
Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze   – zal. 1922  
Věstník                                                   č.   202                                              15. 5. 2011  
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 2011                                                   
    výbor           knihovna  přednáška      téma – autor

Červen    31. 5.    2. 6.    16. 6.    –––
Červen        4. 6.– 19. 6.  výstava
 Září    30. 8.    1. 9.   15. 9.  15. 9.
 Září              8. 9.– 18. 9.  výstava
 Říjen   4. 10.   6. 10.  20. 10.  20. 10.   
Listopad   1. 11.   3. 11.  24. 11.  24. 11.   
Prosinec   6. 12.   1. 12.  15. 12.  15. 12.  tradiční vánoční setkání

2. Knihovna         Knihovna SPKS znovu konečně v provozu !!!

Po  rekonstrukci  části  budovy  v botanické  zahradě  je  naše  knihovna  opět  v provozu.  Pravidelný  provoz  byl 
zahájen ve čtvrtek 2. 12. 2010, v obvyklý čas 16.30. Rekonstrukcí knihovny a hlavně změnou vybavení dochází 
ke změně ve způsobu půjčování knih. Nové vybavení knihovny (zavěšené police) omezuje způsob půjčování 
knih, tak jak jsme byli zvyklí,  tzn. každý si mohl v knihovnách prohlížet, co ho zaujalo. Při novém způsobu je 
nutné používat žebřík a některé knihy jsou v zadních řadách. To, pro čtenáře znamená, že by měl do knihovny 
přicházet s představou, co by chtěl vidět anebo si půjčit. Knihovník pak požadovaný titul vyhledá, pochopitelně 
v přístupnějších částech máme vystaveny knihy, které se půjčují více a nové tituly. Pokud by čtenář měl zájem 
o nějaký konkrétní titul již předem, je možné si ho objednat pomocí mailu a my se ho pokusíme připravit předem. 
V knihovně bude k dispozici seznam knih.
Od začátku prosince jsme schopni půjčovat knihy i korespondenčně, tak jak to fungovalo před rekonstrukcí.
Žádáme čtenáře, kteří mají půjčené knihy o vrácení. Předem děkujeme.
Těšíme se na shledání s Vámi v pravidelných dnech – každý 1. a 3. čtvrtek v měsíci, od 16.30 do 17.30 hod.
                                                                                                                                                                   L. Berka
3. CO BYLO 
3.1 Sympozium Praha 26. 3. 2011 
Opět  jako vždy přesně v 9.00 předseda pražského spolku přivítal  skoro 200 účastníků prvního jarního sejití 
kaktusářů  a  sukulentníků.  V úvodu  vzpomněl  Rudolfa  Šubíka,  prvního  našeho  „zlatého  Alberta“,  který  před 
několika dny zemřel. Za pár dní by oslavil 88. narozeniny. Povstáním a chvilkou ticha se s ním rozloučili i všichni 
přítomní. Následně také vzpomněl tragicky zesnulého Miloše Dubna. Je třetím naším kaktusářem, který zahynul 
na cestě za milovanými rostlinami v jejich domovině. Dále předseda pozval všechny na červen do Prahy, kdy zde 
budou probíhat dvě výstavy v botanických zahradách navazující na sebe: Na Slupi 6.–19. 6. a v Troji 18. 6.–3. 7. 
2011. Upozornil, že letošní novinkou bude účast BZ Na Slupi v „Pražské muzejní noci“, kdy 11. 6. budou celá BZ 
i výstava kaktusů a sukulentů otevřeny až do 1 hod. v noci. Od 18 hod. bude vstup zdarma, prodej rostlin nebude 
přerušen.
Po úvodu př. Šedivý pozval prvního přednášejícího, polského kaktusáře př. Matuszewského, který nás seznámil 
s rodem Thelocactus. Nejprve uvedl rozdělení rodu a pak postupně předvedl jednotlivé taxony jak v přírodě, tak 
z kultury. Přednáška, doplněná pěknými obrázky, probíhala v srozumitelné česko-polštině. Závěrem přednášející 
upozornil na to, že v předsálí začal prodej monografie „Thelocactusy“, premiéra dvoujazyčné polsko-německé 
