
Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze - zal. 1922 
 

Věstník                                                 č.168                              10.11.2002 
1. PŘEDNÁŠKY:                                
Konají se ve Velké geologické posluchárně UK,Albertov 6, Praha 2 
vždy ve  čtvrtek, začátek v 18 hod., sál otevřen od 17,20 hod., 
termíny:                ( vždy 3. čtvrtek v měsíci ) 

Program činnosti na rok 2003 

2003 knihovna Datum přednášky  -  tema 

leden 7. 21. 16.  př.Havelík - Venezuela 

únor 4. 18. 20.  př. Bohata - Mexiko 

březen 4. 18. 20.  př. Pavelka – Afrika zase jinak 

březen 29.3.    SYMPOSIUM 2003 

duben 8. 22. 17.  př. Berka - Frailea 

květen 14. 28. 16.  Bude upřesněno později 

8. květen = zájezd ……… okolí Dvoru Králové 

červen 10. 24.  -   Přednáška není. 

červen 7. - 22.    VÝSTAVA 

září 9. 23. 18.  Bude upřesněno později 

září 11. - 21.   VÝSTAVA   

říjen 7. 21. 16.  Bude upřesněno později 

listopad 7. 18. 20.  Bude upřesněno později 

prosinec 10.  -  19.  Tradiční "vánoční schůze" 
 

 +   27.  Září 2003  -  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 =    

 

Seznam videokazet v knihovně : 
 

autor obsah datum 
Bercht Argentina 8.9. 1995 

Havelík Calimanthan (Borneo)  

Hooguliet Ceropegia  

Chvastek Tylandsia + Mexiko  

Kirschnek Jihozápadní Afrika  

Kirschnek Rostliny Bolivie 26.3. 1994 

Kunte Madagaskar 26.3. 1994 

Lau Rostliny Jižní Ameriky 18.1. 1994 

Mazel Vzpomínky na staré kaktusáře 1993 

Myšák Mexiko 17.1. 2002 

Odehnal Jižní Amerika  

Odehnal Bolivie  

Odehnal Kaktusy USA 1992 

Odehnal Mexiko 1992 

Papsch + Strigl Chile  

Pavelka JAR  

Pavlíček USA, Madagaskar 15.11. 2001 

Procházka Gymnocalycia Argentiny  

Procházka + Milt Argentina  

Richterová Rostliny jihu USA + endemity Madeiry 1993 

Šorma Bolivie - Sulcorebutia a Rebutia 18.10. 2001 

Šubík Peru + Chile  

Vlk Sukulenty jižní Afriky 1992 

   

   



Kazety si lze vypůjčit v knihovně na dobu 1 měsíce anebo poštou na adrese : 
Ing. Lubomír Berka, Libice 10, Dobříš, Email: Berka.frailea@seznam.cz. 
 

Půjčovné 30 + poštovné, zaslání doporučeně, platba přiloženou složenkou při zasílání 
poštou. Při žádosti o zapůjčení uvádět své členské číslo (platí pro členy Spolku). Pro nečleny 
Spolku budou kazety půjčovány až po konzultaci s předsedou. 
 

 Knihovna 
Do knihovny přibyly tyto publikace: 
 

Mauseth J.D., Kiesling R., Ostolaza C. –  
A Cactus Odyssey - Journey in the Wild of Bolivia, Peru and Argentina (2002) 
 Kniha popisuje cestu autorů (biologové zabývající se florou Jižní Ameriky) po Bolivii, Peru a 
Argentině. Jednotlivé kapitoly popisují cestu po oblastech nížin východní Bolivie, po vysočině ve 
střední Bolivii, po středním a severním Peru a po jihozápadní a severozápadní Argentině. Text je 
doprovozen 195 barevnými fotografiemi. 
 

Kunte L. -  Encyklopedie kaktusů (2002) 
 Ojedinělá publikace na českém knižním kaktusářském trhu ! Text zaměřený hlavně na 
informace ze stanovišť a pěstitelskou problematiku je doplněn barevnými fotografiemi R. Šubíka. 
Kniha nabitá informacemi. 

 
Kakteen und andere Sukkulenten 1965 
 Doplnění řady svazků časopisu KuaS. 

 
Lukašík E. -  Synonymie rodu Gymnocalycium (1999) 
 Příručka pro zájemce o rod Gymnocalycium, která slouží k rychlé orientaci v popisech a 
jménech rostlin rodu. 

