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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 2014
výbor

Únor
Březen
Březen
Duben
Květen
Květen
Červen
Červen
Srpen
Září
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

4. 2.

knihovna

6. 2.

přednáška

20. 2.

téma – autor

20. 2.

Oldřich Fencl: Poušť Chihuahua
(film)
4. 3.
6. 3.
20. 3.
20. 3.
Karel Pavlíček: Nefalšované Mexiko
29. 3. 2014 sympozium Vích: Rod Wigginsia, Fröhningovi: Zajímavé rody
kaktusů, Asclepiadaceae 3D, Jainta: Lithopsy
1. 4.
3. 4.
17. 4.
17. 4.
Jiří Kolařík: Argentina
6. 5.
15. 5.
29. 5.
15. 5.
Otakar Melichar: Africké sukulentní
pel-mel
vých. Čechy, okolí Ústí n. Orlicí

8. 5. 2014 zájezd
5. 6.

16. 6.

–

31. 5.– 15. 6. 2014 výstava
26. 8.
2. 9.

–
4. 9.

–

–

18. 9.

18. 9.

4. 9 – 14. 9. 2014 výstava
7. 10.

2. 10.

16. 10.

16. 10.

4. 11.

6. 11.

20. 11.

20. 11.

2. 12.

4. 12.

18. 12.

18. 12.

tradiční vánoční setkání

2. Knihovna SPKS je Vám k dispozici!
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 – každý 1. a 3. čtvrtek v měsíci, od 16.30 do
17.30 hod.
Knihy půjčujeme i korespondenčně, DVD Vám okopírujeme a po zaplacení poplatku je Vaše na věky.
Přikládám seznam nových titulů pořízených v roce 2013:
knihy:

2113

časopis

2114

časopis

2115

časopis

2116

časopis

2117
2118
2119

časopis
časopis
časopis

Piante Grasse Speciale 1997 - Werner
van Heek - Alla Scoperta di Cactaceae
Brasiliane
AFM - Mitteilungsblatt des Arbeitskreises
für Mammillariaenfreunde
AFM - Mitteilungsblatt des Arbeitskreises
für Mammillariaenfreunde
AFM - Mitteilungsblatt des Arbeitskreises
für Mammillariaenfreunde
Aloe 47, 48
Cactus & Co. 15
Succulenta 91
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1997
1979, 1980, 1981
1982, 1983, 1984
1985, 1986, 1978
2010, 2011
2011
2012
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2120
2121
2122
2123
2124

časopis
časopis
časopis
časopis
časopis

Kakteen und Andere Sukkulenten 62
Kakteen und Andere Sukkulenten 63
Kakteen und Andere Sukkulenten 63
Avonia 30
Terra Seca 3

2125

časopis

Aztekium 14 - 27

2126

časopis

Aztekium 28 - 44

2004 - 2010 nekompletní

2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135

časopis
časopis
časopis
časopis
časopis
Štarha R.
Donati D., Zanovello C.
Viard M.
Demin D.V.
Blum W., Felix D.,
Bauer H.
Blum W., Felix D.,
Waldeis D.
Blum W., Felix D.

Cactaceae Etc. 20
Cactaceae Etc. 21, 22
Cactaceae Etc. 21, 22
Kaktusy 48
Kaktusy 48
Aloe
Echninocactus
Le Jardin Exotique de Monaco
Kruglyj God Sredi Kaktusov

2010
2011, 2012
2011, 2012
2012
2012
2013
2011
2012
2013

Echinocereus - Die Sektion Echinocereus

2012

Echinocereus - Die Sektion Wilcoxia

2008

Echinocereus - Die Parkeri Gruppe

2011

2136
2137
2138

2011
2012
2012
2012
2011
2000, 2001, 2002,
2003 - nekompletní

DVD:
Berka
Bušek J.
Hadamovský
J.
Heřtus P.
Jilemnický J.
Kunte L.
Maule,
Matulová
Pavelka P.
Quaiser A.
Staník R.

