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1. PŘEDNÁŠKY:

POZOR ZMĚNA !!!!!
Konají se ve Velké geologické posluchárně UK, Albertov 6, Praha 2 vždy ve
středu, začátek v 18.00 hod., sál otevřen od 17.30 hod., termíny:
(vždy
3. středa v měsíci) - změna výuky v novém semestru
Knihovna

Únor
Březen
Březen
Duben
Květen
Červen
Červen
Září
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

PROGRAM ČINNOSTI NA ROK 2006
Datum přednášky – téma

2.
15. 2.
2.
15. 3.
25. 3. 2006
6.
19. 4.
4.
17. 5.
1.
21. 5.
10. – 25. 6. 2006
7. 9.
13. – 27. 9. 2006
5. 10.
2. 11.
7. 12.

15. 2. Heřtus – J. Amerika
15. 3. Krejča – Brazílie
SYMPOZIUM 2006
19. 4. obsah bude upřesněn
17. 5. obsah bude upřesněn
přednáška není
VÝSTAVA
termíny budou pro podzim upřesněny
VÝSTAVA
termíny budou upřesněny
termíny budou upřesněny
termíny budou upřesněny

2. Knihovna
Výpůjční den v naší knihovně je každý první čtvrtek a třetí středu 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.

Zpráva o inventuře knihovny
Na přelomu roku 2005/2006 byla ve spolkové knihovně provedena inventura. Inventurní komise ve složení L. Berka
a V. Šedivý provedla fyzickou inventuru, během které byly dohledány všechny svazky, které jsou vedeny v přírůstkové
knize.
Během inventury bylo vyčleněno několik svazků, které je nutné nechat převázat.
Inventurní komise doporučuje, vzhledem k nedostatku místa, aby bylo provedeno snížení počtu některých titulů
v knihovně (u některých svazků máme 5 a více exemplářů). Výběr provede knihovník L. Berka a schválí výbor spolku.
Vyřazené tituly budou rozprodány členům v knihovně anebo na akcích pořádaných spolkem (Symposium, výstava).
Dále bylo konstatováno, že je několik dlužníků, kteří pokud nevrátí knihy do konce ledna 2006, obdrží druhou
upomínku.
Za rok 2005 přibyly do knihovny tyto tituly:
Poř.
číslo
1829
1830
1831
1832
1833
1834

Autor
Petitjean A.
Lukscheiter A.,
Lukscheiter O.
Steyn M.
časopis
časopis
časopis

Titul

Rok
vydání

Madagascar, par sa flore
Tilandsia I. - začínáme s tilandsiemi
Southern Africa Commiphora
Quepo 16
SIDA 20, No. 4
SIDA 21, No. 1

2003
2004
2003
2004

1835
1836
1837
1838
1839

časopis
časopis
časopis
časopis

Succulents - International Succ. Institute Japan
Kaktusy 40
Kaktusy 40
Kaktusy 40
Cactus & Co. 8

1840

časopis

Cactáceas Y Succulentas Mexicanas 38, 39

1841
1842
1843
1844
1845
1846

Zpravodaj Frailea 1994-2004
Kakteen und Andere Sukkulenten 51
Kakteen und Andere Sukkulenten 55
Succulenta 80
Succulenta 85
Los Cactos Nativos de Cuba
Karoo, South African Wildflower Guide 6

1997

Niewoudtuille South African Wildflower Guide 9

1997

1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858

časopis
časopis
časopis
časopis
časopis
Gutierrez J.
Shearing D., Heerden
K.
Manning J., Goldblatt
P.
Roux le A., Schelpe
T., Wahl Z.
Kidd M. M.
Christophe A.
časopis
časopis
časopis
časopis
časopis
časopis
časopis

2004
2004
2004
2004
2004
1993,
1994
1994 2004
2000
2004
2001
2004
1984

Namaqualand, South African Wildflower Guide 1
Cape Peninsula, South African Wildflower Guide 3
Socotra The Lost Island
Kaktusy 33
Kaktusy 33
Kaktusy 33
Cactaceae Etc. 14
Cactaceae Etc. 14
Cactaceae Etc. 14
Cactus and Succulent Journal of USA 76

