
Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze   – zal. 1922  

Věstník                                                   č.   197                                               15. 2. 2010  
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

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.  Krajča
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 

3.1 Vánoční „besídka“ SPKS 17. 12. 2009

Vánoční schůzi zahájil předseda spolku, který v krátkosti shrnul celoroční činnost a hlavně se zabýval kroky, které 
byly podniknuty na zvrácení Nařízení vlády, které vchází v platnost dne 1. ledna 2010, jedná se o nařízení vlády č. 
455/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují 
za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu 
trestního zákoníku. Z vnějšího pohledu, všichni chápou protesty a obavy, ale nic se neděje. Doufejme, že se dít bude.
      Po úvodní části následoval tradiční vánoční kvíz, oproti jiným letům byl více zaměřen na poznávání, z tohoto 
důvodu nebude letos uveřejněn, na fotografie nejsme v tomto Věstníku přizpůsobeni. Letošním vítězem se stal pan 
Zdeněk Podroužek, dále touto cestou děkuji  pánům Bohatovi,  Pavelkovi,  Šedivému a Sochorovi za podporu při 
přípravě kvízu. Po kvízu následoval volný program z příspěvků členů, do programu přispěli pánové – Berka, Bohata, 
Hauser, Keller, Synáček a Quaiser. 
      Výbor děkuje dárcům do tomboly.                                                                             L. Berka

Věstník 197

mailto:Berka.frailea@seznam.cz


3.2 Přednáška 19. 11. 2009, Jarda Šnicer – Mexiko
Přednášel představitel mladé aktivní generace kaktusářů-výzkumníků a objevitelů věnující se systematicky Mexiku, 
kde byl  více než 10krát v různých obdobích, a často opakovaně na stejných místech. Snaží se svými  kamarády 
provádět průzkum krajiny – sledovat rozšíření jednotlivých taxonů, zjišťovat příčiny jejich variability a důvody a 
dobu jejich rozšiřování. Přednáška byla často doplněna o zajímavé zážitky z cest a obrázky místního folkloru, nejen 
toho pivního. Velmi kvalitní obrázky a výborný slovní doprovod jistě potěšily všechny přítomné. 
Nové  pojetí  cestovatelské přednášky,  ve  které  se  nesleduje  průběh cest,  ale  hlavně rozšíření  a  výskyt  skupiny 
vytipovaných (oblíbených) rostlin. Moc hezký večer.                                                                                            – IB – 

3.3 Přednáška 21. 1. 2010, Pavel Heřtus – Bolívie
Velký milovník bolivijských rostlin je již několik let pravidelným návštěvníkem této jihoamerické země, zajímavé 
po stránce kaktusářsko-sukulentní, ale i politickoekonomické. Morálesův politický systém pomáhá i kaktusářům tím, 
že se budují nové silnice, televizní vysílače na kopcích (a k nim nutné silnice) a další infrastruktura. Přednášející nás 
provedl svou poslední cestou roku 2009. V Bolívii navštívil několik zajímavých nových nalezišť sukulentů, rebutií 
a ostatních kaktusů a také nové údolí plné yuk a málo známých rostlin. Samozřejmě jsme viděli i nádherné tilandsie 
a bromélie v květu a rovněž na zajímavých stanovištích. Kvalitní fotografie byly doplněny velmi dobrým slovním 
doprovodem plným poutavých postřehů, týkajících se i života místních obyvatel.                                                – IB – 
  
4. Z     HISTORIE SPOLKU XVII. – Čestní a zasloužilí členové Spolku  
Jmenování čestných či zasloužilých členů Spolku, nejčastěji při příležitosti výročí jeho založení, je dobrou tradicí, 
trvající už téměř devadesát let. Protože jejich výčet není obecně znám, rádi bychom jednotlivé čestné a zasloužilé 
členy včetně stručné charakteristiky (podle možností našeho archivu) postupně připomněli. Někteří z nich už byli 
předmětem našich podrobnějších exkurzí  do historie Spolku,  jiné to ještě čeká,  někteří  jsou,  bohužel,  z důvodů 
nedostatku informací, téměř zapomenuti.
Historicky prvním čestným členem Spolku, zvoleným na první řádné valné hromadě, konané 4. 3. 1923, byl Alberto 
Vojtěch Frič  (1882–1944).  Důvody jeho zvolení  byly nasnadě – nepopiratelné zásluhy na vzniku Spolku.  Frič 
samotný však podle vlastních slov byl jen poradcem Spolku, nikdy nebyl řádným členem. Čestné členství trvalo jen 
krátce, o rok později byl Frič pro neshody s výborem ze Spolku vyloučen a nikdy už se jeho členem nestal. 
Dalšími  čestnými  členy  byli  představitelé  Botanické  zahrady  Univerzity  Karlovy,  se  kterými  Spolek  úzce 
spolupracoval od roku 1928 při pořádání svých výstav. Byli to
v roce  1929 prof. Dr. Karel Domin  (1882–1953), významný český  botanik se zaměřením na taxonomii rostlin, 
fytogeografii a geobotaniku, vysokoškolský pedagog a politik, v letech 1927–1940 ředitel Botanické zahrady
a v roce 1935 J. Hedrich, inspektor Botanické zahrady se zájmem o kaktusy a sukulenty. Byl partnerem Spolku i 
Sdružení  při  realizaci  výstav  a  se  sukulentní  sbírkou  Botanické  zahrady  se  podílel  i  na  výstavě  Fričova 
„Mezinárodního sdružení pro studium kaktusů“ v roce 1933.

