
Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze - zal. 1922 
 

Věstník                                                 č.176                              13.11.2004 
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 a 2005 
2004 Knihovna Datum přednášky  -  tema 

Listopad 
Prosinec 

4. 
2. 

18. 
16. 

18. 
16. 

př.Lukeš - Mexiko 
Tradiční Vánoční schůze 

   2005 
Leden   
Únor   

 
6. 
3. 

 
20. 
17. 

 
20. 
17. 

     2005                        2005 
př. Pavelka - Madagaskar  
př. Slaba – J.Amerika 

Březen 3. 17. 17. Mexiko 

Březen 26.3.   SYMPOSIUM 2005 

Duben 7. 21. 21. Bude upřesněno později 

Květen 5. 19. 19. Bude upřesněno později 

       7 -  8. květen   =   zájezd   -   místo bude upřesněno 

Červen 2. 16. - Přednáška není. 

Červen 11. – 26.  VÝSTAVA 

Září  1. 15. 15. Bude upřesněno později 

Září 15. – 25.  VÝSTAVA 

Říjen 6. 20. 20. Bude upřesněno později 

Listopad 3. 24. 24. 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.   
 

Během zimního období se Botanická zahrada zavírá po 16 hod. Pokud by byla uzamčena branka přímo u 

správní budovy, použijte vchod z Benátské ulice u budovy fakulty. Tento vchod je otevřen až do 19 hod. 
 

Rád bych upozornil, ţe mezi 60 přírůstky v naší knihovně za rok 2004 jsou i tyto atraktivní tituly. 
 

1809 Zachar M. The Genus Turbinicarpus 2004 

1810 Pilbeam J., Hunt D. A Sulcogallery 2004 

1811 Grupo San Luis The Genus Turbinicarpus in San Luis Potosí 2004 

1800 Pritchard A. 
Introduction to the Euphorbiaceae, Cactus & Co. 
Libri 2003 

1787 Rowley G. Didiereaceaceae - Cacti of the Old World 1992 

1766 Dicht R., Lűthy A. Coryphantha - Kakteen aus Nordamerika 2003 

1767 Irish M., Irish G. Agaves, Yuccas and Related Plants 2002 

1768 

  

Vochozka, Stejskal Vzpomínky na A.V. Friče 2003 

1764 Vereš G. Mrazuvzdorné kaktusy Severnej Ameriky 2003 
                                                                                                   = 1 =                                                                                                =LB= 
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Smutná zpráva: 

Počátkem listopadu nás opustil dlouholetý člen našeho klubu Karel Sokol. Zemřel na zájezdě za 

svými zamilovanými sukulenty na Madagaskaru. Více inf. Příště. - Karle vzpomínáme.-       =IB= 

3. CO BYLO                                                                                     

3,1          Přednáška  16.9 -   př. Pavelka 
  

Petr Pavelka nás provedl po velkých sbírkách a prodejnách kaktusů a sukulentů Evropy (Holandsko, Belgie, 

Německo,Švýcarsko). Velmi zajímavé bylo vidět skleníky a soukromé sbírky některých známých velkopěstitelů a 

velkoobchodníků. Také tisíce rostlin ve sklenících, kde obsluha jezdí na bruslích (kolečkových), nebo na kole je 

záţitek. Zajímavé byly sbírky specialistů, např. sbírka Agaví, něco podobného se zatím u nás nevidí. Pěkný večer.                                                                                                                   

.                                                                                                                                                                                                                         =IB= 

3,2          Přednáška  21.10  -   př. Kunte 
 

Libor Kunte představil africkou zemi Namibii a její ohromné rozdíly, jak klimatické, přírodní, tak kulturní. 

Moderní univerzita propojené velemosty – proti slamům plných chatrčí z plechu, krásné vodopády a hluboké 

kaňony – proti pískovým i kamenným pouštím.  Samostatným záţitkem jsou zvířata i rostliny národního parku 

„ETMOSA“, Také pohled na další sukulenty a obří baobaby vţdy uchvátí.                                                                          =IB= 
 

3,3          Zamykání sezony v Chrudimi 
V sobotu 25.9. proběhla tradiční akce Zamykání sezony v Chrudimi, kterou každoročně organizuje Klub 
kaktusářů v Chrudimi. 
Dopoledne proběhla burza rostlin, kde bylo za slušné ceny moţno koupit špeky posledních let - Mam. luethyi, 

sanche-mejoradea - i mnoho sukulentů či literatury. Akce byla dobře zorganizovaná včetně moţnosti občerstvení. 