1859

časopis

Alsterworthia International 1-4

1860

časopis

Alsterworthia International 1-3

1861
1862

časopis
časopis

Věstník sekce háčkovitých mamillarií (ed. J. Moučka) č. 1-6
Kaktus Klub 30

1863

časopis

Kakteen Sukkulenten 23, 24, 25

1864
1865

časopis
časopis

Zpravodaj Parodiofilů (ed. J. Jelínek)
Cactáceas Y Succulentas Mexicanas 49

1866

časopis

Kaktusy (souhrn speciálů vyšlých v letech 2003 - 2004)

1867

časopis

Kaktusár 12, 13, 14

1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875

časopis
časopis
časopis
časopis
Cole D.T., Cole N.A.
Rauh W.
Ježek Z., Kunte L.
Ježek Z., Kunte L.

Kaktusár 15, 16, 17, 18
SIDA 21, No. 2
Piante Grasse 23
Piante Grasse 24
Lithops, Flowering Stones
Určovací klíč pro rod Tillandsia, český překlad
Encyklopedie Sukulenty
Encyklopedie Sukulenty

1997
1996
2005
1997
1997
1997
2004
2004
2004
2004
2001,
2002,
2003,
2004
2001,
2002,
2003
1970,
1971,
1972
2004
1988,
1989,
1990
1969 1980
2004
2003,
2004
1985,
1986,
1978
1988,
1989,
1990,
1991
2004
2003
2004
2005
1986
2005
2006
19972005

1847
1848

1876

Atlas sukulentov 1-7, svazek A-E

1877
1878
1879

Donati D., Zanovello
C.
Déli T.

Atlas sukulentov 1-7, svazek F-Z

19972005

Turbinicarpus - Rapicactus
Virágzó Kövek

2005
2005

Díky obětavosti V. Havelíka byl zahájen převod vidokazet s přednáškami na DVD. Po převedení všech titulů,
bude možné zájemcům za cenu stanovenou výborem prodat kopii DVD vybrané přednášky.
V Libici 18.1. 2006

3. CO BYLO
3,1
Přednáška

L. Berka - knihovník

19.1.2006

Přítel Gratias, nadšený propagátor digitální techniky, nám ukázal, jak lze připravit poučnou
přednášku, ve které by se vůbec nemuselo mluvit. Vše je totiţ napsáno a znázorněno pod
promítanými obrázky nebo okolo nich.
Seznámil nás s velkorodem Euphorbie a s jeho třiceti sekcemi. Pro prezentaci jednotlivých sekcí
většinou pouţil ve sbírkách neběţné rostliny a krásné zvětšeniny květů, které jsou převáţně malé a
málo známé.
Vše doplnil několika obrázky z našich specializovaných sbírek tohoto rodu. Hodina uběhla rychle,
a tak zbylo i na zajímavou diskusi o pěstování.
-BI-

3,2

Výroční zpráva za rok 2005

Proběhl 84. rok pravidelné činnosti našeho spolku a byl snad opět úspěšný. Členská
základna ke konci roku skončila na 723 platících členech. Z tohoto počtu je 95 žen (13
%), mnohem více, než je průměr ve zbytku členů společnosti, v Praze trvale bydlí 328
členů a ve Středočeském kraji v nejbližším okolí Prahy dalších 157 členů.
V roce 2005 jsme uspořádali mezinárodní sympozium, kterého se zúčastnilo 156
platících posluchačů. V průběhu roku bylo devět odborných přednášek ve spolupráci
s botanickou zahradou UK Praha a dvě výstavy rovněž ve spolupráci s botanickou
zahradou UK v jejich prostorách s návštěvou více než 7000 platících návštěvníků
(držitelé ZTP průkazů, jejich doprovod a doprovod škol měl vstup zdarma). Knihovna již
tradičně fungovala pravidelně podle rozpisu a také zde přibyla řada zajímavých novinek.
Průběžně převádíme natočené přednášky z videa na DVD nosiče a zájem je docela
velký. Dva zájezdy za kaktusy do sbírek a na chrudimské „zavírání sezony“ byly dobře
obsazeny a účastníci byli velmi spokojeni. Rok je možno hodnotit jako dobrý, průměrný,
bezproblémový. Pro rok 2006 výbor předpokládá pokračovat v obdobném trendu
posledních let.
Předseda ing. Ivan Běťák

