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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 2015
výbor

knihovna

přednáška

Leden

6.1.

8.1.

15.1.

15.1.

Únor

3.2.

5.2.

19.2.

19.2.

3.3.

5.3.

19.3.

19.3.

Březen

Duben
Květen
Červen

téma – autor

J. Bohata - Mexiko – malé kaktusy
pouště Chihuahua
J. Procházka (Brno) - Nová a
zajímavá Gymnocalycia
P. Heřtus – Z poslední cesty
J. Šnicer – Malé Mexiko
J. Záhora – Rod Stenocactus
N. + E. Sarnes – Rod Austrocactus
H. Dreher Rod Avonia a
Anacampseros
J. Muller - Echinocereusy - rod
mnoha podob
B. Prokeš - Madagaskar

Symposium 28.3. 2015:

7.4.
5.5.
2.6.

2.4.

16.4.

16.4.

7.5.
21.5.
21.5.
Zájezd 8.5. 2015
4.6.
18.6.
Výstava 30.5. – 14.6. 2015

2. Členské příspěvky – časopis Kaktusy 2015
Pro některé členy i po termínu opakujeme základní informace o platbě členských příspěvků. V minulém
čísle jste obdrželi složenku, nezapomněli jste na ni?
Přílohou byla složenka A-V s vaším evidenčním číslem (var. symbol) pro zaplacení příspěvku na rok
2015.
Členové nad 70 let 270,– Kč
Ostatní členové minimálně 340,– Kč
Jen Věstník 70,– Kč
Útržky složenky (i případný bankovní výpis) slouží jako legitimace.
Vy, kteří platíte bankovním převodem, nezapomeňte uvést své evidenční číslo jako variabilní
symbol a zaplaťte do 15. 1. 2015.
Ještě jednou děkujeme za přízeň a podporu Spolku a možnosti vydávat časopis Kaktusy.
Ivan Běťák, předseda

2.1 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.
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Změna otevírací doby v knihovně.
Od září 2015 dojde ke změně otevírací doby knihovny, je to z důvodu nezájmu čtenářů o první
otevírací termín knihovny. První čtvrtek v měsíci bude přesunut na první úterý v měsíci od 16 do 17
hod (v tento den následuje výborová schůze).
Přikládám seznam nových titulů pořízených v roce 2014:
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145

L2
L3
L2
L5
L5
L5
P1

Matulová R., Maule J.

2146
2147
2148
2149
2150
2151

P2
P4
P4
P3
L3
L4

časopis
časopis
časopis
časopis
časopis
časopis

2152
2153
2154

L3
L2
L2

časopis
časopis
časopis

2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163

L2
L3
L3
L3
L3
P5
P5
L3
L3

časopis
časopis
časopis
časopis
časopis
časopis
časopis

2164

P1

Lemaire CH.

2165

P1

Haage W,

2166
2167
2168
2169

P1
L2
L2
L3

Amhaus H.
Grym R.
Pavlica R., Saeki S.
Sarnes E., Sarnes N.

Miller D.

časopis

Jak pěstovat sukulenty
Atlas kaktusů 27
Pelargoniums
Mesa Garden - katalogy 1985-1991
Mesa Garden - katalogy 1992-1995
Mesa Garden - katalogy 1996-2002
Cactus & Co. 16
Cactus and Succulent Journal of USA
62 (kopie)
Kakteen und Andere Sukkulenten 64
Kakteen und Andere Sukkulenten 64
Succulenta 912
Minimus 41, 42, 43, 44
Cactaceae Etc. 18, 19, 20
Zpravodaj studijní skupiny
Echinocereus
Avonia 31
Adenium
Adenium
Internoto 14, 15, 16
Internoto 17, 18
Internoto 31, 32
Internoto 33, 34
Kaktusy 49
Kaktusy 49
Atlas kaktusů 28
Atlas kaktusů 28
Manuel de L´amateur de Cactus ou
historie et culture, reprint 1988
Walter Haage und seine Blattkakteen
Züchtungen
Über die Biologie der Sukkulenten,
reprint
Rod Lophophora
Japanese hybrid Astrophytum
Cactus de Patagonia

