
Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze - zal. 1922 
 

Věstník                                                 č.173                                  (pátek) 13.2.2004 
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  2004 
2003 Knihovna Datum přednášky  -  tema 

Únor   5. 19. 19. MEXIKO 

Březen 4. 18. 18. CHILE 

Březen 27.3.   SYMPOSIUM 2004 

Duben 1. 15. 15. př. Gratias 

Květen 6. 20. 20. Bude upřesněno později 

         8. a 9. květen   =   DVOUDENNÍ  ZÁJEZD  NA   MORAVU 

Červen 3. 17. - Přednáška není. 

Červen 29.5.-13.6.  VÝSTAVA 

Září  2. 16. 16. Bude upřesněno později 

Září 16. – 26.  VÝSTAVA 

Říjen 7. 21. 21. Bude upřesněno později 

Listopad 4. 18. 18. Bude upřesněno později                       

Prosinec 2. 16. 16. Tradiční "vánoční schůze" 
 

2. Knihovna     
  

Výpůjční den v naší stále více oblíbené knihovně je každý první a třetí čtvrtek v měsíci, vždy 
16.30–17.30.        Rozšířena je i nabídka videokazet, možnost půjčování i poštou! 
 

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. 
 

3. CO BYLO  
 

3,1   18.12. 2003  Vánoční schůze 
Poslední letošní schůzka – přednáška – opět naplnila sál a bylo se nač dívat a co sledovat. Díky Ing. 
Lukešovi a firmě Olympus jsme mohli letos celý vánoční program sledovat digitálně promítaný. 
S napětím jsme očekávali, zda se najdou odvážlivci, kteří přinesou do soutěže své prezentace, a oni 
opravdu 4 byli, což je, myslím, bezvadné. 
 

Po pětiminutovce, ve které nás Ing. Lukeš seznámil s novinkami v oblasti digitálního fotografování a 
následného zpracovávání digitálních fotografií se zaměřením na náš koníček, začaly prezentace 
přihlášených. 
 

První prezentující – přítel Šidák– nás provedl sérií květů parodií z vlastního skleníku. Přítel Záruba 
předvedl a slovně doprovodil snímky z Mexika, které byly do digitální podoby převedeny z diapozitivů 
pomocí kvalitního skeneru. Případní následovníci byli upozorněni na nezbytnost kalibrování skeneru a 
obrazovky počítače, aby výsledky byly dobré a ty opravdu byly „až se tajil dech“. Přítel Myšák nás 
zavedl mezi kvetoucí ariocarpusy letošního podzimu z Mexika. Byly to opět velmi krásné a zatím málo 
vídané záběry  přímo z nalezišť. 
Na závěr přítel Gratias ukázal, co umí adenium jak v květu tak i jako bytový  bonsaj, a jak lze 
jednoduše při digitálním promítání nahradit slovní doprovod vtipnými texty. Všem zúčastněným moc 
děkujeme. Cenou byli odměněni všichni 4. 
Stálou pravidelnou součástí vánočních sejití, kromě tomboly, je vždy kvíz ze znalostí kaktusářsko-
sukulentně historických. Letos kvíz připravil přítel Antonín Krejčík a v jeho nepřítomnosti ho 
prezentoval průvodce večera předseda Ing. Běťák. Kvíz měl 20 otázek (je přílohou tohoto věstníku a 
můžete si ho tedy všichni vyzkoušet). Zvítězil již po několikáté přítel Bohata, který měl 18 správných 
odpovědí, druhý byl Tomáš Procházka se 17 správnými odpověďmi, na třetím místě se sešli 3 s 15 
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správnými odpověďmi – př. Potměšil, Procházka a př.Vojtěch. Ceny pro obě soutěže dodaly – př. 
Lukeš (technické) a př. Běťák (přírodní). Zbytek večera měl k dispozici př. Lukeš, který předvedl asi 
80 digitálních obrázků z letošního podzimního zeleného Mexika. Opět bylo na co koukat – nádherný, 
zatím ne běžný, pohled na rozkvetlé Mexiko, nejen ariocarpusy ale i jiné rostliny. Mnoho snímků  
různých mexických zajímavostí – např. 70 cm dlouhý a příslušně velmi starý Thelobicolor či 
v mraveništi zahrabané a přesto kvetoucí ariaky. Všichni sledovali se zájmem, nikdo neodcházel, až 
čas ukončil další promítání. Již dnes se těšíme na další pokračování. Mexiko nikdy nezklame. 
Večer byl zakončen popřáním příjemných zážitků a úspěchů v roce 2004 a spokojených svátků 
vánočních  a rozebráním tomboly, kterou  letos opět připravil přítel Halbich. Více než 100 
spokojených návštěvníků prožilo příjemný předvánoční večer. 
 

