
Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze - zal. 1922 
 

Věstník                                                 č.167                                10.8.2002 
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:                ( vţdy 3. čtvrtek v měsíci ) 

Program činnosti na rok 2002 

2001 knihovna Datum přednášky  -  tema 

leden 15. 29. 17.  př.Bohata + Myšák - Mexiko 

únor 12. 26. 21.  př. Libor Kunte - Madagaskar 

březen 12. 26. 21.  př. Fr. Aubrecht - Zimbabwe 

březen 23.    SYMPOSIUM 2002 

duben 9. 23. 18.  př. Havelík - Kuba 

květen 14. 28. 16.  př. Krejčík – Z cest 

8. květen = zájezd  pp. Bittmann, Pavelka, Heřtus 

červen 11. 25.  -   Přednáška není. 

červen 8. - 23.   VÝSTAVA 

září 10. 24. 19.  př. Krejčík – Z cest 

září 19. - 29.   VÝSTAVA  ! ! !  ZMĚNA ! ! ! 

říjen 8. 22. 17.  př. Miloš Záruba - Mexiko 

listopad 12. 26. 21.  Bude upřesněno později 

prosinec 10.  -  19.  Tradiční "vánoční schůze" 
 

 + novinka  září  -  CHRUDIM   „Zamykání sezony“  autobusový zájezd !!!!! 
 

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.                                                                                  = JV = 

Novým knihovníkem se stal př. Ing. Lubomír Berka, Libice 10, 263 01  Dobříš.                 = RD =    
 

Pro doplnění archivu SPKS hledám tato čísla Věstníku, Vydávaného od roku 1970 
praţskou organisací: 
1971 – č. 11, 1974 – č. 28, 29, 30, 1975 – č. 33, 35, 36, 1977 – č. 42, 43, 1978 – č. 46, 1979 – 50, 52, 

1980 – č. 58, 1981 – č. 62, 1984, č. 79. 

Prosím členy, kteří se chtějí zbavit starých Věstníků, aby je laskavě věnovali spolku pro 
zkompletování archivních materiálů. Rozhodně nelikvidujte nic, co má vztah k bývalému KKP 
nebo k nynějšímu SPKS. Rádi vše převezmeme, předat můţete v knihovně ve výpůjčních 
termínech nebo zaslat na adresu Ing. Rudolf Dufek, Jeremenkova 62, 147 00  Praha 4, tel.: 
(2)44465731, event. mobil:  +42 0776 096 559. Děkuji za spolupráci jiţ teď. (máme zájem i o 
staré plakáty, letáky, vstupenky z výstav, novinové články, články z časopisů, fotografie 
apod.)                                                                                                                                  = RD = 
              

3. CO BYLO  
 

3,1.   Vzpomínka   
Dne 31. března 2002 zemřel čestný člen SPKS př. Alexander Urbán. Zesnulý byl autorem 
známé knihy “Čarovné trne“. Podílel se i na činnosti bývalá sekce mamilariofilů.  
Čest jeho památce.                                                                                                                                                                       = RD = 

Omlouvám se za opožděné uveřejnění, ale v minulém Věstníku jsme to již nestihli.                                                          = JV = 
 

3,2 Výstava 8. – 23. 6. 2002 
 

Letošní 35. výstava a zároveň 80 let trvání našeho klubu nás přimělo k trošku jinému, 
vzpomínkovému uspořádání části výstavy, neţ je běţné. Letos se podařila, bylo to náročné 
pro garanty a celý výstavní štáb, ale výsledek byl opravdu dobrý, a zvláště pamětníci 
a tradiční návštěvníci uspořádání výstavy přijali s nadšením. Mnozí přišli opakovaně, aby si 
některé expozice nafotografovali na památku.  

= 1 = 



Autorem prostorového řešení byl ředitel Botanické zahrady př. Větvička a bylo opět velmi 
zdařilé.  
Co vlastně bylo k vidění? 

– Soutěţe jako obvykle: 0,5 m z mé sbírky, nejhezčí kaktus  a nejhezčí sukulent. 
Soutěţí se zúčastnilo více neţ 30 soutěţících, kteří se prezentovali většinou staršími 
většími rostlinami, zasazenými často v ozdobné keramice. Tato expozice je divácky 
dobře přijímána a vţdy je na co se dívat. 

– Svou expozici měl opět Krouţek mladých pěstitelů ze smíchovského Domu dětí 
a mládeţe, vedený př. Krejčíkem. Vystavené rostliny byly dobře upraveny a byly tu 
zastoupeny jak kaktusy, tak sukulenty.  

– Oţivením byla sice malá, ale zato zajímavě kvetoucí expozice phylokaktusů, vesměs 
kulturních hybridů, doplněná krásnými fotografiemi květů, kterou připravil a ke kvetení 
v době výstavy přiměl př. Jiránek. 

