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Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze   – zal. 1922  
Věstník                                                   č.   205                                               15. 2. 2012  

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 2012                                                  

    výbor           knihovna  přednáška      téma – autor

 Únor     7. 2.     9. 2.    16. 2.    16. 2.  Heřtus: Bolívie
 Březen     6. 3.     8. 3.    15. 3.    15. 3.  Bohata: Mexiko
 Březen       31. 3. 2012  sympozium             Odehnal: Austrálie, N. Zéland; 

                 Hofer: Mexiko; Hofacher: Brazílie; Machado: Sukulenty Brazílie
 Duben     3. 4.     5. 4.    19. 4.    19. 4.  Pavelka: Afrika nově
 Květen   15. 5.     3. 5.    17. 5.    17. 5.  
 Květen                8. 5. 2012  zájezd                Písecko – Příbramsko
 Červen       7. 6.    21. 6.       –  
 Červen            2. 6.– 17. 6. 2012  výstava  

Červenec       –       –       –       –  
 Srpen   28. 8.       –       –       –  25.8. Setkání Gymnofilů (24.–26. 8.)
 Září      6. 9.    20. 9.    20. 9.  
 Září            6. 9.– 16. 9. 2012  výstava  

 Říjen   2. 10.   4. 10.  18. 10.  18. 10.   

Listopad   6. 11.   1. 11.  15. 11.  15. 11.   

Prosinec   4. 12.   6. 12.  20. 12.  20. 12.  tradiční vánoční setkání

2. Knihovna             Knihovna SPKS stále  v     provozu!!!  
Rád bych členům Spolku zdůraznil, všem je k dispozici spolková knihovna. Věnujeme část spolkového 
rozpočtu na neustálé doplňování knihovny.
Těšíme se na shledání s Vámi v pravidelných dnech – čtvrtek dle rozpisu, od 16.30 do 17.30 hod.
Knihy půjčujeme i korespondenčně, DVD Vám okopírujeme a po zaplacení poplatku je Vaše na věky.

L. Berka
3. CO BYLO   
3.1  Přednáška  24. 11. 2011 – Ing. Vlastimil Lukeš: Chile
Když se již nabažili kaktusů Mexika, tak se př. Lukeš s manželkou vydali i do Jižní Ameriky do Chile. Na 
krásných obrázcích nás přednášející provedl krok za krokem po nalezištích v Chile. Daný úsek byl pro 
orientaci  vždy  zobrazen  i  z mapy  „Googlu“,  takže  to,  kde  se  právě  nalézáme,  bylo  dokonale  jasné. 
Fotografie  kaktusů,  zvláště  copiapoí  byly  perfektní,  stejně  jako  pohledy  na  krajinu  a  doprovodnou 
infrastrukturu. Slovní doprovod byl vynikající. Večer neměl chybu.                                                          –IB – 

