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Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze   – zal. 1922

Věstník                                                   č.   240                                              15.11. 2020

1.  Aktuální situace Spolku

Vzhledem k situaci letos již nebude žádná přednáška ani schůze výboru. Pevně věřím, že po Novém 
roce se vše vrátí do normálu. Pokud můžete, zůstaňte s námi i v roce 2021, do kterého Vám přeji, aby 
zdraví sloužilo, semínka vzešla a kaktusy a sukulenty opět nádherně kvetly. 

                                                                                                                                Za výbor  Ivan Běťák

2.  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.

Ačkoli nevíme, kdy a za jakých podmínek budeme moci pokračovat v naší obvyklé činnosti, vydáváme 
termínový kalendář pro první pololetí roku 2021. Konkrétní náplň bude upřesněna v okamžiku, kdy 
bude jasněji. 

Vše upřesníme na našich internetových stránkách!

Termínový kalendář na rok 2021

výbor knihovna přednáška téma – autor

Listopad 2020 zrušeno zrušeno

Prosinec 2020 zrušeno zrušeno

Leden 2021 5. 1. 5. 1. 21. 1. 21. 1.

Únor 21 2. 2. 2. 2. 18. 2. 18. 2.

Březen 21 2. 3. 2. 3. 18. 3. 18. 3.

Sympozium   27. 3. 2021

Duben 6. 4. 6. 4. 15. 4. 15. 4.

Květen 4. 5. 4. 5. 20. 5. 20. 5.

Zájezd   8. 5. – 9. 5. 2021

Červen – 8. 6. 22. 6. –

Výstava   28. 5. – 12. 6. 2021   10–17 hod.

3. CO   BYLO

3.1  Šesté setkání přátel sukulentů ve Skochovicích 29. 8. 2020
Ve dnech 28. a 29. srpna proběhlo tradiční setkání ve Skochovicích. V sále hasičárny se sešlo na 60 
pěstitelů a příznivců dužnatých rostlin. Skoro každý třetí zde nabízel své přebytky. V pátek večer 
vyprávěl Tomáš Mazuch o přírodě Somalilandu. Po něm následovalo duo Jarda Chvastek + Tomáš 
Malíř se svými loňskými zážitky z JAR. Hlavní program v sobotu dopoledne zahájil Rikus van 
Veldhuizen přednáškou o medúzovitých euphorbiích. Jeho návštěvu z velké části finančně podpořil 
Spolek pražských pěstitelů kaktusů a sukulentů. Potom následoval Tomáš Mazuch s druhým dílem 

1



Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze – zal. 1922               Věstník     č. 240                           15.11. 2020

rostlin Somalilandu a po obědě Jakub Jilemický s přednáškou o loňské návštěvě jihu Afriky. Akce jako 
vždy vyvrcholila losováním tomboly. 

Letošní setkání bylo věnováno guru českých sukulentářů MUDr. Svatopluku Rybovi z Rakovníka, letos
slavícímu osmdesátiny.
                                                                                                                                               Ota Melichar

3.2  Podzimní klubová výstava 3. 9. – 16. 9. 2020
Stal se malý zázrak a podařilo se i přes koronavirové září uskutečnit tradiční podzimní výstavu – 
shodou okolností letos jako jedinou hlavní výstavu. 

Výstavní část byla pojata jako nosná a garant K. Halbich požadoval po všech prodávajících, aby do 
výstavní expozice dodali po 1 čtverečním metru výstavních neprodejných rostlin. Také BZ dodala řadu 
na podzim běžně kvetoucích ariokarpusů (koncem výstavy jich několik opravdu vykvetlo). 

Vystaveno bylo 175 většinou větších rostlin, z toho bylo více sukulentů než kaktusů (94 sukulentů, 
81 kaktusů). Vše bylo doplněno fotografiemi kvetoucích kaktusů, které připravil na výstavu K. Halbich. 
Většina vystavených rostlin byla opravdu reprezentativní a návštěvníci se u jednotlivých exemplářů 
dlouho a opakovaně zastavovali.

Jak je již několik let pravidlem, instalace i celého provozu výstavy se zúčastnili vesměs členové 
65 let+, kterým za to moc děkujeme, zvláště pak prodejnímu týmu, který musel snášet i docela vysoké 
zářijové teploty (manželé Halbichovi, L. Roubíček a J. Fejfar). Návštěvnost i přes řádění koronaviru 
byla docela dobrá (1600 platících návštěvníků). Změnou proti minulým letům bylo věkové složení 
návštěvníků. Letos bylo podstatně méně důchodců, zvláště těch, kteří v minulosti chodili s vnoučaty. 
Pokud vůbec přišli, tak většinou sami. Naopak bylo letos více mladých cizinců. Chyběly také návštěvy 
školních dětí.

