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1.1 Aktuální situace Spolku
Současný svět není jednoduché místo k životu, zvláště pro nás, kteří jsme žili relativně poklidným
životem a v představě, že nás už nic jen tak nepřekvapí. Kovid nás opouští (doufejme, že se nebude
již projevovat v tak razantních a fatálních dopadech, jak tomu bylo v posledních dvou letech). Bohužel
další události posledních měsíců nám neposkytují žádnou veselou představu o nejbližší budoucnosti.
Co nám uplynulé dva roky přinesly?
 V reakci na utlumení spolkové činnosti jsme se naučili pracovat s elektronickými médii –
v prvním roce rozsáhlá přednášková aktivita ze všech možných stran. Díky za rozjetí celé akce
klubům z Trnavy a Chrudimi. Podařilo se nám nestát mimo tento proud, a tak ještě jednou
děkuji Jakubovi Jilemickému za technickou a organizační podporu. Naše přednášky sledovalo
vždy minimálně 75 zájemců.
 Významný pokles aktivity členů, odnaučili jsme se chodit mezi lidi. Naše podzimní a jarní
přednášky měly jen cca 30% návštěvnost obvyklého počtu. Stejně tomu bylo i na Pražském
sympoziu, kde ze 140 účastníků bylo z našeho spolku max. 25 lidí. Snažíme se o co
nejzajímavější a pestrý obsah, který by mohl oslovit většinu z nás. Pokud chcete změnu,
napište nám. Přednášky stále nahráváme, a tak je těm, kteří nemohou dorazit, nabízíme
vypálené na DVD (případně i jiným způsobem).
 Píše se to smutně, kovid nás připravil o řadu členů, kamarády se nikdy nepodaří nahradit.
Vzpomeňme si na ně, hlavně v tom dobrém, a pokud zanechali nějaké zkušenosti,
nenechávejte si je jen pro sebe.
 Nejistota, co bude dál, zdražování energií, válka na Ukrajině. Každý se s tím musí vypořádat
po svém, při pohledu nazpět: i naši předchůdci se s tím museli vypořádat a zvládli to. Jedním
ze způsobů je aktivní přístup k životu, kam rovněž patří i náš koníček. Rozvíjejme ho!
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Kraj

Podařilo se nám dát
dohromady elektronickou
evidenci členů. Ke 2. 5. 2022
má náš Spolek 420 členů.
Oproti letům posledním se
jedná o úbytek asi 80 členů,
ale nejsme schopni říci,
nakolik byla předchozí čísla
relevantní. Pražský spolek je
organizace nejen Pražanů
a Středočechů, jsme
zastřešujícím spolkem i pro ty,
kteří se nechtějí organizovat
v místě svého bydliště.
V současné době Spolek
zahrnuje přibližně jednu
třetinu organizovaných
pěstitelů v Česku a na
Slovensku.

Praha
Středočeský
Hradecký
Ústecký
Plzeňský
Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Vysočina
Zlínský
Pardubický
Olomoucký
Liberecký
Karlovarský

1

Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze – zal. 1922

Věstník

č. 246

15.5. 2022

https://www.spks.cz
https://www.facebook.com/SPKSPraha.cz





Nejen v důsledku předchozí popisované situace, ale i kvůli změně způsobu života, který se
významně „zpočítačoval“, bychom se rádi dostali k těsnějšímu kontaktu s našimi členy.
Provozujeme webové stránky, facebook, komunikaci bychom chtěli přizpůsobit současné době,
alespoň pomocí mailové pošty, kde bychom zájemce chtěli informovat o tom, co se děje a bude
dít. K tomu potřebujeme vaše mailové adresy, ty, kteří by měli zájem o tento způsob
komunikace, prosím o zaslání mailové adresy na moji adresu: berka.frailea@seznam.cz
Informace o životě Spolku najdete na https://www.spks.cz a na facebooku
https://www.facebook.com/SPKSPraha.cz
L. Berka

2. Přednášky:
– 
Konají se v budově Přírodovědecké fakulty 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

Květen

3. 5.

knihovna

3. 5.

19. 5.

7. 6.

16. 6.

přednáška

téma – autor

Z. Jiruše – Kaktusy Peru

19. 5.

Červen
27. 5. – 11. 6. 2022 – Výstava
Srpen

30. 8.
6. 9.

15. 9

L. Kanca (Plzeň) – promítání filmu „Postřehy
z pěstitelské praxe“

15. 9.

