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Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze – zal. 1922 
 

Věstník                                                 č. 225                                          15. 2. 2017 
 

 
1.  Přednášky:                                     –     

Konají se ve Velké geologické posluchárně UK, Albertov 6, Praha 2 
Každý 3. čtvrtek v měsíci, začátek v 18.00 hod., sál otevřen od 17.30 hod. 
 

 

Termínový kalendář na rok 2017  

 výbor knihovna přednáška téma – autor 

Únor 7.2. 7.2. 16.2. 16.2. M. Kůrka – Rod Mediolobivia 

Březen 

7.3. 7.3. 16.3. 16.3. J. Gloser – Za sukulenty do jižní Afriky (od 
Knersvlakte po Richtersveld) 

25.3. 2017 – Sympozium: 

 Graham Charles (GB) – rod Matucana a jiné kaktusy severního Peru 

 Rikus van Veldhuisen (NL) – Sukulenty Zimbabwe  

 Zlatko Janeba – Mexiko 3x jinak – Yucatán, Baja California, centrální oblasti 

 Roman Štarha – Flora severní Etiopie a Djibouti  

Duben 4.4. 4.4. 20.4. 20.4. 
L. Kunte – Chile očima jihoamerického  

začátečníka 

Květen 

2.5. 2.5. 18.5. 18.5. Z. Jiruše – Rod Oroya 

8.5. 2017 – Spolkový zájezd 

Červen 

 6.6. 15.6.   

3. – 18.6. 2017 - Výstava 

 
2.  Výroční zpráva SPKS za rok 2016 – část organizační 

 

Výbor Spolku pracoval ve složení, tak jak byl zvolen v roce 2016. 
Výbor se schází pravidelně 1. úterý v měsíci v knihovně. 
 
Počet členů spolku – postupně sestupná tendence, závisí na postupném stárnutí spolkové populace. 
Postupný úbytek je pozvolný, ale trvalý. Trvalým trendem je stárnutí členské základny. 

 

Rok 2016 proběhl v mezích, které jsme si vytyčili a jsme je schopni ovlivňovat. Schéma činnosti, jak je 
z následujících řádků vidět, 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 2016 – Písecko a hlavně návštěva sbírky R. Slaby v Tálíně. 
Knihovna – pravidelně 2krát měsíčně. Mimo půjčování knih na místě možnost zapůjčení i poštou. Je 
využívána služba kopírování DVD. 
 
Činnosti, kterými SPKS ovlivňuje i dění mimo spolek: 
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Celostátní výbor – v současné době máme zastoupení 3 členů, I. Běťák je tajemníkem Společnosti, 
P. Pavelka, L. Berka jsou členy 
Redakční a vydavatelská rada – 7 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, J. Bohata členové. 
Distribuce tisku – I. Běťák. 
Atlas kaktusů - L. Berka vedoucí redakčního kruhu. 
 
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 
• Provozujeme www stránku, kterou provozuje B. Sochor 
• 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 stále nedaří: 
• Zvýšit aktivitu našich členů 
• Zastavit pokles členů a stárnutí Spolku 
 
Jak si můžete porovnat s léty minulými, činnost je stabilizovaná a zatím jsme schopni členům Spolku 
poskytovat servis na poměrně vysoké úrovni. Rok od roku je to ale těžší, pomozte nám prosím. 
 
                                                                                                                                                      L. Berka 
 

2.1  19. 1. 2017 
 

Před zahájením přednášky byly Valnou hromadou schváleny změny ve stanovách Spolku, 
které jsou potřebné pro novou registraci Spolku. Při hlasování se 1 člen zdržel, ostatní 
přítomní byli pro. 

                                                                                                                                                      L. Berka 
 

2.2  Knihovna SPKS je Vám k dispozici! 
 

Naše spolková knihovna je otevřená všem členům, i korespondenčně. Věnujeme část spolkového 
rozpočtu na neustálé doplňování knihovny. 

Těšíme se na shledání s vámi v pravidelných dnech – každé první úterý v měsíci od 16 do 17 hod 
(v tento den následuje výborová schůze) a 3. čtvrtek v měsíci, od 16.30 do 17.30 hod (následuje 
přednáška). 
 
Nabízíme DVD záznamy z našich přednášek, přednášku Vám vypálíme na DVD a po zaplacení 
poplatku je vaše na věky. 
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Seznam titulů pořízených od posledního uveřejněného seznamu ve 
Věstníku 223 

 
2223 

 
Atlas kaktusů 31 2016 

2224 
 

Atlas kaktusů 31 2016 

2225 almanach Almanach Klubu kaktusářů Plzeň, 1965 - 2015 2015 

2226 časopis Kakteen und Andere Sukkulenten 65 2015 

2227 časopis Kakteen und Andere Sukkulenten 65 2015 

2228 časopis Succulenta 94 2015 

2229 časopis Kaktusy 51 2015 

2230 časopis Kaktusy 51 2015 

2231 časopis Internoto 34, 35, 36 2013, 2014, 2015 

2232 časopis Cactaceae Etc. 24 2013 

2233 časopis Cactaceae Etc. 26 2015 

2234 časopis 
Cactus & Succulents (výběr namibijských sukulentů  
- P. Pavelka) 6,7 

