
Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze – zal. 1922 
 

Věstník                                                 č. 186                             15. 5. 2007 
1. PŘEDNÁŠKY:                                

Konají se ve Velké geologické posluchárně UK, Albertov 6, Praha 2 

ve čtvrtek, začátek v 18.00 hod., sál otevřen od 17.30 hod.,  
 

Termínový kalendář na rok  2007  

 knihovna přednáška téma 

Únor 1. 2. 15. 2. 15. 2. Mexiko – Hlaváček 

Březen 1. 3. 15. 3. 15. 3. jih USA – Šnicer 

Březen 31. 3. sympozium   

Duben 5. 4. 19. 4. 19. 4. Brazílie – Krajča 

Květen 3. 5. 17. 5. 17. 5. Jižní Amerika – Tvrdík 

Květen 8. 5. zájezd do VČ   

Červen 7. 6. 21.6.   

Červen 9. - 24. 6. výstava   

Září 6. 9. 20. 9. 20. 9. bude upřesněno 

Září 13.– 23. 9. výstava   

Září 29. 9.  zájezd do Chrudimi   

Říjen 4. 10. 18. 10. 18. 10. bude upřesněno 

Listopad 1. 11. 15. 11. 15. 11. bude upřesněno 

Prosinec 6. 12. 20 .12. 20. 12. tradiční vánoční setkání 
 
 

2. Knihovna     
  

Výpůjční den v naší knihovně je první čtvrtek v měsíci a ve čtvrtek v den přednášky, vždy 
16.30–17.30.      
 

Kazety si lze vypůjčit v knihovně na dobu 1 měsíce anebo poštou na adrese : 
Ing. Lubomír Berka, Libice 10, Dobříš, e-mail:  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.   
 

Část videotéky již byla převedena na DVD, nabízíme možnost přenechání kopie – cena za 1 DVD 
je 50 Kč, způsob objednání je stejný jako u videokazet – aktuální seznam je na www. Klubu anebo 
na požádání zašlu. 
www. adresy Spolku - www.mujweb.cz/www/spks: 

Umožňujeme rovněž půjčení knih zasláním poštou, podmínky půjčení jsou stejné jako u videokazet.. 
 
 

3. CO BYLO     
Přednáška únor 

Náš dlouholetý člen a pravidelný účastník všech našich akcí, přítel Václav Hlaváček, měl možnost několikrát 

se v poslední době podívat do Mexika a jižních států USA. Přednášku rozdělil do bloků podle rodů kaktusů, 

které na svých cestách viděl. Protože nejel po vyjetých, obvyklých trasách většiny cestovatelů poslední doby, 

měli jsme možnost vidět zase nové rostliny z toho nepřeberného množství, které v těchto částech světa roste, 

včetně rostlin z Baja Kalifornie. Obrázky měly dobrou kvalitu a slovní doprovod byl vyčerpávající. Pěkný 

večer.                                                                                                                                                             – IB – 

 

Přednáška březen 

Po dlouhé době se u nás představil mladý aktivní kontroverzní cestovatel J. Šnicer a provedl nás po 

nalezištích a botanických zahradách jihozápadu USA. Kromě několika kaktusů jsme viděli velmi pěkné 

záběry krajiny, pohledy na monumenty a kaňony z neobvyklých míst a také spolucestovatele v různých 

pozicích. Rovněž obrázky několika místních obyvatel doplněné neutuchajícím vodopádem (slovopádem) 

autorových historek, využívajícím rozmanitost a pestrost českého jazyka, byly pro plný sál (více než 100) 

příjemným zážitkem. Jen těch kaktusů nebylo tentokrát až tak moc.                                                           – IB – 
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Přednáška duben 

Přítel Krajča (bývalý závodník na kolech) se dvakrát (v letech 2005–2006) vydal do Brazílie za svými 

oblíbenými übelmanniemi. Tento malý rod roste na poměrně omezeném území v okolí města Diamantina. 

