o A. Körberovi víme už jen, že své 
obrazy vystavoval veřejně ještě v roce 1939, o osudech F. Petzolda a zániku jeho 
semenářského obchodu už nevíme vůbec nic. 
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F. Netušil byl ve třicátých letech aktivním členem výboru, nejdříve jako zapisovatel („zápisy 
ze schůzí jsou ve velmi dobrém stavu, neb p. Netušil jest ve všem důkladný jako každý 
obchodník“), později jako člověk, zajišťující úspěšně styky a kontakty s cizinou („zahraniční 
korespondent“). Kromě vlastních přednášek se zahraniční tematikou zajistil pro členské 
schůze do té doby nevídané „exkurze“ do Kalifornie a Mexika. Po roce 1939 však již 
v seznamech členů Spolku nefiguruje. V roce 1969 byl jmenován čestným členem Spolku, 
v roce 1972 se zúčastnil i slavného sjezdu v Lucerně. Zemřel 18. června 1978 ve věku 83 let. 
K L. Kozelskému, neodmyslitelnému reprezentantu českého kaktusářství po neuvěřitelných 
čtyřicet let, neúnavnému propagátorovi pěstování kaktusů a sukulentů, aktivnímu funkcionáři 
a čestnému členu pražského Spolku, kaktusáři až do posledních dnů života, se vrátíme 
podrobněji a samostatně v některém z dalších pokračování Z historie Spolku.                                                                             
–vš- 
 
5.  Co bude 
 
5.1  Zájezd do Chrudimi se uskuteční v sobotu 27. 9. 2008 opět jako každý rok, pokud 
se přihlásí dostatečný počet účastníků. Odjezd v 7.00 od  Ženských domovů. Příjezd večer 
kolem 20. hodiny. Zájemci hlaste se u přítele Chadraby, tel. 776 865 446 (SMS), e-mail: 
vaclav.chadraba@skanska.cz.    –BI– 

 
= 4 = 

5.2  Podzimní výstava 11. 9. – 21. 9. 2008 
Pokračování naší výstavy tentokrát opět v horní části výstavních skleníků v Botanické 
zahradě Na Slupi. Její součástí bude i pokračování jarní expozice „Magická 70“,  i zde bude 
vystaveno 70  mušlí a 70 minerálů, samozřejmě jiné, než byly na jaře, a opět množství 
kaktusů a sukulentů a kaktusářských doplňků a literatury.                                                                                                                                                   
–BI– 

 
5.3  Výroční schůze Společnosti 11. 10. 2008 ve Zlíně 
Po čtyřech letech se opět bude volit předsednictvo Společnosti. Schůze je veřejná a 
odpoledne je cyklus přednášek. Zájemci najdou bližší informace v časopise Kaktusy.                                                              
–BI– 
 
5.4   50 let věrnosti – Ing. Miroslav Sýkora 
Jsou různá výročí, 50 let ale patří k těm zajímavým a většinou bouřlivě slaveným, pokud se 
jedná o životní jubileum. Jsou však i jiný výročí, a tak letos slaví př. Ing. M. Sýkora nejen 65 
let, ale také 50 let členství v našem klubu, do kterého vstoupil jako 15letý v září 1958. 
Věnuje se sukulentům a tilandsiím. Vzpomínám na jeho vystavované krásné misky 
s Haworthií truncata. Také jeho zasklená lodžie plná tilandsií působí velmi pěkně. 
Vše dobré k pětašedesátinám a dík za věrnost.                                
–BI– 
 
5.5  50 let – Ing Pavel Heřtus 
V srpnu se dožívá padesátky Pavel Heřtus, dlouholetý člen výboru Pražského klubu, velký 
obchodní k s kaktusy, sukulenty a tilandsiemi, cestovatel, ochotný o svých cestách kdykoli 
přednášet, pravidelný aktivní účastník našich výstav, často s odbornými expozicemi většinou 
jihoamerických rostlin, příznivec fotbalu v Sibříně a také úspěšný dědeček.  
Přejeme dobré zdraví a mnoho úspěchů v pěstování a podnikání.                                                              
–BI– 
 
 
5.6  21. mezinárodní setkání GYMNOFILU – Brno 2008   29. – 
31.8.2008 
Místo konání: Brno, Klub VAAZ – Šumavská ul., zastávka Šumavská (6. zastávka od 
Hlavního nádraží směr Královo pole, tram. č. 1 ) Ubytování nedaleko. 29.8. od 17 hod 
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setkávací diskuze. 30.8. blok přednášek (Bercht, Neuhuber, Papsch – za pomoci 4 
diaprojektorů, Odehnal, Šorma, Jiránek, …). Vstupné 60,-Kč. 31.8. individuální návštěvy ve 
sbírkách. Přihlášky na setkání i ubytování: 
Tomáš Kulhánek, Urbánkova 18, 624 000 Brno, kulhanek@seznam.cz , mobil: 736 534 187.                
=JV= 
 
 
 
 
 
 
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      
 
 

A všem na netu: 
 
 
S pozdravem váš webmaster Tonda K. 
http://www.spks.cz  
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