 
S.A.Hammer - Lithops Treasures of the Veld (český překlad knihy, 2002)  
 Český překlad od Jany Pelclové-Garnsworthy zahrnuje pouze text. Celkem 67 stran formátu 
A4. Kniha je v kroužkové vazbě například pro možnost přidání barevných fotografií. Jelikož 
Hammerova angličtina je někdy těžko srozumitelná i pro rodilé Angličany, vřele doporučuji všem, kteří 
mají k dispozici originál. 
 

David Hunt & Nigel Taylor - Studies in the Opuntioideae (2002) 
 Monografie o čeledi Opuntioideae, pro specialisty, 80 bar. foto, 70 černobilych foto.  
 

D.C. Zappi -  Pilosocereus - The genus in Brazil  (1994) 
 Publikace pro specialisty, velmi mnoho barevných fotografií a zdařilých pérovek. 
 

S.A.Hammer - Dumpling and His Wife: New Views of the Genus Conophytum (2002) 
 Vyčerpávající monografie o rodu, bezkonkurenční práce, vynikající barevné fotografie, které 
doplňují popisy a charakteristiky jednotlivých taxonů.  
 

 
 

3. CO BYLO  
 

3,1. Podzimní výstava 14.–28. 9. 
Ozdobou letošní podzimní výstavy byla expozice přítele Bitmanna z Dymokur: bylo 
vystaveno několik desítek přírodnin, většinou samorostů vytvořených z pařezů či dřev léta 
ležících v bahně rybníků a potoků.  
Autor o tom říká: „Dřeváci, dřevci, dřevěnky jsou tvarovány přírodou, podnebím, vzduchem 
a vodou. Rostou, mohutní, stárnou a odumírají, jejich proměny však pokračují dál. Lidská 
ruka objevenou přírodninu jen očistí, upraví nakonzervuje. S troškou představivosti a 
z určitého pohledu se vynořují postavy, zvířata, předměty a někdy se vám s jejich pomocí 
podaří oživit již zapadlé vzpomínky na vlastní prožitky.A tak se ze zdánlivě náhodných a 
zprvu bezúčelných tvarů k zániku určených zbytků mohou stát vaši důvěrní známí, trpěliví 
a vnímaví společníci.“ Expozice by si zasloužila specializovanou výstavu. Byla přijata 
kladně a řada návštěvníků přicházela kvůli ní znovu s fotoaparátem. 
Také nabídka dalších vystavených prodejních rostlin letos byla vyvážená a uspokojila 
většinu z více než 3000 návštěvníků. Počasí nám nepřálo, ale to letos snad nikde.         -BI- 
 

 

= 2 = 

Narozeniny 11. 10. 2002 – Ing. Rudolf Dufek – 75 let 
Milý Rudolfe,  



 75 let je věk zralého moudrého muže, a když k tomu funguje přiměřeně tělo a dobře mozek, je to fajn.  
 Když jsem začal já chodit mezi kaktusáře v roce 70, Tys již patřil k základním kamenům pražského 
klubu, a tím jsi zůstal a doufám i nadále zůstaneš.  
 Za ta léta, co Tě znám, zůstal jsi věren své rodině a svým milovaným mammillariím, v posledních 
desetiletích jsi oblast zájmu rozšířil o pečlivou starost o naši velmi rozsáhlou a fungující knihovnu a o 
historii kaktusářství a její zmapování a zachování pro budoucnost.  
 Přežil jsi i období, kdy jsme Tě přemluvili k činnosti, která Ti neseděla (pokladník), ale Ty, starý 
dobrák, jsi mlčel a pracoval, jak to šlo nejlépe. 
 Tvá velmi dobrá znalost němčiny a ochota kdykoli pomoci z Tebe udělaly našeho pravidelného 
tlumočníka přednášek a sympozií i průvodce německy hovořících hostů po našich sbírkách.  
 V posledních letech, kdy trávíš léto na milované chaloupce, nám občas chybíš, a myslím, že i my 
Tobě, protože vždy na podzim Tvá aktivita graduje. Jsem rád, že si své znalosti nenecháváš pro sebe 
a vychováváš nástupce v péči o knihovnu a historii. 
 Na závěr bych Ti chtěl poděkovat za vše, cos pro klub dělal, děláš a věřím, že budeš ještě dlouho 
dělat. Mnoho zdraví, síly a optimismu do dalších let přeje 
                                                                                                                            Ivan 

