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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

28. 8.

knihovna

–

přednáška

–

–

Srpen
6. 9.
20. 9.
20. 9.
Září
6. 9.– 16. 9. 2012 výstava
Září
2.
10.
4. 10.
18. 10.
18. 10.
Říjen
1. 11.
15. 11.
15. 11.
Listopad 6. 11.
6. 12.
20. 12.
20. 12.
Prosinec 4. 12.

2. Knihovna

téma – autor

25.8. Setkání Gymnofilů (24.–26. 8.)
Záruba: Mexiko
Moulis: Epithelanta
Gratias: Sukulenty
tradiční vánoční setkání

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 17. 5. 2012 – Ladislav Fischer: Lobivie
Přítel Fischer je velký znalec lobivií alyoster, rebutií a sulcorebutií. Poutavě nás provedl Bolívií, kam jezdí již
řadu let, ale do jiných oblastí, než jsou v poslední době oblíbené nadšenci pro sulcotebitie a které jsou teď
módní, a tak jsme viděli více lobivií a jiných nalezišť i množství kaktusových novinek, které ještě čekají na
svůj odborný popis a právoplatné jméno. Vše doprovázely záběry zajímavých staveb, místních lidí a krásné
pohledy do krajiny. Obrázky byly kvalitní, odborný výklad na vysoké úrovni. Promítané kaktusy nejsou ve
sbírkách moc k vidění. Návštěva sbírek přítele Fischera je možná (fischer.slavek@seznam.cz).
Přednáška se na přání autora vůbec poprvé nesměla natáčet na video.
Pěkný večer.
– IB –

3.2 Složení výboru Pražského spolku a zastoupení ve Společnosti
Na dubnové schůzi nově zvolený výbor našeho spolku rozhodl o svém složení na další 4leté
období:
Ing. Ivan Běťák – předseda
Jiří Vařečka – zájezdy, propagace, Facebook
Ing. Lubomír Berka – jednatel
Pavel Heřtus – člen
Mgr. Petr Pavelka – místopředseda
JUDr. Miroslav Veverka – člen, právní dohled
Ing. Vladislav Šedivý – místopředseda
Petr Zlesák – člen
Ing. Jana Rácová – pokladní
Ing. Vladimír Roubíček – člen
Vladislav Kašpar – garant výstav
Bohdan Sochor – správce webu
Karel Halbich – vedoucí prodeje
Václav Chadraba – revizní komise
Marie Šnajperková – knihovna
Jiří Vaněk – revizní komise
Zástupci v celostátních orgánech:
Ing. Ivan Běťák – tajemník
Mgr. Petr Pavelka – vedoucí redaktor
Ing. Lubomír Berka – člen
Výbor Spolku není uzavřenou skupinou a s radostí přijmeme pomoc i rady pro zlepšení činnosti od kohokoli
z Vás. Zvláště v oblasti propagace a sponzorství bychom nutně pomoc potřebovali.
Za výbor Ing. Ivan Běťák, předseda
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Letošní již 45. klubová výstava proběhla v rámci oslav 90 let našeho spolku pod patronací ministr životního
prostředí. Ten se sice na vernisáž nedostavil, nechal se zastupovat paní RNDr. Boučkovou, která má na
ministerstvu na starosti CITES a záchytná centra (tedy i BZ UK Na Slupi). Popřála Spolku mnoho úspěchů
v další činnosti.
Předseda Spolku ve svém příspěvku vyzvedl, že náš Spolek je 3. nejstarší v Evropě (asi i ve světě), je
také počtem členů největší a na rozdíl od těch dvou starších má prokazatelně souvislou nepřetržitou
90letou činnost (i za války se scházel a měl výstavy).
Následovalo vyhodnocení soutěží:
0,5 m z mé sbírky
Můj nejhezčí kaktus
Můj nejhezčí sukulent
1. Ladislav Šejvl
1. Karel Halbich
1. Vladislav Kašpar
2. Ing. Vladimír Roubíček
2. Ing. Václav Jiránek
2. Vladislav Kašpar
3. Vladislav Kašpar
3. Ing. Ivan Běťák
3. Ladislav Šejvl
Na letošní výstavě bylo vystaveno 885 rostlin. Z toho bylo 632 kaktusů, 201 sukulentů a 52 tilandsií, k tomu
bylo 141 fotografií a 45 písemných dokumentů ve formátu A4. Výstava byla jinak řešena než v minulosti.
Základem byly dvě velké expozice na zemi mezi velkými kameny. Jednalo se o sukulenty Afriky, připravil
př. Petr Pavelka, a Mexiko, připravil př. Pavel Heřtus.
Při vstupu návštěvníky vítal dokument o záštitě ministra životního prostředí T. Chalupy a velký panel
s číslicí 90 sestavenou z rostlin, který připravil př. Heřtus. V koutech byly expozice sukulentů, ty připravili př.
Bittmann a Halbich, a fotografie z cest př. Krejčíka. U čelní stěny byla expozice rostlin, které mají vztah k A.
V. Fričovi, připravil př. Procházka. Expozice byla doplněna fotografiemi a informačními panely. boční stěna
byla sestavena z historických fotografií z výstav a zájezdů klubu, připravil př. Šedivý.
I letos v průběhu výstavy probíhala Pražská muzejní noc, kdy mezi 18.00 a 1.00 hod. navštívilo Botanickou
zahradu 11 500 návštěvníků a většina prošla naší výstavou, hodně jich dokonce přijelo jen na návštěvu BZ
a naší výstavy. Také platících návštěvníků bylo letos víc než loni, něco přes 4500. Většina kladně hodnotila
zelený podklad na stěnách a oknech, který prostor více přiblížil přírodním podmínkám.
Závěrem se dá konstatovat, že to bylo důstojné připomínání našeho 90. výročí.
– IB –

