
Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze   – zal. 1922  

Věstník                                                   č.   195                                               15. 8.   
2009
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 2009                                                   
    výbor           knihovna  přednáška      téma – autor

Červen              6. 6.– 21. 6.  výstava
Září   1. 9.   3. 9.  17. 9.  17. 9.  Vlk – Sukulenty, Afrika
Září            10. 9.– 20. 9.  výstava
Září             26. 9.  zájezd do Chrudimi

Říjen   6. 10.   1. 10.  15. 10.  15. 10.  Chvosta – J. Amerika
Listopad   3. 11.   5. 11.  19. 11.  19. 11.  Šeda – Sulkorebutia
Prosinec   1. 12.   3. 12.  17. 12.  17. 12.  tradiční vánoční setkání

2. Knihovna
    

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

Knihovna byla opět doplněna o řadu titulů (nechali jsme svázat časopisy):

1996
Doležal, Hanzelka, Chvosta, Kaplan, Kunte, 

Šnicer Expedice USA 2005 2008
1997 Wolf F., Wolf R. Baja California und seine Inseln 1999

1998 Wolf F., Wolf R.
Die Ferokakteen der Baja California, The ferocacti of Baja 

California 2004
1999 Russso L., ed. The Succulent Plants of East Africa 2008
2000 Schönfelder P., Schönfelder I. Květena Kanárských ostrovů 2002
2001 Kapitany A. Australian Succulent Plants 2007
2002 časopis QUEPO 22 2008
2003 časopis Piante Grasse 27 2007
2004 časopis Piante Grasse 28 2008
2005 časopis Journal of the Botanical Research Institute of Texas 2, No. 1 2008
2006 časopis Journal of the Botanical Research Institute of Texas 2, No. 2 2008
2007 časopis Aloe 44 2007
2008 časopis Kaktusy 44 2008
2009 časopis Kaktusy 44 2008
2010 časopis Kaktusy 44 2008
2011 Papsch W. Die Gattung Gymnocalycium (Piante Grasse, suppl. 1/2008) 2008
2012 časopis Cactus & Co. 11 2007
2013 časopis Cactus & Co. 12 2008
2014 časopis Kakteen und Andere Sukkulenten 59 2008
2015 časopis Kakteen und Andere Sukkulenten 59 2008
2016 časopis Cactus and Succulent Journal of USA 80 2008
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2017 časopis Succulenta 87 2008
2018 časopis Avonia 25, 26 2007, 2008
2019 Atlas kaktusů 20 2005
2020 Atlas kaktusů 20 2005
2021 Atlas kaktusů 21 2006
2022 Atlas kaktusů 21 2006
2023 Atlas kaktusů 22 2007
2024 Atlas kaktusů 22 2007
2025 Atlas kaktusů 23 2008
2026 Atlas kaktusů 23 2008
2027 Herm K., Hofaker A., et all Kakteen in Brasilien / Cacti in Brazil 2001
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3. CO BYLO 
Přednáška 21. 5. 2009, V. Jiránek
Známý pěstitel gymnocalycií nás tentokrát zavedl také mezi jiné rostliny než jen gymna. Velmi kvalitní obrázky 
byly doplněny stejně kvalitním slovním doprovodem, který jako vždy zaujal všechny přítomné. Pěkný májový 
večer. 
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Měsíc červen – měsíc kaktusů v Praze 
Letos se obě pražské botanické zahrady dohodly na dlouhodobé vzájemné spolupráci a propagaci, proto řada 
akcí v měsíci červnu byla předjednaná tak, aby na sebe spíše navazovaly, než si konkurovaly.

Přehled akcí, jak jsem je zažil já:
   6. 6. – 21. 6.  Výstava KKP – BZ Na Slupi
   9. 6. – 28. 6.  Arkády (nové obch. centrum na Pankráci) – výstava fotografií a malý prodej
  13. 6. – 28. 6.  Výstava BZ Troja
  17. 6. – 18. 6.  Kongres „Úhly pohledu“ Zemědělská univerzita Suchdol 
  19. 6. – 20. 6.  Návštěvy sbírek mimo Prahu a přednášky ve stanu v BZ Troja

