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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 2016
výbor

přednáška

knihovna

téma – autor

Listopad

1.11.

1.11.

24.11.

24.11.

L. Berka – Rod Notocactus dle N. Gerloffa

Prosinec

6.12.

6.12.

15.12.

15.12.

Tradiční vánoční schůze – kvíz, spolkový
program

Leden

3.1.

3.1.

19.1.

19.1.

E. Chvosta - Na severní hranici kaktusové
říše aneb hledání „ trnu v kupce pelyňku“

Únor

7.2.

7.2.

16.2.

16.2.

Program upřesňujeme (pravděpodobně Z.
Jiruše – Rod Oroya)

7.3.

7.3.

16.3.

16.3.

J. Gloser – Za sukulenty do jižní Afriky

Březen
25.3. 2017 - Sympozium

Duben

4.4.

4.4.

20.4.

20.4.

L. Kunte – Chile očima jihoamerického
začátečníka

2.5.

2.5.

18.5.

18.5.

Program dosud nestanoven

Květen
8.5. 2017 – Spolkový zájezd
6.6.

15.6.

Červen
3. – 18.6. 2017 - Výstava

2. Knihovna SPKS je Vám k dispozici!
Naše spolková knihovna je otevřená všem členům, i korespondenčně. 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).
Nabízíme DVD záznamy z našich přednášek, přednášku Vám vypálíme na DVD a po zaplacení
poplatku je vaše na věky.
L. Berka
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3. CO BYLO
3.1 Setkání přátel sukulentů 27.8. 2016 ve Skochovicích
V sobotu 27.srpna se v obci Skochovice nedaleko jižního okraje Prahy konalo setkání přátel sukulentů u
příležitosti 30.výročí vzniku Sekce pěstitelů sukulentů. Od 8. hodiny ranní probíhala burza rostlin, v 9.15 byl
oficiálně představen letošní patron akce Přemysl Otakar druhý. V dopoledním pásmu přednášek Jan Gratias
zavzpomínal na začátky sukulentaření u nás, Pavel Hanáček objasnil několik zásad a záhad systematiky
všeobecně a stapelií konkrétně a Boris Puk Vrškový pohovořil o kaudiciformních dřevinách Mexika.
Od 12. do 13. hodiny se účastníci i pořadatelé věnovali vynikajícím smaženým řízkům paní Malířové. V
odpoledním bloku promítl Jiří Hadamovský svůj třetí cestovatelský film Vzpomínky na jižní Afriku. Poté proběhla
přednáška kompletního týmu Amarula tour 2015: Tomáš Malíř se věnoval rodu Gasteria, Ota Melichar nově
objevené avonii, crassulám a euphorbiím, Vladislav Černý kosmatcovitým, Václav Chadraba stapeliovitým,
Zdeněk Bartoš dřevinám a Bořivoj Prokeš aloím, pachypodiím, oronbache a vodopádům Namaqualandu a okolí.
Dále proběhla dražba raritního kusu Dracaena draco, předsedkyně sekce Radka Matulová vyhlásila
nejošklivější rostlinu v sále, konferenciér odtajnil výsledky ankety o nejoblíbenější nekaktusové sukulentní rody u
nás a na závěr byla rozlosována tombola.
Akci pořádali středočeští sukulentáři. Zúčastnilo se přes 60 pěstitelů, z nichž čtvrtina nabízela své dužnaté
přebytky.
Ota Melichar

3.2 Podzimní výstava 8. 9. – 18. 9. 2016 v Praze
Výstava se konala v horním skleníku Botanické zahrady Univerzity Karlovy. Prvních 7 dní bylo opravdu horko,
teploty se od 11 do 17 hodin pohybovaly kolem 35 °C, což ovlivnilo v těchto dnech návštěvnost. Vše alespoň
mírně vylepšil poslední víkend, takže návštěvníků bylo nakonec stejně jako loni, 1100 platících. Přátelé Pavelka
a Heřtus přivezli zajímavé velké, většinou sukulentní rostliny. Zvlášť ty z Asie byly novinkou. Také dalších 15
vystavujících nabízelo rozmanitý výběr rostlin. Boční stěny byly zaplněny fotografiemi, které připravil př. Halbich.
Malý prodej měl vedle tilandsií celý sortiment kaktusářských potřeb a pomůcek doplněný literaturou a staršími
čísly časopisu.
Celkově tedy byla tato výstava úspěšná.
– IB –