knihy, která vyčerpávajícím způsobem zachycuje pěstitelsky oblíbený rod. 
Druhá dopolední přednáška nás zavedla za kaktusy, většinou gymnocalycii, do Brazílie (Gran Chaco) a na skok 
také do Paraguaye a Bolívie. Německý host Volker Schaedlich navštívil  oblast „Chaco“ několikrát, projezdil  ji 
křížem krážem tak,  jak se v těchto  krajích  jen dá,  většinou po polních cestách a  dřevěných  mostech málo 
prostupnou  krajinou.  Obrazová  dokumentace  obsahovala  nejen  gymna,  ale  rovněž  řadu  neběžných  fraileí, 
cleistocactusů, echinopsisů apod. Pohled na tuto zajímavou krajinu, který nám přednášející nabídl, do češtiny 
překládal př. Stuchlík. Obrázky byly doplněny i stručným německým textem.
Po polední přestávce, kde se všichni mohli občerstvit v nově otevřeném vkusném bufetu, pokračoval odpolední 
blok, který uváděl př. Běťák. Úvodem upozornil, že oba přednášející jsou „mládežníci“, kteří teprve letos oslaví 
40. narozeniny.  Začal  př.  Pavelka  exkluzivní  přednáškou  o  sukulentech  (posledních  zbytcích)  na  ostrově 
Madagaskar.  Tato  kdysi  přírodní  sukulentní  perla  je  z více  než  90 % zdevastována.  Lesy baobabů,  didiér, 
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euphorbií a dalších velkých a zajímavých sukulentů lehly plamenem a s nimi i malé sukulenty, krásné aloe apod. 
Přednášející postupně předvedl skoro vše, co je ještě možné na tomto ostrově vidět a zaznamenat, názorně 
jsme mohli vidět rozdíly jednotlivých příbuzných taxonů i místa, kde zatím ještě jejich zástupci rostou. Vrcholem 
byly  nádherné záběry  kvetoucích  bonsajových  kaudexních  pachypodií.  Zajímavé  byly  i  pohledy na  unikátní 
přírodní útvary, pískovcová bizarní města a nádherné barevné skály a také závěrečná ukázka z tržiště, kde byly 
k mání hromady vysoce chráněných rostlin. 
I druhá odpolední přednáška postupovala v nasazeném vysokém kurzu. Př. Zlatko Janeba nás provedl rodem 
Sklerocactus, tak jak jej mohl studovat a navštěvovat při svém několikaletém pobytu v USA. Opět jsme viděli 
nádherné krajinné záběry z pouští a polopouští Utahu, Nevady, Colorada a přilehlých států, kde tento zajímavý 
rod roste. Putovali jsme od jednoho naleziště ke druhému, viděli rostliny s nádhernými květy, často většími než 
rostlina sama. Autor absolvoval několik cest v doprovodu znalců tohoto rodu (např. J. Bušek), ale také jezdil 
opakovaně sám a později i se svou rodinou. Záběry na neobvyklé přírodní monumenty, kaňony a další pouštní 
zajímavosti perfektně vše doplňovaly rostliny tohoto v kultuře nelehko pěstovatelného rodu. Část druhů snáší i 
naše zimy na skalkách nebo v nevytápěném skleníku a několik pěstitelů se o pěstování opakovaně pokouší.
Potěšitelné na letošní kaktusářsko-sukulentní sobotě z mého pohledu byly dvě věci – za prvé podstatně větší 
účast střední generace (50–60 let) spolu se slušnou návštěvou žen a za druhé, že sál byl pořád plný, a to i v 16 
hodin.
V předsálí letos nabízelo rostliny, semena a literaturu více než 15 prodejců a tři knihy zde měly úspěšnou 
premiéru. Otevřen letos byl i místní bufet, ke spokojenosti všech. Den se vydařil.                                             –IB – 

3.2 Přednáška 17. 2. 2011 – Dagmar Petrlíková: Rozchodníky
V úvodu při představování přednášející předseda konstatoval, že pražský klub má 12,5 % členek a že v rámci 
pravidelných schůzek odbornou přednášku nikdy neměla žena, na pražských sympoziích pouze tři (Pilbaum – 
Namibie, Richterová – Německo, „Ceropegie“ – Holandsko, vše více než před 5 lety).

