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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

knihovna

přednáška

téma – autor

Listopad

5.11.

5.11.

21.11.

21.11.

P. Pavelka – Tanzanie

Prosinec

3.12.

3.12.

19.12.

19.12.

Tradiční vánoční schůze – kvíz, spolkový
program

Termínový kalendář na rok 2020
výbor

přednáška

knihovna

Leden

7.1.

7.1.

16.1.

Únor

4.2.

4.2.

20.2.

3.3.

3.3.

19.3.

Březen

Z. Janeba - Opuncie jihozápadu USA

16.1.

V. Jiránek – 7 let poté …
(vše o gymnokalyciích)
J. Bohata – Mexiko 2019 - Cesta za
19.3.
Thelocactus tepelmemensis a dalšími
krásnými kaktusy a echeveriemi
28.3. 2020 – Sympozium
20.2.

Předpokládaný program:





Duben

téma – autor

U. Eggli (Švýcarsko) – Rozmanitost čeledi Crassulaceae
T. Linzen (Německo) – Málo známá stanoviště rodu Mammillaria
B. Burke (GB) – Copiapoa
B. Potter (GB) – Etiopie

7.4.

7.4.

16.4.

16.4.

T. Procházka - Namibie

5.5.

5.5.

21.5.

21.5.

S. Stuchlík – Kvetoucí Rio Grande do Sul

Květen
8. – 9.5. 2020 – Spolkový zájezd (Jižní Čechy)
2.6.

18.6.

Červen
29.5. – 13.6. 2020 – Výstava

2. Zprávy z výboru
2.1 Volby výboru SPKS – duben 2020
Na schůzi 16.4. 2020 bude třeba zvolit nové složení výboru Spolku, v té době končí mandát stávajícího
výboru. Ač jsme se poctivě snažili inovovat stávající výbor, nepodařilo se nám to.
Hledáme zájemce o funkce ve výboru Spolku s perspektivou práce na několik příštích let. Jde o tyto
funkce:
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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 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
Nové případné zájemce ještě chci upozornit, že se výbor schází jen 1krát měsíčně, vždy první úterý
v měsíci (kromě letních prázdnin) od 17 hodin v místnosti, kde máme knihovnu, v BZ Na Slupi.
Schůzka většinou netrvá déle než 1 hodinu.
Jelikož jsme největším kaktusářským spolkem nejen v Česku a na Slovensku, ale určitě i v Evropě,
a možná i na světě, sdružujeme třetinu platících členů Společnosti, bylo by dobré, aby náš Spolek
fungoval i nadále co nejlépe. Žádám vás proto, abyste pokud jen trochu můžete, pomohli.
Předseda Ing. Ivan Běťák

2.2 Členské příspěvky – časopis Kaktusy 2020
VELMI PROSÍM O DODRŽENÍ TERMÍNU A TĚM, KDO I LETOS POŠLOU NĚCO NAVÍC, PŘEDEM DĚKUJI.

Na základě rozhodnutí SČSPKS byla zvýšena cena časopisu Kaktusy o 30,- Kč: Přílohou tohoto čísla Věstníku,
letos posledního, je složenka A-V s Vaším evidenčním číslem (var. symbol) pro zaplacení příspěvku na rok 2020.
Z rozhodnutí výboru
Členové nad 70 let 300,– Kč
Ostatní členové minimálně 370,– Kč
Pouze 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.
Příspěvky je možné platit na přednáškách nebo pomocí poukázek či bankovním převodem. Je vhodné platit
obratem, nutné je dodržet termín 15. 1. 2020 (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. 2020.
Ivan Běťák, předseda

2.3 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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3. CO BYLO
3.1 Podzimní pražská výstava kaktusů a sukulentů 5. 9.–15. 9. 2019
Letošní podzimní výstava v horním skleníku BZ PřF UK navštívilo 1507 platících návštěvníků, což je
skoro o 300 více, než byl průměr posledních let. Důvodem vyšší návštěvy bylo zřejmě velmi přijatelné
podzimní počasí. Na přípravě a instalaci se podílela stejná skupina „staříků“ jako při jarní velké
výstavě. Moc jim děkujeme, ať ještě dlouho vydrží.
Prodejní části s nabídkou kaktusů a sukulentů se i letos zúčastnila podobná (takřka stejná) skupina
jako v minulých letech. Rovněž malý prodej kaktusářských potřeb, literatury, tilandsií a masožravých
rostlin byl úspěšný. Nabídka kaktusů a sukulentů byla vyrovnaná. Zajímavé novinky a vzácnější
rostliny se skoro kompletně velmi rychle vyprodaly.
Na výstavě bylo instalováno také upomínkové tablo na našeho člena př. Jaroslava Bittmana, který
zemřel ve věku 88 let.
O zdárný průběh se staral obvyklý tým pod vedením Karla Halbicha (Fejfar, Roubíček, pí Halbichová).
Patří jim dík, který náleží i těm, kdo se zúčastnili během výstavy služeb a přispěli tak ke spokojenosti
většiny návštěvníků.
–IB–