3.2  Vánoční schůze – 15. 12. 2011
Solidně naplněná posluchárna napjatě očekávala tradiční vánoční program. Po krátkém úvodu předsedy 
Ivana Běťáka byl program zahájen tradičním kvízem. Celý kvíz byl tematicky zaměřen na 90. výročí Spolku, 
které  oslavíme  v roce  2012.  Dvacet  kvízových  otázek  bylo  po  dvou  rozděleno  na  jednotlivá  desetiletí 
existence Spolku. Jedna otázka v daném desetiletí směřovala k historickým okamžikům Spolku, druhá byla 
zaměřena na to, čím se členové Spolku zapsali do kaktusářské historie (většinou popis nějaké rostliny). 
Kvíz, který připravili L. Berka a V. Šedivý, jako obvykle nebyl snadný. A proto blahopřejeme vítězům: 
1. J. Bohata – 16 správně, 2. V. Šep – 15 správně, 3. J. Šepová – 13 správně. Ceny pro vítěze poskytl 
I. Běťák.
2. Po kvízu následoval volný program, který zahájil J. Bohata krátkým kvízem 7 obrázků. Autor nás 
dokonale prověřil, nejlepší z nás měli dvě správné odpovědi. 
J. Gratias nás pobavil svojí prezentací na téma Rok 2012 dle Nostradama, kde vtipnou formou propojil to, 
co nás čeká ve světě kaktusů s Nostradamem a případně i našimi politiky. 
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A.  Quaiser  nám  předvedl  sérii  obrázků  ze  své  sbírky  Delosperem  (s  komentářem  na  téma 
mrazuvzdornosti), kultivary ocúnů na skalce a raritního pediocactusu s červeným květem.
M. Hásek pomocí velkého množství obrázků komentoval svoji prázdninovou návštěvu španělského města 
Benalmadena, kde navštívil  městskou zahradu kaktusů a ostatních sukulentů.  Měli  jsme možnost  vidět 
mnoho  rostlin  vysázených  do  volné  půdy  o  rozměrech,  které  u  nás  vidíme  málokdy.  Dobrý  tip  na 
dovolenou.
Přítel Hauser nám promítl sérii obrázků ze své sbírky, kaktusy i jiné sukulenty v květu.
Ing.  Synáček  jako  již  tradičně  v posledních  letech  přispěl  netradičním příspěvkem.  Předvedl  nám svůj 
návod, jak fotit  „makro“ pomocí předsádky na objektiv a pomocí přídavného objektivu. V druhé části se 
vrátil  k letošnímu výletu  na jižní  Moravu a na závěr  nám předvedl  krátké časosběrné snímky rozkvětu 
různých rostlin ze sbírky. Snímky, které snímal fotoaparát každých 15 minut, pomocí programu shrnul do 
krátké videosekvence a tak nám umožnil pozorovat rozpuk květu, přes jeho plný rozkvět až po uvadnutí.
Svým příspěvkem na téma návštěvy v pěstírně  firmy UHlig  a sbírky K.  Herma ukončil  zdařilý  vánoční 
program L. Berka.
Součástí vánoční schůze byla tombola z rostlin poskytnutých členy Spolku, děkujeme.                     L. Berka

3.1  Přednáška   26. 1. 2011 – Jakub Jilemnický: Jižní Afrika
Přestože jsme museli přednášku o týden odložit, sál byl slušně zaplněn. 
Kuba  Jilemnický  patří  i  přes  své  mládí  k našim největším  znalcům haworthií  a  k  tomu  i  jihoafrických 
sukulentů a jejich nalezišť. Do JAR jezdí již desítku let a často i na delší dobu.
Tento večer nás provedl jedním z okruhů, který vybral pro své přátele v loňském roce. Viděli jsme nejen 
haworthie, některé velmi cenné, na jejich nalezištích, ale také množství jiných sukulentů, euphorbií, aloí 
apod. Nádherné byly i záběry krajiny a ukázky místních obyvatel v jejich prostředí na farmách. 
Obrázky vysoké kvality a výborný odborně fundovaný slovní doprovod posluchače zaujaly.  V sále až do 
konce zůstali i ortodoxní kaktusáři.                                                                                               –IB – 

4. Výroční zpráva SPKS 2012 – část organizační
V současné době se nacházíme na konci 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 – Jiří Vařečka
Archivář – Vladislav Šedivý
Členové – Pavel Heřtus, Petr Zlesák, Miroslav Veverka
Výbor se schází pravidelně 1. úterý v měsíci.

Počet členů spolku – každý rok se pohybuje v rozmezí 500 až 600.
Celé volební období proběhlo v mezích, které jsme si vytyčili a jsme je schopni ovlivňovat.
Pravidelné měsíční přednášky – vyjma prázdnin a měsíce června.
Sympozium – většinou 4 až 5 přednášek, pokud je to možné, tak vždy nějaký přednášející ze zahraničí, účast 
cca 200 platících.
Výstavy – ve spolupráci s BZ UK, 2 výstavy. 
Zájezdy – v květnu vždy 8. května, v posledních letech dvoudenní. 
Knihovna –  pravidelně  2krát  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, P. Pavelka 
a L. Berka jsou členy
Redakční a vydavatelská rada – 6 členů: I.  Běťák je předseda redakční a vydavatelské rady,  P. Pavelka – 
vedoucí redaktor, Jiří Štembera – grafický redaktor + příprava tisku, V. Šedivý, Z. Janeba a L. Berka – členové
Distribuce tisku – I. Běťák 

