Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze - zal. 1922
Věstník

č.174
-

1. PŘEDNÁŠKY:

(pátek)

15.5.2004



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
Červen
Červen
Září
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Knihovna
3.
17.
29.5.-13.6.
2.
16.
16.
16. – 26.
7.
21.
21.
4.
18.
18.
2.
16.
16.

Datum přednášky - tema
Přednáška není.
VÝSTAVA
Bude upřesněno později
VÝSTAVA
Bude upřesněno později
Bude upřesněno později
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.

=LB=

Ing. Rudolf Dufek (11. 10. 1927 - 30. 4. 2004)
Začátkem května nás zasáhla zpráva o náhlém odchodu význačného pražského kaktusáře,
Ing. Rudolfa Dufka. Přítel Dufek byl členem našeho Spolku od roku 1965 a patřil k našim
členům s nejdelším členstvím. Botanika byla jeho celoživotní láskou . Byl členem České
botanické společnosti a dobře se orientoval v botanické literatuře, včetně pramenů o
kaktusech a jiných sukulentech. Jeho dobré jazykové vybavení mu umožňovalo překládat
z němčiny i do němčiny, naši členové jej jistě mají v paměti jako tlumočníka na přednáškách
a sympoziích. Mezi zahraničními kaktusáři měl řadu osobních přátel. Věnoval se rodu
Mammilaria a do chrudimského Atlasu kaktusů napsal k mamiláriím mnoho textů. Dlouhé
roky spravoval knihovnu našeho Spolku i jeho archív. Do nedávné doby byl rovněž naším
místopředsedou. Svým dlouholetým aktivním členstvím se přítel Dufek zapsal do historie
Spolku, které se v posledních letech se zájmem věnoval.
=MV=

3. CO BYLO
3,1

18. 3. – Přednáška

Před pravidelnou přednáškou proběhla volba výboru spolku na další 4leté období. Revizní
komise konstatovala, že finanční hospodaření za rok 2003 bylo bez závad a drobné
nedostatky (vesměs chybějící podpisy – schvalovací) byly obratem odstraněny.
Zpráva byla přijata jednomyslně.
Vedoucí volební komise JUDr. M. Veverka pak seznámil přítomné s volebním řádem, návrhem
kandidátky, jak ji připravil odstupující výbor, a požádal o připomínky a doplnění. Nikdo neměl
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připomínky. Následovala volba celé kandidátky tak, jak byla navržena a uvedena i ve
Věstníku. Volba byla opět jednomyslná, nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Potom volební komise přečetla návrh usnesení, které bylo rovněž přijato jednomyslně.

Rozdělení funkcí a volba předsedy bude provedena na první schůzi výboru. V době volby
přítomno 108 členů.
Následovala přednáška o Mexiku mladých přátel Bohaty a Myšáka. Přítel Bohata se soustředil
na mexickou raritu rod aztekium a probral jej, jak co se týká nalezišť, stanovišť na nalezištích,
způsobů pěstování v našich podmínkách, tak i co se týká ochrany těchto rostlin v přírodě a
všeho, co se točí kolem. Bylo to velmi poučné a tento okruh rostlin si to zaslouží. Ve druhé
části nás přítel Myšák provedl Mexikem z roku 2003, kdy v zorném poli zájmů byly hlavně rody
ariocarpus, celá řada kvetoucích rostlin, lophophory a thelokaktusy. Většinou buď z nových
nalezišť nebo z jiných pohledů, než je obvyklé. Přednáška opět plně uspokojila zájemce o
Mexiko a měla oprávněný kladný ohlas u více než 100 posluchačů.
–IB–

3,2

15. 4. – Přednáška

Přítel Gartias (Roudnice) přednesl přednášku takovým způsobem, jak snad budou pravidelně
vypadat za pár let, tj. provedl nás řadou českých a moravských sbírek, ukázal nejen krásné
exempláře převážně sukulentních rostlin, ale také možnosti digitální techniky: například
popisky, které pod obrázky nabíhají, nebo možnost ukázat rostliny ze všech stran a přidat
třeba květ a semena apod. Velmi zajímavá přednáška a krásný večer.
–IB–