Září

8. – 17. 9. 2022 – Podzimní 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.

3. CO BYLO
3.1 Vít Zavadil – Kaktusy severu USA – 17. 3. 2022
Po kovidové pauze jsme se sešli tentokrát v posluchárně G1 – což jak jsme zjistili, je snad ta nejmenší
posluchárna, která je na univerzitě k dispozici. Ale s hrdostí, kterou jsme již dlouho neměli, můžeme
říci: bylo vyprodáno, a to tak, že jsme tam byli jako sardinky.
Vít Zavadil, mezi kaktusáři známý milovník zimovzdorných kaktusů, ale jinak cestovatel a přírodovědec
se zaměřením na vše, co se hýbe (hlavně létá), nás zasvěceně a poutavě seznámil s „jedním“
kaktusem, a to s Neobesseya missouriensis, kterou se rozhodl zkoumat na jejích stanovištích na
severu Spojených států, ve státech Severní Dakota a Montana. Vítek se snažil navštívit všechna
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známá stanoviště, v řadě případů se ukázalo, že údaje nejsou věrohodné, nakonec rezignoval na
podklady a cestoval jenom podle citu pro krajinu a podle své představy. Přednáška byla proložena
řadou příběhů z reality současné Ameriky v kraji Velkých plání u hranic s Kanadou, kde vlastně
neexistuje nic než ohrazený soukromý prostor se starými farmáři, kteří si své hájí se zbraní v ruce
(a s policií za zády). Přes svérázný kolorit těchto oblastí se mu podařilo proniknout na řadu lokalit, kde
dosud nikdo kaktusy nehledal a on je našel. Neobesseya missouriensis se vyskytuje hlavně
v pozůstatcích původní prérie, na místech, kde odolává tlaku ostatních rostlin, nejsevernější místo
výskytu bylo cca 80 km od kanadské hranice. Viděli jsme průřez variabilitou druhu, která se
projevovala hlavně ve vybarvení květů a hustotě otrnění. Aby přednáška nebyla jen o jediném druhu
kaktusů, autor nabídl i čtyři další, které objevil: Opuntia fragilis, O. polyacantha, Escobaria vivipara
a pravděpodobně Pediocactus nigrispinus subsp. indreanus, ohlášený ze státu Idaho, ne odtud.
Je třeba poznamenat, pokud bychom pěstovali tento kaktus za podmínek, které panují na stanovištích,
v našich sbírkách tak nedožijí další sezóny. V oblastech výskytu silně prší.
Mimo kaktusy nám Vítek představil řadu místních ptáků a zvířata viděná při návštěvě Yellowstonského
národního parku, byli to např. medvěd baribal, antilopa vidloroh americký, jelen wapiti, jelenec
běloocasý, bizon, psouni.
Poutavá přednáška s nezanedbatelným vědeckým přínosem o rozšíření Neobesseya missouriensis.
Během přednášky nikdo neodešel (doufám, že to bylo hlavně z důvodu kvality, a ne proto, že se
nemohl v přednáškové síni hnout). Díky, ač jsem všechny svoje neobesseye zahubil, tak jsem na ně
nezanevřel.
L. Berka

