
Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze - zal. 1922 
 

Věstník č. 150  
                                                                                             
květen 1998  
1. PŘEDNÁŠKY:                                

     Konají se ve Velké geologické posluchárně UK, Albertov 6, Praha 2, vţdy ve čtvrtek, 
     začátek v 18 hod., sál otevřen od 17,20 hod.,      termíny: 

21.5.1998     př. Janeba 

18.6.1998     program bude upřesněn později 

17.9.1998     program bude upřesněn později 

22.10.1998   př. Pavelka - Richtersveld 
                     (nejbohatší sukulentní oblast na světě)   
19.11.1998   program bude upřesněn později 

17.12.1998   tradiční Vánoční schůze, soutěţe, tombola                                            =JV= 

 

2. KNIHOVNA: 
Je pro Vás připravena v BZ  Na slupi v těchto termínech: 12.5., 26.5., 9.6., 23.6., 
8.9., 22.9., 13.10., 20.10., 10.11., 24.11., 8.12.,  vţdy od 16,30 do 18,00 hodin. 
 

3. CO BYLO 

3.1 Přednáška  
Od posledního Věstníku přednášky samozřejmě byly, ale já jsem na nich nebyl, 
ani jsem nedostal slíbený příspěvek, tak bohuţel, jejich hodnocení moţná příště. 
 

3.2 Symposium 98 
Dne 28. března 1998 se konalo v Praze na Pankráci jiţ 12. Symposium o kaktusech a jiných sukulentech. 
Překvapením byla velká účast přátel - kaktusářů na této jiţ tradiční akci, pořádané SPKS na otevření 
sezóny. Symposium navštívilo ne méně neţ 160 zájemců, takţe přednáškový sál byl zcela zaplněn. 
Přátelé, kteří přijeli i z velmi vzdálených míst měli zde moţnost nakoupit si chybějící literaturu, byly k 
dostání hezké rostliny, ale především bylo moţno si popovídat s přáteli mezi přednáškami. 
Symposium bylo zahájeno př. ing. Šedivým, který uvedl jako prvního přednášejícího př. P. Pavelku 
(Příbram). Ten nám ukázal bohatství jihoafrické sukulentní flóry a své záběry doprovodil i opravdu 
zasvěceným komentářem. 
Téměř na všech předcházejících sympoziích přednášeli i zahraniční hosté. Tentokrát přijal naše pozvání 
pan Helmut Nagl z Traunkirchenu v Rakousku. Pan Nagl proslovil přednášku o rodu Thelocactus, v níţ 
nám v celé šíři předvedl na kvalitních diapozitivech tento pozoruhodný rod mexických kaktusů. Pan Nagl 
má velkou sbírku Thelocactusů, Mammillarií, Echinofossulocactusů a Turbinicarpusů v kouzelném 
městečku u jezera Traunsee. 
Po polední přestávce se ujal slova př. Dr. Slaba (Písek). Tématem jeho přednášky byla Argentina, Bolívie a 
Chile. Provedl nás těmito zeměmi Jiţní Ameriky a ukázal jejich sukulentní květenu. Kvalitu jeho diapozitivů 
není nutno zvláště vyzdvihovat, známe ji dostatečně z obrázků v našem časopise. 
Závěrečnou přednášku přednesl přítel Hamáček (Brno). Se svým kolegou nás seznámili se sukulentní 
květenou Jemenu, tedy země, o níţ jsme na našich sympoziích dosud neslyšeli. 
Celkově je nutno zhodnotit symposium jako velmi úspěšné a je pochopitelné, ţe, jak se zdá, zájem o 
kaktusy a sukulenty počíná opět stoupat po několika minulých letech stagnace. Těšme se tedy na 
symposium 13., kterému přejeme, aby bylo stejně úspěšné jako to letošní.                                              
=RD= 

 
4. CO BUDE:                                                                                                                         

4.1 Autobusový výlet :             23.5.1998                         odjezd v 7 hod           cíl : 

př. Slaba a okolí 
Odjezd od Ţenských domovů (st. Metra Anděl). Přihlášky na členské schůzi 19.3.98, případně ještě 23.4. a 
21.5. (pokud budou ještě místa).                                                                                                                    
=BI= 
 

4.2 Výstava 

Ve dnech 6. až 21. 6 1998 se koná 31. výstava kaktusů, opět v Botanické zahradě Př. f. UK. 

Připravujeme pro Vás : hlavní expozice : Mammillaria, a dále pak expozice: Echinopsis, Kaktusy kvetou, 
Africké sukulenty, Ferocactus, Kaktusy Peru, Sukulenty. Bude samozřejmě i soutěţní část: a) 0,5m

2
 z mé 



sbírky, b) To nejlepší co mám (kaktus + sukulent).                                                                                      
=LK= 

Přihlášení do prodeje obdrţí pokyny přímo od vedoucího prodeje v průběhu měsíce května: 

Halbich Karel, K lukám 649, 142 00 Praha 4.                                                                               
=KH= 

Přihlášeným do soutěţe 0,5m
2
   tímto připomínám, ţe platí pro všechny stejné podmínky a všichni 

osazují plechovou misku o velikosti 40 x 60 cm. 
 