3,2 Přednáška v září 
Vzhledem k rekonstrukci posluchárny, v níž bývají naše přednášky, jsme se přesunuli do 
sálu chemické katedry. Přítel Krejčík nás provedl nejzajímavějšími diapozitivy ze svých 
cest po Africe, Jižní Americe, USA, Kubě a Mexiku. Bylo se na co koukat a slovní 
doprovod byl výborný. Posluchači v plném sále strávili příjemný večer.                            -BI- 
 

3,2 Přednáška v  říjnu 
Vrátili jsme se do nově rekonstruovaného moderního sálu – jsou v něm nové lavice, nové 
promítací zařízení i plátna. Přítel Záruba nás provedl Mexikem, a jak jinak, prim hrály opět 
mammillarie. Nádherné diapozitivy, promítané z autorovy prolínací promítačky, ještě 
znásobily příjemný zážitek. Večer s naším milovaným koníčkem se opět vydařil.             -BI- 

 

3,3 Mimořádná schůze výboru 
8. 10. 2002, v den 80. výročí založení našeho klubu, se výbor sešel na mimořádné schůzce 
s večeří v restauraci „U tří bojovníků“, která patří do dějin klubu. Konaly se zde mnoho let 
schůzky výboru i nadšenců a byla zde umístěna naše knihovna. Pozváni byli i minulí členové 
výboru (viz foto v brožuře).                                                                                               -BI- 
 

3,4 Zájezd       Zavírání sezony  Chrudim     (poslední víkend v září – sobota) 
 

Zamykání sezóny 
 
Je 28. září, státní svátek. Kaktusáři slaví svátek jiný. Zamykání sezóny v Chrudimi. Praha vypravila na 
tuto událost autobus, stejně jako loni. Doufám, že se s toho stane tradice. Autobus není zcela plný, 
zůstává asi 10 prázdných míst. Hodina odjezdu již dávno minula, pět minut jsem čekával na opozdilce 
já, když jsem jezdil jako vedoucí zájezdu. Čekání se protahuje, 15 minut, hledám příčinu. Někdo chybí, 
aha, chybí vedoucí zájezdu, nemáme velení. Konečně doběhl, 7.20 odjíždíme. Cesta popovodňovou 
Prahou bez problémů, zbytek cesty také. 
Chrudim nás v 9. 35 přivítala slunečným počasím. První kroky nás vedou k Pavlíčkům. 
Nepředstavitelný nápor kaktusářů kupodivu Pavlíčkovi skleníky a dům zatím vydržely. Jak dlouho 
ještě. Nápor ovšem nevydržel jeden z návštěvníků a vyřešil to skokem do folií zakrytého bazénu, 
podrobnosti nevím, stalo se tak půl hodiny před naším příchodem. Nemilosrdně se probíjím dovnitř. 
Tam uvnitř na malinkém trávníku je občerstvení. Přítel Červenka z Čelákovic tam každý rok opéká 
klobásy. Ano je tam a klobásy také. Klobása, chleba a hořčice za 12,- Kč, nekupte to. Pití za režijní 
cenu tamtéž. Prohlídka skleníku, nelze se dostat. Nákup kaktusářských propriet a literatury, 
socialistická banánová fronta, kdo si vystojí tak má. Vzdávám to, hurá na burzu. 
Burza!? Burza je jako vždy v jídelně chrudimské Transporty. Začátek jako vždy v 10.00. V 10.15 mám 
před sebou několik desítek metrů dlouhou frontu. Naštěstí okolo stojící nemají také co dělat a tak si 
vyměníme několik rad, drbů a také rostlin. Není to promrhaný čas. Konečně platí vstupné, 20,- Kč je 
cena lidová. Vstupenka opravňuje k několikerému vstupu. To je důležité. Po zaplacení nadýchnou, 
vydýchnou, připažit a vejít. Další nadýchnutí opět na chodbě. Kuřáci a jiní z malou kapacitou plic toho 
moc nestihnou. Ne, není to tak hrozné, dalo se tam vydržet i několik hodin. Kytek tam bylo 
nepředstavitelně, ceny neskutečné, to co se kupovalo předloni za 800,- Kč, bylo za 50,-Kč, jméno 
neuvedu, všichni vědí. Vynikající vymožeností burzy, je občerstvení přímo na místě a co opět 
nezklamalo, byly kuchaři. Připravili dva chody. Kuřecí řízek s bramborem a bramborové knedlíky 
plněné uzeným se zelím.  Nemám rád kuře. Bramborové knedlíčky byly skvělé, trochu víc mastné, 
mám dietu, ale stejně jsem je sněd. Cena za oběd univerzálních 50,- Kč, stejně jako ta Mammillaria 
luethii. Pivo 12 za 17. Sám sobě jsem si zakázal kupovat další kytky. To zakázané víc potěší.  