Z HISTORIE SPOLKU
Blíţí se významné výročí – v příštím roce oslavíme 85 let existence našeho Spolku. Chtěli bychom
je ve Věstníku připomenout v několika příspěvcích o jeho historii.
Úplné začátky jsou všeobecně známy, protoţe zaloţení Spolku Jaromírem Seidlem bylo několikrát
podrobně publikováno. Co však bylo dál, jako se Spolek dále vyvíjel, to se pokusíme stručně
popsat:
Právní existence Spolku pěstitelů kaktusů v R.Č.S. v Praze (tak zněl jeho oficiální název) byla
potvrzena v lednu 1923 a na 1.řádné valné hromadě začátkem března byl zvolen výbor v čele
s předsedou J.Seidlem. Spolkovou činnost za rok 1923 shrnul podrobně J.Perla, ve stručnosti jen
holá fakta – Spolek konal 12 členských schůzí s obsáhlým programem, bylo uspořádáno 5 exkurzí,
.
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na podzim (15.-18.9.1923) byla uspořádána historicky první spolková výstava na Ţofíně (v sále
restaurace dnešního Slovanského ostrova). Vystavovalo 25 členů, největší senzací byla expozice
importů z mexické cesty A.V.Friče. Podle uveřejněného seznamu čítal Spolek v té době 160 členů.