Následovala velmi kvalitní přednáška o velkém rodu rozchodníků, provázená nádhernými obrázky a výborným 
slovním doprovodem. O každém taxonu jsme se dozvěděli, odkud pochází, jak kvete, co s ním dělat přes zimu, 
kam ho do skalky nebo ve skleníku zasadit, jak se k němu chovat, jak se množí a vše, co je k jeho úspěšnému 
přežívání třeba udělat. Přednášku doplňovala výborná grafika. Seznámili jsme se i s různými hybridy včetně jmen 
a byli jsme varováni před hojnými „obchodními“ nesprávnými jmény. Komu to nestačilo, ten byl pozván na III. 
ročník výstavy rozchodníků do Ředhoště od 20. 5. do 5. 6. 2011. Výstavu pořádá se spolunadšenci pro tento rod 
přednášející. Zaplněný sál zažil příjemný večer.                                                                                                                       – IB – 
                                                                                         
3.3     16. 3. 2011 ve  věku 88 let zemřel Rudolf Šubík,
první Zlatý Albert. Žil v poslední době po odchodu do důchodu v Luštěnicích, kde se o něj vzorně staral Václav 
Jakubec,  luštěnický  starosta,  který  Rudolfa  vlastně  přijal  do rodiny.  Nejdříve  mu zajistil  samostatné  bydlení 
kousek od svého a později místo v místním moderním penzionu. Vozil jej jak na přednášky, které Rudolf měl, tak 
na návštěvy všech možných kaktusářských akcí v Praze, Čelákovicích, Chrudimi, v Pískové Lhotě a často za 
kamarádem Bittmanem do Dymokur a také jinam.

Poslední měsíc strávil Rudolf Šubík v mladoboleslavské LDN, kde o něj pečoval také lékař-kaktusář.

Pro nás starší kaktusáře byl př. Šubík představitelem kaktusáře-fotografa, znalce a propagátora kaktusářství na 
přednáškách, výstavách, v časopisech, knihách přístupných kaktusářům i laické veřejnosti. Knihy vyšly i v cizích 
jazycích.  Dvojice  Šubík-Říha  byla  známá  a  uznávaná  také  v kaktusářské  cizině.  Patřili  k prvním  našim 
cestovatelům, kteří se po 2. světové válce opakovaně dostali do Mexika a měli možnost pro pražskou Botanickou 
zahradu  UK přivézt  řadu  importů,  „kaktusových  špeků“,  u  nás  málo  známých  a zpřístupnit  je  veřejnosti  při 
výstavách pražského klubu i v expozici BZ.

V 60. letech byl  řadu let předsedou pražského Spolku a dlouhá léta, až do odchodu do důchodu, kustodem 
sukulentních sbírek univerzitní botanické zahrady v Praze. Byl také jedním z prvních nadšenců a propagátorů 
nekaktusových sukulentů u nás. Velmi často a ochotně o kaktusech a sukulentech přednášel. Jeho přednášky 
byly  vždy plné a  svými  nádhernými  záběry získával  mnoho nových  zájemců o kaktusy a ostatní  sukulentní 
rostliny. Byl ženatý a bezdětný a bydlel v domku v Botanické zahradě UK. Velmi ochotně zájemcům radil, jak 
pěstovat nebo fotografovat milované rostliny. Na pohřeb do krematoria v Lysé nad Labem přijelo 17 kaktusářů. 
S Rudolfem se velmi krásně za nás za všechny rozloučil jeho poslední ochránce př. Jakubec.                        – IB –