Odpoledne byla předána Dr. Janu Říhovi čestná cena Zlaty Alberto, kterou se ocenil jeho celoţivotní přinos 

našemu kaktusářství. Před zcela zaplněným kinosálem, kde posluchači seděli i na zemi, Jan Říha velmi zajímavě 

odpovídal na otázky prezidenta společnosti Josefa Odehnala a Pavla Pavlíčka, hlavního iniciátora akce. Poté 

proběhlo 5 asi půlhodinových přednášek. Vladimír Šorma nám předvedl krásné rozkvetle rostliny rodu 

Sulcorebutia, Libor Kunte nás zavedl to Mexika, Boris Vrškový velmi humornou formou na severozápad Keni k 

hranicím se Somálskem, Vítězslav Vlk do Etiopie a Petr Pavelka na Madagaskar. Přednášky měly spád a musely 

kaţdého potěšit. Večer ještě skalní vytrvalci poseděli v hostinci Modrá hvězda, kde hrála i hudba. Cely den byl 

velmi příjemný a příští pokračování Zamykáni sezony opět poslední sobotu v září 2005 mohu vřele doporučit.  =PP= 
 

3,4         Setkání gymnofilů 2004 – 10., 11. a 12. .9.     Ostrava - Martinov 
V sobotu 11.9. se v Martinově, konalo setkání gymnofilů. Uţ v pátek večer 10.9. se začalo do Martinova 

sjíţdět několik kaktusářů, kde byly na ubytovně zajištěny noclehy. Krásného slunného dne totiţ přátelé vyuţili 

k návštěvám okolních sbírek. Poslední zahraniční hosté ze vzdálených míst se dostali do Martinova aţ kolem 22. 

hodiny. Bohuţel v pátek na ubytování přijelo poměrně málo účastníků i kdyţ jsem měl objednávky od přátel, kteří 

vůbec na setkání nepřijeli.  

V sobotu 11.9. se však předpokládaný počet účastníků setkání gymnofilů naplnil, kdyţ se v sále usadilo 

kolem 60 muţů. Ještě odpoledne se přišlo na přednášky podívat několik přátel mezi nimi jediná ţena - paní 

Klímková z FM. V úvodu uvítal předseda sekce gymnofilů pan Jaroslav Procházka všechny přítomné a představil 

vzácné hosty ze zahraničí. Za ostravské kaktusáře promluvil pár slov předseda pan Lumír Král, kde krátce 

vzpomenul 50. výročí Klubu, ale také 60. narozeniny pana Procházky, kterému předal malou upomínku. 

 

     
Ing. Stuchlík, Procházka, Papsch (A), vzadu Odehnal        pan Bercht a Reijnen (N), Neuhuber (A) 

 
= 3 = 



     
   uprostřed Ing. Smutný, za nim Lichý a Lukašík          diskuse př. Úředníčka a Kovalského s Řepkou 
 

Po organizačních záleţitostech zahájil dopolední přednáškový cyklus pan Ludwig Bercht z Holandska a 

Wolfgang Papsch z Rakouska. Po kaţdé přednášce nastala dlouhá diskuse na promítnuté téma a tak se do oběda na 

více přednášek nedostalo. Po obědě zahájil promítání pan Gert Neuhuber z Rakouska, pak následovaly přednášky 

našich přátel. Prvý krátký vstup měl Ing. Stanislav Stuchlík z Brna, následoval Ing. Václav Jiránek z Prahy a v 

závěru Lumír Král z Ostravy, který představil několik ostravských sbírek našich gymnofilů. Setkání bylo ukončeno 

kolem 18. hodiny, pak následovala volná zábavy a navazování nových kontaktů. V neděli účastníci vyuţili 

krásného počasí a navštívili ještě další okolní kaktusářské sbírky. Poděkování patří organizátorům akce a já bych 

zvláště chtěl poděkovat př. Tůmovi a Ostravskému, kteří pomohli zabezpečit kladný chod tohoto setkání. Škoda, ţe 

z našich členů se zde objevilo jen malý počet členů, ale účastnily se zde početné delegace porubské, orlovské a 

frýdecké organizace. Dle ohlasů se setkání gymnofilů v Ostravě líbilo, takţe za dva roky se sejdeme snad v Praze.                                                                             
.                                                                                                                                       Autor:  Lumír Král, otištěno s jeho souhlasem (Ostník 333) 

 

Jako doplnění: za Prahu jsme jeli autem čtyři (Jiránek, Spurný, Tvrdík, Vařečka) a p. Makovička přijel vlakem. 

