
Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze – zal. 1922 
 

Věstník                                                 č. 189                                        17. 2. 2008 
1. PŘEDNÁŠKY:                               » –     ¼ 
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 přednáškatéma – autor 

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. Mexiko – Záruba 
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    
15. 11. 2007 – Miloš Záruba Mexiko 
Kdo nebyl, může jen litovat. Po dlouhé době opět přednáška z klasických diapozitivů špičkové kvality. Přítel Záruba 
je pravidelným každoročním návštěvníkem Mexika. A protože je také vášnivým fotografem, vozí s sebou i patřičnou 
fotovýbavu. V přednášce se věnoval jen pohledům na kaktusy, které byly občas proložené záběry krásné mexické 
přírody. Celý večer nikdo ani nedutal a sledoval, jak se prolíná jeden krásný záběr za druhým, a ani malé zazlobení 
techniky nic neznamenalo. Opravdu se bylo na co dívat, a tak si příští přednášku př. Záruby nenechte ujít.  
                                                                                                                                                                                –IB– 
30. 12. 2007 – vánoční schůzka 
Večer vedl př. Běťák, který přítomné seznámil s tím, že na březnové přednášce proběhnou volby nového výboru na 
další 4 roky. Vyzval ty, co by byli ochotni spolupracovat, ať dají vědět. Poděkoval věrným za pravidelnou účast a pak 
proběhl tradiční kvíz, který opět připravila přinesl př. Berka. 15 otázek bylo docela těžkých, a tak vítěz př. Myšák 
zodpověděl 11, př. Bohata 10 a třetí, př. Hušner, 9 otázek. pak přišly na řadu „krátké programy“. Letos vše digitálně. 
Př. Jiránek ve svém odborném příspěvku předvedl, jak se dají i s nedrahým (méně kvalitním) fotoaparátem pomocí 
úprav na počítači získat vynikající snímky. Upozornil, že většina programů na úpravy obrázků je volně stažitelná 
z internetu. Přítel Quaiser ukázal zajímavé květy mrazuvzdorných kaktusů. Př. Synáček pokračoval v loni započatém 
seriálu o fylokaktusech a jejich květech. Př. Berka nepředváděl rod Frailea, ale zajímavé květy hybridních 
echinocereusů. Př. Pavelka nás provedl kouzelnou, civilizací moc nedotčenou krajinou velkých baobabů 
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Madagaskaru. Na závěr př. Halbich ukázal část své zamýšlené série o kaktusech za pražskými okny. Všechny 
programy byly velmi zajímavé a dávají tušit, že bude dost nových témat přednášek. 
Po rozebrání tomboly, připravené př. Halbichem, a popřáním příjemných svátků předsedou Běťákem skončil letošní, 
přednáškově velmi úspěšný rok 2007.  
                                                                                                                                                                                 –IB– 
27. 12. 2007 
Pravidelně se vždy mezi Vánocemi sejde výbor klubu k „vánočnímu posezení“ většinou v jídelně Botanické zahrady, 
kde ohodnotíme končící rok a zavzpomínáme na různé kaktusářské historky. Letos mezi hosty nechyběl př. L. Malý 
a R. Šubík, takže se povídalo i o tom, jak to bylo před 50 lety a kdo kde měl tenkrát zajímavé sbírky. Příjemné pozdní 
odpoledne a večer.  
                                                                                                                                                                                   –IB– 
17. 1. 2008 – Ing. Pavel Heřtus, Bolívie 
Bolívie je v poslední době cílem kaktusářských expedic tvrdě vytlačuje Mexiko. Je plná nádherné, většinou nedotčené 
přírody, krásných hor a údolí, plných divokých řek a říček a hlavně zajímavých malých i velkých kaktusů, tilandsií 
a bromélií, pozoruhodných lidí i různých staveb. Tím vším nás př. Heřtus provedl a zasvěceně nás s mnoha aspekty 
seznámil. Probral hledání oblíbených sulcoberutií tam, kde cesty nevedou. Viděli jsme i to, jak takováto 8členná 
expedice po celou dobu žije a co toho vypije. 
                                                                                                                                                                                  –IB– 
Co bude 
Sympozium Praha 2008 – 29. 3. 2008 
Po roce se opět sejdeme na tradičním sympoziu v Praze. Bude se konat poslední sobotu v březnu 29. 3. 2008 na 
stejném místě jako loni  v Libni (Praha 8), Zenklova ulice (Bílý dům). 
Letos přislíbili účast: 
Andrzej Mucha (Polsko): Parodie, Wlter Mucher (Rakousko): Paraguay, Josef Odehnal (Brno): Chile 2008, Robert 
Maijer (Holandsko): Peperonie Peru, Rikus van Veldhuisen (Holandsko): Euphorbie.   
V prodeji budou přebytky starších časopisů a také nějaké rostliny a literatura.Vstupné 100,– Kč, začátek 9.00 hod. 
 
