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1. Volby výboru SPKS Praha pro roky 2022 – 2026:
Zápis z Valné hromady Spolku pěstitelů kaktusů a sukulentů-Praha, z. s.
konané 20. 10. 2022
Přítomní členové: celkem bylo přítomno 40 členů.
Program:
1. Schůzi zahájil jednatel Lubomír Berka, který přivítal přítomné a seznámil je
s programem schůze.
2. Byli zvoleni členové mandátové komise: Jiří Potměšil, Jan Mynář;
volební komise: Jaroslav Bohata, Pavel Tůma,
ověřovatel zápisu Vladislav Šedivý.
3. Jednatel Spolku představil jednotlivé potenciální členy nového výboru a revizní komise.
4. Výbor spolku byl schválen všemi přítomnými bez připomínek a to v počtu 40 přítomných
členů, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
5. Byl představen nový výbor a revizní komise ve složení:
a. předseda – Lubomír Berka
b. jednatel a 1. místopředseda – Jaroslav Bohata
c. 2. místopředseda a „zahraniční komunikace“ – Petr Pavelka
d. pokladník a evidence členů – Jana Rácová
e. archivář a garant výstavní části spolkových výstav – Daniel Haisel
f. knihovník – Marie Šnajperková
g. člen výboru (technické zabezpečení) Karel Halbich
h. člen výboru Pavel Heřtus
i. člen výboru pro komunikaci s členy Jan Mynář
j. člen revizní komise – Jitka Šornová
k. člen revizní komise – Petr Zlesák
6. Dále bylo oznámeno přenesení adresy sídla Spolku: Noutonice 73, 252 46 Velké
Přílepy.
7. Výroční členská schůze pověřila předsedu Lubomíra Berku podáním návrhu zápisu
spolku do spolkového rejstříku Městského soudu v Praze
8. Další program
V Praze dne 22.10.2022.

Zapsal: Lubomír Berka
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1.1. Adresář nového výboru a revizní komise
Lubomír Berka
Jaroslav Bohata
Daniel
Haisel

