Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze – zal. 1922
č. 188

Věstník

11. 11. 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 2008
knihovna

přednáška

téma – autor

Prosinec 6. 12. 07 20. 12. 20. 12. tradiční vánoční setkání
Leden
3. 1.
17. 1.
17. 1. Bolívie – Heřtus
Únor
7. 2.
21. 2.
21. 2. Sukulenty – Gratias
Březen
6. 3.
20. 3.
20. 3. Madagaskar – Pavelka
Březen 29. 3. sympozium Libeň
Duben
3. 4.
17. 4.
17. 4. Ekvádor – Heřtus?
Květen
–
15. 5.
15. 5. bude upřesněno
Květen
8. 5. zájezd
–
Červen
3. 6.
19. 6.
––––––––––––––
Červen
7. 6.–22. 6.výstava
Září
4. 9.
18. 9.
18. 9. bude upřesněno
Září
11. 9.– 21. 9. výstava
Říjen
2. 10. 16. 10. 16. 10. bude upřesněno
Listopad 6. 11.
20. 11. 20. 11. bude upřesněno
Prosinec 4. 12.
18. 12. 18. 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
Výstava 13. 9. – 23. 9. 2007
Kaktusáři z Prahy a okolí již tradičně očekávají podzimní část pražské výstavy, kdy jsou všechny i
výstavní rostliny prodejné. Letos jsme se museli přesunout do horního menšího skleníku (dole byly
mimořádně mezinárodní rybičky). Výstava byla doplněna vkusnou výstavkou fotografií, kterou
připravil přítel Halbich. Počasí přálo procházkám a pracím na zahrádkách a chatách, a tak byla
návštěva malinko nižší – kolem 1500 platících návštěvníků. Nabídka rostlin byla jako vždy
rozmanitá a zajímavá. Specialisté si také přišli na své. Astrophyta digitostigma, zajímavé nové
madagaskarské sukulenty a červenotrnné ferokaktusy zmizely velmi rychle.
–IB–
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Přednáška 20. 9. 2007, Petr Pavelka
Procházka po evropských sbírkách předních pěstitelů kaktusů a sukulentů. Již několik let pořádá
přítel Pavelka 3–4denní zájezd pro několik (3–6) zájemců po Evropě. Během večera nám ukázal více
než 10 z těchto sbírek specializovaných jen na jeden rod nebo na jednu oblast, ale také ohromné,
mnoho tisíc čtverečních metrů velké sbírky, kde je k dostání opravdu skoro vše. Mně se také líbily
sbírky typicky rodinné, dlouhé roky budované, s rostlinami, které vyrůstaly tady v Evropě. Pěkný
večer s námětem pro ty, kdo nechtějí přes moře.
–IB–

Přednáška 18. 10. 2007, Pavel Heřtus
Peru, tentokrát nejen kaktusy, ale i památky, zajímavosti, lamy a ženy. Přítel Heřtus nás provedl po
této jedné z nejpozoruhodnějších zemí Jižní Ameriky. Velmi kvalitní silnice, slušné hotely a vše
kolem dobře udržované, zajímavá naleziště oroyí a matukán, nepřehledné množství tilandsií
a bromélií, vesměs rostoucích na skalách a na zemi, pohledy z lodí, letadel a vysokohorských vlaků,
kterými se pohybovali nebo si najímali. Na závěr i čtvrthodina u Karla Knížete v jeho pěstírně a
domě. Nádherný večer.
–IB–

85. výročí klubu
Tak, jak se sluší, 8. 10. 2007 se výbor klubu sešel na společné večeři, aby si připomněl den, kdy před
85 lety naši předci slavnostně založili náš klub. Tradičně to bylo v salonku hospody „U tří
bojovníků“, kde se dlouhá léta klub pravidelně scházel na svých schůzkách a kde byla nějaký čas i
umístěna klubová knihovna. Popřáli jsme také Mirkovi Veverkovi k jeho krásným 80. narozeninám.
Konstatovali jsme, že by se snad předkové za nás nemuseli stydět, protože klub udržujeme stále
živý, a doufáme, že to tak bude i nadále. Byl to příjemný večer. Tradice se má udržovat.
–IB–
Odleva: Běťák, Malý, Rácová, Šnajperková, Vaněk, Veverka, Kašpar, Berka, Chadraba, Krejčík,
Šedivý, Pavelka, Ulman.
Foto: K. Halbich