– Př. Halbich předvedl na modelu okna a předokenního skleníčku, jak se i na malém 
prostoru dá uspořádat kolekce, která po celou vegetační dobu mnoţstvím květů 
a rozmanitých tvarů poskytuje skvělý záţitek. 

– Př. Pavelka nás ve spolupráci s ambasádou Jihoafrické republiky seznámil se 
sukulentními rostlinami této země a na propagačních fotografiích i s dalšími jejími 
krásami. Soubor nádherných většinou dospělých rostlin tohoto koutu Afriky byl navíc 
zpestřen originální tropickou helmou cestovatele E. Holuba (zapůjčilo muzeum 
v Holicích). Expozice byla doplněna perfektním popisem rostlin a jejich zařazením do 
příslušných rodů.  

– Př. Ullmann uspořádal ze sbírek Botanické zahrady expozici toho, co se pěstovalo 
v jednotlivých desetiletích minulého století. Mohli jsme si připomenout, hlavně my 
starší, jaké rostliny jsme sháněli jako módní novinky do svých sbírek. Ti mladší viděli 
rostliny, které ve sbírkách uţ většinou nejsou a občas je moţné je vidět v oknech 
našich babiček, na chalupách a v „prastarých“ sbírkách. 

– Př. Šedivý zmapoval přínos A. V. Friče pro kaktusový svět, a to jak souborem  
dokumentů, fotografií, ceníků a jiného dobového materiálu, tak kolekcí rostlin, které 
Frič objevil, popsal či do Evropy dováţel. Velmi poučná a dokonalá expozice, před 
kterou mnoho návštěvníků strávilo dlouhé chvíle, často i se zápisníkem v ruce. 

– Poslední  expozice, čistě dokumentární, informovala o ţivotě našeho klubu během 
celé jeho 80leté úspěšné existence. Přátelé Havelík a Dufek shromáţdili velké 
mnoţství cenných dokumentárních materiálů a fotografií. Mnozí z nás se na nich 
hledali a poznávali jako mladí před 20 a více lety. 

Celkově byla výstava hodnocena velmi dobře přesto, ţe v době trvání byly volby (nezájem 
sděl. prostředků o výstavu) a ţe bylo po řadu dnů tropické vedro. Návštěva více neţ 6000 
návštěvníků byla uspokojivá. Většina zápisů v knize návštěvníků je pochvalná a povzbudivá, 
coţ vţdy organizátory potěší. Hlavní kurátor – ředitel výstavy př. Kašpar – odvedl opět 
dobrou práci. Dík jemu i celému sehranému pracovnímu týmu.                                          = BI = 

 

4. CO BUDE  
 

4,1 Zájezd       Zavírání sezony  Chrudim     (poslední víkend v září – sobota) 
 

Na závěr našeho zájezdu 8.5.2002 vyšel poţadavek našich členů. Byl okamţitě vyřešen. 
JEDEME !!!!!!  Přihlášky opět u mne. Cena opět 100,- Kč, platba aţ v autobusu. Odjezd v 7 
hod od „Ţenských domovů“.  Návrat asi ve 20 (aţ 21) hodin.    Těším se na Vás.     
Prosím všechny (6), kteří se přihlásili na zájezd jiţ před prázdninami, aby se přihlásili ještě 
jednou  - děkuji.                                                                                                                   = JV = 
 

4,2     OSLAVA  80.  VÝROČÍ NAŠEHO KLUBU 
Pozvánka: Rezervujte si termín, ve kterém se hodláme sejít na oslavném večeru 80 let 
trvání našeho klubu. Bude to 11. 10. 2002 v pátek v sále HOTELU BONSAI v Praze, 
v Karlíně, Vítkova ul. 26. Všichni jste zváni. Bliţší informace na zářijové přednášce nebo při 
dalších akcích v září (výstava – zájezd) nebo na naší stránce na internetu.                       = BI =                           
 

4,3                 ! ! !                POZOR, ZMĚNA TERMÍNU                   ! ! ! 
PODZIMNÍ VÝSTAVA BUDE V TERMÍNU             19. 9. – 29. 9. 2002 
Na přání vedení BZ bude termín podzimní výstavy posunut na 19.–29. 9. 2002. 
Součástí výstavy bude expozice př. Bittmanna věnovaná aranţování přírodnin (samorostů, 
kamenů apod.), osazených někdy sukulenty či kaktusy. Expozice je velmi zajímavá 



a inspirativní. Nabízí moţnost doplnit a oţivit naše sbírky jak v interiéru bytu, tak ve 
sklenících či zasklených halách a lodţiích. Na výstavě také budou v prodeji kaktusářské 
kalendáře na rok 2003 a sada odznaků našeho klubu k jeho 80. výročí.                            = BI = 
 

5.    ZLATÝ ALBERTO –  VÝZVA 
I do našeho kaktusářsko-sukulentního světa vstoupilo oceňování slavných, význačných, obětavých 

kolegů. Před několika lety přišel př. Pavlíček s nápadem známé významné kaktusářsko-sukulentní 

osobnosti vždy při zavírání sezóny v Chrudimi, poslední sobotu v září.  

