Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze – zal. 1922
č. 187

Věstník

15. 8. 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

Září

knihovna
6. 9.
20. 9.

přednáška
20. 9.

Září
Září
Říjen

13.– 23. 9. výstava
29. 9. zájezd do Chrudimi
4. 10.
18. 10.
18. 10.

Listopad

1. 11.

15. 11.

15. 11.

Prosinec

6. 12.

20 .12.

20. 12.

téma

Mgr. Pavelka – fota z cest

Ing. Heřtus – Peru 2007
M. Záruba – Mexiko 2007
vánoční schůze, kvíz, tombola,
soutěže

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
40. výstava kaktusů „Kaktusy 2007“ 9.–24. 6. 2007
Vstupní expozice oznamující 85 let trvání našeho klubu obsahovala 486 rostlin. Sestavil ji př.
Heřtus. Expozice se líbila a byla často fotografována.
0,5 m2 z mé sbírky
Vystavovalo 18 pěstitelů – I. Běťák, Brejlík, Fejfar, Hlaváček, Hořák, Hušner, Ježek, Krejčík,
Kučera, Košek, Merhaut, Quiser, Šefrna, Šejvl, Šípová, Tomek, Vopava, Zvěřina.
Většina expozic byla vynikající, reprezentativní a divákům nabízela možnost seznámit se
s řadou rostlin, které se běžně nevystavují. Jednotně upravené seznamy rostlin byly přínosem
pro orientaci i vzhled celé expozice.
Bylo zde vystaveno 274 kaktusů včetně několika trsů.
Zvítězila expozice př. Ježka, 2. místo př. Hušner, 3. místo př. Zelenka.
Druhou soutěží byla soutěž O nejkrásnější kaktus, které se zúčastnilo 28 pěstitelů se svou
„milovanou“ rostlinou.
Zvítězil př. Halbich (Hematocephala texensis). 2. místo př. Pavelka (Pilosocereus sp. brasil,
3. místo Šejvl (Ferocactus sp.).
Všechny rostliny byly opravdu pěkné a výběr byl složitý.
Třetí soutěžní částí byla soutěž O nejkrásnější sukulent. V soutěži bylo 29 exponátů
(1 miska).
1. místo obsadil př. Kašpar (Agave stricta v. nana), 2. místo př. Běťák (Euphorbia horrida
v. striata), 3. místo př. Havelík (Operculicaria pachypus).
Celá soutěžní část byla chloubou letošní výstavy a doufáme, že příště již překročíme počet
30 vystavujících. Všem účastníkům děkujeme.
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V části nesoutěžní jsme si letos mohli prohlížet následující expozice:
Ariocarpusy – garant př. Heřtus zde představil ucelený pohled na tento stále vysoce ceněný
mexický rod včetně variant a forem. Bylo zde vystaveno 160 rostlin a specialisté měli dobrý
podklad pro dourčení svých rostlin. Škoda, že nebylo doplněno fotografiemi kvetoucích
rostlin (kvetou až na podzim).
Euphorbie – garant př. Pavelka v další poučné expozici ukázal základní průřez tímto
sběratelsky velmi oblíbeným rodem. Garant dodržel symboliku a vystavil 85 rostlin. Opravdu
velmi poučná a reprezentativní odborná expozice. Část rostlin po celou dobu výstavy také
kvetla.
Bromelie Karibské oblasti – garant př. Vaněk na impozantní větvi uspořádal 36 rostlin tohoto
rodu. Rostliny byly pěkné, velké, bohužel však chyběl jmenný seznam. Snad příště.
Kvetoucí kaktusy – garant př. Kopecký v expozici předvedl 75 po většinu výstavy kvetoucích
rostlin rozmanitých rodů, které mají v době výstavy období květu. Několik rostlin bylo po
odkvětu vyměněno za kvetoucí exempláře. Pěkná expozice.
Historie výstav – garant př. Ullmann. V této expozici šlo o to, ukázat a připomenout, co se asi
vystavovalo v uplynulých 85 letech na 40 výstavách. Pro daný rok byla vždy vybrána jedna
expozice a u starších výstav byly rostliny zasazeny i do dobových květináčů či misek. V této
velké expozici bylo vystaveno 254 rostlin. Zajímavý pohled na minulost našeho klubu.
Expozice stanice mladých pěstitelů – garant př. Krejčík. Tato expozice představovala práce
mladých členů stanice mladých pěstitelů a zároveň byla nabídkou i náborem pro další mladé,
aby začali tento koníček odborně provozovat. Bylo zde vystaveno 36 rostlin a 3 misky.
Výstava byla doplněna i zajímavou expozicí historickou, kde garant př. Šedivý předvedl na
zvětšených kopiích historických materiálů něco z 85leté historie, což je také podrobněji
zachyceno ve sborníku, který každý člen obdrží spolu s odznakem připomínajícím 85 let
klubu. Expozice byla na 21 tabulích formátu A3 a 8 tabulích A4. Zvláště starší návštěvníci
a pěstitelé se zde déle zdrželi a mohli si zavzpomínat. Součástí expozice byla připomínka
16 předsedů klubu (i fotografiemi těch, jež jsou k dispozici) jako poděkování za jejich
činnost.
Další doprovodnou expozicí byla výstava fotografií připomínající výstavy za posledních
30 let, kterou připravil garant př. Havelík. Bylo zde vystaveno 68 fotografií formátu A4,
z toho 14 černobílých. Bohužel se nepodařilo zajistit fotografie ze všech výstav v posledních
letech. Snad příště.
Poslední expozicí byla již tradičně oblíbená, letos veřejná výstava z cest za kaktusy. Garant
př. Halbich vybral z množství nabídek 60 snímků od 16 různých autorů a autorek, vesměs
velikosti 24 x 30 cm (A4). Škoda, že nic nenabídli naši „superfotografové“, ale i tak tato
expozice, letos nově na černém pozadí, svou veselou barevností a velkou záběrovou
rozmanitostí velmi vkusně doplnila a rozzářila letošní jubilejní výstavu. Většina fotografií,
nebo spíše žádná fotografie nebyla počítačově upravena. Všem fotografům-amatérům moc
děkujeme a těšíme se na další krásné záběry pro příští výstavy.
Malá závěrečná statistika – výstavní části se zúčastnilo 51 vystavujících, což je zatím
maximum. Vystaveno bylo 973 rostlin a 128 fotografií velikosti 24 x 30 cm (A4) a 29
zvětšenin starých dokumentů.
Subjektivně zhodnotil Ivan Běťák

