Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze – zal. 1922
Věstník
č. 203
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.

15. 8. 2011

Termínový kalendář na rok 2011
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Září
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

30. 8.

knihovna

1. 9.
15. 9.
8. 9.– 18. 9. výstava
4. 10.
6. 10.
20. 10.
1. 11.
3. 11.
24. 11.
6. 12.
1. 12.
15. 12.

přednáška

téma – autor

15. 9.

Sukulenty, Mgr. P. Pavelka
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Gymna, Ing. V. Jiránek
Mexiko, Ing. V. Lukeš
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 byl
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.
L. Berka

3. CO BYLO
3.1. Přednáška 19. 5. 2011 – Ing. Pavel Heřtus: Zahraniční pěstírny kaktusů
Př. Heřtus nás provedl pěstírnami kaktusů a sukulentů italské a francouzské Riviéry a botanickou zahradou
v Monte Carlu v Monaku.
Nové moderní pěstírny se rozkládají na mnoha hektarech, často ve stráních, jsou plné kaktusů a sukulentů všech
velikostí, někdy až několikametrových. Poslední módou je sázení – aranžování skupin rostlin do různých
keramických misek či květníků nejrozmanitějších tvarů a barev a zasypaných různě barevnými kamínky.
Zajímavé bylo také to, že v misce kaktus doprovázelo i několik rychle rostoucích sukulentů. Pěstírny i botanická
zahrada v Monaku byly bezvadně upravené, rostliny pouze v dobrém stavu a se jmenovkami. Všude bylo plno
cristát, i velkých. V tom množství rostlin mě překvapilo, že tam nebyly ariocarpusy, turbinocarpusy, lophophory
ani velká astrophyta. Jednalo se vždy o obdobné „trhové“ druhy v ohromném množství, v případě sukulentů
často africké a madagaskarské importní rostliny. Na závěr jsme viděli i monackého knížete Alberta s partnerkou
na návštěvě kaktusářského kongresu v monacké botanické zahradě a řadu světově známých kaktusářských
celebrit. Pěkný večer.
–IB –

