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Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze – zal. 1922 
 

Věstník                                                 č. 227                                          15. 8. 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 

Září 

Výstava 7.9. – 17.9. 2017 

29.8. 5.9. 14.9. 14.9. M. Tvrdík - Bolívie a Chile 2017 

Říjen 3.10. 3.10. 19.10. 19.10. J. Musíl (Plzeň) - Mexiko 

Listopad 7.11. 7.11. 16.11. 16.11. 
B. Prokeš – Jihoafrická republika, oblast 
Namaqualand a Richtersveld 

Prosinec 5.12. 5.12. 21.12. 21.12. 
Tradiční vánoční schůze – kvíz, spolkový  
program 

 
2. Zprávy z výboru 
 
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. 
 
 

Seznam titulů pořízených od posledního uveřejněného seznamu ve 
Věstníku 225 

 

2239 časopis Kaktusy 52 2016 

2240 časopis Kaktusy 52 2016 

2241 časopis Kakteen und Andere Sukkulenten 67 2016 

2242 časopis Succulenta 95 2016 

2243 časopis Euphorbia World 1, 2, 3 2005, 2006, 2007 

2244 časopis Avonia 34 2016 

2245 časopis Kakteen und Andere Sukkulenten 67 2016 

2246 Rowley G.D. Succulents in cultivation - breeding new cultivars 2017 
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3. CO BYLO 

3.1  Přednáška  18.5.2017 – Zdeněk Jiruše – Rod Oroya 

Dne 18. 5. 2017 jsme shlédli dlouho neviděné téma: Rod Oroya v podání jednoho z nejpovolanějších 
Čechů – Zdeňka Jirušeho ze Svitav. Zdeněk cestoval do Peru mnohokrát v době, kdy se ještě fotilo na 
film, a jsme rádi, že v posledních letech cestovatelskou aktivitu obnovil (na poslední cestě navštívil 
s partou nadšenců 35 lokalit orojí). Díky tomu jsme mohli shlédnout krásné digitální snímky jako průřez 
snad všemi dostupnými lokalitami rodu, jehož název je odvozen od městečka Oroya ležícího v centru 
jeho rozšíření. Oroye jsou vysokohorské rostliny s výškovým rozmezím výskytu od 3.000 (nejčastěji od 
3.500) do 4.200 metrů nad mořem. Lokality jsou bezlesé, travnaté, většinou na vápencovém podloží, 
často skrápěné deštěm, vlhkost dokumentuje přítomnost mechů. V noci se mohou na výše položených 
lokalitách vyskytnout i mrazíky. Popsána byla řada jmen, ale většina se jich vejde do variační šíře O. 
peruviana. Dobře odlišitelným taxonem je žlutě kvetoucí a krásně žlutě otrněná otrněná O. borchersii (v 
severní části areálu nemusí mít žluté trny), která jediná z rodu roste na pacifické straně hor. Asi 
nejzajímavější navštívenou lokalitou minulé cesty pak byla populace O. minima kousek nad Tarmou ve 
výšce 3250 metrů nad mořem. Má odlišná semena a kvete více ze středu, roste na vyvřelině. Průměr 
největších rostlin byl do 12 cm. Někteří jedinci měly jasně pektinátní uspořádání trnů, jiní nikoli. 

Těžištěm přednášky byly detailní fotografie rostlin na lokalitách, které ukázaly ohromnou pestrost a 
variabilitu jednotlivých populací. Rostliny většinou jednotlivé, ale i odnožující, krásně učesané i 
s trčícími středovými trny, trny v různých barevných škálách od žluté až po červenou, ale i s bílými trny. 
Květy jsou obvykle vícebarevné, přecházející od růžové na konci okvětních plátků do ohnivě 
oranžových žlutých barev ve středu květu. Naopak čistě žlutá barva květů „citriflór“ žádné odchylky 
nevykazuje. 

Nejlepší termín pro cestování za oroyemi je únor – březen, kdy lze občas narazit na květ a rostliny, 
které mají semena. Přednášející neuhnul od stanoveného tématu ani o milimetr, věnoval se jen orojím 
a jejich způsobu života a lokalitám, což mohlo působit až monotónně. Cestovatelské, kulinářské a jiné 
zážitky z cest zůstali opomenuty, což je škoda, protože na konci trochu času zůstalo. Přednášku 
hodnotím velmi vysoko, jak po fotografické, tak po odborné stránce. Myslím, že málokdo by dokázal to, 
co Zdeněk Jiruše – vystopovat, projít a zdokumentovat lokality orojí ve vysokých horách. Nám je pak 
naservíroval do pohodlí přednáškového sálu - za to bych mu chtěl ještě jednou poděkovat.  
 
