Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze – zal. 1922
Věstník

č. 233

15. 2. 2019

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 2019 – 1. pololetí
výbor

Únor

přednáška

knihovna

téma – autor

5. 2.

5. 2.

21. 2.

21. 2.

T. Procházka – Sukulenty Little Karoo,
JAR

5. 3.

5. 3.

21. 3.

21. 3.

L. Kunte – Mexiko 2017

30. 3. 2019 – Sympozium

Březen

Duben

1. Steven Brack (USA) – Kaktusy Nového Mexika
2. Alan Butler (Španělsko) – Sukulenty Arábie (Saudská Arábie, Jemen, Oman)
3. Franz Kühhas (Rakousko) – Peru
4. Jaromír Chvastek (ČR) – Mesemb a doprovodná vegetace Západního Kapska
2. 4.

2. 4.

18. 4.

18. 4.

M. Tvrdík – Gymnocalycium

7. 5.

7. 5.

16. 5.

16. 5.

K. Šlajs – Jak jsem potkal echeverie

Květen
8. 5. 2019 – Spolkový zájezd
4. 6.

18. 6.

Červen
31. 5. – 15. 6. 2019 – Výstava

2. Výroční zpráva SPKS za rok 2018 – část organizační
V roce 2018 jsme absolvovali již 96. nepřetržitou sezónu činnosti Spolku!
Snažíme se plnit poslání Spolku, který byl zřízen za účelem sdružování zájemců o pěstování kaktusů
a sukulentních rostlin, jejich šíření a propagaci, a dá se konstatovat, že stejně jako v uplynulých letech se
jednalo o úspěšný rok.
Osvědčené schéma činnosti je vyzkoušeno, zatím není třeba je měnit (ze strany členů nejsou žádné
připomínky). Ale jak již bylo na schůzích i v minulém Věstníku oznámeno, ke změnám musí dojít, členové
výboru se postupně dostávají za zenit své výkonnosti a úporně hledáme novou vlnu, která by je
zastoupila a činnost posunula k výzvám 21. století, které se nás rovněž týkají.
Obracíme se na vás, členy Spolku, a žádáme vás o pomoc při práci a zajištění činnosti našeho Spolku.
Hledáme zájemce o funkce ve výboru Spolku s perspektivou práce na několik příštích let. Jde o tyto funkce:
 předseda Spolku
 jednatel (stávající asi přejde na funkci předsedy) – pomáhá zajišťovat přednášející pro pravidelné
čtvrteční přednášky (vždy 3. čtvrtek v měsíci), které také dle možností zahajuje a zakončuje, pomáhá
se zajišťováním přednášejících na pravidelném březnovém sympoziu a s organizací tohoto sympozia; sestavuje Věstník (4krát ročně) – obstarává do něj příspěvky a informace; dále ve spolupráci






s předsedou řeší aktuální problémy apod.
knihovník-půjčovatel našich knih – 2krát měsíčně v naší knihovně v Botanické zahradě UK Na Slupi, má na starosti i sledování a nákup novinek
hlavní garant našich oblíbených výstav (jaro a podzim) – plán rozsahu výstavy, zajištění vystavovatelů, účast při instalaci a likvidaci expozic apod.
archivář – zajišťování a archivování dokumentů, jejich evidence, třídění, ukládání, případně jejich
publikování
webmaster – aktivní propagování a publikování naší spolkové činnosti na moderních informačních
sítích

Rok 2018 proběhl v mezích, které jsme si vytyčili a jsme je schopni ovlivňovat. Výbor Spolku pracoval ve
složení, tak jak byl zvolen v roce 2016, scházíme se pravidelně 1. úterý v měsíci v knihovně. Naše aktivity
jsou následující:

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.

Zájezd – vždy 8. května. V roce 2018: Slánsko, Rakovnicko.

Knihovna – pravidelně 2krát měsíčně. Mimo půjčování knih na místě možnost i zapůjčení poštou.
Je využívána služba kopírování DVD.
Významně ovlivňujeme odbornou a organizační činnost v rámci Společnosti českých a slovenských
pěstitelů kaktusů a sukulentů:

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, Jiří
Štembera – grafický redaktor + příprava tisku, V. Šedivý, Z. Janeba, L. Berka, J. Bohata, P. Pavelka,
členové.