4. CO BUDE
Vánoční schůze
Při vánoční schůzi opět proběhne soutěž v krátkém programu (do 5 minut s komentářem) nebo 10
obrázků jen se jmény rostlin. Samosebou bude i tombola a kvíz.
–IB–

Členské příspěvky – časopis Kaktusy 2008
Přílohou tohoto čísla Věstníku, letos posledního, je složenka A-V s vaším evidenčním číslem (var.
symbol) pro zaplacení příspěvku na rok 2008.
Minimální = základní příspěvek pro rok 2008 je stejný jako loni a minulé roky. Rozhodla se tak i
Společnost. Výrobní cena časopisu se zatím nezvyšuje. Jaké bude poštovné pro hromadné zasílání,
dosud není známo, ale snad to zvládneme.
Členové nad 70 let 220,– Kč
Ostatní členové minimálně 290,– Kč
Jen Věstník 70,– Kč
Tak jako v minulých letech necháváme na Vás, jakou výši členského příspěvku nám pošlete. Máme
radost z toho, že je členská základna našeho klubu trvale vysoká a činí více než 650 platících členů
a z toho již více než 60 % platí více než minimální částku. Výbor je Vám všem, komu to situace
umožňuje, vděčen. Nám všem to pomáhá udržovat činnost klubu na vysoké úrovni – zahraniční
hosté na sympoziu, doplňování knihovny o většinu odborných novinek z celého světa (stav knihovny
je více než 1920 knih), zajištění záznamu většiny přednášek na video, pořádání a mírné dotování
obou zájezdů apod. Příspěvky je možné platit na přednáškách nebo pomocí poukázek či bankovním
převodem. Je vhodné platit obratem, nutné je dodržet termín 15. 1. 2008 (termín klubové
objednávky u dodavatele).
Útržky složenky (i případný bankovní výpis) slouží jako legitimace. Vy, kteří platíte bankovním
převodem, nezapomeňte uvést své evidenční číslo jako variabilní symbol.
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VELMI PROSÍM O DODRŽENÍ TERMÍNU A TĚM, KDO POŠLOU NĚCO NAVÍC, PŘEDEM
DĚKUJI.
Ivan Běťák, předseda
Volby
Ač se to možná nezdá, opět uběhly 4 roky a je třeba dle stanov provést volby výboru, který bude
řídit náš klub po další volební období. Výbor rozhodl, že volby proběhnou na lednové a únorové
přednášce. Na lednové se zvolí volební komise a přečtou a odsouhlasí zprávy o činnosti
a hospodaření a na únorové se provedou konkrétní volby.
Žádáme proto Vás všechny, kteří máte zájem pracovat ve výboru nebo o někom takovém víte, abyste
se přihlásili buď předsedovi nebo komukoli ze stávajícího výboru do lednové schůze. Děkujeme.
–Výbor–
Sympozium 2008 – 29. 3. 2008
Sympozium je již připravené. Sál, tam kde loni, je zamluvený. A přednášející přislíbili účast:
Andrzej Mucha (Polsko), Parodie (60–70 minut)
Waltr Mucher (Rakousko), Paraguay (60 minut)
Josef Odehnal (Morava), Chile 2008 (40–50 minut)
Robert Maijer (Holandsko), Peperonia Peru (40 minut)
Rikus van Veldhuisen (Holandsko), Euphorbia (70–80 minut)
–IB–
Vážení přátelé, po úspěchu letošní výstavky fotografií z cest za kaktusy chceme navázat na
spolupráci s našimi členy a zpestřit výstavu v roce 2008 o Vaše fotografie rozkvetlých kaktusů
a sukulentů. Vzhledem k počtu členů registrovaných v našem klubu se těším na Vaši hojnou účast,
neboť převážná většina Vás má určitě velký archiv fotografií. Foto budu přijímat jak v negativu, tak
na CD nebo elektronickou poštou (popřípadě fotografii zpracuji skenerem). Po zpracování materiálu
budou podklady vráceny majiteli. Nosiče, foto budu přijímat na členských schůzích do dubna 2008.
Nebo na e-mail adrese: karel.halbich@volný.cz. Případné dotazy zodpovím na tel. č. 603760695.
Na spolupráci a úspěch expozice Vašich foto se těší Karel Halbich.