Výstava červen 2008 (7. 6. – 22. 6.) 
Pro letošní již 41. výstavu kaktusů a sukulentů, pořádanou ve spolupráci s Botanickou zahradou Univerzity Karlovy 
(přírodovědecká fakulta) byl schválen následující záměr: 
Název expozice                                       Garant  
Sulcorebutia                                             Ing. Heřtus                             Soutěže                                    př. Kašpar 
Všechny jsou G. monvillei                      Ing. Jiránek                             Půl metru z mé sbírky 
Zahrada Bittman                                      př. Bittman                              Můj nejhezčí kaktus – Mammillaria          
Zimuvzdorné miniatury                           př. Quaiser                              Můj nejhezčí sukulent (jednotl. i misky)   
Lithopsy                                                   př. Hušner                               Soutěž o nejhezčí exponát        př. K. Halbich 
Frailea                                                      Ing. Berka                               Nábor mládeže do kroužku       Mgr. Krejčík 
Monotypické a malé rody                        př. Hlaváček, př. Ullmann       
Co se vystavovalo před 20 lety                př. Ullmann, Ing. Šedivý 
Choroby, škůdci a pěstitelské chyby       Mgr. Pavelka, př. Ullmann 
Foto Kaktusy v květu                               př. Halbich                        
Importy z Chile                                        Ing. Heřtus                            Zájemci o účast, kontaktujte příslušné garanty.  
                                                                                                                                                                                   –VK–  
Vážení přátelé. Opět se blíží naše jarní výstava K + S. Jednou z výstavních expozic je výstava Vašich fotografií 
s květy kaktusů. Věřím, že Vaše příspěvky mi začnete dodávat po této opětovné výzvě v průběhu měsíce února 
a března 2008.Fotografie posílejte jak v elektronické podobě, negativu či klasické foto.Vaše příspěvky Vám po 
zpracování vrátím.  
Adresy pro zaslání: e-mail karel.halbich@volny.cz , Halbich Karel, K lukám 649/12, Praha 4, 142 00  
Příspěvky budu přijímat i na členských schůzích v únoru a březnu a na březnovém sympoziu.  
                                                                                                                                                                                 –HK– 
Volby 
Na březnové přednášce 20. 3. 2008 proběhnou volby výboru na další 4 roky. Volební komise zvolená na lednové 
přednášce pod vedením přítele Veverky navrhla následující kandidátku pro výbor SPKS Praha.  
Členové výboru: 
Berka Lubomír                  Hoštická Hana                        Šnajperková Marie 
Běťák Ivan                         Kašpar Vladislav                   Vařečka Jiří    
Halbich Karel                     Pavelka Petr                          Veverka Miloslav 
Havelík Viktor                   Rácová Jana                           Zlesák Petr 
Heřtus Pavel                       Šedivý Vladislav                   
Členové revizní komise: Chadraba Václav; Vaněk Jiří                                                                                          –IB– 
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Zájezd 8. 5. 2008 
