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Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze – zal. 1922

Věstník

č.

200

15. 11. 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 2011
výbor
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Březen
Březen
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Květen
Červen
Červen
Září
Září
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Listopad
Prosinec

7. 12.
4. 1.
1. 2.

knihovna

2. 12.
6. 1.
3. 2.

16. 12.
20. 1.
17. 2.

přednáška

téma – autor

16. 12. tradiční vánoční setkání
20. 1. Stuchlík
17. 2. Petříková

1. 3.
3. 3.
17. 3.
17. 3.
26. 3. 2011 sympozium
5. 4.
7. 4.
21. 4.
21. 4.
3. 5.
5. 5.
19. 5.
19. 5.
7. 5. – 8. 5. zájezd
31. 5.
2. 6.
16. 6.
–––
4. 6.– 19. 6. výstava
30. 8.
1. 9.
15. 9. 15. 9.
8. 9.– 18. 9. výstava
4. 10.
6. 10. 20. 10. 20. 10.
1. 11.
3. 11. 24. 11. 24. 11.
6. 12.
1. 12. 15. 12. 15. 12.

Mrazuvzdorné sukulenty
Šeda
Janeba, Matuszewski ....

tradiční vánoční setkání

2. Knihovna
Knihovna SPKS znovu konečně v provozu !!!
Po rekonstrukci části budovy v botanické zahradě je naše knihovna opět v provozu. Pravidelný
provoz bude zahájen ve čtvrtek 2.12. 2010, v obvyklý čas 16.30. Rekonstrukcí knihovny a
hlavně změnou vybavení dochází ke změně ve způsobu půjčování knih. Nové vybavení
knihovny (zavěšené police) omezuje způsob půjčování knih, tak jak jsme byli zvyklí, tzn. každý
si mohl v knihovnách prohlížet, co ho zaujalo. Při novém způsobu je nutné používat žebřík a
některé knihy jsou v zadních řadách. To, pro čtenáře znamená, že by měl do knihovny
přicházet s představou, co by chtěl vidět anebo si půjčit. Knihovník pak požadovaný titul
vyhledá, pochopitelně v přístupnějších částech máme vystaveny knihy, které se půjčují více a
nové tituly. Pokud by čtenář měl zájem o nějaký konkrétní titul již předem, je možné si ho
objednat pomocí mailu a my se ho pokusíme připravit předem. V knihovně bude k dispozici
seznam knih.
Od začátku prosince jsme schopni půjčovat knihy i korespondenčně, tak jak to
fungovalo před rekonstrukcí.
Žádáme čtenáře, kteří mají půjčené knihy o vrácení. Předem děkujeme.
Těšíme se na shledání s Vámi v pravidelných dnech – každý 1. a 3. čtvrtek v měsíci, od 16.30
do 17.30 hod.
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Přikládáme seznam nových titulů pořízených v roce 2010:
knihy:
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042

Atlas kaktusů 24
Gymnocalycium in Habitat and Culture
Télálló kaktuszok, agávék és pálmaliliomok

Graham Ch.
Debreczy Zsolt
Vosjoli. De P.
Vosjoli. De P., Lime R.
časopis
časopis
časopis
časopis

A Guide to growing Pachycaul and Caucidiform Plants
Bonsai Succulents Vol. II
QUEPO 23
QUEPO 21
Atlas kaktusů 25
Aloe 45
Piante Grasse 29

2009
2009
1976
2004,
2009
2007
2009
2007
2010
2008
2009

DVD:
Bittman
Česal
Gratias
Hadamovský
Halfar M.
Heřtus
Heřtus
Horáček
Jakubec
Krajča R.
Orlando G.
Orlando G.
Šeda V.
Šlais K.
Záruba

Co s přerostlým kaktusem - skleník J, Bittmana
Rod Astrophytum
Sukulenty
JAR - Kapsko 2009
Discocactus
Bolivie 2009
Novinky z Bolivie
To nejlepší z Ameriky - nekaktusová přednáška
Mexiko 2010
Brasil 2006 s Arthurem - Uebelmannia
Somálsko 2008
Stapelie Jemenu
Rod Rebutia
Coryphanthy jižního Mexika
Mexiko 2009