2012
2012
1996

2012
1990
2013
2013
2013
2010, 2011, 2012, 2013
2008, 2009, 2010
1988, 1989, 1990,
1991, 1992
2013
2006, 2007, 2008
2009, 2010, 2011,
2012, 2013
1993, 1994, 1995
1996, 1997
2010, 2011
2012, 2013
2013
2013
2013
2013
1845
1989
1916
2014
2013
2012
L. Berka

2.2 Výroční zpráva SPKS za rok 2014 – část organizační
Výbor Spolku pracoval v nezměněném složení, tak jak byl zvolen v roce 2012.
Výbor se schází pravidelně 1. úterý v měsíci v knihovně.
Počet členů spolku – postupně sestupná tendence, závisí na postupném stárnutí spolkové populace.
Postupný úbytek je pozvolný, ale trvalý. Znepokojující trend je stárnutí členů, v roce 2014 byl počet
členů nad 65 let (důchodci) 177 = 34 %. Obávám se, že s tímto trendem máme velmi omezené
možnosti cokoli dělat.
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Rok 2014 proběhl v mezích, které jsme si vytyčili a jsme je schopni ovlivňovat. Schéma činnosti je
postaveno na osvědčených „stavebních kamenech“:
Pravidelné měsíční přednášky – vyjma prázdnin a měsíce června.
Sympozium – většinou 4 až 5 přednášek, pokud je to možné, tak vždy nějaký přednášející ze
zahraničí, účast cca 200 platících.
Výstavy – ve spolupráci s BZ UK, 2 výstavy.
Zájezdy – v květnu vždy 8. května. V roce 2014 východní Čechy.
Knihovna – pravidelně 2krát měsíčně. Mimo půjčování knih na místě možnost zapůjčení i poštou. Je
využívána služba kopírování DVD.
Činnosti, kterými SPKS ovlivňuje i dění mimo spolek:
Celostátní výbor – v současné době máme zastoupení 3 členů, I. Běťák je tajemníkem Společnosti,
P. Pavelka, L. Berka jsou členy
Redakční a vydavatelská rada – 6 členů: I. Běťák je předseda redakční a vydavatelské rady, P.
Pavelka – vedoucí redaktor, Jiří Štembera – grafický redaktor + příprava tisku, V. Šedivý, Z. Janeba a
L. Berka členové
Distribuce tisku – I. Běťák.
Atlas kaktusů - L. Berka vedoucí redakčního kruhu
Ostatní aktivity
• Spolupracujeme s Botanickou zahradou UK při pořádání výstav a pravidelných přednášek (děkujeme
za přízeň panu řediteli Pavlatovi)
• • 4krát ročně Věstník, který dostává každý člen Spolku a předsedové ostatních kaktusářských
organizací v Česku a na Slovensku
• Provozujeme www stránku, kterou provozuje B. Sochor – web je hodnocen jako jeden z nejlepších v
ČR
• Provozujeme facebook, zabezpečuje J. Vařečka
• Zaznamenáváme všechny přednášky na video, videa jsou k půjčování (kopírování) v knihovně
• Pravidelně doplňujeme knihovnu o nové knihy a časopisy z tuzemska i ciziny
• Časopisy jsou pravidelně nechávány svázat
Dále je třeba konstatovat, že celou řadu spolkových aktivit si Spolek může dovolit jen proto, že výstavy
jsou úspěšné a velké množství členů přispívá více, než musí, za to jim výbor moc a moc děkuje. Ze
zisku zajišťujeme následující akce :
• Provoz knihovny a nové nákupy
• Pronájem přednáškového sálu pro pravidelné měsíční přednášky
• Zajištění sympozia (sál + přednášející)
• Dotování zájezdů
Co se nadále nedaří:
• Zvýšit aktivitu našich členů
• Zastavit pokles členů a stárnutí Spolku
L. Berka
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2.3 Příprava výstavy
Vážení přátelé, na naší jarní výstavu K+S 2015 připravuji expozici "Sukulentní kristáty". Jsem si jist, že
ve Vašich sbírkách se najdou rostliny, které si zaslouží je vystavit. Obracím se proto na Vás o zapůjčení rostlin do výstavní expozice. O rostliny bude dobře postaráno a pečováno dle Vašich požadavků.
Pro rostliny si dle domluvy dojedu a opět je odvezu. Vystavené rostliny se automaticky zúčastní soutěže " O nejhezčí rostlinu výstavy K+S 2015". Ostatní dotazy a kontakt: na každé členské schůzi, sympoziu, mob. 603760695, e-mail : karel.halbich@volny.cz.
Přihlášky do prodeje na jarní výstavu K+S posílejte do 30.4.2015. Přihlášky pouze písemně nebo na
e-mail. Přihlášky mi také můžete předat na členských schůzích nebo sympoziu. Podmínky prodeje
rozešlu v průběhu prvního týdne v květnu.
Kontakty : e-mail : karel.halbich@volny.cz, poštou : Karel Halbich, K lukám 649/12 142 00 Praha 4.
Děkuji za Vaši spolupráci. Karel Halbich
Vážení přátelé,
členové největšího klubu pěstitelů sukulentních kytek na světě. Před námi je opět další výstava kaktusů a sukulentů v roce 2015. Výstavní expozice budou opravdu zajímavé a atraktivní. Upoutají jistě každého návštěvníka. Aby upoutaly i soutěžní kategorie je ovšem na všech členech klubu. Proto vás
všechny vyzývám k účasti v soutěžích. Každý z vás má jistě ten nejhezčí kaktus nebo sukulent, který
by měl potěšit i diváky na naší výstavě. Není opravdu dobré, když soutěžní kategorie „Můj nejhezčí
kaktus nebo sukulent“ musí na slušný počet doplňovat členové výboru větším počtem kytek.
A pro ty z vás, kteří krásy našeho koníčka zaznamenáváte na různé nosiče, vyzývám k účasti na nové
soutěžní kategorii „FOTOGRAFIE“, kterou naplní soubor 5 – 6 fotografií od jednoho soutěžícího. Garantem této soutěže je Bohdan Sochor, s kterým se jistě včas o účasti v soutěži domluvíte. Tak ještě
jednou vás všechny vyzývám k hojné účasti na klubové výstavě. Za to vám všem opravdu předem děkuji.
V. Kašpar