Vyhodnocení návštěvnické ankety o nejhezčí vystavenou rostlinu na
40. výstavě SPKS.
Své hlasy odevzdalo 464 návštěvníků, kteří rozhodli o vítězné rostlině. Tou se stalo
Astrophytum senile v. aureum př. Šefrny, které získalo 14 hlasů. Rostlina byla vystavena
v expozici „Můj nejhezčí kaktus“.O druhém místě rozhodlo 9 hlasů a obsadily ho tři rostliny:
Dyckia marnierii př. Kašpara vystavená v expozici „Můj nejhezčí sukulent“, Echinocereus
pectinatus – miska př. Ullmanna z expozice „Co se vystavovalo v minulosti“, Oreocereus
trollii př. Halbicha vystavený v expozici „Můj nejhezčí kaktus“. Na 3. místě počtem 5 hlasů
se umístil Notocactus sp. brasil př. Tomka vystavený v expozici „Můj nejhezčí kaktus“.
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Vítězi ankety př. Šefrnovi byla cena předána poslední den jarní části výstavy a vítězná rostlina
bude k vidění na podzimní části naší výstavy. Spolu s ní budou vystaveny ostatní rostliny na
fotografiích. Z odevzdaných anketních lístků bylo vylosováno 10 výherců, kteří si svou cenu
převezmou na podzimní výstavě SPKS Praha. Děkuji Všem, kteří se ankety zúčastnili,
blahopřeji výhercům a doufám, že Vaše účast na příští anketě bude hojnější.
–HK-

