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Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze – zal. 1922 
 

Věstník                                                 č. 220                                          15. 11. 2015 
 

 
1. Přednášky:                                     –     

Konají se ve Velké geologické posluchárně UK, Albertov 6, Praha 2 
Každý 3. čtvrtek v měsíci, začátek v 18.00 hod., sál otevřen od 17.30 hod. 

 
 

Termínový kalendář na rok 2015 / 2016  

 výbor knihovna přednáška téma – autor 

Listopad 3.11. 3.11. 19.11. 19.11. 
E. Chvosta - sukulentní společenstva z  
pohoří Dhofar na jihu Ománu 

Prosinec 1.12. 1.12. 17.12. 17.12. Tradiční vánoční setkání 

Leden 5.1. 5.1. 21.1. 21.1. 
P. Trafina (KK Čelákovice) -  
Klenoty a miniaturky mexických plání a hor 

Únor 2.2. 2.2. 18.2. 18.2. 
J. Hadrava - Echinocereusy a další " 

doprovodné" kaktusy jihozápadu 

Březen 1.3. 1.3. 17.3. 17.3. J. Kolařík (Astrophytum Brno) - Peru 

Duben 

Sympozium 2.4. 2016  

5.4. 5.4. 21.4. 21.4. J. Gratias – Rod Dorstenia 
 

Květen 

3.5. 3.5. 19.5. 19.5. J. Bohata – Argentina poprvé 
 

Zájezd 7.5. 2016  
 

Červen Výstava 28.5. – 12.6. 2016  
 

 
2.1  Členské příspěvky – časopis Kaktusy 2016 
 

VELMI PROSÍM O DODRŽENÍ TERMÍNU A TĚM, KDO I LETOS POŠLOU NĚCO NAVÍC, 
PŘEDEM DĚKUJI. 

 
Přílohou tohoto čísla Věstníku, letos posledního, je složenka A-V s Vaším evidenčním číslem  
(var. symbol) pro zaplacení příspěvku na rok 2016.  
 
Členové nad 70 let   270,– Kč 
Ostatní členové minimálně   340,– Kč 
Jen Věstník   70,– Kč 
 
Tak jako v minulých letech necháváme na Vás, jakou výši členského příspěvku nám pošlete. Máme 
radost z toho, že je členská základna našeho klubu trvale vysoká a činí více než 500 platících členů 
a z toho již více než 60 % platí více než minimální částku. Výbor je Vám všem, komu to situace 
umožňuje, vděčen. Nám všem to pomáhá udržovat činnost klubu na vysoké úrovni – zahraniční hosté 
na sympoziu, doplňování knihovny o většinu odborných novinek z celého světa (stav knihovny je více 
než 2250 knih), zajištění záznamu většiny přednášek na video, pořádání a dotování zájezdů apod.  
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Příspěvky je možné platit na přednáškách nebo pomocí poukázek či bankovním převodem. Je vhodné 
platit obratem, nutné je dodržet termín 15. 1. 2016 (termín klubové objednávky u dodavatele). 
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. 2016.  
                                                                                                                                 Ivan Běťák, předseda 
 
2.2  Volby 2016  

Výbor na své schůzi 3. listopadu 2015 projednal kandidátku na další čtyřleté volební období. Všichni 
současní členové výboru souhlasí s pokračováním.  
Kandidátka tedy je: Berka, Běťák, Halbich, Heřtus, Chadraba, Kašpar, Pavelka, Rácová, Roubíček, 
Sochor, Šedivý, Šnajperková, Vaněk, Vařečka, Veverka, Zlesák. 
Výzva pro všechny, kdo by chtěli pomáhat nebo se zúčastnit práce ve výboru: Ozvěte se – dejte vědět. 
 
                                                                                                                                                       VÝBOR 
 

2.3  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 – každé první úterý v měsíci od 16 do 17 hod 
(v tento den následuje výborová schůze) a 3. čtvrtek v měsíci, od 16.30 do 17.30 hod (následuje 
přednáška). 
 
Knihy půjčujeme i korespondenčně, DVD Vám okopírujeme a po zaplacení poplatku je Vaše na věky. 
 
                                                                                                                                                   L. Berka 

3. CO BYLO 

3.1  Podzimní výstava 10. 5. – 20. 9. 2015 

Výstava se konala v horním skleníku BZ Na Slupi. Navštívilo ji podobně jako loni 1000 platících 
návštěvníků. Výstava byla doplněna čtyřmi velkoplošnými plakáty, jež dělaly pozadí vystaveným 
rostlinám, byly zapůjčeny Botanickou zahradou v Troji. 