Kvíz                                  Odpovědi naleznete na konci Věstníku. 
 

1. Rostliny z čeledi Cactaceae jsou: a) jednoděloţné; b) dvouděloţné; c) tříděloţné 

2. Jakou barvu nikdy nemají květy kaktusů: a) zelenou; b) čistě modrou; c) hnědou 

3. Plody kaktusů jsou: a) tobolky; b) lusky; c) bobule 

4. Plody mesemb jsou: a) tobolky;b) naţky; c) bobule 

5. Jakého mluvnického rodu je botanický rod Echinopsis: a) muţský; b) ţenský; c) střední 

6. Věda zajímající se o stavbu rostlinného těla, jejich funkce a individuální či kmenový vývoj se nazývá:                

a) histologie; b) organologie; c) morfologie 

7. Latinské slovo ingens znamená: a) ohromný; b) plochý; c) vysoký 

8. Před několika lety začal přítel Pavlíček vydávat Internetové noviny cact.cz. První číslo tohoto elektronického 

občasníku vyšlo v lednu: a) 2000; b) 2001; c) 2002 

9. V roce 2001 byl Zlatým Albertem oceněn: a) Zdeněk Franc; b) Josef Moučka; c) Rudolf Šubík 

10. V letošním roce vyšla kniha o mrazuvzdorných kaktusech autora Vereše. Jeho křestní jméno je:                          

a) Karel; b) Vlado; c) Gabriel 

11. Fosfotin je přípravek, který slouţí: a) k okyselování tvrdé vody; b) proti vlnatce; c) proti plísním 

12. Klub kaktusářů v Ostravě uţ dlouhá léta vydává zpravodaj:a) Ostník; b) Trník; c) Ostravský zpravodaj 

13. Poslední listopadový věstník má číslo: a) 171; b) 172; c) 173 

14. Kultivátor „Kabuto“ vznikl z rodu: a) Gymnocalycium; b) Notocactus; c) Astrophytum 

15. Backebergův rod Laxanthocereus  roste výhradně v: a) Peru; b) Mexiku; c) Chile 

16. Dnes jiţ neuznávaný rod Dolichothele byl v novém širším pojetí začleněn do:                                                       

a) Echinopsis; b) Rebutia; c) Mammillaria    

17. V časopise 3/2003 je na titulní straně Welwitchia mirabilis. V článku je i popsán způsob rozmnoţování. 

Welwitchia mirabilis je rostlina: a) jednodomá; b) dvoudomá; c) třídomá 

18. Z  početného rodu Sedum roste v naší přírodě: a) 6; b) 12; c) 25 

19. Kuriozitou mezi starčeky jsou stromovité druhy sekce Dendroseneci. Nejznámější z nich je Seneci Johnstonii, 

které rostou v: a) JAR; b) Somálsku; c) Tasmánii 

20. Něco z historie.V Kaktusech č. 2/1973 je článek pana Pechánka o Echinofossulocactusech. Autor odkazuje na 1. 

popis E. multicostatus z roku: a)1890; b) 1910;                                                                                                 =BI= 
 
 

3,2   Lednová přednáška 
Přítel Šeda, spoluautor posledního speciálu o Chile, nás provedl touto krásnou zemí, a to její severní polovinou. 
Monumentální cereusovité a trsovité rostliny střídaly maličké v zemi zcela ukryté miniatury. Vše bylo doplněno 
nádhernými záběry vysokohorské přírody, obrovskými více než 6000 m vysokými sopkami s čepicemi stálého 
sněhu a ledu a vedle toho náhorními rozsáhlými pouštními sceneriemi, nechybělo ani moře a přímořské oblasti 
plné zelené vegetace s občas se koupající skupinkou Čechů . Nádherný večer.                                              =BI= 
 

3,3  Zpráva o činnosti (byla přednesena na schůzi v lednu) 
 

Jako kaţdý rok také letos na lednové schůzi přednesl Ing. Ivan Běťák první část zprávy o činnosti.  

