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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 2015
výbor

knihovna

přednáška

19.3.

tradiční vánoční setkání
J. Bohata - Mexiko – malé kaktusy
pouště Chihuahua
J. Procházka (Brno) - Nová a zajímavá
Gymnocalycia
P. Heřtus – Z poslední cesty

16.4.

v jednání

7.5.
21.5.
21.5.
Zájezd 8.5. 2015
4.6.
18.6.
Výstava 30.5. – 14.6. 2015

v jednání

Prosinec

2.12.

4.12.

18.12.

18.12.

Leden

6.1.

8.1.

15.1.

15.1.

Únor

3.2.

5.2.

19.2.

19.2.

Březen
Duben
Květen
Červen

3.3.
7.4.
5.5.
2.6.

téma – autor

5.3.
19.3.
Symposium 28.3. 2015
2.4.

16.4.

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.
L. Berka

2.1 Členské příspěvky – časopis Kaktusy 2015
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 2015.
Členové nad 70 let 270,– Kč
Ostatní členové minimálně 340,– 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 500 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 2250 knih), zajištění záznamu většiny přednášek na video, pořádání a dotování zájezdů apod.
Příspěvky je možné platit na přednáškách nebo pomocí poukázek či bankovním převodem. Je vhodné
platit obratem, nutné je dodržet termín 15. 1. 2015 (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. 2015.
Ivan Běťák, předseda
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2.2 Příprava výstavy
Vážení přátelé, na naší jarní výstavu K+S 2015 připravuji expozici "Sukulentní kristáty". Jsem si jist, že
ve Vašich sbírkách se najdou rostliny, které si zaslouží je vystavit. Obracím se proto na Vás o
zapůjčení rostlin do výstavní expozice. O rostliny bude dobře postaráno a pečováno dle Vašich
požadavků. Pro rostliny si dle domluvy dojedu a opět je odvezu. Vystavené rostliny se automaticky
zúčastní soutěže " O nejhezčí rostlinu výstavy K+S 2015". Ostatní dotazy a kontakt: na každé členské
schůzi, sympoziu, mob. 603760695, e-mail : karel.halbich@volny.cz.
Děkuji za Vaši spolupráci. Karel Halbich

3. CO BYLO
3.1 Podzimní výstava 4.–14. 9. 2014
Také v letošním roce se podzimní výstava konala v horním skleníku BZ Na Slupi. Výstavní část
velkými (prodejními) rostlinami zajistili Petr Pavelka a Pavel Heřtus. Návštěvníků letos bylo 1007.
Nabídka rostlin byla jako vždy rozmanitá, podzimně obvyklá, kvetoucích rostlin bylo na podzim
minimum, a cenově dostupná. Výstava byla doplněna 31 velkoformátovými barevnými fotografiemi
kaktusů a dalších přírodnin Zlatka Janeby z jeho několikaletého pobytu v USA. Rozmanitý byl i malý
prodej, nabízely se různé pomůcky, knihy, časopisy a hlavně květníky všech velikostí a tvarů. I počasí
nám letos přálo, takže výstava proběhla normálně.
–IB–