Poprvé byly vystaveny sukulenty z Asie (Thajsko, Vietnam). K vidění i ke koupi byly i zajímavé dražší 
roubované euphorbie, nově i šroubovitý cereus, ostatní nabídka byla podzimně obvyklá. Stabilně 
rozmanitý byl také malý prodej. K dispozici byly květináče všech velikostí i tvarů, různé pomůcky, 
knihy, časopisy. Nechyběly ani tilandsie. Počasí celkem přálo.  
                                                                                                                                                          – IB – 

3.2  Přednáška 17.9.2015 – Ladislav Fischer: Lobivia a Acanthocalycium 

Z Hořic v Podkrkonoší nám přijel povídat o lobiviích zkušený pěstitel a cestovatel Slávek Fischer. 
Přednáška začala nešťastně nekonečně dlouhým seznamem platných druhů a variet rodu Lobivia (ten 
je možné najít na www.lobivia.pl). Poté co přešel na promítání svých fotek ze své sbírky a ze svých 
cest na nalezištích v Bolívii a v Argentině, viděli jsme barevně velmi pestrý svět kvetoucích rostlin. 
Kaktusy ve sbírce má krásně rostlé, kompaktní a divoce otrněné, mnoho novinek. Na závěr ještě udělal 
krátký přehled druhů rodu Acanthocalycium a jejich obrázků s květy. Mnoho těchto fotografií štědře 
poskytl do Databáze kaktusů na Čelákovických webových stránkách, kde si je můžeme najít a 
prohlédnout (www.zahradycz.cz/kkweb/kaktusari.php ). 
 
                                                                                                                                                               JP 

3.3  Přednáška 15. 10. 2015: Ruda Slaba – Severní Argentina 

Po letech přijel do Prahy přednášet velký znalec kaktusů střední části Jižní Ameriky. V přednášce nás 
zavedl do severní části Argentiny, kde roste mnoho rodů a druhů kaktusů, které jsou v současné době 
ve velké oblibě. Na nádherných obrázcích jsme dvě hodiny sledovali „gymna“, „sulky“, lobivie, parodie, 
mediolobivie, rebutie, „sorenzie“ a celou řadu ceresovitých rostlin. Všechny rostliny byly v dobrém 
stavu a rostly ve výšce 2,5 až 4,5 km nad mořem. Viděli jsme i ukázky místních hřbitovů, kostelů, trhů 

http://www.lobivia.pl/
http://www.zahradycz.cz/kkweb/kaktusari.php
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a nádherných vysokých hor, jejichž špičky jsou pod sněhem i v létě. Slovní doprovod nezapřel 
učitelské povolání autora a byl opravdu vyčerpávající. Již se těšíme na popisy několika krásných 
rostlinek, které jsme mohli s předstihem obdivovat. Nádherný večer, který skončil po 20. hodině. 

Rudo, děkujeme. 
                                                                                                                                                          – IB – 
 

3.4  Tradiční setkání NOTOSEKCE 28.8. - 30.8. 2015 v Lipníku nad Bečvou 

O zdárný průběh akce pro 20 účastníků se postarali J. Králík – snídaně mezi kaktusy a M. Strnad – večerní 
posezení s občerstvením a opékáním domácích klobás v zahradě, kde prezident INTERNOTO Wolfgang Prauser 
přispěl velmi dobrým domácím likérem z jeřabin. Počasí přálo – posezení končilo v pozdních hodinách. V sobotu 
v restauraci Fantazie měl první přednášku pan Wolfgang Prauser – Notokaktusy ze skupiny Setacei, kde jsme 
viděli mnoho krásných rostlin, které byly ještě v 80. létech hojně zastoupeny v celé šíři v našich sbírkách. Dnes 
jsou již mnohé nedostupné jak v Čechách, tak i v Evropě a jiné se staly raritními. W. Prauser byl v ČR teprve 
podruhé, poprvé to bylo na slavném setkání československé Notosekce v roce 1988 v hotelu Pupp v Karlových 
Varech. Tehdy tam bylo účastníků 10x více. Poté se ujal slova Jaroslav Vích – Zaniklé sbírky Dr. G. Schäfera 
z Radebeulu a Klause Neumanna z Berlína. Tyto sbírky skončily v německých botanických zahradách, kde 
rostliny neměly takovou péči jako v soukromých sbírkách. Tím co je hora Kristova a jaké rostliny sbíral Frič pod 
jménem Wigginsia kovarikii pokračoval J. Vích o své cestě, po stopách AVF, po jižní a východní Uruguayi. Lumír 
Král hovořil o Notocactus submammulosus v Patagonii. Některé z nich byly velice hezké rostliny. Další 
prezentace se ujal Stanislav Stuchlík – Notokaktusy z okruhu uebelmannianus. Shlédli jsme mnoho fotek jak 
z přírody, tak ze sbírek. U všech okruhů rostlin platí, že cenný materiál sbírek se vytrácí. Poslední přenášku - 
Sekce Mammulosi – připravil Norbert Gerloff, v zastoupení ji prezentoval S. Stuchlík (autorovi zdravotní důvody 
již neumožnují cestování). Novinkou z této skupiny je Notocactus albigemmatus n.n.  

Tak zase za rok.                                                                                                       Podroužek Zdeněk 
 

4. Z HISTORIE SPOLKU XXXVI. – Osobnosti 

Jaroslav Boubela 5.3.1920 – 2.2.2001 je legendou Spolku druhé poloviny 20. století. 