      
Prvorepublikoví  čestní členové Spolku a Sdružení, u kterých se zachovaly dobové fotografie
 – zleva A. V. Frič, K. Domin (na fotografii vpravo, provází prezidenta E. Háchu Botanickou zahradou), J. Hedrich  
a J. Perla
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Výčet prvorepublikových laureátů Spolku uzavírá  Josef Mašín (1878–1939), zakládající člen spolku, člen výboru 
1927–1934 a v letech 1929–1932 předseda Spolku.  V této době,  na vrcholu své kaktusářské éry,  současně řídil 
redakční kruh Kaktusářských Listů a byl jejich častým přispěvatelem. Čestným členem se stal v roce 1935.
Nesmíme zapomenout ani na druhý, paralelní pražský spolek, fungující v letech 1924 až 1938 – Sdružení kaktusářů 
v Praze, který si zvolil v roce 1931 za své čestné členy 
předsedu Josefa Perlu (1896–1979), původně zakládajícího člena Spolku, fenoména prvních dvaceti let pražského 
organizovaného kaktusářství, naprosto výjimečného člověka ve všech směrech, 
a Jaroslava Libánského, druhého tahouna Sdružení v dobách jeho největší slávy v první polovině 30. let 20. století 
(o  J.  Libánském  víme  jen,  že  byl  v letech  1929–1934  členem  a tajemníkem  výboru  Sdružení,  přispíval  do 
Kaktusářského Obzoru a redigoval jej; jeho jméno se po roce 1934 ztrácí..)                                                         =VŠ=
                                                                                                                                                 
5. Výroční zpráva SPKS 2009 – část organizační

V současné době se nacházíme v polovině volebního období současného výboru. Výbor je volen na 4 roky. 
Pro připomenutí, složení výboru:
Předseda – Ivan Běťák
Místopředsedové – Petr Pavelka, Lubomír Berka
Pokladník – Jana Rácová
Knihovna – Lubomír Berka, Marie Šnajperková
Revizní komise – Václav Chadraba, Jiří Vaněk
Organizace výstav – Vladislav Kašpar, Karel Halbich
Propagace – Hana Hoštická
Archivář – Vladislav Šedivý
Členové – Pavel Heřtus, Petr Zlesák, Miroslav Veverka, Jiří Vařečka
Výbor se schází pravidelně 1. úterý v měsíci.

Počet členů spolku – ke konci prosince 2009 – 639 platících.
Rok 2009 proběhl v mezích, které jsme si vytyčili a jsme je schopni ovlivňovat.
Pravidelné měsíční přednášky – vyjma prázdnin a měsíce června.
Symposium – 4 přednášky, z toho 2 přednášející ze zahraničí, účast cca 180 platících.
Výstavy – ve spolupráci s BZ UK, 2 výstavy.  Jarní výstava 4500 platících návštěvníků. Společná akce společně 
s BZ Troja.
Zájezdy – v květnu dvoudenní na jižní Moravu, na podzim zamykání sezóny v Chrudimi. 
Knihovna – pravidelně 2x měsíčně. Mimo půjčování knih na místě možnost zapůjčení i poštou. Hojně využívána 
služba kopírování DVD.
Činnosti, kterými SPKS ovlivňuje i dění mimo spolek:
Celostátní výbor – v současné době máme zastoupení 3 členů, I. Běťák je tajemníkem Společnosti
Redakční a vydavatelská rada – 5 členů: I. Běťák je předseda redakční a vydavatelské rady, P. Pavelka – vedoucí 
redaktor, Jiří Štembera – grafický redaktor + příprava tisku
Distribuce tisku – I. Běťák 