Přítel Krajča si přivezl do Brazílie terénní kolo a na něm se tři měsíce pohyboval od jednoho naleziště 

k druhému. Spal většinou ve stanu, pořídil sérii opravdu nádherných snímků z nalezišť většiny druhů 

a variant tohoto rodu. Protože rostliny rostou jen v místech, kde je většinou bílý křemen (často až křišťál) 

a rostliny jsou převážně černě vytrněné a barva stonku je od zelené přes šedou do černé, občas červené, dává 

většinou bílý podklad obrázkům opravdu pěkný přirozený kontrast. Různých zážitků bylo plno a nechyběly 

ani hezké Brazilky. Vše provázel fundovaný výklad. Byl to opravdu krásný večer. 
                                                                                                                                                                       – BI – 
 

Sympozium 2007 – Praha 
Pražské sympozium vždy začíná kaktusářský rok a je také ukazatelem nálady kaktusářsko-sukulentářské 

veřejnosti. Pražská organizace má letos opět významný rok – rok 85. výročí od založení a nepřetržitého 

působení a k tomu pořádáme také 40. oficiální velkou výstavu kaktusů a sukulentů ve spolupráci 

s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Botanické zahradě Na Slupi.  

Letošní návštěva sympozia – více než 200 (175 platících) posluchačů – je opravdu pěkná a skoro největší za 

posledních 10 let.  

Návštěvníky přivítal jako obvykle předseda pražské organizace přítel Běťák a pozval přítomné na 

připravované pražské akce. Dopolední blok vedl přítel Šedivý. 

První přednáška přítele Ing. Richtera z Pardubic nás zavedla do Bolívie a Argentiny. Přestože tam v poslední 

době jezdí a přednáší o tom „kdekdo“, byl to nový pohled, zajímavé obrázky dobré kvality a velmi dobrý 

fundovaný slovní doprovod. Navštívená oblast slibuje další novinky z kaktusářské říše a také doprovodná 

vegetace a příroda je zde atraktivní a je na co se dívat. 

Druhá přednáška jediného zahraničního hosta, přítele Vrškového ze Slovenska, o sukulentech Somálska 

a Keni byla velikým zklamáním, a to po všech stránkách. Jednak svou délkou (krátkostí) a také svým 

obsahem, obrázky nebyly „nic moc“ a slovní doprovod byl spíše o osobních zážitcích než o předváděných 

rostlinách. Škoda. 

Díky kratší přednášce se posunula i přednáška a odpolední blok, který vedl přítel Běťák, začínal dřív. 

V první odpolední přednášce nás přítel Kunte seznámil s novinkami a novými pohledy na rostliny Mexika 

a jihu USA. Přednáška plně splnila očekávání a zvláště ukázky nového Astrophyta digitata, včetně autorů 

nálezu a všeho kolem, byly moc zajímavé. Mexiko, přesto že by se mohlo zdát, že je prolezené „křížem 

krážem“, stále dává prostor ke hledání a nalézání nových zajímavostí z našeho koníčku. 

Druhá odpolední přednáška přítele Slaby byla zaměřena na důvody, které vedly autora k novým popisům 

a kombinacím u rodu Sulcorebutia, a byla doplněna o poznatky z jeho pěší cesty po jednom z mnoha pohoří 

Bolívie. Vysvětlil svůj pohled na platnost variant a forem v rámci jednoho areálu a co jej vedlo k některým 

novým popisům a proč u jiných zajímavých nálezů váhá a čeká na další poznatky, hlavně z terénu. Krásné 

obrázky a velmi dobrý slovní doprovod. 

Poslední odpolední přednáška domácího přítele Pavelky nás zavedla na ostrov plný krásných a zajímavých 

vesměs endemitních sukulentů, na Madagaskar. Nádherná kaudiciformní pachypodia, nové euphorbie, často 

ještě právoplatně nepopsané, zajímavá nevšední příroda, ukázky místních obyvatel a na závěr pohledy do 

místních pěstíren a tržišť, kde volně „frčí“ obchod s rostlinami CITES 1 opravdu ve velkém. 