Knihovna přírůstky
Během uplynulého roku jsme doplnili knihovnu o následující tituly:
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937

Kiesling R., Ferrari O.E.
časopis
časopis
časopis
Wahl R.
časopis
časopis
časopis
sborník
sborník
Frank G.R.W., Ohr M.
Rischer W., Trocha W.

1938 Blum W., Felix D., T.
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947

van Heek W., Strecker W.
Ullmann J.
Ullmann J.
časopis
Prestlé K.H.
časopis
časopis
časopis
časopis

100 Cactus Argentinas
Aloe 42
Sida 21, No. 4
Sida 22, No. 1
Lobivia 1989
Literaturschau Kakteen 1,2
Literaturschau Kakteen 1,3
QUEPO 20
Succulenta Index 1919 - 1989 (70), vol. I
Succulenta Index 1919 - 1989 (70), vol. II
Die Echinocereen der Baja California
Die Echinocereus scheeri Gruppe
Der Echinocereus reichenbachii - fitchii
Komplex
La Istoria Infinita Degli Ariocarpus e
Microgeneri Affini, Piante Grasse sp.
Sukulenty a jejich pěstování
Sukulenty a jejich pěstování
Sida 22, No. 2
Die Gattung Frailea (2. Ausgabe)
Cactus & Co. 10
Cactus and Succulent Journal of USA 78
Kakteen und Andere Sukkulenten 57
Kakteen und Andere Sukkulenten 57
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2005
2005
2005
2006
1989
1977, 1978
1977, 1979
2006
1989
1989
2001
1999
2004
2006
2007
2007
2006
1997
2006
2006
2006
2006

1948
1949
1950
1951

časopis
časopis
časopis
časopis

Succulenta 85
Cactaceae Etc. 16
Cactaceae Etc. 7
Kaktusy Sukulenty 4, 5

1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

časopis
časopis
časopis
časopis
časopis
časopis
časopis
časopis
časopis

Cactaceae Systematics Initiatives 17, 18, 19,
20, 21
2003 - 2006
Alsterworthia Int. 4, 5, 6
2004, 2005, 2006
Astridia 1, 2, 3
1995, 1996, 1997
Kaktus Klub 31
2005
Sukulent - Jaroslav Honc
1998 - 2004
Kaktusy 42
2006
Kaktusy 42
2006
Kaktusy 42
2006
Cactáceas Y Succulentas Mexicanas 50 2005

1961 časopis

2006
2006
1997
1983, 1984

1962 sborník
1963 Hiroshi H.

Cactáceas Y Succulentas Mexicanas 64, 65
1999, 2000
Il Genere Astrophytum - Speciale Piante
Grasse
2007 - suppl. 1
Coulour Encyclopaedia of Cacti
1979

1964 Weniger D.
1965 Earle W.H.

Cacti of Texas and neighboring States (a Field
Guide)
1984
Cacti of the Southwest
1980 - revised

1966 sborník

Schumannia 2 - Succulent Plant Research in
Africa (Biodiversity & Ecology)
2004

Videotéka – již delší dobu máme problémy se získáváním nových titulů a případně jejich digitalizací
na DVD, v současné době se snad již rýsuje řešení. Doufáme, že Vám budeme moci nabídnout další
nové tituly.
Knihovník a místopředseda L. Berka