3.3 Přednáška 19. 5. 2016 – J. Bohata: České sbírky očima anglických
kaktusářů – CZECH TRIP 2007, 2008, 2010
Dík patří Jardovi Bohatovi, za uskutečnění náhradního programu. Měli jsme možnost pohlédnout do sbírek, které
účastníci zájezdů převážně znají.
Začíná se 29.6.2007 v Pískové Lhotě otvíráním skleníků KAKTEEN-PH-FLORA, prodávají se zde M.
luethyi, G. prochazkianum, Jaroslav Šnicer, ještě v pronajatém zahradnictví, L. Horáček – Sulcorebutia, Petr
Pavelka - sukulenty, Michal Šulc - Plzeň, Radka Matulová - Plzeň, Miroslav Naxera - Plzeň, Marcel Bouma Horšovský Týn, M. Hájek - Plzeň, Ladislav Fischer - Hořice, Karel Kracík – Nová Paka, Václav Šeda – Vysoké
Mýto, Otmar Kokora - Sázava, Bohuslav Uhlíř - Ústi nad Orlicí, Lumír Král z Ostravy, Otakar Potyka z Orlové,
Láďa Soukup – Nový Jičín, Josef Odehnal – Brno, Jaroslav Procházka - Doubravník a dvacáté zastavení z roku
2007 patří Jardovi Záhorovi - Echinofossulocactus.
Rok 2008 začíná v Plzni – Milan Kůrka, F. Nechvíl, B. Uhlíř, další zastavení je na PODBESKYDÍ, je zde
Walter Raush, Otakar Potyka, Kůrka, Bouma, Naxera, Musil, Pavelka, Jiří Merhaut, L. Kinclová – Plzeň, Václav
Jakubec, Láďa Horáček, Vojtěch Myšák, znovu Naxera, Duchek, Hájek, Matulová, Luboš Loose, Karel Rys –
Ariocarpus.
Další pohled do sbírek je z roku 2010, Hájek, Václav Kříž - Č. Budějovice, Rudolf Slaba, Jiří Janda –
Pálava u Jihlavy, Petr Říha – České Budějovice, Jaromír Vích – Wigginsia, Quido Kuchařík – ještě Topolany,
Pavel Karkoška, Bedřich Lichý, Jakub Jilemnický, Karel Rys, Pavel Franc a další. Jak čas letí, některé sbírky již
neexistují, ale stojí za to si připomenout důvěrně známá místa.
Zdeněk Podroužek

