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1. Aktuální situace Spolku
Vstoupili jsme do dalšího, již 99. roku trvání našeho Spolku/klubu. Situace s Covidem se zatím
nezměnila. Všechny společné akce spojené se setkáváním nebudou nejméně v nejbližších měsících
možné. Museli jsme zrušit přednášky, prozatím v lednu až březnu (nyní probíhají jen on-line),
sympozium i výbory klubu. Život jde ale dál a rostliny si poměrů v lidské společnosti nevšímají. Jsme
velmi rádi, že jste ve většině případů vzali na vědomí situaci tak, jak je, členství ve Spolku nadále
podporujete a posíláte příspěvky. V současné chvíli má zaplacené členské příspěvky více než 430
členů. Doufám, že se po výzvě ještě 50–70 členů do konce března s platbou připojí, jako to bývá
každoročně. Velká část členů zaplatila víc než požadované minimum, finanční situace klubu je tudíž
dobrá.
Také orgány Společnosti pracují stále spolehlivě. V termínu vychází první číslo časopisu Kaktusy +
Special 1. Vypadá to, že vydávání časopisu bude úspěšně pokračovat po celý rok a pravděpodobně
vyjdou také tři speciály.
Jak to dopadne s výstavami, zatím pochopitelně nevíme, ale snad naše hlavní jarní výstava proběhne
už v předpokládaném termínu. Volby nového vedení výboru Spolku/klubu se uskuteční ihned, jakmile to
umožní stav v naší republice. Zatím vše funguje ve starém složení.
I náš Spolek se přidal k poslednímu trendu a pořádáme a doporučujeme on-line přednášky. Autorům
děkujeme.
Za výbor Ivan Běťák

2. Přednášky:

–



V prvním pololetí roku 2021 jsme přenesli naše přednášky na internet. Každé tři
týdny, ve čtvrtek od 18 hod probíhá vysílání. Podrobnosti níže.
Vše je uvedeno na našich internetových stránkách !
Termínový kalendář na rok 2021 – vše on-line
výbor

přednáška

knihovna

Únor

–

–

–

Březen

–

–

–

11. 2.
4. 3.
25. 3.

Duben

–

–

–

15. 4.
6. 5.

Květen

–

–

–
27. 5.

téma – autor

L. Kunte - Začátečník ve východní
Brazílii
H. Hadrava - Echinocereusy
Komančérie
S. Stuchlík - Poslední cesta do Rio
Grande do Sul, Brazílie
T. Procházka - Namaqualand
P. Tůma – Komplex Gymnocalycium
mihanovichii a G. friedrichii
J. Bohata – Mexiko 2019 - Cesta za
Thelocactus tepelmemensis a dalšími
krásnými kaktusy a echeveriemi
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Zájezd 8. 5. 2021
–

Červen

–

–

–

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

2.1 Jak na to
Co je k účasti potřeba: Počítač/notebook či tablet s přístupem na internet a mikrofon – to pokud si
chcete povídat s ostatními účastníky či klást dotazy přednášejícímu.
Pro ty, kdo se hlásí poprvé, doporučujeme se přihlásit cca 15 min předem, ať poladíme případné
technické detaily a problémy s přístupem.
Technická pomoc: Jakub Jilemický (tel. 608702484/kuba.jilemicky@gmail.com)
Nejjednodušší postup je: přihlásit se se na hypertextový odkaz, který je uveden na stránkách
společnosti http://www.spks.cz pod upoutávkou na každou přednášku.
Pokud by chtěl někdo vyťukávat text do vyhledávače, zde jsou odkazy k přednáškám pro únor a březen:
L. Kunte: https://us02web.zoom.us/j/81291423614?pwd=dXZjUWMxaFJObEVnY2t3Skw0aEN2Zz09
H. Hadrava:

https://us02web.zoom.us/j/83342974592?pwd=NHhHaHo1bDNoQlo1Rm9TeVUwUWpVdz09
S. Stuchlík:

https://us02web.zoom.us/j/83394912299?pwd=ekVPV3o5RnErcXBPdW12Q0NXRjV1UT09
Další přihlašovací údaje budou zveřejněny na stránkách společnosti během března.
Pokud by někdo měl zájem o zasílání pozvánky před každou z přednášek, pošlete mi svůj mail na
adresu berka.frailea@seznam.cz
Luboš Berka