Byl to kvalitní závěr krásného dne a nikomu z věrných asi 150 posledních odpoledních posluchačů se ze sálu 

moc nechtělo, tak snad za rok opět ve stejném místě na shledanou. 

                                                                                                                                                                    – BI – 

 

 

Zájezd do východních Čech 
V úterý 8. 5. 2007 se tak jako tradičně v tento svátek uskutečnil výlet za kaktusy. 
Ranní liják neodradil více než 40 účastníků. Trasa: Zahrada Bittman Dymokury – Jasenná Dubnovi 
– Hradec Králové př. Mejstřík – Pardubice př. Svoboda. 
Sbírky byly po letošním teplém březnu a dubnu napité a v plném květu. K vidění toho bylo mnoho 
a k mání bylo leccos. Postupně se naplnily tašky u sedadel a posléze i celý zavazadlový prostor 
v autobuse. Myslím si, že i přes občasnou přeháňku byli všichni kaktusáři i sukulentáři spokojeni. A 
ti co nejeli, jejich chyba. 
 
                                                                                                                               Zdeněk Podroužek 
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Vyhodnocení ankety 
Vážení členové,  
 
v následující tabulce je uvedeno vyhodnocení ankety, která měla poskytnout informace o tom, jaké je věkové 
složení členů, jak jsou veliké sbírky atd. Výsledky jsou zaznamenány v řádce pod uvedeným dotazem. Anketu 
vyplnilo a odevzdalo 93 členů – tj. přibližně 13 % členů. Zjištěné výsledky podle mne nepředstavují zcela 
reprezentativní výběr. Na druhou stranu potvrzují trendy, které jsou pozorovatelné řadu let. Cca 99 % odpovědí 
deklaruje spokojenost s tím, co výbor Spolku pro členy připravuje. Několik členů zaslalo konkrétní požadavky na 
rozšíření činnosti Spolku v různých oblastech, většinou jsou tyto požadavky mimo naše možnosti. Všem, kteří 
odpověděli, děkuji za odpověď. 

Z došlých anketních lístků byli na dubnové schůzi spolku vylosováni ti, kteří obdrží věcnou odměnu. Jsou to: 
Miroslav Bouček, Banskobystrická 3, 160 00 Praha 6 
Václav Chadraba, Horní Zájezd 231, 281 25 Konárovice 
Veronika Paprancová, Valy 29, 293 01 Plazy 
Ivan Běťák, Pod Lesem 27, 143 00 Praha 412 Komořany 
Arnošt Janda, Svojšovická 2876/32, 141 00 Praha 4 
 

Věk člena 

do 20 let – 0  % 21 – 35 – 10,7  % 36 – 50 – 20,65  % 51 – 65 – 41,3 % 66 a více – 27,17 % 

Délka členství v klubu 

do 5 let – 9,78 % 6 – 10 – 9,78 % 11 – 20 – 21,4 % 21 a více – 58,7  % 

Velikost sbírky 

Okenní – balkonová 
sbírka –  9,78  % 

do 3 m2 
–16,3% do 10 m2 –28,3 % do 25 m2 – 26,1 % více – 19,56 % 

Specializace sbírky 

Nespecializuji 
se 

Specializuji se na: 
Gymnogalycium Sukulenty Mexiko 

43,5 
Rebutia + 

Sulcorebutia 
Zimovzdorné Parodia 

Návštěva sbírky – je možné 
sbírku navštívit? 

Ano – 47,83 % Ne – 53,26 % 

Bydliště člena 

Praha – 47,83 % Středočeský kraj – 33,7 % Jinde  – 18,48 % 

Chodím na spolkové schůze? 

Pravidelně – 34,78 % Občas – 28,26 % Vůbec – 36,96 % 

Jezdím na zájezdy pořádané spolkem? 