7/210
Praha Symposium 10
Praha 5/10
Praha 10/10
Praha Symposium 10
Praha 1/2010
Praha Symposium 10
Čelákovice 5/2010
Čelákovice 6/10
Praha 4/10
Praha Symposium 10
Čelákovice 10
Praha 1/10
Praha 9/10
Praha 3/10

L. Berka
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Kulaté výročí Věstníku

200

Právě držíte v ruce jubilejní výtisk Věstníku SPKS v Praze s pořadovým číslem 200. Jako
„Věstník Klubu kaktusářů Praha“ začal vycházet v roce 1970, tedy před 40 lety (také jubileum!).
Převzal štafetu po svém předchůdci, Věstníku pro všechny kaktusářské organizace v ČSR. Ten
vycházel až do r. 1965, kdy se zrodil časopis „Kaktusy“ a celostátní Věstník se stal součástí
tohoto časopisu.
Náš Věstník zprvu vycházel jako cyklostylovaný leták. Dnes má jíž několik tištěných stran a je
rozesílán každé čtvrtletí v nákladu 750 výtisků. Dostávají jej od nás zdarma také všechny
kaktusářské organizace v ČR. Měnil své záhlaví podle měnícího se názvu našeho spolku. Až
do r. 1977 byl „Klub kaktusářů Praha“ základní organizací Svazu českých kaktusářů se sídlem
v Brně. V roce 1978 byl náš spolek donucen, aby se začlenil jako základní organizace do
Českého ovocnářského a zahrádkářského svazu, okres Praha-západ. U zahrádkářů jsme stáli
na okraji zájmu. Neprodukovali jsme zeleninu, ovoce ani seno zato jsme se svou početnou
členskou základnou pro ně produkovali členské příspěvky. I tak jsme ale byli spíš jen trpěni a
peskováni.
U zahrádkářů jsme setrvali až do 18. 12. 1990 (zase jubileum!), kdy valná hromada SPKS
rozhodla o vystoupení z Českého ovocnářského a zahrádkářského svazu a Spolek pěstitelů
kaktusů a sukulentů v Praze se stal samostatnou a svéprávnou organizací. Je jistě úctyhodné,
že za těch 40 let se v čele spolku vystřídali pouze dva předsedové: ing. Miroslav Voldan od r.
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1968 až do své smrti v r. 1992; od té doby až dodnes vede spolek ing. Ivan Běťák. I to svědčí
o stabilitě a zakotvenosti pražské kaktusářské obce.
Ve Věstníku toho mnoho nenajdete o kaktusech a sukulentech, k tomu je určen celostátní
časopis „Kaktusy“. Zato je tam všechno o činnosti pražských kaktusářů, o jejich spolkových
a společenských aktivitách. S přibývajícími léty se tak z Věstníku vytváří kronika pražské obce
pěstitelů kaktusů a sukulentů. Každé hnutí se udržuje společenským povědomím kontinuity
s dílem předchozích generací. Dokud budou takové tradice udržovány, bude také pražská
kaktusářská obec spojena vědomím nadčasového úsilí o rozvoj ušlechtilé záliby a lásky
k přírodě.
Proto není 40 let a 200 čísel Věstníku jenom kuriózním výročím. Je to kus tradice, která pobízí
ty starší k setrvání a ty mladší k následování. Přitom nejde jenom o Věstník. Společná historie
je ukryta také ve starých fotografiích, plakátech, letácích, cenících, novinových zprávách,
v korespondenci význačných členů. Proto se závěrem této glosy obracíme na všechny členy,
kteří mají někde doma něco takového, aby se ozvali a nabídli nám dnes již historický materiál
k okopírování.
MV

3. CO BYLO
3.1 Zájezd Chrudim 25. 9. 2010
Pro malý zájem – méně než 25 účastníků – byl letos zrušen.
– IB –
A já bych si zde ještě dovolil podotknout, že cena zájezdu, 200Kč, ani při 2/3 vytíženosti, rozhodně
nepokrývá náklady na autobus. Několik kaktusářů se mi ozvalo až opravdu na poslední chvíli. Už byl
zájezd stornovám. Žádám všechny zájemce, nechávejte příště přihlášku na poslední chvíli.
=JV=

