
Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze - zal. 1922 
 

Věstník č. 157                                                                                                   únor 2000 
 
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: 
( vždy 3. čtvrtek v měsíci ) 
 

 knihovna přednášky 

únor 8. 22. 17. př. Gratias  -  Sukulentní bonsaje 

březen 14. 28. 16. př. Záruba  -  Mexiko  2. Část 

duben 11. 25. 20. Program bude upřesněn později.   

květen 9. 23. 18. Program bude upřesněn později.   

červen 13. 27. 15. Program bude upřesněn později.   

září 12. 26. 21. Program bude upřesněn později.   

říjen 10. 24. 19. Program bude upřesněn později.   

listopad 14. 18. 16. Program bude upřesněn později.   

prosinec 12. 19. 14. Tradiční „vánoční“ schůze.      . 
 

2. Knihovna 
Ve výše uvedených termínech se na Vás těší naši knihovníci v knihovně v Botanické zahradě v době 
od 16,30 do 18 hod.                                             
 

3. CO BYLO 
 

3.1 Přednáška   16.12.1999 – VÁNOČNÍ 
Váţení přátelé, kdepak je ta doba kdy se naši členové (a moţná i právě VY) aktivně zapojovali do 
soutěţí spojených s vánoční slavností schůzí. Toto je přeci i nyní celoroční vyvrcholení naší 
pěstitelské sezóny, je čas na hodnocení, ale také na pochlubení se s tím co se mi povedlo. Kde jsou 
ty časy, kdyţ nás soutěţilo 10 – 12, pamatuji i 14!! A nebylo rozhodující konečné umístění, ale 
moţnost ukázat několik svých rostlinek, pochlubit se, podělit se o radost. 
A jaké je to dnes?  Věřte – nevěřte, neměl jsem dobrý pocit, kdyţ se mi do soutěţe DIA přihlásili 
celkem čtyři soutěţící. Přesto je nutné těmto mušketýrům zvolat sláva, neboť nenechali doma své 
obrázky, tak jako mnozí, které znám, kteří fotí a kteří zřejmě nejsou ochotni pro svůj klub (a tím 
vlastně i pro sebe) udělat tak moc náročnou věc, jako je připravit 10 DIA a udělat ostatním radost. 
 

Hodnocení soutěže DIA: Soutěţící přátelé: Myšák, Bohata, Záruba a Quiser si opravdu zaslouţí 
poděkování za odvahu a za účast.  Tradiční dvě soutěţe – anonymních 10 DIA a krátký program 
jsme zrušili a ponechali jsme kaţdému soutěţícímu 10 minut na prezentaci svou a svých DIA. 
Vytvořili jsme dvě nové kategorie: 1. kvalita DIA, 2. umělecký dojem = zábava při promítání. Tak jako 
jiţ mnoho let po sobě se stal vítězem první kategorie př. Záruba, jehoţ DIA jsou opravdu vynikající. 
Vítězem druhé kategorie se stal př. Myšák. Velice hezké DIA, hezké a vtipné povídání. Celková 
úroveň velice dobrá, škoda jen, ţe účast byla tak slabá.                                                                                     =JV= 
 

Dalším bodem programu byl kvíz vědomostí. Zúčastnilo se jej 32 soutěţících, bylo celkem 12 
otázek, k nimţ byly dány  3 moţnosti odpovědí. 6 soutěţících dosáhlo plného počtu 12 bodů, takţe 
bylo nutno vylosovat jednoho výherce. Stal se jím př. Zdeněk Podrouţek.                                                       =RD= 
 

Digitální fotografie a přednáška kaktusů 
Na úvod „vánoční“schůze nám byla předvedena ukázka digitální fotografie, její moţnosti (některé) a 
hlavně promítání. Mnozí máte ve svém počítači program fotoalbum, ale pro ty, kteří nevědí o co se 
jedná. Na monitoru počítače si můţete neuvěřitelně rychle vyhledávat a předvádět obrázky opravdu 
čehokoliv, řadit si je opravdu jak zrovna chcete. Pomocí projektoru potom tyto obrázky ve velice 
dobré kvalitě promítáte třeba jako o naší schůzi ve velikosti cca 2 x 2 metry. Jen ať jdou tyto 
technologie dále a jejich cena se neustále sniţuje.                                                                                                        =JV= 



