Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze – zal. 1922
Věstník
č. 193
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.
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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).
Žádám všechny, kteří mají knihy déle než z posledního čtvrtletí roku 2008, o vrácení, připravujeme
rozesílání upomínek. Děkuji L. Berka
– LB –

3. CO BYLO
Přednáška 20. 11. 2008, Ing. Vlastimil Lukeš, Baja California
Přítel Lukeš doprovázený svou aktivní manželkou a devíti dobře situovanými kaktusářskými přáteli navštívil
zajímavé kaktusářské lokality na poloostrově Baja California a několikrát vyrazili i na přilehlé ostrůvky, kde je často
člověkem nevyužívaná příroda (neobydlená nebo jen minimálně), vesměs plná sukulentní vegetace a kaktusů.
Dokonce si zaletěli i na vzdálené ostrovy nebo se zajeli podívat na zde se rozmnožující velryby a mohli si je pohladit
vlastní rukou. To vše jsme viděli zdokumentováno na nádherných obrázcích. V kaktusech převládaly feráky, a to od
malých a často vzácných až po 3–4metrové, od těch s šedými trny přes žlutě až po rudě otrněné, s květy i poupaty.

Často se jednalo o první návštěvu kaktusových odborníků na těchto exotických nalezištích. Téměř 100 diváků
prožilo nádherný, skoro předvánoční večer. Dík.
– IB –

18. 12. 2008
Večer vedl př. Běťák, poděkoval věrným za pravidelnou účast a pak proběhl tradiční kvíz, poté 6 „krátkých
programů“, vesměs vše digitálně. Po rozebrání tomboly připravené př. Halbichem a popřáním příjemných svátků
předsedou Běťákem skončil přednáškově docela zajímavý rok 2008.
– IB –

Přednáška 15. 1. 2009, Miloš Záruba
Miloš Záruba nás opět vzal do Mexika, tentokrát do jižní části, kam tolik výprav nejezdí. Kromě mammilarií jsme
mohli vidět i krásné cereusy a velmi rozmanitou doprovodnou vegetaci, nádherné velké kvetoucí tillandsie, orchideje
a bromélie. Vše bylo doplněno i pohledem z výstupu na jednu z nejvyšších mexických sopek. Milovníci klasiky se
radovali z pohledů na nádherné diapozitivy, které zachycují náladu stále ještě opravdu tak, jak ji vidí i lidské oko.
– IB –

3. CO BUDE
Sympozium 2009
Tradiční jarní sympozium se bude opět konat poslední sobotu v březnu 28. 3. 2009 na stejném místě jako již několik
let v Libni (Praha 8), Zenklova ulice (bílý dům).
Letos potvrdili účast:
John Miller (Anglie) – turbinicarpusy, Rudolf Slaba – Argentina 2008, Miroslav Halfar – Brazílie, Vítězslav Vlk –
kvetoucí Namaqualand, Jaroslav Bohata – Mexiko, novinky.
V prodeji budou přebytky starších časopisů, také nějaké rostliny a literatura. Vstupné 100 Kč. Začátek přednášek
v 9.00 (sál otevřen od 8.00).
– IB –

Výstava červen 2009 (6. 6.–21. 6.)
Pro 42. výstavu kaktusů a sukulentů pořádanou ve spolupráci s Botanickou zahradou Přírodovědné fakulty
Univerzity Karlovy. Garant vybral a výbor schválil následující záměr:
Název expozice
Garant
Soutěže (garant Kašpar)
Tillandsie – rozd. stěna
Heřtus
Půl metru z mé sbírky
Ferocactus
Brejník
Můj nejhezčí kaktus (jednotl. i miska)
Parodie
Zelenka
Můj nejhezčí sukulent (jednotl. i miska)
Gasterie
Pavelka
O nejhezčí exponát celé výstavy – anketa
Turbinicarpus
Ježek
Sempervia, Jovibarby
Kopecký
„70“
Kašpar
Co se vystavovalo v roce 1989
Šedivý, Vaněk
Choroby, škůdci a pěst. chyby
Pavelka
Kaktusy a sukulenty v oknech
Halbich
Foto: Kaktusy a suk. v oknech Prahy Halbich
Nábor mládeže do kroužku
Krejčík
Zájemci o účast kontaktujte garanty.
Součástí výstavy bude i nově upravená expozice kaktusů a sukulentů Botanické zahrady.
– IB –

Přihlášky do prodeje rostlin na jarní výstavu K+S posílejte do 30. 5. 2009.
Na adresu: Halbich Karel, K Lukám 649, 142 00 Praha 4. Nebo na e-mail: karel.halbich@volny.cz
Přihlášky budou přijaty jen v písemné podobě. Přihlásit se můžete také na přednáškách klubu či na sympoziu.
– HK –

