Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze – zal. 1922
Věstník
č. 199
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
Stav knihovny Spolku
V polovině dubna jsme byli nuceni urychleně vyklidit knihovnu Spolku. Dlouho odkládaná rekonstrukce
prostor ve správní budově Botanické zahrady se rozběhla. Knihy byly přemístěny do uzamykatelných
skříní v Botanické zahradě. Spolkové skříně z knihovny byly přestěhovány a uloženy u knihovníka
Spolku. Tiše předpokládáme, že rekonstrukce bude ukončena do konce pololetí a knihovna se nastěhuje
do „nového“ během prázdnin, takže zahájíme provoz v září nebo v říjnu. Čtenáři, kteří mají půjčené knihy
z knihovny, je mohou vrátit před přednáškou v květnu, anebo až po zahájení provozu.
Kopírování DVD probíhá standardním způsobem, objednávka poštou nebo internetem atd.
Na shledanou v lepších časech v „nové“ knihovně. L. Berka – knihovník
– LB –

3. CO BYLO
3.1 Přednáška 20. 5. 2010, Mgr. Jan Gratias
Náš největší popularizátor sukulentních rostlin nás provedl výběrem málo známých či skoro neznámých
rostlin z většiny sukulentních rodů. Postupoval podle abecedy a na 174 obrázcích ukázal řadu „špeků“,
které teprve čekají na větší pěstitelské rozšíření, a také ty rostliny, na které se neprávem zapomíná a je
dobré je občas připomenout. Více než 50 posluchačů vydrželo až do konce a nebylo zklamáno. Kvalitní
obrázky a vyčerpávající odborný slovní doprovod. Velmi příjemný večer.
– IB –

3.2 Klubová výstava 5. 6. – 20. 6. 2010
Letos v červnovém termínu v Praze proběhla oproti loňsku jen jedna výstava kaktusů a sukulentů.
Navštívilo ji více než 3000 platících diváků. Kromě naší výstavy návštěvníky potěšily i nově upravené
stálé expozice Botanické zahrady Přírodovědné fakulty Univerzity Karlovy.
Vystaveno bylo 543 kaktusů, z toho 67 trsů, a 208 sukulentů, dále 82 fotografií a u většiny expozic
popisné tabule, mapky a tabulky.
Jako již pravidelně se i letos soutěžilo:
Půl metru z mé sbírky...1. místo: Ladislav Šejvl, 2. místo: Gustav Brejník, 3. místo: Ivan Běťák
Nejhezčí kaktus............1. místo: Ivan Běťák, 2. místo: Pavel Heřtus, 3. místo: František Hořák
Nejhezčí sukulent.........1. místo: Vladislav Kašpar, 2. místo: Karel Halbich, 3. místo: Václav Jiránek

K dalším expozicím
Rozdělovací stěna byla letos doplněna velkoformátovými fotografiemi přítele Miloše Záruby z jeho
mnoha cest do Mexika. Fotografie byly pořízeny tradiční negativní cestou a zachycovaly kromě krásných
a zajímavých rostlin také krajinu Mexika v různých ročních obdobích a v různou denní dobu.
Druhou stěnu určenou pro fotografie přítel Vlad. Šedivý zaplnil fotografiemi mapujícími historii výstav
našeho klubu od počátku roku 1922 až po loňský rok. Někteří návštěvníci, zvláště ti pravidelní, se tak na
sebe mohli podívat, jak vypadali před desítkami let.
Letošním oslavencem, který dostal prostor pro svou prezentaci, byl 50letý Jiří Vařečka. Jako milovník
rodu Gymnocalycium si vybral svých 50 taxonů tohoto rodu včetně variant. Většina vystavených
exemplářů byla opravdu impozantní. Velká část rostlin během výstavy kvetla nebo měla bohatou násadu
poupat. Specialisté na tento rod si přišli na své.
Další expozice, která byla diváky velmi obdivována a fotografována, byly variace, rostliny Portulacea
afra, velmi vhodné pro bonsaje. Přítel Halbich ve spolupráci s přátele Bitmannem soustředil mohutné
dlouholetě upravované skorostromy i rostliny vhodné jako bytové bonsaje pro každého, zasazené ve
vkusných miskách. Bylo na co se dívat.
Expozice vyloženě odborné, dosud v Praze nevystavované, byly věnované rodu Eryosice (př. Heřtus) a
Sansevieria (př. Pavelka). U rodu Eryosice se jedná podle posledních poznatků specialistů o jeden druh
(taxon) a vše ostatní jsou jeho varianty, lišící se jen minimálně podle výskytu v domovině. Přestože
rostliny byly víceleté, nejsou zatím květuschopné, snad za deset let...
Z rodu Sansevieria všichni známe jeden nebo dva druhy, a tak vystavená dvacítka druhů překvapila, a to
se jednalo ještě jen o rostliny, které se dají dobře pěstovat v bytech a sklenících , a jsou přitom tvarově
velmi rozmanité.
Př. Záruba kromě krásných fotografií z cest do Mexika letos vystavoval i výbornou expozici bílých
mammillarií, převážně trsovitě rostoucích. Rostliny většinou kvetly a líbily se fotonadšencům. Expozice
byla pohledově zajímavě a pečlivě sestavená.
Zajímavou expozicí byly kaktusy z Bolívie, kterou sestavil př. Kopecký. Šlo o trsy rebutií, sulcorebutií,
alyoster a mediolobivií, jednotlivě zasazené ve stejných miskách. Začaly pořádně kvést až v druhém
týdnu výstavy, kdy pomohlo sluníčko, a pak bylo na co se koukat.
Sukulentní expozici již skoro tradičně připravil př. Hušner. V jednotných miskách zde byla plejáda litopsů
a dalších miniatur z pouštních oblastí Jižní Afriky a Namibie. Vše bylo vkusně upravené.
Samozřejmě nechyběl kout, který obrázky i textem radil, co a jak se škůdci našich rostlin, jak se jmenují
potřebné chemikálie a kdo je vyrábí. Expozici velmi dobře připravil př. Pavelka.
Výstavu doprovázel i prodej kaktusářských potřeb, literatury a kalendáře př. Záruby, jak jinak než
s fotografiemi mexických kaktusů.
– IB –
Návštěvnické ankety o nejhezčí rostlinu jarní výstavy 2010 se zúčastnilo 468 návštěvníků. Ti podle
odevzdaných anketních lístků rozhodli takto:
1. místo: 68 hlasů, Portulacea afra – zatočená rostlina.
2. místo: 62 hlasů, Sulcorebutia tirraguensis KK 870 z expozice „Kaktusy z Bolívie".
3. místo: 41 hlas, Lobivia ferox z expozice „Půl metru z mé sbírky".
Anketní lístky byly slosovány a pět šťastných výherců bude odměněno na podzimní výstavě SPKS Praha.
– HK –