Ostatní aktivity
• Spolupracujeme s Botanickou zahradou UK při pořádání výstav a pravidelných přednášek (děkujeme za přízeň 
panu řediteli Pavlatovi)
•  4krát  ročně  Věstník,  který  dostává  každý  člen  Spolku  a  předsedové  ostatních  kaktusářských  organizací 
v Česku a na Slovensku
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• Provozujeme www stránku, kterou provozuje B. Sochor (náš web byl vyhodnocen jako druhý nejlepší spolkový 
v republice)
• Provozujeme facebook, zabezpečuje J. Vařečka  
• Zaznamenáváme všechny přednášky na video, videa jsou k půjčování (kopírování) v knihovně
• Pravidelně doplňujeme knihovnu o nové knihy a časopisy z tuzemska i ciziny 
• Časopisy jsou pravidelně nechávány svázat

Dále je třeba konstatovat, že celou řadu spolkových aktivit  si Spolek může dovolit jen proto, že výstavy jsou 
úspěšné a velké množství členů přispívá více, než musí, za to jim výbor moc a moc děkuje. Ze zisku zajišťujeme 
následující akce :
 

• Provoz knihovny a nové nákupy
• Pronájem přednáškového sálu pro pravidelné měsíční přednášky 
• Zajištění sympozia (sál + přednášející)
• Dotování zájezdů

Co se nadále nedaří:
• Pravidelně plnit naše stránky www
• Zvýšit aktivitu našich členů
• Zastavit pokles členů náborem nových mladých (v oblasti hobby je každý pod 50 let mladík)

Jednatel  L. Berka

5. CO BUDE
5.1  Volby – na březnové přednášce 15.  3.  2012
Na březnové přednášce proběhnou volby výboru na další 4 roky. Volební komise zvolená na lednové 
přednášce  (Veverka,  Potměšil,  Šnajperková)  pod  vedením  přítele  Veverky  navrhla  následující 
kandidátku pro výbor SPKS Praha:
Členové výboru: Berka Lubomír, Běťák Ivan, Halbich Karel, Heřtus Pavel, Kašpar Vladislav, Pavelka 
Petr, Rácová Jana, Roubíček Vladimír,  Šedivý Vladislav, Šnajperková Marie, Vařečka Jiří, Veverka 
Miroslav, Zlesák Petr.
Revizní komise: Chadraba Václav, Vaněk Jiří
Správce webu: Sochor Bohdan 

5.2  Sympozium Praha – 31.  3.  2012           (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 stanice 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 kaktusy a sukulenty.
Program: 
Úvod – Ivan Běťák,              Přednášky: 60 až 80 minut – předpokládaný sled přednášek
1. Hofer – Mexiko
2. Odehnal – Austrálie, Nový Zéland
Odpoledne
3. Hofacher – Kaktusy Brazílie
4. Machado – Sukulenty Brazílie
Těšíme se na Vaši účast.                                                                                                                         –IB –

5.3  Jarní zájezd = Písecko a Příbramsko 8. 5. 2012         (státní svátek – úterý)
Jako každý rok na jaře jedeme na zájezd, letos jednodenní. Věřím, že to bude příjemná změna a že se 
přihlásí i ti, kteří na dvoudenní nemohli. Dopoledne jedeme rovnou za přítelem Slabou (Tálin), mám 
slíbeno, že bude funkční nový prodejní foliák. Potom přesun na Příbram, oběd a minimálně 4 sbírky.