Distribuce tisku – I. Běťák.

Atlas kaktusů – L. Berka vedoucí redakčního kruhu, řada pražských členů i autory textů nebo
fotografií.
Ostatní aktivity:

Spolupracujeme s Botanickou zahradou UK při pořádání výstav a pravidelných přednášek
(děkujeme za přízeň panu řediteli Pavlatovi).

Vydáváme 4krát ročně Věstník, který dostává každý člen Spolku a předsedové ostatních
kaktusářských organizací v Česku a na Slovensku.

Provozujeme www stránku, kterou administruje B. Sochor (je velmi kladně hodnocena v rámci
ČR).

Provozujeme facebook, zabezpečuje J. Vařečka (https://www.facebook.com/SPKSPraha, rovněž
kladné hodnocení – máme několik set oficiálních registrovaných fanoušků).

Snažíme se zaznamenávat všechny přednášky na video, videa jsou k půjčování (kopírování)
v knihovně.

Pravidelně doplňujeme knihovnu o nové knihy a časopisy z tuzemska i ciziny.
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 všem výbor Spolku děkuje. Ze zisku
zajišťujeme následující akce:






Provoz knihovny a nové nákupy publikací.
Pronájem přednáškového sálu pro pravidelné měsíční přednášky.
Zajištění sympozia (sál + přednášející).
Dotování zájezdu.
Zahajujeme přípravu na 100leté výročí nepřetržité činnosti Spolku
(doufáme, že se otcové zakladatelé za nás nemusí stydět).
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.

2.3 52. Výstava Kaktusy a sukulenty 2019: 31. 5. – 15. 6. 2019
Upozornění – došlo k úpravě termínu výstavy a otevírací doby oproti minulým rokům!
Ostatní podrobnosti k výstavě v sekci Co bude tohoto Věstníku.

3. CO BYLO
3.1 Přednáška 16. 11. 2018 – Jiří Janda – Sukulenty jako bonsaje
Po čtyřech letech k nám přijel přednášet Jiří Janda z Pávova u Jihlavy. Tentokrát bylo tématem tvarování
sukulentů. Na fotografiích své manželky Ivany nám demonstroval, že do tvaru stromku dokáže vytvarovat
opravdu cokoli, včetně poléhavých a převislých rostlin. Z čeledi tlusticovitých nejčastěji využívá druh
Crassula ovata, ale i mnoho dalších zástupců tohoto rodu, dále kristátní echeverie, rody Sedum, Monanthes, Aeonium, Pachyphytum, Aichryson. Z kosmatcovitých nejraději trichodiademy, dále rody Marlothistella, Delosperma, Oscularia a další. Z ostatních čeledí druhy rodů Portulacaria, Adenium, Peperomia, Plectranthus, Operculicarya, Senecio a další a další.
Zatímco praví bonsajisté tvarující dřeviny se řídí mnoha pravidly vzniklými mnohasetletou tradicí a používají mnoho specializovaného nářadí, přítel Janda si vystačí s nožíkem, nůžtičkami, velkou fantazií, předvídavostí, mnohaletou praxí (na jaře 2019 oslaví šedesátku) a při tvarování „si dělá, co chce“. O tom, jak
mu to funguje, nás přesvědčil dvěma sty fotografií neuvěřitelně krásných pěstitelských výtvorů.
Stejným tématem se Jiří Janda zaobírá v knize Pestrý svět sukulentů (kterou si můžete objednat na jeho
internetových stránkách) a v letošním speciálu Kaktusů.
Přednáška byla dle očekávání vynikající.
Ota Melichar

