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Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze   – zal. 1922  
Věstník                                      č.   206                                         15. 5. 2012  

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 2012                                                  

    výbor           knihovna  přednáška      téma – autor

 Květen   15. 5.     3. 5.    17. 5.    17. 5.  Fišer: Lobivie
 Květen                8. 5. 2012  zájezd                Písecko – Příbramsko
 Červen       7. 6.    21. 6.       –  
 Červen            2. 6.– 17. 6. 2012  výstava  

Červenec       –       –       –       –  
 Srpen       –       –       –     25.8. 25.8. Setkání Gymnofilů (24.–26. 8.)
 Září      6. 9.    20. 9.    20. 9.  Záruba: Mexiko 
 Září            6. 9.– 16. 9. 2012  výstava  

 Říjen   2. 10.   4. 10.  18. 10.  18. 10.   

Listopad   6. 11.   1. 11.  15. 11.  15. 11.   

Prosinec   4. 12.   6. 12.  20. 12.  20. 12.  tradiční vánoční setkání

2. Knihovna           Knihovna SPKS stále v provozu!!!
Rád bych členům Spolku zdůraznil, všem je k dispozici spolková knihovna. Věnujeme část spolkového 
rozpočtu na neustálé doplňování knihovny.
Těšíme se na shledání s Vámi v pravidelných dnech – čtvrtek dle rozpisu, od 16.30 do 17.30 hod.
Knihy půjčujeme i korespondenčně, DVD Vám okopírujeme a po zaplacení poplatku je Vaše na věky.

L. Berka
3. C  O BYLO   
3.1  Přednáška  16. 2. 2012 – Ing. Pavel Heřtus: Bolívie
Pavel Heřtus patří do skupiny těch cestovatelů, kteří každý rok musejí být na nalezištích. Od mládí dává 
přednost jihoamerickým kaktusům a v poslední době jezdí do Bolívie. Také letošní přednáška nás provedla 
touto krásnou, ale velmi chudou zemí. Výpravy do této země jsou často plné adrenalinových zážitků, proto 
i letos  jsme mohli  např.  sledovat,  jak  expedice  prožívala  průjezd  řekou mimo brod a utopení  a  složité 
vytahování jednoho z aut. V Bolívii se dají ještě nalézat nové rostliny, a tak jsme viděli i několik novinek. 
Přednášející nabídl kvalitní obrázky doplněné velmi dobrým slovním doprovodem, záběry nejen na rostliny, 
ale i na místní obyvatele a jejich práci, třeba orbu s voly a dřevěným pluhem. Krásný večer.     
                                                                                                                                                                         – IB – 

3.2  Narozeniny: Marie Šnajperková (*21. 2. 1947) – 65 let
Dlouholetá členka výboru pražského klubu, naše spolehlivá knihovnice a spolupokladní na přednáškách 
a sympoziích, milovnice kubánských rostlin a dalších sukulentů ve svých 65 letech odchází do důchodu. 
Bude mít víc času na svou rodinu i milované rostliny. Gratulujeme k narozeninám.                       – IB –