3.2 Přednáška: Vít Zavadil: Kuba – 18. 9. 2014
18. 9. 2014 jsme na první klubové schůzi po prázdninách měli možnost poslouchat zajímavého hosta.
Byl jím Vít Zavadil z Buštěhradu, původním povoláním zubař, který se ale již mnoho let profesionálně
věnuje studiu přírody, rostlin i živočichů. Kaktusy pěstuje od roku 1985. Téma jeho přednášky byl
„ostrov svobody“ – Kuba, kterou navštívil od 18. 10. do 6. 11. 2012 spolu s Milošem Krejzlíkem a
Liborem Kuntem. Cestu podnikli s cílem pozorovat na nalezištích co nejvíce zástupců rodu Melocactus.
To se jim až na malé výjimky podařilo a tak jsme mohli virtuálně navštívit kaktusářsky nejzajímavější
místa i my. Začali jsme v přírodě téměř raritním M. matanzanus a pokračovali jednotlivými zástupci
rodu, jak si o nich můžeme přečíst i ve speciálu časopisu Kaktusy (speciál 2013), který čerpá ze stejné
výpravy. Mezi nejvzácnější patří Melocactus actinacanthus, který autor přednášky považuje za jeden
z nejvzácnějších kaktusů vůbec. Krásně vytrněný Melocactus guitartii měl nečekaně velké plody. Měli
jsme možnost obdivovat i kubánské endemity jiných rodů: Dendrocereus nudiflorus – prastarého
obrovského jedince tohoto stromovitého druhu nazývají místní „Patriarcha“, dále několik zástupců rodu
Harrisia, epifytický Leptocereus maxonii, Pilosocereusy či Rhodocacus cubensis. Mammillaria prolifera
ssp. haitiensis trochu překvapivě odnožuje jen málo. Podařilo se objevit a fotografovat v květu slavnou
Escobaria cubensis, která je vzácností v přírodě i ve sbírkách. Díky širokému záběru přednášejícího
jsme vyslechli zasvěcený komentář nejenom k ekologii jednotlivých kaktusových společenstev, ale také
k volně žijícím plazům a obojživelníkům. Kdysi krásný ostrov je dnes téměř úplně přeměněn lidskou
činností a původní druhy lze mezi plantážemi pozorovat jen na malých plochách. Nechyběly ani
komentáře a pozorování ze života Kubánců. Mohou jen litovat ti, kdo si tuto kvalitní a zajímavou
přednášku nechali ujít.
Jar. Bohata

3.3. Propagace našeho koníčku 20. 9. 2014 - Komořany
V Komořanech, kde bydlím, jsem byl pozván, abych na dnech „sousedského soužití“ představil
sousedům své hobby – kaktusy a sukulenty. Rozhodl jsem se pro sukulenty, bylo jich 76. Nejvyšší byla
115cm Euphorbia trigona v. rubra, nejtěžší Oyphostoma juttey, vážící přes 15 kg. Jednalo se převážně
o velké rostliny, které mám ve sbírce 10–15 let. Zastoupeno bylo 35 rodů. Několika stovkám
návštěvníků (včetně starosty Prahy 12) a účastníků se expozice moc líbila a už se prý těší na příští rok
na kaktusy.
I. Běťák
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3.4. Přednáška: Jiří Janda: Rod Monanthes - 16.10. 2014
Rod Monanthes (Crassulaceae) má všeho všudy devět rodů, z nichž sedm roste na Kanárském
ostrově Tenerife. Ne každý si dovedl představit, že je to dostatečné téma na celou přednášku. Jiří
Janda z Pávova u Jihlavy však velmi rychle přesvědčil, že je.
Přednáška byla svižná, srozumitelná a zajímavá i pro neznalce kanárské flóry. Velmi kvalitní a
názorné fotografie z Tenerife i z kultury byly doslova pastvou pro oči. Detaily květů a
dvoucentimetrových růžicovitých druhů hrály všemi barvami, stejně jako keříčkovité M.laxiflora a
M.anagensis. Kapitola sama pro sebe je Jandův talent pro tvarování M.muralis a jejích kříženců. Jeho
trpasličí bonsaje v keramických miskách vytváří úchvatné skalky.
Na své botanické cesty vyráží Jiří Janda s manželkou Ivanou, čímž mu vzniká problém, který by
neměl, kdyby se zaměřil na baobaby. Při hledání trpasličích sukulentů ho však mezimanželská
objevitelská rivalita nutí mít neustále oči na stopkách a být ve střehu.
Janda je kromě držitele titulu „Pěstitel nejmenšího kvetoucího stromu“, autorem knih Sukulenty,
aneb botanická zahrada na jednom okně (Madagaskar 2003), Atlas sukulentů do kapsy (Levné knihy
2009) a výpravný Pestrý svět sukulentů (Rubico 2013), které by rozhodně neměly chybět v knihovně
žádného československého sukulentáře.
Na začátku své přednášky Janda zdůraznil, jakou je pro něj ctí vystoupit v slovutném pražském
spolku. Nám bylo ctí a potěšením ho poslouchat.
Ota Melichar