6. 6. – 21. 6.  Výstava KKP – BZ Na Slupi viz samostatný článek

9. 6. – 28. 6.  Arkády
Hezké nové architektonicky vkusně řešené obchodní centrum na Praze 4 na Pankráci hostilo výstavu fotografií 
kaktusů a sukulentů. Několik chodeb v 1. patře bylo zaplněno vždy sérií velkoformátových barevných fotografií. 
Popisky k fotografiím uváděly název rostliny a místo a čas, kde a kdy byly pořízeny (bohužel chyběl autor). 
Fotografie byly v jedné z chodeb doplněny expozicí kaktusů a sukulentů na ploše 3 x 10 m. Expozice byla 
ohraničena dřevěným rámem na podlaze a rostliny byly  umístěny v luxusních různě vysokých keramických 
podstavcích-mísách  většinou  modré  nebo  tmavé  barvy  nebo  jen  voně  položeny  mezi  kameny  a  kačírek. 
Součástí byl i stánek s nabídkou a prodejem rostlin, který dobře zapadl do celkového uspořádání expozice. Na 
stojanech byly propagační materiály vesměs k výstavě a akcím BZ Troja. Jako autoři byli na panelech uvedeni 
Jaroslav Šnicer a Oldřich Vacek (pozn. red.: ředitel BZ Troja). 
Výborná propagace kaktusaření před laickou veřejností.

13. 6. – 28. 6.  Výstava BZ Troja
Výstava sestávala z dvou samostatných částí. 
Venkovní část tvořila trvalá expozice mrazuvzdorných kaktusů a sukulentů vkusně doplněná dalšími exponáty 
v miskách a množstvím fotografií, odolných proti dešti, na stojanech i přilehlém plotě. Vše doprovázely čitelné 
jmenovky a odborný popis rodů a rostlin na panelech. Navíc se tu nabízel krásný pohled na Prahu a okolní 
horní část BZ. Expozici připravil Ing. E. Chvosta.
Druhá  část  byla  umístěna  v novém  skleníku  v horní  části  zahrady.  Byly  zde  soustředěny  rostliny  z celé 
republiky, které dovezli ti, kdo zde chtěli prodávat své přebytky. Rostliny, vesměs velmi kvalitní, byly umístěny 
na stolech (chyběly však čitelné jmenovky a odborný popis expozice). Služba žel nebyla kaktusářská, ale pouze 
hlídací. Zaujala mne zvláště expozice discokaktusů, euphorbií a kaudexových rostlin. 
Celkový dojem velmi dobrý.
Výstavy byly doplněny jedním stánkem s propagačním materiálem, literaturou a suvenýry BZ Troja a rostlinami 
BZ Troja. 
O kus dál se nacházel montovaný stan a u něj oplocená plocha, kde byly přímo na zemi pokryté mulčovací 
kůrou v přepravkách nabízeny rostliny na prodej. Nabídka rostlin byla výborná, ceny přiměřené, kultura prodeje 
nevalná.  Vše  zastřešovali  bodří  bratři  z Čelákovic.  Škoda  nedostatečně  využité  příležitosti  k  propagaci 
kaktusaření.
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17. 6. – 18. 6.  Mezinárodní kongres „Úhly pohledu“
Mezinárodní  kongres  „Úhly  pohledu“  probíhal  v krásném  novém  moderním  sálu  Zemědělské  univerzity 
v Suchdole.  Bylo  zajištěno  simultánní  tlumočení  i  občerstvení  včetně  sladkostí  ke  kávě,  čaji,  mléku  apod. 
(zdarma). Také obědy a večeře byly k dispozici v místní studentské menze. Vstupné bylo 250 Kč na den.
Přijelo  poměrně  dost  zahraničních  hostů  s doprovodem (15–20).  Překvapivě  se  ve  velkém počtu  dostavili 
zástupci a odpovědní vedoucí státních organizací MŽP, ČIŽP, Agentury ochrany přírody (11 lidí). Dále zde byli 
hosté z univerzit:  Slovensko, Bratislava (prof. Lux), Mendlova univerzita Brno (doc. Záhora), Zem. univerzita 
České Budějovice (doc. Rajchard), BZ Na Slupi (3), BZ Troja (několik). Společnost kakt. zastupovali předseda 
(J. Vích), tajemník (I. Běťák). Organizační skupinu (Doležal, Z. Janeba a spíker L. Kunte) vedl „chaosman“ J. 
Šnicer.
Účastnila se též veřejnost, pro kterou celá akce měla hlavně být (12–18). Sál byl pro 250 až 400 lidí. Přestože 
byl k dispozici tištěný program s časovým rozvrhem, nebyl bohužel dodržován, uvádění hosté často chyběli a 
vše se měnilo podle okamžitých nápadů hlavního organizátora.
Přednesené příspěvky cizích i našich přednášejících byly vesměs na vysoké úrovni, zvláště druhý den, kdy 
měly vyhrazený čas státní organizace. Vystoupení byla perfektně připravená, i po grafické stránce, a po stránce 
obsahové dostatečně vyčerpávající. Méně mě potěšili cizinci, kteří spíše bojovali se svými vládami, neuznáním 
či nedostatkem peněz pro svou činnost.
Úhlů pohledu, natož nových, se moc neobjevilo a také zde nebyli ti, kdo v minulosti ignorovali zákony, a tak celý 
závěrečný panel proběhl spíše v přátelském duchu, bez jakýchkoli  podnětů a impulsů. Nejvíc  mě zklamala 
neúčast  kaktusářské  veřejnosti  asi  kvůli  nevelké  a  často  zmatené  propagaci  vesměs  jen  prostřednictvím 
internetu,  což pro širokou kaktusářskou veřejnost  zatím není obecně zažitý informační kanál.  Velká škoda, 
takovou akci se asi znovu dlouho nepodaří uskutečnit a sehnat na ni potřebné finance rovněž ne. Zástupci 
státních organizací byli také překvapeni malou účastí veřejnosti. Při množství (13 000) v minulosti zajištěných 
rostlin,  nedovoleně dovezených,  je zajímavé,  že nikdo z přistižených neměl žádné připomínky vůči  činnosti 
státních organizací. 