Výzva č. 1  ţádáme dobrovolníky o pomoc při instalaci výstavy ve dnech 1.6. (Po) aţ 4.6. (Čt). Tato 

práce není namáhavá a budeme rádi za jakoukoli i krátkodobou pomoc. Instalace probíhá v době od 8 do 
17 hodin. Velice nám pomůţe také pomoc při roznosu letáčků a instalaci reklam. 
 

Výzva č. 2  -  sluţby. Bohuţel se nám zatím ukazuje, ţe nejsou dostatečně obsazeny všechny sluţby 

při výstavě. Výbor SPKS se proto rozhodl, ţe sluţby nad rámec povinností a dobrovolné budou 
honorovány. Přihlaste se, prosíme: 

V. Kašpar, Janouškova 134, Praha 6   162 00,    02/ 353 70 82 
 

Dovolte mi ještě můj soukromý názor:  výstava není akce výboru, ale kdo se cítí alespoň trochu členem 
SPKS, měl by dle mého názoru podle vlastních sil pomoci. Je zde opravdu práce i pro slabé ţeny, tak 
pánové neváhejte. Jistě si všichni uvědomujeme, ţe výstava je jediným zdrojem příjmů a knihovna, sály i 
přednášející nejsou zadarmo.                                                                                                                
=JV= 

 

 

Vzpomínka k nedožitým 78. narozeninám. 
Letos v březnu - 22.3.1998 - v době, kdy se naše kaktusy začaly probouzet po velmi 

mírné zimě, opustil nás nečekaně náš dlouholetý člen a matrikář pan 

 B o h u s l a v     M a t y á š. 
 Jistě se téţ těšil na své krásné Opuntie, které celoročně pěstoval v Holešovicích na 

terase. Jako velmi pečlivý matrikář, který navíc po dlouhá léta vítal všechny 
návštěvníky našich výstav v Botanické zahradě nám bude jistě chybět. 

 

Za výbor SPKS  Violeta Pazourová 
 

 

5. Poděkování 
V minulém věstníku byly hodnoceny velice kvalitní přednášky, které nám přednesl náš člen, př. Miloš 
Záruba. Chtěl bych mu ještě jednou poděkovat také za to, ţe obě přednášky pro SPKS přednesl bezplatně 
a šetřil tím peníze nás všech.                                                                                               
=BI=  
 

6. Blahopřání 
Dne 15. května se doţil významného ţivotního jubilea - 75 let pěstitel kaktusů, dlouholetý člen výboru a 

čestný člen Spolku pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze, přítel Ing. Bohumil Mazel. 
Připomeňme sobě a moţná i samotnému oslavenci, ţe nejde o jubileum jediné: počítáme-li dobře, jeho 
váţný zájem o kaktusy se projevil právě před třiceti lety a před dvaceti lety se zrodilo první číslo praţského 
zpravodaje AZTEKIA, o jehoţ početí a další existenci se podstatnou měrou zaslouţil. 
Připomeňme i aktivity v rámci jeho dlouholetého působení ve výboru praţského spolku i publikační činnost, 
zejména na poli kaktusářské historie. 
Přestoţe se ze zdravotních důvodů Ing. Mazel jiţ aktivně kaktusaření nevěnuje, ţivot praţského spolku i 
celostátní organizace sleduje stále a nezanedbává ani své další zájmy. 
Přejeme jubilantovi především zdraví, svěţest a dostatek energie, zajímavé úlovky v praţských 
antikvariátech a na autogramiádách. Praţskému spolku pak trvalou přízeň jeho čestného člena - Ing. 
Bohumila Mazela.                                                                                                                                
=JV= 
 

7. Inzerce 

KAKTEEN - PH - FLORA, s.r.o. 
Nový katalog i kontejner začátkem května 

Novinky z Kalifornie. 
Mammillaria rekoi, nivosa, zephyranthoides, albicoma, lauii, solisoides, haudeana, sp. R 0783, longiflora,  
huitzilopocutlii, guelzowiana, schwarzii, carmenae, baumii, uberiformis, humboldii, saboae, schumanii v. 
globosa, perezdelarosae, glaasii, .....atd. 

 



Pachypodium namaquanum, Euph. virosa, suzanae, Buinigia brevicylindrica, ....... atd. 
Austrocephalocereus estevesii, Notocactus buiningii, soldianus, turecekianus, ... adt. 

POZOR! LEVNÝ VÍKEND :   5. - 7.6.1998 ......SLEVA 10% !!! 
Objednávky: KAKTEEN-PH-FLORA s.r.o., Šibřina 166, 250 84      
                             0602 341 359,      fax 0324 625 189 