3.2. Klubová výstava Praha 4. 6. –19. 6. 2011
Červen byl letos opět kaktusový měsíc, kdy po výstavě u nás Na Slupi pokračuje výstava v Troji, která byla
tentokrát více než měsíční. Návštěva naší klubové výstavy byla slušná, více než 3600 platících diváků bylo
spokojeno a řada z nich se už těší na podzimní pokračování. Skutečná návštěvnost ale byla letos daleko větší,
Botanická zahrada Na Slupi se totiž v tomto roce přihlásila k Pražské noci muzeí a kulturních zařízení, kdy mezi
asi 50 institucemi a muzei jezdí od 18.30 do 1.00 hod. v noci speciální autobusové linky a účastníci mají všude
vstup zdarma. Tato již několik let opakovaná akce má u Pražanů stále větší oblibu a letos se zúčastnilo více než
150 000 lidí. Naši výstavu v rámci této akce navštívilo za 7 hodin 8500 návštěvníků. Většinou byli překvapeni
a nadšeni a řada z nich přišla ještě jednou a přijde i příští rok. Osvícená noční zahrada a několik světelných
atrakcí v zahradě i nasvícené sbírkové skleníky byly impozantním zážitkem.
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Vraťme se k naší výstavě. Letos bylo vystaveno 708 kaktusů, z toho 77 trsů, 163 sukulentů a 45 tilandsií, celkem
tedy 916 rostlin, a dále 88 fotografií. Všechny expozice měly informační popisné tabule, mapy a tabulky.
Také letos se soutěžilo.
Půl metru z mé sbírky: 1. L. Šejvl, 2. Ing. G. Brejník, 3. Ing. Roubíček
Nejhezčí kaktus: 1. Ing. P. Heřtus, 1. K. Halbich, 3. F. Hořák
Nejhezčí sukulent: 1. Mgr. P. Pavelka, 1. K. Halbich, 3. L. Šejvl
Hlavní expozicí, kterou připravil náš dlouholetý člen P. Pavlíček, letos byly echinocereusy. Tyto rostliny
v takovém počtu, stáří a velikosti nebyly zatím nikde vystaveny a poutaly oprávněnou pozornost všech
návštěvníků. Také aparáty fotografů jen cvakaly. Vše bylo doplněno přehlednými informačními tabulemi, včetně
foto kvetoucích rostlin. Mnohé rostliny ukázaly své neobyčejně velké a krásné květy i v průběhu výstavy.
Další velmi poutavou expozicí byly kaktusy jihoamerické pampy, tu připravil př. Berka. Více než 140 rostlin
různých rodů (Gymnocalycium, Frailea, Weigartia, Notocactus, Malacocarpus ap.) často kolem sebe soustředilo
skupiny diskutujících odborníků i laiků. Nápad ukázat, co v domovině roste v podobných podmínkách, se osvědčil
Třetí kaktusářskou odbornou expozicí zachycující rod Lobivia se letos představila i BZ a její kustod, náš mladý
člen T. Procházka. Tento rod založený kdysi A. V. Fričem láká zajímavými květy a přitom relativně jednoduchým
pěstováním. Bylo vystaveno více než 120 rostlin a mnozí z nás si podle vystavených exemplářů mohli určit své
rostliny. Rod nebyl dlouho vystaven a byl v poslední době (neprávem) spíše na okraji zájmu.
Velkým lákadlem – hlavně pro mladší kaktusáře – byla expozice druhu Echinocactus grusoni, kterou připravil př.
Heřtus. U tohoto druhu se v poslední době objevila řada zajímavých variant, a tak se dlouhodobě těší oblibě
sběratelů.
Sukulentní novinky nemohl představovat nikdo jiný než př. Pavelka a bylo se na co dívat. U každé rostliny byl
i krátký popis, odkud je a co pro pěstování potřebuje, řada rostlin pěkně kvetla.
Další sukulentní expozicí byl výběr asi 20 druhů v současné době velmi oblíbeného rodu Aloe. Př. Hušner ukázal
řadu dekorativních a neběžných rostlin tohoto afrického velkorodu, který se stále rozrůstá o nové a nové taxony.
Oblíbené tilandsie zaplnily jeden z rohů výstavní části. Prezentaci připravil př. Vaněk. I zde jsme viděli zajímavé
novinky tohoto pozoruhodného rodu.
Fotografická část výstavy byla rozdělena na několik částí. Př. Halbich na dvou velkých tablech vzdal hold př.
Bittmannovi k jeho 80. narozeninám a zavzpomínal na př. Šubíka, který nás opustil ve svých 88 letech.
Další část byla věnována historii, kde př. Šedivý představil černobílé i barevné fotografie z archivu našeho
spolku.
Poslední díl nás zavedl do Afriky, tou nás provedl př. Hušner. Barevné obrázky z jeho cest do Afriky tvořily opět
velmi zajímavou expozici. Všechny fotografie doplňovaly popisky.
Na závěr se dá říci, že i letošní výstava dodržela vysokou úroveň výstav z posledních let.

–IB –

3.3. Výstava Troja 18. 6.–24. 7. 2011
V horní části Pražské botanické zahrady pod otevřeným nebem a otevřeným přístřeškem proběhla asi nejdelší
výstava kaktusů a sukulentů. Výstavní část, kterou vytvořil kustod BZ Ing. Eda Chvosta, byla zaměřena na
jednotlivé biotopy částí pohoří, určitých území kaktusářsky zajímavých zemí (Mexiko, Peru, Madagaskar,
Brazílie, JAR). Vše bylo doprovázeno velkoplošnými pohledovými fotografiemi příslušného území a dekorativně
upraveno tak, jak to na místě vypadá. Prezentovány byly kaktusy a sukulenty typické pro tato území. Asi poprvé
veřejně bylo vystaveno několik exemplářů čerstvě popsaného zlatého druhu Ubelmannia pectinifera var.
eriocactoides (roubované semenáčky za hodně velké peníze byly i v prodeji). Šlo o zajímavý a přínosný přístup
k prezentaci kaktusů a sukulentů.
Výstava byla doprovázena širokou nabídkou rostlin. Turnikety horního vstupu do zahrady za dobu výstavy prošlo
přes 15 000 návštěvníků. Většina navštívila hlavně výstavní část zahrady.
Díky této výstavě nepřetržitě 52 dní probíhaly v Praze velmi kvalitní výstavy kaktusů.