3.5 Gymnofil 2014 - Havířov
O víkendu 29. až 31. srpna se v hotelu Rudolf v Havířově konalo setkání Gymnofil 2014, pořádané
Klubem kaktusářů v Ostravě. Po páteční večerní intenzivní volné diskuzi následovala hlavní, sobotní
část sérií přednášek na dané téma. Předseda spolku Gymnofilů Tomáš Kulhánek přivítal přítomné a
dal prostor první přednášce, v níž se Jaroslav Procházka zaměřil na G. bruchii a členění jeho variet.
T. Kulhánek se následně zamýšlel nad tím, co je vlastně G. guanchinense. Před obědem pak Jaromír
Chvastek, kterého, bohužel, postihl kolaps externího datového disku, prezentoval snímky z cesty po
argentinské provincii Cordóba v roce 2008. Po obědě zahájil sérii přednášek Martin Tvrdík s poznatky
z letošní jarní cesty po argentinské části Patagonie. Václav Jiránek přispěl detailním rozborem
G. bicolor v. simplex a jeho místu v rodu. Přednáškovou část uzavřel Lumír Král snímky rostlin z cesty
po Argentině v roce 2012, Brazílii z roku 2011 a Patagonii v roce 2013. Během plánovaných přestávek
měli přítomní možnost zakoupit si pěkné semenáče i větší rostliny, a to nejen „gymen“, které nabízeli
pánové Chvastek, Jiránek, Kulhánek a Potyka. Zpestřením byla díky Jiřímu Čípovi nabídka populární
značky slivovice v upomínkové „gymnofilní“ edici. Neděle byla co do počtu účastníků již jen symbolická,
neboť téměř všichni účastníci se již v sobotu večer vydali zpět do svých domovů. My, zůstavší Pražáci,
jsme tak nedělní volný čas, využili k návštěvám sbírky Zdeňka Schlesingera v Orlové a rodinné farmy
Jiřího Kokory v Sázavě u Lanškrouna.
-KuJ-

3.6. Setkání Notofilů v Pršticích u Brna
O víkendu 12. – 14.9. 2014 proběhlo každoroční setkání Notofilů, tentokrát v Pršticích u Brna. Setkání
se zúčastnilo kolem 20 zájemců, buď přímo z řad Notofilů nebo z brněnského spolku. Složení
účastníků je již standardní a tak společenská stránka probíhala v přátelském duchu (nevím, jak to
zařídit, abychom zajistili účast žen). V sobotu program začal organizačními záležitostmi Notosekce. Po
obědě byla zahájena odborná část. Počasí bylo téměř šílené (na Moravě naráz spadlo tolik vody jako
za půl roku) a tak nás nic nenutilo opouštět přednáškový sál. Výraznou posilou v odborném programu
byl jako již v několika posledních letech předseda Internoto Norbert Gerloff. Oproti „velkým symposiím“
po každé přednášce, případně během ní probíhala diskuze, někdy i „bouřlivá“. Měli jsme možnost
shlédnout následující program:
 N. Gerloff – Notocactus langsdorfii, přednáška zaměřená na uvedený taxon, jeho historii,
variabilitu na stanovištích a jeho rozšíření v pampě. Informačně velmi bohatá přednáška, podložena
každoročními pobyty autora v Brazílii a Uruguayi (počínaje rokem 1985). S. Stuchlík doplnil přednášku
vzorky rostlin ze sbírky.
 N. Gerloff v hlavní přednášce odpoledne: Můj pohled na sérii Paucispini, probral a setřídil velmi
složitou situaci v této skupině. Z mého pohledu celkem rozumně vytváří větší okruhy, kam zahrnuje
celou řadu rostlin, které jsou vedeny jako samostatné druhy. (přednášku jsme měli možnost později
vidět i na setkání Notofilů v Pršticích). V přednášce zaznělo i velmi zajímavé tvrzení, kde NG
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konstatoval a dokladoval, že podle jeho mínění Notocactus rechensis není žádná Brasiliparodia, ale
člen série Paucispini. Závěrem přikládám seznam jmen, která NG považuje za oprávněné (v závorce
jsou uvedena jména, která patří do okruhu taxonu): ottonis, arechavaletae, carambeiensis (vilavelhensis), linki, megapotamicus, campestrensis, glaucinus (laetivirens-incomptus), harmonianus –
Ibicuiensis, oxycostatus (s acutus, securituberculatus), muricatus, gaucho, minimus (tenuicylindricus,
ruoffi), stockingeri. Zajímavý je rovněž výčet jmen, která NG považuje za nadbytečná: elegans,
rufispinus, tenebrosus, stenogonus, uruguayus, minasensis, globularis, brasiliensis, janousekianus,
vencluianus, rubrispinus, militaris, nigrispinus, aureus.
 Ve své třetí přednášce Změny v pampě N. Gerloff doložil obrázky a fakty jaké nevratné změny
probíhají v celé pampě v Uruguayi a v jižní Brazílii. Dochází k systémové likvidaci stávajícího stavu,
kde je pampa nejen měněna na pole se sójou, kukuřicí nebo cukrovou třtinou, ale i měněna na
plantáže Eukalyptus, které slouží jako surovina pro výrobu papíru a buničiny. Dopad dokumentoval na
řadě stanovišť kaktusů. Tento trend nabírá na obrátkách, a u některých rostlin z konkrétního místa,
jsou naše rostliny ze sbírek již jediné, které existují. Tyto změny nezasahují pouze přírodu, ale i lidi,
kteří zde žijí. Jejich pozemky jsou vykoupeny a oni jsou přestěhováni do měst, kde dosti často skončí
ve slumech na okrajích měst.
 Následovala přednáška J. Vícha zaměřená rod Wigginsia, kterou jsme měli možnost vidět na
symposiu – byl to průřez rodem, který J. Vích vidí jako samostatný (není součást rodu Notocactus).
Závěr přednášek o notokaktusech patřil S. Stuchlíkovi, který na začátku prezentace Notocactus
leninghausii v. minor připomněl osobnost letos zemřelého W. Uebelmanna a poté se zabýval
zkušenostmi z místa výskytu u Pareci Novo a z pěstování. Dá se provést shrnutí: na typové lokalitě
dosud rostliny jsou, pravděpodobně nehrozí likvidace stanoviště a není žádný významný rozdíl mezi v.
minor a typem.
 Úplný závěr patřil L. Berkovi, který se letos ve svém několikaletém seriálu zaměřil na okomentování
rodu Frailea v Argentině.
V neděli byla na programu prohlídka několika sbírek kaktusů na jih od Brna, vesměs se jednalo o
menší sbírky s různorodým obsahem. Bohužel z programu vypadl hlavní magnet: sbírka gymnokalicií
Tomáše Kulhánka v Olbramovicích.
Celkově hodnotím jako velmi zdařilou akci a zvu všechny zájemce na příští rok do Lipníku nad Bečvou.
L. Berka
4. CO BUDE

