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Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze   – zal. 1922  
Věstník                                                   č.   215                                              15. 8. 2014  

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 2014                                                  
    výbor           knihovna  přednáška      téma – autor

 Srpen   26. 8.       –       –       –  
 Září    2. 9.   4. 9.    18. 9.   18. 9. Vít  Zavadil: Kuba 
 Září            4. 9 – 14. 9. 2014   výstava  

 Říjen   7. 10.   2. 10.  16. 10.  16. 10. Jiří Janda: Rod Monanthes  

Listopad   4. 11.   6. 11.  20. 11.  20. 11.  Milan Kůrka: Kvetoucí Argentina 

Prosinec   2. 12.   4. 12.  18. 12.  18. 12.  tradiční vánoční setkání

2. Knihovna   SPKS je Vám k     dispozici!  
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 – každý 1. a 3. čtvrtek v měsíci, 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. CO BYLO 
3.1  Výstava kaktusů a sukulentů v     BZ UK Na Slupi 31. 5. – 15. 6. 2014   
Byla to 47. jarní klubová výstava pořádaná ve spolupráci s Botanickou zahradou Univerzity Karlovy. Při 
vernisáži výstavy předseda Spolku I. Běťák ve svém úvodním příspěvku zdůraznil, že je činnost Spolku 
stále velmi úspěšná, a to i přesto, že společenské klima takovým aktivitám moc nepřeje. Vyzvednul, že 
většina  pořádaných  akcí  (sympozium,  zájezd,  přednášky,  knihovna,  dvě  výstavy)  je  stále  hojně 
navštěvovaná, což svědčí o dobré práci těch, kdo se o to dlouhodobě obětavě starají. Poděkoval také 
všem, kteří  se aktivně podíleli  na instalaci  letošní výstavy.  Na závěr popřál třem dlouhodobě velmi 
aktivním členům, kteří patří v posledních letech neodmyslitelně k „inventáři“ výstav, k jejich životním 
jubileím.  Kulaté  narozeniny  v období  výstavy a letních prázdnin  oslaví  Vladislav  Kašpar  (75),  Petr 
Zlesák (70) a Karel Halbich (60).
Ředitel  Botanické  zahrady  ing.  Pavlata  rovněž  vyzvedl  setrvalou  výbornou  spolupráci  s naším 
Spolkem, jak při výstavách, tak při dalších akcích. 
Následovalo tradiční hodnocení soutěžních částí výstavy. Letos se jednalo o tyto soutěže: 
O nejhezčí kaktus (v soutěži 34 rostlin) – 1. místo Ivan Běťák; 2. místo Vladimír Roubíček; 3. místo Jan 
Hauser
O nejhezčí sukulent (v soutěži 28 rostlin) – 1. místo Karel Halbich; 2. místo Vladislav Kašpar; 3. místo 
Jaroslav Hušner
Letos bylo vystaveno celkem 792 rostlin, z toho bylo 601 katusů a 191 sukulentů, dále 41 fotografií 
z pozůstalosti J. Ullmanna (zhotovil K. Halbich).
Garant výstavy (již tradičně) Vl. Kašpar zvolil pro letošní výstavu prezentaci 12 významných pěstitelů 
z našeho Spolku,  kteří  byli  ochotni  představit  část  své sbírky.  Byli  to Pavel Heřtus a Petr  Pavelka 
(4 m2), dále I. Běťák, G. Brejník, J. Fejfar, K. Halbich, J. Hušner, V. Jiránek, V. Kašpar, A. Quaiser, 
V. Roubíček (vždy 2 m2), L. Šejvl a L. Berka (Frailea 1 m2). Šlo vždy o průřez sbírkou, expozice byly 
doplněny jmenným seznamem vystavených rostlin a krátkou informací o majitelích sbírek.
Tento způsob výstavy byl veřejností (návštěvníky) přijat velmi dobře. Stále něco kvetlo, představily se 
jak kaktusy, tak sukulenty. Rostliny byly většinou starší a často ne moc běžně vystavované.
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Letošní jarní výstavu navštívilo 2779 platících diváků, 64 návštěvníků coby neplatící doprovod (školy, 
výpravy), 100 účastníků vernisáže a 6000 návštěvníků při muzejní noci (19 až 24.30 hod.). Výstava 
byla i letos více než zdařilá.
                                                                                                                                                               = IB =
 
3.2    Přednáška Otakar Melichar – Sukulenty Tenerife – 15. 5.2014  
Závěrečná přednáška před prázdninami byla pro našeho člena Otu Melichara premiérou v Praze, této 
premiéry se zhostil na výbornou. Bohužel, pouze před asi do poloviny zaplněnou přednáškovou síní. 
Měli  jsme možnost  vidět  pěkné obrázky přírody Tenerife,  zasvěcený výklad a kvalitní  přednes.  Na 
Tenerife byl 7x, většinou v lednu nebo únoru, na ostrov cestuje s cestovní kanceláří (to mu ulehčuje 
dopravu a ubytování) a po ostrově cestuje veřejnou autobusovou dopravou. Přednáška byla průřez 
těmito sedmi cestami. Ostrov Tenerife je vulkán vystupující poměrně příkře z vody, díky tomu je zde 
možné vidět více vegetačních stupňů, náhorní planina je ve výšce cca 2000 m n. m. V přednášce jsme 
dostali  povšechný pohled  na místní  vegetaci  jak  v přírodě,  tak i  v městech,  kde jsou díky klimatu 
vysazovány jihoafrické, australské a jihoamerické okrasné stromy a keře. Ve specializované části jsme 
měli možnost navštívit soubor stanovišť, vždy v uceleném pohledu na daný sukulentní rod. Takže jsme 
viděli vyčerpávající přehled místních euforbií (např. E. canariensis, obtusifolia, atropurpurea …), aeonií 
(A.  lindleyi,  spathulatum, smithii,  haworthii,  tabuliforme …),  ceropegie  ( C.  dichotoma …),  Senecio 
kleinianum (buřtovník) a další. Ve výčtu bych neměl zapomenout na Dracena draco, tato rostlina je 
místním „maskotem“, nejstarší a největší exemplář je cca 17 m vysoký. 
Pěkná a povedená přednáška.
                                                                                                                                                                      L. Berka