3.4 Profesor A. Holý byl kaktusář
V Lidových novinách 18. 7. 2012 měl článek Zlatko Janeba, kde vzpomínal na světově známého
mikrobiologa profesora Holého. Z článku vyjímáme a citujeme: „Pan profesor se sice věnoval vědě se
stoprocentním nasazením, přesto si ale vždy našel čas i na své koníčky. Mnohé jsme měli i společné: jako
cestování, fotografování či pěstování kaktusů.“
– IB –

4. Z HISTORIE SPOLKU XXV. – Osobnosti
V následujících několika dílech našeho nepravidelného seriálu se budeme věnovat významným
osobnostem Spolku.
Tou první je bezpodmínečně JAROMÍR SEIDL, (10. 12. 1893 – 12. 9. 1968), zakladatel a první
předseda Spolku Pěstitelů katusů v R. Č. S. v Praze, který je nepochybně prvním českým kaktusářem –
organizátorem v pravém slova smyslu (a nejen jím – podle pamětníků měl i neobyčejné pěstitelské
nadání a cit pro rostliny, dařilo se mu prý pěstování všeho, na co sáhl). Jeho zásluhy o české
kaktusářské hnutí jsou všeobecně známé a dostupná fakta o jeho éře byla již několikrát publikována
v kaktusářské literatuře. Jeho životní a především kaktusářskou dráhu proto shrneme kompilačním
heslovitým systémem, založeným na klíčových datech:
1893 – narozen v Červeném Kostelci, kde také absolvoval klasické gymnázium
1912 - 1920 – studuje na pražské a pařížské Akademii výtvarných umění; někdy v době před
1.světovou válkou začíná v městském bytě pěstovat kaktusy a seznamuje se s A. V. Fričem, který se
vrátil ze své čtvrté jihoamerické cesty. Intenzivní spolupráce a přátelství až do roku 1919, obnoveno po
návratu z další Fričovy jihoamerické výpravy
Takto na něj z té doby vzpomíná A. Záruba: „ … A p. J. Sajdl, akad. malíř, přišel skutečně několikrát,
a jelikož to byl dobrý, přívětivý a milý muž, nemohl jsem mu odepřít, abych mu něco lepšího ze svých
šlechtěnců neprodal, zvláště, když jsem viděl, že je talentovaný umělec, malující s úspěchem kakty …
A tak sháněl a kupoval v letech 1918, 19 a 20, že již měl na Hradčanech u p. Stuchlíka najmuto pařiště
pět oken a na zimu skleníček. Kakty se mu velice dobře dařily …“
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1922 – v létě třídenní propagační výstavka kaktusů v Lumbeových zahradách, jejímž účelem bylo
získat zájemce o členství v kaktusářském spolku, který zamýšlel založit. Vystaveny nebyly jen kaktusy
z jeho sbírky, své rostliny přivezl také T. Fliedr ze Slaného, se kterým J. Seidl udržoval přátelské styky
již od doby 1.světové války. Veškeré náklady hradil Seidl z vlastních prostředků.
Autentické svědectví o výstavce podal Č. Zahradník v I. ročence Spolku českých kaktusářů (1948),
který se na výstavku vypravil poté, co se o ní dozvěděl z novin.
8. října byl Seidlův záměr prakticky realizován a Spolek pěstitelů kaktusů v R. Č. S. v Praze byl za
účastí šedesáti pánů a dam slavnostně založen a Seidl zvolen předsedou prozatímního výboru.
1923 – v březnu byl na 1. valné hromadě Spolek formálně legalizován a Seidl zvolen prvním
předsedou. Současně začíná vydávat svým nákladem Kaktusy, sukkulenty a jejich pěstění, které
v předmluvě k prvnímu číslu, datované 15. 3. 1923, věnuje Spolku pěstitelů kaktusů v R. Č. S. v Praze.
Přestože nešlo v pravém slova smyslu o periodikum, lze pět dílů této publikace z let 1923–24, prohlásit
za první český kaktusářský časopis. Hlavními autory byli A. V. Frič, především s aktuálními příspěvky
