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

č.182
-

1. PŘEDNÁŠKY:

15.5.2006



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.

3. CO BYLO
3,1 Přednášky
15. 2. přednáška ing. Pavel Heřtus
Velmi pěkně připravená přednáška o letošním zájezdu do nejchudší jihoamerické země – Bolívie.
Cesta byla plná napětí a překvapení (rozbité auto, nemoc – hospitalizace, přepadení), ale také
nádherných přírodních krás a zajímavé kaktusové vegetace.
15. 3. přednáška Mgr. Petr Pavelka
Přednášku provázela celá řada problémů. Nejdříve se omluvil přednášející př. Krejča z Brna, dále
byl mimořádně obsazen sál a museli jsme se přesunout o 300 m vedle do menšího sálu a zde se
nechtělo pracovat technice. Nakonec se vše podařilo a přednáška proběhla v pohodě a místo v
Brazílii jsme byli v říši sukulentů Afriky. Sál byl plný a přednáška zajímavá.
19. 4. přednáška J. Hofer (Švýcarsko)
Přítel Hofer (překlad Bohata) nás provedl rody epyfitních kaktusů, kterým se kromě milovaného
Mexika věnuje již řadu let. Mohli jsme sledovat rostliny jak na nalezištích Jižní Ameriky, tak ze
skleníků autora. Zvláště zajímavé byly kvetoucí rostliny s nezvyklými plody, které působí velmi
dekorativně. Velmi pěkná a vyčerpávající přednáška.
20. 4. přednáška J. Hofer (Švýcarsko) v Čelákovicích
V krásných prostorách muzea Čelákovic nás přítel Hofer (překlad Pavelka) zavedl za sukulenty
Mexika. Mexiko navštívil 11krát a sukulenty nebyly hlavním zájmem návštěv, ale přesto jsme
viděli i to, co se málokdy uceleně a přehledně přednáší. Návštěva J. Hofera byla vítaným
zpestřením jarní sezony.
–BI–

3,2

Sympozium Praha 25. 3. 2006

Letošní sympozium patřilo plně přednášejícím tuzemským a myslím, že bylo na co se
koukat a co poslouchat. Dopoledne měl poprvé v Praze přednášku př. Halfar o Brazílii.
Bylo opravdu na co se dívat. Většina rostlin není u nás běžně rozšířená a moc se na
přednáškách nevídá (uebelmannie, diskokaktusy). Obrázky byly krásné a doprovod
vyčerpávající. Následovala přednáška př. Odehnala o kaktusech národních parků USA a
jejich okolí. Opět nádherná příroda, krásné, často kvetoucí rostliny a vyčerpávající
doprovod. Po polední přestávce jsme přešli od kaktusů k sukulentům a př. Vlk nás provedl
Etiopií. Ukázal množství zajímavých sukulentů zvláště euphorbií, krásnou zemi plnou
protikladů, ohromné chudoby a také zajímavých historických památek. Závěr byl opět
Mexiko a př. Záruba porovnal Mexiko na jaře, v létě a na podzim. Často to byla ta samá
místa a rostliny. Diapozitivy byly opět nádherné a nikomu nevadilo, že jsme přetáhli čas
skoro o hodinu. Sympozium bylo doplněno výstavou nádherných mexických fotografií př.
Záruby. Navštívilo ho kolem dvou set posluchačů. V předsálí byla k dostání literatura,
celkem slušná nabídka zajímavých rostlina a semen. Za rok opět na shledanou.
–BI–

3,3

Autobusový zájezd 13.5.2006

V 7 hod odjezd se zastávkami: pan Slaba (Tálin), pánové Vodička a Kovář (Písek), oběd,
pánové Kaisler a Koukal (Soběslav), naleziště „masožravek“ a na závěr pan Lexa
(Tábor), návrat v 20:30.
Myslím že opět patřil k těm povedeným a musím velice poděkovat všem kolegům
kaktusářům, kteří nás vpustili do svých sbírek. Viděli jsme opravdu krásné rostliny a
možností nákupu bylo také dost. A děkuji za účast.
.
Jirka Vařečka

4. CO BUDE
4,1

Šedesátníci

V těchto dnech oslavili své 60. narozeniny naši pražští kolegové: Viktor Havelík, Karel
Soukup a Jiří Vaněk. Všechny tři pohltil koníček kaktusaření již v brzkém mládí a věnují se
mu více než 40 let. Patří k pravidelným a nepřehlédnutelným účastníkům většiny akcí
našeho klubu. Všechny tři také kromě kaktusů zajímá další dění spojené s přírodou.
Přejeme vám mnoho dalších krásných chvil a radosti nad novými zážitky z cest či
rozkvetlých rostlin.
–BI–

4,2

39. výstava kaktusů „KAKTUSY 2006“

10. – 25.6

.