4.1 Zájezd: 8.5. 2015
Termín je jistý, cíl je zatím v jednání. Podrobnosti zveřejním na vánočním setkání, na webu
a Facebooku. Odjezd bude opět od ženských domovů. Předem děkuji za pochopení.
J. Vařečka

4.2 Výstava kaktusů 2015
Vážení přátelé, členové největšího klubu pěstitelů sukulentních kytek na světě. Před námi je opět další
výstava kaktusů a sukulentů v roce 2015. Výstavní expozice budou opravdu zajímavé a atraktivní.
Upoutají jistě každého návštěvníka. Aby upoutaly i soutěžní kategorie je ovšem na všech členech
klubu. Proto vás všechny vyzývám k účasti v soutěžích. Každý z vás má jistě ten nejhezčí kaktus nebo
sukulent, který by měl potěšit i diváky na naší výstavě. Není opravdu dobré, když soutěžní kategorie
„Můj nejhezčí kaktus nebo sukulent“ musí na slušný počet doplňovat členové výboru větším počtem
kytek. No a pro ty z vás, kteří krásy našeho koníčka zaznamenáváte na různé nosiče, vyzývám k účasti
na nové soutěžní kategorii „FOTOGRAFIE“, kterou naplní soubor 5 – 6ti fotografií od jednoho
soutěžícího. Garantem této soutěže je př. Bohdan Sochor, s kterým se jistě včas o účasti v soutěži
domluvíte. Tak ještě jednou vás všechny vyzývám k hojné účasti na klubové výstavě. Za to vám všem
opravdu předem děkuji.
V. Kašpar

5. Z HISTORIE SPOLKU XXXII. – Osobnosti
OSKAR SMRŽ (27. 7. 1885 – 2. 10. 1938) - je pro kaktusáře především autorem první velké české
knihy o kaktusech a sukulentech.