           3.4 Přednáška 17. 3. 2011 – dr. Václav Šeda, Vysoké Mýto: Sulcorebutie
V Evropě je několik kaktusářských hnízd, kde se pěstují a líhnou sulcorebutie. Je to v Rakousku a v Německu, 
něco málo v Holandsku a také u nás ve Vysoké Mýtě a na dalších několika místech (Písečná Lhota a Talin). Zde 
jsou lány různobarevných ochotně kvetoucích,  malých,  často trsovitě  rostoucích rostlin.  Jejich  domovinou je 
Bolívie a nejbližší okolní země. Většina rostlin, i těch nově objevených, má minimálně 4, ale často až 10 jmen a 
stejný počet variant a polních čísel. Asi jsme všechny neviděli, ale bylo jich opravdu hodně, a to jak exemplářů 
z nalezišť, tak z rozsáhlé sbírky přednášejícího. Díky tomu, že Bolívie je velká hornatá země a v poslední době 
častý cíl kaktusářských expedic, máme se i nadále na co těšit. Příjemný barevný večer.                                          – IB – 
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3.5.   Narozeniny  Jiří Vaněk (*1. 4. 1946) – 65 let
Dlouholetý člen výboru pražského klubu, účastník  všech posledních výstav hlavně se stromy plnými tilandsií 
a dalšími sukulentními expozicemi především kubánského původu. Je také známou postavou všech pražských 
veřejných  akcí  botanicko-teraristických,  kde  aktivně  propaguje  sukulentní  flóru.  Sukulenty  často  používá  do 
různých bonsajových misek a lávových skalek.   Gratulujeme!                                                                                          – IB –
                                                                                                                                                                                                                      
3.6 Přednáška 21. 4. 2011 – Martin Tvrdík: Argentina
Ohromná  krásná  jihoamerická  země  se  v poslední  době  stala  vyhledávanou  destinací  nejen  gymnofilů. 
Přednášející tuto zemi navštívil již vícekrát. To, s čím nás seznámil, byla jeho výprava (spolu s manželkou) za 
krásami této země a přitom i se zastávkami na nalezištích kaktusů, viděli jsme tedy nádhernou přírodu včetně 
národních parků, moře, hory, města a kaktusy, hlavně gymna, ale i řadu kvetoucích (asi) skalniček, sem tam 
nějakého živočicha. Fotky i slovní doprovod byly vynikající. Krásný večer.                                                                     – IB –
                                                                                                                                                                                                                            

3.7. Zájezd  7.- 8.5.2011
Odjez Kaktusbusu byl v 7:15 od Ženských domovů, bylo nás 39 (2 se neomluvili a nedorazili). (1.) Pávov, Jiří 
Janda. Sbírkový skleník na garáži a přebytkový na zahradě. Všude samé sukulety!!! (2.) Jihlava, Václav Navrátil. 
Moderní velký skleník, krásné rostliny, samé kaktusy. Oběd. Poprvé na našich zájezdech jsme využili možnosti 
stravování v nákupním centru. Pizeria v Tescu v Jihlavě tomuto plně vyhovovala, rychlost obsluhy byla opravdu 
dobrá. (3.) Ivan Kubát, Dolní Cerekev. Moderní skleník s kaktusovou všehochutí. Krásné rostliny. Dále následoval 
přesun, Břeclav, ubytování a večeře. Využili jsme služeb ubytování na zimním stadionu. Cena byla velice dobrá a 
mohu jen každému doporučit další využití tohoto zařízení. (4,) Jaroslav Doležal, Hrušky. Zde byla nejen velice 
poučná, zajímavá a chutná ochutnávka vínka, ale také krásná a letitá sbírka. 8.5. 8:15 - Břeclav - snídaně v místě 
ubytování. (5.) Nemocnice TGM, Hodonín. Velice krásné rostliny v 50 let starém skleníku. Bohužel jak tento věk 
prospívá kráse rostlin, tak skleníku rozhodně NE! Dnes, v době omezených finančních toků zde nejsou růžové 
vyhlídky.  Pan zahradník nám zde představil  jednotlivé  rostliny a provedl nás i  pěstitelským skleníkem. Mimo 
jiného jsme viděli i mnoho zajímavých a vzácných Cykasů - to byl hlavní účel zastávky. Oběd. Restaurace Stará 
hospoda, Spytihněv. Musím pouze napsat: DOPORUČUJI !!! Pro mnohé to byl vrchol celého zájezdu, nejen části 
kulinářské. Opravdu vynikající jídlo a velikost porcí porazila i mnohé jedlíky. (6.) Kaktuscentrum Hulín, Vladimír 
Hanák. Nádherné letité rostliny bez jediné vady na kráse. Na fotkách jsou krásné, ale skutečnost je opravdu ještě 
někde kvalitativně výše. (7.) Josef Zeman, Ondřejov. Závěrečnou možnost nákupu kvalitních a levných rostlin 
uvítal každý. Maximální spokojenost všech. A ve 20:45 jsme dorazili  na místo příjezdu = odjezdu. Všem, ale 
opravdu všem, děkuji za pomoc, trpělivost a těším se na setkání za rok na dalším zájezdu, případně ještě letos, 
poslední sobotu v září v Kaktusbusu, který pojede na Zamykání sezony – Chrudim.                      =JV=
                                                                                                                                                                  