ze své slavné mexické cesty, a J. Seidl, který se podílel hlavně články o problematice pěstování.
Třetím primátem roku 1923 byla úspěšná zářijová spolková výstava na Žofíně. V obšírném referátu ve
3. díle Kaktusů sukulentů a jejich pěstění píše Seidl mimo jiné: „vybral jsem ze své sbírky nejlepších
140 rostlin …a jsem ve svém svědomí spokojen, že jsem vystavil vše, co jsem mohl.“
Seidl byl v tomto období počátků Spolku doslova neúnavný, na schůze přinášel pravidelně ukázkové
rostliny ze své sbírky, přednášel, psal, radil…
1923–1924 – stěhuje se do Průhonic, kde má podmínky pro pěstování své již velmi rozsáhlé sbírky
1924 – na valné hromadě v březnu znovu zvolen předsedou, po konfliktu A. V. Friče a L. Kozelského,
který se přenesl i do výboru Spolku, odchází v říjnu z funkce předsedy i ze Spolku a zakládá Volné
sdružení kaktusářů
1925 – rediguje Kaktusovou přílohu časopisu Život v přírodě, která je oficiálním orgánem Volného
sdružení a zde též publikuje. Seidlova „nespolková“ představa, vtělená do názvu Volného sdružení
neměla dlouhého trvání; koncem roku vznikl v Praze druhý standardní spolek s názvem Sdružení
kaktusářů pod předsednictvím B. Brettschneidera. J. Seidl byl v jeho začátcích stále členem výboru
1926–28 – publikuje v Kaktusářských listech; o jeho spolkovém působení se dozvídáme už jen
sporadicky ze spolkových zpráv (exkurze do jeho sbírky v říjnu 1927, účast na výstavě 1928 s expozicí
gasterií)
1929 – opouští kaktusy, žení se a v následujících několika letech s manželkou cestuje a věnuje se
především malování. Pražští kaktusáři se s ním rozloučili nekrologem, sepsaným J. Perlou
a uveřejněným v Kaktusářských listech 1929: „Zemřel, ne sice jako člověk a známý umělec, ale jako
kaktusář. On, který založil u nás kaktusaření, stál u kolébky dnešních spolků, burcoval v nás lásku ke
kaktusům a byl naším prvním učitelem (geniálně stručné shrnutí role J. Seidla v prvních letech
pražského spolkového života v jediné větě!) – opustil kaktusaření. Nepřízeň osudu znemožnila mu
kráčet dále po úspěšné dráze amatérského pěstění kaktusů v němž dopracoval se skvělých výsledků …
Můžeme jen litovati jeho odchodu z našich řad. Budiž země lehkou jeho kaktuskům.“
V roce 1935 se usazuje na pražských Hradčanských Úvalech a zde také začíná pěstovat orchideje, které
se staly jeho novou vášní.
V období nacistické okupace staví v Dolních Břežanech u Prahy dům se skleníkem, ve kterém pěstuje
až do konce svého života orchideje. I zde se nespokojil s průměrností – byl aktivním členem Deutsche
Orchideen Gesselschaft, přispíval do časopisu Die Orchideen …
Na kaktusy nikdy úplně nezanevřel – po válce navštěvoval spolkové schůze, v roce 1955 uspořádal
pražský Spolek dokonce exkurzi „k shlédnutí orchidejí ve skleníku mistra Seidla“.
Na sklonku života trpěl zřejmě progresivní sklerózou, zemřel 12.9.1968 na zanedbaný zánět slepého
střeva, pochován je na Vinohradském hřbitově.
Na závěr alespoň jedna zmínka z jeho profesního života – citace z nekrologu v úmrtním oznámení:
„odchází v něm jeden z posledních Mohykánů slavné pražské Bohémy … jeho obrazy vynikají
melancholicky laděným pojetím … své práce vystavoval na četných výstavách, kde všude docházely
značné obliby“
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JAROMÍR SEIDL

