
Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze – zal. 1922 
 

Věstník                                                 č. 192                                           13. 11. 2008 
1. Přednášky:                                     » –     ¼   www.spks.cz 
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 2009                                                    
     výbor           knihovna  přednáška      téma – autor 

Prosinec 8. 12. 08 4. 12. 08  18. 12.   18. 12.  tradiční vánoční setkání 

Leden   6. 1.   15. 1.  15. 1.  Quaiser 
Únor   3. 2.   5. 2.  19. 2.  19. 2.  Pavelka 
Březen   3. 3.   5. 3.  19. 3.  19. 3.  Záruba 
Březen            28. 3. 2009  sympozium  Müller, Slaba, Bohata, Vlk 
Duben   7. 4.   2. 4.  16. 4.  16. 4.  
Květen   5. 5.   7. 5.  21. 5.   21. 5.  
Květen               8. 5.– 10. 5.  zájezd  
Červen   2. 6.   4. 6.  18. 6.  –––  
Červen              6. 6.– 21. 6.  výstava  
Září   1. 9.   3. 9.  17. 9.  17. 9.  
Září            10. 9.– 20. 9.  výstava  

Říjen   6. 10.   1. 10.  15. 10.  15. 10.  
Listopad   3. 11.   5. 11.  19. 11.  19. 11.  
Prosinec   1. 12.   3. 12.  17. 12.  17. 12.  tradiční vánoční setkání 

 
2. Knihovna     
  
Výpůjční den v  knihovně je první čtvrtek v měsíci a ve čtvrtek v den přednášky, vždy 16.30– 17.30. 
 
Knihy a videokazety  si lze vypůjčit v knihovně na dobu 1 měsíce anebo poštou na adrese: 
Ing. Lubomír Berka, Libice 10, Dobříš, 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).  
Část videotéky již byla převedena na DVD, 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. 
 
Pozor DVD !!!,  
            u DVD, která jsme kopírovali, se nám díky nápovědě pana M. Tomečka podařilo odstranit problém, že DVD 
nebylo možné přehrávat na všech přístrojích. Tento problém je odstraněn!!! Z toho důvodu Vám nabízíme možnost 
výměny DVD (kde jste měli problém s přehráním) za univerzálně hratelná (pouze za cenu poštovného). 

 
Během roku 2008 byla knihovna doplněna o řadu titulů: 

1967 Bradna B., Gratias J. Pěstujeme pelargonie 2007 

1968 
Augustin K., Gertel. W., 
Hentzschel G. Sulcorebutia, kakteenzwerge der bolivianischen Anden 2000 

1969 časopis 
Journal of the Botanical Research Institute of Texas 1, 
No. 1 2007 
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                                                                                                                                                                             – LB – 
3. CO BYLO  
Podzimní výstava 11.–21. 9. 2008 
Letošní podzimní výstava probíhala v horních sklenících BZ UK. Návštěva byla průměrná – kolem 1500 platících 
diváků, ale uspořádání bylo velmi hezké. Kaktusy a sukulenty byly doplněny po obou stranách fotografiemi 
kvetoucích rostlin, které připravil přítel Halbich, a pokračováním jarní výstavy Magická 70 II – expozicí 70 minerálů 
a 70 mušlí přítele Běťáka, jiných než na jaře, se zajímavým doprovodem. Velmi se líbila a mluví se o ní i mezi 
mušlaři a mineralogy.                                                                                                                         
                                                                                                                                                                             – IB –  
 
Září 2008 (18. 9.), ing. Luboš Berka 
Přítel Berka použil materiál brazilských přátel a ukázal nám jejich způsob přednášky o brazilském státě Rio Grande 
de Sol a o kaktusech ve dvou lokalitách tohoto státu. Jednalo se převážně o notocactusy, jejich odlišnosti 
a o variabilitu na nalezištích, případně o to, zda tyto odlišné rostliny mají šanci na vlastní popisy a jména (varianta 
N. scopa). viděli jsme i několik kvetoucích fraileií a pár gymen z okruhu denudata. Velmi zajímavě zpracovaná 
přednáška, která nevynechala ani pohledy na krajinu, lidi a stavby, vždy typické pro tato místa. Hezký večer. 
                                                                                                                                                                              – IB –  
 