3. CO BYLO
3.1 Jakub Jilemický – Jak pěstují kaktusy a sukulenty v Číně
KAKTY A PENÍZE V ČÍNĚ – pracovní název autora textu.
Naše členská základna stárne a stárne. Ještě celkem zachovalý Jakub Jilemický se v roce 2019 na
pozvání místního spolku kaktusářů vydal přednášet na kongres do Čínské lidové republiky. Evropu dále
zastupoval Joel Lodé, autor velmi šikovné čtyřjazyčné knihy o sukulentech Kanárských ostrovů (a také
taxonomie kaktusů), Giuseppe Orlando, známý z přednášek v Čelákovicích a Praze, a další dva
pánové.
Místní připravili hostům z Evropy několikadenní program návštěv soukromých botanických zahrad. Tato
zařízení jsou pojata jako honosné botanické zábavní parky s venkovní volnou výsadbou, skleníky,
prodejními prostorami a zázemím ve stylu velkopěstíren, jak je známe z Evropy. Sukulenty jsou
vysázeny někdy s geografickým ohledem, jindy bez něj. Jmenovky u rostlin jsou spíše výjimkou. Lokalita
je pojem neznámý. V zázemí jsou například desítky několikametrových cykasů, zjevně z přírody, pečlivě
však opatřených certifikáty legálního vývozu z australského státu Queensland. Dle mého názoru je
přírodě celkem jedno, jestli z ní byly tyto velikány vykopány legálně, či ne. Krásně upravené zahrady
byly doplněny sochami, například Velikonočními moai. Zda šlo také o legální dovoz, či pouze repliky,
nebylo řečeno.
Sukulentaření je v Číně poměrně mladý koníček, takže je zatím v začátcích – ve stádiu pěstování
hezkých rostlin, podobně jako v Japonsku s důrazem na variegátní a kristátní formy. Pěstitelé vyšší
a rychle bohatnoucí střední vrstvy si mohou dovolit dovážet i vzrostlé rostliny z celého světa. Petr
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Pavelka, který přednášku zahájil a glosoval, očekává, že v blízkých letech dojde k rozdělení na pěstitele
a sběratele, podobně jako jinde ve světě.
Kubova přednáška, kterou sledovalo až 87 diváků, potěšila také postřehy o povaze Číňanů, klimatu,
gastronomii, architektuře, a už se těším na jeho další, pravděpodobně již holografickou.
Ota Melichar

4. CO možná BUDE
4.1 Jak se zájezdem KaktusBus 2021?
Opravdu nevím, co nám letos koronablbec může, ve spojitosti s někdy zmatečným jednáním našich
představitelů, udělat, ale stejně si myslím, že by bylo dobré zájezd naplánovat, prostě jsem optimista.
Počítám s tím, že třeba roušky v busu budou nařízenou nutností (to by bylo asi minimum).
Termín zájezdu plánuji opět na státní svátek 8. 5. 2021, letos to je sobota. Protože jsme minulý rok měli
domluveného pana R. Slabu, tak již mohu napsat, že máme i letos termín domluvený a můžeme se těšit
na návštěvu jedné z nejkrásnějších sbírek v ČR. To by bylo rovnou dopoledne.
Potom Písek, oběd a návštěva 2 sbírek a další cestou zpět do Prahy.
Odjezd, to bude změna, bude v 8 hodin od Ženských domovů, návrat tamtéž, max. ve 20 hodin.
Cena, no to je problém, kalkulace dnes není ani pořádně možná, díky nařízením vlády zkrachovalo plno
soukromých dopravců, a tak ti s problémy přeživší, ti zatím jarní cenotvorbu odmítají udělat.
Já si dovolím udělat konkrétnější kalkulaci až podle reakcí, počtu přihlášených, které od vás na tento
email dostanu. Moje předběžná kalkulace je cca 500,- Kč.
Kdo má zájem, tak mi prosím pošlete tyto informace (pokud bude přihláška pro více lidí, prosím pro
každého jednotlivě):
 jméno a příjmení
 datum narození
 mobil
 e-mail
Předem všem děkuji za odpovědi a všem přeji v roce 2021 mnoho osobních, pracovních a pěstitelských
úspěchů, buďte správně pozitivní a správně negativní a těším se na setkání.
Jirka Vařečka
(603 46 76 96; Jiri.Varecka@seznam.cz)

4.2 Jarní výstava
Vážení přátelé,
ve výhledu na letošní jarní výstavu buďme optimisté. Snad nám to vyjde a letošní jarní výstava
se uskuteční. Jestli se uskuteční, tak ji výstavní výbor chce pojmout jako předpremiéru na výstavu
v roce 2022, která bude již 55. a spolek bude slavit 100 let od založení. Z toho důvodu žádám všechny
členy klubu k aktivnímu přístupu k výstavě, aby se pochlubili svými krasavci, které zapůjčí do výstavy.
Jsme patrně největší kaktusářský spolek na světě, a proto je ostudou, že vystavuje jen 15–20
členů spolku.
Veškeré informace o podmínkách prodeje rostlin a výstavy: karel.halbich@volný.
Karel Halbich

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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