Rod Frailea - rostliny na okraji
Kaktusy jihozápadu USA
Seznámení se sukulenty čeledi Asclepidaceae
(2DVD)
Vánoce v Mexiku (2 DVD)
Haworthia
Kuba a její kaktusy

Praha 5/13
Praha Symposium 13

Kukurbity naší sbírky
Angola 2013 (2DVD)
USA (DVD)
Chile (2DVD)

Praha Symposium 13
Praha Symposium 13
Praha 3/13
Praha Symposium 13

Tvrdík M.

Argentina 2012 - Rod Gymnocalycium

Praha 1/13

Ulmann

Jihoafrické kuriozity a jiné rarity

Praha 4/13

Praha 2/13
Praha 10/13
Praha 11/13
Praha Symposium 13

L. Berka

3. CO BYLO
3.1 Přednáška 21. 11. 2013 – Jakub Jilemnický: Rod Haworthia
Specialista na haworthie Kuba jilemnický nás seznámil se vším, co se tohoto rodu týká. Velká většina
již objevených a určených i na to teprve čekajících roste v Jihoafrické republice. Rostliny nevynikají
květem, ale tvarově jsou zajímavé., velkost mají přijatelnou i pro „okénkáře“ a pěstování je vesměs
jednoduché. Viděli jsme množství kvalitních obrázků, většinou z nalezišť, kam Kuba často jezdí.
Přednáška byla výborně připravená a autor se vyjadřoval i k tomu, zda sám souhlasí se jménem,
popisem a zařazením do jednotlivých podskupin a často prezentoval svůj na názor na případné
překombinování. Rod je to velmi mladý a je předpoklad dalších zajímavých nálezů.
Přednášku vydrželo sledovat až do konce přes60 návštěvníků a po skončení následovala dlouhá
diskuse.
Pěkný večer, přestože byl věnován jen jednomu rodu.
= IB =

2

Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze – zal. 1922

Věstník

č. 213

15. 2. 2014

3.2 Vánoční schůze 19. 12. 2013
Tradiční vánoční schůze na ukončení roku se odehrála v již zaběhlém schématu. Hlavním bodem
programu byl vánoční kvíz, který oproti letům minulým byl zaměřen výhradně na ostatní sukulenty.
Byla to reakce na minulý rok, kdy v kvízu bylo minimu těchto rostlin. Náplň připravil nadějný sukulentní
fanoušek Ota Melichar, který soutěžící ani trochu nešetřil. Většina otázek z mého laického
(kaktusářského) pohledu byla obtížná. Byl jsem zvědav, co kvíz udělá s pravidelným vítězem let
minulých J. Bohatou. Nezklamal, opět se umístil v čele soutěžního peletonu, společně s pány
Hušnerem, Potměšilem a Procházkou. Gratuluji. Po soutěžní „veselici“ jsme se věnovali dalšímu
tradičnímu bodu – příspěvkům našich členů. Měli jsme možnost nahlédnout do sbírek některých
pěstitelů, na letošní květnový výlet za kaktusy na Plzeňsko, do sukulentní a kaktusové sbírky města
Curych a na výstavu brněnského Astrophyta. Rovněž proběhla vánoční tombola, poskládaná z darů
členů Spolku.
Děkuji všem, kteří se zapojili do přípravy večera a těm, kteří poskytli dary do tomboly.
L. Berka