S kaktusy se poprvé setkal ne zcela typickým způsobem – namísto obvyklých, někde získaných odnoží, koupili 
se svým otcem okolo roku 1935 několik kaktusů v profesionální pěstírně B. Valentové v Bratislavě, kde tehdy žili. 
Mezi koupenými kaktusy byla také importní rostlina Astrophytum asterias, která mladíka zaujala. Záliba propukla 
naplno teprve v Praze kolem roku 1950 při jedné návštěvě zoologické zahrady, kde u stánku paní 
Brettschneiderové koupil dva kaktusy. Postupně rostoucí sbírka našla své místo nejprve na terase jeho 
pražského bytu (kam se po letech zase vrátila), pak v zahrádkářské kolonii. V té době, tedy na začátku 50. let 20. 
století také navázal prostřednictvím známého kaktusového obchodníka J. Fidrmuce (který aktivně přispíval 
k obnově pražského kaktusářského života) kontakt s pražským Spolkem, stal se jeho členem a prožil s ním velmi 
obtížná padesátá léta. 

V roce 1957 se mu spolu F. Pažoutem a V. Štorem podařilo získat část prostoru pronajatého skleníku 
Komunálních zahradnických podniků hl. města Prahy (kde v té době již kaktusařili J. Lichtneker  
a J. Pach). Těchto pět význačných pražských kaktusářů pak vytvořilo legendární neformální seskupení, známé 
pod názvem PAPABOLIS, častý cíl exkurzí členů pražského Spolku. 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 jihoamerické rody, především 
Parodia, později jej zaujaly klasické mexické rody; s úspěchem pěstoval telokaktusy, koryfanty, ariokarpusy i 
mexické miniatury. 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.“ 
Období PAPABOLIS bylo i přes všechny problémy, které je provázely (zanedbaný stav skleníku, obtíže se 
zimováním, krádeže) hvězdnou érou všech jeho účastníků, která trvala až do začátku sedmdesátých let, kdy celé 
zahradnictví muselo ustoupit stavbě metra. 

Po zrušení skleníku přemístil J. Boubela svou sbírku zpět na terasu bytu ve Vršovicích, kde měl dva skleníčky 
s převážně mexickým sortimentem. Na terase byla také bohatá sbírka semperviv. 

Vraťme se však ke Spolku samotnému: v roce 1962 se stal členem revizní komise a po smrti  
J. Valníčka v roce 1967 po něm převzal funkci hospodáře Spolku „ale jen do konce funkčního období“, jak 
prohlašoval. Funkční období se však poněkud protáhlo, trvalo totiž 15 let a jeho výroční zprávy o hospodaření 
jsou dodnes vzorem přesnosti a pečlivosti. Hospodaření je však jen jednou stránkou jeho spolkové činnosti. J. 
Boubela byl aktivním členem výboru a v šedesátých a sedmdesátých letech reprezentantem pražského Spolku 
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při všech významných celostátních kaktusářských jednáních i sjezdech. Bez nadsázky lze prohlásit, že spolu 
s M. Voldanem byl klíčovou postavou při obnovování samostatného Spolku v letech 1968 – 69, který fungoval 
pod jménem Klub kaktusářů Praha. Spolkovým funkcionářem byl třicet let a až do své smrti byl spolkovým 
odborným poradcem. V roce 1980 se stal jeho čestným členem. 

Takto jej charakterizoval jeho přítel M. Voldan: „neznám nikoho agilnějšího, spolehlivějšího, přesnějšího a 
nezištnějšího…“ 

A my všichni, kteří jsme jej znali, si jej budeme pamatovat jako vždy dobře naladěného Jaroslava Boubelu, 
ochotného diskutovat nejen o kaktusech, ale při jeho velkém rozhledu a spoustě zájmů o čemkoliv – historii, 
výtvarném umění, architektuře, fotografování. 

 

            
Na jedné z kaktusářských exkurzí, počátek                        Pokladník Spolku, 80.léta 20.století 
                    60.let 20. století 

 
                                                                                                                                                          –VŠ– 

5. Různé 

5.1  Inzerce 

 Hledám Notocactus rutilans f. storianus, prodávaný na pražských výstavách v letech 2007 - 
2013 a to jak v BZ Na slupi, tak i v BZ Troji. Byly to roubované rostliny. Má je ještě někdo? 
Ozvěte se. 
Podroužek Zdeněk, Drůbežnická 261, Praha 9, tel.: 721 354 450, zdenek.podrouzek@seznam.cz 

 Hledám spolupracovníky pro vytvoření indexu jmen časopisu Kaktusy, který by byl konečně 
k dispozici pro všechny čtenáře našeho časopisu 

                                                                                                                                                      L. Berka 
 

6.4  Příspěvky do Věstníku posílejte na adresu: 

jednatel SPKS: Ing. 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@volny.cz  

 
http://www.spks.cz/; https://www.facebook.com/SPKSPraha 
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