3.2 Eda Chvosta – Sukulenty Tenerife – 21. 4. 2022
Na přednášku ředitele střední zahradnické školy v Malešicích Ing. Eduarda Chvosty jsem se těšil
převelice. O tématu – sukulentech španělského ostrova Tenerife (Kanárské ostrovy) – něco málo vím,
a Eda měl v rukávu navíc připravenou jednu žhavou novinku – hotový šrapnel! Ale hezky popořadě:
nejdříve jsme se dozvěděli, že flóra Makaronésie dříve čile geneticky komunikovala s celou severní
Afrikou a západní Arábií. Pak ovšem – co čert nechtěl – vznikla Sahara a bylo po žížalkách. Vznikly
dvě nepřekonatelně oddělené oblasti s příbuzným rostlinstvem. Na západě zmíněná Makaronésie –
tedy Azory, Madeira, Kanárské ostrovy, Kapverdy (ostrovy Zeleného mysu) a pobřežní pás Maroka,
a na východě Arabský poloostrov a severovýchodní Afrika. V obou těchto oblastech tedy můžeme najít
velmi podobné pryšce, dracény, a dokonce i aeonia.
Poté se přednášející zaměřil na Tenerife – nejpestřejšího ze sedmi Kanárských ostrovů. Popsal vliv
3718 metrů vysoké sopky Pico del Teide na zachycování vlhkého severního proudění větrů na sedm
vegetačních pásem ostrova. Pak už začala přehlídka sukulentních druhů. Velká stromová Dracaena
draco, pryšce Euphorbia canariensis, E. jegis-jubae, E. obtusifolia, A. balsamifera, svícníky Ceropegia
dichotoma se žlutým a C. fusca s fialovým květem, jakoby orosený kosmatec Mesembryanthemum
crystallinum, starček buřtovník Kleinia neriifolia, tlusticovité rody Monanthes, Aichryson, Greenovia
a hlavně typický sukulent Kanárských ostrovů Aeonium, rostoucí v několika desítkách druhů jak na
svazích centrálního masivu, tak v severozápadním suchém pohoří Teno, i ve vlhčích horách
severovýchodní Anagy. A tady, na nejvýchodnějším cípečku ostrova, v údolí Chamarga v roce 2019
popsal Španěl Octavio Arango Toro Aeonium liui, a pojmenoval ho po tchaiwanském botanikovi,
odborníkovi na aeonia. Eda měl tuto novinku samozřejmě nafocenou. V Chamorze jsem byl, takže
jsem rostlinu patrně viděl. Tehdy ještě spadala pod velmi podobné A. ciliatum.
Prvním bonusem přednášky bylo nakouknutí do čtyřicetihektarové kaktusové továrny německého
majitele, kam se Edovi podařilo proniknout jen díky jeho vytrvalosti a neodbytnosti. Velkopěstírna, kde
sukulenty od výsevu po naložení na kamion téměř nepotkají lidskou ruku, produkuje ročně deset
milionů rostlin pro zájemce z celého světa.
Druhým bonusem byla přítomná paní Chvostová. Eda nám představil svou maminku, která ho jako
malého chlapce přivedla na výstavu kaktusů Na Slupi, dala mu tašku a řekla: „Naplň si ji dle libosti.“ To
je žena!!
Třetí bonus – Eda po přednášce rozdával okouzleným zájemcům o flóru Tenerife loňské semenáčky
Greenovia aurea (syn. Aeonium aureum) a Aeonium urbicum. Prostě přednáška, jak má být!
Ota M.
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3.3 Tradiční pražské sympozium 2022 – 26. 3. 2022
Po dvouleté pauze způsobené kovidem jsme se sešli ve známém sále v Praze-Libni. V úvodu
sympozia pražský předseda Ivan Běťák přivítal diváky a poděkoval jim, že se na 34. pražské jarní
sympozium dostavili. Rovněž se s návštěvníky rozloučil, jako odcházející předseda Spolku. Následně
L. Berka v krátké prezentaci vzpomenul výročí pražského Spolku – 100 let nepřetržité činnosti.
V programu na poslední chvíli došlo ke změnám, kovid nás bude ještě chvíli trápit. Celkem se nás
sešlo cca 140, na dobu postkovidovou je to celkem ucházející. Přednášky jsou k dispozici na DVD.
Výbor děkuje P. Pavelkovi za zajištění, překlad a péči o přednášející, stejně tak J. Jilemickému.
L. Berka