3.2 Přednáška   20.1.2000 
Místo př. Kunteho přednášel př. Krejčík na téma Mexiko.Slyšel jsem, ţe se přednáška líbila, ale 
ţádné hodnocení jsem na ni nedostal. !!!                                                                                                   =JV= 
 

 

 

 

4. Co bude  
 

Vážení   přátelé, 
 

začínáme  další   - 79.rok -  naší  bohaté  a  rozmanité  klubové  činnosti.  Spolu  s tímto  Věstníkem 
se  Vám  dostává  do  rukou  1.číslo letošního  časopisu  Kaktusy  a  Speciál 1/2000,  který  poprvé  
v historii  vychází  také  německy  pro  kaktusáře  v Rakousku  a  Německu. 

Věřím, ţe  pro  nás  rok  2000   bude  stejně  úspěšný jako  roky  minulé, ţe  se  nám  podaří  
plánované  akce  opět  úspěšně  uskutečnit. Na  to, jak  klub  funguje,  máte  i  Vy  všichni  velký  vliv  
svou  účastí,  aktivitou,  nápady, ba  i  tím,  ţe  včas  zaplatíte  příspěvky.  Za  to,  ţe  velká  většina  
našich  loňských  členů (675)  má  jiţ  nyní  zaplaceny  letošní  příspěvky, Vám  moc  děkuji  a  velké  
díky  patří  těm  20%  z  Vás, kteří  zaplatili  dokonce  více  a  někdy  i  o  hodně.  Znamená  to,  ţe  
chod  klubu  je  zajištěn   na  další  rok,  ţe  našim  členům  nad  70 let  můţeme    časopis   
poskytovat  za  reţijní  cenu,  ţe  i  knihovna  se  bude  i  nadále  kvalitně  doplňovat. 

Předpokládáme,  ţe  i  letos  budou  probíhat  vášnivé  diskuse  o  dodrţování  CITES  či  o  
akcích  MŢP  a  České  inspekce  ţivotního  prostředí.   

Jako  stát,  který  stojí  o  to  vstoupit  do  Evropské  unie,  musíme  s předstihem  mít  a  
dodrţovat  zákony  tam  platné (zákon č.16/1997 Sb.).  Stát  si  k dodrţování  zákonů  vytváří  své  
orgány,  které  v tomto  případě  jsou  navíc  hodnoceny  i  celosvětovými  organizacemi  a  je   jen  
na nás,  zda  pochopíme  pravidla  nebo  zda  si  dál  budeme  myslet, ţe  budou  platit  různé  
upravené – nám  vyhovující  verze.  V ţádném  případě  se  nedomnívám,  ţe  se  jedná  o  nějakou  
cílenou  akci  státních  úředníků  proti  pěstitelům  kaktusů  a  sukulentů.  Je  jen  na  nás,  abychom  
jim  přihrávali  co  nejmíň  a  nenutili  je  k  akcím.   

Nekupujme  importy  a  pokud  je  jiţ  máme  nehlášené, tak  se  jimi  nechlubme  cizím  lidem  a  
cizincům.  Potřebujete-li  dováţet  či  vyváţet  rostliny, vyţádejte  si  na  vše  povolení,  dostanete  ho  
většinou  bez  problémů.   

Uvědomte  si,  ţe  u  některých  „novinek“, u  kterých  nebylo  zatím  vystaveno  ţádné  vývozní  
povolení  ze  země  naleziště  a  u  nás  naše  vstupní  dovozní povolení,  ţe  tyto  rostliny  nemůţete  
legálně  mít (mam. luethyi,  tur.  alonsoi). 

Na  závěr  - vydrţme i  v roce  2000  mít  čisté  konto – ţádný  zadrţený  pašerák, ţádný  
nelegální  pěstitel  importů, ţádný  problém  s úřady. 

Vaše  spokojenost  je  všem  nám  ve  Výboru    jedinou  odměnou  za naši  práci  a  dodává  
nám  chuť  a  odvahu  překonávat  další  problémy  a  jít  dál. 

Všem  Vám, 700  řádným  členům  našeho  klubu,  děkuji  a  přeji  úspěšný  pěstitelský  a  
sběratelský  rok. 