Libice 10
9. května 27
Východní 151
K lukám
12/649
Zahradní 166
Míšovická
454/6

263 01
281 63
250 67

Dobříš
Kozojedy
Větrušice

mobil
605 234 137
602 206 917
728 084 301

142 00
250 84

Praha 412
Sibřina

603 760 695
602 151 896

karel.halbich@volny.cz
matucana@kakteen.cz

155 21

725 751 286

escobaria@atlas.cz

Toužimská 670
Lichoceves,
Noutonice 73

199 00

Praha - Zličín
Praha 18
Letňany

603 210 691

pavelka@palkowitschia.cz

739 085 332

racova@kam.czu.cz

149 00

Velké Přílepy
Praha 11
Háje

606 223 936
604 377 355

marie.snajperk@centrum.cz
j.sornova@seznam.cz

150 00

Praha 415
Praha 5
Praha 5
Radotín

721 564 403

zlesak.petr@seznam.cz

Karel
Pavel

Halbich
Heřtus

Jan

Mynář

Petr

Pavelka

Jana

Rácová

Bohdan

Sochor

Marie
Jitka

Šnajperková
Šornová

Štichova 594
Zdiměřická
1431/17
Plíškova 1945

Petr

Zlesák

Vrážská 1172

252 64

149 00
155 00

736 104 130

e-mail
berka.frailea@seznam.cz
jaroslav.bohata@gmail.com
haisel@ueb.cas.cz

bsochor@centrum.cz

1.2 Členské příspěvky – časopis Kaktusy 2023
Velmi prosíme o dodržení termínu a těm, kdo i letos pošlou něco navíc, předem děkujeme.
Příspěvky vlivem nepříznivé vnější situace jsou zvýšeny (z důvodu zdražení papíru, tisku a
poštovného).
Přílohou tohoto čísla Věstníku, letos posledního, je složenka A s Vaším evidenčním číslem (variabilní
symbol) pro zaplacení příspěvku na rok 2023.
Členové nad 70 let 350,– Kč
Ostatní členové minimálně 350,– Kč + 80,- poštovné Kč (celkem 430,- Kč)
Pouze Věstník 80,– 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 430 platících členů,
z toho přes 60 % platí více než minimální částku. Výbor je Vám všem, komu to situace umožňuje,
vděčen.
Příspěvky je možné platit na přednáškách nebo pomocí přiložené či bankovním převodem. Je vhodné
platit obratem, nutné je dodržet termín 15. 1. 2023 (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 platbu proveďte do 15. 1. 2023.
(Na základě rozhodnutí výboru SČSPKS se zbylé časopisy Kaktusy a Atlas kaktusů budou v komisním
prodeji prodávat o 50,- Kč dráž než v předprodeji).
L. Berka
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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 - 2023
výbor

přednáška

knihovna

téma – autor

Listopad

1.11.

1.11.

24.11.

24.11.

T. Kulhánek (Brno) – Gymnocalycium
spegazzinii - v džungli lokalitních forem

Prosinec

6.12.

6.12.

15.12.

15.12.

Tradiční vánoční schůze – kvíz, spolkový
program

Leden

5.1.

5.1.

19.1.

19.1

J. Bohata – Mexiko

Únor

2.2.

2.2.

16.2.

16.2.

F. Veselý – Rody Adromischus a Crassula

2.3.

2.3.

16.3

16.3.

S. Matějka - Na horké půdě Big Bendu
- Texas, USA

Březen

25.3.2023 Sympozium

2.1 Změna umístění přenášky 24. 11. 2022
Univerzitním Divadelním spolkem Hamba jsme byli požádáni o výměnu posluchárny. Přednáška
Tomáše Kulhánka 24. 11. 2022 proběhne ve Velké Chemické posluchárně v Hlavově ulici 2030/8 od
18 hod. Jedná se o souběžnou ulici s ulicí Albertov (kde míváme pravidelné schůze) v bloku univerzity.
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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. 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 – každý první čtvrtek v měsíci od 16 do 17 hod
(v tento den následuje výborová schůze) a třetí 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 L. Kanca (Plzeň) – promítání filmu „Postřehy z pěstitelské praxe“ –
15. 9. 2022
Přednášku, pokud ji krátce zhodnotím – velmi zajímavá a velmi přínosná.
Plzeňský člen Luboš Kanca se dlouhodobě zabývá tím, že navštěvuje sbírky pěstitelů, se kterými vede
rozhory na téma pěstitelské praxe, vše natáčí na video. Po sestřihání vznikla velmi zajímavá koláž
příspěvků, která přinesla řadu názorů na jednotlivé pěstitelské činnosti. Aby přednáška nebyla jen
pasivní sledování filmu, jednotlivé pěstitelské pasáže byly proloženy diskuzí s přítomnými členy.
Diskuzi moderoval J. Bohata. Pokud bych mohl vypíchnout pár zajímavých momentů, tak mě zaujalo
makrovideo „červeného pavoučka“ – svilušky chmelové, která se nám předvedla v plné kráse – roztoči
nejsou příliš půvabní, podstatné zjištění bylo, že jsou to hodně pohyblivé potvory. Dalším zajímavým a
pro „nekňuby“ mého ražení přínosným momentem byl způsob roubování kaktusů pomocí gelového
vteřinového lepidla, který předváděl Pavel Peregrin z Jičína. Pokud by někdo měl zájem o pěstitelskou
problematiku Klub kaktusářů Plzeň vydal na pěstitelské téma DVD – Jak pěstovat kaktusy.
L. Berka