3.3.1 Ernst Specks (Německo) – Sukulenty západní Afriky
Pan Specks, dlouholetý majitel firmy Exotica, připravil přednášku o dvou cestách, které se uskutečnily
před 24 a 28 lety, představené fotografie byly tedy digitalizovanými diapozitivy.
Ve srovnání s jižní nebo východní Afrikou je západní Afrika na sukulenty chudší, ale přesto jsme viděli
velezajímavé rostliny. Přednášející navštívil Kamerun, Nigérii (listopad 1993), Benin, Togo a Ghanu
(1998) a my jsme si mohli cestování po Africe vychutnat v perfektním překladu Petra Pavelky.
V centrální Ghaně nalezli cestovatelé krásnou Euphorbia baga a její varietu parviflora s úzkými listy,
rostlina patří do skupiny pryšců, které netvoří trny, obě jsou choulostivé v kultuře.
Dále jsme viděli E. couendeze s řetízkem bramborovitých hlíz. Dozvěděli jsme se, že v Beninu mají
státní svátek věnovaný kultu woodoo. Ukázána byla Brachystelma mortonii a Euphorbia benedifia
s trunkátními (useknutými) listy. Špičaté listy má Euphorbia poisonii rostoucí společně s Adenium
obesum. V Nigérii roste kandelábrovitá Euphorbia unispina dosahující do 1 m výšky. Cestovatelé také
nalezli později popsanou Brachystelma bracteolatum. V Kamerunu jižně od Marúa na kopci s vrškem
z bílého křemene pozorovali vzácné Brachystelma, Caraluma a také Adenium obesum – exempláře
vyšší než dospělý člověk. Dále Euphorbia drupifera a pomalu rostoucí E. sapinii s úzkými listy, která
tvarem trochu připomíná Pachypodium namaquanum. Viděli jsme rovněž Aloe seretii.
V závěru pan Specks zmínil a ukázal nádhernou západoafrickou Microdracoides squamosa, což je
monotypická rostlina připomínající maličkou palmu nebo yuku. Tuto miniaturní „přírodní bonsai“ dokáží
pěstovat jen v botanické zahradě v Bonnu. Děkujeme panu Specksovi, že spolu s námi zavzpomínal
na neopakovatelné cesty do Afriky.
JABO

3.3.2 Thomas Linzen (Německo) – Málo známá naleziště rodu Mammillaria
Měli jsme možnost sledovat přednášku jednoho z největších současných znalců rodu Mammillaria,
který v úvodu své přednášky uvedl, že dnes je to na den přesně 37 let, co v Praze přednášel
naposledy. Přednášku rozčlenil do kapitol uvedených vždy mapou a názvem kapitoly v češtině.
První představenou rostlinou byla M. mammillaris na čtyřech stanovištích, mimo jiné na ostrově
Curaçao v Karibiku, rostoucí výhradně na vápencích.
Dalším místem, kam kaktusářské výpravy téměř nikdy nemíří, jsou Malé Antily, zde byla přednášejícím
pozorována M. nivosa, také jeden z prvních popsaných druhů. Na první lokalitě (Tortula) roste
společně s Pilosocereus a má výrazně hnědou pokožku, tento rys si zachovaly i semenáče
vypěstované v kultuře. Na Antigua má M. nivosa silně trsovitý (polštářovitý) růst a hodně žluté otrnění,
doprovází ji Melocactus intortus.
Na Jamajce roste M. jamaicensis popsaná v roce 2001, jejíž stanoviště je utajeno a střeženo, ale
přednášejícímu se ji podařilo navštívit v doprovodu místního botanika, od kterého získal i několik
semen. Roste uprostřed džungle v hlubokém úzkém údolí na 100 metrů vysoké skalní vápencové
stěně. K rostlinám se přednášející dokázal přiblížit na 10 metrů a fotografoval 500mm objektivem. Je
příbuzná M. columbiana, ale má žlutější otrnění a menší květy.
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V Guatemale byly zmíněny tři druhy. M. columbiana – forma, která tvoří trsy a byla do sbírek šířena
pod jménem M. ruestii, a potom společně rostoucí druhy M. voburensis a M. eriacantha subsp. velizii,
tato má mít dvakrát větší plody než nominální varieta a byla popsaná v roce 2006.
Do Mexika jsme se podívali za M. breviplumosa, která byla objevena 2016, přednášejícím navštívena
v roce 2018 spolu s pozdějšími autory popisu a téhož roku byla i s jeho přispěním popsána.
M. breviplumosa má trny v areole uspořádané více do kruhu, kdežto příbuzná M. sanchez-mejoradae,
která roste 400 km daleko, má areolu prodlouženou, a také květy jsou světlejší.
Měli jsme možnost vidět snímky M. bertholdii s poupaty na stanovišti. P. Lindsen rostliny trochu zalil,
a když se po několika dnech vrátil na stejné místo, mohl fotografovat rostliny v květu a tím získat
snímky potřebné pro popis tohoto druhu.
V Durango jsme sledovali pátrání po M. xanthina, která byla popsaná v roce 1923 z Monte Mercado
severozápadně od města Durango. Oblast je dnes už částečně uzavřena a pohyb zde není bezpečný
kvůli aktivitám drogových kartelů. Přesto byla tato velice pěkná rostlina nalezena, má krátké trny
a výrazné žluté květy. Vzácně odnožuje a semenáčky mají odlišný vzhled, protože jsou trnatější.
M. zielmanniana je známá hlavně z květinářství, ale přednášející ji nalezl i v přírodě, v hlubokém
zarostlém kaňonu, kde rostliny nejsou vůbec vzhledné.
M. stampferi považuje za dobrý poddruh M. longiflora, která má delší květní trubku a výraznější
otrnění.
M. limonensis je za snad jediný dobrý druh popsaný W. Reppenhagenem. K pozorování v přírodě je
třeba pětihodinový výstup. Roste v dubových lesích v mechu na skalách a vytváří velké skupiny (trsy).
Má světle růžové květy a červené plody.
Další kapitola nás zavedla na jednu z nejvýše položených lokalit, kde mamilárie rostou, Cerro el
Zamorano (3375 m n. m.). Nalezl zde hned tři druhy. Vzácnou M. hamiltonhoytea s krásnými růžovými
květy, která je podobná M. gigantea, ta má ovšem květy žluté. Dále krásně otrněná M. rhodantha
a velmi vzácná trsovitě rostoucí M. mieheana se žlutými květy.
Snad nejvíce na západ položenou lokalitou jsou tři ostrovy Islas San Benito, nacházejí se asi 30 km
západně od Isla Cedros. V těchto téměř neobydlených končinách roste M. neopalmeri společně
s Agave sebastiana.
Vzácnou M. tepexicensis nalezl teprve na pátý pokus v hlubokém kaňonu, vedle rostla M. casoi a také
tři druhy Echeveria (E. uhlii, E. dehrenbergii a E. setosa var. deminuta). Pokusy přiřadit M.
tepexicensis do série Longiflorae přednášející nepovažuje za šťastné, protože se liší plody, semeny
i stavbou stonku.
Dále jsme mohli vidět druhy podrodu Cochemia (podle Hunta a Luetyho), který je některými autory
zvažován jako samostatný rod. Je to skupina druhů rostoucích na Baja California a přilehlých
ostrovech: M. halei (Isla Margarita a Isla Magdalena), M. pondii (Isla Cedros) a M. setispina a jí
podobná u Pacifiku rostoucí M. maritima, M. goodridgii (hutchisoniana) na Isla Navidad a M. poselgeri.
V roce 2012 se přednášejícímu podařilo najít lokalitu cochemie na mexické pevnině, ve státě Sinaloa,
tato byla později popsána jako Cochemiea thomasii, její semenáčky netvoří zahnuté trny.
Jsme šťastni, že jsme mohli tuto unikátní přednášku v Praze zhlédnout, a ještě jednou děkujeme panu
Linzenovi za nevšední zážitek a spoustu informací.
JABO

