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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
výbor

Srpen

přednáška

knihovna

téma – autor

27. 8.
5. – 15. 9. 2019 - Výstava

Září

3.9.

19.9.

19.9.

P. Tůma – na co se vloni nedostalo
Mexiko 2017 – výprava za
astrofyty a echinomastusy (pokračování)
Následovat bude přednáška o dalším
velkém
zájmu P. Tůmy – Gymnocal. mihanovichii.

Říjen

1.10.

1.10.

17.10.

17.10. M. Tvrdík – Ariokarpusmanie

Listopad

5.11.

5.11.

21.11.

21.11.

Prosinec

3.12.

3.12.

19.12.

19.12. Tradiční vánoční schůze – kvíz, spolkový
program

P. Pavelka – Tanzanie

2. Zprávy z výboru
2.1 Rekonstrukce výboru Spolku
Ani od vydání posledního Věstníku před třemi měsíci jsme se nehnuli z místa. Jsme nuceni opakovat
stejný text.
Bohužel se nám nedaří provést změny, které jsme uvedli v předchozích věstnících. Z toho důvodu je
výbor nucen pokračovat ve stávajícím složení. Děkujeme těm několika málo statečným, kteří projevili
zájem pomoci, ale po seznámení se s požadavky se sami rozhodli, že nejsou schopni ve výboru
pracovat.

Hledáme dále, kdo tu káru s námi potlačí dál!!!

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 231
2282
2283

Pavlík J.
Paulus F., Steinová S.,
Štěchovský J.

2284
2285
2286

ročenka
ročenka

2287

almanach

2288

Pilbeam J.

2289

Haager R., Šedivá H.

Choroby a škůdci kaktusů
Univerzitní botanické zahrady v Praze, v letech 1775 1945
Cleistocactus (Kakteen), Wiki Series
Atlas kaktusů 32
Atlas kaktusů 32
Almanach k 60. výročí založení klubu KPKS Roudnice
nad Labem
Rebutia, Sulcorebutia and Weingartia - unravelled
Chile v Botanické zahradě Teplice a Botanická zahrada Teplice v Chile

2018
2017
2011
2018
2018
2018
2018
2018

3. CO BYLO
3.1 Přednáška 16. 5. 2019 – K. Šlajs – Jak jsem potkal Echeverie
Na stejné téma, které není obvyklé, měl K. Šlais z Plzně přednášku v loňském létě ve Skochovicích. Ta
neměla chybu. Přesto mě dokázal příjemně překvapit. Díky němu jsme viděli mnoho druhů echeverií
v přírodě, v kultuře, většinou i s květem. A dále mnoho jiného „zelí“, jak tyto zajímavé rostliny nazývají
pravověrní kaktusáři. Pravděpodobně jsme viděli i nové, nebo zatím ještě neurčené rostliny. K. Šlais na
svých početných cestách za sukulenty procestoval Mexiko od Yucatanu na jihovýchodě, až na sever
k hranicím s USA. A na závěr, statisíce motýlů monarchů. Škoda, že přišlo poměrně málo lidí, opravdu
přišli o pěkné obrázky a Karel umí vyprávět, stálo to za to.
-VCH-