 

Předseda  Ivan Běťák 
 

 

4.1 Volby výboru SPKS 

Jsou  to  jiţ  4  roky, co  jsme  volili  stávající  Výbor  našeho  klubu,  a  proto  dle  Stanov   budou  

volby  nové. Volby  proběhnou  při  únorové (volební  komise)  a  březnové  přednášce.  Přijďte  a  

navrhněte,  pokud  znáte  někoho, kdo  je ochoten  pracovat  ve  Výboru. Přijďte  a  volte. 

Pro  informaci  uvádím  stávající  sloţení Výboru: 

Běťák, Dufek, Havelík, Halbich, Heřtus, Kašpar, Krejčík, Pavelka, Pazourová, Rácová, Říha, 

Rambousek, Šedivý, Šnajperková, Vaněk, Vařečka, Veverka.                                                                         =BI= 

 

= 2 = 



4.2 Výstava „KAKTUSY 2000“ 
Váţení přátelé, také v tomto roce, který je poněkud zvláštní tím, ţe začíná 20, ale novým stoletím 
není, pořádá náš klub v pořadí jiţ 33. Tradiční výstavu kaktusů a sukulentů. 
Mezi zvolené a výborem jiţ schválené expozice patří: 
Gymnocalycium   ……………………………….. garant př. Vařečka 
Sukulenty Jiţní Afriky  ………………………….. garant př. Pavelka 
Frailea  …………………………………………... garant př. Berka 
Euphorbia  ………………………………...…….. garant př. Běťák 
Astrophytum  ……………………………...…….. garant př. Kopecký 
Staré kytky s rodokmenem…………………….. garant př. Vaněk 
Sukulenty v bytě  ……………………………….. garant př. Halbich 
Tillandsie  ……………………………………….. garant př. Vaněk 
a dále: 
Půl metru z mé zbírky 
Můj nejhezčí kaktus – Mammillaria 
Můj nejhezčí sukulent – Miska s haworthii   …….pro tyto soutěţní části je garant př. Rambousek. 
 

Vyzývám všechny členy, aby se na výstavě podíleli dle svých moţností, zvláště pak: 
- hledáním sponzorů 
- aktivní účastí na propagaci výstavy 
- přispěním kytkami do jednotlivých expozic, zvláště pak do expozic „Staré kytky s rodokmenem“, 

„Astrophytun“ a všech soutěţních částí 
- osobní pomocí při instalaci výstavy (4.-9.června2000) 
 

Pokud máte ještě jiné nápady, návrhy či jiné formy pomoci, aby tato výstava byla opravdu 
reprezentativní výstavou největšího klubu na světě velmi rád je přivítám či uplatním. 
 

Za výstavní výbor:  Vladislav Kašpar – ředitel výstavy 

 
4.3 Přihlášky do prodeje přebytků rostlin na výstavě 2000 
Přihlášky do prodeje rostlin posílejte písemně do 5.5.2000 na adresu: 
HALBICH Karel, K Lukám 649/12, Praha 4, 143 00. Tel: 0603 - 760 695 
 

4.4 SYMPOSIUM     25.3.2000           9,00 –16,00         POZOR ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ 
 

Sál OÚ Praha 8 – Libeň, Zenklova  43/8.   
Z důvodu  rekonstrukce  sálu  na  Praze 4   jsme  byli  nuceni  zajistit  jiný.  Program  Sympozia  je  
stále  ještě  otevřený,  jistí  jsou  dva  přednášející  z ciziny: př.Grantham – Sukulenty  Indie – 
Jemenu  a  př. Kirschnek.   Další  se  upřesňují.           Vstupné  50,- Kč.                                                       =BI= 

Přístup:  Výstup  Metro  „A“  PALMOVKA. Je to kousek od Libeňského mostu, jezdí zde tram.:     , 
vhodný přestup na metro „A“ je na stanici Florenc. 