Opět ve spolupráci s Botanickou zahradou Univerzity Karlovy v jejich sklenících Na slupi.
Co uvidíme: rody Gymnogalicium, Pachypodium, Agave a dále sukulenty Mexika, 6
expozicí pražských kaktusářů, fotografie z cest a oblíbené soutěže – půl metru z mé
sbírky, miska s kaktusy (do průměru 35 cm), nejhezčí sukulent. Oceňovat bude opět
odborná nezávislá porota. Těšíme se na vaši návštěvu.
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
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Z HISTORIE SPOLKU
Minule jsme naše vzpomínání zakončili konstatováním, že sbližování obou pražských organizací
vydrželo jen do konce roku 1927. Dohodnuté společné schůze skončily po dvou měsících a Spolek
i Sdružení šly dále každý svou vlastní cestou (z valné hromady Spolku 8.1.1928: „rovněž
přetřásána byla otázka sloučení našeho spolku se Sdružením – členstvo si však vyhrazuje, aby
spolek si zachoval primát a neodvislost“) s častými paralelami.
Také životně důležitá dohoda o společném vydávání Kaktusářských Listů vzala za své koncem
roku 1929, kdy výbor Spolku „po zralém uvážení rozhodl se.. vydávati časopis sám. Důvodem,
proč bylo k tomuto kroku přikročeno, byly požadavky Sdružení kaktusářů, které náš spolek
z prestyžních důvodů nemohl splniti “.
V roce 1929 má Spolek 162 členů, Sdružení 124 členů, zdá se však, že Spolek je stabilnější,
jednotnější; z kusých zpráv lze totiž usuzovat na vnitřní rozpory Sdružení - nejprve někdy
koncem roku 1928 odešel kontroverzní A.V.Frič (zaslal výboru dokonce „urážející dopis“), v roce
1929 s kaktusařením skončil i J.Seidl a vedoucí redakčního kruhu Kaktusářských Listů a
současně předseda Sdružení J.Perla se s ním rozloučil kaktusářským nekrologem: „Zemřel. Ne sice
jako člověk a známý umělec, ale jako kaktusář. On, který založil u nás kaktusaření, stál u kolébky
dnešních spolků, burcoval v nás lásku ke kaktusům a byl naším prvním učitelem, opustil
kaktusaření.. Můžeme jen litovat jeho odchodu z našich řad. Budiž země lehkou jeho kaktusům.“
Neshody vyvrcholily na přelomu 1929/30 a kulminovaly na valné hromadě Sdružení v lednu 1930
odchodem opoziční skupiny, vedené B.Brettschneiderem ( který se začal hned poté rychle
prosazovat ve Spolku). Předsedou Sdružení byl již potřetí zvolen J.Perla, který byl zároveň
pověřen vedením nově zřízeného časopisu Kaktusářský Obzor. Ten zde také v polovině roku
1930 podrobil úroveň Kaktusářských Listů zdrcující kritice. Jeho vratká pozice, kdy byl členem
Spolku a zároveň předsedou Sdružení, se tak stala zřejmě neudržitelnou a Perla na konci roku ze
Spolku vystoupil.
Do třetice začal vydávat v roce 1930 i brněnský spolek Astrophytum svůj časopis Kaktusář.
Všechny časopisy vycházely jako měsíčníky, což představovalo v ročním souhrnu téměř 300 stran
čtení pro přibližně 600 registrovaných členů všech spolků. Následky takového luxusu na sebe
nenechaly dlouho čekat. Již koncem roku 1931 skončil z finančních důvodů Kaktusářský Obzor a
spolkovým orgánem Sdružení se od roku 1932 stal brněnský Kaktusář (jak jinak?). Paralelní
existence obou časopisů vydržela do roku 1934, kdy nejen z finančních důvodů byly zastaveny
Kaktusářské Listy a jediným časopisem všech kaktusářských spolků se stal brněnský Kaktusář.
Astrophytum Brno, jako majitel a vydavatel, však vydrželo velký finanční tlak jen po další dva
roky. Větší potenciál obou pražských spolků a jejich vzájemné přibližování v druhé polovině
třicátých let pak dovolily obnovit v roce 1937 Kaktusářské Listy, které byly až do úředního
zastavení v roce 1941 opět jediným kaktusářským časopisem ( ze zprávy o spolkové činnosti na
členské schůzi Spolku 6.12.1936: „..rapidně stoupající zájem zmnohonásobil činnost a práci
našeho spolku.. to ovšem vyžaduje užší a častější styk písemný se členstvem, čtenáři i zájemci a to
pravidelný a vždycky včas. Vydavatelstvo Kaktusáře, ač vycházelo nám skutečně vstříc, nemohlo
nám poskytnout více místa ani na zprávy spolkové, tím méně na přímé zprávy s našimi čtenáři.
Proto rozhodli jsme se obnoviti vydávání časopisu vlastního..“). Ale to jsme udělali příliš velký
skok v časové linii, kterou se snažíme sledovat. Vraťme se tedy ještě krátce zpátky k desetiletému
výročí existence Spolku a ocitujme několik podnětných myšlenek z úvodníku prvního čísla
Kaktusářských Listů 1932:
„Jubileum – jak krásné slovo – jaký krásný pocit toho, který jest středem jubilejních oslav.. Ne
však složiti ruce v klín! Naopak! Opět a stále jest nutno vrhati se do práce pro blaho toho, co jsme
vybudovali pro ty naše miláčky, které tak pečlivě ošetřujeme, jimž jsme vzali domovinu, ten teplý
útulek – jich ráj.
Avšak něco té lásky též věnujme spolku, tomu, kdo nás spojuje“
Výstavy jsou důležitou, ale i komplikovanou součástí pražské kaktusářské historie období první
československé republiky, kopírující neustále se měnící situaci na této scéně. Pokusíme se ji
postupně osvětlit.
Ve Věstníku č.181 jsme se stručně zmínili o historicky první výstavě Spolku, konané v roce 1923
na Žofíně. Tentokrát se vrátíme k době přesně před osmdesáti lety, k roku 1926, kdy se konaly
dokonce dvě výstavy. Tou první byla 2.spolková výstava ve sklenících veřejného akvaria
v Kinského sadech (29.6. – 6.7.) a máme o ní dostatek informací. Referát podal v Kaktusářských