Jedním ze základních témat rozprav byla potřeba spolkového časopisu. V roce 1923 i 1924 sice
vycházely vlastním Seidlovým nákladem Kaktusy, sukkulenty a jejich pěstění, ale touha po
nezávislém spolkovém časopise byla moţná jednou z mnoha příčin rozkolu, který probíhal ve druhé
polovině roku 1924 a jehoţ okolnosti nejsou dodnes uspokojivě vysvětleny; oficiální spolkové
materiály se o tom vyjadřují velmi skoupě. Důsledkem bylo rozštěpení původního Spolku a vznik
„Volného sdruţení kaktusářů“ v čele s J.Seidlem, později „Sdruţení kaktusářů“ (ustavující schůze
v prosinci 1925, předsedou zvolen B.Brettschneider).
Na mimořádné valné hromadě v říjnu 1924 byl předsedou Spolku zvolen V.Corvín a nový výbor
vyhlašuje základní program - časopis, spolkový skleník, knihovna.
O vzájemných vztazích vypovídá noticka na pozvánce do členské schůze Spolku dne 4.ledna 1925:
„P.T. členy upozorňujeme, že bývalý předseda p.Seidl zakládá kroužek kaktusářů, směřující
k oslabení našeho spolku. Podobné tříštění sil je zjevem nezdravým a proto varujeme členy před
vstupováním do tohoto kroužku, poněvadž by se tím cíl spolkem sledovaný oddálil, případně jeho
dosažení bylo by znemožněno.“
Časopis Spolku pěstitelů kaktusů v RČS začal vycházet v lednu 1925 jako měsíčník, v prvním
roce jej střídavě redigovali J.Perla a L.Matásek, ve druhém ročníku byl název změněn na
Kaktusářské listy. Paralelně vycházela i Kaktusová příloha časopisu Ţivot v přírodě, která byla
oficiálním orgánem Volného sdruţení a později i brněnského spolku Astrophytum, který vznikl
v roce 1924.
V roce 1925 byl předsedou Spolku zvolen opět V.Corvín, stav členstva Spolku okolo 260, časopis
odebírala asi polovina z nich, spolková knihovna čítala 17 titulů.
. Průběh členských schůzí které se konaly pravidelně kaţdou první neděli v měsíci v salonku
restaurace U Bumbrlíčků na Národní třídě 9 dokumentuje jako příklad zápis o červencové schůzi
1925 (návštěva byla s ohledem na prázdninový čas poněkud slabší – sešli se ti nejvěrnější v počtu
35 osob): Po formálním zahájení a zprávách funkcionářů byl vysvětlen dotaz p.Horáčka, proč se na
něj nedostala semena, rozdávaná na členské schůzi v dubnu. Pak následovala ukázka rostlin, které
přinesl p.Čákora (Cereus silvestrii se spoustou květů, kvetoucí Echinocactus ottonis, setispinus.
E.multiflorus, Mam.centricirha, Mam.camptotricha, Mam.wildii a Mam.polythele). Mezi členy pak
byly rozdány odnoţe Cereus hamatus, C.flageliformis, M.elongata, Echinopsis schickendantzii a
eyresii. Dále následovalo „promítání obrazů kakt. rostlin se slovním doprovodem Ing.Perly.
Promítáno bylo zrcadlovým projekčním aparátem, tedy z přímé fotografie, které velmi laskavě
zapůjčil pan továrník Kozelský… obrázky byly tak jasné a velké, že pro naše účely je takový přístroj
přímo ideální neboť není třeba drahých diapozitivů… přednášející rozdělil látku podle rozdělení
Brittona a Roseho..Výklad týkal se popisu hlavních znaků rostlin, naleziště a obsahoval i krátký
popis pro pěstění…Přednáška byla živě aklamována. Po této velmi pěkné přednášce probral
p.Štraybl zacházení s rostlinami v červenci jakož i způsob roubování rostlin. Roubování bylo též
prakticky demonstrováno… jeden druh roubován pomocí gumiček, druhý lýkem. Prodej rostlin byl
tentokrát chabý, ač nabízeny byly dobré druhy jako Etus myriostigma, seelowii, submammulosus,
setispinus, Epsis pentlandii, Rebutia fiebrigii, Glandulifera clava, biglandulosa, erecta,
Anhalonium williamsii a m.j. Zdařilá schůze skončena o 17 hodině.“
V roce 1926 jsou tu stále dva praţské spolky (a budou vedle sebe existovat aţ do roku 1939, kdy po
mnoha neúspěšných pokusech dojde konečně ke sloučení), scházejí se kaţdou první neděli v měsíci
U Bumbrlíčků na Národní třídě a U Zlaté husy na Václavském náměstí (ti, kteří byli členy obou
spolků řeší vţdy dilema, kterou schůzi navštívit) a pořádají ve stejném termínu samostatné výstavy,
jedni v Kinského zahradě, druzí snad v České botanické zahradě (dnes Botanická zahrada UK Na
Slupi).
Kaktusářské listy se po otupení hrotů a sjednocení stanovisek, týkajících se především názvu a
celostátní působnosti praţského Spolku, staly také oficiálním orgánem brněnského Astrophyta.
Přesný počet členů Spolku se z dochovaných dobových dokumentů nepodařilo zjistit, lze však
počítat s čísle okolo 150, zbývající dopočet do necelé třístovky doplňovalo „Sdruţení“.
Předsedou Spolku byl opět V:Corvín, hlavním „tahounem“ však byl J.Perla. Posuďte sami:
- byl místopředsedou Spolku
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- redigoval časopis, vydávaný kaţdý měsíc a zároveň byl jeho hlavním přispěvatelem (s největší
pravděpodobností mu nic jiného nezbývalo); kromě čtyř článků na 14 stranách od O.Sadovského

