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Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze – zal. 1922 
 

Věstník                                                 č. 245                                          15. 2. 2022 
 

1.1  Aktuální situace Spolku 
 
Pandemie a s ní spojené problémy se zatím moc nezměnily a naší činnosti neprospívají. Počet 
platících členů se poměrně hodně zmenšil. Akce v lednu a únoru jsme byli nuceni zrušit. 
 

Od začátku března obnovujeme naše pravidelné činnosti (přednášky, 
knihovnu, sympozium, schůze výboru) v pravidelných termínech. 
Pochopitelně za podmínek, které nám umožní aktuální situace. 
 
Sledujte náš web, kde případné informace o změnách najdete. 
 
Předseda I. Běťák ukončí svou dlouholetou činnost při výstavě ke 100 letům trvání Spolku. 
                                                                                                                                                             -IB- 

1.2  Členské příspěvky – časopis Kaktusy 2022 
 

Připomínáme se těm, kteří ještě nezaplatili členský příspěvek. 
 
Přílohou posledního čísla časopisu Kaktusy 2021 byla složenka s Vaším evidenčním číslem (variabilní 
symbol) pro zaplacení příspěvku na rok 2022. 
 
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 přes 60 % platí více než minimální částku. Výbor je Vám všem, komu to situace umožňuje, 
vděčen. 
 
Vy, kteří platíte bankovním převodem (č.ú. 4431570257/0100), nezapomeňte uvést své evidenční 
číslo jako variabilní symbol. 
 
Děkujeme. 
 
                                                                                                                                      Ivan Běťák 

 
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 2022 

 

 výbor knihovna přednáška téma – autor 

Březen 

1.3. 1.3. 17.3. 17.3. V. Zavadil – Kaktusy severu USA 

26. 3. 2022 – Sympozium 

Předpokládaný program:  

 Bob Potter (Velká Británie) 

 Thomas Linzen  (Německo)  – Málo známá naleziště rodu Mammillaria  

 Rikus van Veldhuisen (Holandsko) – Sukulenty Zambie  

 Brendan Burke (Velká Británie) – Chilské extravangance: Copiapoa a další 
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Duben 5.4. 5.4. 21.4. 21.4. E. Chvosta – Kanárské ostrovy 

Květen 

3.5. 3.5. 19.5. 19.5. Z. Jiruše – Kaktusy Peru 

7. 5. 2022 – Spolkový zájezd (R. Slaba a Písecko) 

Červen 

 7.6. 16.6.   

27. 5. – 11. 6. 2022 – Výstava 

 
2.1  Knihovna SPKS je Vám k dispozici! 
 

Naše spolková knihovna je otevřená všem členům, i korespondenčně. Věnujeme část spolkového 
rozpočtu na neustálé doplňování knihovny. Aktuální stav literatury a DVD je k dispozici na webových 
stránkách Spolku: http://www.spks.cz/knihovna.html. 

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. 

Doplnili jsme knihovnu o následující přednášky (2019 – 2021) na DVD: 
 

Bohata J. Mexiko 2019 – Cesta za Thelocactus tepelmemensis  Praha 5/21 on line 

Heřtus P. Bolívie 2021 Praha 11/21 

Chvastek J. Etiopie 2021 Praha 10/21 

Janeba Z. Opuncie jihozápadu USA Praha 1/20 

Jiránek V. Gymnocalycium po 7 letech Praha 2/20 

Matulová R. Ipomoea Chrudim 9/21 

Prokeš B. Galapágy Praha 9/21 

Stuchlík S. Poslední cesta do Rio Grande do Sul, Brazílie Praha 3/21 on line 

Tůma P. 
Na co se vloni nedostalo  
Mexiko 2017 

Praha 9/19 

Tůma P. Gymnocalycium mihanovichii a friedrichii Praha 5/21 on line 

Tvrdík M. Ariokarpusmanie Praha 10/19 

 
3. CO BYLO 

3.1  Pavel Heřtus – Bolívie 2021 – 27. – 18. 11. 2021 

Ve čtvrtek 18. 11. 2021 jsme se sešli ve zcela nově rekonstruovaném přednáškovém sále Velké 
geologické posluchárny UK na Albertově. Posluchárna je opravdu citlivě a nákladně upravena do 
původního secesního stylu a nešetřilo se!, což je v tomto případě dobře. 