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

Z HISTORIE SPOLKU VIII.
Spolková výstava v roce 1935 proběhla ve dnech 2. až 23. června v Botanické zahradě Karlovy
univerzity Na Slupi v tradičním aranžmá a již bez komplikací, které její pořádání pronásledovaly
v minulých letech. Hodnotící referát O. Smrže v Kaktusáři (tehdy jediném vycházejícím časopise,
který byl spolkovým orgánem Astrophyta, Spolku i Sdružení) byl stručný, ale plný chvály – „výstava
… jest zvláště pěkná a zajímavá … především proto, že předvádí mnohé novinky v květu. Návštěvníci
mají tudíž možnost přesvědčiti se, že nové Lobivie a Rebutie, které jsou posledním slovem
v kaktusářství, opravdu odpovídají tomu, co o nich bylo hlášeno… Jako obyčejně, největší a
nejkrásnější sbírky vystavují známé firmy Kozelský – Kolín, Brettschneider – Malešice a Polanský –
Vokovice“ (ten vystavoval také pražské hybridy echinorebutií a chamacereusů „s krásnými, velkými
a bohatými květy skvělých barev…“).
I reakce druhého pražského spolku byla pochvalná – „výstava se všeobecně líbila, vedle bohaté a již
z minulých výstav známé sbírky L. Kozelského … upoutala hlavně velmi pěkná a rozmanitá kolekce
p. Polanského, v níž je mnoho novinek dík nedávné návštěvě v Hamburgu u p. C. Backeberga… Na
výstavě bylo velmi mnoho rostlin na prodej…“
Zato výstava v příštím roce 1936 je pro nás velkou neznámou, máme o ní totiž naprostý nedostatek
informací. Archivní materiály ani obvyklý časopisecký report neexistují, čerpat můžeme jen z
uveřejněných skrovných spolkových zpráv. Přitom mělo jít o mimořádnou výstavu, která byla
pořádána v nebývalém rozsahu na ploše 350 m2 „ve všech dosažitelných prostorách botanické
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zahrady…“, k vystavování byly pozvány jak pražské Sdružení, tak i brněnské Astrophytum a

přislíbena byla velká účast. Další stručná informace říká, že „dne 24. května je výstava již otevřena
(to, že trvala 29 dní, se lze dozvědět až z kratičké zmínky v jednatelské zprávě za rok 1936,
přednesené až v následujícím roce!) …Úprava výstavy působí skvěle … účast obrovská: 58
vystavovatelů z Čech, Moravy Slovenska s 8000 rostlinami členů i milých hostů.“ Vysvětlení
neinformovanosti o průběhu a uspořádání výstavy naznačila zčásti zpráva o spolkové činnosti,
přednesená na prosincové členské schůzi: „Vydavatelstvo Kaktusáře, ač vycházelo nám skutečně
vstříc, nemohlo nám poskytnout víc místa ani na zprávy spolkové tím méně na přímé zprávy s našimi
čtenáři…“ Na absenci archivních materiálů však vysvětlení nenacházíme. Zvláštnost této situace
korunuje i skutečnost, že ani její pamětníci (Č. Zahradník – 1948, F. Pažout – 1962) se o ní ve svých
vzpomínkách také vůbec nezmiňují.
Z uvedených útržkovitých zpráv lze tedy usuzovat, že výstava jako celek musela být velmi úspěšná;
její zdařilý záměr i průběh byly základem pro koncepci příští výstavy v roce 1937.
A o této vskutku impozantní výstavě máme už informací dostatek.
Jejím základním programem bylo „obsáhnouti všechny kaktusáře k součinnosti a šířiti pěstění
kaktusů dle sokolského hesla >na nejvyšší metu<.“ A to se povedlo v nebývalé míře. Výstavy se pod
heslem „Pro největší rozvoj kaktusářství“ zúčastnily nejen všechny tři české a moravské spolky, ale i
zahraniční kaktusářské společnosti z Rakouska, Německa, Belgie, Holandska, Anglie, Monaka a
Jižní Afriky („zahraniční exposice vzbudila pozornost i v kruzích úředních…“).
Konala se ve dnech 23. 5. – 6. 6. 1937 a zúčastnilo se jí 65 vystavovatelů. Podrobnou zprávu o této
„všekaktusářské výstavě“ podali v kaktusářských listech předseda Spolku O. Polívka a jeho jednatel
V. Vojta. Opětovný úspěch výstavy podnítil tehdejší výbor k prohlášení, že „československé
kaktusářství má tolik sil, aby realizovalo v příštím roce v Praze světovou výstavu kaktusů … výstava
příští musí být ještě větší, snad dvakrát, třikrát než letošní, tj. ještě na širší bási “.