Pravidelně – 11,96 % Občas – 28,26 % Vůbec – 59,78 % 

Využívám služeb knihovny? 

Pravidelně – 9,78 % Občas – 28,26 % Vůbec – 61,96 % 

Navštěvuji jarní sympozium? 

Pravidelně – 23,91 % Občas – 34,78 % Vůbec – 41,3 % 

Sleduji webovou stránku spolku ? 

Pravidelně – 22,82 % Občas – 35,87 % Vůbec – 41,3 % 

Jsem členem i jiného klubu pěstitelů 
kaktusů a sukulentů? 

Ano – 28,26 % Ne – 71,74 % 

 
                                           L. Berka 
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Zprávy 

V dubnu zemřel ve věku 84 let náš bývalý člen Ing. Bohumil Mazel. Byl našim aktivním členem asi 

18 roků (1975–92). Náhle se objevil a stejně rychle přestal. Byl krátký čas místopředsedou a také 

garantem výstav. Z pozice v zaměstnání a jiného, v té době nutného zázemí, měl možnost cestovat a také 

přístup do médií byl často jeho přičiněním lepší. Na cestách se mu podařil objev nového melokaktusu, 

který byl př. Říhou platně popsán pod jeho jménem Melocactus mazelelianus. Jeho velkým koníčkem 

byla literatura a stále je vyhledávána jeho kniha Objevitelé světa kaktusů, na kterou se až dosud 

odvolávají všichni kaktusáři, kteří něco znamenali a jejichž jména se objevují v názvech rostlin nebo 

rodů. Od roku 1993 přestal mezi kaktusáře chodit (nemoci?) a věnoval se sběratelství podpisů vzácných 

a zajímavých osobností v tuzemských i světových knihách i jen tak nebo na zajímavých listinách.  

                                                                                                                                                              – BI – 

Zajímavosti 

Náš dlouholetý člen a vystavovatel př. Bittman z Dymokur se po řadě let klidného důchodu ve svých 

76 letech opět plně vrátil do pracovního procesu a spolu se svou druhou dcerou převzal své bývalé 

zahradnictví. Aby dal „světu“ vědět, že zahradnictví a pěstírna kaktusů se opět rozjíždí, uspořádal 

v prvním patře rozsáhlou výstavu kaktusů, bonsají a sukulentů a samorostů, doplněnou koutem 

věnovaným fotografiím a knihám přítele Šubíka – svého kamaráda. Na výstavě je k vidění celá řada 

mohutných kvetoucích kaktusů, řada kristát, velké sukulenty, často zajímavě upravené, a mnoho nových 

vyšlechtěných nebo dlouhodobým výběrem stabilizovaných variant sukulentů, zvláště autorem výstavy 

oblíbených panašovaných. Je opravdu na co se dívat a v prodejní části i co koupit. Výstava je dlouhodobá 

a doporučuji do prázdnin navštívit.                                                                                                       – BI – 

 

 

 85. VÝROČÍ KLUBU – 40. VÝSTAVA   9. – 24. 6. 2007 
 

 

Výstava červen 2007 (9.–24. 6.) 

Pro letošní již 40. výstavu kaktusů ve spolupráci s Botanickou zahradou Univerzity Karlovy 

(Přírodovědecká fakulta) byl schválen následující záměr. 
 

Název expozice                                      Garant 
Mozaika 85                                             Ing. Heřtus 

85. výročí Klubu: text, foto                     Ing. Šedivý  

Fota z historie výstav                              V. Havelík 

Ariocarpusy                                             Ing. Heřtus 

Co se vystavovalo v minulosti                J. Ullmann, spolupráce. V. Větvička 

Rod Euphorbia                                        Mgr. Pavelka 

Kaktusy v květu                                      V. Kopecký 

Tillandsie Karibské oblasti                      J. Vaněk 

Kaktusy ve filatelii                                  Ing. Běťák 

Fota z cest: 1–3 od členů                         K. Halbich 

Půl metru z mé sbírky                              V. Kašpar 

Můj nejhezčí kaktus                                 V. Kašpar 

Můj nejhezčí sukulent                              V. Kašpar 

Nábor mládeže do kroužku                      Mgr. Krejčík 

Soutěž o nejhezčí exponát                        K. Halbich 

 