Jarní výstava kaktusů a sukulentů – výstava fotografií
Vážení přátelé, jedním ze záměrů na jarní výstavě K+S je vystavit pražská okna s kaktusy na fotografiích. I přes
svůj bohatý archiv fotografií Vám budu vděčen za tip, kde jste viděli hezké okno. Prochodil jsem hodně ulic, ale
určitě mi hodně uniklo. Stačí mi jméno ulice. Tipy mi můžete předat na přednáškách, sympoziu, e-mailem:
karel.halbich@volny.cz či zprávou na mobil: 603760695. Děkuji předem, Karel Halbich
– HK –

Z HISTORIE SPOLKU XIII.
Okenní kaktusáři jsou nezastupitelnou kategorií pěstitelů v dějinách pražského Spolku, vždyť
„kaktusářství vznikalo původně jako sport obyvatelů městských činžáků. Svědčí o tom časopisy
z počátku 20. století, jejichž obsah byl zaměřen hlavně k tomuto způsobu pěstování sukulentních
rostlin“. Je všeobecně známo, že se jedná se o pěstitele, hodné obdivu pro jejich skromnost
a vynalézavost, kteří si zaslouží naši trvalou pozornost. Bez nároků na časovou posloupnost
bychom proto chtěli postupně připomenout některé významné členy Spolku, hlásící se hrdě
k titulu Okýnkář.
Pěstitelem, který prošel všemi stadii od předokenního skleníčku přes pařeništní a skleníkovou
kulturu, aby se opět vrátil k okennímu pěstování, byl František Pažout. Ten nám doporučil náš
první objekt (F. Pažout, 1962: „z četných sbírek okenních pěstitelů uvedu dvě, pěstované
s největší obětavostí: sbírku Ing. H. Berounského a Franka v Košířích“):
Hugo Berounský, širší kaktusářské veřejnosti téměř neznámý, významný a dlouholetý člen
Spolku, byl pravověrným okýnkářem. S kaktusy začal přímo vzorově: „U mne to vzniklo tak, že
jsem asi před 35 lety (tj. kolem roku 1930 – pozn.vš) utrhl na Riviéře placku opuncie robusty
a před odjezdem jsem ji ve spěchu strčil do koupacího střevíce, kde zůstala zapomenuta. Když
jsem po roce vytáhl střevíce z komory, měla opuncie živé kořínky a po zasazení pustila novou
placku. Bylo to oslňující a už jsem byl v tom.“
H. Berounský pak kaktusařil až do své smrti v zakouřeném průmyslovém Smíchově („říkám, že
by mně mělo být kaktusaření zakázáno“) a okenní pěstování se mu stalo zalíbením a ortodoxní
zaujatostí. Takhle o své zálibě s nadhledem a jemnou sebeironií napsal: „Pěstuji kaktusy pro
krásu a rekreaci a musím konstatovat, že jedině okenní pěstování je nejsprávnější. Jsem-li
duševně unaven nebo zkrušen smutkem, nemusím nikam běhat, vysunu než zadní sklo skleníčku
a položím se takřka mezi své miláčky a mohu pozorovat pohodlně a zblízka, nikým nerušen, jejich
krásu. Ani červený pavouček mi neunikne. Vydržím tak hledět, zatknutý nosem v barvitost a
bizarnost trnů často i celou hodinu…Však také jistě v domě naproti slynu za tichého blázna!“
Někdy kolem roku 1935 vstoupil do Spolku a nezůstalo jen při pasivním členství – jako člen
výboru je registrován v letech 1937, 1963 a 1964. V těžké době po rozpuštění Spolku v roce 1953
byl jednou z opor a udržovatelů téměř ilegálního pražského spolkového kaktusářského života.
Inženýr Hugo Berounský, který byl ve svém civilním životě vynikajícím odborníkem v oboru
letectví, ministerský rada leteckého odboru Ministerstva dopravy, nositel nejvyššího
francouzského vyznamenání – Řádu Čestné legie, zemřel 13. září 1965.
vš

Exkurze Spolku k J. Seidlovi do Břežan v roce 1955, druhý zleva v klobouku H. Berounský