napsal zbývajících 82 stran včetně vlastních fotografií (není proto divu, ţe se redakce koncem roku
1926 vzdal, ale ne nadlouho, v příštích letech v této činnosti s úspěchem pokračoval)
- aktivně se podílel na programu členských schůzí i na spolkové výstavě
Jak je časopis pro spolkovou činnost důleţitý poznalo „Sdruţení“, které se poté, co přestala
vycházet Kaktusová příloha Ţivota v přírodě, dostalo do určité izolace a v druhé polovině roku bylo
nuceno také prohlásit Kaktusářské listy za svůj spolkový orgán.
1927 – Kaktusářské listy, vycházející v nákladu okolo 250-300 výtisků v rozsahu 12 čísel o 100
stranách jsou spolkovým orgánem Spolku kaktusářů v RČS v Praze, Sdružení kaktusářů
v Praze, Astrophyta, spolku pěstitelů kaktusů v Brně, Kroužku kaktusářů v Hradci Králové a
Kroužku kaktusářů v Českých Budějovicích.
Celkový stav členů Spolku podle únorové valné hromady je 179 (členem byl také známý praţský
bohém a kumpán Jaroslava Haška Z.M.Kuděj), předsedou zvolen plukovník v.v. Horlivý. Sdruţení
má 118 členů, předsedou zvolen Brettschneider.
V jubilejním pátém roce trvání Spolku panuje smířlivá atmosféra, oba spolky se vzájemně tolerují a
navštěvují (ze zprávy o členské schůzi Sdruţení dne 6.února: „.. U Zlaté husy za účasti 30 členů a
několika hostí. Slíbená přednáška p.J.Seidla musela se pro nedostavení téhož odložiti. V náhradu za
tuto přednášel p.ing.Graulich o kaktusové zemi. Po ukončení schůze šla většina členů navštíviti
valnou hromadu Spolku pěstitelů kaktusů v ČSR, čímž dán byl hromadný projev pro pěstování
přátelských vztahů se jmenovaným Spolkem“), na říjnovou slavnostní schůzi Spolku se dokonce
dostavili členové Sdruţení v čele s předsedou Brettschneiderem. Sbliţování ústí v dohodu o konání
společných schůzí, ta však vydrţela jen do konce roku 1927…
vš
Střípky z Věstníků
*Ten úplně první, který vyšel v únoru 1953, byl nazván Oběţník č.1 Krouţku kaktusářů závodního
klubu při ZR biologické fakulty a byl smutný. Oznamoval, ţe opatřením ÚNV v Praze ze dne
22.srpna 1952 byl Spolek českých kaktusářů v praze vyzván, aby se začlenil do některé celostátní
organizace. Výbor Spolku se „..po pečlivé úvazevšech možností, jse k tomu zmocněn členstvem
usnesl na začlenění spolku jako celku do Závodního klubu ROH při Závodní radě biologické fakulty
v Praze ve formě zájmového kroužku pod názvem Kroužek kaktusářů. Dnem 16.ledna 1953 skončila
činnost Spolku českých kaktusářů v Praze.“
*Věstník č.1 Klubu kaktusářů Praha, publikovaný v lednu 1970: informace o práci sekcí
mexikofilů, Mammillaria a Frailea, , zahájení příprav oslav 50 let českého kaktusářství v roce 1972.
Spolek měl v té době 460 členů, zemřeli dlouholetí význační a čestní členové V.Vojta a
R.Klobouček a také legendární J.Fidrmuc.
* před třiceti lety, v lednu 1976 (Věstník č.37) měl J.Říha za účasti asi 170 členů přednášku o
kaktusech jihozápadu USA a přilehlých oblastí Mexika, v únoru přednáška K.Herzbergové z NDR
o sukulentní flóře a památkách Mexika a Guatemaly, sekce Mammillaria a Mexikofilů vydaly další
Zpravodaje. Spolek měl tenkrát 713 členů
*před dvaceti lety, leden 1986 (Věstník č.88) - R.Šubík nás seznámil na lednové přednášce
s botanickými zahradami v Curychu, Vídni a Linci, sbírkami několika vídeňských kaktusářů a s
jiţ historickými snímky ze sbírek Z.Fleischera v Brně, Berounského v Praze a Městských sadů
v Olomouci
Taky jsme téměř jednomyslně odhlasovali návrh na zapojení KKP do soutěţe organizačních
sloţek ČZS (jehoţ jsme byli členem) na počest XVII. sjezdu KSČ. Mimo jiné naši členové v roce
1985 v rámci členské aktivity usušili a odevzdali socialistickému sektoru 20q sena (to bylo něco!).
Spolek měl v té době 750 členů
* a před 10 lety v únoru 1996 jsme proţili „nádherný večer v Mexiku s Ing.P.Heřtusem; byla to jeho
první cesta na naleziště a z komentáře bylo cítit, jak ji proţíval“. Další spolkové zprávy se týkaly
zájezdu do německa k firmě Haude, sympozia 96 a připravované červnové výstavy a návrhu její
koncepce
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VÝZVA
Prosíme členy, kteří mohou zapůjčit či věnovat jakékoliv materiály, týkající se Spolku, ohlašte
se u V.Šedivého (e-mail vladsedivy@centrum.cz, případně osobně na členských schůzích),
nebo na kohokoliv z výboru Spolku. Vítáme materiály z minulosti i současnosti (fotografie
z výstav, sbírek pražských členů, novinové i časopisecké články, plakátky, věstníky atd.).
Prosíme, nelikvidujte nic, co má vztah k jakékoliv spolkové činnosti, rádi bychom docílili co
nejúplnější archiv SPKS, který by podal co nejucelenější obraz Spolku od jeho počátků až po
současnost.