 

Soutěž o nejhezčí exponát výstavy  

Opětovně bude letos probíhat návštěvnická soutěž o nejhezčí exponát. Návštěvníci rozhodnou svými 

hlasy o nejhezčí rostlině na naší výstavě pomocí hlasovacích lístků, které obdrží zároveň se 

vstupenkou. Soutěž končí v sobotu 23. 6. a vyhlášení proběhne v neděli 24. 6. 2007. 

Vítězný exponát či jeho fotografie budou vystaveny spolu s celkovým výsledkem na podzimní výstavě 

SPKS od 13. 9. do 23. 9. 2007. Z řad návštěvníků bude vylosováno 10 hlasujících, kteří obdrží ceny na 

podzimní výstavě. Na hojnou účast při soutěži se těší garant soutěže Halbich Karel. 

Zájemci o účast, kontaktujte příslušné garanty.                                                                          –HK–  
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85. výročí – odznak 

Všichni, kdo se jen trošku zajímáte o historii, to víte a pro ostatní je to možná nová informace: „náš-váš“ 

klub-spolek slaví letos 85. rok svého nepřetržitého úspěšného trvání. Součástí oslav bude několik akcí 

a také vydání odznaku a brožury zachycující přehled historie a činnosti klubu. Jak odznak, tak brožuru 

všichni platící letošní členové dostanou zdarma při zásilkách Věstníku a časopisu domů. S tímto 

Věstníkem Vám přichází odznak. Brožura bude součástí příští dodávky. Klubový odznak je v barvě černé. 

Byla vydána celá série barev (10), která bude ke koupi při výstavách. Cena odznaku v prodeji je 25 Kč. 

Rovněž brožura bude pro veřejnost volně prodejná při klubových akcích. O dalších akcích budeme 

informovat v příštím Věstníku.                                                                                                             – BI –  

 

Dálkový výslech  

1. V kolika letech jste propadla své vášni? 

Kaktusářské vášni jsem propadla v r. 1972. V letáku zahradnictví v Náchodě jsem si objednala 

prvních 6 kaktusů. Ferocactus histrix dosud mám.  

2. Co bylo impulsem právě pro kaktusaření? 

Impulsem byla má velká zahrada na jižní stráni Roztok a 2 kusy Echinopsis eyriesii, které přinesl 

můj syn od kamaráda a které mi vykvetly. 

3. Nacházela jste pochopení u partnera nebo přátel? 

Ano. 

4. Nadchla jste někoho dalšího pro kaktusaření? 

Přítelkyni Hedu Ernestovou a pana Soukupa z Roztok, který pěstoval kaktusy a spíš nadchl mě. 

5. Kolik druhů má vaše sbírka? 

Mám téměř všechny druhy – od každého několik. 

6. Jak máte svou sbírku umístěnou? 

Veliké cereusy mám na zahradě na jihu, na plném slunci i na dešti. Na zimu je odnesu já nebo děti 

do sklepa, kde je tma a vzhledem k tomu, že tam je kotel na plyn, tak tam bývá 8 až 16 ºC. 

Lobivie – jsou též v mísách od jara venku. Vydrží 1–2 ºC.  

Mammillarie, ariocarpusy, thelocactusy mám v létě ve skleněné vitríně na plném slunci. Na zimu je 

přenesu do dřevěného nadzemního pařeniště 4 x 1 m, kde je dole elektrický topný had a kde je jich 

plno celý rok. Termostat mi teplotu drží na 5 až 10 ºC. Teď je zavřený a je přes něj bublinková fólie 

od rakouských kaktusářů stará 16 roků. Tam mám i své miláčky „Afričánky“, které mi až do vánoc 

kvetou. Celé léto i podzim je to zcela otevřené, ale neprší tam. 