3.2 Přednáška 3. 1. 2014 – Dagmar Petrlíková: Sukulenty na zahradě
V první letošní přednášce nás přednášející provedla pomocí velmi zajímavých obrázků plejádou toho,
co se za příznivých podmínek (jižní slunce) dá na našich zahrádkách či skalkách pěstovat buď
celoročně, nebo se zakrytím či přenesením do skleníku či jiného místa na přezimování.
Úvodní část byla přehlídkou krásných obrázků kvetoucích rostlin v miskách, korytech či jiných
nádobách a na slunných místech skalek. V druhé části jsme viděli jednotlivé rostliny podle rodů
a druhů včetně množství obchodních hybridů. Doprovázeno bylo pokyny nebo doporučeními,. jak a kde
tyto rostliny pěstovat a chovat se k nim.
Přednáška trvala jen 50 minut (obvykle 80–100 minut). Řadu obrázků jsme přitom zhlédli opakovaně,
některé i vícekrát. Některé z představených rostlin lze jen obtížně řadit mezi sukulenty. Snahou naší
pražské organizace je propagovat a prezentovat klasické druhy, ne hybridy, kterých bylo až příliš.
Nebývá také zvykem, aby přednášející dělal svou propagaci a zval na své akce. Pouhé tři roky starý
hybrid uvádět jako stabilní není na místě.
Po dlouhé době nebyl po přednášce ani jeden dotaz.
= IB =

3. 3. Výroční zpráva SPKS za rok 2013 – část organizační
V roce 2012 byl zvolen nový výbor, který beze změny pracoval i v roce 2013.
Stávající 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, Vladimír Roubíček,
Výbor se schází pravidelně 1. úterý v měsíci.
Počet členů spolku – postupně sestupná tendence, závisí na postupném stárnutí spolkové populace.
V roce 2008 bylo 587 platících členů, v roce 2013 nás bylo 519. Naši členové jsou nejen z Prahy
a okolí, postupně zastřešujeme celou republiku (tam, kde se spolky rozpadly nebo zcela
minimalizovaly).
Rok 2013 proběhl v mezích, které jsme si vytyčili a jsme je schopni ovlivňovat. Schéma činnosti je
postaveno na osvědčených „stavebních kamenech“:
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 roce 2013 na Plzeňsko.
Knihovna – pravidelně 2krát měsíčně. Mimo půjčování knih na místě možnost zapůjčení i poštou. Je
využívána služba kopírování DVD.
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Činnosti, kterými SPKS ovlivňuje i dění mimo spolek:
Celostátní výbor – v současné době máme zastoupení 3 členů, I. Běťák je tajemníkem Společnosti,
P. Pavelka, 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. V roce 2013 se L. Berka stal koordinátorem redakčního kruhu pro publikaci
Atlas kaktusů, jejíž vydáváni přebrala Společnost českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů
od P. Pavlíčka, který se vzdal činnosti z důvodu „vyhoření“.
Ostatní aktivity
• Spolupracujeme s Botanickou zahradou UK při pořádání výstav a pravidelných přednášek (děkujeme
za přízeň panu řediteli Pavlatovi)
• ve spolupráci s Botanickou zahradou UK v rámci spolkové výstavy měla proběhnout „Noc muzeí“, ale
díky povodním došlo k jejímu přeložení na jiný termín.
• 4krát ročně Věstník, který dostává každý člen Spolku a předsedové ostatních kaktusářských
organizací v Česku a na Slovensku
• 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 aktuálními zprávami, nemáme dostatečnou základnu
přispěvovatelů
• Zvýšit aktivitu našich členů
• Zastavit pokles členů náborem nových mladých (v oblasti hobby je každý pod 50 let mladík)
Zpracoval L. Berka