Přednáška 16. 10.  2008, Zlatko Janeba 
V úvodu přednášky místopředsedové Berka a Pavelka pogratulovali předsedovi Ivanovi Běťákovi k jeho 
70. narozeninám, které měl právě 16. 10. Přítel Janeba měl možnost 7 let pracovat a pohybovat se po USA, 
speciálně po Kaliforniia Utahu, navštívil mnoho tamních národních parků a rezervací a samozřejmě všude fotil 

1970 časopis 
Journal of the Botanical Research Institute of Texas 1, 
No. 2 2007 

1971 časopis Piante Grasse 26 2006 
1972 časopis Aloe 43 2006 
1973 časopis Swiat Kaktusow 40 2006 
1974 časopis Swiat Kaktusow 41 2007 
1975 kolektiv autorů Madagaskar laboratoř bohů 2007 
1976 časopis Acta Musei Richnoviensis 14 (4) 2007 
1977 Horáček L. Sulcorebutia 2008 2008 
1978 Horáček L. Sulcorebutia 2008 2008 
1979 časopis Kaktus Klub 32 2006 
1980 časopis Cactaceae Etc. 17 2007 
1981 časopis British Cactus and Succulent Journal 1 1983 
1982 časopis Succulenta 86 2007 
1983 Pilbeam J. The Genus Echeveria 2008 

1984 časopis Adenium 
1988, 1989, 1990, 1991, 
1992, 1993, 1994, 1995 

1985 časopis Adenium 

1996, 1997, 1998, 1999, 
2000, 2001, 2002, 2003, 
2004, 2005, 2006, 2007 

1986 časopis Kakteen und Andere Sukkulenten 58 2007 
1987 časopis Kakteen und Andere Sukkulenten 58 2007 
1988 časopis Kaktusy 43 2007 
1989 časopis Kaktusy 43 2007 
1990 časopis Kaktusy 43 2007 
1991 Kleiner E. Kaktusy a sukulenty (Rady od profesionálů) 2008 
1992 Bíba T. Zimuvzdorné kaktusy v našich zahradách 2007 
1993 Manke E. Kaktusy a jiné sukulenty 2008 

1994 Mace T., Mace S. 
Kaktusy, průvodce pěstování kaktusů a jiných 
sukulentů 2007 

1995 Uhlig M. 
Kaktusy a jiné sukulenty – krok za krokem 
k nádherným rostlinám 2007 
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kaktusy a sukulenty a rovněž přírodu kolem, hlavně ptáky. Navštívil také několik místních kaktusářů a botanických 
zahrad. Obrázky byly nádherné a doprovodný výklad také. Pěkný večer před plným sálem. 
                                                                                                                                                                              – IB –  
 
Zavírání sezony – Chrudim  2008 
Poslední sobotu v září by měl každý kaktusář jet do Chrudimi. Přesto že se počasí vydařilo, v autobusu 
bylo opět několik volných míst. V samotné Chrudimi, to už je klasika, jak u Pavlíčků, tak i v Transportě, 
všude plno, lidí i rostlin. Málo kdo dokáže odolat a nic nekoupit.  
Odpolední blok přednášek se už tradičně koná v místním kině. Každoročně se začíná předáním Zlatého 
Alberta. Letos byl oceněn ing. J. Odehnal. Následovala přednáška p. Yvonne Fričové o indiánech kmene 
Chemacoco, což jsou potomci A. V. Friče. Snad nejvíc byla očekávaná přednáška př. Bohaty, Myšáka 
a Šnicra, o jejich nové lophophoře. Uvedli ji opravdu velmi pěkně, ale nechce se mi věřit, že je tak úplně 
nová. Ano, Vojta Myšák jako odborník na lophophory poznal, že se jedná o nový dobrý druh, ale jak sami 
říkají, roste na velkém areálu a je poměrně hojně rozšířená, ale že by se už někdy dříve nedostala nějakým 
způsobem do Evropy? Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby tyto rostliny už někde ve sbírkách byly. Blok 
přednášek zakončil Boris Vrškový povídáním o krásné přírodě ostrova svobody, o Kubě. Aspoň pokud se 
jedná o rozmanitost flóry na tomto ostrově, tak je to pravda. Bohužel, kvůli odpolednímu představení 
musel být kinosál uvolněn dříve, než bylo dohodnuto, a tak přednáška p. Vlka a další odpadly. Bohužel... 
                                                                                                                                                                    vch 