3.2. Podzimní výstava 9. 9. – 19. 9. 2010
Opět jako loni podzimní výstava proběhla v horním skleníku Botanické zahrady UK Na Slupi.
Výstavu navštívilo 1000 platících diváků (také letos nastalo nemilé překvapení: oprava tramvajových
kolejí, tudíž nejezdící tramvaje).
Doprovodem prodejní části s velmi kvalitní nabídkou rostlin byla letos prezentace 11 z prodávajících –
vystavením 0,5 m2 ze své sbírky. Šlo o vesměs kvalitní rostliny, často i kvetoucí.
Další zajímavou doprovodnou novinkou byly fotografie Margarity Dity Manev, české autorky bulharského
původu. 16. 9. měla autorka krásnou prezentaci. Nadšená propagátorka zlepšení vztahu člověka
k přírodě řadu let bojovala za záchranu jediného velikého exempláře Trichocereus pringly, který byl
předán jako dar Mexika Světové výstavě ve španělské Seville, kde tento ohromný exponát po skončení
výstavy zůstal a těžce strádal. Dokonce byl odsouzen k likvidaci. Tato paní zabojovala, oslovila řadu
premiérů a min. životního prostředí v řadě (100) zemí a nakonec dosáhla toho, že v Seville ještě pár
(desítek) let vydrží. Vystaveno bylo 13 velkoplošných fotografií reprodukovaných na podložce
z recyklovaného kukuřičného papíru. Fotografie ukazovaly rostliny v přírodní soukromé rezervaci
v Mexiku, kam autorka opakovaně jezdí i se svými známými a rodinou. Byly zde i záběry volně žijících
oslů, potomků oslů dovezených Španěly v 16. století a dalších zajímavých návštěvníků této přístupné
rezervace. Výborné doplnění výstavní části expozice.
Druhou stěnu výstavních prostor zaplnily velmi pěkné barevné fotografie kvetoucích kaktusů od př.
Halbicha.
– IB –

3.3. Přednáška 16. 9. 2010 – přítel Šlajs, Plzeň: Coryphanty
Specializovaná přednáška nadšence pro rod Coryphanta byla zaměřena na rostliny na nalezištích
v Mexiku. Do Mexika jezdí př. Šlajs již několik let. Některé lokality navštěvuje opakovaně a pečlivě
sleduje, jak se mají nebo jak strádají jím sledované rostliny. Velká většina předváděných rostlin nebyla
s květem, občas se ukázalo poupě. Škoda že autor nepřidal kvetoucí rostliny z kultury, určitě je ve sbírce
má. Slovní odborný doprovod a mladistvé nadšení pro tento rod byly velmi milé a přednáška
vyčerpávající. Pěkný večer.
– IB –
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3.4. Přednáška 21. 10. 2010 – ing. Jiří Hadamský: Jižní Afrika – Haworthie
Čtyři specialisté na rod Haworthia vyrazili na naleziště do Jihoafrické republiky. Úvodem nás
přednášející seznámil s historií Jihoafrické republiky od 40 000 let př. Kr. až po dnešek (velmi zajímavé
a poučné), poté také s podnebím a srážkami během celého roku podle ročních období. Potom jsme
vyrazili na prvních pět dní z cesty za sukulenty. Informace o jednotlivých nalezištích byly doprovázeny
velmi pěknými záběry okolní krajiny, krásných hor a farem, které poskytují kvalitní ubytování Viděli jsme i
doprovodnou faunu a byli jsme podrobně seznámeni s tím, jak přelézat ploty až do výše 3 m. K tomu
jsme měli možnost vidět řadu různých sukulentů i několik prý velmi vzácných a hodně si podobných
haworthií. Přednáška byla dlouhá (překročili jsme čas a byl problém s odchodem), ale velmi se mi líbila a
těším se na další pokračování. Stejně jako asi 60 posluchačům, kteří vydrželi v sále i přes 20. hodinu.
Pěkný večer.
– IB –