3.4 8. 10. 2016: Valná hromada Společnosti českých a slovenských pěstitelů
kaktusů a sukulentů - Piešťany
Za Prahu se zúčastnili Ivan Běťák, Petr Pavelka a Luboš Berka. Jednání se zúčastnili zástupci 24 klubů (spolků)
s hlasovacím právem (klub má jen jeden hlas, ať má jakýkoli počet členů). Celé jednání vedl tajemník
Společnosti Ivan Běťák. Kromě členů odstupujícího výboru a navrhovaných nových členů nového výboru
voleného na 4 roky se zúčastnilo ještě asi 20 přihlížejících hostů (celkem 50 registrací). Všechny zprávy
odstupujícího výboru byly přijaty bez připomínek jednomyslně.
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Důležitým bodem byla nutnost přijetí nových upravených stanov Společnosti a jednotlivých spolků tak,
jak to nová bující státní byrokracie pro spolky nově požaduje. Nové (upravené) stanovy spolu s právníky připravil
předseda Společnosti Jaroslav Vích, který je také musel vysvětlovat. Stanovy jsou napsány málo srozumitelným
právnickým jazykem, tak se samozřejmě rozpoutala skoro hodinová diskuse, jak si je srozumitelně přebrat a
pochopit v normálním jazyce. Nakonec byly valnou hromadou přijaty jednomyslně.
Následovala volba nového výboru Společnosti. Jelikož bylo předem složení hlavně slovenských
zástupců důkladně prodiskutováno, proběhla volba opět jednomyslně. Složení nového výboru je uveřejněno
v časopise Kaktusy č. 4. Hlavní funkce zůstaly i na další období obsazeny stejnými lidmi.
Po krátké diskusi byla rovněž schválena vydavatelská a redakční rada, zde se změnil jen „šéfredaktor“.
Odstupujícího Petra Pavelku nově nahradil Libor Kunte. Rada byla doplněna o Jaroslava Bohatu (Praha) a Petra
Česala (Plzeň).
Jednání probíhalo v prostorách nového piešťanského pivovaru, které byly velmi příjemně dozdobeny
vlaječkami klubů i živými kaktusy ze sbírky organizátorky, předsedkyně místního spolku Jany Michálkové.
Účastníci dostali zajímavé dárky. Velmi příjemné a bezkonfliktní jednání trvalo 3 hodiny a účastníci se rozešli a
rozjeli v přátelské pohodě.
– IB –

3.5 Přednáška 20. 10. 2016 – P. Pavelka: Euphorbie Keni
Botanik, cestovatel, organizátor, obchodník, propagátor sukulentů a odstupující šéfredaktor Kaktusů Mgr. Petr
Pavelka přednášel na podobné téma již 19. dubna 2012. Tehdy byl jen pár dní zpět z této rozlehlé
východoafrické země a nad ještě chronologicky seřazenými fotografiemi nám vyprávěl o rostlinách, zemi a
lidech.
Dnes již má za sebou již tři terénní výzkumy v Keni, a tak přednáška byla úzce specializována na zdejší
bohatý svět pryšců. Petr je pro přehlednost rozdělil do několika skupin a názorně nám ukázal jejich rozdíly a
podobnosti. Šlo o překlad jeho loňské přednášky ze sympozia International Euphorbia Society v Belgii.
Masivnějšímu výzkumu keňských pryšců brání jednak nelítostné kmenové a náboženské půtky na
severovýchodě země ale také CITES znemožňující vývoz materiálu k výzkumu. V tomto směru se snad blýská
na lepší časy zásluhou dobré práce IES, kterou začínají ochranáři brát jako partnera. Hlavními představiteli IES
jsou stále aktivní čtyřiaosmdesátiletá doživotní prezidentka Susan Carterová a předseda Rikus van Veldhuisen.
Dle kvality přednášky možno konstatovat, že mezi ně by měl patřit i Petr Pavelka.
Ota Melichar

4. Různé
4.1 Členské příspěvky – časopis Kaktusy 2017
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 2017.
Členové nad 70 let 270,– Kč
Ostatní členové minimálně 340,– Kč
Pouze 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. Jako jediný klub umožňujeme členům nad 70 let platit jen cenu časopisu bez
poštovného.
Příspěvky je možné platit na přednáškách nebo pomocí poukázek či bankovním převodem. Je vhodné platit
obratem, nutné je dodržet termín 15. 1. 2017 (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 prosím do 15. 1. 2017.
Ivan Běťák, předseda
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4.2 50. Výstava Spolku
Vážení přátelé K+S.
V roce 2017 budeme pořádat již 50. výstavu K+S. Součástí výstavy je plánována expozice fotografií
z předcházejících výstav. Proto se na Vás obracíme s prosbou na zapůjčení fotografií z minulých
výstav. Fota v jakékoliv podobě (foto, diapozitiv, negativ) budou po zpracování vráceny autorům. Velmi
nás potěší fotografie z výstav před rokem 1990. Fota je možné předat na přednáškách, elektronicky
nebo poštou. Spojení : e-mail : karel.halbich@ volny.cz. Adresa: K lukám 649/12, Praha 4, 14200
Za výstavní výbor Vám děkuje Karel Halbich

4.3 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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