
Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze   – zal. 1922  

Věstník                                                   č.   196                                             13. 11. 2009  
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 2010                                                   
    výbor           knihovna  přednáška      téma – autor

Prosinec 1. 12. 09 3. 12. 09  17. 12.  17. 12.  tradiční vánoční setkání
Leden   5. 1.   7. 1.  21. 1.  21. 1.  Heřtus
Únor   2. 2.   4. 2.  18. 2.  18. 2.  Šeda
Březen   2. 3.   4. 3.  18. 3.  18. 3.  Záruba
Březen            27. 3. 2010  sympozium  Halfar, Heřtus... 
Duben   6. 4.   1. 4.  15. 4.  15. 4.
Květen   4. 5.   6. 5.  20. 5.  20. 5.
Květen               8. 5.– 9. 5.  zájezd Ostrava a okolí
Červen   1. 6.   3. 6.  17. 6.  –––
Červen              5. 6.– 20. 6.  výstava
Září   7. 9.   2. 9.  16. 9.  16. 9.
Září              9. 9.– 19. 9.  výstava
Říjen   5. 10.   7. 10.  21. 10.  21. 10.
Listopad   2. 11.   4. 11.  18. 11.  18. 11.
Prosinec   7. 12.   2. 12.  16. 12.  16. 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). Pro nečleny Spolku budou kazety 
půjčovány až po konzultaci s předsedou.

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.

                                                                                                                                                                                                                          – LB –

3. CO BYLO 
Přednáška 17. 9. 2009, MUDr. V. Vlk
Přesto, že nešlo použít zatemnění, a zpočátku proto nebylo diáky nejlépe vidět, skoro všichni vydrželi až do konce. 
Diskuse o tématu a rostlinách dokonce probíhala i po 20. hodině před domem. Přítel Vlk nás zavedl do Somálska 
roku 1993, do doby, kdy tuto zemi opustily cizí armády a ještě plně nepropukly boje místních klanů. Viděli jsme 
rostliny,  které  nelze běžně spatřit  ve  sbírkách,  vesměs endemity Somálska.  A na závěr  seznámil  přednášející 
posluchače  i  se  zkušenostmi  z  pěstování  představených  rostlin,  v pravokořenné  podobě  většinou  těžko 
udržitelných,. a výsledky pokusů opakovaných 16 let. Jednalo se o euphorbie, caralumy, echidnopsisy a podobné 
rarity. Velmi zajímavý večer.
                                                                                                                                                                                                                            – IB – 

mailto:Berka.frailea@seznam.cz


Výstava – podzim 2009 
Podzimní výstavu stejně jako loni navštívilo 1250 platících návštěvníků, přestože v prvním hlavním víkendu kvůli 
akci squaterů byla zahrada zavřena a veřejná doprava odkloněna. Ozdobou letošní výstavy (vesměs prodejní) byla 
nabídka 20–30letých, v době výstavy kvetoucích ariocarpusů. Nabídka ostatních rostlin byla průměrná, běžná jako 
v minulých letech. Výstava byla doplněna o opakovanou expozicí fotografií z jarní výstavy, zachycujících pražská 
okna s kaktusy, která řadu let pilně fotografuje př. Halbich. 
V prodejní  části  se  letos  návštěvníci  více  přiklonili  k rostlinám u nás  pěstovaným,  zatímco  dovozové,  patřičně 
pomocí  chemie  urychlené  sukulenty  i  kaktusy  zůstávaly  mimo  zájem  (barevné  mihanowitchii  zůstávaly  skoro 
všechny nepovšimnuty). Podobný příklon k zájmu o v tuzemsku pěstované rostliny potvrzují i pořadatelé ostatních 
výstav a potvrdil  jej i  zájem návštěvníků na kaktusové pouti v Chrudimi.  Také zájem o tilandsie je nahrazován 
zájmem o zřejmě v poslední době módní masožravky.
                                                                                                                                                                                                                            – IB – 
Přednáška 15. 10.  2009
Kustod Botanické zahrady hl. města v Troji př. ing. Eda Chvosta nás vzal s sebou na loňskou expedici do Peru. Po 
několik týdnů měl možnost  zde sledovat i studovat kaktusovou vegetaci v různých nadmořských výškách od 1000 
m n. m. až po nějaké 4500 m n. m.  Měli s sebou i měřicí a výzkumné vybavení, které jim po horách nosili oslové 
a muly. Mohli tam např. sledovat teplotu v trsu kaktusů během dne i noci, kdy venku bylo –10 °C až +30 °C. Také 
nádherné scenerie  okolních hor  a  ledovců byly  úchvatné.  Můžeme se těšit,  že  vše bude písemně i  obrazově 
zachyceno v časopise nebo samostatné publikaci. Krásný večer.
                                                                                                                                                                                                                           – IB – 
Výstava sukulentů – říjen 2009 BZ Troja 
Využil  jsem  pozvání  čelákovických  bratrů  Červinkových  a  zúčastnil  jsem  se  komentované  prohlídky  výstavy 
sukulentů a skleníku Fata morgana. Průvodcem byla kurátorka skleníků a sukulentů BZ Troja RNDr.  Smržová. 
Znovu po roce jsem si prohlédl tento skleník. Výstava byla opět jen na parapetu oken, letos doplněná na vyhlídce 
asi 20 sukulentními bonsajemi př. Herynka. Po dlouhé době  jsem viděl bíle kvetoucí Pach. lameri asi 2 m vysoké. 
Výklad  k  porostu  skleníku  byl  vyčerpávající.  Skleníku  velmi  prospělo  dosvětlování  silnými  lampami.  Zajímavé 
odpoledne.    
                                                                                                                                                                                                                            – IB – 
Sympózium Brno  17.10.2009
Klub  kaktusářů  Astrophytum  Brno  pořádal  tradiční  podzimní  sympozium,  opět  v  Klubu  Univerzity  obrany, 
Šumavského ul. Přednášky: S. Stuchlík – Kaktusy Rio Grande do Sul, J.Gratias – Sukulentní euphorbie, L.Kunte – 
Baja California – úplně jiné Mexiko a J.Odehnal – Argentina, prosínec 2008. Nejen že přednášky byly vynikající, ale 
pořadatelům  se  povedl  výborný  počin,  všichni  účastníci  dostali  při  zakoupení  vstupenky  DVD  s  nahranými 
přednáškami!!!  Opravdu skvělé, vše!!!                                                                                                                  =JV=

