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Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze – zal. 1922 
 

Věstník                                                 č. 243                                          15. 8. 2021 
 

 
1.  Aktuální situace Spolku 
 
Ve Věstníku č. 239, který vychází spolu se třetím číslem časopisu Kaktusy, jsme napsali následující 
řádky: Podle vývoje situace s pandemií viru Covid-19, se zdá, že bychom na podzim mohli pokračovat 
v obvyklé spolkové činnosti. Činnost zahájíme podzimní výstavou, na kterou vás všechny srdečně 
zveme.  
 
V roce 2021 je situace podobná, ale teď již trochu tušíme, co by mohlo následovat, a pevně doufáme, 
že nebude. Jsme optimisticky naladěni, ale napjatí. Rádi bychom se setkávali osobně, pokud možno 
s minimálními omezeními. Snad nám to vyjde! 
 
Podzimní výstava bude v BZ Na Slupi v horním skleníku v termínu od 2. 9. do 12. 9. 2021.  
Otevřeno 10‒17 hod. 
 
Přednášky budou na podzim podle rozpisu, vždy každý 3. čtvrtek v měsíci. Knihovna taktéž dle 
rozpisu. Pokud bychom se nemohli scházet, opět přejdeme na on-line režim. 
 
Všem vám přejeme pěkný zbytek léta s přiměřeným počasím a hlavně pevné zdraví. 
 
                                                                                                                                     Za výbor  L. Berka 

 
2.  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 2020 

 

 výbor knihovna přednáška téma – autor 

Srpen 24. 8.     

Září 

2. – 12. 9. 2021 – Výstava 

11. 9. 2021 – autobusový zájezd na Chrudimsko 

 7. 9. 16. 9. 16. 9. B. Prokeš – Galapágy 

Říjen 5.10. 5.10. 21.10. 21.10. J. Chvastek – Etiopie 2021 

Listopad 2.11. 2.11. 18.11. 18.11. P. Heřtus – Bolívie 2021 

Prosinec 7.12. 7.12. 16.12. 16.12. Tradiční vánoční schůze – kvíz, spolkový  
program 

 

Program je předpoklad (vše bude záviset na aktuálním stavu 
v České republice), v případě změny vše upřesníme na našich 

internetových stránkách! 
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3. CO BYLO 

On-line přednášky 

 

3.1  Pavel Tůma – Komplex Gymnocalycium mihanovichii a G. friedrichii  
– 6. 5. 2021 

Pavel Tůma, známý „astrofytolog“, nám odkryl další tvář, jsou to rostliny z jižní Bolívie, severní 
Paraguaye a přilehlých končin. Tam se všude můžeme potkat s teplomilnými gymnokalycii. 
Přednáška, jak je jasné z názvu, byla zaměřena na Gymnocalycium mihanovichii a friedrichii. 
Přednáška byla velmi detailní, protáhla se na cca 2 hodiny, Pavel nás uvedl do problematiky, zahrnul 
řadou faktů, historických údajů a hlavně spoustou fotografií, které pocházely z různých sbírek, vše 
doplněno obrázky, které poskytl V. Schaedlich. Krásné a zajímavé rostliny, jejichž jedinou nectností je 
jejich citlivost (jsou teplomilné) a z toho plynoucí jejich nedostatek v nabídkách. Škoda, že přednášku 
doprovázely technické nesnáze.  
 
Díky, mít pro tyto rostliny lepší podmínky, hned bych si sbírku významně rozšířil. 
 