Na programu byla naprosto čerstvá přednáška ing. Pavla Heřtuse o cestě za kaktusy do Bolívie, ze 
které se vrátil před několika málo dny. Přednáška měla podtitul „Cesta do Bolívie v době 
koronavirové“. Připravit kvalitní a poutavou přednášku během tak krátké doby zvládne jen zkušený 
prezentátor, jakým Pavel jistě je. Vždyť jen do Bolívie to byla již jeho šestnáctá cesta, poprvé se tam 
vypravil v roce 2000. Krátký odstup od návratu měl jednu velkou výhodu, z přednášejícího dosud 
nevyprchalo nadšení z velmi úspěšné cesty, a tak mohl přenést tuto „energii“ na posluchače, kteří si to 
užili plnými doušky. 
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V úvodu popsal těžkosti cestování v koronavirové době a let se třemi přestupy Praha-Frankfurt-Sao 
Paolo-Santa Cruz-Cochabamba. K dopravě sloužily šestici účastníků dva nisany patrol wagon 
s motorem o obsahu 4.2 litru. Z Cochabamba vyrazili na jihovýchod. 

Za prvním krásným zážitkem nás přednášející zavedl do údolí, kde se trochu překvapivě vyskytují ve 
velkém množství majestátní a obří Puya raimondii v nadmořské výšce jen 2500 m. Řada jedinců měla 
vysokánský květní stvol. Poblíž Aiquile jsme pak navštívili teplé údolí s velkými stromovitými kaktusy. 
Následovala řada zastávek na lokalitách parodií, sulkorebucií a dalších zajímavých kaktusů. V Bolívii 
začínalo jaro a teploty byly příjemné, kolem 30 stupňů, ve vysokých polohách pak nižší. Už první týden 
se výprava dostala nad 4000 metrů nad mořem, kde přestávají růst sulkorebucie, ale začínají 
mediolobivie. V květu se podařilo zastihnout Mediolobivia pygmea. Prvním ze dvou hlavních cílů 
výpravy bylo prozkoumání lokality Sulcorebutia piruaniensis, což se podařilo, tato novinka kvetla 
krásným dvojbarevným květem, červeným se zářivě žlutým jícnem, spolu s ní rostla Lobivia 
chrysochete. 

Poblíž Coipa jsme zhlédli vzácnou Parodia gibbulosa, která vzhledově připomínala epithelanthu, 
a také zajímavou Weingartia frey-juckeri. 

Druhým cílem byl Cremnocereus albipilosus, nový druh v novém rodu, který byl objeven dvojicí Martin 
Lowry & Mats Winberg v roce 2014 nad řekou Río Grande v Chuquisaca, v nadmořské výšce 1800 m. 
Výprava se blížila k Río Grande od vesnice Mojocoya a pro nalezení Cremnocereusu se ukázal 
klíčový údaj o nadmořské výšce. Roste vysoko na příkrých svazích údolí řeky na velmi nepřístupných 
místech porostlých opadavým pichlavým lesem, pozorováno bylo jen 15 trsovitých jedinců. Podařilo se 
najít plody, které jsou podle přednášejícího pro tento nový rod charakteristické. Plod je suchý 
(„makovice“), zatímco plody ostatních známých cereusů jsou dužnaté. Poblíž Rio Grande na červeně 
zabarvených štěrkových plotnách rostl Echinopsis klingeriana v. riograndense. Výprava se pak vracela 
do zpět do Mojocoya, pak přes oblast El Villar, směr Zudaňez a do národního parku El Palmar 
s drahým vstupem, zde pozorovali Sulcorebutia caracarensis inflexiseta. Pak přes Presto do Sucre, 
kde se setkali se známým Angličanem Brianem Batesem, kaktusářem, který v Bolívii žije. Dále přes 
Aiquile do provincie Santa Cruz, kde u Comarapa pozorovali Lobivia obrepanda s květy různých 
barev. U Chaguarani jsme viděli novou, ještě nepopsanou sulkorebucii, která má zvláštní mohutné 
dužnaté kořeny a kterou našel přednášející společně s Martinem Tvrdíkem před 15 lety. Pak už se 
výprava po 22 dnech vrátila zpět do Cochabamba. Zajímavou přednášku jsme si moc užili – 
děkujeme! 
                                                                                                                                                    -JABO- 

4. CO BUDE 

4.1.  Tradiční pražské sympozium – 26. 3. 2022 

Po dvouleté nucené přestávce organizujeme tradiční sympozium 
 
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. Program přednášek je 
orientační, není jisté, že všem přednášejícím bude umožněno do ČR přijet. 
 