3.2 Výroční schůze (Valná hromada) SPKS Praha – 20.10. 2022
Výroční schůzí jsme ukončili oslavy stoletého výročí nepřetržité činnosti Spolku. Schůzi zahájil
předseda Ivan Běťák, po krátkém úvodu následovaly volby výboru pro další období, konečně jsme
dohnali „covidové manko“. O volbách viz na začátku věstníku.
Poté následovalo udělení titulů Čestný člen Spolku pro již nežijící významné členy Spolku z let
minulých, krátké představení bude uvedeno v dalším Věstníku. Čestný titul obdrželi: Violeta
Pazourová (1926-2015), Ing. Rudolf Dufek (1927-2004), JUDr. Miroslav Veverka (1927-2020).
Na závěr schůze vystoupil Daniel Haisel a asi v hodinové přednášce nás provedl historií pěstování
kaktusů v Praze. Shlédli jsme řadu historických fotografií, některé z nich jsme viděli poprvé. Probíhá
postupné převedení archivu Spolku do elektronické podoby a dostali jsme příslib dalšího pokračování.
Touto schůzí jsme se posunuli do 101. sezóny činnosti a doufáme, že budeme důstojně pokračovat
v kaktusářsko-sukulentářské tradici (pozn. autora – děláme to hlavně pro vlastní potěchu, ne pro
tradici).
L. Berka