Přednášky byly opravdu skvělé, viděli jsme také mnoho nádherných sbírek.  

A opravdu bude za 2 roky je setkání GYMNOFILŮ v Praze.                                                             =JV= 
 

3,5          Podzimní výstava  16. – 26.9.2004 
 

Výstava v září byla celkem úspěšná, i kdyţ ji počasí moc nepřálo. Návštěva 4200 spokojených diváků je dokladem, 

ţe zájem je tradičně velký i bez speciální propagace. Nabídka rostlin byla pestrá a po celou dobu bylo z čeho 

vybírat.                                                                                                                                                                       =IB= 
 

3,6          Symposium v Brně   16.10.2004   -  80 let 
 

Brněnský klub ASTROPHYTUM slavil 80 let svého trvání. Bylo plno zahraničních i tuzemských hostů, Velmi 

kvalitní přednášky a krásné vzpomínání na velmi úspěšnou činnost.   BLAHOPŘEJEME !!!                                    =IB= 

4. CO BUDE          
 

4,1    Prosincová přednáška  16.12.2004 
 

Setkání opět se soutěţí diapozitivů i digitálních ukázek, oblíbený kvíz o zajímavé ceny, Malá tombola. Prosíme 

všechny co fotíte, přineste ukázky 10 – 20 obrázků.                                                                           =IB= 
 

4,2     Členské příspěvky – časopis KAKTUSY 2005 
 
 

Přílohou tohoto čísla Věstníku, letos posledního je i sloţenka A-V s Vaším evidenčním číslem (var. symbol) 

pro zaplacení členského příspěvku na rok 2005. Minimální = základní příspěvek pro rok 2005 je opět stejný jako 

loni a minulé roky. 

Členové nad 70 let                   220,- Kč. 

Ostatní členové minimálně      290,- Kč. 

Jen Věstník                                70,- Kč 

Tak jako v minulých letech necháme na Vás, jakou výši členského příspěvku nám pošlete. Máme radost 

z toho, ţe i letos se členská základna našeho klubu mírně zvýšila a máme více neţ 730 platících členů a z toho jiţ 

více neţ 50% platí více neţ minimální částku. Výbor je Vám všem, co Vám to situace umoţňuje vděčen a nám 

všem to pomáhá udrţovat činnost klubu na vysoké úrovni – zahraniční hosté na symposiu, doplňování knihovny o 

většinu odborných novinek z celého světa (stav knihovny je více neţ 1780 knih), zajištění zaznamenávání většiny 

přednášek na video (letos velmi rozšířené), pořádání a mírné dotování obou zájezdů apod. Příspěvky je moţno 



platit na přednáškách, nebo pomocí poukázek či bankovním převodem. Je vhodné platit obratem, ale je nutné 

dodrţet termín 31.1.2005 (termín klubové objednávky u vydavatele). 

Útrţky sloţenky slouţí jako legitimace (i případný bankovní výpis). Vy, kteří platíte bankovním převodem, 

nezapomeňte uvést evidenční číslo jako variabilní symbol. 

VELMI PROSÍM O DODRŢENÍ TERMÍNU A TĚM, KDO POŠLOU NĚCO NAVÍC, PŘEDEM DĚKUJI.                                                                                             

.                                                                                                                                              Ing Ivan Běťák - předseda 

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

Příspěvky do věstníku a přihlášky na zájezd posílejte na adresu:: 
Jiří  Vařečka,  Na Šabatce 2045/5,  143 00  Praha 412,  
mobil: 603 46 76 96, zázn. + fax: 2 61 71 01 01, e-mail:  jiri.varecka@seznam.cz      

předseda: ing.Ivan Běťák , Pod lesem 27 143 00 Praha 412 .                                   PF 2005 

Email: betak@mbox.vol.cz , tel. domu: 241 765 942 .                                  
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