30. 6. 2007 se otvíral nejmodernější a asi i největší skleník pro pěstování,
prezentaci a prodej kaktusů a sukulentů v České republice. Malá vesnice u Mladé
Boleslavi – Písková Lhota – se dostává stále víc do kaktusářského povědomí a ten tentokrát
jako místo, kde se v krásném novém moderním prostředí dá koupit nebo prohlédnout krásný
dovozový kaktus, ale také krásný, zdravý a zatím i cenově dostupný tuzemský semenáček od
českých pěstitelů a specialistů. Na otvírání (přestřihnutí pásky) se sešlo opravdu nečekané
milovníků kaktusů a přátel majitele Ing. Pavla Heřtuse, který zdůraznil, že se mu splnil dětský
sen. Jeho aktivitu ocenil i předseda pražské organizace ing. Ivan Běťák. Připomněl, že je to
i malý dárek pražské organizaci k 85. výročí trvání, jejímž je Pavel členem od svých 14 let.
Předseda Společnosti českých a slovenských kaktusářů ing. Josef Odehnal mimo jiné
vyzdvihl a pochválil moderní vzdušnou konstrukci skleníku. Oba předsedové pak přestřihli
pásku a začal rej s košíky a přepravkami a hon za nějakou tou novinkou. Obsluha v nových
jednotných „podnikových“ slušivých tričkách měla co dělat, aby stačila balit a počítat.
V přilehlém fóliovníku začalo téci pivo (a prý teklo až do večera) a hosté se občerstvovali na
bohatém stylovém rautu (mexické speciality a česká klasika).
Když jsem kolem 10.30 dopoledne odcházel, tak stále ještě přijížděli noví hosté, a to jich tam
již bylo více než 150. I počasí jsme v Komořanech zajistili.
Pavlovi přejeme, aby skleník fungoval tak, jak je slíbeno, a aby zde kolemjedoucí pravidelně
odbočovali z dálnice a aby ostatní kaktusáři měli toto místo za cíl svých výletů. Doufám, že to
není poslední nový skleník a co nevidět budou další.
–BI–

4. CO BUDE
Podzimní část výstavy 13. 9.–23. 9. 2007
Nezapomeňte na podzimní část naší výstavy, která je vždy velmi zajímavá a objevují se zde
novinky posledního roku. Otevřeno opět 9–18 hod., poslední neděli jen do 16 hod.
–BI–

Kaktusářský zájezd na zavírání sezony – 29. 9. Chrudim
Poslední sobota v září bývá již několik let kaktusářským svátkem. Velká část kaktusářského
národa se sjíždí do Chrudimi k Pavlíčkovům a na velkou burzu.
Odjezd jako vždy v 7 hodin, Ženské domovy, před AKCENTem, metro Anděl. Zájezd se platí
až při odjezdu, cena 150 Kč. Přihlášky posílejte co nejdříve na telefon Václav Chadraba:
776 865 446 (SMS), e-mail: vaclav.chadraba@skanska.cz.
Vážení přátelé. Blíží se pomalu tradiční tombola, která se vždy pořádá na vánoční schůzi
klubu. K zachování tradice Vás proto prosím o přispění na ceny (rostliny, semenáčky,
semínka) dle Vašich možností. Příspěvky do tomboly budu přijímat na členských schůzích
v říjnu a v listopadu. Předem Vám děkuji a těším se na Vaše přispění.
Halbich
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Z HISTORIE SPOLKU VII.
O spolkové výstavě 1932 jsme se stručně zmínili ve Věstníku č.183. Pro její slavnostní ráz se
sluší ji připomenout ještě jednou a podrobněji. Konala se ve dnech 5.–19. 6. 1932 v duchu
desetiletého výročí existence Spolku. Podrobný referát O. Smrže přinesly Kaktusářské listy:
„…Byly sem sneseny našimi kaktusáři z povolání i ze záliby (účast těch mohla být větší)
mnohé … nádherně vyspělé kusy a množství druhů, takže výstava skýtala hojného poučení…
Dobře řízená reklama pomáhala buditi zájem obecenstva… Kaktusy byly vystavovány v celém
jednom křídle obrovského skleníku… S výstavou byl jistě každý spokojen: jak pěstitelé –
obchodníci, tak i vystavovatelé ostatní, kteří přispěli dobré věci. Spokojeni budou
i funkcionáři Spolku… kteří mohou říci, že výstava skončila plným úspěchem… aniž bylo by
toto obvyklé rčení planou frází.“
Výstava byla zřejmě opravdu výjimečná, v superlativech na ni vzpomínali ještě po letech
pamětníci – Č. Zahradník (1948) ji považoval za nejzdařilejší výstavu s nevídanou návštěvou
7.390 osob, F. Pažout ji v roce 1962 nazval impozantní jubilejní výstavou.