Uběhly čtyři roky od voleb do výboru našeho spolku, a je tedy třeba se znovu zamyslet, komu a proč dát na další čtyři roky 

svou důvěru a pověřit jej, aby hájil tvé zájmy ve výboru spolku. Jsou za námi čtyři roky, kdy náš spolek zaţil mohutné 

oslavy 80 let nepřetrţité úspěšné činnosti, čtyři roky, kdy co výbor slíbil, také splnil.  

Také loňský rok proběhl v podobném duchu. Uspořádali jsme dvě výstavy pořádané jiţ tradičně ve spolupráci s Botanickou 

zahradou Univerzity Karlovy, jeţ byly úspěšné, návštěvnost nijak nevybočila z průměru posledních let (kolem 10 000 

platících návštěvníků). Velmi úspěšné bylo jarní sympozium s mezinárodní účastí, které pravidelně otvírá kaktusářský rok, 

konalo se 9 odborných přednášek vţdy 3. čtvrtek v měsíci, za účasti 60–150 posluchačů, v modernizované posluchárně – 

velké geologické – přírodovědecké fakulty UK na Albertově. V naší opravdu rozsáhlé kaktusářsko-sukulentní knihovně 

probíhaly pravidelné výpůjční dny, jiţ opět dosti vyuţívaná knihovna se rozšířila na více neţ 1650 titulů. Souběţně 

s půjčováním knih se rozběhlo i stále více oblíbené půjčování videokazet, a to i poštou. Nahráváme většinu přednášek a 

sympozií, k dispozici je více neţ 40 kazet.  

Ne kaţdý má k dispozici auto, a tak získaly oblibu i autobusové zájezdy do sbírek úspěšných pěstitelů. Loni jsme 

uspořádali dva, a k prvnímu přišlo tolik zájemců, ţe bylo třeba operativně zajistit ještě druhý autobus.  

Klubový věstník vychází pravidelně 4krát do roka, dostávají jej všichni naši členové a rovněţ představitelé všech klubů 

v celé republice. Jiţ tradičně hostíme 3 ze 4 pořádaných redakčních a vydavatelských rad časopisu a naši zástupci jsou zde 



velmi aktivními členy. Členská základna loni na rozdíl od většiny jiných klubů stoupla na 721 platících členů, a co nás 

velmi a snad nejvíc těší, je to, ţe velká část nových členů jsou mladá nebo střední generace a hodně je téţ ţen a dívek. 

Pro letošní rok 2004 si výbor dal za cíl udrţet to, co se jiţ po několik let osvědčilo a zaţilo. Letos to doplní jen volby a snad 

nějaká mimořádná přednáška zahraničního odborníka-cestovatele. 

Na závěr odstupující výbor předkládá kandidátku pro volby, které se uskuteční na březnové schůzi: 

Ing. Ivan Běťák, Ing. Luboš Berka, Karel Halbich, Viktor Havelík, Ing. Pavel Heřtus, Václav Chadraba, Vladislav Kašpar, 

Mgr. Antonín Krejčík, Mgr. Petr Pavelka, Jana Rácová, Ing. Vladislav Šedivý, Marie Šnajperková, Jiří Vařečka, Jiří Vaněk, 

JUDr. Miroslav Veverka. Věkový průměr je 50 let. 

Pokud máte někdo zájem pracovat ve výboru nebo navrhujete někoho dalšího, dejte vědět písemně, telefonicky nebo 

mailem nejlépe předsedovi: Ing. Ivanu Běťákovi.                                                                                                              – BI – 

4. CO BUDE                                PŘEDNÁŠKA DUBEN – PŘ. GRATIAS 
 

4,1           Sympozium 2004 
 

Tak jako muslimové mají svou pouť do Mekky, tak kaktusáři a sukulentáři již řadu let začínají rok 
sympoziem v Praze. Pravidelně je vždy poslední sobotu v březnu, tedy 27. 3. 2004. Opět jako loni se 
koná v Libni, v Zenklově ul. (Bílý dům P 8). Letos bude program mírně upraven:  
                                                                                    2 přednášky velké a 4 přednášky malé (45 min.). 
Velké:  Ing. Gabriel Vereš (Slovensko) „Mrazuvzdorné kaktusy Severní Ameriky“. Přednášející je   autorem 

stejnojmenné velmi úspěšné knihy (ta bude v prodeji i k podpisu). 
Pan Matuszewski (Polsko) „Coryphanty“. Přednášející je specialista na tento rod, který mnohokrát 
navštívil Mexiko. 