4

Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze – zal. 1922

Věstník

č. 216

15. 11. 2014

Na rozdíl od jiných kaktusářských osobností první poloviny dvacátého století máme o životě O. Smrže
dostatek neocenitelných informací z per pardubických kaktusářů, především od K. Crkala a I. Blažíčka.
Narodil se v Černé Hoře u Brna v rodině zámeckého zahradníka. Když mu byly dva roky, rodina se
přestěhovala do Pardubic, kde si otec otevřel zahradnictví a kde se Smrž také vyučil. Pak, jak bylo
tehdy zvykem, odešel na zkušenou do Chrudimi, Brna, Prahy, Turnova a Vídně. Po návratu do
Pardubic, vynuceném otcovou chorobou, převzal rodinný podnik, který v následujících letech
zmodernizoval a rozšířil. Jeho zahradnictví však nepřežilo krizové období okolo roku 1930, Smrž přišel
o všechno a přestěhoval se do Prahy, kde provozoval jako spolupodílník semenářský obchod. Zde
také ve věku 53 let zemřel.
O kaktusy a zejména sukulenty se zajímal už od mládí, vystavoval je údajně už na hospodářské
výstavě ve Vysokém Mýtě v roce 1909. Založení pražského Spolku si samozřejmě nenechal ujít. Na
první spolkové výstavě na Žofíně v roce 1923 vystavoval semperviva – „…bylo zde na sto druhů těchto
zajímavých rostlin … obecenstvu se tak líbily, že byly záhy rozprodány“. V době největší slávy čítala
jeho sbírka asi 150 pařeništních oken, mimořádné postavení zde měly fylokaktusy a sukulenty. Stejně
jako A. Záruba a V. Fulín byl pravověrným pěstitelem těchto rostlin ze záliby a dobře si uvědomoval, že
na jejich zahradnickém pěstování nelze zbohatnout.
Kromě praktického zahradničení byl redaktorem i přispěvatelem časopisu Přítel zahrad, kde vedl i
kaktusovou rubriku, a autorem mnoha specializovaných zahradnických knih. Když jej v listopadu 1928
vyzval J. Vaněk, chrudimský zahradní architekt a majitel specializovaného zahradnického
nakladatelství, k napsání Knihy o kaktusech a jiných sukulentech (tak byla publikace nazvána), bez
váhání nabídku přijal a do dvou měsíců ji dokončil. Kniha vyšla v roce 1929 s předmluvou Karla Čapka.
Smrž sám s ní nebyl spokojený, podle vlastních slov k bezvadnosti potřeboval víc času. Napsal o ní:
„Náklad stál velké peníze a mohu prozradit, že na ní nevydělal ani autor ani nakladatel“. Reakce na
vydání tohoto bezesporu ve své době moderního a dodnes inspirativního díla však byla velice příznivá;
za všechny citujme A. V. Friče: „Kniha o kaktusech jest nádherná a nevyrovnají se jí žádná díla
cizozemská, byť měla barevné přílohy. Měl jsem z ní velkou radost“.
Smrž přispíval také do Kaktusářských Listů a v roce 1933 se stal jejich prvním profesionálním
redaktorem a zůstal jím až do roku 1935, kdy přechodně zanikly. Jeho zásluhy o propagaci kaktusů i
kaktusářského hnutí u nás byly po zásluze oceněny v roce 1936 pražským Spolkem, který jej jmenoval
svým čestným členem.
Podle svědectví pamětníků byl O. Smrž pilný, nenápadný a skromný člověk s velkými odbornými
znalostmi, rozsáhlým všeobecným rozhledem a mimořádným vztahem k hudbě a výtvarnému umění.
Nekrolog v Kaktusářských Listech vystihuje jeho lidský profil: „…odešel významný kaktusář a
v zahradnických kruzích známý a oblíbený člověk. Těm, co ho znali, se vybaví s jeho jménem
představa dobrého, vždy humorem oplývajícího člověka…“ Jeho odborné kvality zhodnotil J. Vaněk:
„tvrdím s plným vědomím toho významu, že byl v odborném směru nejinteligentnějším zahradníkem
z celé současné i minulé generace zahradnické“.
vš
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5.1 Internetové časopisy pro kaktusáře a sukulentáře
Z pohledu dlouhodobého vývoje tištěných médií se celá řada aktivit přesouvá na internet. Tento trend
se dotýká i našeho hobby. Jako knihovník Spolku se nemohu tvářit, že elektronické časopisy a
knihovny neexistují. Před několika málo roky, abychom získali nové informace, jsme čekali, až se nám