3. CO BYLO
3.1 Přednáška: Milan Kůrka: Kvetoucí Argentina – 20.11.2014
Po osmi letech přijel do Prahy známý plzeňský kaktusář Milan Kůrka. Přednášel o cestě po Argentině,
kde byl společně s Dr. Kinclovou, K. Sladkým a J. Musilem. Cesta se uskutečnila v době argentinského
jara roku 2012. Dozvěděli jsme se, jak se na takovou cestu připravit - kvalitní pracovní obuv, slivovice a
další nezbytnosti. V Buenos Aires pronájem auta Opel Zafira a cesta za kaktusy začíná o 700 km dále,
v pohoří Sierra Grande v Cordóbě. Jedny z prvních kaktusů, které jsme viděli, jsou velké Gymnocalycium monvillei čistě s bílými květy. Největší rostliny jsou v nižších polohách a mají největší květy bílé
barvy. S vyšší nadmořskou výškou se mění barva květů na růžovou a horské rostliny mají až sytě růžovou. Vysokohorské formy tohoto druhu bývají často jednopohlavní. Dále z Tucumánu Soehrensia
bruchii v barvě oranžové, bordó červené, hnědočervené; přes 60 cm v průměru S. bruchii amaichensis
a hlavně velmi vzácná S. walteri, kterou od dob Waltera Rausche nikdo nenasbíral. Pan Kůrka upozornil, že sice některé české sběry byly takto označeny a jsou pod tímto jménem nabízeny, ale nemají
s tímto druhem, kromě jména, nic společného. Stejná situace se opakuje u extrémně vzácného druhu,
Austrocactus philippii, který je výhradně chilský endemit, jehož naleziště zná málokdo, pokud vím,
z evropských kaktusářů ho nikdo nenavštívil. Tento druh není v žádné sbírce. Je to z neznalosti? Další
druh, z dob Friedricha Rittera, Trichocereus volcanensis. M. Kůrka poprvé, měl možnost vidět v přírodě
rod Rebutia. Cesta byla částečně zaměřena na najití stanovišť R. marsoneri a R. violaciflora. To se
sice nepodařilo – rod Rebutia je v přírodě velmi vzácný. Proto ze stovek cest po Argentině nikdo tyto
rostliny neukazuje a semena nejsou nabízena. Na prezentaci jsme viděli nalezené druhy R. wessneriana, senilis, a xanthocarpa. Dále jsme ještě viděli bělokvětou populaci Trichocereus huascha a krásné
přírodní hybridy T. huascha x candicans a T. huascha x Soehrensia, Pyrrhocactus umadeave, Mediolobivia einsteinii; pěkné Parodia spegazziniana + nivosa a mnoho dalších rostlin.
Krásná, zajímavá a jiná Argentina, taková byla přednáška Milana Kůrky
Zdeněk Podroužek
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3.2 Vánoční schůze – 18. 12. 2014
Vánoční „besídku“ zahájil předseda Spolku, který v krátkosti shrnul celoroční činnost a podal krátký výhled do roku budoucího. Při zahájení jsme měli možnost poslechnout si strhující znělku, kterou pro
Spolek napsal a nechal nahrát pan I. Zelenka. Mám dojem, že tímto krokem jsme zralí pro zápis do
Guinessovy knihy rekordů, anebo alespoň do Knihy rekordů a kuriozit v Pelhřimově, jako první kaktusářský spolek se spolkovou znělkou. Budeme ji využívat při zahájení slavnostních událostí Spolku (nejbližší bude Symposium).
Po úvodní části následoval tradiční vánoční kvíz, jeho dlouholetý tvůrce (L.Berka) sáhnul do
„pokladnice“ obrázků, které nám po minulém Symposiu ponechal k použití pan H. Frohning. Kvíz byl
pojat v edukativním duchu, čili seznámení se s rostlinami, které pěstitel ve skleníku obvykle nemá.
Abychom jen nehádali, bylo zde i několik otázek z běžnějšího sortimentu.
Letošním vítězem se stal pan XX (omlouvám se, nepodařilo se mi zachytit jméno vítěze a po schůzi
rychle zmizel). Přihlaste se prosím, ať Vás můžeme zanést do historie ! Na prvním místě se rovněž
umístil pan V. Kašpar. Uvádím i další místa na stupních vítězů (letošní kvíz byl opravdu nelehký):
2. místo: J. Rácová, J. Bohata
3. místo: H. Hoštická, p. Prokop, M. Šnajperková.
Po kvízu následoval volný program z příspěvků členů, do programu přispěli pánové – Berka, Hauser
a Quaiser.
Výbor děkuje dárcům do tomboly.
L. Berka