3,3

27. 3. 2004 – Sympozium

Sympozium se konalo opět v krásném sále v Libni a sešlo se nás letos přes 180 a také
přednášky byly na vysoké úrovni. V předsálí bylo i co si koupit, byly zde jak rostliny, tak i
literatura.
Po zahájení sympozia přáteli Šedivým (vedl dopoledne) a Běťákem (vedl odpoledne) proběhl
křest nového CD přítele Pavelky, věnovaného rostlinám conophytum, a jeho krátká přednáška,
která seznámila s tímto dílem.
Následovala přednáška přítele Odehnala, který se před krátkým časem vrátil z Argentiny, kde
navštívil i několik národních parků s kouzelnou krajinou plnou pískovcových monumentů
bizarních tvarů, doplněnou zajímavými rostlinami.
Slovenský host, přítel Veréš (Sliač), nás provedl málo známými mrazuvzdornými kaktusy Sev.
Ameriky, které většinou pěstuje na své skalce ve Sliači (5000 rostlin). Bylo opravdu na co se
koukat.
Polský specialista na coryphanty, přítel Matuszewski, nás krásnou českou polštinou provedl
tímto mexickým rodem, včetně všech novinek, a plně uspokojil všechny zájemce o tento rod. IB

3,4 Dvoudenní zájezd na Moravu 8.5.- 9.5. 04
„Na Moravu!“ Zvolal nejeden kaktusář a jelo se. Nejdříve do Brna k panu. Josefu.
Odehnalovi a pak dále do vinného kraje okolo Velkých Pavlovic. Zde jsem se také k zájezdu
připojil. Nejprve jsme byli u pana Radka Knápka v Hustopečích. Laťka byla nasazena dosti
vysoko, ale při další zastávce pana Miroslava Marka z V. Pavlovic byla krásná sbírka vylepšena
ještě dobrým vínem a místními specialitami jako je ořechovice, vinovice a bylinná podle
vlastního receptu. Nutno podotknou, že pan Marek umí nejen pěstovat kaktusy.. Den vyvrcholil
v Hruškách u pana Jaroslava Doležela. Těžko říci co bylo lepší. Jestli sbírka kaktusů nebo
posezení ve vinném sklípku majitele sbírky. Tady bych ještě pochválil organizátora, který zajistil
večeři v místní restauraci. Horší už to bylo po probuzení v ubytovně v Lanžhotě. Restaurace
v areálu ubytovny byla sice otevřená, ale snídaně pro nás nebyla, protože o nás nevěděli a
proto nebylo pečivo. Hladový a žížnivý jsme vyrazili vstříc dalším sbírkám. V Lanžhotě jsme si
přidali neplánované zastavení u pana Františka Šinka. Sbírka byla malá, ale vzhledem k věku
majitele (přes 80. let) úžasná.
To co jsem ještě stihl vidět, než jsem se vydal zpět po vlastní ose, byly dvě sbírky v Břeclavi.
Pan Jan Kochman se specializuje rody Haworthia a Sempervivum. Tolik semperviv
s jmenovkami jsem ještě neviděl. Sbírka přítele Petra Gajdy vynikala estetickým uspořádáním.
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Nejen skleník, ale i vzdušné přístřešky a pařeniště vkusně rozmístěné po zahradě působili velmi
příjemně. Tělu pomohlo i pivo, které bylo k dispozici pro potřebné.

Po obědě přišla třetí břeclavská sbírka. Sbírka pana Petra Miškeříka, která je umístěná na
garáži
Pro plné využití času se na závěr zájezdu mimo původní plán udělala zastávka u pana
Josefa Zemana v Ondřejově. Je to sbírka kterou znám a vím, že nikdy nezklame. Nezklamaly
ani sbírky, které jsme viděli na jižní Moravě. Čistý vzduch a hodně sluníčka dělá své. Klima,
které prospívá vínu přece nemůže škodit kaktusům.
A. Krejčík
Tak a já ještě doplním. Tento dvoudenní zájezd jsme plánovali již mnohem dříve, ale nebyl
ten správný zájem. Letos se sešla bezvadná parta. Dobré jádro a několik nováčků, kteří
zapadli. Všechno je v lidech a já bych zde chtěl veřejně poděkovat příteli, který nás po oba dva
dny osobně doprovázel a zhruba půl roku dopředu mi – nám doporučil sbírky v okolí Břeclavi a
dojednal možnost návštěvy. Je jím pan Jiří Frank. Jirko moc děkuji. Samozřejmě i všem, kteří
nás velice přátelsky přijali do svých sbírek, mnohde i pohostili.
Dovolím si ještě podotknout, že snídaně, kterou v minulém článku popisuje kolega Krejčík,
nebyla objednána po dohodě s kolektivem zájezdu a přítel Zeman byl plánován.
Zájezd skončil, ať žije další. V září jedeme opět Zamykání sezony – Chrudim. A byla
myšlenka i na příští rok. Opět je 8.5. o víkendu, tak plánujeme opět dvoudenní. To vše ale
až v dalším Věstníku. Děkuji všem za moc hezký zájezd.
Jirka Vařečka