Krásná cena „Zlatý Alberto“ (na počest Alberta Vojtěcha Friče) byla na světě. Výboru společnosti se 

nápad líbil, a tak od roku 2000 je cena pravidelně udělována (2000 – R. Šubík, 2001 – J. Moučka, 

letos to bude Z. Franc).    

Výběr se provádí vždy rok dopředu (aby se mohla zpracovat brožura či jiný materiál o oceněném). 

Návrh předsednictvu předkládá tajemník společnosti, který shromažďuje návrhy z klubů. Máte tedy 

všichni možnost písemně upozornit na významné osobnosti a doporučit další pro příští léta.  

Předkládáme vám všem kritéria, která se pro udělování ceny používají. 

– Cena se uděluje jen žijícím osobám. 

– Cena je oceněním dlouholeté činnosti pro rozvoj českého a slovenského kaktusářství v širším 

měřítku (organizační, pěstitelské, literární či při propagaci českého a slovenského 

kaktusářství). 

– Návrhy se podávají písemně, nejlépe prostřednictvím organizací (klubů) SČSPKS,  mohou je 

ale podávat i jednotlivci. U návrhu je vhodné přihlížet k životnímu jubileu kandidáta. 

– Pro každý rok se podávají nové návrhy.  

– Návrhy se podávají do 15. září tajemníkovi (Ing. Ivan Běťák) SČSPKS. Ten je vyhodnotí a 

předloží vedení SČSPKS, které vybere oceněného pro příští rok (2003). 

Máte-li ve svém středu odpovídající osobnost, neváhejte a pošlete návrhy.                                   = BI =                                             
 

6.   JUBILANTI 
Na závěr zdařilé vernisáže naší výstavy proběhla malá oslava. Dva z dlouhodobých předních 

funkcionářů našeho klubu – místopředsedové – JUDr. M. Veverka a Ing. R. Dufek  letos oslavují své 

75. narozeniny. Oba byli odměněni krásnými originály kreseb jejich milovaných rostlin parodií a 

mammillárií. Originály specielně pro tuto příležitost vytvořili akademičtí malíři manželé Knotkovi 

(autoři řady českých známek s přírodními motivy a mnoha úspěšných ilustrací odborných knih a 

encyklopedií pro dospělé i děti). 

   Ještě jednou srdečně blahopřejeme.                                                                                                 = BI = 
 

7.    VÝZVA 
Ti, kdo hodláte poskytnout rostliny, semena, nebo jiné kaktusářské zajímavosti pro prosincovou schůzi 

s TOMBOLOU, přineste je na listopadovou schůzi nebo dodejte přímo př. Karlu Halbichovi.  

   Předem děkujeme.                                                                                                                            = BI = 
 

8. SETKÁNÍ GYMNOFILŮ,          ZMĚNA    bude 14.9.2002 
Které se mělo konat 7.9.2002 v Brně, bylo nutno z technických důvodů přeloţit na 14. 9. 
2002. Setkání se koná v klubu Vojenské akademie Brno, Šumavská ul. č. 2 od 9,00 hod. 
Prosíme, pokud se Vy nebo některý Váš známý chystáte na toto setkání o pochopení.  
                                                                                                                        Výbor Gymnofilů.  
 

9. INTERNET  a  www stránka spolku: 
Náš klub má 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. 
 
 

Příspěvky do věstníku a závazné přihlášky na zájezd posílejte na adresu:          
Jiří  Vařečka,  Na Šabatce 2045/5,  143 00  Praha 412,  
mobil: 0603 46 76 96, tel. + zázn. + fax: 02 - 61 71 01 01, 
nebo E-mail:  jiri.varecka@seznam.cz      
(pokud máte e-mailovou adresu a měli by jste zájem o zcela nepravidelné zasílání moţná aktuálních 
informací o kaktusech a sukulentech – ceníky, info o setkání, upozornění na články atd. – ozvěte se) 
                                                    

předseda: ing.Ivan Běťák , Pod lesem 27 143 00 Praha 412 .      
Email: betak@mbox.vol.cz     NOVÉ TEL. ČÍSLO DOMU: (2)41 76 59 42 !!!!!!!!!   
A NAKONEC NĚCO MÁLO STAŢENÝCH E-MAJLÍKŮ. 
 