 
VALNÁ HROMADA  Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů 
 
V sobotu 11. října 2008 ve Zlíně se uskutečnila Valná hromada „českých a slovenských kaktusářů“. Na Valné 
hromadě bylo přítomno 71 kaktusářů, z toho 37 delegátů organizací s hlasem rozhodujícím, což je zatím rekordní 
účast v historii Společnosti. Zasedání organizoval KK Zlín v čele s předsedou Ing. Jiřím Pešatem, zlínský klub slaví 
50. výročí činnosti. Po zahájení předsedou Společnosti přednesl krátký uvítací projev předseda KK Zlín př. Pešat. 
Valná hromada proběhla podle plánu a připraveného programu. Závěry v krátkosti: 
• Daří se udržovat dobré finanční zdraví Společností, díky tomu zůstane cena časopisu pro rok 2009 stejná 
230,– Kč, díky dobrému stavu financí je možné vydávat Speciály (za poslední 4 roky jich bylo vydáno 11); 
• jsou k dispozici neprodané výtisky časopisu za sníženou cenu; 
• redakční rada pracuje spolehlivě a bylo poděkováno hlavně těm, kteří dotahují závěr vydávání jednotlivých 
čísel časopisu: předsedovi RR a VR Ing. Ivanu Běťákovi, šéfredaktorovi Mgr. Petru Pavelkovi, redaktorovi Jiřímu 
Štemberovi; 
• od roku 2002 pracuje archivní sekce, v současné době dvoučlenná (Vochozka, Stejskal). Můžeme se těšit na 
první souhrnné výsledky její práce. Povinností jednotlivých klubů je poskytovat jednou ročně zprávu o činnosti klubů 
(vyplývá to ze stanov SČSPKS), bohužel se tak v mnohých případech i přes výzvy archivní sekce neděje; 
• vyznamenání „ZLATÝ ALBERTO“ pro rok 2009 bude uděleno JUDr. M. Veverkovi z Prahy (dlouholeté 
zastupování Společnosti ve věcech právních a významný odborník a propagátor rodu Parodia); 
• v srpnu se uskutečnila na Výstavišti Flora Olomouc v rámci letní etapy výstavy Národní výstava kaktusů 
a sukulentů. V historii Společnosti to byla největší přehlídka dovedností a pěstitelského umu kaktusářů a sukulentářů 
z celé republiky. Výsledkem společného úsilí bylo ocenění Představenstva Flory Olomouc za vytvořenou expozici, 
které převzal z rukou Představenstva Flory Olomouc za SČSPKS Ing. Miroslav Sochůrek, který ze svého volného 
času obětoval spoustu hodin organizačním záležitostem. Společnost mu poděkovala za odvedenou práci; 
• stávající předseda Společnosti Ing. J. Odehnal končí ve funkci na vlastní žádost; 
• valná hromada zvolila nový výbor, novým předsedou Společnosti byl zvolen Ing. Jaroslav Vích, Chuchelná, 
tajemníkem zůstává Ing. Ivan Běťák, Praha, hospodářem zůstává Ing. Stanislav Stuchlík, Brno. Za pražskou 
organizaci jsou dále ve výboru Společnosti Ing. Lubomír Berka a Mgr. Petr Pavelka. 