Mrazuvzdorné echinocereusy, pediocactusy a opuncie, ze sukulentů delospermy a u okraje lewisie, 

to je můj mrazuvzdorný pavilon, který mě baví nejvíc v zimě, kdy je nad sklem ve výšce 30 cm 

kopec sněhu. Je šíře asi 3,5 m, hloubky 60 cm a ta silná skla jsou na dřevěných sloupcích 35 cm 

vysokých vepředu. Zadní část má řádku cihel na výšku. Je to celé v prudké stráni na jih a v létě tam 

je i +50 ºC, i když tam jde zepředu a ze stran vzduch. Tak je večer zalévám hadicí – odborníky tím 

asi nepotěším, ale už to tak dělám 18 roků! 

7. Máte své oblíbené druhy a proč? 

Nejoblíbenější druhy? Snad ty mrazuvzdorné. 

8. Která je vaše nejoblíbenější rostlina? 

Nejmilejší je asi mé Adenium obesum, které mám od roku 1988 a které mi celé léto venku na slunci 

i na dešti až do prvních mrazíků kvete. V roce 2004 mi dokonce venku na konci září něco květy 

opálilo – mělo 2 x 2 plody 24 cm dlouhé. Asi to byl večer nějaký lišaj nebo můra. V zimě je na okně 

v pokoji. 

9. Byla jste na nalezišti nebo kam byste se chtěla podívat, kdyby to bylo možné? 

Naleziště jsem bohužel nikdy neviděla, ač jsem se v roce 1926 narodila v Buenos Aires českým 

rodičům, kteří tam byli 4 roky za prací (tatínek tam pekl chleba jako v Praze) a rodina matčina bratra 

tam stále žije. Oni jsou ale právníci a profesoři a botanice nerozumí. Co by mne lákalo? Vidět 

v Patagonii Rio Turbio, kde je lékař a současně farmář, syn mé sestřenice z Buenos Aires. Mne 

přivezli do Prahy již v září 1926 zaoceánským parníkem. Bylo mi 8 měsíců. 

10. Pomáhá vám váš klub ve vaší zálibě? 

Ano – časopisy a výstavou, kde ještě vždy něco objevím a koupím. 

                                                                                                                               

                                                                                                                                          Violeta de Praga  

                               (tak mi říkají Peruánci, s nimiž si často píšu a pro naši knihovnu měním časopisy)     

Na otázky I. B. odpovídala Violeta Pazourová. 
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Z  HISTORIE  SPOLKU  VI. 
 

Dnešními poznámkami k historii Spolku navazujeme na Věstník č. 182 a pokračujeme ve sledování 

pražských kaktusářských výstav, tentokrát v závěru třicátých let minulého století.  

Po úspěšném výstavním roce 1926 si Spolek dopřál oddychový čas. Sdružení sice plánovalo podzimní 

výstavu, ale úpravy skleníků botanické zahrady („prováděné hlemýždím tempem“) tento záměr 

znemožnily… 

Oba spolky si přestávku vynahradily v následujícím roce 1928. V květnu pořádalo „velkou výstavu 

pod patronátem univ. prof. Dr. K. Domina“ Sdružení. V módě tenkrát byly hybridy astrofyt a jsou 

hvězdami výstavních expozic; R. Mikuláš předvedl dokonce „pozoruhodnou hybridu Astrophytum 

myriostigma a Porfiria schwartzii s poupaty“. Zlatým hřebem expozice J. Graulicha byla „skoro 

kompletní sbírka Echinopsis a různé novinky Fričovy“, velice byla oceněna  vybraná kolekce J. Perly, 

obdivovány byly také velké rostliny ze sbírky A. Záruby. Senior Sdružení J. Seidl vystavoval svou 

sbírku gasterií a slečna Tyráčková, jediná vystavující dáma, „překvapila vkusně upravenou exposicí 