4.1. Narozeniny

–IB –

Pavel Pavlíček (*11. 8. 1946) – 65 let

Náš dlouholetý člen Pavel Pavlíček oslavil 65. narozeniny. On i celá jeho rodina se dlouho živí kaktusy a na
rozdíl od některých jiných jej nepohltil dravý kaktokapitalismus, ba naopak si plně uvědomil, že je třeba pro
propagaci a rozvoj svého koníčka něco dělat. Proto je u něj ve sklenících kdokoli, kdo má rád kaktusy, kdykoli
vítán. Proto pracuje jako funkcionář Společnosti, proto vydává kaktusářské noviny a pořádá různé kaktusářské
akce. Pavel je typický Mexikomilec. V Mexiku je poslední dobou každý rok, někdy i víckrát.
Přejeme Ti, Pavle, nadále dobré zdraví a další úspěšné cesty za kaktusy.
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4.2. Narozeniny Ing. Vladimír Šedivý (*21. 10. 1941) – 70 let
V mládí chodil pomáhat a obdivovat kaktusy a jejich pěstování k př. Košatovi v Bohnicích. Už zde se zřejmě
celoživotně upsal mexickým kaktusům. Jeho pařeništní okna plná nádherných ariocarpusů, echinomastusů,
coryphant a bílých mexických miniatur byla a jsou vždy ohromujícím zážitkem. Na nalezištích nikdy nebyl, ale vše
pečlivě studoval z literatury a pomocí písemného kontaktu s předními světovými odborníky. V době zvýšeného
zájmu o Mexiko byl předním tahounem ročenek „Aztekie“ jako autor i hlavní člen redakce.
Po skončení vydávání Aztekie se začal velmi aktivně věnovat kaktusářské historii a archivářství, což úspěšně
dělá dodnes. Jeho články ve Věstníku i pravidelné expozice na výstavách jsou hodně sledovány a kladně
hodnoceny. Jde o mravenčí práci, která je nesmírně užitečná pro nás i budoucí kaktusáře. Je také nadšeným
sběratelem hracích karet. I v tomto oboru patří ke špičce.
Přejeme mnoho dalších historických kaktusářských objevů a dobré zdraví.

–IB –

5. Z HISTORIE SPOLKU XXIII. – Spolek a zahraničí
K základním prioritám Spolku patřil již od počátků jeho existence pravidelný styk se zahraničními institucemi
podobného zaměření, a to jak odborný, tak i obchodní. První kontakty byly navázány téměř okamžitě: prozatímní
výbor přihlašuje 15. 10. 1922 Spolek jako člena německého Kakteengesellschaft v Berlíně a „tím učiněn první
krok do veřejného života“. Mezi prvními členy se také objevují známá jména evropských obchodníků s kaktusy:
De Laet – Contich, Belgie, Haage a Schmidt – Erfurt, Německo, Haage junior – Drážďany, Německo, nebo další
drážďanský zahradník – specialista Willy Schwebs.