19. 6. – 20. 6.  Návštěvy sbírek mimo Prahu a přednášky ve stanu v     BZ Troja  
Zahraniční hosté zavítali do sbírek podle svého zaměření vesměs mimo Prahu na Plzeňsko apod. Prý se jim 
sbírky líbily. Odpoledních a nočních přednášek jsem se nezúčastnil a nepotkal jsem nikoho, kdo tam byl. 
Na kongresu bylo slíbeno, že závěry i všechny referáty budou zpracovány do sborníku nebo na CD. Budeme 
Vás informovat včas, pravděpodobně v příštím věstníku.
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Klubová výstava 6. 6. – 21. 6. 2009
V rámci  měsíce  kaktusů  v Praze  proběhla  i  naše  klubová  výstava,  kterou  opět  navštívilo  čtyři  a  půl  tisíce 
platících  diváků.  Podle  ohlasu  návštěvníků,  většinou  spokojených  jak  s  tím,  co  viděli,  tak  s tím,  jaká  byla 
nabídka přebytků ke koupi. Rovněž doprovodná nabídka časopisů, knih, květníků a pomůcek byla pestrá.
Vystaveno bylo celkem 555 kaktusů, 284 sukulentů, 42 trsů tilandsií, 11 misek s kaktusy, 72 misek s netřesky, 
dále 136 fotografií a řada popisných tabulí.
Proběhlo několik soutěží s následujícími výsledky:
0,5 metru               1. Ivan Běťák,  2. Ladislav Šedivý,  3. Jaroslav Hušner
Nejhezčí kaktus     1. Jaroslav Hušner,  2. Ladislav Tomek,  3. Ivan Běťák
Nejhezčí sukulent  1. Jaroslav Hušner,  2. Ladislav Šejvl,  3. Ladislav Vopava
Vystaveny byly reprezentativní rostliny vždy se jménem rostliny a majitele. U soutěže 0,5 metru, která je velmi 
populární, byla obsazena všechna místa. Pozdně přihlášení se opět jako loni už na řadu nedostali.
Něco k jednotlivým expozicím:
Výstavní  stěnu  pro  fotografie  letos  tak  jako  loni  obsadil  př.  K.  Halbich,  tentokrát  svými  fotografiemi,  které 
pořizoval  řadu let, a to „Pražská okna s kaktusy a sukulenty“. Expozice vzbudila velký zájem a návštěvníci se 
často snažili určit, kde které okno je. K. Halbich letos slavil 55. narozeniny, a tak dostal i místo na prezentaci 
svých rostlin – vtipně umístěnou jakoby v okně pražského Hradu s pohledem na Malou Stranu a přilehlou část 
Prahy  1,  který  nabízela  nádherná  velkoformátová  fotografie  v pozadí  jeho  expozice.  Expozice  obsahovala 
ukázku pěkných rostlin z jeho rozsáhlé sbírky.
Dalším oslavencem, který měl k dispozici prostor na svou prezentaci, byl Vl. Kašpar, garant našich výstav řadu 
posledních let. Měl v době výstavy 70. narozeniny. Ve své výstavní kóji předvedl výkvět svého dlouholetého 
úsilí  – krásnou sbírku zajímavých rostlin,  jak kaktusů,  tak sukulentů, doplněnou několika fotografiemi.  Jako 
překvapení mu kolegové kaktusáři připravili tabló s 19 fotografiemi, kde byl zachycen při různých kaktusářských 
akcích.
Největší  místo  letos  dostaly  ferocactusy.  Přítel  G.  Brejník  shromáždil  opravdu  reprezentativní  výběr  velmi 
kvalitních velkých rostlin. Řada z nich kvetla nebo měla násadu poupat. Doprovod tvořily informativní tabule. 
Expozice byla velmi často fotografována a mnozí návštěvníci si podle ní určovali své rostliny.
Další  odbornou  expozicí  byly  turbinicarpusy,  zajímavý  rod  sestávající  z malých,  velmi  ochotně  kvetoucích 
rostlin. Byla zde soustředěna velká většina rostlin, které do tohoto rodu patří. Připravil př. J. Ježek.