Vánoční kvíz
Z letošního vánočního kvízu uvádíme otázky, které nebyly spojeny s určováním rostlin (bylo celkem 18 otázek).
Zkuste to s námi (vyhodnocení na konci Věstníku). Gratulujeme letošním výhercům – pánům Bohatovi a
Podroužkovi (oba 17 správně). Dále děkuji spoluautorům kvízu pánům Halbichovi, Ullmanovi, Pavelkovi, Šedivému
a Jiránkovi. L. Berka
1. Na začátku 30. let 20. století vycházely v Československu 3 kaktusářské časopisy. Do kterého z nich přispíval
Karel Čapek?
a – do Kaktusářských Listů
b –do Kaktusářského Obzoru
c – do Kaktusáře
2. Několik pražských kaktusářů si v 60. letech 20. století pronajalo od tehdejšího podniku Sady, lesy zahradnictví
skleník. Toto společenství, které všichni znali pod jménem PAPABOLIS, sestávalo z pánů:
a – Pažouta, Pacha, Boubely, Lichtnekera a Štora
b – Pažouta, Paroubka, Boubely, Lichtnekera a Štora
c – Pažouta, Paroubka, Boubely, Lindnera a Štora
3. U kterého sklerokaktusu se vyskytuje v přírodě tzv. „forma albino“, která byla i předmětem vědeckého výzkumu
za podpory americké kaktusářské společnosti?
a – Sclerocactus parviflorus
b – Sclerocactus spinosior
c – Sclerocactus polyancistrus
4. a od čeho je toto jméno odvozeno?
a – od zabarvení trnů
b – od barvy květu
c – od lokality, na které se forma vyskytuje
5. Dosud nejjižněji se vyskytujícím turbinikarpusem (v širším pojetí) je:
a – Turbinicarpus alonsoi
b – Turbinicarpus pseudomacrochele
c – Turbinicarpus (Gymnocactus) horripilus
6. Ten pán, co organizuje spolkové výlety, se jmenuje?
a – Václav Chadraba
b – Jiří Chadraba
c – Jiří Vaněk
d – Václav Vaněk
7. V posledních letech byla popsána řada kaktusů jmény našich význačných kaktusářů. Na které jméno se však
nedostalo?
a – Pavel Heřtus
b – Ivan Milt
c – Miroslav Voldán
8. Mezi těmito jmény bylo i jedno v České republice nejčastější, které z nich patří k platně popsané rostlině?
a – Gymnocalycium novakianum
b – Gymnocalycium svobodeum
c – Gymnocalycium prochazkianum
9. Pericarstem je ?
a – vrstva buněk mezi květním lůžkem a stonkem
b – vrstva buněk mezi areolou a stonkem
c – je to nesmysl
13. Čeleď Mesembryanthemaceae zahrnuje na území Jihoafrické republiky a Namibie více než:
a – 50 rodů
b – 100 rodů
c – 200 rodů

14. Rod Ficus patří do čeledi:
a – Moraceae
b – Apocynaceae
c – Pedaliacea
15. Rody Myrnecodia a Hydnophytum rostou v:
a – jihovýchodní Asii
b – jihovýchodní Africe
c – jihovýchodní Austrálii
– LB –
Upozornění na výstavu Prokletí zlata Inků
V prostorách Starého probošství na Pražském hradě probíhá výstava Prokletí zlata Inků. Výstava potrvá do konce
května 2009. Je vystaveno plno zajímavých exponátů, které hodně přibližují um staré civilizace předkolumbovské
Ameriky. Výstava je doplněna filmem, který běží nepřetržitě a hodně přiblíží dávnou dobu. Zaujme i prostorová
projekce zlaté masky a konvice nápoje. Výstavu si můžete po zaplacení poplatku celou nafotit či zakoupit nějaký
suvenýr z bohaté nabídky prodejního stánku. Příjemné zážitky na výstavě přeje Karel Halbich
– HK –
Vyluštění kvízu: 1b, 2a, 3c, 4a, 5c, 6a, 7c, 8c, 9c, 13b, 14a, 15a.

Zájezd 8.5.2009

8.5. – 9.5.2009

Jak jsme se již dohodli na loňském jarním zájezdu, pojedeme na jižní Moravu (spojíme s návštěvou sklípku). Každopádně
budeme vybírat zálohu! Vybíráme 1.000,-Kč/osoba. Bude využito na naftu, ubytování a asi i na mírné občerstvení ve
sklípku. Nicméně, kdo zná dnes ceny za 3 měsíce??? Mám ještě cca 15 volných míst. Souhlasím s mnohými, stejně
postiženými pěstiteli, že není od věci vzít ssebou i životního partnera. Proto neváhejte!!! Opravdu je zájem. Zatím máme
předběžně domluvené návštěvy u J.Odehnala a T.Kulhánka. Pokud máte nějaké kontakty na tato místa, sbírky i
ubytování, uvítám spolupráci. Předem moc děkuji.
Přihlášky na zájezd a příspěvky do Věstníku:

jiri.varecka@seznam.cz

mobil: 603 46 76 96

www.spks.cz

INZERCE
Nový katalog semen 2009 vychází v únoru !!!
15.2.2009 je ukončena platnost katalogu Notosekce 2008, objednávky došlé do této doby budou vyřízeny! Katalog
2009 již není automaticky zasílán všem členům Notosekce, ale jen těm, kteří objednávali minulý rok!
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 v tištěné podobě za 3 x 10,- pošt.známku na adrese distributora: Podroužek Zdeněk,
Drůbežnická 261, 190 11 Praha 9.
Elektronicky je katalog zdarma – napište se o něj! kakteen@centrum.cz
Vážení přátelé.
Dovoluji si Vás upozornit na mé nové soukromé stránky pod domenou www.gymnocalycium.cz
S pozdravem Tvrdík Martin

Příspěvky do věstníku a přihlášky na zájezd 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