3.2 Přednáška 19. 9. 2019 – Pavel Tůma – Mexiko 2017 – výprava
za astrofyty a echinomastusy, pokračování;
P. Tůma – Gymnocalycium mihanovichii
Pokračování loňské přednášky po cestě po Mexiku věnované echinomastusům a astrophytům
proběhlo opět jako první přednáška po prázdninách. V září na přednášku bohužel dochází minimum
posluchačů, tentokrát se překonali – bylo nás 40. P. Tůma navázal tam, kde před rokem skončil. Byli
jsme zahrnuti obrázky mnoha mexických kaktusů z různých stanovišť, hlavní těžiště bylo tentokrát
v rodě Astrophytum. Viděli jsme různé stanovištní formy Astrophytum capricorne var. minor a var.
major (v tomto případě dosahující velikosti až 22 cm v průměru a výšky stonku 40 cm). Dále to bylo A.
myriostigma var. strongylogonum, A .columnare/tulense, A. myriostigma tzv. potosina. U všech rostlin
na stanovištích byla představena i doprovodná kaktusová flóra.
Druhá část přednášky byla úplně jiná, P. Tůma se mimo pěstování Astrophyt do hloubky zabývá
pěstování rostlin z okruhu Gymnocalycium mihanovichii/friedrichii. Opět jsme viděli jen polovinu
přednášky, a to okruh rostlin G. friedrichii. Přednáška byla velmi podrobně zpracovaná – od
historických až po současné podklady, doprovázené obrázky z kultury a přírody. Přednášejí probíral
jednotlivé známé popsané i nepopsané rostliny. Pro mne jako příznivce těchto rostlin to byl velký
zážitek. Kdy se dostane na druhou část přednášky, to se zatím neví, ale již se těším
L. Berka

3.3 Přednáška 17. 10. 2019 – Martin Tvrdík – Ariokarpusmanie
Na přelomu září a října se vydal př. Tvrdík se svou ženou na více než 30 dní do Mexika s tím, že
navštíví pokud možno všechny známé lokality výskytu ariocarpusů a případně objeví i nové.
Z půjčovny měli zapůjčené auto, ve kterém se dalo spát, a k tomu množství údajů (GPS), kam jet.
Navštívili přes 90 míst (nalezišť) a některá i několikrát, takže jsme mohli vidět ty samé rostliny
s poupaty a potom i v plném květu. Jen občas byl v přednášce zařazen záběr i na jiné kaktusy, které
se vyskytovaly v nejbližším okolí sledovaného rodu (coryphanty, mammillarie, astrophyta, lophophory,
epithelanty, e. horizonthaloniusy a hlavně thelocactusy).
U ariocarpusů cestovatelé sledovali variabilitu jak květů, tak tvarů rostlin na jednotlivých nalezištích
nebo i v nejbližším sousedství. Byli vybaveni výborným fotoaparátem a vše také zaznamenávali na
GPS. Díky množství navštívených lokalit, a tím i ariocarpusů, byl tento rod představen skoro
vyčerpávajícím způsobem.
Na závěr jsme zhlédli i část kvetoucí sbírky 15–20letých kulturních rostlin z vlastního skleníku
přednášejícího, většinou pěstovaných pravokořenně, ve velikosti kolem 15 cm v průměru.
Více než 50 návštěvníků mělo překrásný večer. Díky.
–IB–
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3.3 Burza Chrudim 2019
Po letech jsem opět navštívil kaktusářskou pouť – burzu v Chrudimi. Nešel jsem nakupovat, tak jsem
mohl pozorovat ten neskutečný „šrumec“, dokonce už před vstupem na burzu. Místa na parkování
u Transporty i široko daleko byla plná, a to včetně trávníků. Prodejní místa se nacházela i u příchodu,
kde se prodávalo také z aut a přívěsů, chodníků a laviček. Burzu navštívilo více než 1100 platících.
Na burzu jsem přišel kolem desáté hodiny, a to už někteří s plnými košíky a taškami odcházeli. Burza
probíhala v jídelně Transporty Chrudim a všechny stoly i na chodbách byly plné. Prohlížel jsem si, co
se prodává. Společnost tam měla tři stoly s literaturou, L. Kunte prodával a podepisoval svou novou
knihu a na dvou stolech byla starší literatura. Na 10–15 % stolů se nabízely čistě jen sukulenty, zbytek
stolů obsahoval kaktusy, popřípadě s několika sukulenty. U kaktusů jednoznačně převažovalo Mexiko,
na několika stolech byly jen ariocarpusy, lophophory a astrophyta, od malých semenáčků až po velké,
často i kvetoucí rostliny. Překvapilo mě, že Jižní Amerika byla zastoupena jen okrajově a módní
sulcorebutie skoro vůbec. Potěšilo mě, že poměrně značná část prodávajících byla středního
kaktusářského věku (40–55 let) a u řady stolů pomáhaly i dospívající děti, případně vnoučata.
Mezi návštěvníky a nakupujícími bylo množství Poláků, Rusů, příslušníků pobaltských národů,
Slováků, Němců a Maďarů, dokonce i Turci. Dopoledne se do 11 hodin mezi stoly dalo jen stěží
procházet (otevřeno bylo od 7 hod.), pak se to trochu uvolnilo.
Občerstvení – káva, nápoje, klobásy, ale i obědy – bylo k dispozici přímo v sále. Také sluníčko „pouti“
přálo. Snad Transporta a její jídelna vydrží i do dalších let.
–IB–

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 naší 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.

5.2 Atlas kaktusů
Pražský Spolek v zastoupení svých některých členů se aktivně účastní vydávání Atlasu kaktusů. Do
vánoc by měl být vydán a rozeslán ročník 2019. Pokud jste si Atlas neobjednali předem, můžete si ho
objednat u I. Běťáka nebo L. Berky (cena 200,- Kč). Objednané výtisky budou rozeslány na počátku
roku 2020 nebo rozdány na lednové schůzi Spolku. Můžeme nabídnout i předchozí ročníky od roku
2013.

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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