Letošní nabídku odborně zaměřených expozic dále rozšiřoval několik let nevystavovaný rod Parodia. Bylo zde 
plno červených a žlutých květů a nádherných rostlin, a tak se bylo na co koukat. Expozici připravil jako svou 
premiéru př. I. Zelenka. 
Sukulenty  letos zastupoval  rod Gasteria,  který  skoro  kompletní  předvedl  př.  P.  Pavelka.  Většinou  dospělé 
kvetoucí  rostliny  ukázaly  prakticky  celý  pěstitelsky  zajímavý  rod.  Vše  bylo  doplněno  odbornými  texty  a 
fotografiemi.
Další sukulentní expozicí byly netřesky, které se zpravidla na kaktusářských výstavách neprezentují, spíše je 
necháváme zahrádkářům. Netřesky byly nasázeny v pěkných keramických mísách. Opět nechyběly odborné 
texty a fota. Připravil př. V. Kopecký.
Stěžejní sukulentní expozicí, na kterou jsme v reklamě lákali návštěvníky, byl rod Tilandsia. Na celé čelní stěně 
na 4 kovových rámech bylo vystaveno 48 trsů (druhů) tilandsií, vše opět s odbornými texty a jmény. Jednalo se 
vesměs  o  vzácnější  rostliny,  které  nebyly  nikdy  vystavovány.  Opravdu  pěkná  expozice,  lákající  fotografy. 
Připravil př. P. Heřtus.
Zajímavou ukázkou byly materiály používané a vhodné pro pěstování kaktusů, jimiž byla naplněna souprava 
sklenic. Obsahovaly antuku, různé substráty a přírodní materiály, rašelinu aj. Připravil př. K. Halbich.
Ani letos nechyběla expozice o škůdcích a boji proti nim, plná fotografií a návodů, jak postupovat. Informativní 
panely připravil př. P. Pavelka.
Na závěr  mi zbývá  zmínit  se  o expozici  zabývající  se  tím, co se vystavovalo  před 20 lety,  určené hlavně 
zájemcům o historii kaktusaření v naší republice. Expozici připravili př. J. Vaněk a K. Šedivý.