1. Bob Potter (Velká Británie) – sukulenty (přednáška dosud neupřesněna) 
2. Thomas Linzen (Německo) – Málo známá naleziště rodu Mammillaria 
3. Rikus van Veldhuisen (Holandsko) – Sukulenty Zambie  
4. Brendan Burke (Velká Británie) – Chilské extravangance: Copiapoa a další 
 

Těšíme se na Vaši účast. 
 
V případě nejasností kontaktujte kohokoli z výboru SPKS Praha.  
                                                                                                                                                  P. Pavelka 
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4.2.  Zájezd 2022: 7. 5. 2022 

Odjezd 7:00 Praha 5, Ženské domovy (jako tradičně), návrat okolo 20 hod. Cílem je návštěva sbírky 
R. Slaby. O této sbírce a hlavně o Rudovi se můžete více dozvědět na https://www.idnes.cz/ceske-

budejovice/zpravy/rudolf-slaba-pisek-kaktusy-sbirka-jizni-amerika-kaktus.A220127_084450_budejovice-

zpravy_khr. Dále bych se chtěl zastavit v Písku, tam si dáme oběd a navštívíme další sbírky (zatím 
nedomluveno) + asi i nějakou cestou domů. Pokud má někdo nápad, kam se také podívat, tak tuto 
aktivitu uvítám, prosím o nápady směrem Písek – Praha. 

Přihlášky posílejte na jiri.varecka@seznam.cz (přihláška = jméno + datum narození + číslo mobilního 
telefonu). 
Cena 300,- Kč, platba na účet SPKS (4431570257/0100) (v.s. = číslo mobilu). Nejprve je nutno se 
přihlásit, až potvrdím, potom následuje platba – bohužel se již stalo, že byla platba uhrazena bez 
přihlášky. (Potvrzení o provedené platbě si vezměte s sebou do KaktusBusu). 

Těším se na jarní setkání. Jirka Vařečka - 603 46 76 96 
                                                                                                                                                  J. Vařečka 

4.3  Jarní výstava 27. 5. – 11. 6. 2026 

Vážení přátelé! 

Výstavy Spolku pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze jsou součástí života Spolku. Letos slavíme 100. 
výročí založení Spolku, proto by tomu měla výstava K+S odpovídat. Bude to již v pořadí 55. výstava. 

Myslíme si, že každoroční výstavy snesou přísná měřítka, ale je smutnou skutečností, že vystavujících 
členů je pravidelně deset až patnáct, přitom jsme největší spolek na světě. Je nás v pražském spolku 
okolo 500. Prosíme proto naše členy, aby se aktivně zapojili do výstav prostřednictvím svých jistě 
krásných rostlin. Chápeme, že ne každý pěstitel je schopen zaplnit metr výstavní plochy, ale v každé 
i malé sbírce jsou rostliny, kterými se můžete pochlubit. Krásné rostliny vždy upoutají pozornost 
návštěvníků i potencionálních nových pěstitelů. Každá vystavená rostlina se zúčastní soutěže 
o nejhezčí rostlinu výstavy, a každý vystavující dostane malý dárek a pozvání na slavnostní otevření 
výstavy. 

4.3.1  Příprava jarní výstavy 

Předpokládáme, že se letošní jarní výstava uskuteční. Doba je atypická a tak i přihlášení pro 
vystavující a prodejce rostlin se upravují. Přihlášky posílejte co nejdříve po obdržení věstníku na  

e-mail: karel.halbich@volny.cz. Podmínky prodeje a ostatní náležitosti pošlu obratem. Příprava 

výstavy začne v neděli 22. 5. 2022. Návoz rostlin 25. a 26. 5. Na spolupráci s našimi pěstiteli se těší 
výstavní výbor SPKS Praha a garant výstavy Karel Halbich. 
 

Veškeré informace o podmínkách prodeje rostlin a výstavy: karel.halbich@volny. 

Výstava bude otevřena denně od 10.00 do 17.00 hod, pokladna se uzavírá půl hodiny před ukončením. 
Při závěrečné sobotě se bude výstava zavírat již v 16 hod. 
 

Pomozte nám prosím při přípravě, provozu i úklidu výstavy. Předem děkujeme – Výbor. 
Přípravu zahajujeme v neděli 22. 5. v 9 hod a pokračujeme v následujících dnech. 

 
Uvítáme i půlmetrové expozice členů Spolku (parapet skleníku), i těch, kteří neprodávají (přidejte se, ať 
je výstava pestřejší). 
 
Rovněž bychom potřebovali pomoc při zajištění propagace výstavy a Spolku (noviny, televize …), 
a pokud by někdo získal sponzora, bude vítán s otevřenou náručí. 
                                                                                                                                                  K. Halbich 
 

 

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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