Přednáškové turné začíná ve 14.30. Letos je změna. Loňský sál byl již malý, během přednášek 
postávali někteří, kde se dalo. Letošní prozíravý tah pořadatelů byl skvělý, pronajali na přednášky 
místní kino. Kino kapacitou značně předčilo loňský sál, lidé nepostávalo kde se dalo, ale jen po obou 
stranách. Pořadatelům nezávidím, Chrudim nic většího asi nemá. Co příští rok? Když letos nás tam 
bylo cca 1.200, nekvalifikovaný odhad (můj). 
Vlastní přednáškový blok, předcházelo udělení Zlatého Alberta. Toto jsem prošvihnul a tak si o tom 
musíte přečíst v časopise, hledal jsem svačinu. 
Přednášky zahájil přítel Lukeš, Mexiko na „digitálu“. Nemám rád digitální fotoaparáty, preferuji formát 
6x6. Ale rezignoval jsem a také již používám kinofilm, rozdíl je v ceně materiálu, ale hlavně ve váze 
přístroje. Po zhlédnutí letošních přednášek na digitálních mediích začínám o přechodu na „digitál“ 
uvažovat i já. Zpět k příteli Lukešovi. Přednáška dokonalá, přístroj s 4 megapixely kreslí neskutečně 
ostře, jediná nevýhoda, nelze pořizovat makro snímky. Některé snímky byly skutečné unikáty. Druhý 
v pořadí to absolutně vyhrál. 
V dalších  přednáškách mám menší zmatek. Není mou vinnou. Boris Vrškový ze Slovenska měl 
drobné potíže s diapozitivy, prostě je rozsypal, a tak byl jako třetí. Jeho přednáška o chrastí z Mexika 
zaujala a byla doplněna ukázkami rostlin pěstovaných v kultuře.  
Druhou přednášku měl pravděpodobně přítel Chvastek. Tillandsie a sukulenty, sem tam kaktus. Pěkná 
přednáška, opět digitální. 
Čtvrtá přednáška, digitální. Přítel … , jo ta skleróza, já si nevzpomenu, omlouvám se. Tentokrát to byl 
„pseudodigitál“. Kinofilmové diapozitivy promítnuté na plátno a „přefocené“ digitálním fotoaparátem. I 
na to se dalo koukat. 
Pátá přednáška Libor Kunte. Spojené Státy Americké. Bez chyby. Super. 
Závěr patřil slečně Chvastkové. Digitální fotografie, jak jinak. Téma Phylocactusy, krátká pěkná 
přednáška. 
V případě, že zde nějaká přednáška chybí, a vůbec, Vy si taky všechno nepamatujete. 
Je 17,40 a odjíždíme do Prahy. Cesta zpět nic moc, většina rozhodla, nestavíme na večeři.     V. Hav. 
P.S. Na jaře se v Chrudimi dělo něco jako prvomájový průvod, bude se dít i příští rok! Co si opět vyjet? 

V. Hav. znamená Viktor Havelík (poz. aut.) 
(pro stěžovatele a jiné 737511057) 

4. CO BUDE  
 

4.1 přednáška v listopadu 

POZOR! Změna termínu listopad. schůzky: místo 21. 11. bude 28. 11. 