Ostatní aktivity 
• Spolupráce s Botanickou zahradou UK – pořádání výstav, někteří členové výboru pomáhali a pomáhají při  

rekonstrukci výstavních i sbírkových expozic sbírky kaktusů a sukulentů
• Předseda spolku je ve stálém spojení s vedením BZ a přírodovědné fakulty
• Předseda spolku se významně podílel při usměrňování přípravy mezinárodní konference Spine perspectives
• V současné době se předseda spolku významně angažuje na možnosti ovlivnění vydaných Nařízení vlády, o 

psychotropních látkách – bohužel do voleb bez reálné možnosti cokoli změnit
• 4x ročně věstník, který dostává každý člen spolku a i předsedové ostatních organizací
• Náš člen M. Veverka získal cenu Zlatý Albert, za celoživotní zásluhy v oblasti našeho hobby.
• A. Krejčík vede kroužek mladých pěstitelů při Stanici mladých přírodovědců, Praha 5, v létě pořádal tábor na 

téma kaktusy.
• Provozujeme www stránku, kterou postupně obsluhuje B. Sochor.
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Je třeba konstatovat, že celou řadu spolkových aktivit Spolek dotuje z výtěžku výstav a příspěvků členů:
• Provoz knihovny + nákup nových titulů
• Pronájem přednáškového sálu
• Zajištění symposia
• Dotování zájezdů

Co se nedaří:  
• plnit obsah www o aktuální informace a o jejich novou náplň, stejně tak i obsah Věstníku
• zvýšit osobní aktivitu členů                                                                                                                       – LB –
                                                                                                                                                                     

6. CO BUDE

6.1 Tradiční pražské sympozium 2010

Termín: 27. 3. 2010 (jako každý rok, poslední sobota v březnu)

Místo:  Velký sál Obvodního úřadu Praha 8-Libeň (kapacita 240 osob) – na stejném místě jako loni, Zenklova 43/8 
– výstup z metra trasy B na stanici Palmovka. Zenklova ulice vede přímo od metra. Pěšky to je asi 5–7 minut, nebo 
jedna stanice tramvají. Před budovou a v okolí je možnost parkovat. 

Od 9.00 do 17.00 (otevřeno od 8.00)        Vstupné:  100,– Kč (placeno na místě)
V prodeji budou i přebytky starších časopisů a také nějaké rostliny.
Program: 
Úvod – Ivan Běťák   
Přednášky: cca 80 minut – předpokládaný sled přednášek

-  Giuseppe Orlando (Tenerife): Somálsko 2008
-  Miroslav Halfar – Brazílie 2009  
-  Pavel Heřtus: Novinky z Bolivie 
-  Petr Česal  – Mexiko – Rod Astrophytum

Pořadí přednášek může být změněno.
Těšíme se na Vaši účast.                                                                                                                             Petr Pavelka

6.2 Výstava červen 2010 (5. 6.–20. 6.)

Pro  43.  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)
1. Gymnocalycium                                 Vařečka (Jiránek)                        Půl metru z mé sbírky
2. Rod Sanseveria                                   Pavelka                                       Můj nejhezčí kaktus (jednotl. i miska)
3. Jihoafrické sukulenty                          Hušner                                        Můj nejhezčí sukulent (jednotl. i miska)
4. Kaktusy z Bolívie podle nalezišť        Kopecký                                     O nejhezčí exponát celé výstavy – anketa
5. Bílé mammillarie                                Záruba
6. Prtulacaria afra v miskách                  Halbich
7. Eriosyce                                              Heřtus
8. Fota z cest                                           Záruba
9. Fota z minulých výstav                      Šedivý
10. Škůdci a jak na ně                            Pavelka
11. Kaktusy na známkách                      Klikar
Zájemci o účast kontaktujte garanty.
Součástí výstavy bude i nově upravená expozice kaktusů a sukulentů Botanické zahrady. 
Přihlášky do prodeje rostlin na jarní výstavě 2010 posílejte do 30. 4. 2010. Přihlášky pouze písemně 
nebo na e-mail. Přihlášky budu přijímat na členských schůzích nebo sympoziu. 
Kontakty: e-mail – karel.halbich@volny.cz, adresa: Karel Halbich, K lukám 649, 142 00 Praha 4. 
Děkuji.                                                                                                                                                                    =HK=