Dalším propagačním tahákem byly letos nově krásně a přehledně rekonstruované sbírky kaktusů a sukulentů 
ve sklenících BZ Přírodovědecké fakulty UK. Proběhla kompletní rekonstrukce včetně nových kamenů a nového 
substrátu.  Čerstvě zasazené rostliny se dobře chytily  a řada z nich kvetla.  Součástí  sbírky jsou i  potřebné 
jmenovky. Expozice se stává chloubou Botanické zahrady. Úpravu provedl nový kustod sbírek T. Procházka., 
mohutně podporovaný ředitelem BZ Ing. L. Pavlatou. 
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Vyhodnocení návštěvnické ankety
Návštěvnické ankety o nejhezčí exponát jarní výstavy se účastnilo dle odevzdaných anketních lístků 
937 návštěvníků, kteří svými hlasy rozhodli o vítězi této soutěže. 
První místo počtem 32 hlasů obsadila z expozice Ferocactus rostlina vystavená pod č. 24  F. stainesii v. 
pilosus. 
Druhé místo počtem 28 hlasů obsadila rostlina ze stejné expozice vystavená pod č. 32 F. glaucescens v. 
beztrnný. 
Třetí místo stejným počtem 26 hlasů obsadily dvě rostliny z expozice Můj nejhezčí sukulent: rostlina
vystavená pod č. 2 Aloe ramosissima a č. 11 Operculicarya decaryi.
Pěstitelům těchto rostlin blahopřeji a přeji hodně dalších úspěchů v pěstování rostlin. 
Výherní rostlina bude vystavena na podzimní výstavě SPKS Praha 10.–20. 9. 2009 v prostorách skleníků BZ 
PF UK Na Slupi 16, P 2.   
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Výroční členská schůze Notosekce 2009
Výroční členská schůze Notosekce se letos konala 4. července v Lipníku nad Bečvou. Organizace se ujal tamní 
člen Josef Králík. 
V sobotu ráno byla na programu prohlídka města Lipník nad Bečvou, průvodce dodala městská informační 
služba. V pěkném počasí velmi zajímavý úvod dne (Lipník je velmi pěkné město, pozn. autora sdělení). 
Dopolední část se skládala z oficiální části (zprávy funkcionářů, výhled činnosti  na příští rok). Součástí bylo 
i zamyšlení, jakým způsobem sekci prezentovat a omladit. Poté následovala přednáška ing. Vícha o jeho cestě 
za Wigginsiemi do jižní Brazíle a Uruguaye. Měli jsme možnost zhlédnout obrázky z míst, která nejsou vždy 
navštěvována (ing. Vích vycházel z jiných informačních zdrojů), některé formy Wigginsií byly velmi zajímavé.
Odpolední část se odehrála v místních sbírkách. Měli jsme možnost vidět velmi zajímavé rostliny ve sbírkách 
pánů Pelzla, Strnada a Králíka.
Večerní blok byl věnován přednášce S. Stuchlíka, ve které pokračoval ve svém pohledu na rod Notocactus. 
Přednáška založená na fotografiích ze sbírky Standy a z jeho pozorování v přírodě přinesla mnoho zajímavých 
informací, nových pohledů a rovněž mnoho otázek. 
Celkem se zúčastnilo okolo 15 členů sekce. Většinou jsme se rozjeli již v neděli ráno, jen ti vytrvalí vydrželi až 
do odpoledne, kdy bylo možné navštívit sbírku pana Malocha.
Je to k nevíře, ale v příštím roce slaví Notosekce již 40. výročí činnosti. 
Pro ty, kteří by měli zájem se více dovědět o notokaktusech, zde je kontakt na předsedu sekce ing. Stanislava 
Stuchlíka – Jílová 23, 639 00 Brno, stanislav@stuchlik.net
                                                                                                                                                                                                                    – LB – 

mailto:stanisla@stuchlik.net


3. CO BUDE
Zájezd do Chrudimi – Zavírání sezóny 2009
Opět, poslední sobota v září, 26. 9. 2009, velká chrudimská akce.. 
Odjezd v 7.00 od Ženských domovů. Příjezd kolem 20. hodiny. 
V 9hod začíná burza a od 15hod přednášky, po ukončení (cca 18-18:30 odjezd do Prahy – večeře až v Praze).
Odpoledne v Chrudimi obdrží čestné uznání „Zlatý Albert“ náš člen př. JUDr. Miroslav Veverka.
Zájemci hlaste se emailem na jiri.varecka@seznam.cz , nebo SMS na 603 46 76 96.
Cena zájezdu á 200,- Kč.  Platba při vstupu do autobusu.
Těším se na setkání, cestou upřesníme detaily jarního zájezdu.                                                       Jirka Vařečka