Listech 1926 J.Perla a v úvodu porovnal vývoj, který se za ty tři roky od první výstavy odehrál:
hlavním měřítkem kaktusářské vyspělosti na té první výstavě byly importy, ta druhá preferovala
„rostlinu domácího původu u níž správným pěstováním lze docíliti vzhledu originálu..“
Očekávaná účast vystavovatelů (měla to být především příležitost pro co největší počet členů
Spolku) byla stejně jako mnohokrát později mizivá a J.Perla neskrýval své zklamání –
„nepochopitelná neúčast složila břímě výstavy na bedra výboru..“ Vystavovatelů bylo celkem 12
+ spolková sbírka (ta si zasluhuje samostatný příspěvek někdy příště). Sortiment vystavovaných
rostlin byl veliký, nechybělo i množství sukulentů. Největší expozici měl A.Žížala (115 rostlin),
který „ vystavoval své nejhezčí a nejvzácnější věci, značný počet cereusů, echinocactů,
echinocereusů a mammillarií“; nejkrásnější rostliny vystavoval A.Čákora z Kutné Hory „ import
nemůže být krásnější a mezi zvlášť pěkně otrněné náležely Etus zacatecasensis, heterochromus,
electracanthus, monvillei... velký kulatý stůl vyhražen byl V.Fulínovi, který kromě velkých
importovaných exemplářů nabázel mnoho prodejných kaktusů, velice četně byly zastoupeny též
ostatní sukulenty, které šly čile na odbyt.“ Samotný J.Perla vystavoval nejen velké rostliny, ale i
semenáče „ pro srovnání jak pravokořenné, tak i roubované na Echinopsis.“. Také začátečníci
Horlivý a Kindl se nenechali zahanbit, „ na obou sbírkách bylo vidět vzorné pěstění“.
J.Perla výstavu zhodnotil slovy „s výstavou a jejím morálním úspěchem můžeme být vskutku
spokojeni a to tím spíše, že byla prací jen několika lidí. Dokázali, že jsou kaktusáři, neboť to co
vystavili, bylo výsledkem jedině jejich pěstitelské činnosti. „