3.2 Tradiční vánoční setkání 21. 12. 2018
Struktura každoroční vánoční schůze je dána tradičním schématem: Úvod, vánoční znalostní kvíz, krátké
programy účastníků schůze. Tradiční tombola. Po úvodu I. Běťáka, který velmi krátce zhodnotil uplynulý
rok, následoval tradiční vánoční kvíz. L. Berka, který ho připravil, tentokrát využil osmičkových výročí,
prezentace obsahující kvíz měla název Spolek ve víru 100 let trvání republiky. K jednotlivým rokům
obsahujícím 8, počínaje rokem 1918 až do současnosti, bylo zmíněno několik událostí týkajících se
republiky a několik událostí vztahujících se ke Spolku, kvízová otázka se týkala rostliny popsané
v příslušném roce. Kvíz obsahoval 12 otázek. Za nepřítomného autora kvíz uvedl J. Bohata.
Letošními vítězem se stal p. Zdeněk Podroužek (10 správných odpovědí), na druhém stupínku stanul
p. Jaroslav Hušner a třetí místo bylo obsazeno velkým množstvím soutěžících ( pánové Tůma, Fejfar, Sochor, Vojtěch, Šidák). Gratulujeme!
Po kvízu následoval volný program z příspěvků členů, do programu přispěli pánové:
 A. Quaiser – Utah 2012
 B. Sochor – rostliny z vlastní sbírky
 B. Synáček – sukulenty z vlastní sbírky a ze zájezdu 2018
 Člen, jehož jméno jsme nezachytili – rostliny z vlastní sbírky
 Z. Podroužek – pohled do sbírek v ČR

Výbor děkuje všem účastníkům programu a dárcům tomboly.
(ze záznamu přednášky zapsal) L. Berka

3.3 Přednáška 17. 1. 2019 – Pavel Heřtus: Guatemala, země sopek a tillandsií
Na sklonku roku 2018 se Pavlu Heřtusovi splnil sen, a to cestovat po Guatemale – centru výskytu
tillandsií. Navštívil dvě největší firmy zabývající se pěstováním těchto rostlin. Jako první jsme zhlédli
pěstírnu Uwe Feldhofa rozkládající se na ploše dvou zahradnictví, poté pěstírnu Zion Plants s osmi
zahradnictvími. Zahrady jsou umístěny v různých klimatických podmínkách tak, aby byl zaručen
optimální růst všech druhů. Sortiment obou pěstíren je podobný, ale v každé se najde nějaký skvost.
Zajímavé je, že převážná většina druhů je množena vegetativně, k tomu se využívají cytokininy, které
podpoří odnožování. Každá z mnoha tisíců matečnic vytvoří 8–12 odnoží. Neošetřené rostliny běžně
vytvoří jen 2–4 odnože (podle druhu). Rostliny se v Guatemale pěstují na roštových stolech, stojanech
a na drátech, podobně jako se u nás pěstuje vinná réva. Některé druhy jsou volně na slunci, ale mnoho
je pod stínícími sítěmi. Zalévá se zde vodou ze studny. Sortiment je značně rozsáhlý, rostliny ze států
Střední a Jižní Ameriky.
P. Heřtus nám předvedl i rostliny na přírodních stanovištích. Z nepřeberného množství druhů namátkou
vybírám T. lautnerii, na slunci krásně vybarvenou T. tricolor, která se i dobře pěstuje. Dále druhy
T. ponderosa, T. capitata var. guatemalensis, T. punctulata – s černou bází rostliny, dobře pěstovatelnou
T. matudae a jiné. Byla to velmi zajímavá přednáška, kde zájemcům byly zodpovězeny dotazy
k pěstování těchto rostlin.
Stovky zajímavých druhů jsou nejen k vidění, ale i ke koupi ve skleníku KAKTEEN-PH-FLORA v Sibřině,
kam přednášející posluchače pozval.
Z. Podroužek

4. CO BUDE
4.1. Tradiční pražské sympozium – 30. 3. 2019
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)
V prodeji budou i přebytky starších časopisů, literatury a také kaktusy a sukulenty.
Program:
Úvod – Ing. Ivan Běťák – předseda
Přednášky: cca 60–80 minut – pořadí přednášek bude upřesněno při zahájení
1. Steven Brack (USA) – Kaktusy Nového Mexika
2. Alan Butler (Španělsko) – Sukulenty Arábie (Saudská Arábie, Jemen, Oman)
3. Franz Kühhas (A) – Peru
4. Jaromír Chvastek – Mesemb a doprovodná vegetace Západního Kapska
Přednášející:
Steven Brack – zakladatel a dlouholetý majitel Mesa Garden s největší nabídkou semen kaktusů a sukulentů, nyní v důchodu,
Franz Kühhas – rakouský znalec kaktusů Jižní Ameriky,
Alan Butler – Angličan, majitel pěstírny Brookside Nursery ve Španělsku, aktivní v International Asclepiad Society, Sansevieria Socitety, International Euphorbia Society,
Jaromír Chvastek – v poslední době obdivovatel sukulentů a cestovatel do JAR.
Těšíme se na Vaši účast.
P. Pavelka