4 Z HISTORIE SPOLKU XX. – Čestní a zasloužilí členové Spolku – závěr
Rok 1972 – a pražský sjezd československých kaktusářů – byl na oceňování osobností
kaktusářského života nejbohatším. Minulé pokračování kapitolek ze spolkové historie, ve
kterém jsme se zabývali především těmi „mimopražskými laureáty“, musíme tedy ještě doplnit
domácími, čerstvě oceněnými čestnými členy. Byli to:
Jan Valníček in memoriam (1899–1967), od roku 1948 (po přesídlení z Brna, kde byl
pokladníkem Astrophyta) dlouholetý činovník pražského Spolku s rozsáhlou publikační činností,
člen I.O.S.
Alexander Pásek (?) – jmenování čestným členem se netýkalo jen jeho osoby, vztahovalo se
k nerozlučné trojici bratrů Pásků (Ferdinand a Josef byli v té době již po smrti),
neodmyslitelných postav pražského kaktusářského hnutí třicátých až padesátých let 20. století,
pamětníků a přátel A. V. Friče. V krizových letech Spolku 1950–55 patřili k jádru Spolku
a dokázali účinně přispět k jeho obnově (až na stručné vzpomínky pamětníků o nich nemáme
žádné bližší informace).
Rudolf Šubík (*1923), od roku 1941 až do odchodu do důchodu zaměstnanec Botanické
zahrady UK Na Slupi, od roku 1947 kustod sbírky kaktusů a sukulentů. Ve stejném roce vstoupil
do Spolku a v letech 1953–1962 byl jeho předsedou. Člen I.O.S. s rozsáhlou publikační
činností, uznávaný fotograf, historicky první držitel ceny Zlatý Albert, udělované SČSPKS
(2000).

J. Valníček a J. Boubela
R. Šubík a S. Havelka
K. Krpálek, 1977
PAPABOLIS, 60. léta
Liberec 1957
V roce 1972 vznikla ještě další kategorie – zasloužilý člen Spolku; tento titul obdrželi:
Miroslav Voldan (1923–1992), po třicet let reprezentant pražského organizovaného katusářství
– nejprve jako jednatel (1963–1967) a pak až do své smrti jako předseda, který Spolek provedl
obtížným údobím reálného socialismu k znovuvzkříšení v duchu tradic, hodných nejstaršího
kaktusářského spolku u nás. Z mnoha jeho dalších aktivit dlužno jmenovat rozsáhlou publikační
činnost, členství v I.O.S. nebo později založenou a jím vedenou Sekci mexikofilů.
Josef Sladovník(?), předseda Spolku v letech 1963–1967, v době, kdy Spolek procházel jistou,
především generační krizí (také o něm se zachovalo minimum dokumentů).
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Karel Krpálek (1905–1981), člen Spolku od roku 1939 a v následujících více než 40 letech
stále v popředí spolkové činnosti; mnohonásobný předseda, pilíř spolkového života v letech
Spolku nepříznivých.
Ocenění zasloužilý člen v roce 1972 nebylo poslední – v roce 1978 byl jmenován čestným
členem, k pětasedmdesátinám mu bylo uděleno čestné předsednictví Spolku.
Karel Rajtmajer (1916–1991), který od roku 1953, kdy se stal vedoucím nově založené
specializované kaktusové pěstírny podniku Sady, lesy, zahradnictví hl. m. Prahy, vybudoval
jednu z předních sbírek u nás, ve které mimo jiné soustředil historicky cenné kaktusy
z pozůstalostí dřívějších prvorepublikových slavných kolekcí.
Stanislav Havelka (1928–2003), svérázná a všudypřítomná postava pražského kaktusářství,
bez které se neobešla žádná událost pražského spolkového života v druhé polovině 20. století;
zejména v padesátých a šedesátých letech aktivní člen výboru a dlouholetý knihovník.
Bohumil Rektořík (1905–1981), pěstitelská legenda z „venkovských členů“ pražského Spolku,
pamětník A. V. Friče, specialista na jihoamerické kaktusy, především lobivie, rebutie a parodie;
jeho sbírka byla častým předmětem exkurzí členů Spolku.
Jaroslav Boubela (1920–2001), člen spolku od roku 1950, v letech 1958–1970 členem
legendárního společenství pražských kaktusářů PAPABOLIS, do roku 1983 hospodář Spolku
a aktivní účastník pražského i celostátního kaktusářského dění a až do své smrti odborný
poradce Spolku. Jedna z nejvýraznějších postav historie pražského spolkového života, kaktusář
gentleman, jeho osobní podíl na chodu a činnosti Spolku lze srovnat s jeho předchůdcem
z období 1. republiky – Č. Zahradníkem.