dostane do ruky nová kniha, nebo nové číslo časopisu. V současné době je příliv informací nepřetržitý
(a zatím zdarma) a zájemce musí být neustále ve střehu.
Rád bych Vás v krátkém seriálu informoval o tom, co se na internetu dá najít. V některých
internetových časopisech se v redakčních radách nebo jako autoři uplatňují i čeští pěstitelé, což
našemu českému pohledu na věc díky otevřenosti internetu dává i globální rozměr. Internetové
časopisy jsou ve většině případů volně přístupné, není třeba platit žádný poplatek, náklady buď nesou
vydavatelé sami, nebo jsou hrazeny z reklamy. Oproti tištěné verzi je nenajdeme v poštovní schránce.
Abychom neustále nemuseli zjišťovat, zda je již nové číslo na obrazovce, je vhodné se zaregistrovat a
tak po vyjití novinky budeme mailem informováni.
Schütziana je elektronický časopis věnovaný rodu Gymnocalycium, jméno získal na počest
Dr. Bohumila Schütze, známého českého gymnofila. Schütziana vychází čtvrtletně ve formátu PDF,
časopis je možné stáhnout do vlastního čtecího zařízení. Veškeré texty jsou v angličtině. Časopis
vydává skupina nadšenců pro rod Gymnocalycium z celého světa. Členem vydavatelské rady je i
známý český (moravský) gymnofil Tomáš Kulhánek z Moravského Krumlova. Příspěvky do časopisu
může nabídnout každý, kdo má zájem. V současné době vychází již pátý ročník. V letošních číslech se
můžete dočíst např. o Gymnocalycium kroenleinii nebo o Gymnocalycium bodenbenderianum a
Gymnocalycium riojense. Vlastní texty jsou doprovázeny fotografiemi, mapami, elektronickými odkazy
atd. Časopis je možné získat na adrese www.schuetziana.org
Acta Succulenta vychází od roku 2013, v tomto roce vyšlo dvakrát, ale pro rok 2014 je avizováno již
čtvrté číslo. Vydavatelem je Davide Donati. Je to mezinárodní časopis, je vydáván ve třech jazycích –
italsky, francouzsky a anglicky. Časopis je věnovaný sukulentním a xerofytním rostlinám. Autoři jsou
převážně Italové a Francouzi, obsahuje mnoho kvalitních fotografií. Obsah je velmi různorodý,
zahrnuje články o kaktusech, sukulentech, o horských xerofytních rostlinách, cestopisy, botanické
studie. Např. v prvním čísle roku 2014 mezi jinými vyšel popis Ancistrocactus pinkavanus, článek o
Epithelantha ilariae. Časopis je možné získat na adrese www.acta-succulenta.eu
The Cactus Explorer (první on-line pro zájemce o kaktusy a sukulenty) vychází od roku 2011.
Vydavatelská rada je postavena hlavně na britských významných kaktusářích a sukulentních,
vedoucím redakční rady je Graham Charles, na odbornou stránku dohlíží Roy Mottram, členem
redakční rady je i náš pražský člen Zlatko Janeba. Formátem se podobá časopisům, které vycházely
nebo vycházejí ve Velké Británii, je to logické, protože editoři jsou dlouholetými členy např. British
Cactus and Succulent Journal. Jen v elektronické podobě je publikace významně dynamičtější. Mimo
komentářů k jednotlivým rostlinám, je zde i společenská rubrika a informace o papírových publikacích.
Časopis je možné bezplatně stáhnout ve formátu PDF na adrese www.cactusexplorers.org.uk
V posledním čísle si je možné přečíst komentář k novince Mammillaria bertholdii; informaci o
Selenicereus anthonyanus; poznámky z cesty po Nikaraguji; popis a komentář k Echinocereus
pectinatus subsp. rutowii; komentář k Sulcorebutia v Ayopaya v Bolívii; komentář k Maihueniopsis
leoncito.
Pokračování příště

L. Berka.

6. Příspěvky do Věstníku posílejte na adresu:
jednatel SPKS: Lubomír Berka, Libice 10, Rybníky, 263 01, e-mail: berka.frailea@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

Tento Věstník je posledním v tomto roce, do roku 2015 Vám přejeme hodně zdraví, osobní pohody a
hodně úspěchů v našem krásném koníčku.

Těšíme se na setkání s Vámi na akcích Spolku !!
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