3.3 Skochovice 2022 – 27. 8. 2022
Ota Melichar je známý svým lehkým humorem, předkládáme Vám jeho zápis o setkání pěstitelů
sukulentů v téměř nezměněné podobě.
HROMY, BLESKY, ÚPLAVICE NEZASTAVÍ SKOCHOVICE
27.8. proběhlo osmé Setkání přátel sukulentů. Do jeho organizace se tentokrát pokusila zasahovat
vyšší moc. Už v předvečer hlavní akce, krátce po setmění, když v přednáškovém sále velitel technické
divize Jiří Hadamovský natahoval své kabely, probíhala venku bouřka. A tu náhle do něj otevřeným
oknem bacil hrom. Jak mnozí namítnete, není to nic proti tomu, kdyby do něj bacil blesk. Já byl ale v
sále s ním a snad nikdy v životě jsem neviděl, aby se někdo tak lekl. Jirka se naštěstí po chvíli
vzpamatoval a vrátilo se mu i povědomí co kam zastrčit.
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Bouřka s deštěm však probíhala dál a záhy přišla další rána. Zájezdový mág spolku kaktusářů Jiří
Vařečka, který měl mít večerní prezentaci mrazuodolného rodu Sempervivum mi bezdrátově oznámil,
že nemůže dorazit, protože řeší akutní pojistné události ve středních Čechách a přilehlé obci Praha.
Večerní program se ale podařilo plnohodnotně doplnit. Plánovanou přednášku Radky Matulové o její
cestě po vyschlém Namaqualandu v roce 2019 se podařilo doplnit o neméně zajímavý rozbor rodu
Ipomoea od předsedkyně sekce pěstitelů sukulentů Radky Matulové.
A pak už přišla sobota, která byla letos naplánována na svátek svatého Otakara. Ráno bylo svěží,
zalitá příroda voněla chystanou snídaní Jany Malířové a jejího chotě Tomáše, neúnavného hlavního
organizátora celého podujatia, jak by řekli Slováci. Když už jsem u cizinců, jejich účast byla letos
vážně ohrožena. Borisové Puk Vrškový a Bogo Bokotej se předem omluvili a Nizozemec Rikus van
Veldhuisen, který měl sobotní maraton přednášek zahajovat se neobjevoval. Jeho pravidelný
tlumočník Jakub Jilemický ho jakýmsi technickým zařízením lokalizoval a oznámil organizátorům, že
Rikus již několik dní bloudí po Čechách, byl viděn v Chlumu u Třeboně, Pardubicích, a právě je ve
Skochovicích, bohužel však v těch druhých.
Mezi tím se již velký plesový sál hasičárny otevřel odborné i laické veřejnosti. Prodejců se letos sjelo
méně než obvykle. Jednak to zapříčinila jakási konkurenční akce v Německé spolkové republice,
druhak stárnutí jejich základny a třeťak úmrtím Jiřího Vaňka. Jeho stůl byl pokryt černým suknem a
celý osmý sraz byl věnován jemu a Haničce Zagorové. Po tomto smutném zahájení již uvaděč přivítal
na vysoké židli prvního přednášejícího Františka Veselého z Hostomic. Fanda si s pečlivostí sobě
vlastní připravil přednášku o zástupcích rodu Crassula v Jihoafrické republice. Fotografie z přírody
byly doplněny mapkami výskytu jednotlivých druhů a poznámkami o jejich pěstitelské zajímavosti.
Diváci byli naprosto nadšeni a moderátor přímo uchvácen.
Po krátké přestávce na odvětrání sálu nastoupil překladatel Kuba Jilemický, který se omluvil za
hlasovou indispozici a vzal si na pomoc Tomáše Procházku, kterého pak nepustil ke slovu. A to už do
sálu vběhl třiašedesátník z Holandska, který za svůj mladistvý vzhled vděčí impregnaci pryšcovým
mlékem. Rikus van Veldhuisen je předsedou Euphorbia Siciety a pravidelným účastníkem
skochovického setkání. Letos na nás vyrukoval s atraktivním tématem, které bych pro vás volně
přeložil jako Sukulenty ve sféře vlivu Benguelského proudu. Povídání se tedy týkalo nejen euphorbií,
ale i ostatních dužnatek západního pobřeží JAR a Namibie. Zmíním konkrétně Othonnu
euphorbioides, kterou si přednášející oblíbil. Přednáška byla naprosto uchvacující, což nikoho