3.3. Přednáška: J. Bohata: Malé kaktusy pouště Chihuahua - 15. 1. 2015
První letošní přednáška nás zavedla do Mexika a provedla pouští Chihuahua, kde rostou kaktusy,
které zde často tvrdě bojují o život. Přednášející nás seznámil se zajímavým rozdělením kaktusů nejen
podle morfologických znaků, ale podle DNA těchto rostlin. Nová nauka – kladistika – zaměřená na
evoluční řazení – rozděluje kaktusy pouště Chihuahua do několika „kladů“ (skupin) podle nových teorií
a výzkumu. Poušť Chihuahua zaujímá několik států Mexika a zabíhá i do jižních států USA. Celá tato
oblast je ohraničena horami a veškeré srážky zde zůstávají, nic neodtéká do moří, tvoří se tu jen
vysýchavé laguny.
Prohlédli jsme si zástupce všech „kladů“ (skupin). Obrázky byly zaměřeny na málo známé kaktusy
nebo zcela nově objevené a popsané v posledních letech. Všechny fotografie byly vysoké kvality,
často doplněné i mikrosnímky trnů (mohli jsme pozorovat rozdílné denní přírůstky trnů podle vlivu
počasí v jednotlivých dnech – obdoba letokruhů u stromů). Při přednášce autor použil nejen své
snímky, ale i snímky několika našich cestovatelů mexikofilů: Myšáka, Záruby, Šnicra.
Více než 80 přítomných ani nedutalo a po skončení následoval opravdu velký a dlouhý potlesk. Autor
pak odpověděl na několik otázek a nabídl, že zájemcům poskytne odkazy na odbornou literaturu pro
možnost dalšího studia.
–IB–
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4. CO BUDE
4.1 Tradiční pražské sympozium – 28. 3. 2015
Po zimě začneme i letos sezonu tradičním sympoziem v Praze.
Termín: 28. 3. 2015 (jako každý rok, poslední sobota v březnu)
Místo: Velký sál Obvodního úřadu Praha 8 Libeň (kapacita 240 osob) – na stejném místě jako loni.
Zenklova 43/8 – výstup z metra trasy B stanice Palmovka. Zenklova ulice vede přímo od metra. Pěšky
to je asi 5–7 minut, nebo jedna stanice tramvají. Před budovou a v okolí je možnost parkovat.
Trvání: od 9.00 do 17.00 (otevřeno od 8.00)
Vstupné: 100,– Kč (placeno na místě)
V prodeji budou i přebytky starších časopisů a také kaktusy a sukulenty.
Program: Úvod – Ivan Běťák
Přednášky: cca 80 minut každá – Pořadí přednášek bude upřesněno při zahájení
J. Šnicer – Malé Mexiko
J. Záhora – Rod Stenocactus
N. + E. Sarnes (AT) – Rod Austrocactus
H. Dreher (SRN) - Rod Avonia a Anacampseros
Těšíme se na Vaši účast.
P. S. V případě nutnosti kontaktujte kohokoli z výboru KK Praha. Není nutné se dopředu registrovat.
P. Pavelka