Téma: ASTROPHYTA 
 

4.2 přednáška v prosinci              Tradiční vánoční schůze 
 

Schůze bude opět obohacena, a to promítáním digitálních diapozitivů. Pokud je někdo máte 
a chcete ukázat, přineste je na disketě. Jinak bude opět soutěž diapozitivů. Všichni se rádi 
podíváme na vaše kaktusové a sukulentní novinky či pěstitelské úspěch. Na listopadovou 
schůzku je možno přinést něco do tomboly.                                                                          -BI- 
 

5 Členské příspěvky – časopis KAKTUSY ročník 2003 
Přílohou tohoto čísla Věstníku, letos posledního, je i složenka A-V s vaším evidenčním číslem (var. 
symbol) pro zaplacení členského příspěvku na rok 2003. Minimální – základní – příspěvek pro rok 
2003 je stejný jako loňský i letošní: 
   členové nad 70 let                             220 Kč 
   ostatní členové minimálně                290 Kč 
   jen Věstník                                          70 Kč 
Tak jako v minulých letech necháváme na vás, jakou výši členského příspěvku nám pošlete. Letos 
v roce 80. výročí trvání našeho klubu jsme opět překonali hranici 700 platících členů, z nichž více než 
35 % z vás přispělo větší než minimální částkou. 
Výbor je všem  vděčen a pro vaši informaci uvádíme, že díky vám a dobrému hospodaření jsme opět 
mohli doplnit a rozšířit naši knihovnu, mohli jsme vydat ročenku k 80. výročí našeho klubu (přílohu 
tohoto Věstníku), mohli jsme opět vydat klubový odznak (všichni platící obdrží zdarma) a 
nejvěrnějších 100, kteří jsou členy klubu nejdéle, odměnit koženou záložkou s motivem kaktusů a 
sukulentů, každý  kus je originál. Mohli jsme dotovat dva zájezdy a snad se nám podaří uspořádat 
společenský večer k oslavě 80 let. 
Příspěvky je vhodné platit obratem, ale je nutné uhradit je do 31.1. 2003. Možno platit též na 
listopadové, prosincové a lednové schůzi. Útržky složenky slouží jako legitimace. Vy, kteří platíte 
převodem, nezapomeňte uvést evid. číslo jako var. symbol. 

Velmi prosím o dodržení termínu a těm, kdo pošlou něco navíc, předem děkuji.                                                                                                                                  
=4=                                            Ing. Ivan Běťák,   předseda  

 

6.  Informace  



I toto 4. číslo časopisu Kaktusy bude mít i letos speciál, věnovaný ariocarpusům. V tomto roce poprvé 
kromě německé verze bude i anglická verze a ta bude i k prodeji (100 Kč). Německá verze je 
k dispozici vždy až rok po vydání (Rakousko má 1 rok exkluzivitu, bere 300 kusů).                            -BI- 
 

 

7, Vyhodnocení soutěžní části výstavy KAKTUSY 2002  (červen) 
 

0,5 m z mé sbírky                        1, př. Merhaut 

                                                      2, př. Hejtmánek 

                                                      3, př. Záruba 
 

Můj nejhezčí kaktus                   1, př. Halbich 

                                                      2, př. Běťák 

                                                      3, př. Záruba 
 

Můj nejhezčí sukulent                1, př. Merhaut 

                                                      2, př. Hlaváček 

                                                      3, př. Krejčík 

 
 

8. SETKÁNÍ GYMNOFILŮ 
Ve dnech 14. a 15. 9. proběhl pravidelný seminář pěstitelů gymnokalycií. Koná se pravidelně po dvou 
letech a letošním místem setkání bylo Brno. Bylo zde cca 60 stejně postižených a to nejen z Čech, 
Moravy a Slovenska, ale také z Holandska, Itálie, Německa, Polska a Rakouska. Přednášejícími byli 
W. Papsch (Rak.), W. Gemmrich (BRD), H. Amerhauser (Rak), L. Bercht (Holandsko). Jako vždy bylo 
setkání velice zajímavé. Za dva roky se opět setkáme. Buď v Ostravě nebo v Olomouci.              =JV= 
 
 
 

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 : 
ttp//mujweb.cz/www/spks. 
 

10. INZERCE: 
1,  Hledám semenáče nebo starší rostliny (po 2 kusech) nebo semena těchto druhů: 
Parodia rubida, echinus, cardenasii var. major,  microsperma erythrantha, rigida, formosa, 
pseudoprocera, spegazziniana, obtusa, setifera, ocampoi, hrrida, chalamacana, herzogii, miguelensis, 
dále Notocactus uebemannianus nilsai, buenekeri, neobuenekeri.  
Nabídky prosím na adresu: Václav Tržil, Topolová 482, 39470, Kamenice nad Lipou, tel.: 565432566. 
 
 
 
 
 

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 možná 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 těm z Vás, které již letos neuvidím, posílám alespoň: 

PF   2003                   =JV= 

mailto:jiri.varecka@seznam.cz