nepřekvapilo. Jinak bychom si Rikuse přece stále nezvali. I letos jeho cestovné uhradil Spolek
pražských kaktusářů, za což mu skochovičtí organizátoři velmi děkují. Můžeme říci, že jak starý
(samozřejmě ve smyslu předešlý), tak nový mladý předseda mají výborný vkus a cit podpořit dobrou
věc.
Po dlouhotrvajícím potlesku se uvaděč jen jako by mimochodem Rikuse zeptal, jestli svou oblíbenou
Othonnu euphorbioides má ve svém holandském skleníku. Rikusovu milou tvář v tu chvíli zkřivil žal,
když přiznával, že ji po mnoha společných letech utrápil. A tu uvaděč krátce zašátral a jako by ze
vzduchu zmíněnou rostlinu vylovil. Šlo o nádherný dvanáctiletý exemplář, který do tomboly věnoval
hýskovský guru Jaroslav Hušner. Uvaděč si v rychlosti vyžádal Jardovo svolení a othonnu Rikusovi
věnoval. Ten se šťastným výskotem odběhl do Holandska a mohla začít další oblíbené část potlachu –
oběd s řízky paní Malířové.
Využiji této pauzy a vysvětlím název článku. V nočních a ranních hodinách přicházely zprávy, že obce
Skochovice a Praha jsou vlivem běsnění živlů od sebe odříznuty a proudění lidské populace je
přerušeno. Konkrétně, že mezi Zbraslaví a Vraných leží na vlakové trati balvany a zemina. Naštěstí
byly nasazeny autobusy, které ony kameny s určitým úsilím objíždějí a blátem se brodí. Návštěvníci
akce se tedy dopravili do Skochovic včas. A nejen návštěvníci, ale i přednášející Tomáš Procházka,
kurátor z fakultní botanické zahrady v Praze Na Slupi. Toho sesuvy na trati ho inspirovaly k tématu
Kosmatce nejsou jen lithopsy a conophyta, ale i Sesuvium a další atraktivní rody. Přednáška to byla
opravdu báječná a už při diskusi diváků s přednášejícím jsem si říkal, jak po, tak kvalitním letošním
programu poskládat ten příští, tak rychle se blížící. A tu se přihlásil Jiří Maule ze Lhoty u Plzně a
zeptal se Tomáše, jak je možné, že nezmínil rod zásadního významu – Trichodiadema. Ale to si pan
Maule naběhl na ostré vidle. Mistr inteligentních odpovědí Procházka mu sdělil, že šlo o záměr,
protože tento rod přenechává většímu odborníku. Toho se hned chytil uvaděč a potvrdil zařazení
Jiřího Mauleho s přednáškou Rod Trichoška na rok 2023. Téma uzavřel z pléna Vladislav Černý s
důrazným doporučením, aby se přednáška jmenovala Je lépe si pěstovat trichodiademu, než
trichomonádu. A to již je myslím dobrá pozvánka na příští rok.
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Jirku Maule jsme si hned vyžádali na pódium, uvaděč mu přenechal svou vysokou sesli a uvedl ho
jako komisaře. Předsedkyně Radka Matulová, vyčerpaná večerní sérií svých přednášek totiž jednatele
Jirku pověřila, aby ji pro letošek vystřídal v čele komise pro výběr a vyhlášení nejkrásnější rostliny v
sále. Měl jsem trochu strach, že Jiří vybere cibuli z kuchyně paní Malířové, ale nestalo se tak.
Šťastným výhercem se stal Jarda Hušner a jeho Othonna euphorbioides. Volba byla přijata všeobecně
kladně, ona kroucenina je opravdu dekorativní, a to i přes to, že je v letní dormanci.
No a závěr celé akce tradičně proběhlo losování tomboly. Letos se dostalo na všechny. Krom rostlin
věnovaných příchozími převezl Rikus od Jana Noska z Chlumu u Třeboně ošatku madagaskarských
euphorbií, v nabídce byl i zahraniční sukulentářský časopis Adenia 1/2022 se dvěma články českých
autorů a pytel plastových mnohoúčelových nádobek se speciálním sosákem, které věnoval Bořivoj
Prokeš.
Určitě nezapomenu zdůraznit, že na akci byla k mání ještě teplá ročenka Adenium napěchovaná
napínavým čtivem a speciál o kouzelné sukulentní oblasti Knersvlakte od Jana Glosera.
Haj hou.