Podzimní výstava 10. 9. – 20. 9. 2009
Pokračování naší výstavy se uskuteční opět v horní části výstavních skleníků v Botanické zahradě Na Slupi. 
Opět uvidíme pražská okna na fotografiích (možná další nepublikovaná) a také zajímavé expozice, např. 50 let 
staré ariocarpusy.
                                                                                                                                                                                                                     – IB – 

50 let – bc. Jana Rácová
V srpnu oslaví naše dlouholetá spolehlivá pokladní kulaté narozeniny.  Všichni,  kteří  se účastníte přednášek 
a sympozií, ji znáte, jak vždy s úsměvem a v dobré náladě od vás vyžaduje zaplacení vstupného. Stejně tak 
v pohodě udržuje již řadu let naši klubovou pokladnu, a to vše při náročném povolání i dálkovém studiu vysoké 
školy  na Zemědělské  univerzitě,  kde letos  dokončila  bakalářskou  část  a  pokračuje  v magisterském studiu. 
Přejeme dobré nervy a zdraví a blahopřejeme.
                                                                                                                                                                                                                     – IB – 

Z     HISTORIE SPOLKU XV.  
V minulé  kapitole jsme  se  zmínili  o  skleníku  ve  Spilkově  zahradnictví  ve  Strašnicích  naproti 
Vinohradskému  hřbitovu  (později  Komunální  zahradnické  podniky  hl.  města  Prahy),  který  sehrál 
podstatnou roli v pražském kaktusářském dění. Dnes bychom chtěli tuto historii dokončit. Okolo roku 
1950 skleník opustil Ing. Č. Zahradník (kromě něho zde měl svou sbírku v blíže neurčenou dobu také 
Eduard  Harsa,  dlouholetý  člen  Spolku  s čestným  členstvím).  Po  něm  si  skleník  pronajali  Julius 
Lichtneker a Dr. Jan Valníček, ke kterým se později přidal ještě Jan Pach. Dr. Valníček odsud svou 
sbírku odstěhoval poté, co si v Modřanech postavil  domek a skleník (1957). Po jeho odchodu pak 
nastává nejslavnější éra – přicházejí Ing. František Pažout, Jaroslav Boubela a Václav Štor, skleník je 
plně obsazen a sdružení kaktusářů pod jménem PAPABOLIS (PAžout, PAch, BOubela, LIchtneker, 
Štor) je vytvořeno. Název vymyslel H. Berounský („velice mne mrzí, že se ujala mnou kdysi sestavená  
zkratka  PAPABOLIS,  ale  ať  jsem se  tehdy  namáhal  sebevíc,  slušnou,  česky  znějící  zkratku  jsem 
nesvedl“).  Samotný  obsah  skleníku  byl  znamenitý  a  rozmanitý.  Ve sbírce  F. Pažouta  přes  pestrý 
sortiment převažovala gymnokalycia (především z okruhu G. mihanovichii),  jejichž milovníkem byl 
také  J.  Pach.  Základem  Boubelovy 
sbírky  byly  rody  Parodia  a 
Coryphantha,  později  převládly 
telokaktusy.  J.  Lichtneker  pěstoval 
především  čilence  a  V.  Štor  sbíral 
vše,  co  se  mu  líbilo,  a  „jeho 
zásluhou  měl  skleník  náležitou 
druhovou pestrost“. 
Atmosféru  skleníku  vystihuje 
autentický  komentář  F.  Pažouta: 
„PAPABOLIS  byl  vždy  známý 
rozmanitými  rostlinami,  i  když  tam 
nikdy  nechyběly  specializované 
sbírky  určitých  skupin  kaktusů…
Druhým znakem pěstitelů, kteří mají  
kaktusy  v tomto  skleníku,  byla  vždy 
snaha  udržet…  vzácné  rostliny  a 