3.2 52. výstava Kaktusy a sukulenty 2019: 31. 5. – 15. 6. 2019
52. ročník klubové (spolkové) výstavy pořádané ve spolupráci s Botanickou zahradou UK je úspěšně
za námi. Při letošní čtvrteční (30. 5.) vernisáži ředitel BZ L. Pavlata kromě jiného řekl, že nové kovové
zástěny výborně zapadly do výstavního prostoru a udělaly jej vzdušnější a přehlednější. Konstatoval,
že spolupráce s BZ a účast její expozice je již tradičně přínosná.
Předseda Spolku I. Běťák v úvodním vystoupení opakovaně poděkoval všem těm více než deseti pomocníkům, kteří v neděli od 8 hodin pomáhali až do odpoledne při instalaci výstavy a v dalších dnech se
postarali o to, že instalace rozsáhlé výstavy proběhla bez problémů. Dále vyzvedl, jak se povedl garantům
výstavy K. Halbichovi a V. Roubíčkovi záměr přimět k vystavování i řadu nových členů, kteří zatím stáli
mimo.
Letos jsme tedy mohli vidět 18 expozic, 1–2 m2 s průřezem jejich sbírek. Záměr se tedy K. Halbichovi povedl a je příslibem do budoucna. Hlavní garant K. Halbich poděkoval vystavovatelům za ochotnou a aktivní pomoc při prezentaci ukázek ze svých sbírek. Doufá, že to nebyla jen výjimečná změna, ale
že nováčci budou i nadále aktivní při příštích výstavách.
Před vyhodnocením soutěží poblahopřáli představitelé Spolku I. Běťák a L. Berka letošním letním jubilantům, kteří v období výstavy a letních prázdnin oslavili a oslaví své významné kulaté narozeniny a předali
jim upomínkové dárky. Byli to J. Rácová (60 let), K. Halbich (65 let), V. Roubíček (70 let), P. Zlesák (75 let)
a V. Kašpar (80 let). Rovněž popřáli také M. Veverkovi k jeho 92. narozeninám.
Pak pokračoval program letošním vyhlášením vítězů soutěží o nejhezčí kaktus a nejhezčí sukulent. Letos odpadla soutěž o nejzajímavější 0,5 m2 z mé sbírky.
Nejhezčí kaktus
1. Quido Kuchařík
2. Karel Halbich
3. Gustav Brejník
Nejhezčí sukulent
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1. Jan Turek
2. Ladislav Šejvl
3. Karel Halbich
Letos bylo v jednotlivých soutěžích a výstavních expozicích vystaveno 887 rostlin, z toho 752 kaktusů
a 135 sukulentů. Vše bylo doplněno více než stem velkých a malých fotografií rostlin na nalezištích či
ve sbírkách, zvláště s jejich krásnými květy. Fotografie vesměs zpracoval a na panelech instaloval K. Halbich z originálů autorů J. Bohaty, P. Zlesáka, B. Sochora, I. Zelenky a svých. Fotografie byly pěkným
zpestřením výstavy.
Na závěr patří poděkování všem letošním vystavovatelům, kterými byli (v závorce je uveden počet exponátů):
Botanická zahrada PřF UK, Tomáš Procházka (54); Luboš Berka (20); Jaroslav Bohata (41); Gustav
Brejník (46); Jiří Fejfar (65); Václav Hlaváček (15); Jaroslav Hušner (45); Jiří Kosek (38); Jan Mynář (64);
Zdeněk Mynář (36); Alexander Quaiser (48); Vladimír Roubíček (40); Bohdan Sochor (40); Bohuslav Spáčil (25); Bohumil Synáček (27); Ladislav Šejvl (15); Ivan Zelenka (87); Petr Zlesák (99).
Všem garantům a vystavovatelům patří velký dík.
V průběhu výstavy 8. 6. proběhla stále velmi oblíbená Pražská muzejní noc, při které je otevřeno více než
35 pražských muzejních a podobných institucí, mezi nimi i Přírodovědecká fakulta UK a Botanická zahrada PřF UK, včetně všech výstavních skleníků a naší výstavy.
V průběhu této noci od 19.00 do 1.00 hod. využilo vstupu na výstavu zdarma 7000 až 8000 návštěvníků,
přičemž cca 15–20 % z nich nemluvilo česky.
Platících diváků bylo letos 3462, neplatících 290 (vernisáž, ZTP a jejich doprovod, školy, návštěvy z jiných
botanických zahrad a odborné exkurze) + 7500 (muzejní noc), celkem tedy naši jarní a opět úspěšnou výstavu vidělo 11 252 návštěvníků.

–IB–

4. CO BUDE
4.1 5. Setkání přátel sukulentů: 31. 8. 2019 od 8 hodin
Přednášky:

o Rikus van Veldhuisen: Euphorbia
o Roman Štarha: sukulenty Etiopie
o Bořivoj Prokeš: proměny Madagaskaru
Dále burza, řízečky paní Malířové, tombola, vyhlášení nejkrásnější rostliny v sále. Prodejní stoly
zdarma.
Místo konání: SKOCHOVICE u VRANÉHO nad VLTAVOU, požární zbrojnice – Vltavská 324
Pořádá O. Melichar, T. Malíř

4.2 Setkání příznivců rodu Notocactus – Výroční členská schůze
Notosekce 2019
Termín – 24. – 25. 8. 2019, místo – Frenštát pod Radhoštěm, restaurace U Veterána, Markova 651.
Prezentace účastníků a zahájení v sobotu od 10 hod. Po odborném programu návštěva sbírek v okolí.
V pátek a v sobotu společné posezení nad kaktusy.
Další podrobné informace: Petr Kaloč, pkaloc@seznam.cz, 737 645 301
L. Berka

4.3 Podzimní výstava 5. 9. – 15. 9. 2019
Ve výše uvedených dnech bude probíhat podzimní část pražské klubové výstavy, opět v horním
skleníku BZ UK Na Slupi. Budou zde k vidění rostliny, které kvetou na podzim, například ariokarpusy.
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Otevřeno denně od 10.00 do 17.00 hod. (pokladna se uzavírá v 16.30), poslední neděli jen do 16.00.
Prodej literatury a kaktusářských potřeb zajištěn. Všichni jste srdečně zváni.
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5. Různé
5.1 Pozor při posílání rostlin mimo EU
Česká inspekce životního prostředí zpřísnila kontrolu vývozu rostlin mimo Evropskou unii. V poslední
době byla zadržena řada zásilek (do 7. 8. jich bylo více než 10 a stále přibývají) s rostlinami běžně
pěstovanými v našich sbírkách. Jednalo se převážně o kaktusy a několik euphorbií. Jsou mezi nimi
i rostliny ze seznamu CITES I. Po zasazení v BZ zabírají zadržené rostliny plochu několika
čtverečních metrů.
Doporučuji dobře si přečíst článek J. Vícha v našem časopisu č. 3 z letošního roku, kde najdete vše,
co je nutno před vývozem rostlin mimo EU udělat.
Všechny zadržené rostliny jsou dokumentovány jak zástupci ČIŽP, tak i Celní správy ČR. Těmto
organizacím je také zasíláno odborné posouzení zadržených rostlin. I v demokracii platí zákony, které
se musí dodržovat.
–IB–

5.2 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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