Věstník 197

mailto:karel.halbich@volny.cz


Vážení přátelé,
naše jarní a podzimní výstavy jsou jednou z mála možností, jak se může náš klub prezentovat v kaktusářském světě. 
Nelze spoléhat jen na dnes již historickou tradici druhého nejstaršího klubu na světě anebo na světové prvenství 
v počtu členů. Výstavy jsou také, proč to tajit, rozhodujícím zdrojem příjmu, kromě našich členských příspěvků. 
Z výtěžku výstav se přispívá na pořádání dnes již pravidelných zájezdů, pořádání sympozií a hlavně k zabezpečení 
kvalitních přenášek v důstojném prostředí. Dosud konané výstavy měly vždy  u většiny návštěvníků úspěch, ale 
zároveň se ozývají připomínky zvláště k soutěžním kategoriím, Ano, to nelze přehlížet, že v „půlmetru“ vystavují 
stále stejní členové a většinou i se stejnými exponáty a v kategoriích „můj nejhezčí kaktus nebo sukulent“ dochází 
také k opakování výstavních exponátů. A to mnohdy na poslední chvíli dovezou kytky do soutěže členové výboru, a  
to bez omezení počtu exponátů.
Proto výstavní  výbor vyzývá všechny členy klubu k aktivní  účasti  alespoň v kategoriích „Můj nejhezčí  kaktus“ 
a „Můj nejhezčí sukulent“. Vystavte svůj nejhezčí kaktus nebo sukulent, nebo misky s těmito kytkami (do průměru 
30 cm). Podělte se o ten „svůj nejhezčí“ s ostatními členy klubu i návštěvníky výstavy, prosíme Vás o to. A nebojte 
se, ten Váš určitě nikdo nemá. Neomezujeme tyto soutěže určením rodu nebo druhu rostlin!! Chceme, aby se soutěže 
zúčastnil maximální počet členů našeho klubu. Využijte zimního období, přesázejte ty nejhezčí do hezkých nádob, 
nebo sestavte do pomyslného půlmetru zúčastněte se výstavy, aby výstava pražského klubu byla opravdu výstavou 
členů klubu, a ne jen několika jednotlivců.
Teď je čas na rozhodnutí zúčastnit se a připravit  kytky, a jak se přihlásit do soutěže, je uvedeno v našem Věstníku. 
Předem Vám děkujeme za Vaši účast na výstavě.
                                                                                                                                                         Za výstavní výbor
                                                                                                                                                         Vladislav Kašpar

6.3.Autobusový zájezd 8. - 9. 5. 2010

Bude jaro a pojedeme se podívat za krásnými kytičkami. Náš letošní směr je Ostrava a okolí. Cestou budeme mít 
několik  zastávek.  Každý  den  navtívíme  4  –  6  skleníků.  Věřím,  že  budeme  náležitě  překaktusovaní  a 
přesukulentovaní. S některými hostiteli jsem již domluven, že předem dodají základní seznam přebytků. Protože to 
ale vypadá, že bude dlouhá zima a je to ještě poměrně daleko, nebudu zatím zveřejňovat jména našich hostitelů. 
Omlouvám se předem.
Odjezd   bude opět od Ženských domovů (metro Anděl) v 7 hod 8.5.2010. Návrat v cca 20 hod 9.5.2010.   Ubytování, 
místo na večeři a na společné posezení, stejně jako další pomoc mi přislíbil přítel Lumír Král, kterému tímto předem 
děkuji.Cena   bude opět zálohová 1.000,-Kč za osobu  , vyúčtování proběhne během zájezdu. Je problém, že nevíme, 
kam  až  se  pohne  cena  nafty  za  3  měsíce.  Platba po  přihlášení:  1.  bankovním  převodem  na  účet  spolku 
4431570257/0100, jako v.s. použijte číslo Vašeho mobilního telefonu. 2. platit můžete také na našich pravidelných 
schůzích.  Přihlášení:  1.  emailen na  jiri.varecka@seznam.cz   2.  na  naší  pravidelné schůzi,  3.  formou SMS na 
603467696. Preferuji email! Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení, adresu dle OP, číslo mobilního telefonu, 
emailovou adresu, počet míst. Po přihlášení budete automaticky informováni o novinkách.
I když mám již částečně zájezd pokrytý, uvítám další kontakty a nápady, jak poptávku, tak nabídku.
Těším se na setkání s Vámi.                                                                                                                      Jirka Vařečka
                                                                                                                                      
7. INZERCE:      Výzva  
Časopis  Kaktusy  má  ve  světě  dobré  jméno  a  přes  jazykovou  bariéru  si  díky  krátkému  cizojazyčnému  shrnutí 
a množství kvalitních fotografií našel čtenáře i v zahraničí. Dělá tak dobrou reklamu českému kaktusářství, že byl 
vznesen dotaz,  zda by někdo z autorů,  resp.  lektorů byl  schopen a ochoten udělat ve Velké Británii  přednášku 
v anglickém  jazyce  na  téma  Mexiko,  doprovázenou  kvalitními  digitálními  fotografiemi.  
Kontakt: Petr Koupelka, petr@cactus.cz   nebo tel.: 608 766 256.

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. domů: 241 765 942

 http://www.spks.cz
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