Ota Melichar

4. RŮZNÉ
4.1 Elektronická komunikace
Chtěli bychom být pružnější v kontaktu s našimi členy, rádi bychom vám zasílali informace o tom, co
vám Spolek nabízí co nejaktuálněji, proto jsme využili u těch, co máme k dispozici, e-mailové adresy.
První vlaštovkou byla pozvánka na výroční členskou schůzi, jsem si vědom, že ne vždy se to povedlo
(učíme se to).
Pro komunikaci s našimi členy byla vytvořena emailová adresa info@SPKS.cz, ze které vám budou
přicházet zprávy od nás. Komunikaci s členy má na starosti nový člen výboru Ing. Jan Mynář. Pokud
žádnou takovou zprávu nedostanete, tak to znamená, že nemáme vaši e-mailovou adresu, nebo tu co
máme k dispozici, tak již neplatí. V případě, že nemáte zájem o zasílání aktualit, tak nám dejte prosím
vědět a my vás vyřadíme z adresáře
L. Berka

4.2 Navštívili jsme
4.2.1 Plzeňské kaktusářské kolokvium – 10. 9. 2022
Plzeňské kaktusářské kolokvium je již tradiční akcí, která si vybudovala velmi dobré renomé. Není
divu, vždyť za organizací stojí bezva parta schopných lidí. Letošní Kolokvium se uskutečnilo v sobotu
10. září 2022, nicméně pro nejaktivnější účastníky začalo již v páteční předvečer ve sbírce předsedy
klubu Jiřího Musila jako „Setkání přátel plzeňského fóra“, což je další neméně podařená aktivita
plzeňského kaktusářského klubu. V pátek večer si měli účastnící možnost prohlédnout skvěle
pěstovanou sbírku hostitele. Luboš Kanca promítl na venkovní plátno svůj nejnovější film „Naposledy
v Mexiku“ o cestě Plzeňáků do Mexika v roce 2020. Degustovala se regionální piva dovezená
účastníky, a přestože chvílemi pršelo, tento neformální úvod Kolokvia se výborně vydařil.
V sobotu se na obvyklém místě, v sále restaurace JAS v Jablonského ulici, po ránu rozjela burza
přebytků s velmi slušnou účastí prodávajících i kupujících (role se leckdy vyměnily). Kolem 11 hod se
rozběhla odborná část Kolokvia složená z krátkých vystoupení přednášejících či krátkých filmů o
pěstování rostlin, vždy doplněno o diskusi o předestřené problematice. Milan Kůrka pohovořil o
úskalích různých zimovišť. Ohledně použití chemických postřiků se ukázalo, že v dnešní době je
důležitější používat chemii proti houbám než proti živočišným škůdcům. V krátkém videu bylo Janem
Müllerem představeno „Zázračné hnojivo“ z Roudnice. Asi největší pozornosti se oprávněně dostalo
části, ve které Pavel Peregrin předvedl zcela novátorské roubování s pomocí vteřinového lepidla!
Gelové vteřinové lepidlo místo gumiček k upevnění roubu – proč ne. Při představení této nové
technologie to nejvíce šumělo ve skupině polských kaktusářů, kteří kolokvium také navštívili. Tom
Procházka ve videu představil pěstování kaktusů v botanické zahradě UK Praha a následně osobně
komentoval a odpovídal na dotazy. Další téma se zabývalo možnými vylepšeními výsevů s použitím
supresivního substrátu, hlavně jak zamezit nepříjemnému růstu mechů. Jaroslav Kovář pak v krátkém.
filmu pohovořil o svých zkušenostech s pěstováním tefrokaktusů a pterokaktusů, na které se
specializuje. Oběd v místní restauraci poskytl další prostor pro diskuse. Spokojení účastníci měli také
možnost domluvit si na místě návštěvu plzeňských sbírek. Za ony dva dny jsem se ani na chvilku
nenudil a přivezl si mnoho zážitků i pěstitelských nápadů. Doporučuji všem tuto akci příští rok
nevynechat.
JaBo
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4.2.2 Členská schůze Notosekce v České Třebové – 2.– 4. 9. 2022
Každoroční akce Notosekce, v pořadí již 53. se po několika letech vrátila do České Třebové, do
ochranných křídel J. Grunda. V pátek se účastníci postupně sjížděli na zahradu hostitele, kde mimo
sbírky kaktusů (zaměřené hlavně na gymnokalycia) byla hlavním bodem diskuze u grilovaných
pochutin a piva. Hlavní sobotní program se odehrával v Ekocentru Podorlicko, kde proběhla snídaně
pro ubytované na místním internátu a od 10 hodin členská schůze. Celkem se nás sjelo 22,
významnou návštěvou byla německá delegace kamarádů z Internoto (W. Prauser – předseda
Internoto, P. Krämer – pokladník Internoto a W. Gemmrich – cestovatel a teoretik rodu Notocactus).
Dopoledne jsme se zabývali organizačními záležitostmi Notosekce, výhled do budoucna, zpravodaj
Minimus atd. Odpoledne a podvečer jsme strávili přednáškami o rodu Notocactus. Na programu byly
následující přednášky:







S. Stuchlík – odnožující Wigginsie
W. Prauser – Notocactus agnetae
L. Berka – Wigginsia cephalophora
V. Šorma – zhodnocení sběrů Wigginsií
P. Kaloč – vzácnější notokaktusy ze sbírky
S. Stuchlík – Ohlednutí za Internoto 2022

Diskuze a probíhala při večeři a následovně v místních hostincích. V neděli jsme se díky J. Grundovi
podívali do 4 sbírek východočeských kaktusářů. Navštívili jsme sbírky pánů Kokory (Sázava), Fojtů
(Lukova), Vacka (Dolní Dobrouč) a Houdka (Choceň).
Pro milovníky velkorodu Notocactus povinná akce!! V příštím roce se sejdeme ve Slavkově, pořádá
T. Lachký.
L. Berka