Zatím jsou domluveny návštěvy těchto sbírek: p. Libš, Dobkovice u Děčína, p. Kučera, Ústí nad Labem-Střekov, 
p. Česal, Brná u Ústí nad Labem, ing. Franc, Ředhošť. Kdyby někdo odřekl, tak mi byl doporučeno. Zajpt, ale zatím 
jsem ještě nedostal odpověď.  
Přihlásit se je možno na členských schůzích nebo na tel. 296 558 549, 776 865 446, nejlépe SMS, e-mail: 
vaclav.chadraba@skanska.cz 
                                                                                                                                                                               –VCH–   
Z  HISTORIE  SPOLKU IX. 
Po stručném exkurzu do historie zhruba prvních dvaceti let existence Spolku se budeme v dalších pokračováních 
seriálu věnovat především lidem – známým, méně známým i neznámým členům. A začneme třemi seniory Spolku, 
pamatujícími začátky pražského kaktusaření na přelomu 19. a 20. století.  
Na prvním místě se sluší jmenovat Antonína Zárubu (26. 3. 1867 – 15. 11. 1937). Podstatné údaje z jeho života do 
roku 1924 jsou obsaženy v útlé knížce jeho vzpomínek. Dozvíme se zde, že se s kaktusy letmo setkal již jako 
zahradnický učeň; v té době ho však ještě ani ve snu nenapadlo, že „budu jednou moci věnovat se skoro úplně těmto 
rostlinám a že si osvojím vědomosti o nich … že to vše budu míti jako bych mezi nimi vyrostl.“ První kaktusy získal 
někdy v roce 1887, s profesionálním pěstováním začal o deset let později, poté, co vybudoval ono známé Zárubovo 
libeňské zahradnictví Na Korábě a stal se na příštích dvacet let jediným specializovaným obchodníkem s kaktusy  
v Rakousku-Uhersku. Od roku 1901 vystavoval každoročně a úspěšně na říšských zahradnických výstavách ve Vídni; 
o jeho proslulosti svědčí přezdívky „Kaktuskönig“ nebo „unser Stachelmeister“, které si ve Vídni vysloužil, nebo 
následující příhoda: „Hrabě Harrach mně vždy se zájmem navštívil … a při návštěvě císaře tomuto představil slovy: 
To je náš jediný pěstitel kaktusů v naší říši … Císař na to česky řekl: Z Prahy sté? To je ésky. Sie haben schöne 
Sachen, kommen Sie wieder (máte pěkné věci, přijďte zase).“  A ještě jeden primát – A. Záruba uspořádal 
pravděpodobně první specializovanou výstavu kaktusů a sukulentů v Praze – konala se v září 1905 na Střeleckém 
ostrově.  
Hned po 1. světové válce bylo libeňské zahradnictví častým útočištěm tehdy nemnohých kaktusářů z Prahy a okolí. 
Chodil sem A.V. Frič, Jaromír Seidl, Tomáš Fliedr a další. 
Ve Spolku, založeném J. Seidlem, patřil A. Záruba samozřejmě mezi těch šedesát zakládajících paní a pánů a byl jeho 
aktivním propagátorem – jednak svou účastí v prvních výborech i výstavách nebo pravidelným organizováním 
spolkových exkurzí do jeho sbírky.  
Ve třicátých letech 20. století však jeho sbírka i obchod upadaly, především pro jeho dlouhodobé onemocnění a také 
následkem konkurence modernějších pěstíren. Takto na toto smutné období vzpomíná F. Pažout: „…zastaralé 
skleníky neposkytovaly kaktusům dostatek světla … staré kanálové topení často kouřilo a stárnoucí, tehdy již neduživý 
dobrák Záruba zde mohl tehdy držet jen nejodolnější sbírkové kusy, pamatující starou předválečnou slávu firmy, kdy 
její zakladatel udivoval Vídeň i Prahu skvělými výstavami obrovských importů.  Zemřel po dlouhé nemoci ve věku 
70 let…“  