2014, 2015 

2235 časopis Cactus & Co. 19 2015 

2236 časopis Asklepios 110, 111, 112, 114, 115 2011, 2012, 2013 

2237 časopis Avonia 33 2015 

2238 Rischer W. 
Die Echinocereus scheeri Gruppe, subgenus  
Triglochidiata, Section Scheeria 

2016 

 
                                                                                                                                                   L. Berka 

3. CO BYLO 

3.1  Přednáška  24. 11. 2016 - L. Berka – Rod Notocactus dle N. Gerloffa 

Přednáška byla dedikována panu N. Gerloffovi, který v roce 2015 ukončil ze zdravotních důvodů 
aktivní celoživotní činnost ve výzkumu a propagaci rostlin rodu Notocactus. Mnohokrát navštívil 
brazilský stát Rio Grande do Sul, Uruguay, přilehlé argentinské státy, kde notokaktusy rostou. Pro tuto 
přednášku poskytl veškerou obrazovou dokumentaci. Autor přednášky stručně představil historii rodu, 
postupný vznik velkorodu a rovněž jeho „zánik“ – včlenění do rodu Parodia. Pro pravověrné notofily 
svítá naděje, na základě genových analýz se ukazuje, že teorie velkorodu je neudržitelná a bude 
následovat návrat k rozdělení na jednotlivé rody v pojetí C. Backeberga (pochopitelně se změnami, 
které jsou podloženy dalšími cca 50 lety výzkumu). Následoval abecední přehled rostlin bez ohledu, do 
kterého podrodu jsou řazeny – vždy byl podán komentář: kam rostlinu řadíme, kde roste, nějaká 
zajímavost a názor na pěstování. Přednáška z časových důvodů byla předčasně ukončena, myslím, že 
jsme skončili u písmene T. Snad někdy příště. 
                                                                                                                                                      L. Berka 

3.2  Tradiční vánoční setkání 15.12. 2016 
 

Po zahájení schůze následoval tradiční vánoční kvíz, tradiční a nevyzpytatelný tvůrce kvízu L. Berka 
se letos vůbec nesnažil, aby byl kvíz snadný, pojal ho edukativním způsobem, rozšíření obzorů členů 
Spolku. Jednotícím tématem byly nové popisy rostlin uvedené v roce 2014 v ročence Repertorium 
Plantarum Succulentarum, kterou vydává International Organization for Succulent Plant Study (IOS). 
Bylo vybráno 15 rostlin z různých oblastí sukulentní říše, většinou byly představeny jmény a potom, 
luštiteli ukaž se! 
 
Letošním vítězem se stal pan Václav Chadraba, na pomyslném druhém stupínku stanula paní 
Borkertová a pan Bohata, na třetím pánové Vallnár, Potměšil, Černý. Gratulujeme!  
 
Po kvízu následoval volný program z příspěvků členů, do programu přispěli pánové: 

 Z. Podroužek – průřez navštívenými sbírkami 

 A. Kvaizer – návštěva údolí Havasupai Canyon, Arizona, USA. 

 L. Berka – postupný zánik pampy v jižní Brazílii a v Uruguayi (obrázky pořídil N. Gerloff) 
 
Výbor děkuje účastníkům programu a dárcům tomboly. 
                                                                                                                                                    L. Berka 
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3.3  Přednáška 19. 1. 2017 – E. Chvosta - Na severní hranici kaktusové  
říše aneb hledání „ trnu v kupce pelyňku“ 
 

Přednáška ing. Eduarda Chvosty náměstka pro rozvoj a koncepci BZ z pražské botanické zahrady 
hl.m. Prahy byla sestavena z poznatků z cesty po botanických zahradách a národních parcích 
jihozápadních států USA. Této cesty se zúčastnili ještě další zástupci  BZ v Praze Troji a BZ UK v 
Praze 2 Na Slupi. Účastníci v botanických zahradách srovnávali expozice zaměřené na sukulentní 
rostliny. Dále navštívili 7 národních parků jihozápadu USA, kde zkoumali naleziště výskytu kaktusů. 
Měli jsme možnost vidět fotografie typických zástupců jihozápadu USA - opuncie , sklerokaktusy, 
pediokaktusy a echinocereusy v jejich přirozených podmínkách. 
Jako profesionální botanici sledovali geologické a klimatické prostřední a společenství doprovodných 
rostlin. Tyto poznatky budou využity při pěstování rostlin v našich botanických zahradách. Ve státě 
Colorado navštívili i některé členy tamního spolku kaktusářů, jak komerčně zaměřené zahradnictví, tak 
pěstitele, kteří mají jen u domu zahrádku osázenou kaktusy. 
Přednáška vcelku zajímavá a přínosná, měli jsme možnost vidět, že jinde pěstují kaktusy trochu jinak 
než v našich českých podmínkách. Neméně zajímavý byl pohled profesionálních botaniků na 
pěstování sukulentních rostlin. 
                                                                                                                                                  B. Sochor 
 

4. CO BUDE 

4.1.  Tradiční pražské sympozium 2017 - 25. 3. 2017 
 

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.  
Čas: od 9,00 do 17,00 (otevřeno od 8.00) 
Vstupné: 100,-Kč (placeno na místě) 
Program: viz úvodní strana Věstníku 
V prodeji budou i přebytky starších časopisů, literatury a také kaktusy a sukulenty. 