Nejznámější portrét

Průhonice, 2. 9. 1925, Seidl druhý zprava

5. CO BUDE
5.1 Valná hromada Společnosti
Vážení přátelé,
15. 9. 2012 se v Plzni uskuteční zasedání a volby výboru Společnosti. Vše je veřejné a přístupné komukoli,
jen při hlasování má každá organizace – spolek, klub – jen jeden hlas. Současně probíhá přednáškový den
a možnost návštěvy sbírek v okolí. Za naši pražskou organizaci doporučil výboru př. Berku, Běťáka,
Pavelku. Kdo máte čas, nenechte si tuto akci ujít.
– IB –

5.2 Zamykání sezony v Chrudimi

sobota 29.9.2012

Jako každý rok bude poslední sobotu v září. Je to asi největší jednodenní setkání kaktusářů, bývá tu až
kolem 1000 kaktusářů od nás i z okolních zemí (Poláci, Němci Slováci). I letos v případě dostatečného
zájmu vypravíme autobus. Zájemci, hlaste se jako obvykle u př. Vařečky buď e-mailem
jiri.varecka@seznam.cz, nebo SMS na jeho mobil 603 46 76 96, případně na zářijové přednášce.
– IB –

5.3 Podzimní výstava 2012 (6.–16. 9.)
Jako minulé roky bude výstava probíhat v horním skleníku BZ Na Slupi v termínu 6.–16. 9. 2012 vždy od
9.00 do 18.00, poslední neděli je do 16.00 hod.
Všichni jste srdečně zváni. Bude doplněna velkoprostorovými fotografiemi kaktusů a přírody zapůjčenými
z BZ Troja od př. Chvosty.
Výstava je pokračováním oslav 90 let našeho klubu.
– IB –

5.4 Výročí 90 let
Spolek chystá společenskou akci k 90. výročí. Zatím není ještě zajištěn sál, ale bude to v období
konce října nebo v listopadu. Sledujte informace na našem webu nebo na přednáškách. Všichni jsou
zváni i se svými partnery. Měli by zde být odměněni i dlouhodobí věrní členové klubu. Pro informaci
uvádíme, že věrných, kteří jsou členy více než 25 let, je 170, nad 30 let 127, nad 35 let 80, nad 40 let
58, nad 45 let 19 a nad 50 let 5.
– IB –