Po polední přestávce proběhl krátký odborný program. 
                                                                                                                                                                             – LB – 
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Z HISTORIE SPOLKU XII. 
Jméno František Petzold, které se mihlo v minulém pokračování našeho seriálu, bylo 
podnětem pro dnešní téma: profesionální obchodníci bez vlastního pěstitelského zázemí.  
Ti byli totiž mnohdy „prvním lasem“ pro celoživotní kaktusářskou vášeň.  
Ve dvacátých letech 20. století si kaktusáři nosili domů „nejdříve laciné semenáčky a odnože, 
později i semena a první importy“ zejména ze čtyř pražských adres: již zmíněného Petzoldova 
semenářství v Havířské ulici, od Bahlsena v Bredovské ulici, od Talacka na Haštalském 
náměstí a především z Hilmarova kaktusářského stánku z tehdejšího Vinohradského tržiště na 
Tylově náměstí. Exotický Hilmarův stánek byl první a na dlouhou dobu také jedinou 
specializovanou prodejnou, kde „se mezi Fričovými fotografiemi a výstřižky z časopisů kupily 
importy, zdejší výpěstky a občas i staré cenné exempláře“.  
Koncem třicátých let se pak objevila originální postava, bez které si pražské kaktusářství 
nedovedeme představit, Josef Fidrmuc, původně zahradník, který svůj zprvu přenosný stánek 
umístil v průjezdu Kolovratského paláce na Ovocném trhu. Přestože sám kaktusy nepěstoval, 
stal se postupně na slovo vzatým odborníkem s rozsáhlými znalostmi nejen kaktusů, ale 
i kaktusářů. Jeho rukama prošly statisíce kaktusů, vyrostlých v amatérských i profesionálních 
pěstírnách, nebo pocházejících z rozprodávaných sbírek a pozůstalostí. Přes týden prodával, 
v sobotu a neděli se svými kufry cestoval a nakupoval. Jedním z jeho největších dodavatelů 
byl J. Šuba z Týnečku u Olomouce.  
Takto jeho „obchod“ popsal F. Pažout ve fejetonu nazvaném Kaktusářský průjezd (1943): 
„… před vraty jednoho ze staroměstských domů na Ovocném trhu najdete primitivní stolek 
plný kaktusů a za vraty v rozlehlé síni další pichlavou výstavu. Budete-li mít štěstí a zastihnete 
příchod „nové várky“, najdete tam kaktusy všude, kde se podíváte. A v tomto světě kaktusů, 
kde podobně jako někde v antikvariátě … najdete všemožnou kaktusářskou všehochuť, můžete 
zastihnout i zájemce, pátrajícího po pravých Fričových unikátech nebo jiných vzácnostech. 
Nad vší tou naježenou společností vládne pan kaktus, který se jediný v té směsici jak se patří 
vyzná a který snad po letech sám bude také píchat…“ (k tomu ještě drobná, ale ne zcela 
zanedbatelná poznámka: každý den navečer všechnu tuhle nádheru skládal J. Fidrmuc do 
kůlny ve dvoře). 
Těsně po 2. světové válce J. Fidrmuc aktivně přispíval k obnově pražského kaktusářského 
života, byl členem výboru a ve svém „Obchodu kaktusy, Ovocný trh“ a později v prodejně 
kaktusů v paláci Adria na Národní třídě, kde byl dlouhá léta vedoucím, lákal do Spolku 
„divoké kaktusáře“. 
                                                                                                                                                   vš 
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3. CO BUDE                                                               www.spks.cz 
Vánoční schůze 
Při vánoční schůzi opět jako každý rok proběhne soutěž v krátkém programu (do 5 minut s komentářem) 
nebo 10 obrázků jen se jmény rostlin. Bude i tombola a kviz.                                                                     – IB –  
 