4.2 Zájezd 2019: 8. 5. 2019
Odjezd 7:00 Praha 5, Ženské domovy (jako tradičně), letos jedeme po D1 do Brna. Domluvena návštěva
sbírky J. Odehnala a zahradnictví Chaloupka (sukulenty), další sbírky jsou v jednání, účastníci zájezdu
budou informováni průběžně.
Přihlášky posílejte na jiri.varecka@seznam.cz (přihláška = jméno + datum narození + číslo mobilního telefonu).
Cena 500,- 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. (Potvrzení o provedené platbě si vezměte s sebou do
KaktusBusu).
Vzhledem k dalším zákonným úpravám, dříve EET, nyní ještě IDD, nemohu zpracovávat vaše osobní údaje, a tedy letos NEBUDETE MÍT
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (úrazové) a ani POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI na naši cestu. Proto Vás všechny žádám, abyste se pojistili sami.

Těším se po roce na setkání. Jirka Vařečka – 603 46 76 96
J. Vařečka

4.3 52. výstava Kaktusy a sukulenty 2019: 31. 5. – 15. 6. 2019
Předpokládané výstavní expozice:
o
o

T. Procházka (BZ) – kvetoucí rostliny

o

Během výstavy proběhne ve sklenících BZ Muzejní noc. (Potřebujeme pomoc při organizaci – hlídání rostlin).

Členové Spolku – průřez mojí sbírkou (kolekce 1–2 m2 členů Spolku)

Výstava bude otevřena denně od 10.00 do 17.00 hod.
Karel Halbich

5. Různé
5.1 Jarní výstava
Vážení přátelé,
Pražský spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů se již řadu let prezentuje vždy velmi úspěšnou jarní
výstavou ve sklenících Botanické zahrady UK Na Slupi. Náš spolek má více než 500 členů a každý rok
vystavuje zhruba deset stále stejných pěstitelů. Prosíme proto i ostatní, i drobnější pěstitele, kteří určitě
mají pěkné rostliny, aby přispěli k ještě lepšímu obrazu výstav, třeba jen jednou nebo dvěma rostlinami.
Vždyť pochlubit se svými výpěstky není nic špatného, naopak. Krásné rostliny vždy upoutají pozornost
návštěvníků i potencionálních nových pěstitelů. Každá rostlina se zúčastní soutěže o nejhezčí rostlinu výstavy a každý vystavující dostane malý dárek a pozvání na slavnostní otevření výstavy.
V případě, že se rozhodnete pomoci oživit naši výstavu, kontaktujte nás:
V. Roubíček, e-mail: marie1951@seznam.cz
K. Halbich, e-mail: karel.halbich@volný.cz
Za Vaši ochotu vystavit rostliny Vám jménem výstavního výboru SPKS Praha děkuje Karel Halbich.
Rostliny do výstavní části budeme přijímat ve dnech: 26. 5. (neděle 12–15 hod.), 27. 5. – 29. 5. (pondělí
až středa 8–17 hod.).
Odvoz rostlin: 16. 6. (neděle 12–17 hod.), po domluvě také v pondělí 17. 6. (8–12 hod.).

5.2 Jarní výstava – prodej
Přihlášky do prodeje rostlin posílejte písemně či e-mailem na adresu Karel Halbich, K lukám 649,
142 00 Praha 4. E-mail: karel.halbich@volny.cz. Přihlášky můžete předat i na členské schůzi a sympoziu.
Podmínky prodeje rostlin budou přihlášeným rozeslány v prvním květnovém týdnu.
Karel Halbich

5.3 Příspěvky do Věstníku posílejte na adresu:
jednatel SPKS: Ing. Lubomír Berka, Libice 10, 263 01 Dobříš, 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