5.5. JUDr. Miroslav Veverka 85 let 28. 5. 2012
Je to úžasné. Mirek je jen o pět let mladší než náš klub. Posledních více než 25 let působí stále ve vedení
klubu jako místopředseda a dlouho též jako náš zástupce v celostátním výboru Československé
společnosti pěstitelů kaktusů a sukulentů. Je také autorem stále platných stanov Společnosti i našeho
Spolku. Z kaktusů si zamiloval rod Parodie, o kterém ví vše. Škoda že v 90. letech nevyšla už připravená
monografie. Dlouhá léta se věnuje turistice. Obešel naši republiku a toulal se všude možně po světě
Cestování je jedním z mnoha jeho dalších hobby.
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Rád se zastaví také u ostatních přírodnin (mušlí, minerálů apod.). Také v rámci své profese vždy ochotně
každému poradí při řešení právnických problémů
Mirku, děkujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.
– IB –

5.6 Pozvánka na 23. setkání gymnofilů v Praze 24. - 26. srpna 2012
Místo konání: Hotel ILF – kongresový sál, Budějovická 15/743, 140 00, Praha 4
http://www.hotel-ilf.cz/

JE TO PŘÍMO NA METRU “C” - BUDĚJOVICKÁ
Příjezd:
Autem – dálnice D1, v Praze ul. 5. května, sjezd Budějovická
Skvělá možnost parkování! Gratis, za hotelem, parkoviště Jihlavská - Batelovská
MHD: Metro C – stanice Budějovická, výstup směr Kačerov (poliklinika Budějovická) cca 150 metrů.
Informace o městské hromadné dopravě naleznete na:
http://www.dpp.cz/
Program:
Pátek 24. 8. 2012
Příjezd účastníků, ubytování:
v Hotelu ILF zajištěno za zajímavé ceny a je zajič¨štěno nejen tam.
O možnostech ubytování: kontaktujte Jiřího Vařečku.
17:00 Neformální setkání ( hotel ILF– salonek v přízemí ) s možností promítání, nebojte se vzít vlastní obrázky,
technika jak digi, tak dia zajištěna. + přednáška: Ludwig Bercht – cestopis Argentina - Leden 2012
Sobota 25. 8. 2012
8:00 - 9:00
příjezd a registrace účastníků, účastnický poplatek 100,- Kč + láhev s nápojem zdarma
9:30
zahájení setkání
10:00 - 18:00 Referáty především českých gymnofilů:
Václav Jiránek
Martin Tvrdík
Ludwig Bercht
Vladimír Šorma
Tomáš Kulhánek
Jaroslav Procházka

- Argentina
- Argentina
- Paraguay
- G. riojense - paucispinum
- průlet novými druhy za poslední desetiletí

12:30 – 13:30 oběd – polední menu 89,- Kč (lze objednat ráno při registraci)
o přestávkách miniburza: (přineste semenáčky!), promítání gymnofilských stránek facebooku
Večeře 120-130,- Kč dle výběru, točí se pivo (docela levně!)
Neděle 26. 8. 2012
Návštěvy sbírek v Praze a okolí, případná domluva na místě
Václav Jiránek, Pacholíkova 2, 143 00 Praha 4
Martin Tvrdík, Na Ztraceném korci 1388, Úvaly
Jirka Vařečka, Na Šabatce 2045/5, 143 00 Praha 4 (od 8:00 je podávána tradiční probouzecí česnečka)
Možnost nedělního obědu – v bydlišti J. Vařečky a V. Jiránka je dobrá restaurace
Jiří Vařečka, Praha
+420603467696
jiri.varecka@seznam.cz
Radek Čech, Brno
+420603795978
cech.r@seznam.cz
Aktuální informace najdete na: http://www.facebook.com/Gymnofil a na webu SPKS Praha, nebo si o ně
napište / zavolejte na uvedené kontakty.
Těšíme se na Vaši účast, zveme samozřejmě i negymnofily.
Jirka Vařečka
Kontakt:

6. 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
http://www.facebook.com/SPKSPraha
http://www.facebook.com/Gymnofil
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Celková mapa.

Mapa Budějovická:
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Mapka Komořany:

Přijďte, už se těším, jak si zagymnofilujeme.
:-)
Jirka Vařečka
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