4.2 Zájezd: 8. – 9.5. 2015 Brno a jižní Morava
Pravidelně každoroční akce se koná i letos. Místo odjezdu stále stejné, Metro Anděl, odjezd ze stanice
busu před Ženskými domovy (Akcent). Pozor, doba odjezdu v 7 hod. Navštívíme sbírky v Brně a okolí,
večer se přesuneme do Břeclavi, se zastávkou v Pavlovicích. Máme zajištěno ubytování v nám již známém zimním stadionu Břeclav. Mám „na tvrdo“ domluveny návštěvy, ale protože to letos vypadá, že o
co zima přijde později, tak o to bude silnější, tak je stále vše v jednání. Večer bude sklípek. Plánuji 4
sbírky v pátek 8.5. a další 4 v sobotu 9.5.2015., další v jednání. Věřím, že účastníci zájezdu budou
plně spokojeni. Návrat v sobotu plánuji na 20 hod.
Přihlášky možno emailem (preferuji), SMS, nebo na přednášce. Potřebuji celé jméno, číslo mobilního
telefonu a také, pozor – novinka – datum narození (v ceně zájezdu je zakalkulováno úrazové a malé
pojištění odpovědnosti). Cena zájezdu byla stanovena na 1 000,-Kč (zahrnuje autobus, ubytování ve
čtyřlůžkovém pokoji a pojištění). Platba možná převodem (stejné číslo účtu jako na zaplacení členství),
var.s. = uveďte číslo mobilního telefonu. Platbu je také možno uskutečnit na přednášce.
Návštěva sklípku bude stát cca 200,- Kč, ty se budou vybírat až na místě (kdo bude vědět, že nepůjde,
prosím, dejte mi to vědět předem).
Těším se na setkání.
.
jiri.varecka@seznam.cz
603 46 76 96 :-)
J. Vařečka