3,3 VOLBY
Uplynuly 4 roky, a tak jsme opět volili Výbor našeho klubu. Na březnové schůzi 18. 3. 2004
předseda volební komise př. Veverka předložil kandidátku (byla otištěna ve Věstníku č. 173) a
vyzval přítomné k případným připomínkám. Nebyly žádné. Pak přistoupil k volbám. Volila se
celá kandidátka a volby byly jednomyslné. Nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování. Bylo
přítomno 108 členů spolku.
Bylo rovněž schváleno usnesení, opět jednomyslně, v následujícím znění.
Výroční členská schůze Spolku pěstitelů kaktusů a sukulentů dne 18. března 2004 přijala toto
usnesení:
1.
Schvaluje se zpráva o činnosti a zpráva o stavu hospodaření spolku.
2.
Výroční schůze zvolila členy nového výboru a revizory účtů podle návrhu, předloženého
volební komisí.
3.
Novému výboru se ukládá pokračovat ve všech aktivitách dosavadního výboru a
dnešní projev předsedy Spolku považovat za základní směrnici pro další práci v nastávajícím
období.
První zasedání nového výboru se konalo 6. 4. 2004 a zvolilo jednotlivé členy do příslušných funkcí:
Předseda
Ing. Ivan Běťák
Místopředsedové:
Ing. Vladislav Šedivý
Mgr. Petr Pavelka
Ing. Luboš Berka
Jednatel:
Mgr. Antnonín Krejčík
Hospodář:
Jana Rácová
Knihovníci:
Ing. Luboš Berka
Marie Šnajperková
Členové:
Karel Halbich – prodeje výstavy
Jiří Vařečka – zájezdy – Věstník
Vladimír Kašpar – výstavy
Viktor Havelík
Ing. Pavel Heřtus
JUDr. Miroslav Veverka
Revizoři:
Václav Chadraba
Jiří Vaněk
Volby byly vesměs jednomyslné.

–IB–
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4. CO BUDE

4,1

37. výstava „Kaktusy 2004“
se bude konat opět v BZ UK ve dnech 29. května – 13. června 2004.

Expozice:
Název výstavní expozice
Mammillarie v Mexiku
Sukulenty JAR
Sulcorebutia
Frailea
Kristátní formy kaktusů a sukulentů
Ferocactusy
Kaktusy a sukulenty v okně
Můj život s kaktusy ve fotografii
Kaktusy kvetou
Soutěžní část
Moje pýcha (miska s kaktusy do průměru 40 cm)
Můj nejhezčí sukulent (jedna kytka)
Půl metru z mé sbírky

Garant
Př. Miloš Záruba
Mgr. Petr Pavelka
Ing. Pavel Heřtus
Ing. Lubomír Berka
Př. Jaroslav Bittman
Ing. Petr Lindner
Př. Jiří Vaněk
Př. Karel Halbich
Př. Václav Kopecký
Př. Vladislav Kašpar
Př. Vladislav Kašpar
Př. Vladislav Kašpar

Výstavní výbor žádá všechny členy klubu o aktivní účast zvláště v soutěžních
kategoriích, při hledání sponzorů a o osobní pomoc, podle časových a fyzických
možností, na přípravě výstavy ve dnech 23.–28. května 2004.
Přihlášky do soutěžní části zasílejte na adresu Vladislav Kašpar, Praha 6, Janouškova
134, PSČ 162 00 nebo volejte na telefon 235 352 227 ve večerních hodinách.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vzpomínka na výborného kamaráda
V nedávné minulosti se výstavní výbor s hlubokým zármutkem rozloučil s kamarádem
Jaroslavem Rajdlem. Náš Jára nerozlučně patřil do realizačního týmu příprav a průběhu
minulých výstav. Byl vždy tím, na koho jsme se mohli spolehnout, ve chvílích pro některé
stresových dokázal, že s veselou myslí se dají překonat všechny problémy lehčeji. I když
nebyl členem spolku, jeho činnost na přípravě výstav a v prodejní části se bude
nahrazovat těžce a s vědomím, že na něho nezapomeneme.
Čest jeho památce.
=BI=
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4,2 Zájezd Chrudim – zamykání sezony
Opět jedeme, podrobnosti v srpnovém Věstníku. Poslední víkend v září.

=JV=

5. . . . . a slovo na závěr
V únoru roku 1998 vyšel věstník 149. Já vím, nic důležitého. Jen si Vás dovoluji upozornit, že
jste již přečetli 25 Věstníků, které prošly mojí rukou. Všem Vám děkuji za trpělivost,
shovívavost a přivřené oko. Šotek a mé překlepy udělají hodně. Jen na začátku jsem si
dovolil vyzvat lidi, kolegy, kamarády, kaktusáře, sukulentáře a všechny ostatní, aby mi
pomohli a posílali příspěvky do Věstníku. ( to samozřejmě platí i pro ženy ). Co myslíte, kolik
jich bylo??? . . . . . a na závěr, ať nám to i letos pěkně roste.
Jirka Vařečka

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