Přednášku zhlédlo cca 80 zájemců. 
                                                                                                                                               Luboš Berka 

3.2  Jaroslav Bohata – Mexiko 2019 – Cesta za Thelocactus tepelmemensis 
a dalšími krásnými kaktusy a echeveriemi – 27. 5. 2021 

Pokud jsem považoval předchozí přednášku za dokonalou, tak u přednášky Jardy Bohaty rovněž 
nemohu šetřit superlativy. Byli jsme pozvání na botanickou expedici do Mexika, která proběhla v roce 
2019 a pořádal ji Jarda Bohata a Jirka Musil (z Plzně). Úmyslně píši botanickou expedici, cesta byla 
připravována expediční formou, za konkrétními cíli, z nichž si pamatuji hlavně dva – prozkoumat 
stanoviště Mitrocereus fulviceps a navštívit endemitické stanoviště nového thelokaktusu – Thelocactus 
tepelmemensis. V přednášce jsme byli pozváni na jih Mexika do státu Puebla – do blízkosti vesnice 
San Andreas (M. fulviceps) a hlavně do oblasti okolo městečka Tepelmeme Villa de Morelos ve státě 
Oaxaca (T. tepelmemensis). Navštívit stanoviště (což je jedna větší skalka v relativně hlubokém údolí) 
zabralo 3 dny pochodu po mexických horách, dalo by se říci cestou necestou. Místo bylo možné 
navštívit jen s průvodcem poskytnutým místními úřady. Dalším objevem při návštěvě lokality byla řada 
multihybridních agaví, o těchto nálezech vyjde článek v časopise Kaktusy. Poutavé vyprávění bylo 
doprovázeno množstvím fotografií mexických kaktusů a sukulentů, obrázků z reality současného 
Mexika. 
Rovněž díky za ochotu se podělit o zážitky. 
                                                                                                                                               Luboš Berka 
Oproti předchozím přednáškách (v průběhu on-line vysílání) je tato přednáška již k dispozici na DVD. 

 

3.3  –– Jarní výstava 28. 5. – 12. 6. 2021 

Tak opět po roce se povedlo, že jsme mohli uspořádat řádnou výstavu ve skleníku BZ.  
 
Vystaveno bylo 14 velkoplošných barevných fotografií. Zajistil K. Halbich.  
Dále bylo vystaveno 417 kaktusů, 227 sukulentů a 55 tilandsií. Vystavovali Brejník, Běťák, Bohata, 
Halbich, Heřtus, Hušner, Feifar, Kosek, Kučera, Synáček, Starosta, Turek, Vařečka.  
 
Výstavu navštívilo 3131 platících spokojených návštěvníků.  
 
Děkujeme organizátorům za to, že byli ochotni za přísných hygienických opatření podstoupit 14denní 
pobyt ve sklenících s nasazeným respirátorem. 
 
                                                                                                                                                     -IB- 
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4. CO BUDE 

4.1  Zájezd KaktusBus 2021 – 11. 9. 2021 

Ufff. Tak to vypadá, že nám situace dovolí vyrazit a užít si. Podmínkou je, že budeme muset dodržovat 
stanovené limity, nejlepší bude, když budou všichni očkovaní (2x), jinak dle aktuálních pravidel Covid.  
Odjezd 7:00, Metro Anděl, Výstup Ženské domovy, tak jako vždy v posledních letech, stanice busu 
před vchodem do Akcentu. 
 
Čeká nás návštěva 4–5 sbírek v Chrudimi a okolí. Mimo návštěvy u Pavlíčka Pavla (Chrudimský 
kaktusář), nás čeká návštěva ve sbírce Pavlíčka Karla (!!!) plus další 2–3 sbírky, které to budou, to si 
nechávám jako překvapení. 
 
Na oběd si zajedeme na otočku do Pardubic, je tam Globus, tedy jistota dobré a velké porce za 
dobrou cenu a rychlost obsluhy nepřekonatelná. 
 
Pokud bude čas a pojedeme zpět po dálnici, tak bychom se zastavili v Poděbradech, a kdo bude mít 
u sebe PET lahev, tak si bude moci natankovat opravdu skvělou minerálku. 
 
Cena je stanovena na 400 Kč za osobu, platba bude až na místě v KaktusBusu (prosím o přesnou 
částku). 
 
Závaznou přihlášku pošlete na Jiri.Varecka@seznam.cz, přihláška musí obsahovat jméno, datum 
narození a číslo mobilního telefonu. Doporučuji, aby každý účastník zájezdu měl pojištění 
odpovědnosti, není v ceně zájezdu. 
 