4.3 Výstava kaktusů: 30.5. – 14.6. 2015
Pro 48. výstavu kaktusů a sukulentů pořádanou ve spolupráci s Botanickou zahradou Přírodovědné
fakulty Univerzity Karlovy garant vybral a výbor schválil následující záměr:
Vítězná expozice z Německa - Pavel Heřtus
Gymnocalycium - Jiří Vařečka
Sloupovité kaktusy - Tomáš Procházka BZ
Turbinicarpus - Vladimír Roubíček
Sukulentní kristáty - Karel Halbich
Výběr z aloí - Jaroslav Hušner
Formy vzácných echinocereusů - Jiří Fejfar
Pohlednice R. Šubíka (objevený archiv) - Karel Halbich
Epifyty - Jiří Vaněk
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Soutěž - Vladislav Kašpar:
 Můj nejhezčí sukulent
 Můj nejhezčí kaktus
 Půl metru z mé sbírky
Soutěžní fotografie – garant Bohdan Sochor: soubor 5-6 fotografií členů klubu
V. Kašpar

5. Z HISTORIE SPOLKU XXXIII. – Osobnosti
Bohumil Brettschneider 1875 – 1957
Svérázný kaktusářský dříč, který celý život tvrdě pracoval a žil stejně skromně jako jeho rostliny. Na
začátku 20. století pracoval jako obuvník v Německu a tam také začal kaktusařit („bylo to asi v roce
1901, byl jsem už tehdá kaktusářem. Měl jsem skrovnou sbírku, většinou z vyžebraných odnoží…“). Ke
své zálibě a později i k obchodnímu pěstování kaktusů se však mohl naplno a natrvalo vrátit až po roce
1920.
Do spolkové činnosti se zapojil v Seidlově a Fričově Volném sdružení kaktusářů a po jeho přeměně na
standardní spolek s názvem Sdružení kaktusářů v Praze byl v prosinci roku 1925 zvolen jeho prvním
předsedou a byl jím až do roku 1927. Po dnes ne zcela jasných rozporech ve výboru opustil Sdružení
v roce 1930 a začal se angažovat v „konkurenčním“ Spolku (1934 – 36 byl členem výboru). Třicátá léta
20. století byla také jeho nejúspěšnějším kaktusářským obdobím. S příslovečným úsilím a pílí
vybudoval v relativně krátké době profesionální kaktusovou pěstírnu v Malešicích, kde nabízel „30.000
kaktusů k volnému nahlédnutí“. Sbírka byla samozřejmě vděčným objektem pravidelných spolkových
exkurzí, jejichž účastníci nešetřili chválou: 1932: „…účastnící byli opravdu překvapeni podívanou na
tisíceré kaktusy a sukulenty. Ve vlastní sbírce chová p. Brettschneider pamětihodné vzácnosti a
jedinečné kusy - mnohé ještě z dob, kdy počínalo se u nás kaktusařit..“ (Sbírkové rostliny, o kterých se
mluví, pocházely zčásti z pozůstalosti po J. Zounkovi z Mrzek u Českého Brodu, který po 1. světové
válce shromáždil cennou sbírku rostlin, pocházejících většinou z Německa; o Zounkovu sbírku se
Brettschneider podělil v roce 1927 s J. Perlou). 1933: …“na první pohled je patrno, že materiál, který
sem byl snesen a rozmnožen, získán byl s velkou láskou, porozuměním i obětmi a představuje
výsledek neúmorné práce mnoha let. Je zde zastoupeno vše, co žádá trh na kaktusech a sukulentech.
Rostliny p. Brettschneidera pěstovány jsou tvrdě a jsou jistě velmi odolné…“; o tom, že pravidelné
sezónní kaktusářské vycházky měly také společenský význam a charakter svědčí i druhá část referátu
„… zatímco dámy pochutnávaly si na svěžích jahodách, dobré bábovce a výtečném kafíčku, které
neúnavně vařila paní Brettschneiderová (která, jak si ještě někteří z nás pamatují, prodávala po léta