4. CO BUDE
4  .1  Podzimní výstava 2014  (4. 4. – 15. 9.)   
Tak jako posledních několik let i letos bude v horním skleníku BZ Na Slupi pokračovat výstava kaktusů 
a sukulentů. Letos bude doplněna fotografiemi Zlatka Janeby z přírody USA.
Otevřeno 10–18 hod.        = IB = 

4  .2  Zamykání sezony v Chrudimi – sobota 27. 9. 2014   
Jako každý rok bude poslední sobotu v září. Pro nedostatek zájemců v minulých letech  nepořádáme 
Kaktusbus.       =J.V=

4  .3 Setkání Gymnofilů 29. - 31.8.2014  
Havířov, hotel Rudolf, organizace obdobná jakoPobeskydí od pátku do neděle. Pro všechny ubytované 
malý dáreček u postele v podobě malé skleničky slivovice. Cena ubytování na osobu a noc 450.- Kč 
včetně snídaně a upomínané skleničky slivovice. Kdo bude mít zájem o větší sklenici slivovice s logem 
setkání  gymnofilů  2014,  může si  ji  na  památku  zakoupit  v recepci.  Sobotní  přednášky:  Chvastek, 
Jiránek, Král, Procházka, Šorma, Tvrdík a další v jednání. 
Více info emailem jiri.varecka@seznam.cz                                                         =JV=

Prodej pozůstalosti: 
Sbírka kaktusů, asi 600 rostlin v 5–10cm květnících. Vše s jmenovkami, průřez rody, 
tvrdě pěstované, pěkně vytrněné. Vysoký Újezd u Berouna č. 144. Tel. 775 500 450.

5.   Z     HISTORIE SPOLKU   XXXI  . –   Osobnosti     
VLADISLAV VOJTA (6. 6. 1909 – 9. 1. 1970)  
Vojta, Evropa – slovní spojení, které použil poprvé M. Karpaš v časopise Kaktusy 66, je nejvýstižnější 
charakteristikou tohoto rázovitého,  v pravém slova smyslu celoživotního kaktusáře: první sukulentní 
rostlinu si přinesl domů v osmi letech, ve čtrnácti byl nejmladším členem pražského Spolku, v roce 
1928 se již zúčastnil spolkové výstavy („pan V. Vojta z Pardubic vystavil několik hezkých importů 
a rostlin  z  vlastního pěstění“),  v osmadvaceti  letech  se  stal  jednatelem Spolku a  ve čtyřiceti  naším 
největším a nejznámějším amatérským kaktusářem. Velkou roli v tomto procesu hráli jeho rodiče. Díky 
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jejich podpoře mohl cestovat za kaktusy po celé Evropě a získat tolik potřebné kontakty pro další vývoj. 
Zejména  jeho  matka  podporovala  všemožně  jeho  zálibu  a  byla  bez  nadsázky  spolutvůrkyní 
a ošetřovatelkou sbírky, která dosáhla v době jeho největší slávy plochy okolo 150 m2.

To, jaká to byla sbírka, nám přiblíží slova jejího velkého obdivovatele F. Pažouta: „se sbírkami 
Komunálních podniků a Botanické zahrady lze dnes (okolo roku 1960) srovnávat vlastně jen jedinou 
amatérskou sbírku, která se v neztenčeném rozsahu uchovala z minulého meziválečného období. Její 
pěstitel … každoročně stěhuje na podzim kaktusy do skleníku a zjara zas do pařenišť (mnohé exempláře 
se vzhledem ke svým rozměrům a váze už v té době přemisťovat nedaly). Od Kanady po Patagonii bylo 
vždy heslem tvůrce této sbírky. Snad právě proto je dodnes tak rozsáhlá a krásná, že není poznamenána 
ani  jednostranností  specializace, ani  shonem  za  vzácnostmi,  módními  směry  a  novinkami.  Její 
nejcennější část naplňují vesměs kaktusy, které jsou skutečně hodny pěstování buď druhovou odrůdou, 
krásou,  vyspělostí,  stářím  či  pamětností  svého  původu.“  Hlavní  jádro  sbírky  tvořily  vzrostlé 
ferokaktusy,  echinokaktusy,  chloubou  majitele  byla  i  hodnotná  sbírka  stenokaktusů  s  originálním 
původem od F. Schmolla z mexické Cadereyty. Není proto divu, že se zde střídaly zájezdy a exkurze 
nejen z celého Československa, ale i z okolní Evropy. 

Majitel sbírky, přestože v té době nejvýznamnější amatérský český kaktusář s rozsáhlými pěstitelskými 
zkušenostmi, zůstal však stále tím skromným, velkorysým člověkem a výborným společníkem. 

Osud sbírky byl však neradostný. V. Vojta zemřel náhle uprostřed zimy, a tak její část zmrzla, část 
získala univerzitní Botanická zahrada, zbytek se roztrousil.

Těsně před svou předčasnou smrtí byl Vladislav Vojta jmenován čestným členem pražského Spolku -  VŠ 

       
Na výstavě 1928                         Jedenadvacetiletý Vojta ve svém pardubickém skleníku            V 50. letech 20. století 

 6.  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/
https://www.facebook.com/SPKSPraha

Těšíme se na setkání na naší výstavě.
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