Odjezd  v  7.00  od  Ženských  domovů.  Příjezd  tamtéž  kolem  20.  hodiny.  Cena  zájezdu  400,–  Kč 
(neumím odhadnout vývoj ceny nafty). Platbu proveďte po potvrzení přihlášky bezhotovostně na účet 
našeho spolku ( = stejné číslo účtu jako na členský příspěvek  443157057/0100  ), jako variabilní 
symbol zadejte číslo vašeho mobilu. Platba na našich přednáškách je také možná.
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Zájemci, hlaste se emailem na  jiri.varecka@seznam.cz  , nebo SMS na 603 46 76 96. Místa zatím 
jsou, ale doporučuji nenechávat na poslední chvíli. Do přihlášky zadejte počet míst, jméno, příjmení a 
číslo mobilního telefonu, který budete mít u sebe na zájezdě. Přijetí přihlášky vždy potvrdím.

Těším se na setkání.                                                                                                           Jirka Vařečka

5.4  Výstava červen 2012    (2. 6.–17. 6.)
Pro 45. 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 
1. 90 seskládaná z malých rostlin        P. Heřtus                     Půl metru z mé sbírky (garant Kašpar)
2. Sukulenty Afriky                               P. Pavelka                   Můj nejhezčí kaktus (garant Kašpar)
3. Z cest A. V. Friče – rostliny              T. Procházka,              Můj nejhezčí sukulent (garant Kašpar)

                                                 J. Ullmann        O nejhezčí exponát celé výstavy – anketa návštěvníků
Fota
Kout s fotografiemi z cest                    T. Krejčík                          
Průřez výstavami minulosti                 K. Halbich, V. Šedivý

Záštitu nad výstavou letos přijal ministr životního prostředí.                                                    –IB –

Přihlášky  do  prodeje  rostlin  na  jarní  výstavě  2012 posílejte  do 30.  4.  2012.  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 –

6. Výzva    90 let klubu nás zavazuje – výstava KAKTUSY 2012
Vážení přátelé,

před námi je výstava kaktusů a sukulentů, která bude uspořádána ve dnech 2.–17. června 2012 a svým 
obsahem jistě přispěje k důstojné oslavě 90. výročí založení a nepřetržité činnosti našeho klubu.
Naše výstavy jsou jednou z mála možností, jak se může náš klub prezentovat v kaktusářském světě a také, 
proč to tajit, mimo příspěvky rozhodujícím příjmem našeho klubu. Z výtěžku výstav se přispívá na pořádání 
zájezdů, sympozií a hlavně na zajištění kvalitních přednášek v důstojném prostředí.
Aby byla tato výstava jedinečná, záleží na nás všech a nejen na vystavovatelích hlavních expozic. Chtěli 
bychom,  aby  v soutěžních  kategoriích  bodovalo  maximum členů  a  nejen  ostřílení  matadoři  a  členové 
výboru.
Proto bude pro tuto výstavu novinkou, že do soutěžních kategorií „Můj nejhezčí kaktus“,  „Můj nejhezčí 
sukulent“ a „Půl metru z mé sbírky“ budou přijaty pouze exponáty pěstované pěstitelem alespoň 10 let. 
Znamená to,  že nelze do soutěže dát  kytky“právě dovezené“ ze zahraničních pěstíren,  které jsou sice 
hezké a velké (soutěže dosud vyhrávaly), ale znevýhodňují kytky pěstované ve sbírkách. Věříme, že to pro 
většinu členů bude motivující a počet vystavovatelů se zvýší. Připravte exponáty už nyní a přineste je 
do soutěže, ať členové výstavního výboru nemusí doplnit soutěžní kategorie na poslední chvíli.
Vystavte svůj nejhezčí kaktus nebo sukulent, nebo misku 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 tuto soutěž omezením rodu nebo druhu rostlin!! Chceme, aby se soutěže 
zúčastnil maximální počet členů našeho klubu.
Výstava je mimo jiné i součástí noci muzeí, čímž se návštěvnost i propagace našeho koníčka násobí. Vaši 
kytku uvidí tisíce návštěvníků. Záštitu nad výstavou převzal letos ministr životního prostředí.
Předem Vám za Vaši účast na výstavě děkujeme.                             Za výstavní výbor       Vladislav Kašpar

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

†     Josef Vitha      7. 2. 2012 zemřel po dlouhé nemoci bývalý člen výboru a organizátor prodeje na 
výstavách Josef Vitha.  Bylo mu 65 let.                                                                                             –IB – 
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