=5=
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Politické události roku 1938 však vedly k vystřízlivění a reálnému pohledu na spolkovou i výstavní
činnost. Původně stanovený termín výstavy (22. 5.–6. 6. 1938) byl provázen velkými komplikacemi:
extrémně chladné květnové počasí a další blíže nespecifikované důvody „přinutily výbor spolu
s vedením Botanické zahrady přijmout rozhodnutí o změně termínu na 4. 6.–12. 6“. Situace se však
opětovně změnila, nebo přípravy výstavy byly už v tak pokročilém stadiu, že původně stanovený
termín byl nakonec zachován. F. Pažout ji zhodnotil v Kaktusářských listech takto: „za těchto
poměrů se nemohly uskutečnit poněkud fantastické loňské plány … Konečné výsledky loňské výstavy,
která byla pořádána za daleko příznivějších podmínek, nemohly být pro podobný podnik podkladem
… výsledek letošní výstavy potvrzuje, že návrat ke střízlivému posuzování doby a k osvědčenému
rámci našich starých tradičních výstav byl jediným dobrým řešením.“ Vynucenou novinkou bylo i
jiné plošné uspořádání výstavy, způsobené stavebními změnami ve skleníku Botanické zahrady.
Výstavě kralovali i tentokrát profesionálové O. Samohrd, B. Polanský a B. Brettschneider („pan
Kozelský letos nahradil kvantitu kvalitou a vystavil své reprezentativní rostliny“), neopominutelnou
součástí byla i sbírka Botanické zahrady. Největší pozornosti návštěvníků se však těšily amatérské
sbírky (asi 25 expozic). Z loňských zahraničních účastníků vystavovali Holanďané.
… A pak následovaly doby nepříznivé. Přesto, jak jsme se zmínili již v minulých Věstnících, se
Spolku podařilo ve válečných dobách zorganizovat ještě dvě výstavy –
v roce 1940 v tradičním prostředí i duchu s účastí profesionálů (Samohrd, Čížek, Kozelský)
i „početné plejády amatérských sbírek …výstava měla dokonalý propagační úspěch a bylo by si jen
přáti, aby příští výstava tento úspěch sesílila a prohloubila“;
a v roce 1944. O této výstavě, která byla konána společně se Spolkem přátel akvarií a terarií ve
výstavních prostorech Jednoty umělců výtvarných v Praze jsme referovali dost podrobně ve
Věstníku č. 184, a proto ji jen připomeneme citáty z jejího hodnocení:
„Výstava po stránce representativní byla jednou z nejhezčích, které dosud Spolek pořádal. Rostliny
byly zastoupeny ve více než 190 druzích, což je číslo velmi vysoké, uvážíme-li, že výstavu obeslali
převážně amatéři“ (K. Trojna, jeden z organizátorů výstavy) …
„Proti tradičním výstavám v botanické zahradě překvapila nová organizace, která nepřipustila
samostatné expoziční celky a podřídila individualismus pěstitelů počínajíc volbou rostlin a končíc
jejich umístěním úsudku a vkusu úzkého výstavního výboru… Tím byly dány klady i zápory výstavy.
Z prvých uvádím vkusné uspořádání většiny rostlin… nepochopitelným vyloučením Rebutií a Lobivií
vznikl nedostatek květů … a tím více vynikl rozdíl mezi ztrnulostí kaktusů a životem hýřícím
prostředím akvarií… Souhrnně však možno říci, že výstava splnila své poslání, zvláště jako poučení
pro výstavy příští.“ (F. Pažout)
Na ty však Spolek i kaktusům nakloněná veřejnost čekaly dlouhých 18 let až do roku 1962.
Vš

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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
e-mail: 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–

Anketa – pokračování
V minulém roce jsme pomocí ankety provedli průzkum stavu našeho Spolku. Z této ankety
vyplynulo, že je mezi našimi členy jistá vůle vpustit do svých sbírek návštěvy. Někteří členové
spolku nás vyzývají, abychom uveřejnili adresář přístupných sbírek. Rádi bychom vyhověli, ale
neradi bychom se dostali do rozporu s právními normami týkajícími se osobních dat. Proto si Vás
dovolujeme požádat o svolení uveřejnit kontakt na sbírky, které je možné navštívit.
Ty, kdo jsou ochotni vpustit si návštěvu do sbírky a uveřejnit kontakt na sebe, prosím o vyplnění a
zaslání následující tabulky:
Jméno

Zaměření sbírky Velikost

Kontakt

Podpis (souhlas
s uveřejněním )

Předem všem ochotným děkujeme za laskavost.
Knihovník a místopředseda L. Berka, Libice 10, Dobříš, 263 01
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