4. Z     HISTORIE SPOLKU XXII.  - Spolek a ženy  
Je samozřejmé, že ženy s jejich známým zájmem o květiny a exotické rostliny, který dostaly snad všechny do 
vínku, nemohly chybět u počátků pražského organizovaného kaktusářství. Z celkového počtu okolo 160  členů na 
přelomu let 1923 -24 byla téměř pětina žen (některé až z Moravy) a  pět z nich bylo zvoleno do prvního výboru 
Spolku – Ema Maříková místopředsedkyní,  Anna Borovičková,  Božena  Herainová, Josefa Šmídková a Nina 
Mašnerová jako členky výboru. Všechny se podle dobových dokumentů aktivně účastnily dění Spolku a poslední 
tři  jmenované také vystavovaly  na historicky  první  spolkové  výstavě,  kde paní  Herainová  získala  pochvalné 
uznání  za  „dva  vzorně  upravené  skleníčky“.  V roce  1925  se  pak  počet  členů  výboru  rozšířil  o  další  dvě 
náhradnice – paní Milenu Zahradníkovou, budoucí dlouholetou knihovnicí Spolku a paní Martu Štrayblovou, o 
které  ještě  uslyšíme.  J.  Šmídkovou,  která  byla  zvolena  členkou  výboru  konkurenčního  Sdružení  kaktusářů, 
nahradila zakládající členka Spolku, slečna  Anna Borovičková.
Obdobná situace  nastala  při  ustavující  schůzi  Sdružení  kaktusářů   v  prosinci  1925  –  členkami  výboru  byly 
zvoleny  Aloisie  Kroupová   a  Josefa  Šmídková    a  zapisovatelkou  se  stala  paní  A.  Němcová,  literátka.  Na 
následující  valné hromadě se jednatelkou Sdružení  stala   Petra Tyráčková,  spolu  s Evžou  Formanovou dvě 
dobré duše počátků tohoto spolku i přispěvatelky do spolkových periodik („Jak kaktusy rostou doma“, „Něco  o 
červeném pavoučkovi“ nebo Jak zacházeti s kaktusy v zimě v bytě“). O krajince slečny Tyráčkové na výstavě 
Sdružení (1928) již byla řeč v předcházejících dílech historie Spolku.
A co tenkrát členky Spolku ve svých sbírkách pěstovaly? Ze zprávy o výstavě 1930: „velmi vkusně na umělé 
skalce uspořádala své rostliny paní A. Kloubková z Prahy… střed L. principis, kolem ní Etus mihanowichii, Etus 
pampeanus,  Pelecyphora  asseliformis  s několika  květy…“;  paní  A.  Zadákové  z Křivoklátu,  zřejmě  milovnice 
velkých kaktusů, na tutéž výstavu přivezla „Etus grusonii, Etus texensis, Etus multiflorus, Etus lecontei, Mam. 
elephantidens, několik větších opuntií a skleníček s mnoha semenáčky“. Zajímavou kuriozitou je pak informace 
z výstavy 1934: „sl.  Borovičková,  známá nadšená kaktusářka,  oblíbila  si  obzvláště phylocactusy.  Též ostatní 
kaktusy, uvážíme-li, že jde o rostliny pokojové, jsou pěkné. Sl. Borovičková jest ostatně jedinou, které se podařilo 
zachovati import podivuhodného Echinocactus mandragora, na jehož udržení ztroskotal až dosud um i pěstitelů 
z povolání…“
V roce 1927 bylo poměrné zastoupení žen ve  Spolku také rekordní: z celkového počtu 145 členů bylo 27 žen a 
začínal se projevovat  zajímavý fenomén – mezi členy Spolku nebyly výjimkou manželské páry. V roce 1928 byl 
jeden takový pár zvolen dokonce do nejvyšších funkcí: E. Štraybl se stal předsedou a M. Štrayblová jednatelkou. 
Podle seznamu z roku 1930 bylo, při celkovém standardním počtu  členů Spolku okolo stopadesáti, takových 
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párů 18. Tento stav trval až do konce prvního dvacetiletí existence pražského organizovaného kaktusářství. Po 
válce měly ženy jiné, prozaičtější starosti, takže v roce 1948 byly mezi 103 členy Spolku pouze 4, v roce 1961 
však již to bylo statistických 10% (51 žen z 506 členů).  vš