získávat  novinky.  PAPABOLIS  umožnil  také  četné  popisy  novinek  našimi  autory  a  stojí  zde  také 
některé holotypy těchto kaktusů.“
Exkluzivní náplň skleníku lákala pochopitelně k návštěvám – zvaným i nezvaným.
Pravidelné exkurze spolku, kterých se účastnilo až 70 členů, byly nastartovány v roce 1959. Návštěvy 
většího počtu zájemců však byly z technických i jiných důvodů po třech letech zrušeny, pravidlem se 
však staly pravidelné sobotní kaktusářské „sešlosti“.
Je nutné se zmínit i o těch nezvaných návštěvách – poprvé byl skleník vykraden v roce 1961, a to 
dokonce třikrát a kradlo se s rozmyslem (celkově bylo zcizeno asi 200 vybraných rostlin), k poslední 
krádeži došlo v roce 1969.
A  jaké  byly  vzájemné  vztahy  členů  sdružení?  Přátelské  a  úsměvné  –  velmi  hezky  je  popsal 
J. Lichtneker ve fejetonu z prosince 1963, ve kterém se suchým humorem vypočítává újmy, kterých se 
mu  od  ostatních  dostává  –  od  nedostatečného  úklidu  a údržby  skleníku  až  po  využívání  jím 
připravených zásob substrátu  („…chybou starších  členů Lichtnekera  a Pacha bylo,  že  neprosadili  
důkladné  školení  nově  přistoupivších  členů.  Vyrůstali  tudíž  ve  sdružení  více  méně  podle  svých  
vlastních představ“). Takto také komentuje již zmíněné krádeže: „Za slavné éry pana dra Valníčka,  
kterou lze  nazvati  dobou nudnou a málo vzrušující,  nás  ve  skleníku  nikdo neobíral.  Teprve  vznik 
nového činorodého útvaru se zasloužil o živější prožití života kaktusáře. Vedle základního směru, více  
méně  plánovaného,  vstupovali  sporadicky  laikové  na  scénu  skleníkovým  oknem  anebo  formou 
ctihodné návštěvy. Hlad a žízeň těchto neplánovaných návštěv byly brzo ukojeny zdatným množstvím 
vybraných rostlin. Ve většině případů však dovedl se pan Lichtneker vyrovnat se všemi úbytky tím, že  
zašel ke dveřím a řekl si pro sebe: Papa, boli ste.“ (J. Lichtneker zemřel v roce 1965.)
Dlouhodobější  perspektiva  kaktusářského  využívání  skleníku  však  chyběla.  „Doufejme,  že  konec 
pomalu ale jistě dožívajících skleníků tohoto zahradnictví nebude koncem tak obětavě ošetřovaných  
sbírek malého kolektivu kaktusářů a že vedení pražských zahradnických podniků najde možnost pro  
další existenci tohoto dnes již tradičního kaktusářského zákoutí.“ Nenašlo.
Oznámení  o  krádeži  v roce  1969  je  posledním písemným  dokladem v archivu  Spolku  o existenci 
sdružení.  Přesné časové údaje o jeho zániku autor  tohoto příspěvku nezná,  ví  se jen,  že  Spilkovo 
zahradnictví muselo v 70. letech 20. století ustoupit výstavbě metra.

  
(Na fotografii z roku 1961 – J. Boubela, F. Pažout a V. Štor ve skleníku PAPABOLIS)                      vš

INZERCE:

Projekt: www.cykasy.cz
Je novým zdrojem českých informací o těchto exotických prehistorických rostlinách, které se u nás 
dosud nedočkaly žádné publikace. Díky spolupráci s českými pěstiteli, experty i časopisy zde najdete 
pěstitelské  články,  texty  předních  českých  odborníků  i  reedice  kvalitních  původních  článků  v 
současnosti již neznámých. Unikátní je přehled nejvýznamnějších cykasů v českých sbírkách.
Podporujeme původní české a slovenské texty o cykasech - oceníme proto vaše články, upozornění na 
starší texty, fotografie z lokalit či sbírek i zajímavé články z cest.                                          Jan Vytopil

P  ř  ísp  ě  vky do v  ě  stníku a 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

 http://www.spks.cz

…..... nechci moc předbíhat, ale v příštím Věstníku uvidíte změnu......           JV

http://www.spks.cz/
file:///redir?hashId=3824023416&to=http%3a%2f%2fwww%2ecykasy%2ecz