Podle zprávy jednatele výstavu navštívilo 1100 platících osob, samotná výstava však skončila
finančním schodkem 1.256 Kč, vzniklým především nutnými adaptačními pracemi ve výstavních
prostorech („ ..stav skleníku byl prabídný, ale usilovnou prací výboru se podařilo jej proměniti ve
zcela pěkný výstavní sál...vzdor tomu morální účinek byl skvělý „).
O té druhé, kterou byla 1.výstava Sdružení kaktusářů v České botanické zahradě Na Slupi (27.6. –
7.7.), víme bohužel jen velmi málo – zúčastnilo se jí také 12 vystavovatelů a 2 obchodní firmy,
takže „ celkem byla přes veškeré obavy pořadatelů Sdružení zdařilá“. Zajímavé je hodnocení obou
výstav, obsažené v závěru již citované zprávy J.Perly: „Cestovatel Frič, který také naší výstavu
navštívil, odpověděl na otázku co o ní soudí, slovy: Ta naše, ta je víc propagační, ale tady, tady je
to pro kennery (znalce). A tato slova kaktusáře, který mnoho viděl, již něco znamenají!“ (Frič byl
v té době ještě členem Sdružení)
P.S.: Shodný termín obou výstav nelze tentokrát přičíst jen vzájemné rivalitě Spolku a Sdružení;
ve větší míře se na jeho volbě podílel VIII. všesokolský slet, který se konal poprvé na Strahově
s hlavním programem ve dnech 3.-6.7.1926
vš
=4=

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.
Jsme rádi, že na tomto místě už můžeme poděkovat příteli L.Kellerovi za věnování
cenných dokumentů a oběma V.Myšákům za zapůjčení fotografií z pozůstalosti
J.Perly

4,4 Setkání Gymnofilů v Praze, 26.8.2006 (sobota)
Po šesti letech je opět v Praze setkání Gymnofilů. Na programu bude cca 6
přednášejících, převážně zahraničních.
K programu: pro ty, kteří přijedou již v pátek 25.8. bude zajištěn salonek a zřejmě jedna
mimořádná přednáška – popovídání si na téma našich oblíbených kytiček a samozřejmě
večerní program. V sobotu 26.8. začínáme v 9 hodin a plánovaný oficiální konec
přednášek tak v cca 17 – 18 hodin. V místě zajištěny obědy i večeře. V neděli Vás ráno
zvu do své sbírky, bude připravena již tradiční ranní vyprošťovací česnečka a kytičky ve
skleníčku.
Ubytování: Domov mládeže, Ohradní 24, 142 00 Praha 4.
Cena na Prahu nevídaná, noc za 241,-Kč !!! a je to cca 200 metrů od místa konání.
Místo konání: Domov Sue Ryder, Michelská 1/7, 142 00 Praha 4
Veškeré informace, přihlášky, ubytování a dotazy směřujte na mne, prosím emailem
nebo SMS. Kompletní informace budou od cca 15.6.06 na www.gymno2006.estranky.cz
a dále se samozřejmě můžete podívat na www.sue-ryder.cz
jako na místo konání.
Jednoduchá hromadná doprava: Metro Kačerov (trasa C), směr Michle, dnes BUS 139,
170, atd. 4. stanice vystoupit. Těším se na setkání a věřím, že se přijde podívat také
mnoho dalších kaktusářů, kteří mají zájem o kvalitní přednášky aj.Ameriku Jirka Vařečka
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příspěvky do věstníku a na Setkání Gymnofilů 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 .
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