                    
    Skleníčky B.Herainové na výstavě 1923                          Služba na výstavě Spolku 1928                   

                                      
Paní Zadáková se svými kaktusy na Křivoklátě               Jedna z četných spolkových vycházek
        

5. Výstava kaktusů - červen 2011 (4. 6.–19. 6.)
Pro  44.  výstavu  kaktusů  a  sukulentů  pořádanou ve  spolupráci  s Botanickou  zahradou  Přírodovědné fakulty 
Univerzity Karlovy garant vybral a výbor schválil následující záměr:

Název expozice                                   Garant                          Soutěže 

1. Echinocereus                                    P. Pavlíček                    Půl metru z mé sbírky (garant Kašpar)
2. Ech. grusonii ve všech podobách     P. Heřtus                       Můj nejhezčí kaktus (garant Kašpar)
3. Aloe                                                  J.  Hušner                      Můj nejhezčí sukulent (garant Kašpar)
4. To tu ještě v sukulentech nebylo  P. Pavelka                   O nejhezčí exponát celé výstavy – anketa návštěvníků
5. Lobivia                                              T. Procházka                                                                       
6. Katusy brazilské pampy                    L. Berka
7. Tillandsia                                           J. Vaněk
8. Škůdci a nemoci a jak na ně             P. Pavelka
Fota
Atlas byl tehdy jen sen (1980–85)         K. Halbich
Moje cesty za sukulenty            J. Hušner                                                                                              –VK – 

6. Zamykání sezony Chrudim = poslední sobota v září i letos počítáme s autobusovým zájezdem.

7. Příspěvky do Věstníku posílejte na adresu:
Jiří Vařečka, Na Šabatce 2045/5, 143 00 Praha 412, e-mail: jiri.varecka@seznam.cz
předseda SPKS : Ing. Ivan Běťák, Pod Lesem 27, 143 00 Praha 412, e-mail: betak@mbox.vol.cz

http://www.spks.cz
Inzerce: 
1. Květináče, použité, nepoškozené, 10x10x9-5000ks á 4,-Kč, 8x8x7,3 a 8x8x6,3-1000ks á 3,-Kč, 
misky, pozinkovaný plech, letované rohy, ruční výroba, 25x12,5x5(300ks)(50ks měď + 20ks hliník), 
25x25x5(80ks), 25x25x7(40ks) á 40,-Kč.   Viktor Havelík   viktorha@centrum.cz 
2. Akvária na skleníčky 95x50x40, 20ks á 500,-Kč, možná dohoda, mobil:  728 989 050   p. Tuček
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