3.3.3 Petr Pavelka – Sukulenty Zambie
Petr Pavelka naskočil jako náhradník za Rikuse van Veldhuisena (Holandsko), který onemocněl
zápalem plic. Nejednalo se však až o tak velkou změnu, protože byli na této cestě společně. Petr
částečně využil obrázky od Rikuse a doplnil je vlastními. Petr postupně mapuje Afriku a to
i v oblastech, kam z pravověrných sukulentářů zavítá málokdo, a tak postupně navazuje na „práci“
Ernsta Speckse, který se Afrikou postupně prodíral o několik desetiletí dříve.
Zambie je vnitrozemský africký stát, který je obklopen např. Zimbabwe, Botswanou a Tanzanií.
Cestovatelé při cestě urazili 6000 km za 20 dnů, jedná se převážně o plochou krajinu, která je
poměrně intenzivně zemědělsky využívána. Mimo zemědělství je významným zdrojem těžba mědi.
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Sukulenty tu rostou převážně jako geofyty, v nepříznivých obdobích se ukrývají pod zemí (hlízy,
sukulentní oddenky, kaudexy). Výprava byla podniknuta na počátku místního jara, kdy zaprší a vše
začne „vylézat“ ze země. Většina nálezů byla učiněna na okrajích lesů. Omlouvám se čtenářům,
nejsem příliš zdatný sukulentář, a tak se omezím jen krátký výčet rodů, které nám Petr ukázal:
Ipomea, Euphorbia, Monadenium, Adenium, Dorstenia. V růstových fázích, které jsme měli možnost
vidět, z mého laického pohledu se jednalo o různé „klacíčky, větvičky a výhonky“, které lezly ze země
a začaly vytvářet nadzemní zelené části. Jejich sběratelská hodnota se projeví až tehdy, když je
odhalena podzemní část, kde můžeme obdivovat bizarní kaudexy, zkroucené kořeny…
Z předvedených rostlin mne nejvíce zaujala Ipomea, která již kvetla, a to červeně nebo bíle či žlutě.
Kromě sukulentních rostlin nás Petr seznámil i s ostatními již v té době kvetoucími rostlinami, jako
např. s orchidejemi a různými cibulovinami.
Děkujeme za další střípek mozaiky různorodosti sukulentního rostlinstva Afriky, třeba se nepletu
a zájemci budou mít možnost se seznámit s živými rostlinami v nabídce firmy Palkowitschia.
L. Berka