Za daných podmínek se výstava více než podařila a výborně propagovala náš Spolek. Děkujeme 
všem, kdo k tomu přispěli. Trochu mrzí jen malá účast členů výboru Spolku.
                                                                                                                                                Ivan Běťák

3.3  Tomáš Procházka – Namaqualand 2019 – 17. 9. 2020
Po sedmi měsících přednáškového půstu se nás sešla v geoposluchárně sotva čtvrtstovka 
zarouškovanců. A byli jsme spokojeni. Kurátor nedaleké fakultní botanické zahrady Na Slupi Tomáš 
Procházka nám pověděl o loňské výpravě čtyř sukulentářů na západ Jihoafrické republiky. Cesta vedla
z Kapského města přes Knersvlakte, Klipkoppe, Pobřežní pláně a Richtersveld – tedy všemi částmi 
Namaqualandu a zpět skrze Tanqua Karoo. Tomášova přednáška byla jako vždy ucelená. Takže si na 
své přišel nejen milovník aloidendronů a kumar, ale i aloí, nejen sukulentů, ale i trav, nejen rostlin, ale 
i zvířat, nejen přírody, ale i literatury. Viděli jsme krajinu trápenou několikaletým suchem a vysílené 
botaniky využívající každou volnou chvíli k obnovení sil. Viděli jsme různé strategie rostlin bránících se
slunečnímu žáru a nedostatku vody, a také rostliny, které se neubránily. A my jsme se neubránili dojetí.
Ale to neznamená, že na příští přednášku Tomáše procházky nepřijdeme – právě naopak!
                                                                                                                                              Ota Melichar

4. Různé

4.1    Volby výboru SPKS
Volby měly být na dubnové (2020) schůzi, která se však neuskutečnila, potom se předpokládalo, že 
bude na podzim, ale to opět nejde, tak snad na jaře 2021.

Dokud neproběhnou volby, pracuje výbor Spolku ve stávajícím složení. Připravuje na příští rok 
program, a doufáme, že se také uskuteční. Letos se již společné přednášky ani vánoční schůze 
nebudou konat. Takže volby snad v dubnu 2021.
                                                                                                                                                Ivan Běťák
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4.2  Členské příspěvky – časopis Kaktusy 2021

Velmi prosím o dodržení termínu a těm, kdo i letos pošlou něco navíc, předem děkujeme.
Příspěvky zůstávají stejné jako pro rok 2020. Časopis Kaktusy není epidemií covidu nijak ohrožen. 
Pro rok 2021 je již připraveno první číslo a Speciál 1. Zůstaňte tedy i příští rok s námi.
Přílohou tohoto čísla Věstníku, letos posledního, je složenka A s Vaším evidenčním číslem (variabilní 
symbol) pro zaplacení příspěvku na rok 2021.

Členové nad 70 let   300,– Kč
Ostatní členové minimálně   370,– 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 přes 60 % platí více než minimální částku. Výbor je Vám všem, komu to situace umožňuje, 
vděčen. 

Příspěvky je možné platit na přednáškách nebo pomocí poukázek či bankovním převodem. Je vhodné
platit obratem, nutné je dodržet termín 15. 1. 2021 (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. 2021.                                 
                                                                                                                                                Ivan Běťák

4.3  Jarní výstava
Vážení přátelé, 

Pražský spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů se již řadu let prezentuje vždy velmi úspěšnou 
jarní výstavou ve sklenících botanické zahrady UK Na Slupi. Náš spolek má více než 500 členů 
a každý rok vystavuje zhruba deset stále stejných pěstitelů. Prosíme proto i ostatní, i drobnější 
pěstitele, kteří určitě mají pěkné rostliny, aby přispěli k ještě lepšímu obrazu výstav, třeba jen jednou 
nebo dvěma rostlinami. Vždyť pochlubit se svými výpěstky není nic špatného, naopak. Krásné rostliny 
vždy upoutají pozornost návštěvníků i potencionálních nových pěstitelů. Každá rostlina se zúčastní 
soutěže o nejhezčí rostlinu výstavy a každý vystavující dostane malý dárek a pozvání na slavnostní 
otevření výstavy.