vypěstované kaktusy ve stánku v pražské zoologické zahradě; zdejší nákup jednoho či dvou kaktusů
byl často tím startovacím podnětem k vážnějšímu zájmu), bavili se pánové téměř do večera
ustavičným prohlížením množství specií a variet čeledi Cactaceae, umístěných v početných
pařeništích i na skalce ve sklenících…“.
V této době se také samozřejmě podílel nemalou měrou i na spolkových výstavách a jeho vzorné
expozice byly vždy předmětem velkého zájmu návštěvníků.
B. Brettschneider patřil také k nemnohým přátelům A. V. Friče. Dokladem je jejich společná výstava
v univerzitní botanické zahradě v roce 1934, která je opředená tajemstvím, protože o ní, kromě
novinového výstřižku nemáme žádné další informace. Víme jen, že „…kaktusové kultury
p. Brettschneidera z Malešic, starého přítele Fričova … zaslouží si být viděny…“
Na konci třicátých let 20. století začala pěstírna upadat a její dlouhá agonie skončila v roce 1950. Takto
na tuhle smutnou kapitolu vzpomíná F. Pažout: „…válka, nedostatek paliva a později i vysoký věk
manželů Brettschneiderových přivodil postupnou redukci rozsahu kultur. Zimních ztrát nezůstala
uchráněna ani sbírka výstavních rostlin … V posledních letech, kdy teploty ve skleníku v zimě často
klesaly pod bod mrazu, zbyly jen rostliny nejotužilejší. Když se nedlouho před smrtí musel od svých
rostlin odloučit, bylo ještě ve sbírce mnoho krásných, vzácných a hlavně památných kaktusů
nesoucích neklamné stopy tvrdé malešické kultury: tvrdé šedozelené tělo, nesoucí na spodních
partiích trnů vápenité zbytky zálivkové studniční silně minerální vody a husté mohutné otrnění… zbytky
sbírky, z níž její majitel nikdy nechtěl rostliny prodávat, se teprve před nedávnem hromadně
rozprodávaly… Kdo některý z těchto tvrdě kultivovaných kaktusů získal, nelitoval, byly to téměř
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nezničitelné kusy. Škoda, že naši skleníkáři nezachránili více starých velkých rostlin z této sbírky. Šlo
totiž o cenné a památné rostliny, z nichž některé zahynuly jen proto, že ve svých 50 letech již nebyly
pro „vady krásy“ prodejné.“ (zbytek sbírkových astrofyt získala Botanická zahrada, něco zakoupili
jednotlivci
jako
F.
Pažout
nebo
J. Valníček, největší část byla koupená kaktusovou pěstírnou komunálního zahradnictví v Břevnově).
Po zániku své sbírky se B. Brettschneider ještě krátkou dobu účastnil spolkového života, v roce 1952
mu bylo na valné hromadě Spolku uděleno čestné členství.
Zemřel v roce 1957 a takto se s ním rozloučil F. Pažout: „…B. Brettschneider byl stejně samorostlý
jako jeho kaktusy, jichž se nerad vzdával. Byl přímý, pracovitý, krajně obětavý. Přispěl hřivnou svých
zkušeností, o nichž tak rád na schůzích hovoříval, k rozvoji naší záliby.“
VŠ

B. Brettschneider a jeden z mála dochovaných záběrů z jeho sbírky

6. Příspěvky do Věstníku posílejte na adresu:
jednatel SPKS: Lubomír Berka, Libice 10, Rybníky, 263 01, e-mail: berka.frailea@seznam.cz
předseda SPKS: Ing. Ivan Běťák, Pod Lesem 27, 143 00 Praha 412, e-mail: betak@vol.cz
http://www.spks.cz/; https://www.facebook.com/SPKSPraha

8