Alsterworthia International - Special Issue No. 1  
 

mailto:jiri.varecka@seznam.cz


An Haworthia Species Concept Update  
 

Autor: Ingo Breuer  

 

Vydavatel: Harry Mays, Woodsleigh, Moss lane, St Michael on Wyre, Preston, 

PR3 0TY, Anglie  
 

Datum vydání: Červenec 2002, formát A4, 24 stran, 177 barevných foto, ISBN: 

0 9534004 2 5  
 

Cena 300Kč včetně pošty v ČR  

 

Speciální vydání časopisu Alsterworthia Internationa vVe zkrácené formě 

přináší přehled taxonů rodů Haworthia, které Breuer uznává, včetně basionym 

a synonym. Text doprovází 177 barevných fotografií, z nichž většina je 

dobré kvality. Na závěr Breuer v tabulce porovnává "své" druhy s 

klasifikací jiných autorů jako jsou: Bayer, Esterhuizen, Hayashi a Scott.  

 

Objednavky na adrese:  
 

Petr Pavelka jr.  
 

Toužimská 41a  
 

199 00 Praha - Letňany  
 

pavelka@palkowitschia.cz  

---------------------------------------------------------------------------

-- 
Novinky ze serveru Cactus.cz  

 

20. cervence 2002 - Puzzle kaktusy a sukulenty ke stazeni zdarma. Soubor 

ulozite na disk, spustite a muzete skladat virtualni puzzle. K dispozici je 

osm ruznych druhu - http://www.cactus.cz/fun/puzzle_offline.html  

 

Mezi 12. cervencem a 28. cervencem bylo do databaze pridano 47 novych 

odkazu na ruzne kaktusarske stranky. Detailni informace o vsech najdete na 

hlavni strance http://www.cactus.cz/ .  

 

S pozdravem  

Petr Koupelka  

 

Petr Koupelka  

Nadrazni 48/a, 78501 Sternberk, Morava  

Ceska republika  

WEB: http://www.cactus.cz/  

E-mail: koupelka@cactus.cz  

---------------------------------------------------------  

Objednat nebo odhlasit novinky muzete na hlavni strance  

http://www.cactus.cz/  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Setkání gymnofilů, které se mělo konat 7.9.2002 v Brně, bylo nutno z 

technických důvodů přeložit na 14. 9. 2002. etkání se koná v klubu Vojenské 

akademie Brno, Šumavská ul. č. 2 od 9,00 hod. Prosíme, pokud se Vy nebo 

některý Váš známý chystáte na toto setkání o pochopení. Výbor Gymnofilů. 

 

 

 

 

 

Dobrý den - máte-li zájem, podívejte se na novou supernabídku - Letní 

speciál Chrudim - na www.cact.cz  

Mnoho zdraví přeje - Pavel Pavlíček  
 

--------------------------------------------------------------------------- 
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Několik 
nových 
knih 

   

    

Anderson, E.F. et al.  Threatened Cacti of Mexico. Succ. Pl. Res. 2 
(1994), 248x184mm, 136 stran, 75 bar. ilustrací. 

měkká vazba 
980Kč 

pevná vazba 
1590Kč 

Barthlott, W & Hunt, D.  Seed-diversity in the Cactaceae subfam. 
Cactoideae. Succ. Pl. Res. 5 (2000)245x172mm, 
173 stran, cca 700 SEM foto semen, perokresby 

měkká vazba 
1190Kč 

nevydáno 

Kattermann, F. Eriosyce (Cactaceae): The genus revised and 
implified. Succ. Pl. res. 1 (1994) 248x184mm, 176 
stran, plno bar. foto, kresby, mapy 

měkká vazba 
1140Kč 

pevná vazba 
1990Kč 

Mc Millan, A.J.S.  & 
Horobin, J.F. 

Christmas Cacti: The genus Schlumbergera and its 
hybrids. Succ. Pl. Res. 4 (1995), 245x172mm, 160 
stran, 120 bar. foto, mapy, kresby, zlevněno 

měkká vazba 
820Kč 

pevná vazba 
1190Kč 

Zappi, Daniela C. Pilosocereus (Cactaceae):The genus in Brazil. 
Succ. Pl. Res. 3 (1994), 248x184mm, 160 stran, 
mnoho bar. foto i černobílých 

měkká vazba 
1150Kč 

pevná vazba 
1990Kč 

    

Cena zahrnuje poštovné v ČR   

    

Objednávky na adrese.    

Petr Pavelka     

Touţimská 41a    

199 00 Praha - Letňany    

Tel.: 02-83923100    

Fax: 02-83923101    

 