V případě, že se rozhodnete pomoci oživit naši výstavu, kontaktujte nás:
V. Roubíček, e-mail: marie.1951@seznam.cz
K. Halbich, e-mail: karel.halbich@volny.cz
                                                                                                                                           Karel Halbich

4.3  Knihovna SPKS
Ačkoli se nemůžeme scházet, pokračujeme v doplňování knihovního fondu o zajímavé a aktuální tituly,
seznam nových přírůstků najdete na straně 4 Věstníku.

4.4  Atlas kaktusů 2020
Na přelomu listopadu a prosince by se měl do rukou předplatitelů dostat nový Atlas kaktusů. Od 
prosince 2020 je možné si nový Atlas doobjednat u L. Berky nebo I. Běťáka (cena je 200,– Kč). 
V současné době je Atlas společně s časopisem Kaktusy jedním z mála pojítek, které nám dávají 
najevo, že máme něco společného. Na tvorbě Atlasu se podílela řada pražských členů, ať již na 
pozicích členů redakce nebo autorů textů či fotografií. 
Věříme, že to děláme dobře, ale posouzení je na čtenářích. Přeji zajímavé a inspirativní čtení.
                                                                                                                                           Lubomír Berka

4.5  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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2297 ročenka Atlas kaktusů 34 2019
2298 ročenka Atlas kaktusů 34 2019
2299 časopis Cactaceae Etc. 28 2018
2300 Pilbeam J. Spokojené kaktusy 2019

2301 ročenka
Swiat Kaktusow, Nr. Specialny Rodzaj 
Pyrrhocactus, 46

2017

2302 ročenka
Swiat Kaktusow, Nr. Specialny Rodzaj 
Praecereus, 47

2018

2303 Kunte L. Kaktusy otrněná krása 2019
2304 časopis Kaktusy 55 2019
2305 časopis Kaktusy 55 2019
2306 časopis Kaktusz-Világ 41, 42 2017, 2018

2307 časopis Gymnofil 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
2015, 2016, 2017, 2018, 
2019

2308 časopis
British Cactus and Succulent Journal 36, Cactus 
World

2018

2309 časopis Avonia 37 2019
2310 časopis Kakteen und Andere Sukkulenten 70 2019
2311 časopis Kakteen und Andere Sukkulenten 70 2019
2312 časopis Succulenta 98 2019

2313 časopis Swiat Kaktusow 48, 49, 50, 51, 52
2015, 2016, 2017, 2018, 
2019

2314 časopis Internoto 39, 40 2018, 2019

2315 časopis
British Cactus and Succulent Journal 37, Cactus 
World

2019

2316 časopis Kaktusz-Világ 43 2019
2317 časopis Cactaceae Etc. 29 2019
2318 Horáček L. Sulcorebutia 2020 2019

2319
Möller A., 
Becker R.

Field Guide to the Succulent Euphorbias 2019

2320 Yetman D.
The Great Cacti - Ethnobotany and 
Biogeography

2007

2321
Appenzeller 
O.

Das Erbe Ehrenbergs - 54 Neue (Alte) 
Erstbeschreibungen Mammillarien Endeckt

2017

2322 Lüthy J.M.
Taxonomische Untersuchung der Gattung 
Mammillaria Haw.

1995

2323 časopis
Erganzungslieferung zum Work Die 
Mammillarien des Arbeitskreises für 
Mammillarienfreunde e.V.

1994, 1995, 1996, 1997, 
1998, 1999, 2000

2324 časopis
Ergänzungslieferung zum Work Die 
Mammillarien des Arbeitskreises für 
Mammillarienfreunde e.V.

2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 
2009

2325 časopis
Ergänzungslieferung zum Work Die 
Mammillarien des Arbeitskreises für 
Mammillarienfreunde e.V.

2012, 2013, 2014, 2015, 
2016

2326 časopis
Mammillaria - des Arbeitskreises für 
Mammillarienfreunde e.V. 37, 38

2013, 2014

2327 časopis
Sonderheft - des Arbeitskreises für 
Mammillarienfreunde e.V. - 1988

1988

2328 ročenka Lose-Blatt-Sammlung des AfM 1990, 1991, 1992, 1993

2329 ročenka
Feldliste Helmut Rogozinski 1986 - 2007, 
Sonderheft - des Arbeitskreises für 
Mammillarienfreunde e.V. 2014

2014

2330 ročenka
Feldliste Eberhard Lutz 1986 - 2010, Sonderheft 
- des Arbeitskreises für Mammillarienfreunde e.V.
2011

2011
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