 

 

 

 

 

 

Plánek přístupu k sálu 
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4.5 Zájezd   20. – 21. 5. 2000      Plzeň  a  okolí 
Po loňském úspěšném dvoudenním zájezdu jsme se rozhodli uspořádat i letos zájezd dvoudenní. 
Máme na plánu cca 8 návštěv u přátel kaktusářů a chtěli bychom navštívit  také Botanickou zahradu 
v Plzni. Předběţně navštívíme sbírky těchto pěstitelů: Kůrka, Hájek, Naxera, Douděra, Šklebený. 
Ubytování bude zajištěno zřejmě v kempu, ale na to je zatím ještě brzo. Cena zájezdu je stanovena 
na 300,- Kč. Mám příslib, ţe v případě plného autobusu bude zájezd dotován a ţe se účastníkům 
určitě vyplatí !!! Neváhejte a hlaste se jiţ nyní.                                                                                                           =JV= 
 

5. BLAHOPŘÁNÍ:          Jaroslav BOUBELA  osmdesátiletý !!! 
Dne 5. Března 2000 se doţívá 80 let dlouholetý hospodář praţské kaktusářské organizace, př. 
Jaroslav Boubela. O jeho zásluhách o naší organizaci jsme napsali jiţ před 5 lety při příleţitosti jeho 
75. narozenin. To vše platí i dnes. Přejeme př. Boubelovi do dalších let dobré zdraví, spokojenost a 
potěšení z mnoha pěkných zálib, kterým se stále intenzivně věnuje. 
Za výbor SPKS:   Rudolf  Dufek                                                                                                                                                                                                                                      =RD= 
 
 

6. Výzva našim členům ! 
 

Asi před třemi roky jsem se pokusil zainteresovat kaktusáře na vytvoření archivu, který by obsahoval 
důleţité dokumenty týkající se českého (i slovenského) kaktusářství. Moje snaha zůstala skoro zcela 
opominuta, přihlásilo se jen několik organizací - zhruba 10% z jejich celkového počtu – a to je pro 
archiv a event. následné zpracování historie našeho kaktusářství málo. To je, myslím, úkol pro náš 
Svaz, úkol zcela zanedbaný. 
Chtěl bych tedy alespoň doplnit archiv praţského spolku a proto se obracím na všechny naše členy, 
kteří mohou jakýmkoli způsobem doloţit činnost naší praţské organizace (dopisy, plakáty, výstřiţky 
z novin, vlastní vzpomínky), aby tak učinili a své příspěvky zaslali na adresu: Ing. Rudolf Dufek, 
Jeremenkova 62, 147 00  Praha 4, nebo je předali v knihovně v Botanické zahradě ve výpůjčních 
termínech. Chybí nám dokumenty zejména z let 1938 – 1954, ale samozřejmě nás zajímá vše i z let 
dřívějších i pozdějších. Děkuji za Vaši spolupráci!                                                                            =RD= 

 

7. Pozor   INTERNET   www stránka spolku: 

Od 8.11.99 má náš klub zásluhou př. Krejčíka samostatnou internetovou stránku na které je vše, co 
se týká našeho klubu a také celého českého kaktusářství. 
Stránka je umístěna na adrese : http//mujweb.cz/www/spks. K prohlíţení vyţaduje explorel min. 
verze 4.0, je optimalizována na rozlišení 800 na 600. Souběţně je zřízen spolkový e-mail:  
spks@seznam.cz. Máte-li moţnost, doporučuji k pravidelným prohlídkám a návštěvám. Stojí to za 
to. E-mail předsedy spolku: betak@mboxvol.cz.                                                                              =BI= 
 

8. Zprávy pro Gymnofily      

SETKÁNÍ  SDRUŢENÍ  GYMNOFIL  BUDE V  ZÁŘÍ   2000  V  PRAZE 
Mnoţí se dotazy,  co je se zpravodajem Gymnofil. Tak tedy na vysvětlenou. Ročník 99 má vyjít 
opoţděně na jaře 2000, ročník 2000 by měl být jiţ bez problémů. 
Nyní jiţ jen pozitivní zprávy. Jak jste si jiţ přečetli, GYMNA budou na výstavě. Co je ale nejdůleţitější 
setkání Gymnofilů se koná letos, první víkend v září zde v Praze, a máme se opravdu nač těšit. 
Podrobnosti aţ v příštím Věstníku. 
Přihlásit se do sdružení Gymnofil a tím získat právo na odběr zpravodaje Gymnofil  můţete 
nejlépe na adrese předsedy našeho sdruţení: 
Jaroslav Procházka, Jurkovičova 7, Brno – Lesná, 638 00. 
 
 

Příspěvky do věstníku a přihlášky na zájezd posílejte na adresu: 
Jiří Vařečka, Na Šabatce 2045/5, 143 00 Praha 412, tel.: 444 02 063, mobil: 0603 46 76 96, fax: 61 
71 01 01, nebo jiri.varecka@seznam.cz 
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