Pozvaní přednášející jsou uznávanými autoritami: 
Graham Charles – hlavní postava internetového časopisu Cactus Explorer 
Rikus van Veldhuisen – předseda International Euphorbia Society 
Zlatko Janeba  - člen redakční rady časopisu Kaktusy a Cactus Explorer 
Roman Štarha – specialista na rod Aloe a cestovatel do rizikových oblastí 
 
Těšíme se na Vaši účast. 
                                                                                                                                                  P. Pavelka 
 

4.2  Zájezd 2016: 8.5.2017 
 

Odjezd 7:00 Praha 5, Ženské domovy (jako tradičně), letos pojedeme na jih. Letos jedeme směr Tábor 
a okolí. 

Přihlášky posílejte na jiri.varecka@seznam.cz = jméno + datum narození (pro pojištění) + číslo 
mobilního telefonu. 
Cena 400,-Kč, platba na účet SPKS (4431570257/0100) (v.s. = číslo mobilu), nebo na schůzi. 
Nejprve je nutno se přihlásit, až potvrdím, potom následuje platba - bohužel se již stalo, že byla platba 
uhrazena bez přihlášky a autobus není nafukovací. 
 

Těším se po roce na setkání. Jirka Vařečka 

                                                                                                                                                  J. Vařečka 

mailto:jiri.varecka@seznam.cz
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4.3  50. Výstava Kaktusy a sukulenty 2017: 3. – 18.6. 2017 

Návrh expozic 50. výstavy KAKTUSY a SUKULENTY 2017: 

 Vstupní expozice mozaika 95 let trvání Spolku P. Heřtus 

 Výběr kaktusy P. Heřtus 5 m2 

 Výběr sukulenty P. Pavelka 5 m2 

 Argentinské kaktusy J. Bohata 2 m2 

 Rod Euphorbia K. Halbich 3 m2 

 Průřez sbírkou L. Berka 2 m2 

 Průřez sbírkou J. Vařečka 3 m2 

 Echinocactus polycephalus J. Fejfar 1 m2 

 Fota z historie výstav a Spolku K. Halbich, V. Šedivý 

 Rostliny na větvi J. Vaněk 

 Soutěže garant V. Kašpar: 
o Můj nejhezčí sukulent 
o Můj nejhezčí kaktus 
o Půl metru z mé sbírky 

 
Dne 10.6.2016 proběhne ve sklenících BZ Muzejní noc. 
Výstava bude otevřena denně od 10.00 do 18.00 hod, vyjma závěrečné neděle, kdy se bude zavírat již 
v 16 hod. 
                                                                                                                                                  V. Kašpar 
 
Přihlášky do prodeje rostlin na jarní výstavě K+S - 3.-18.6.2017 posílejte do 30.4.2017. Přihlášky 
pouze písemně (pro řádnou registraci prodávajících). A to na e-mail : karel.halbich@volny.cz, nebo na 
adresu: Karel Halbich, K lukám 649, 14200 Praha 4. 
Přihlásit se také můžete na členských schůzích či sympoziu. Na přihláškách nezapomeňte uvést svoje 
prodejní číslo. Novým prodejcům bude prodejní číslo přiděleno při odeslání podmínek prodeje.  
Podmínky prodeje rozešlu do 8.5.2017.  
                                                                                                                                                  K. Halbich 

5. Různé 

5.1  50. výstava Spolku 
 

Prosba pro pamětníky. 
 

K přípravě 50 jubilejní výstavy, připravujeme fotografickou expozici z historie výstav. 
Potřebujeme zdokumentovat výstavy z let 1990-1993. 
Prosíme , Vás pamětníky těchto výstav o zapůjčení fotografií, diapozitivů či negativů. Vše si 
převedu na digi a originály vrátím. Materiály je možné předat na členských schůzích nebo 
digitálně na e-mail : karel.halbich@volny.cz. Popřípadě si přijedu. 
                                                                                             Za výstavní výbor Vám děkuje K. Halbich 

5.2  Atlas kaktusů 2016 

Ke konci roku 2016 vyšel již 31. ročník Atlasu kaktusů, cena za ročník je 200 Kč,-. Zájemci si mohou 
ročenku koupit v knihovně Spolku anebo před přednáškou. Podpořte tuto jedinečnou publikaci, na jejím 
vzniku se účastní řada členů našeho Spolku. Atlas kaktusů je možné objednat i emailem nebo poštou 
na adresách uvedených v bodě 5.3. 
                                                                                                                                                    L. Berka 

5.3  Příspěvky do Věstníku posílejte na adresu: 

jednatel SPKS: Ing. 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@volny.cz  
http://www.spks.cz/; https://www.facebook.com/SPKSPraha 
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