Jak kaktusy rostou doma. Plochu asi 1 m
2 
zabírá miniaturní krajinka, porostlá kaktusy. Neschází ani 

sběratel, který si svou kořist odváží na káře, tažené párem buvolů do své chýše. V pozadí pastelový 

obrázek znázorňující výhled do kraje s vyschlým řečištěm a zbytky starého mostu. Celek působí velmi 

mile a jest právem obdivován.“  

 

 
 

Kaktusová krajinka P. Tyráčkové, jednatelky Sdružení 
 

Importy stále vládnou , jak je patrné ze zmínky ve zprávě o výstavě, že „jediným, kdo se pochlubil 

výhradně semenáčky, byl pan Milfait“. Sbírku kaktusů a sukulentů vystavovala také botanická 

zahrada, její inspektor pan Hedrych se pyšnil pěknou kolekcí euforbií. Z obchodníků vystavovali, 

kromě již zmíněného A. Záruby, firmy F. A. Haage junior, Zdráhal (stříkačky a mlhovky) a Riedl 

(keramika). 

Po skončení výstavy předseda Sdružení J. Perla konstatoval „skvělý průběh i propagační úspěch, 

jejichž důsledkem byla i příznivá finanční situace...“. 

Od 29. srpna do 9. září pořádal výstavu na stejném místě, ve sklenících České botanické zahrady Na 

Slupi , také Spolek, také pod protektorátem prof. Dr. K. Domina, ke kterému přibylo ještě čestné 

předsednictvo: senátor J. Pichl, K. Zadák (zřejmě sponzor) a předseda Spolku J. Mašín.  

Jeden citát z obsáhlé zprávy, uveřejněné v Kaktusářských listech, hovoří za vše: 

„Kdo měl příležitost zúčastniti se všech výstav, pořádaných od roku 1923 naším a spřáteleným 

spolkem a nepředpojatě pozoroval, uzná zajisté, že výstavy postupně znamenají pokrok a že poslední 

výstava nejen celkovým uspořádáním, ale i počtem vystavovatelů a obeslanými rostlinami byla 

nejhezčí, největší a nejcennější.“ 
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Výstava byla skutečně rozmanitá, a to jak vystavovateli, tak i vystavovanými rostlinami. Z ucelených 

kolekcí je třeba zmínit mamilarie K. Saláška, opět byla vyzdvižena expozice  

J. Perly a dalších: „Skutečným středem výstavy jak umístěním, tak i vzácností, krásou a správným 

pěstěním byla největší soukromá sbírka p. Ing. Perly ze Záběhlic... u výstavky p. Čákory z Kutné Hory 

tvořily se často hloučky obdivovatelů jeho Astrophytum myriostigma hybr. s krásně vyvinutými dvěma 

mláďaty s humorným popisem…skutečně velkou expozicí upozornil na sebe p. A. Záruba z Libně, který 

vystavoval velký počet succulentních rostlin, velké importy echinocactů, mamillarií, celou řadu opuntií 

a cereusů…“ Z profesionálních firem vystavovaly dále F. A. Haage jun., L. Kozelský, Bahlsen 

z Prahy, Pelc z Prahy (japonské zahrádky) a Riedl (keramika). Úspěch výstavy zaznamenal i denní 

tisk. 
 

 
 

Záběr do expozice předsedy Spolku J. Mašína 

 

Povzbuzen možná úspěchy obou loňských výstav, opanoval pole v roce 1929 A. V. Frič, který obsadil 

skleníky České botanické zahrady na celý červenec. 
 