Krátké:   Petr Pavelka „Conophyta“. Bude doplněno křtem nového CD, které bude možno zakoupit. 
Miloš Záruba „Mexiko“.  
Vlast. Lukeš „Mexické zajímavosti“. 
Josef Odehnal „ Z poslední (letošní) cesty do Jižní Ameriky. 

Některé přednášky budou promítány digitálně. V prodeji zde budou i přebytky starších časopisů, jak 
celé ročníky, tak i speciály a jednotlivá čísla, v menší míře i rostliny a semena. Občerstvení je rovněž 
v místě. Vše za vstupné jako loni: 60 Kč                                                                                            – BI – 
 

4,2           Přihlášky do prodeje přebytků rostlin.   
Přihlášky do prodeje přebytků rostlin na výstavě 2004 posílejte do 30.04.04.na adresu : 
Karel Halbich,K lukám 649 Praha 4 142 00. Nebo na e-mail: karel.halbich@quick.cz                         =KH= 

 

4,2     Zájezd na Moravu      8. a 9. května 2004 
Odjezd jako vţdy, Ţenské domovy, metro B – Anděl, v sobotu v 7 hodin. Jedeme směr Brno, Břeclav a okolí. 

Ve dne kytičky, večer sklípeček, v neděli opět kytičky, návrat v cca 18 – 20 hodin. Cena zájezdu 500,- Kč + 

ubytování (má být levné). PO DŘÍVĚJŠÍCH ZKUŠENOSTECH LETOS VYBÍRÁME PENÍZE DOPŘEDU. 

Prosím o rychlé přihlášení, vezměte i své partnery, bude to jistě zajímavé a bezva.                      Jirka Vařečka 
 

5.           POZOR! Zvláštní nabídka 
 

Stále je možno získat starší čísla a ročníky časopisu Kaktusy. Platí do vyčerpání zásob. 
 

Celý ročník včetně speciálů:     Speciály česky:             Speciály německy: 

1994 –  50 Kč                             Copiapoe 97     30 Kč      Weingartie 2000/1      100 Kč  

1996 –  80 Kč                             Euphorbie 98/1                Uebemannie 2000/2 

1997 –  80 Kč                             Eriocactus 98/2                Brazílie 2003/1  

1998 –  80 Kč                             Weingartie 2000/1  

1999 – 100 Kč                            Mexico počasí 2001/1      Speciály anglicky:   

2000 – 100 Kč                            Haworthie 2002/1             Ariocarpus 2002/2   100 Kč  

2001 – 100 Kč                            Ariocarpus 2002/2            Brazílie 2003/1 

2002 – 150 Kč                            Brazílie 2003/1 

2003 – 150 Kč                            Chile 2003/2                     Zbytková jednotlivá čísla à 10 Kč 

Při odběru: 10 a více ročníků (kusů) sleva 20 %. K dodávce je nutno přičíst balné 15–30 Kč a poštovné 35–65 Kč (podle 

velikosti /váhy/ balíku). Po objednávce (písemně, mailem, telefonem) dostanete obratem sloţenku typu „C“. Po zaplacení 

bude dodávka zaslána. (Lze rovněţ platit a vyzvednout osobně po dohodě v Komořanech, na praţských přednáškách, na 

sympoziu.)  

Pro kluby je moţno poskytnout časopisy do komisního prodeje za následujících podmínek: 

1. Nutno vyúčtovat po sezoně, nejpozději do 15. 12. 2004. 

2. Poštovné a balné platí komisní prodejce. 

3. Na objednávku razítko a podpis statutárního zástupce klub(předsedy, jednatele). Při elektronické objednávce 

telefonem potvrdit.                                                                                                                                                          =BI= 

Příspěvky do věstníku a přihlášky na zájezd posílejte na adresu: 
Jiří Vařečka, Na Šabatce 2045/5, 143 00  Praha 412, jiri.varecka@seznam.cz , mobil. 603 46 76 96 

předseda: ing.Ivan Běťák , Pod lesem 27 143 00 Praha 412 . Email: betak@mbox.vol.cz , tel. domu: 241 765 942 

Odpovědi z kvízu:     1.b; 2.b; 3.c; 4.a; 5.b; 6.c; 7.a; 8.b; 9.b; 10.c; 11.a; 12.a; 13.b; 14.c; 15.a; 16.c; 17.b; 18.b; 19.c; 20.a. 
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