4. CO BUDE
4,1 Sympozium 2006

25.3.2006

Po tuhé zimě začneme i letos sezonu tradičním sympoziem v Praze. Bude se konat poslední sobotu
v březnu 25. 3. 2006 na stejném místě jako loni: v Libni, Zenklova ul. (Bílý dům), Praha 8.
Sympozium má v programu 4 přednášky: Brazílie (Halfar), Kaktusy v národních parcích USA
(Odehnal), Etiopie (Vlk), Mexiko (...).
V prodeji budou i přebytky starších časopisů a také nějaké rostliny. Vstupné 80 Kč. Začátek v 9.00
hod.
–BI–

4,2 Záměr 39. výstavy kaktusů „KAKTUSY 2006“
Expozice
1. Gymnocalycium
2. Rod Pachypodium
3. Agave
4. Sukulenty Mexika
5. Kaktuáři KKP
6. Fotografie

Garant
Vařečka
Mgr. Pavelka
Ing. Berka
Halbich
Kašpar
Havelík

Soutěže
1. Půl metru z mé sbírky
2. Miska s kaktusy (do průměru 35cm)
3: Můj nejhezčí sukulent – EUPHORBIA

Garant
Kašpar
Kašpar
Kašpar

Přihlášky do prodeje rostlin na 39.výstavě K+S posílejte do 30.dubna
2006 na adresu : Halbich Karel,K lukám 649/12 Praha 4,142 00.
nebo na e-mail : karel.halbich@volný.cz nebo karel.halbich@quick.cz.Přihlášky
do prodeje pouze v písemné podobě budu vybírat i na členských schůzích v březnu
a dubnu.
HK

4,3 Kaktusářský zájezd 13.5.2006
V 7:00 odjezd od Ženských domovů (Akcent), v 9 hod pan Slaba a potom jedeme za
kytičkami a pěstiteli v povodí Lužnice. Návrat do cca 20 hod. Bude zájem, hlaste
se již dnes, e - mail nebo SMS, všem odpovím a potvrdím místo.
Kontakt dole pod čarou. Jirka Vařečka.

4,4 a na závěr něco pro Gymnofily
Mám na výstavě garanta expozice Gymnocalycií a zároveň Vás chci předem upozornit, že se

bude konat

setkání Gymnofilů v Praze, 26.8.2006 (sobota)

moje maličkost se bude podílet na organizaci, akce začne již v pátek, v neděli u mne ranní
česnečka a potom návštěvy sbírek.
Jirka Vařečka
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