3.3  Přednáška  15. 3. 2012 – RNDr. Jaroslav Bohata: Mexické malé kaktusy
Jeden z mladé generace cestovatelů (40) nás zavedl do Mexika, kde jsme spolu s ním sledovali spíše malé 
rostliny  –  lophophory,  turbinocactusy,  strombocactusy,  ariocaarpusy,  epithelanty  a  sem  tam  nějakou 
mammillarii nebo thelocactus či stenocactus. Větší kaktusy se představily většinou jen jako doplněk nebo 
v pozadí.  Přednáška  byla  cestopisná,  velmi  pečlivě  připravená.  Nádherné  obrázky  a  obsažný  slovní 
doprovod. Bylo patrné, že přednášející má Mexiko rád a po řadě návštěv má tuto zemi dobře zmapovanou. 
Viděli jsme řadu novinek, teprve nedávno popsaných. Návštěva: 80–90 spokojených diváků a posluchačů. 
Hezký večer.     – IB – 
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3.4  Sympozium – 31. 3. 2012
V úvodním slovu předseda Ivan Běťák pozdravil přítomné a uvedl, že vše v letošním roce v Praze 
probíhá v rámci oslav 90. výročí pražského klubu. Informoval o tom, že nad červnovou výstavou 
převzal ministr životního prostředí ČR, pan T. Chalupa.
Upozornil i na 130. výročí narození A. V. Friče a na to, že v září vyjde známka s jeho portrétem a k tomu 
FDC (pohlednice)  – perokresba s kaktusy. Pogratuloval př. JUDr. M. Veverkovi k jeho 85. narozeninám. 
Pozval všechny na 15. září do Plzně, kde bude valná hromada Společnosti s volbou nového výboru na 
další 4 roky. Závěrem uvedl, že i letošní přednášející byli pozváni v duchu oslav 90. výročí (bez ohledu na 
finance) jako výběr toho nejlepšího, co lze zaštítit (př. M. Machado z Brazílie přiletěl na jedinou přednášku 
do Evropy).
Dopolední blok přednášek vedl př. V. Šedivý.
Prvním  přednášejícím  byl  př.  A.  Hofacker,  předseda  německých  kaktusářů  a  nadšenec  pro  brazilské 
kaktusy.  Provedl  nás  Brazílií,  kterou  několikrát  navštívil.  Kromě běžně v  Evropě známých übelmannií, 
diskokaktusů, brazilokaktusů, notokaktusů apod.  jsme měli  příležitost vidět též množství pozoruhodných 
cereusovitých  a trsovitých  kaktusů  s cefalii,  plody  a  květy  na  stanovištích,  případně  v botanických 
zahradách.  Skvělé  záběry  opravdu  zajímavých  rostlin  a  nádherné  přírody  doplňoval  bezvadný  slovní 
doprovod v angličtině, tlumočený př. P. Pavelkou.
Druhým dopoledním přednášejícím byl náš bývalý dlouholetý předseda Společnosti př.  J. Odehnal, který 
nás zavedl do Austrálie a na Nový Zéland, kde loni pobýval několik měsíců. Viděli jsme vesměs sukulentní 
flóru Austrálie a Nového Zélandu jak v přírodě na stanovištích, tak v mnoha botanických zahradách, kromě 
toho i nádherné záběry kouzelné přírody, hor, pláží, vody i místních lidí, jejich artefaktů a národopisných 
památek, také úžasných moderních staveb. Sukulenty tohoto světadílu nabízejí zajímavý výběr od miniatur 
po  ohromné  baobaby.  Většinou  teprve  čekají  na  importování  do  evropských  sbírek.  Z  doprovodného 
zapáleného odborného výkladu přednášejícího bylo znát, jak na tohoto zarytého kaktusáře tyto zajímavé 
rostliny zapůsobily.  
Odpolední blok přednášek vedl př. I. Běťák.
Jako prvního přivítal př. M. Machada z Brazílie, který po třech letech vážil cestu k nám na pouhou jedinou 
přednášku. Vzácný host nás provedl sukulentní brazilskou přírodou se zaměřením na kaudexní rostliny, 
které již několik let s kolegy z univerzity vyhledává a zkoumá. U části z mnoha představených rostlin bylo 
uvedeno rodové provizorní  jméno nebo jen čeleď,  kam rostliny patří.  Pěkné obrázky velkého množství 
nádherných  malých  i  obrovských rostlin,  mnohdy  dosud  nevídaných,  s kouzelnými  květy  i  semeny  na 
stanovištích sledoval plný sál, stejně jako bezvadný vysoce odborný slovní doprovod a bezvadný překlad 
př. P. Pavelky.
Posledním přednášejícím byl  ortodoxními kaktusáři očekávaný př. A. Hofer ze Švýcarska. Skladba jeho 
přednášky věnované menším kaktusům nás překvapila a asi všechny hodně potěšila. Př. Hofer nás kromě 
kaktusů na stanovištích seznámil se všemi kolegy, s nimiž 40 roků do Mexika jezdil, procházel tamní krajinu 
a zlézal vrchy. Každý úsek vždy začínal portrétem spolucestujícího, včetně dat narození, případně úmrtí, 
a krátké charakteristiky, a pak následovaly rostliny a cesty za jejich objevy. Takto jsme si připomněli více 
než 30 známých osobností a k tomu jsme zhlédli jimi navštěvované i objevené stanoviště, tedy prakticky 
celé Mexiko, hory, skály, hluboké kaňony,  a rostliny i s květy, také z míst, kde již nejsou. Bylo to velmi 
zajímavé,  všech  více  než  130  nadšenců,  kteří  zůstali  až  do  17.  hodiny,  bylo  nanejvýš  spokojeno. 
Přednášku probíhající v němčině tlumočil př. M. Halfar.
Závěrem:  Sympozium se opravdu vydařilo.  Více než 200 návštěvníků sympozia bylo opravdu nadšeno 
(mnozí při  odchodu děkovali).  Nabídka rostlin a literatury v předsálí  byla pestrá a místní bufet  fungoval 
velmi dobře.
Je třeba ještě poděkovat př. Pavelkovi, Berkovi a Bohatovi, kteří se o cenné zahraniční hosty vzorně starali.
Z rok opět na shledanou.
                                                                                                                                                                          – IB – 