3. CO BUDE

Členské příspěvky – časopis Kaktusy 2010
Přílohou tohoto čísla Věstníku, letos posledního, je složenka A-V s vaším evidenčním číslem (var.  symbol) pro 
zaplacení příspěvku na rok 2010. 
Minimální = základní příspěvek pro rok 2010 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 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. 2010 (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. 2010. 
VELMI PROSÍM O DODRŽENÍ TERMÍNU A TĚM, KDO I LETOS POŠLOU NĚCO NAVÍC, PŘEDEM DĚKUJI.

                                                                                                                                                        Ivan Běťák, předseda



Sympozium 2010 – 27. 3. 2010
Sympozium je připravené, sál smluvně zajištěn – tam, kde v posledních letech – a přednášející rovněž. 
Přednášející budou upřesněni v příštím Věstníku. 
                                                                                                                                                                                                                            – IB –
 Zájezd za kaktusy 8.5. - 9.5.2010
Tak přátelé, je to tady zase. Protože 8.5. je sobota, můžeme jet na dvoudenní zájezd. V 2010 pojedeme do 
nám již známého okolí Ostravy. Pomoc mi již tradičně slíbil přítel Lumír Král, plán cesty je již hotov, 
zastávky budou samozřejmě také cestou. Těším se na účast a setkání.                                                   =JV=

Z     HISTORIE SPOLKU XVI.  
V Botanické zahradě UK proběhla v říjnu akce,  připomínající  111 let  její  existence na pravém břehu 
Vltavy (na podzim roku 1888 byla Botanická zahrada přestěhována ze smíchovského nábřeží, kde trpěla 
pravidelnými záplavami, do současné lokality Na Slupi a od té doby se historie zahrady píše tak, jak ji 
známe  dodnes).  I  my  bychom  rádi  připomněli  při  této  příležitosti  vzájemnou  spolupráci;  pražské 
kaktusářství totiž patří k historii Botanické zahrady již nezanedbatelných 83 let. 
Tradice pěstování  sukulentních rostlin v Botanické zahradě je však mnohem delší,  jako příklad může 
sloužit citát z Kaktusářských listů 1925 (strana 15):
 „Prof.  MUDr.  W.  Kosteletzky  vydal  v roce  1844  Index  plantarum  horti  c.c.  botanící  Pragensis,  
obsahující úplný seznam rostlin tehdy v universitní botanické zahradě pěstovaných. Seznam obsahuje 216 
druhů kaktusů (nečítaje variety) a sice:
z rodu  Cereus  65,  Opuntia  61,  Mammillaria  42,  Echinocactus  14,  Rhipsalis  12,  Echinopsis  6,  
Phyllocactus 5, Pereskia 4, Epiphylum 2, Hariora a Melocactus 1. Ostatní sukulenty zastoupeny jsou  
následujícím počtem druhů – Mesembriathemum 102, Aloe 67, Sedum 48, Crassula 13, Cotydelon 11, 
Agave, Yucca 8, Echeveria 5 aj.“
Ale zpět k původnímu tématu: První vlaštovkou budoucí trvalé spolupráce byla výstava Sdružení v roce 
1926; ve skleníku Botanické zahrady  vystavovalo 12 členů (včetně A. V. Friče) a dvě obchodní firmy. 
V dalším roce se skleník opravoval („pro špatné počasí hlemýždím tempem“) a tak se nevystavovalo. 
Vynucenou přestávku si oba Spolky vynahradily vrchovatou měrou v roce 1928, který byl  skutečným 
mezníkem pravidelné a trvalé spolupráce mezi Botanickou zahradou a pražskými kaktusářskými subjekty, 
tedy Spolkem, Sdružením i Fričovým Mezinárodním sdružením pro studium kaktusů.  Ta trvala až do 
roku 1940. Nelze zatajit, že vzájemná konkurence způsobovala mnohdy zlou krev, která prosakovala i na 
stránky tehdejších kaktusářských časopisů.
Oceněním vstřícnosti Botanické zahrady byla i skutečnost, že na valné hromadě v lednu 1929 byl zvolen 
její ředitel Karel Domin čestným členem Spolku.
Vrcholem  tohoto  období  byla  v roce  1937  Spolkem  organizovaná  mezinárodní  výstava  za účasti 
německých,  rakouských,  belgických,  holandských,  jihoafrických,  anglických  a monackých  kaktusářů; 
vystavovatelů bylo celkem 65. 