 
 

 

Kaktusářské listy se o výstavě nezmínily ani slovem, výbor Spolku pouze konstatoval: „…v srpnu 

nemohl výbor, jsa si vědom své zodpovědnosti, přijmouti nabídku České botanické zahrady, která nám 

na tuto dobu dávala k dispozici skleník, neb v té době jest Praha liduprázdná, takže by výstava 

skončila deficitem…“ 
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Informace se však zprostředkovaně objevila v 1. čísle I. ročníku Kaktusáře, vydávaného brněnským 

Astrophytem (šlo o překlad článku z Möllers Deutsche Gärtnerzeitung, jehož autorem byl 

K Kreuzinger) a hýřila superlativy: „… nikdo z četných návštěvníků …nebyl zklamán…všechna 

očekávání byla dalece překonána…nové, dosud nevídané věci dodávaly výstavě nevídaný ráz… Frič 

zde poprvé uspořádal přehlídku rostlin, přivezených ze své poslední výzkumné cesty…skupiny 

Oreocereus irigoyensis… třináct nových druhů Microspermií…taktéž řada Rebutií byla rozmnožena 

o několik novinek…lobivie s velkými květy a dlouhými trny…Lobivia ducis-paulii, L. bruchii, …Friesia 

umadeave Frič sp.n. …samotnou výstavu bývalo by možno sestaviti jen z forem cristátních…Frič jich 

má v kultuře na 120 druhů. Ceny těchto výjimečných vzácností, pokud jsou vůbec na prodej, jsou 

samozřejmě takové, že i ti nejlépe situovaní labužníci mlčky nebo hlasitě projevují svou hrůzu… 

Stručně řečeno: byla to jedinečná výstava, jak v botanické zahradě, tak v kulturách Fričových, kde 

nové, neznámé i dávno zapomenuté druhy se vyskytovaly v takovém množství, v jakém to nebylo dosud 

nikde vídáno.“ 

V roce 1929 se konala ještě jedna výstavní akce, máme o ní, bohužel, minimum informací. Šlo 

o neúspěšný pokus Sdružení uspořádat  stálou výstavu v Liboci. Výstava, která byla otevřena od 

 května denně, byla v září zrušena. 

Rok 1930 byl ve znamení Spolku (možná také, že vedení botanické zahrady mělo trochu špatné 

svědomí): „Vzácným porozuměním a laskavou ochotou řiditele botanické zahrady a našeho čestného 

člena pana prof. Dra. K. Domina bylo umožněno našemu spolku, že mohl pořádati svoji čtvrtou 

výstavu ve skleníku české botanické zahrady Na Slupi od 14. června do 23. června t.r. pod 

protektorátem pí. M. Udržalové, choti minister. předsedy. Výstava se vydařila a důstojně 

representovala náš spolek…Zájem obecenstva byl značný, což dokazuje množství nově přistouplých 

členů do spolku, čímž dosažen byl cíl a účel spolku, vzbuditi zájem veřejnosti a získati nové přátele 

kaktusů…Letošní výstava měla pro propagaci kaktusářství ten velký význam, že návštěvníci mohli se 

přesvědčit, že kaktusy skutečně kvetou, poněvadž tolik květů, ještě na žádné kaktusové výstavě v Praze 

pořádané nebylo viděti…“  

Kaktusářskou veřejnost na podzim překvapila také samotná Česká botanická zahrada – téměř potají 

uspořádala svou vlastní výstavu, „objevenou“ aktivní P. Tyráčkovou, která na zářijové schůzi Spolku 

„…oznamuje , že p. insp. Hedyich pořádá v České botanické zahradě Na Slupi vlastní výstavu kaktusů. 

Bylo usneseno po členské schůzi výstavu korporativně navštíviti.“ 

                                                                                                                                                              vš 

 
 

 

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

 

Příspěvky do věstníku posílejte na adresu: 
Jiří  Vařečka,  Na Šabatce 2045/5,  143 00  Praha 412,  
mobil: 603 46 76 96,    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 .      
 
www. adresy Spolku - www.mujweb.cz/www/spks: 

Umožňujeme rovněž půjčení knih zasláním poštou, podmínky půjčení jsou stejné jako u videokazet..  
 
Mnoho informací z oblasti kaktusů a jiných sukulentů lze najít na následující adrese: 
http://www.cactus-mall.com                                                                                                    –PP– 
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