Slavná mozaika L. Kozelského na výstavě 1932

V následujícím roce 1933 byla dosavadní každoroční šňůra výstav přetržena. Předseda Spolku
Salášek už v březnu oznámil, že „Spolek letos jarní výstavu pořádati nebude a o pozdější
výstavě nebylo dosud rozhodnuto.“ Rozhodnutí nekonat výstavu mělo komplikovanou
historii.
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Na členské schůzi 4. června se předseda „zmiňuje o útoku určitých kruhů na naše výstavy
v Kaktusáři a Poledním Listě a čten dopis od p. prof. Domina“. Co bylo v Poledním Listě
a dopisu ředitele Botanické zahrady nevíme, zmiňovaný článek, uveřejněný v tehdy
konkurenčním Kaktusáři (který byl v té době zároveň spolkovým zpravodajem Sdružení)
dokážeme dokumentovat. Přestože není podepsán, je prokázané, že jeho autorem byl Frič:

Reakce Spolku v Kaktusářských listech byla zdrženlivá a diplomatická,

ale zpráva jednatele Spolku za rok 1933 jednoznačně potvrdila, že „výstava odpadla, jelikož
Botanická zahrada povolila uspořádání výstavy Mezinárodnímu sdružení pro výzkum
kaktusů“.
Výstava bombasticky pojmenovaného „Mezinárodního sdružení…“ byla zahájena 20. května,
a trvala asi měsíc. Obšírnou zprávu, hýřící superlativy, napsal do Kaktusáře B. Jajó,
přiměřeně dodaným informacím reagoval také denní tisk:
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Poučen předcházejícími zkušenostmi, dojednal výbor příští výstavu s vedením Botanické
zahrady již na podzim roku 1933 (vyplatilo se to, jak uvidíme dále). Konala se ve dnech 27. 5.
– 10. 6. a „po celou dobu trvání těšila se slušné návštěvě … Výstava měla předvésti ukázky
domácího pěstování kaktusů, což se v plné míře podařilo. Nebylo zde takřka žádných
dovážených rostlin, jaké kdysi převládaly na výstavách dřívějších. Výstava naopak podala
důkaz, že naši pěstitelé jsou neodvislí na cizině a dovedou sami vypěstovati všechny druhy
v jakosti, jakou jsme druhdy se závistí obdivovali u zboží německého.“ Obšírná zpráva
v Kaktusářských listech popisovala především expozici L. Kozelského: „Celkem jest expozice
fy Kozelský pastvou pro oko a přivádí kaktusářské fanoušky u vytržení…“ a je z ní jasně
patrný tradiční trend výstavy – sázka na jistotu profesionálních vystavovatelů – Kozelského,
Brettschneidera, Polanského.
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Takhle také lákali naši předkové na výstavu kaktusů.

Téměř neznámou skutečností je, že také A. V. Frič uspořádal v tomto roce a v nejbližším
možném termínu opět výstavu, tentokrát spolu s B. Brettschneiderem. Nebyla tak impozantní
jako vloni, kromě kaktusů byly vystavovány také preparované květy kaktusů. O výstavě víme
jen z článku v Poledním listu ze dne 21. 6. 1934, nazvaného typicky fričovsky Kus říše smrti
bohyně Pachamama v Praze s podtitulkem Taje z říše kaktusů tvoří v Praze jedinečnou sbírku
v Evropě – svět nám ji závidí. Citujme poslední odstavec zmíněného článku: „Kaktusové
kultury p. Brettschneidra z Malešic, starého přítele Fričova a Fričovy květy zaslouží si být
viděny. Škoda, že tato krásná výstava skončí již tuto neděli (24. června). Dnes uspořádá
cestovatel Frič kurs roubování a vysívání kaktusů. Sejdete se s ním ve 4 hodiny v Botanické
zahradě. Jděte i vy se podívat na poklady, urvané bohyni hrůzy Pachamamy. Budete
spokojeni. Vždyť i pravice Fričova stojí za podívanou: pobodaná, upíchaná, skoro jako kaktus
sám.“
vš

Inzerce:
Hledám k doplnění své kaktusářské knihovny knihy,časopisy a veškerou literaturu
o kaktusech a sukulentech v českém,slovenském a ruském jazyce. Prosím nabídněte. Miloš
Jandera, Komenského 4, 560 02 Česká Třebová tel.465534107, jandera.milos@seznam.cz

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

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, 14300 Praha 412
e-mail: betak@mbox.vol.cz , tel. domů: 241 765 942
www. adresy Spolku – www.spks.cz/
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
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