3.5  Přednáška     19. 4. 2012 – Mgr. Petr Pavelka: Keňa  
Přední český sukulentník se tentokrát vypravil do Keni, země zmítané kmenovými nepokoji a sousedící 
s válčícím Somálskem. Doprovázel jej  německý přítel,  který zde má rodinné zázemí, a spolu s najatým 
doprovodem se jim  podařilo  vše  přežít.  Viděli  jsme nové rostliny,  často  ještě  nedourčené,  nádhernou 
krajinu a zemi, která – až se uklidní – bude zřejmě častým cílem našich cestovatelů. Pozoruhodné rostliny 
byly předvedeny často i s květy, bylo na co se dívat. Je naděje, že se brzy objeví i v našich sbírkách.
Pěkný večer.                                                                                                                                             – IB – 
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3.6  Zájezd – kaktusbus 2012      8.5. 2012 
O  naši  turo  pravidelnou  akci  byl  letos  opravdu  velký  zájem,  již  před  lednovou  schůzí  byla  kapacita 
kaktusbusu naplněna.

Pro všechny účastníky zájezdu bylo velkým překvapením to, že jsem se na místo odjezdu dostavil již v 
6:45. Naše první sbírka = PhDr Rudolf Slaba (Tálin). Toto je naprosto úchvatná sbírka, krásné velké rostliny 
nejen v hlavním skleníku, ale i dva další skleníky, skvělé celé aranžmá zahrady, bonzaje a misky s volně 
pěstovanými kaktusy. Zde byli spokojeni naprosto všichni, zbyl nám čas i popovídání u kafíčka. První tašky 
a krabice koupěchtivých se naplnily.

Vyrazili jsme na Příbram. Cestou ale ještě oběd, motorest Milín. Opět spokojenost, zde se poprvé projevili 
organizační  schopnosti,  které  nám  předvedl  Petr  Todorov,  náš  průvodce,  předseda  Klubu  kaktusářů 
Příbram.

Sbírka druhá,  Jiří Brabec (Milín). Sbírková všehochuť krásně kvetoucích rostlin. I koupěchtivý zájemci o 
raritky byli spokojeni. Bohužel já moc ne a tak se zde ještě jednou omlouvám za sebe i za celý zájezd za 
problém, který byl sice obratem vyřešen, ale bohužel se stal.

Sbírka třetí,  Vladimír  Ježek (Březnice).  Bus nechat  na náměstí,  obejít  dům a jste v království kaktusů. 
Skleníky plné krásných rostlin, sbírkové i prodejní.

Sbírka čtvrtá,  Petr Todorov (Háje).   Náš provodce nás vzal  i  do svého království.  Opravdu mne moc 
překvapil. Velký skleník, krásné velké rostliny, to prostě nemělo chybu.

Sbírka pátá,  Jan Hofman (Sádek). Bohužel  již  sluníčko bylo  nízko a tak bylo  obtížné fotit  jeho krásné 
rostliny.

Z celého zájezdu máme fotodokumentaci  již  jak na našich www, tak na Facebooku - odkazy na konci 
Věstníku.  Ještě  jednou  bych  zde  chtěl  poděkovat,  Petr  Todorov  byl  skvělý  společík,  průvodce  a 
organizátor. Dále byh chtěl poděkovat všem účastníkům zájezdu za účast a ….  a těším se opět na setkání 
v kaktusbuse 8.5.2013.    Jirka Vařečka

4. CO BUDE
4.1  Výstava červen 2012    (2. 6.–17. 6.)
Pro 45. výstavu kaktusů a sukulentů pořádanou ve spolupráci s Botanickou zahradou Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Karlovy garant vybral a výbor schválil následující záměr:
Název expozice                                   Garant                       Soutěže 
1. 90 seskládaná z malých rostlin        P. Heřtus                     Půl metru z mé sbírky (garant Kašpar)
2. Sukulenty Afriky                               P. Pavelka                   Můj nejhezčí kaktus (garant Kašpar)
3. Z cest A. V. Friče – rostliny              T. Procházka,              Můj nejhezčí sukulent (garant Kašpar)
                                                             J. Ullmann                   O nejhezčí exponát celé výstavy – anketa 

návštěvníků
Fota
Kout s fotografiemi z cest                   T. Krejčík                          
Průřez výstavami minulosti                 K. Halbich, V. Šedivý
Záštitu nad výstavou letos přijal ministr životního prostředí ČR.               – IB –

4.2  Setkání Gymnofil    25.8.2012       (24.8. - 26.8.2012
Po několika letech se v Praze koná setkání pěstitelů kaktusů rodu Gymnocalycium. Na obě noci je 
zajištěno ubytování. V pátek 24.8. bude připraveno společenské setkání s možností promítání. Hlavní 
program bude v sobotu 25.8.2012. Několik zajímavých přednášek, prodej rostlin, večerní posezení. 
Neděle je již  tradičně vyhrazena na návštěvy sbírek a ranní  česnečku u mne.   Více informací na 
našich www a Facebooku.                          Jirka Vařečka

5.  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
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