4. CO BUDE
4.1 Tradiční pražské sympozium 2014 – 29. 3. 2014
Po zimě začneme i letos sezonu tradičním sympoziem v Praze.
Termín: 29. 3. 2014 (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: cca 80 minut – Pořadí přednášek bude upřesněno při zahájení
1. Dr. Harald Jainta (SRN) – Lithopsy v přírodě
2. Ute a Hans Fröhningovi (SRN) – Průřez zajímavými rody kaktusů
3. Jaroslav Vích – Rod Wigginsia
4. Ute a Hans Fröhningovi (SRN) – Asclepiadaceae na 3D
Těšíme se na Vaši účast. Za Klub pěstitelů kaktusů a sukulentů Praha- Petr Pavelka
P. S. V případě nutnosti kontaktujte kohokoli z výboru KK Praha. Není nutné se dopředu registrovat.
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Tato pravidelně každoročně pořádaná akce se koná i letos. Místo odjezdu stále stejné, Metro Anděl,
odjezd ze stanice busu před Ženskými domovy (Akcent). Pozor, doba odjezdu v 7 hod. Navštívíme
sbírku pana Dubna a Kokory. Tyto jsou „na tvrdo“ domluveny, další v jednání. Jedná se o velké sbírky
i možnosti k nákupu, věřím, že účastníci zájezdu budou plně spokojeni. Návrat ve 20 hod.
Přihlášky možno emailem, SMS, nebo na přednášce. Potřebuji celé jméno, číslo mobilního telefonu a
také, pozor – novinka – datum narození (od 1.1.2014 platí Nový Občanský Zákoník a tak v ceně
zájezdu je zakalkulováno i pojištění = úrazové. Pojištění odpovědnosti je na straně účastníků)
Cena zájezdu byla stanovena na 450,-Kč. Platba možna převodem (stejné číslo účtu jako na
zaplacení členství), var.s. Uveďte číslo mobilního telefonu. Platbu je také možno uskutečnit na
přednášce.
Těším se na setkání.

J. Vařečka

jiri.varecka@seznam.cz

603 46 76 96

:-)

4.3 Výstava 2014 (31. 5.–15. 6.)
Pro 47. 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

Z mé sbírky sukulentů
P. Pavelka
Můj nejhezčí kaktus (garant Kašpar)
Z mé sbírky kaktusů
P. Heřtus
Můj nejhezčí sukulent (garant Kašpar)
Rod Frailea
L. Berka
Astrophyta v japonském pojetí
V. Roubíček
O nejhezčí exponát celé výstavy – anketa návštěvníků
To nejhezčí z mé sbírky 2 m2
(garant Halbich)
vystavují: Běťák, Brejník, Fejfar, Halbich, Hušner, Jiránek, Kašpar, Quaiser, Šejvl
Foto z archivu J. Ullmanna
– IB –

PRODEJ:
Přihlášky do prodeje rostlin posílejte jen v písemné podobě /e-mailem, poštou / do 30. 4. 2014.
Podmínky prodeje rozešlu do 8. 5. 2014.
Kontakt: e-mail – karel.halbich@volny.cz
Adresa: Karel Halbich, K Lukám 649/12, Praha 4, 14200.
Přihlášky budu přijímat i na členských schůzích či sympoziu.
– HK–