3.3 Jarní výstava 2010 je již minulostí
Vážení přátelé,
naše jarní a podzimní výstavy jsou jednou z mála možností, jak se může náš klub prezentovat
v kaktusářském světě. Ano, tak začínala moje výzva k účasti na výstavě ke všem členům nejpočetnější
organizace. A výsledek je asi takový. Ve výstavní a soutěžní části bylo vystaveno celkem 751 kaktusů a
sukulentů. Výstava podle návštěvní knihy zaujala, ale pár skutečností je zarážejících. Řada členů se
podivuje, že v soutěžích dominují členové výboru. Důvod??? Z vystavených 15 půlmetrů bylo 6 od členů
výboru, u jednotlivých kaktusů z 21 vystavených 12 od členů výboru a u sukulentů z 19 vystavených 11.
A přitom jsou mezi námi i členové, kteří mají velmi malé sbírky a soutěž obsadí tím nelepším, co mají.
Zde bych chtěl jmenovat př. Šípovou a Kohoutovou, př. Zelenku, Dubského a Kučeru. Věřím, že
i vystavená miska se „zimuvzdornými“ kaktusy od věčně mladé Lety Pazourové zaujala.

Myslím si, že výstavní expozice svou pestrostí a odborným přínosem byly na dobré úrovni. Nechci
v žádném případě výstavu hodnotit, na to je vždy předseda klubu. Považuji ale za nutné opravdu ze
srdce poděkovat příteli Kopeckému, který ač vážně nemocen slib vystavovat dodržel a z nemocničního
lůžka řídil rodinu k přípravě a dovozu výstavních exponátů do BZ. Zároveň děkuji př. Hrdinovi,
Hauserovi, Roubíčkovi, Zlesákovi a všem chlapcům z prodeje, kteří se zasloužili, aby se do výstavní
expozice mohly přijmout kytky od vystavovatelů, kteří dovezli, co bylo třeba ke zdaru výstavy.
No, a pokud se opravdu najdou členové, kteří odvahu k vystavování nenajdou, tak by měli zapracovat
alespoň na propagaci výstavy. Kdyby každý člen klubu získal alespoň 4–5 návštěvníků, byla by
návštěvnost dvojnásobná!!! I to je k zamyšlení. Na závěr bych chtěl oslovit všechny členy klubu otázkou:
nemáte kontakt do televize, rádia či novin s možností zabezpečení televizní reportáže nebo článku do
novin??? Pokud ano, přihlaste se u předsedy nebo jiného člena výboru, prosím.
Tak ať žije výstava „KAKTUSY 2011“!!!
Za výstavní výbor Vladislav Kašpar