Těším se na setkání s vámi a i na celý KaktusBus 2021. 
 
                                                                                                                                            Jirka Vařečka 

 

4.2  Podzimní výstava 2. 9. – 12. 9. 2021 

Podzimní výstava bude v BZ Na Slupi v horním skleníku. Výstava bude otevřena denně od 10.00 do 
17.00 hodin, pokladna se uzavírá půl hodiny před ukončením.  
 
 
 
 
 
 

4.3  Skochovice 2021 – 28. 8. 2021 

V sobotu 28. srpna proběhne ve Skochovicích u Vraného nad Vltavou sedmé Setkání přátel sukulentů. 

Sejdeme se tradičně v hasičské zbrojnici na konci jediné silnice – zabloudit nemůžete. Pokud přijedete 
vlakem, 120 metrů dojdete v doprovodu zkušených. V 8 hodin začíná prodej rostlin, v 9.15 přednášky: 

 Rikuse van Veldhuisen – z poslední cesty do Tanzanie. Účast předsedy Euphorbia Society 

tradičně finančně zaštiťuje SPKS Praha.  

 Bořivoj Prokeš – Baobaby.  

 František Veselý – Tlustice a adromiskusy. 

Řízky si z domova vozit nemusíte, čerstvá bohatá krmě bude zajištěna týmem Jany Malířové. Ani letos 
nebude chybět bohatá tombola, do které i vy můžete přinést sukulenty i jakékoli jiné cennosti. 

Nejkrásnější rostlinu v sále zvolí předsedkyně Sekce pěstitelů sukulentů Radka Matulová.  

Letošní ročník bude věnován světoznámým osobnostem 20. století, které s námi sdílely vášeň 
pěstování dužnatých rostlin. S tím souvisí i letošní překvapení. Srdečně vás zveme. 
 

  

Hledáme pomocníky na výstavu: 
Pomozte nám prosím při přípravě, provozu i úklidu výstavy. 

Předem děkujeme – Výbor. Přípravu zahajujeme v úterý 31. 8. 
 ve 13 hodin. 

mailto:Jiri.Varecka@seznam.cz
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4.4  Setkání Gymnofilů 20. – 21. 8. 2021 

Pořádá Petr Todorov, Háje (u Příbrami) GPS 49.6730119N, 14.0465228E, tel. 604 254 819. V pátek 
od 17 hod setkání Gymnofilů ve sbírce P. Todorova, v sobotu od 9.00 přenášky (obecní úřad Háje): 

 Tereza Petřek Todorova – Karel Čapek a kaktusy 

 Rudolf Slaba – Bolívie 

 Václav Jiránek – 7 let poté (semenáče po 7 let po Argentině a jak jsem k nim dospěl) 

Během dne burza rostlin, stoly připraveny. Občerstvení na místě. 
Ubytování možné v hotelu u Milína – objednávky u P. Todorova, 604 254 819 nebo na e-mail: 
kppodlahy@volny.cz, případně ve vlastním stanu nebo pod širákem na zahradě.  
 

4.5  Společná schůze Internoto a Notosekce 27. – 29. 8. 2021 

Společná schůze mezinárodní organizace notofilů Internoto a Notosekce se bude konat v Plzni. Bližší 
informace podá Petr Kaloč, mobil 737 645 301, e-mail: pkaloc@seznam.cz 
 

5. Ostatní 

Výročí 

Dva z našich aktivních členů-funkcionářů oslavili kulaté narozeniny. 
 
Luboš Berka 16. 6. 2021 60 let a Jirka Štembera 29. 6. 2021 65 let. Oběma gratulujeme, přejeme 
hodně zdraví a hlavně děkujeme za jejich neutuchající aktivitu pro nás všechny, někdy považovanou 
za samozřejmost.  
 
Doufám, že jim to ještě dlouho vydrží. 

                                                                                                                                               Ivan Běťák 

Inzerce 

Prodám polykarbonátové skleníčky a část sbírky kaktusů – Hana Hoštická, mobil 728 357 367 
 

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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