5. Z HISTORIE SPOLKU XXIX. – Osobnosti
Martin a Václav Fulínové
patří spolu s A. Zárubou do nečetné kategorie profesionálních zahradníků, zabývajících se též kaktusy
a sukulenty, v tomto případě spíše jako koníčkem, než výdělečně.
Martin Fulín (30. 11. 1853 – 13. 10. 1926), známý pražský zahradník, zabývající se především
pěstováním vytrvalých květin a českých botanických zvláštností, redaktor Časopisu českých zahradníků
a České Flóry, autor četných zahradnických článků a knih, začal kaktusy a sukulenty pěstovat ve své
vršovické zahradě v roce 1893 (profesionální zahradnictví provozoval od roku 1880) a měl o tyto
rostliny spíš odborný než obchodní zájem. Svědčí o tom dobové zprávy, že „…se domohl se značných
sbírek, ale nerad obchodoval“.
O tom, jaké vážnosti se M. Fulín těšil, svědčí i následující vzpomínka A. V. Friče (asi z roku 1917):
„Martin Fulín! Senior českých kaktusářů, jediný, který pamatuje ještě starou slávu. Kolik mých ideálů
z dob dětství chovaly jeho skleníky a jeho perenová zahrada. Jak často jsem se nachodil do Vršovic
a trpělivě vyčkával, až ho najdu v dobré nebo velice špatné náladě. V obou případech snižovaly se ceny
vzácných rostlin – mých desiderií – na dosah mých dětských úspor. Jak mnoho jsem se od něj naučil…
Obchodníkem však nebyl žádným – nýbrž byl pravým milovníkem rostlin a jako takovým se mu zdálo
nemravným prodat milou, vypiplanou rostlinu.“
Sbírka byla prodána v roce 1903 A.Zárubovi se zajímavým zdůvodněním, reprodukovaným A. Zárubou:
„při poslední mé výstavě mne navštívil i zahradník redaktor p. Martin Fulín a mezi řečí se zmínil, že by
mně svoje kakty i agavy prodal, aby se zbavil toho stálého zdržování kaktusáři začátečníky i staršími,
5
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kteří jej neustále zabavují když má nejvíce práce… i navštívil jsem pana Fulína a zbytky jeho sbírky,
několik kaktů a sukulentů a všechny agave od něho koupil“.
V otcových stopách pokračoval Václav Fulín (1898 – 25. 10. 1958), který s kaktusy začal nejprve
v pěstírně v Záběhlicích a pokračoval později na smíchovských Malvazinkách. Základem jeho poměrně
velké sbírky, vybudované hned po první světové válce, byly především nakoupené rostliny, ať už to
bylo od A.V. Friče před jeho první poválečnou cestou do Ameriky, A. Záruby nebo ze zahraničí. Citát
ze Zárubových kaktusářských vzpomínek: „cestovatel Vojtěch Frič… před odjezdem prodal dosti
pěknou sbírku kaktů mladému V. Fulínovi do Záběhlic, kterýž začal také pěstit a množit. Byl jsem rád,
že mám přece kolegu konkurenta a že budeme spolu závodit v pěstování. Sám jsem mu osobně donesl
padesát různých druhů a vzal jsem si za ně výměnou letní druhy chrysanthem…“
Stejně jako všichni ostatní jeho generace přivítal V. Fulín založení kaktusářského spolku v Praze, stal se
jeho zakládajícím členem a v jeho počátcích všemožně pomáhal jeho rozvoji – členstvím v prvním
výboru i účastí na výstavách. Při té první, v září 1923, na které převažovali profesionálové, Fulín
předvedl velkou expozicí, ve které recenzent výstavy J. Seidl ocenil především, že „tento pán mezi
množstvím jiných rostlin vystavoval misky se vzorně pěstěnými semenáči…Jest zajisté chvályhodné, že
i u nás se ujímá i u zahradníků pěstování ze semen, což se zatím dělo jen v míře nepatrné“. Na druhé
výstavě Spolku v roce 1926 předvedl kromě „velkých importovaných rostlin mnoho prodejných
exemplářů… za přístupné ceny, takže šly čile na odbyt…četně byly zastoupeny též ostatní sukulenty…
celkově působila expozice velmi pěkným dojmem. Dracaeny, jakož i ostatní dekorační rostliny, jimiž
byla výstava vyzdobena, byly s ochotou zapůjčeny rovněž p. Fulínem…“
Vydával též ceníky semen, ten z roku 1927, nazvaný Speciální nabídka semen kaktusových speciálního
závodu pro pěstování kaktusů a sukulentů Václav Fulín, dříve Martin Fulín, vlastní závod Praha –
Záběhlice, obsahoval 60 položek v ceně od 1,20 do 25 Kč (A. asterias) za jednu porci.
F. Pažout, který jeho pěstírnu často navštěvoval, jej charakterizuje jako člověka, který byl, stejně jako
jeho otec více milovníkem kaktusů než obchodníkem, který nedokázal účinně soutěžit s mladšími
pěstiteli a obchodníky. Kaktusům a pražskému spolku však zůstal věrný. Zbytky sbírky uchoval i přes
velké zdravotní problémy téměř do své smrti v roce 1958.

M. Fulín

V. Fulín

6. Příspěvky do Věstníku 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/
https://www.facebook.com/SPKSPraha
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