                                                                                                                                                     -JABO- 

3.2  50. Výstava Kaktusy a sukulenty 2017: 3. – 18.6. 2017 
 

50. ročník klubové (spolkové) výstavy pořádané ve spolupráci s botanickou zahradou UK máme za 
sebou. Spolu s výstavou jsme vzpomněli i 95. výročí nepřetržité činnosti našeho Spolku. Výstava 
zároveň probíhala pod patronací a záštitou ministerstva životního prostředí. Při vernisáži nám zástupci 
ministerstva poděkovali za naši činnost a popřáli i mnoho úspěchů do budoucna. 

Předseda Spolku Ing. I. Běťák ve svém příspěvku vzpomněl na 90. narozeniny našich členů  
prof. Ladislava Hejdánka (10. 5.) a JUDr. Miroslava Veverky (28. 5.), kterému také výbor předal jako 
dárek zajímavý potravinový koš. Dále předseda připomněl začátky našeho Spolku a první oficiální 
výstavu v r. 1923, kdy Spolek měl již 100 členů. Poděkoval také výstavní partě v čele s garantem 
výstavy V. Kašparem, která více méně v nezměněném složení (př. Hauser, Hrdina, Zlesák, Halbich) 
opět připravila zajímavou výstavu. Vyzvedl a doporučil k prohlídce i výstavu fotografií mapující naše 
výstavy od r. 1923 do dneška, kterou s ohromnou pílí a nasazením připravil př. K. Halbich.  

Ředitel BZ Ing. L. Pavlata konstatoval, že spolupráce s kaktusáři probíhá již tradičně velmi dobře a že i 
letos se výstava velmi povedla. 
Následovalo tradiční vyhodnocení soutěžních částí. Jednalo se o tyto soutěže: 

 0,5 m z mé sbírky – 1. Jaroslav Hušner, 2. Vladimír Roubíček, 3. Jan Hauser 

 Nejhezčí kaktus – 1. Ivan Běťák, 2. František Hořák, 3. Jiří Nosek 

 Nejhezčí sukulent – 1. Vladislav Kašpar, 2. Karel Halbich, 3. Jaroslav Kučera 

Letos bylo vystaveno 571 rostlin, z toho 451 kaktusů a 120 sukulentů. 

Pro letošní výstavu vybral garant V. Kašpar následující expozice: 
Euphorbie – K. Halbich; Průřez sbírkou – L. Berka, Jar. Bohata, Jiří Vařečka; Echinocactus 
polycephalus, různé varianty – J. Fejfar; Výběr sukulentů – P. Pavelka; Velké kaktusy – P. Heřtus; 
Větev s broméliemi – J. Vaněk 
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10. 6. 2017 v průběhu výstavy proběhla stále oblíbenější pražská muzejní noc spojená s noční 
prohlídkou skleníků BZ, otevřená byla i naše výstava. Návštěvníků bylo během noci kolem 10 000. 
Platících návštěvníků naší výstavy bylo 4004; neplatících (vernisáž, doprovod ZTP a škol, návštěvy 
z jiných BZ a odborné exkurze) 228. Celkem tedy výstavu vidělo 14 232 diváků. 

                                                                                                                                                                       –IB– 

3.3  Výstava v BZ hl. města v Troji 17. 6.–16. 7. 2017 

Výstava byla letos pod patronací a záštitou primátorky Prahy A. Krnáčové a byla zaměřena na kaktusy 
Severní Ameriky. Při vernisáži byl slavnostně otevřen nový stálý skleník s těmito kaktusy. Na vernisáži 
byli kromě zástupců paní primátorky přítomni též zástupci velvyslanectví Peru a USA (ten zahrál na 
kytaru a zazpíval česky píseň Chlupatý kaktus). 

                                                                                                                                                                      –IB– 

 

4. CO BUDE 

4.1  Setkání přátel sukulentů: 19.8. 2017 od 8 hodin 
 

přednášky: 
V. Rybka – Cykasy 
J. Doe – Namibie, země meteorů 
V. Vlk – Etiopská esence 
zemědělský rychlokurz: Zakládání welwitschiových luk u nás 

 

Ostatní: prodej rostlin, tombola, soutěž, občerstvení 
Místo konání: SKOCHOVICE u VRANÉHO nad VLTAVOU, požární zbrojnice - Vltavská 324 
 

             Pořádá O. Melichar 
 

4.2  Setkání příznivců rodu Notocactus - Výroční členská schůze 
Notosekce 2017 
 

Termín - 26.8.2017 , místo – Ekocentrum Podorlicko, Podbranská č.1, Česká Třebová. 
Prezentace účastníků v sobotu od 9 hod, zahájení v 10 hod. Po odborném programu návštěva sbírek 
v okolí. 
Další podrobné informace: Jiří Grund, grundj@seznam.cz, mobil 725 734 870. 

                                                                                                                                                      L. Berka 

 

5. Různé 

5.1  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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