Členské příspěvky – časopis Kaktusy 2009 
Přílohou tohoto čísla Věstníku, letos posledního, je složenka A-V s vaším evidenčním číslem (var. 
symbol) pro zaplacení příspěvku na rok 2009.  
Minimální = základní příspěvek pro rok 2009 je stejný jako loni a minulé roky. Rozhodla se tak 
i Společnost. Výrobní cena časopisu se zatím nezvyšuje. Jaké bude poštovné pro hromadné zasílání, 
dosud není známo, ale snad to zvládneme.  
Členové nad 70 let   230,– 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 650 platících členů 
a z toho již více než 60 % platí více než minimální částku. Výbor je Vám všem, komu to situace 
umožňuje, vděčen. Nám všem to pomáhá udržovat činnost klubu na vysoké úrovni – zahraniční hosté na 
sympoziu, doplňování knihovny o většinu odborných novinek z celého světa (stav knihovny je více než 
2000 knih), zajištění záznamu většiny přednášek na video, pořádání a mírné dotování obou zájezdů 
apod. Příspěvky je možné platit na přednáškách nebo pomocí poukázek či bankovním převodem. Je 
vhodné platit obratem, nutné je dodržet termín 15. 1. 2009 (termín klubové objednávky u dodavatele). 
Útržky složenky (i případný bankovní výpis) slouží jako legitimace. Vy, kteří platíte bankovním převodem, 
nezapomeňte uvést své evidenční číslo jako variabilní symbol a zaplaťte do 30. 1. 2009.  
VELMI PROSÍM O DODRŽENÍ TERMÍNU A TĚM, KDO POŠLOU NĚCO NAVÍC, PŘEDEM DĚKUJI. 

                                                                                                                                                        Ivan Běťák, předseda 
 

Sympozium 2009 – 28. 3. 2009 
Sympozium je plně připravené, sál smluvně zajištěn – tam, kde v posledních letech – a přednášející 
rovněž, i když zde může vždy nastat změna.  
Slaba – Bolívie (vyjde i Speciál 1/09)                                                                   www.spks.cz 
Müller – Anglie, Turbinocarpus 
Bohata – Mexiko, novinky apod. 
Vlk – Somálsko                                         Většina přednášek 60–70 minut.                                              -IB-   

 

Gymnofil – Brno 2008 
Poslední víkendu v srpnu v proběhlo setkání Gymnofilů. Tuto akci, navštívilo cca 80 kaktusářů.Mimo jiné nás 
navštívili přátelé z Holandska, Rakouska, Německa, Ruska, Polska, Itálie, Slovenska. Byl tu Ludwig Bercht, 
Wolfgang Papsch, Helmut Amerhauser, Viktor Gapon, Gert Neuhuber a další. Setkání tradičně započalo pátečním 
posezením. V sobotu byl blok přednášek až do večera. V neděli následovala návštěva sbírek. My osobně jsme 
navštívili J.Odehnala, T.Kulhánka aj.Procházku. Za pražskou organizaci se zúčastnili cca 10 gymnofilů. 
Bohužel se ve stejnou dobu konalo v České Třebové i setkání Notofilů. Jinak poslední srpnový víkend se povedl, 
posíláme poděkování pořadatelům.              Ahoj za 2 roky v Plzni.                        Zdeněk Podroužek a Jirka Vařečka 
 
Zájezd 8.5.2009        záměr a dotaz      8.5. – 10.5.2009,          nebo „jen“ 8.5. – 9.5.2009 ???????? 
Jak jsme se již dohodli na jarním zájezdu, pojedeme na jižní Moravu (spojíme s návštěvou sklípku). Jen je otázka, 
na jak dlouho. Každopádně budeme vybírat zálohu! Na 1 noc (2 dny) = 1.000,-Kč/osoba, na 2 noci (3 dny) = 2.000,-
Kč. Nemáme představu, kam se může vyšplhat cena nafty (??? 24Kč/na km) a „čekačka“  řidiče. Kolik ujedeme? 
Denně 600km? Ubytování? Věřím, že cena bude jasnější v lednu 2009. Pokud nenaplníme zájezd na 2 noci, jedem 
automaticky na jednu. Posílejte mi již dnes předběžné přihlášky (email, SMS).  
Přihlášky na zájezd a příspěvky do Věstníku: 
jiri.varecka@seznam.cz         mobil: 603 46 76 96                                             www.spks.cz 
 
SEMENA KAKTUSŮ od A do Z, 4000 položek, novinky 2008, nové kolekce, Chile, Argentina, Bolivie, Brazílie, Mexiko, karibská 
oblast, Kolumbie, Namibie, palma z Argentiny - opravdový šperk (-20°C) a mnoho dalších překvapení!!! Nový katalog 2009 za 3 
x 10,- pošt.známku na adrese distributora:  
Podroužek Zdeněk, Drůbežnická 261, 190 11 Praha 9. Na jaře bude též katalog rostlin.  
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