3.3.4 Zlatko Janeba – Flóra peruánského pobřeží
Poslední přednáškou sympozia měla být přednáška Brendana Burkeho z Velké Británie, bohužel ho
na poslední chvíli skolil kovid. A tak děkujeme Zlatkovi, že byl ochoten obratem zastoupit. Pro mne to
byla nejlepší přednáška dne. Ačkoli ve sbírce mám jen pár peruánských kaktusů, jsem jejich velkým
příznivcem a obdivovatelem.
Zlatko výpravu podnikl společně s významným znalcem peruánských kaktusů Britem Paulem
Hoxheyem, jejich cílem bylo prozkoumat kaktusy peruánského pobřeží na pahorcích bezprostředně na
pobřeží tzv. lomas. Jedná se o velmi specifický biotop, většinou jsou pahorky skalnaté a pokryté
pískem, ze strany od Tichého oceánu jsou zavlažovány mlhami vzniklými nad oceánem, které se na
návětrné straně pahorků sráží. Na závětrné straně je skoro sucho. Ale neznamená to, že cestovatelé
čas od času nepronikli příčnými údolími vysoko do hor (někdy až do výšek okolo 3000 metrů). Výprava
započala v Limě, odkud se ubírali směrem k jihu, např. přes město Cerro Azul až do města Chala, kde
se obrátili zpět na sever do Limy. Jednalo se o velmi podrobný výzkum, kde jsme viděli velkou porci
rostlin Peru, a to nejen kaktusy. K vidění byly tilandsie, různé broméliovité rostliny a vše další, co bylo
zajímavého k vidění. Pokud bych se zabýval jednotlivými rostlinami, které jsme viděli, tak bych mohl
napsat seriál článků, tak jak to cca před 20 lety provedl peruánský botanik Carlos Nano Ostlolaza
v British Cactus and Succulent Journal. Takže jen krátký výčet viděných rodů: Loxanthocereus,
Matucana, Islaya, Mila, Armatocereus, Neoraimondia, Pygmaeocereus, Oreocereus,
Austrocylindropuntia, Corryocactus, Melocactus, Haageocereus (možná jsem na něco zapomněl).
Většina rostlin byla v květu. Velmi mne zaujali příslušníci rodu Mila, se kterými se potkávám zřídka,
dále zdokumentovaná variabilita Matucana haynei, kde jsme mohli vidět různě zbarvené rostliny – bílé,
šedivé, rezavé. Zlatko a Paul rovněž zmapovali výskyt rodu Islaya, viděli jsme stanoviště Islaya
grandis, unguispina, copiapoides, divaricatiflora, grandiflorens, omasensis. Obdivuhodné rostliny
rostoucí v nepředstavitelně tvrdých podmínkách.
Zlatko nám rovněž ukázal několik obrázků z návštěvy u Karla Knížete.
Přednáškou jsem byl nadšen, autorovi děkuji za nevšední zážitek.
L. Berka

3.4 Spolkový zájezd 7. 5. 2022
Po kovidové pauze se opět uskutečnil oblíbený KaktusBus. Tradiční sraz v 7.00 u Ženských domovů v Praze na
Smíchově a potom směr jih. Autobus je skoro plný a všichni se těšíme na sbírky v okolí Písku.
Již za časného dopoledne přijíždíme do Mirotic k Ivanovi Račanovi. Příjemný rozjezd, pěkná menší sbírka,
posezení v podkroví s občerstvením a domácí pálenkou.
Asi po hodině míříme do Tálína k hlavnímu dnešnímu cíli. Jedeme do nádherné sbírky pana Rudolfa Slaby.
Upravená zahrada, bonsaje, netřesky, pařeniště a několik skleníků. Hlavní skleník je nádhera sama, dále skleník
se samými sulcorebuciemi a skleník prodejní. Stále je na co se dívat.
Program je však neúprosný, čas se nedá zastavit. Jedeme do Písku do sbírek pánů Kováře a Vodičky. Ale
nejprve oběd. Po obědě se dělíme na dvě skupiny. Sbírky jsou poměrně blízko od sebe, a tak je možné se bez
problému pěšky prohodit.
6

Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze – zal. 1922

Věstník

č. 246

15.5. 2022

https://www.spks.cz
https://www.facebook.com/SPKSPraha.cz

Ve sbírce Jaroslava Kováře jsou k vidění hlavně tefrokaktusy a rostliny rodu Maihuenia. Ale i mexické rostliny
a venku bonsaje.
Sbírka Edy Vodičky není tak specializovaná. K vidění jsou rostliny celého spektra rodu Cactaceae. Zajímavé
rebutie a i chilské a peruánské kaktusy.
Z jižních Čech se vracíme do Prahy, cestou se ještě stavíme ve vesnici Háje nedaleko Příbrami u Petra
Todorova. Opět sbírka z celého spektra sukulentních rostlin. Nejen kaktusy ale i Agave, Crassula a netřesky.
A na závěr skvělý domácí perník.
Je potřeba poděkovat panu Jiřímu Vařečkovi za organizaci zájezdu a udržení tradice. Cena byla velmi lidová,
protože se kalkulovala v době, kdy cena nafty byla úplně někde jinde, než je dnes. Je nutno počítat s tím, že si
v příštím roce budeme muset výrazně připlatit.
Zapsal spokojený účastník zájezdu. A. Krejčík

J. Vařečka a R. Slaba (foto A. Krejčík)
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4. CO BUDE
4.1. Jarní výstava – 27. 5. – 11.6. 2022
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. Pevně doufáme, že se to Karlu Halbichovi a jeho pomocníkům podaří.

4.1.1 Příprava jarní výstavy
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.
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

4.2 Skochovice 2022 – 27. 8. 2027
V sobotu 27. srpna (na svátek svatého Otakara) proběhne ve Skochovicích u Vraného nad Vltavou
osmé 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:




Roman Štarha: V jižní Tanzanii by chtěl žít každý
Fanda Veselý: 99 crassul a jedno malé adro
Tomáš Procházka: Kosmatce nejsou jen lithopsy a conophyta, paní Robinsonová

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.
Na dotazy rád odpoví Melichar Ota otakar.melichar@gmail.com
Ota M.
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5. Různé
Jiří Vaněk * 1. 4. 1946 † 28. 9. 2021, dlouholetý člen výboru a revizní
komise SPKS
Jirka zemřel náhle ve věku 75 let. Do poslední chvíle stále pracoval na Smíchově ve Stanici
přírodovědců a dlouhodobě se angažoval v pražském spolku. Pracoval ve výboru SPKS. Každoročně
vystavoval a pomáhal při přípravě výstavy v Botanické zahradě UK.
Ve svém skleníku v Měchenicích pěstoval hlavně africké sukulentní rostliny a rostliny rodu Tillandsia.
Často cestoval. Velmi rád měl Kubu, kterou navštěvoval pravidelně. V roce 1994 též navštívil
Jihoafrickou republiku. Jirka byl spíše praktik a šikovný pěstitel. Využíval znalostí, které načerpal při
svých cestách.
Jiří Vaněk byl obětavý člověk, který věci řešil s klidem. Odešel nečekaně a předčasně.
Čest jeho památce.
A. Krejčík

(foto A. Krejčík)
V pátek 13. 5. 2022 od 16.05 na rozhlasové stanici Český rozhlas Dvojka v pořadu Káva o čtvrté
hovořil Mgr. Tomáš Procházka, Odborný kurátor skleníkových expozic a specialista přes sukulentní
rostliny, Botanická zahrada Přírodovědecké Fakulty Univerzity Karlovy v Praze o pěstování kaktusů a
sukulentů. Záznam lze najít v archivu stanice Český rozhla Dvojka, celodenní záznamy na
https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/dvojka/2022-05-13
Děkujeme za skvělou propagaci.
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Příspěvky do Věstníku posílejte na adresu:
jednatel SPKS: Ing. Lubomír Berka, Libice 10, Rybníky, 263 01, e-mail: berka.frailea@seznam.cz
http://www.spks.cz/; https://www.facebook.com/SPKSPraha
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