M. Voldan

K. Rajtmajer

B. Rektořík

J. Sladovník

V roce 1973, při příležitosti zářijové přednášky H. Sanchez-Mejorady v Praze, se stali čestnými
členy Spolku také význační mexičtí botanici Helia Bravo Hollis a Hernando SanchezMejorada, kteří toto ocenění obdrželi za celoživotní vědeckou činnost v oboru sukulentních
rostlin.
Helia Bravo Hollis (1901–2001), botanička, která se studiu kaktusů věnovala celý život,
autorka dvou monografií a nesčetných dalších publikací a popisů mexických kaktusů,
spoluzakladatelka a dlouholetá členka mexické kaktusářské společnosti.
Hernando Sanchez Mejorada (1926–1988), výzkumný pracovník Národní mexické univerzity,
spolupracovník H. Bravo Hollis a spoluautor druhé monografie, spoluzakladatel a dlouholetý
prezident mexické kaktusářské společnosti. Respekt k jeho odbornosti v mezinárodním měřítku
jej dovedl také až do křesla I.O.S.
Jako prozatím poslední v řadě rozšířil své dřívější jmenování zasloužilým členem spolku
o čestné členství v roce 1980 Jaroslav Boubela.
/Osobní poznámka: zakladatel pražského spolku Jaromír Seidl se nedočkal nikdy žádného
ocenění/
vš
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5. CO BUDE
5.1. Členské příspěvky – časopis Kaktusy 2011
VELMI PROSÍM O DODRŽENÍ TERMÍNU A TĚM, KDO I LETOS POŠLOU NĚCO NAVÍC, PŘEDEM
DĚKUJI.
Přílohou tohoto čísla Věstníku, letos posledního, je složenka A-V s vaším evidenčním číslem (var.
symbol) pro zaplacení příspěvku na rok 2011.
Minimální = základní příspěvek pro rok 2011 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. 2011 (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 15. 1. 2011.
Ivan Běťák, předseda

4.2 Sympozium Praha

2011 – 26. 3. 2011

Sympozium je připravené, sál smluvně zajištěn – tam, kde v poledních letech – a s přednášejícími se
jedná. Budou uvedeni v příštím Věstníku. (Janeba, Matuszewski .... )
– IB –

4.3 Jarní kaktuso-sukulentní zájezd

7. - 8. 5. 2011

Pojedeme opět na dvoudenní zájezd. Já vím, je to několikátý dvoudenní za sebou, ale v následujících
letech je náš termín (8.5. - státní svátek) vždy uprostřed pracovního týdne a budeme muset jezdit na
zájezdy jednodenní. Změna bude až v roce 2015, to je 8.5. v pátek !
Směr je dán, pojedeme na jih. Předběžně mám domluveny sbírky na trase Písek, Tábor, Jihlava, Velké
Pavlovice, Brno. Uvítal bych nápady na návštěvy sbírek Pelhřimov, Jihlava a dále níže směr Moravské
Budějovice, Znojmo..... Ještě je možné, že pojedeme pouze tuto část Moravy a trasu Písek, Tábor,
Soběslav, České Budějovice si necháme na 2012.
Uvítám vaše nápady a návrhy na návštěvy, ubytování a večerní posezení ve sklípku.
=JV=

4.4. Dárek pro Věstník 200 = Facebook našeho Spolku.
Před několika dny jsme začali (jsem začal) připravovat stránky SPKS na Facebooku. Jsou míněny jako
prezentace našeho Spolku a našich členů. Žádám vás tímto o zaslání cca 10-25 digifotek na vyvěšení.
Fotky budou se jménem majitele rostlin – člena SPKS (dle dohody možno více info). Děkuji.
=JV=

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

http://www.spks.cz