  
 Skleník Botanické zahrady UK v roce 1930                         Záběr z výstavy 1937 



Válečné a těsně poválečné období znamenalo podstatné snížení počtu členů a pokles spolkových aktivit. 
Následný postupný vzestup však srazilo na kolena zrušení spolčovacího zákona a tím i samostatného 
Spolku.  Naštěstí  zde  byly  stále  pevné  vazby kaktusářů  na Botanickou  zahradu,  zejména  poté,  co  se 
kustodem sukulentní  sbírky  stal  Rudolf  Šubík  ,  který  ve  velmi  krátké  době  soustředil  v BZ cennou 
kolekci kaktusů a sukulentů, často ze sbírek renomovaných prvorepublikových kaktusářů (K. Klusáček, J. 
Šíbal, K. Karmazín a další). 
Zbytky Spolku se tak celkem hladce staly součástí „Závodního kubu ROH při závodní radě Biologické 
fakulty v Praze jako zájmový kroužek pod názvem Kroužek kaktusářů“ a R. Šubík byl po celých deset let 
jeho předsedou. Spolupráce v této obtížné době byla v rámci daných možností nezastupitelná zejména pro 
zachování  standardního  a  pravidelného  života  Spolku (konání  členských  schůzí  v prostorách  fakulty, 
exkurze atd.). Na uspořádání vlastní výstavy však Spolek po nějakou dobu ještě sílu neměl. Snad proto 
v roce 1959 tuto akci, která byla překvapením i pro samotné pražské kaktusáře, zorganizovala samotná 
Botanická  zahrada.  „Nejpříjemnějším  překvapením,  zejména  pro  ty,  kteří  znali  dřívější  skromné 
expozice…byl počet a kvalita rostlin, z nichž dnes Botanická zahrada výstavu sama sestavila. Ve třech  
rozsáhlých odděleních skleníků zahrady bylo na ploše 500 m2 vystaveno ve více než 10.000 rostlinách 
1500  druhů  kaktusů  a  jiných  sukulentů.  Výstava  se  konala  od  13.  června  do  31. července  1959  a 
navštívilo ji na 20.000 návštěvníků. Tato čísla znamenají, že naše BZ mohla dnes, díky péči, věnované 
v uplynulých  deseti  letech  oddělení  sukulentních  rostlin,  uspořádat  a  svým materiálem naplnit  jednu  
z největších výstav těchto rostlin dosud u nás konanou.“ Výstava měla také další pozitivní výsledek – 
jeden  ze  skleníků,  obsahující  povšechný  přehled  čeledi  Cactaceae  a  jiných  sukulentů,  zůstal  trvale 
přístupný pro návštěvníky BZ (tento stav trvá v různých obměnách dodnes). 

   
                                 Stálá expozice Botanické zahrady UK (okolo roku 1980)

Vytvoření  samostatného  Klubu  kaktusářů  Praha  v roce  1968  vzájemné  vztahy  BZ  a  Spolku  nijak 
neochladilo, stačí citovat z dopisu KKP ze dne 12. 12. 1968: „Kroužek kaktusářů …působil pod Vaším 
patronátem  téměř  20  let.  Tento  dlouhodobý  patronát  umožnil  …sdružovat  po  dlouhá  léta  pražské  
pěstitele  kaktusů…Používáme této  příležitosti  k tomu,  abychom Vám za tento  patronát jménem všech 
členů kroužku co nejvřeleji poděkovali… doufáme, také v pokračování  vzájemné spolupráce…“ 
Ta  se  projevila  uspořádáním  společné  výstavy  kaktusů  při  příležitosti  50.  výročí  založení  Spolku 
(původně 10. 6. – 25. 6. 1972, pro velký úspěch prodlouženo do 2. 7.). „Díky velkému úsilí př. Šubíka a 
řady obětavých kaktusářů z našeho klubu podařilo  se  vytvořit  jednu z největších  a nejhezčích  výstav  
kaktusů, jaké se kdy u nás pořádaly.“
Tradice pravidelných výstav se ale obnovila později – každoroční společné výstavy Botanické zahrady 
UK a Spolku se konají od roku 1984, spolupráce se však neomezuje jen na jejich pořádání, ale to je už 
současnost…                                                                                                                                                vš

P  ř  ísp  ě  vky do v  ě  stníku 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. : 241 765 942
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