4.3. Jiří Štembera 23. Zlatý Alberto
Na tradičním Zamykání sezóny v Chrudimi obdržel
ocenění plaketou Zlatý Alberto za rok 2022
pražský člen Jiří Štembera, jako 23. oceněný.
Jirka je ten „nenápadný“ muž v pozadí, bez
kterého bychom si v posledních 28 letech
nepřečetli časopis Kaktusy. Dvacet osm a půl roku
ve funkci redaktora zahrnuje už víc než 110
jednotlivých čísel, která už vyšla. K tomu je nutné
připočítat desítky speciálů, a v posledních letech i
přípravu tisku Atlasu kaktusů. Pro pražský Spolek
připravil do tisku poslední dva sborníky.
Věnuje se pěstování mrazuvzdorných rostlin. O
pěstování těchto rostlin vydal knihu Mrazuvzdorné
kaktusy Severní Ameriky II, kterou zpracoval ve
spolupráci s G. Verešem.
Jirkovi za pražský Spolek přejeme hodně zdraví,
radost ze života, kaktusů a dostatek síly pro tvorbu
dalších ročníků našich publikací.
Foto: Jan Boháček
L. Berka
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4.4. Jan Říha (18. 9. 1947 – 26. 9. 2022)
Bohužel, letos v říjnu se rozšířil seznam jmen kaktusářů (držitelů plakety Zlatý Alberto) o dalšího
zesnulého. Je to jméno Zlatého Alberta z roku 2004.
Honza Říha začal pěstovat kaktusy v roce 1958 a jeho prvním „učitelem“ byl Bohumil Rektořík ve
Dřísech u Staré Boleslavi. Po maturitě na gymnáziu studoval na Přírodovědecké fakultě UK, obor
fyziologie rostlin. V roce 1968 byl na stáži na Univerzitě v Readingu v Anglii. Tam se seznámil
s profesory G. Rowleyem a D. R. Huntem.
V letech 1969-1970 pracoval na diplomové práci při roční stáži na Kubě. Předmětem studie byly
slanomilné sukulentní rostliny (halofyty) rostoucí na mořském pobřeží. Při stáži měl možnost studovat
dosud známé i neznámé lokality kaktusů. V roce 1977 vycestoval s Rudolfem Šubíkem (díky
spolupráci s vydavatelstvími Artia a Academia) na řadu cest do Mexika, Bolívie a Peru, kde čerpal
náměty na knihy o kaktusech, které byly vydány v šesti jazycích (Byly to tituly Říha & Šubík,
Encyklopaedia of Cacti 1980, Kaktusy v přírodě 1989, Kaktusy a jak je pěstovat 2000), ale i více než
300 článků v domácích i zahraničních časopisech. Společně s Rudolfem Šubíkem navázal přátelské
kontakty s Universitou v Heidelbergu (s profesory W. Rauhem a W. Barthlottem). Měl také vynikající
kontakty s mexickou universitou UNAM (jmenovitě s H. Sánchez-Mejorada, Helia Bravo, E. Matuda).
Jan Říha se významně zasloužil o kvalitu obsahu časopisu Kaktusy, a to nejen svými články, ale i jako
člen redakční rady (1987–2012).
Kaktusářem se můžeme stát dobrovolně kdykoliv během našeho života, ale do „kaktusářského nebe“
někdy bohužel odejít musíme. Na Honzu Říhu, budeme vzpomínat hodně dlouho. Čest jeho památce.
J. Gratias

Jan Říha – vždy 1. v pravém dolním
roku. Fotografie pražského výboru z roku
1983.
Archiv SPKS

Příspěvky do Věstníku posílejte na adresu:
předseda SPKS: Lubomír Berka, Libice 10, Rybníky, 263 01, e-mail: berka.frailea@seznam.cz
jednatel SPKS: Jaroslav Bohata, 9. května 27, Kozojedy, 281 63, e-mail: jaroslav.bohata@gmail.com
http://www.spks.cz/; https://www.facebook.com/SPKSPraha
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