Výstava Spolku 1923 – expozice L. Kozelského, který zde exkluzivně zastupoval
belgickou firmu De Laet
Po krátké době pak jsou navázány oficiální kontakty s tradičními evropskými kaktusářskými společnostmi – v r.
1930 „stáváme se členy holandského spolku Sukkulenta a ten naopak stává se členem spolku našeho“, v roce
1931 s Deutsche Kakteen Gesellschaft včetně samostatného členství jejího tehdejšího předsedy, kurátora
Botanického Muzea v Berlíně Dahlemu. S ním osobně byly udržovány čilé styky (v prosinci 1934 vystoupil údajně
na schůzi Spolku s přednáškou na téma „O sloupovitých kaktusech Brasilie“). Členem byl v té době také
předseda vídeňského kaktusářského spolku Hugo Weiss.
Vrcholem mezinárodní aktivity pak byla již několikrát zmiňovaná výstava v roce 1937, které se kromě všech tří
tehdejších československých spolků (Spolek, Sdružení, Astrophytum) zúčastnily kaktusářské organizace,
jednotlivci i firmy ze sedmi států – Německa, Rakouska, Belgie, Holandska, Jižní Afriky, Velké Británie a Monaka.
Úspěch výstavy a celé akce se odrazil i na intenzitě mezinárodních styků a příslibů další spolupráce (pražský
výbor plánoval na rok 1938 dokonce „výstavu celosvětovou“), které se v předvečer 2. světové války už nestačily
rozvinout. Spolek v té době získal vzájemné členství s belgickými, rakouskými, anglickými a jihoafrickými
kaktusáři, čilá korespondence probíhala i se Spojenými státy americkými, Polskem a Japonskem.
Velkou zásluhu na těchto stycích měl František Netušil, který v té době vykonával funkci zahraničního
korespondenta výboru Spolku a maximálně využíval své bohaté zahraniční kontakty, pocházející již z dvacátých
let. Kromě vlastních přednášek se zahraniční tematikou zajistil pro členské schůze roku 1938 do té doby
nevídané přednáškové výlety do Kalifornie a Mexika.
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A pak následovaly již jen mezinárodní kontakty nepříjemné. V protektorátní době musel Spolek čelit nabídkám
německé DKG na sloučení obou společností. Nátlaku z německé strany se podařilo odolat jen díky opatrné
oddalovací politice výboru.
Hned v roce 1946 byly podniknuty kroky k obnovení dřívějších mezinárodních styků: „Nutnost býti v neustálém
styku s cizozemskými kaktusářskými organizacemi vedla … k utvoření celostátní organizace pod názvem
Československá kaktusářská společnost … která bude obstarávati záležitosti rázu celostátního, jako styk
s cizinou, oficiální reprezentaci čs. kaktusářství, tisk apod.“ (z úvodníku Zpráv Československé kaktusářské
společnosti, září 1946). K navázání kontaktů však nezbyl politický čas.
Po určitém uvolnění poměrů v 60. letech 20. století začaly být zpřetrhané kontakty opět pozvolna navazovány.
Prvními vlaštovkami byli českoslovenští členové I.O.S., ale to už je jiná historie…
vš

6. CO BUDE

6.1.

Podzimní výstava 8. - 18.9.2011

Botanická zahrada UK, Na Slupi 16, Praha 2 – horní skleník
Doporučuje ke zhlédnutí:
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 18. 9. 2011: 9.00 – 16.00 HOD.
Pokladna se zavírá 30 min. před koncem otvírací doby.
Srdečně vás zve výbor SPKS Praha

6.2. Podzimní zájezd = Zamykání sezony Chrudim 24.9.2011
(poslední sobota v září)
Odjezd v 7.00 od Ženských domovů. Příjezd tamtéž kolem 20. hodiny. V 9hod začíná burza a
ve 14:30 obdrží čestné uznání „Zlatý Albert“ náš předseda př. Ing. Ivan Běťák. Budou
následovat přednášky (6), např.: Karel Pavlíček – fantazie na ostrovu Angelo de la Guarda
(BC), Milan Kurka – pěstování mrazuvzdorných – echinocereusy, Mucha Andrzej – Bolivia,
Vítězslav Vlk – Afrika. Po ukončení (cca 18-18:30 odjezd do Prahy – večeře až v Praze).
Zájemci hlaste se emailem na jiri.varecka@seznam.cz , nebo SMS na 603 46 76 96.
Cena zájezdu á 200,- Kč. Platba při vstupu do autobusu.
Těším se na setkání, cestou upřesníme detaily jarního zájezdu.
Jirka Vařečka

7. Příspěvky do Věstníku a přihlášky na zájezd posílejte na adresu:
Jiří Vařečka, Na Šabatce 2045/5, 143 00 Praha 412, e-mail: jiri.varecka@seznam.cz
předseda SPKS : Ing. Ivan Běťák, Pod Lesem 27, 143 00 Praha 412, e-mail: betak@mbox.vol.cz

http://www.spks.cz
Inzerce:
Květináče, použité, nepoškozené, 10x10x9-5000ks á 4,-Kč, misky, pozinkovaný plech, letované rohy, ruční
výroba, 25x12,5x5(300ks)(50ks měď + 20ks hliník), 25x25x5(80ks), 25x25x7(40ks) á 40,-Kč.
Viktor Havelík viktorha@centrum.cz
mobil: 737 511 057
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