4.Z HISTORIE SPOLKU XIX. – Čestní a zasloužilí členové Spolku – 3. část
Mimo spolkové termíny, snad při příležitosti osobního jubilea v roce 1970 nebo jako dodatek k loňským
oceněním bylo čestné členství uděleno Karlu Karmazínovi (1885–1981), dlouholetému členu Spolku,
který začínal s kaktusy v 19. století a ve třicátých letech 20. století, v době své největší aktivity, majiteli
„jedné z největších a nejkrásnějších sbírek u nás“. V šedesátých letech pak K. Karmazín proslul sbírkou
sukulentů, ze kterých vynikala kolekce madagaskarských euforbií, proslavená i v zahraničí. Neuvěřitelná
vitalita jej provázela až do posledních dnů jeho života.
V roce 1972, kdy bylo Spolku 50 let, byl konán vpravdě dějinný a zřejmě nepřekonatelný sjezd
československých kaktusářů v pražské Lucerně. Při této slavnostní příležitosti byly vydány odznaky
čestných členů. Dostali je nejen již dříve jmenovaní J. Perla, F. Pažout,
F. Netušil a K. Karmazín, ale nově i přední představitelé tehdejšího československého kaktusářského
života:
Liberecký tandem
Josef Jelínek (1915–1981), výjimečná kaktusářská osobnost ve všech směrech, dlouholetý předseda
libereckého spolku, angažující se především v 60. letech 20. století v celorepublikovém kaktusářském
hnutí (mimo jiné předseda tehdejšího Koordinačního výboru kaktusářských kroužků), za jehož největší
zásluhu je považováno obnovení celostátního časopisu, který vychází nepřetržitě od roku 1965 dodnes,
specialista na rod Parodia
a Karel Papoušek (1922–1978), který formoval tvář časopisu prvních třináct let jeho existence nejen
jako jeho redaktor. Bez nadsázky lze prohlásit, že J. Jelínek i K. Papoušek byli duší prvního desetiletí
existence časopisu Kaktusy.
Další vyznamenanou, úzce spjatou dvojicí, byli Zdeněk Fleischer (1905–1978), významný brněnský
pěstitel – profesionál s prvorepublikovou tradicí a aktivní člen brněnského Astrophyta, jehož pěstitelské
schopnosti přesáhly hranice našeho kaktusářství (vzpomeňme jen Fleischerovu metodu výsevů), člen
I.O.S., spoluautor knihy Schütz, Fleischer Pěstování kaktusů,
a Bohumil Schütz (1903–1993), opět jeden z nejvýznamnějších brněnských kaktusářů, dlouholetý
předseda spolku Astrophytum Brno s rozsáhlou publikační činností časopiseckou i knižní, a to u nás i v
zahraničí, specialista na rod Gymnocalycium, člen I.O.S.
vš

K. Karmazín
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5. CO BUDE
5.1 NA PODZIMNÍ VÝSTAVĚ (9. 9. – 19. 9. 2010) UVIDÍTE:
1. Lithopsy / živé kameny / v květu
2. Rostliny rodu Ariocarpus v květu
3. Expozici „Půl metru z mé sbírky“
4. Výherní rostliny z návštěvnické soutěže
5. Portulacea afra v miskách
V prodeji bude odborná literatura, časopisy, květníky a opět velký výběr rostlin.

Otevřeno: DENNĚ 9.00 – 18.00 HOD.
V NEDĚLI 19. 9. 2010: 9.00 – 16.00 HOD.
Pokladna se zavírá 30 min. před koncem otvírací doby.
Srdečně vás zve výbor SPKS Praha

5.2 Podzimní zájezd „Zamykání sezóny“ Chrudim 25.9.2010
A je to tady, poslední sobota v září, 25. 9. 2009, velká chrudimská akce.....
Vše je standartní a neměnné:
Odjezd v 7.00 od Ženských domovů. Příjezd kolem 20. hodiny (20:30 ???).
V 10hod začíná burza a od 14:30 přednášky, asi do 18:30. Po ukončení okamžitě odjezd do Prahy
= večeře až v Praze.
Odpoledne v Chrudimi obdrží čestné uznání „Zlatý Albert“ náš dobrý známý Jan Gratias.
A další program, doplňuji přímo aktuálním emailem od hlavního organizátora, který nás již očekává:
„Přednášky – zatím: Ali Lux – Astrophytum v Japonsku,; Boris Vrškový – Kaktusy a
sukulenty na Kubě; Zlatko Janeba – Mexiko 2010; - daší 3 se zajištují.“
zdar – PP
….podrobnější upřesnění bude na netu v září.
Zájemci hlaste se emailem na jiri.varecka@seznam.cz , nebo SMS na 603 46 76 96.
Všem odpovím, nejlépe obratem.
Cena zájezdu á 200,- Kč. Platba při vstupu do autobusu.
Žádám zájemce, aby si zajišťovali místa co nejdříve.
Těším se na setkání, cestou upřesníme detaily jarního zájezdu.
Jirka Vařečka

Příspěvky do Věstníku a přihlášky na zájezd a 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