       
                                       A. Záruba                                           T. Fliedr ve svém skleníku při roubování      
                                                            

Josef Zounek bývá nejčastěji uváděn s přívlastkem „rolník v Mrzkách u Českého Brodu“. Poprvé se o něm 
dozvídáme z referátů v časopisech Česká Flora a Zahradnické Listy z roku 1912, kde je  popisována výstava kaktusů, 
kterou uspořádal ve svých sklenících: „Deset tisíc kaktusů o 1800 druzích (v Zahradnických Listech jen 1600 druhů) 
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„ukázky ze svých sbírek vykopávek egyptských a různé práce orientálské včetně své, v odborných kruzích známé sbírky 
numismatické“. Tehdy existující Kroužek pěstitelů kaktusů v Praze samozřejmě využil této příležitosti a  „ podnikl 
vycházku do onoho Eldorada. Návštěva protáhla se na celý den a nikdo z účastníků nelitoval trochu té námahy z dosti 
daleké cesty. Kaktů a jiných succulentů chová pan Zounek opravdu báječné množství a to ne v nějakých malých 
exemplářích, nýbrž v kusech úplně vyspělých, namnoze přímo obrovských. Rostliny sázeny jsou povětšině v půdě … 
nechť však nikdo nemyslí, že jsou tu jen jednotlivě kusy,  ne – tu trčí 20 až 30 půl až dva metry vysokých dědů, jinde 
opět leskne se stejně tolik Gruzonů …“  
Tedy sbírka na tehdejší i současné poměry nevídaná a je s podivem, že o ní a jejím majiteli máme jen několik kusých 
zpráv, neznáme žádné osobní údaje či  jeho podobiznu. 
Stejně tak jako A. Záruba je J. Zounek na seznamu zakládajících členů Spolku, který jako jednu z prvních společných 
akcí „konal exkurzi do sbírky svého zasloužilého člena p. Zounka.“ 
Další svědectví podává Jaromír Seidl u příležitosti první spolkové výstavy (1923): „… patří mezi nejstarší pěstitele 
kaktů u nás. Dávno před válkou míval pověstnou sbírku, kteráž pak zahynula až na několik málo zbytků. Pan Zounek 
však loňského roku  nelitoval peněz a sjezdil skoro celou Evropu, koupil co se dalo, takže dnes jeho sbírka jest 
bezesporně největší ze všech u nás. Výstavu obeslal 59 rostlinami, vesměs velkými exempláři, takže jím vystavený 
Cereus chilensis patřil k největším rostlinám na Žofíně …“ 
Poslední informaci o J. Zounkovi máme ze zprávy o konání členské schůze pražského Sdružení kaktusářů ze dne 
3. července 1927, na které byli „omluveni pánové Brettschneider a Perla a slečna Tyráčková, kteří právě přebírali 
sbírku p. Zounka, kterou společně koupili pp. Brettschneider, Ing. Graulich a Ing. Perla“. 
Třetím zakládajícím členem pražského Spolku, o kterém se pro nedostatek informací můžeme zmínit opravdu jen 
krátce, je Tomáš Fliedr (někdy uváděn jako Flídr) ze Slaného, jeden z dlouhé řady železničářů, kterým kaktusy 
učarovaly. Začal s nimi někdy mezi roky 1905 a 1910. A. Záruba jej nazývá svým přítelem a vzpomíná na něj takto: 
„již po více let, i před válkou, chodíval ke mně jeden milovník kaktusů p. Tomáš Fliedr ze Slaného a ten častěji přišel 
nakoupit, neboť prý mu kolegové od dráhy i mnozí studenti nedají pokoje a stále od něho chtějí rostliny a mláďata 
kaktů; kromě nich chodí k němu nějaký malíř a ten prý by mu nejraději odnesl všechno to nejlepší – přijde prý co 
nejdříve k vám a budete vidět, že se ho nezbavíte, dokud mu něco pěkného neprodáte …“ Tím malířem byl 
samozřejmě Jaromír Seidl. T. Fliedr Seidla  provázel i v začátcích Spolku – spoluúčastnil se svými rostlinami na 
Seidlově propagační výstavě v Lumbeových zahradách v roce 1922, byl členem prvního spolkového výboru. První 
spolkovou výstavu obeslal „krásnou kolekcí tvarů cristátních. Pan Fliedr jest ze starých výstavy se súčastivších 
pěstitelů, který velmi správně volil rostliny pro výstavu, ale škoda, že nepřivezl své překrásné exempláře Aloe 
a Gasterie; byl by teprve ukázal, jak takový sukkulent správně pěstěný má vypadati.“ Citát z  referátu J. Seidla, 
hodnotícího výstavu je poslední zprávou, kterou o nenápadném T. Fliedrovi  máme. 
 

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– 
 
Pozor – akční nabídka!  
Dárková publikace The genus Turbinicarpus (2004), Milan Zachar, Exkluzivní vydání s pevnou 
vazbou obsahuje 144 stran anglického textu na těžké křídě, se spoustou kvalitních fotografií.  
POZOR – doprodej posledních zbývajících výtisků – sleva z původních 1580 Kč na 400 Kč! Při 
nákupu nejméně 10 výtisků sleva na 300,– Kč za výtisk.  
Objednávky lze posílat faxem i telefonem +420 469 688 nebo E-mail: pavlicek@chrudim.cz, firma 
Chrudimský kaktusář, Gorkého 886, 537 01 Chrudim  
 
 
 
 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

mailto:jiri.varecka@seznam.cz
mailto:betak@mbox.vol.cz
http://www.mujweb.cz/www/spks
http://www.cactus-mall.com
mailto:pavlicek@chrudim.cz
http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz

