
Zpravodaj Klubu kaktusáøù AstrophytumBrno4/2012Z èinnosti klubu { èlenské a výborové shùzeZájezd za kaktusy a kaktusáøi do UherVýstava nejen sukulentùZavíráme v ChrudimiSympóziumSetkání noto�lùRùzné a v¹elijakéCo nového ve SpoleènostiKytka èísla:Maihueniopsis minuta HPT 193



S prvním snìhemVyu¾ívám pr¹avý den v pùle øíjna, abyh zaplnil písmenky a obrázky následujíí stránkypro va¹e oèi, du¹e, srde, játra a ledviny. Konèí burèákový èas, hystáme se na zazimovánírostlin, sklízíme, o je¹tì není pod støehou. Hromádky kompostu se èernají èekajíe nazarytí do zemì, obna¾ené dno rybníka pøed výlovem vypadá jako v¾dy tak nìjak divnì,hroby tìh, kteøí nás pøede¹li, se tì¹í na kytie, listí opou¹tí stromy a barvy se odházejíshovat nìkam zamlhu.Zatímo u nás se po babím létì doela pozvolna ohlazuje, ve svìtì je stále horkokolem Sýrie a Tureka. V na¹í zemi se pozvolna zavírá voda nad aférou s døevním lihem,kterou odneslo smrtelnou otravou kolem tøieti lidí a která odkryla a potvrdila úroveòfungování na¹í spoleènosti. Ta byla ostatnì provìøena i volbami (kraje a èást senátu), kterénaznaèují velkou nespokojenost s tím, o se zde dìje. Vypráví se vtip o tom, ¾e staèilo párdní prohibie, abyhom vystøízlivìli a zvolili komunisty. { Vtipy se vyprávìjí a ¾ivot jde dál.Co pøinese, uvidíme sami, a¾ pøijde èas.Vèil se ov¹em vrátíme k tématu a to do na¹eho klubu a také ke kaktusùm a k Azetu.U¾ jsem htìl zaèít psát o divadle jednoho here, pro¹el jsem si v¹ak znovu do¹lou po¹tua s radostí zji¹»uji, ¾e to vùbe nebude tak zlé. Tentokrát pøispìli Radek Èeh, JaroslavKa¹parovský, MarekNajvar a Jiøí Kolaøík. Patøí jim velký dík.A» dìlám, o dìlám, nìjak nestíhám. Je tu první sníh, kaktusy venku, Azet jde teprvedo tiskárny.. .Pohoda, hezký den JosefShùze výboru v srpnuShùze se se¹la jako první po þletní stagnaiÿ 21. srpna u pøedsedy Stuhlíka. Byla toposlednímo¾nostprojednánípøíprav zájezdudoMaïarskaanaSlovensko.Výbor se zabývalu¾ i pøípravou sympózia na úøadì MÈ Brno-Lí¹eò. Tehdy jsme ov¹em je¹tì netu¹ili, ¾enás odtud þvy¾enouÿ volby. Zejména Jan Ziegrosser a Radek Èeh se podíleli na pøípravìinformaèníh èi propagaèníh panelù na Tomandlovu výstavu sukulentù. Byl navr¾en aprojednán program dal¹íh pøedná¹ek. Rovnì¾ jsme byli informováni o výsledíh valnéhromady Spoleènosti v Plzni.Èlenská shùze 7. záøí 2012Úvodní informae patøila sympóziu, seznámení s programem, dokone je¹tì ani tehdy jsmenetu¹ili zmìnumísta konání.Následovalo sdìlení o zájezdu hystaném na následujíí den a o jeho programu.Dále jsme se dozvìdìli o výstaváh v Brnì a v Praze, o té brnìnské pøedev¹ím sukulen-tové podal upøesnìní Dr. Sedlák.Pøedseda Stuhlík pøipomenul i tradièní gymno�lské setkání na Ti¹novsku. Po nìko-lika drobnýh dodatíh a pøipomínkáhmohla zaèít hlavní pøedná¹ka.50



Vlastnì je¹tì ne. Nejprve tombola, do ní¾ mezi jinými pøispìli pánové Ka¹parovský aKa¹par.Hodinová pøedná¹ka Jiøího Kolaøíka se týkala jeho rostlin, zejména tìh, které muv posledníh leteh krásnì kvetly. Jiøí pìstuje rùzné rostliny, vedle fotogra�í bylo u¾iteènéa oeòované povídání, kde kromì popisu zaznìlo obèas i nìo o pìstování. V¹elijaké tipy atriky, hlavnì v¹ak zku¹enosti, je¾ bývají velmi enné.Oblíbenými Jiøího rostlinami jsou opuniovité, které známe i z jeho døívìj¹íh pøed-ná¹ek, které v¹ak byly zamìøeny spí¹e estovatelsky. Jiøí má také roubované rostliny, jakopodlo¾ky opìt pou¾ívá opunie.Velku mù¾eme øíi { a hodnoení na následujíí výborové shùzi to potvrdilo {, ¾epøedná¹ka byla velmi zdaøilá a úèastníkùm se líbila. Pøedná¹ejíí sie nevyu¾il mo¾nostzvukové tehniky, o¾ bylo ponìkud sluhovì nepohodlné, niménì snesitelné.Kone pøedná¹ky zpestøil pøíbìh o lasièe ve skleníku, která se hytila do vytrnìníkaktusu a pøi¹la si na své, ne¾ se jí podaøilo vyprostit.Na závìr po pøedná¹e sdìlil Radek Èeh nìkolik informaí o valné hromadì Spoleè-nosti (shází se po 4 leteh). Do výboru Spoleènosti byli pøijati Stanislav Stuhlík, RadekÈeh a PetrMetela. Na výroèní oenìní Zlatý Albeto pro rok 2013 byl navr¾en ná¹ pøedsedaStanislav Stuhlík. Tento návrh byl pøijat a shválen.Zájezd do UherPodle posledními léty osvìdèeného shématu jsme se hned následujíího rána se¹li u Janáè-kova divadla. Ne¹lo se v¹ak na operu ani na balet, nýbr¾ na stanovi¹tì odjezdù zájezdovýhautobusù. Ten ná¹ nás odvezl na uherskou stranu.První na¹e náv¹tìva obdaøila Csabu Kádára v maïarském Gy�oru. A jak jsme k nìmupøi¹li? Ti, kdo hodí na na¹e pøedná¹ky, jej znají z vyprávìní pøedsedy Stuhlíka o estáh zakaktusy po Brazílii. Na nìkteré z tìh est putovali spolu. Pøedmìt jejih zájmu je podobný,ve sklenííh obou pánù pøevládají notokaktusy.Csabanásuvítal na zahradìdomku, v nìm¾bydlí se svou ¾enou (nebodru¾kou) a jejímirodièi. Zahrada není veliká, je v¹ak velmi efektivnì vyu¾ita. Ovoné stromy (místy ovì¹enétilandsiemi), nevelký skleník s kaktusy, pár záhonù se zeleninou. Velmimì pøekvapil hustý,bohatý trávník, který ani trohu neodpovídal leto¹nímu horkému a suhému létu. Zøejmìmají dost vody na zavla¾ování.Po prohlíde skleníku, zahrady a kaktusù v paøeni¹tíh kolem dvorku a posezení nasobèerstvením v zahradní besíde jsme se vydali dál { pøímo do hlavního mìsta na Dunaji.VBudape¹ti jsme nejprve obsadili restaurai u botaniké zahrady a poobìdvali jsme.K jídlubyl perkelt, gulá¹ prostì kMaïarsku patøí.Botaniká zahrada byla hned pøes ulii. Aè není pøíli¹ rozsáhlá, na své si zde pøijdouzahradníi i dendrologové, jsou zde rostliny z nejrùznìj¹íh koutù svìta ve venkovnímprostoru i ve sklenííh.Na¹im hlavním zájmem byla elonárodní výstava kaktusù a sukulentù. Dodateènìjsme se dozvìdìli, ¾e aèkoli byla výstava poøádána pod hlavièkou MKOE { maïarské e-lostátní kaktusáøské organizae { vystavovali pouze èlenové z Budape¹ti. Byla umístìnapod pøístøe¹kem a mo nepøipomínala výstavy, na jaké jsme zvyklí u nás. Její rozsah byl51



spí¹e men¹í, na stoleh byly vystaveny rostliny. Ty v¹ak byly velmi velké a krásné. Bylo vidìt,¾e vystavovatelé si dali s výbìrem zále¾et a zøejmì se pohlubili svými nejvìt¹ími perlami.Výstava byla poznamenána samozøejmì i roèní dobou, kdy u¾ rostliny málo kvetou, protojsme si mohli vyhutnat spí¹e jejih zelenou krásu.Výstava byla i pøíle¾itostí pro prodeje. Kolem místa jejího konání bylo nìkolik pest-rýh a bohatì zásobenýh prodejníh stánkù hlavnì s rostlinami. Pøevládaly kaktusy a jinésukulenty. Ceny rostlin zhruba odpovídaly úrovni, na jakou jsme zvyklí u nás, nìkde víe,jindeménì.V rámi èasovýh mo¾ností jsme je¹tì staèili projít èást zahrady a skleníky. Skleníkymají nìkolik èástí podle klimatikýh oblastí (tropikou, subtropikou). K vidìní tam bylyexotiké rostliny. Byla trohu ¹koda, ¾e v subtropiké èásti byly nìkteré ulièky nepøístupnéa byli jsme nueni si rostliny prohlí¾et z vìt¹í dálky.Vymezený èas i zde ryhle utekl, proto jsme opìt nasedli do autobusu, uKomárna jsmepøekroèili Dunaj a byli jsme na Slovensku. Tam jsme neomylnì zamíøili k Novým Zámkùmdo Dvorù nad ®itavou. U¾ to tam známe ze zájezdu v roe 2008. I letos jsme se nehalipozvat k Laovi Fábiánovi.Mohu jen pøipomenout, ¾e jeho zahrada je na svahu nad rozlehlou úrodnou jihoslo-venskou rovinou.Nahoøe domek a vedle skleníky, terasa obsazená stovkami rostlin ve volnékultuøe, dole foliovník a kus zahrady se zeleninou. Po tìh ètyøeh leteh byl vidìt obrovskýkus práe. Nejvíe na opravì domku, byl vybetonovaný terasovitý prostor kolem skleníkù.Kam se èlovìk podívá, tam práe. Hotová i ta je¹tì èekajíí þve frontìÿ.LaoFábián pìstuje mno¾ství rostlin ve velmi ¹irokémdruhovém rozsahu. O tom jsmese kromì zájezdu mohli pøesvìdèit i na na¹ih pøedná¹káh v Brnì, kde byl na¹ím hostema jestli se v¹e vydaøí, máme dal¹í jeho pøedná¹ku pøislíbenou na leden pøí¹tího roku. Pestráa ¹iroká nabídka rostlin pøimìla nejednoho úèastníka zájezdu, aby sáhl do své penì¾enky aodvezl si domù nìjaký pøírùstek do své sbírky.Niménì ka¾dá pohádkamá svùj kone. Slune zapadalo, pøi¹el èas se rozlouèit a zasenasednout do autobusu. Tentokrát u¾ k estì domù.Nìjak si v posledníh leteh zaèínáme zvykat na pozdìj¹í návraty z na¹ih est. Je todáno jednak vzdáleností a i tím, kolik máme naplánovanýh náv¹tìv a jak v¹ehno klapne.Loni jsme zvládli rekordní poèet náv¹tìv, tentokrát jsme zase dojeli kus dál, dokone opìtza hranie.V ka¾dém pøípadì mù¾eme ov¹em øíi, ¾e se v¹e dobøe povedlo, organizae byla díkyPetruMetelovi opìt bezhybná a dokone i esta v autobuse byla pøíjemná, ne jako loni, kdynefungovala klimatizae a sma¾ili jsme se ve vlastní ¹»ávì. Prostì pøíjemný zaèátek konekaktusáøeké sezóny.Shùze výboru 9. øíjnaKvùli následujíímu sympóziu se výbor se¹el o týden døíve. Sympózium a hlavnì zmìnamísta konání bylo podstatnou èástí programu shùze. Z ostatního stojí za zmínku dìkovnýdopis Adolfa Tomandla (poøadatele výstavy sukulentù, bude zmínìno dále) a zprávy z re-dakèní rady èasopisu Kaktusy: Chystají se speiály o eskobariíh a astrofyteh (RomanPavlia).52



Výstava sukulentùJak u¾ se stalo v Brnì tradií, i letos probìhla výstava sukulentù v Botaniké zahradì napøírodovìdeké fakultì na ulii Kotláøská. Mnozí z vás ji jistì nav¹tívili, ale pro ty ostatnínìkolik øádkù.Výstavu poøádá Adolf Tomandl z Prostìjova ve spoluprái s Petrem Pavelkou z Prahy,Otakarem Potykou z Orlové-Lutynì, Edmundem Sedlákem z Brna spoleènì s dal¹ími vy-stavovateli. Letos se zúèastnil i nám v¹em dobøe známý Jan Ziegrosser rovnì¾ z Brna. Pøedvstupem do skleníkùBZ byly k vidìní netøesky JanaKohmana z Bøelavi.I kdy¾ se jmenuje výstava sukulentù, byly k vidìní i kaktusy, napøíklad pìkné vzrostléferokatusy a nehybìly ani nám dobøe známé keramiké misky osázené mrazuvzdornýmikaktusy, které mù¾eme spatøit i na výstavì Astrophyta. Co mì pøi¹lo jako velmi dobrýnápad, ¾e ka¾dá miska byla vyfoena a ke ka¾dé kvìtinì bylo pøiøazeno její jméno, tak¾e sináv¹tìvníi mohli snadno urèit druh, který je zajímal. V¹ehny tyto rostliny byly umístìnynalevo od vstupu.Vpravo byly k vidìní vzrostlé exempláøe z Afriky a Madagaskaru napøíklad: Adeniakirkii, Ceraria namaquensis, Diosorea elephantipes, Euphorbia viguieri, Fokeqa edulis,Ipomea holubii, Tyleodon paniulatus, a mnoho dal¹íh.Dále byh se htìl zmínit o prostøedním parapetu vpravo, kdemohli náv¹tìvníi shléd-nout mnoho kvetouíh rostlin z èeledi klejihovité { Aslepiadaeae. Zase uvedu nìkolikrodù, proto¾e na pøesnìj¹í urèení druhù si netroufám: Caralluma, Duvalia, Ehidnopsis,Huernia,Orbea, Piaranthus a dal¹í, jen hi upozornit, ¾e je to mùj rodový odhad, proto¾enejsem¾ádný znale této èeledi.O tìhto rostlináh se dá øíi, ¾e to jsouminiatury s nevábnìvoníími kvìty, a proto stùl je¹tì doplòovali zástupi rodù Conophytum a Lithops z èeledikosmatovité {Mesembryanthemaeae, dnes Aizoaeae.Dále tam byl umístìn stùl vlevo, kde byly kvetouí hybridy Euphorbia milii a pahy-podia. Co mì v¹ak zaujalo nejvíe, byla rostlina ze samostatné èelediWelwitshiaeae a toWelwitshiamirabilis s kvìtem. Tuto dvaetiletou rostlinu vystavoval Adolf Tomandl.Za zmínku stojí i prezentae na¹eho kaktusáøského spolku Astrophytum. Hlavní orga-nizátor nám prostøednitvím Honzy Ziegrossera nabídl panel, abyhom ho nìjak zaplnili.Bylo pou¾ito textu z internetu o historii Astrophyta, nìkolik obrázkù z výstav a pøedná¹ek,samozøejmì ¾e nehybìl odkaz na na¹e internetové stránky.Co by to bylo za výstavu bez prodeje. K dispozii byla pestrá ¹kála rostlin od þvele-vzánýh a¾ po ty bì¾nìj¹íÿ. Vybrat si mohl úplnì ka¾dý. A to byl k dispozii kompletní rodUebelmania i s nedávno popsanouUebelmania erioatoides.Kdo nebyl, nemusí zoufat, v¾dy» bude pøí¹tí rok zase opìt v záøijovém termínu, ov¹emtentokrát jubilejní dvaátá. Radek ÈehZavírání sezóny v ChrudimiKe koni léta a k poslední záøijové sobotì neodmyslitelnì patøí hrudimská kaktusová pou». Nebudu serozepisovat o tomté¾, o ka¾dý rok. Mnohé zùstává stejné, mìní se jen letopoèet. Nebudu psát o tom, jak mibylo protivné a únavné to plahoèení a maèkání se v davu lidí na burze. Ani o tom, jaký to byl krásný den a¾ na53



závìreèný de¹tík. Nebudu psát o setkání s nìkterými lidmi, proto¾e nepøinesla ni, o by stálo za zveøejnìní.Zùstanu jen struènì u toho, o bylo letos jiné a mimoøádné.UvítáníPøivítání si zaslou¾í samostatný nadpis. Dùvodem je, ¾e po malém zpo¾dìní zpùsobenémèekáním na hrudimskéhoo primátora bylo vlastnì pøedáním slova a symbolikého ¾ezlaoznámením o výmìnì pøedsedy hrudimského klubuKarlu Pavlíèkovi. Od té hvíle se PavelPavlíèek stal divákem.Dále u¾ následovalo pøedstavení a úvodní øeè hrudimského starosty, který zmínkouo svém vysoko¹kolském studiu biologie na brnìnské univerzitì pøe¹el plynule k dal¹ímutématu:Zlatý Alberto 2012Dr¾itelem tohoto výroèníhooenìní za elo¾ivotní zásluhy v oblasti kaktusáøství { tentokrátv¹ak spí¹e ostatníh sukulentù { se stal brnìnský prof. RNDr. JanGloser, CS. Ten po podì-kování pøedsedovi SÈSPKS JaroslavuVíhovi pøedstavil sám sebe v úvodníminipøedná¹e.Profesorùv klidný a skromný projev jen zvýraznil oprávnìnost a správnost výbìru nositeleleto¹ního oenìní. Profesor Gloser bìhem svého dosavadního ¾ivota nabyl ohromné vìdo-mosti a praktiké zku¹enosti se sukulentní órou. Je èlenem výzamnýh mezinárodníhorganizaí a uznávaným odborníkem. Za sebou má i významnou publikaèní a lektorskouèinnost.Minipøedná¹kyV zájmu úspory místa se omezím na prostý výèet:
•Roman Staník/IgorDráb (Bratislava) { Pel-mel spoleènými estami zamoøe
• Petr Pavelka (Praha) { Keòa divoká i neznámá
• Petr Antálek (Ostro¾ská Nová Ves) {Moje první mexiká esta za ariokarpusy
• Libor Kunte (Dìèín) { Chile nádherné i dìsivé
•Boøek Proke¹ {Ú¾asná esta za nejpodivnìj¹í rostlinou svìta {NamibieZávìreèné �lmové pøedstaveníMísto závìreèné pøedná¹ky probìhlo malé kino { tedy �lmová produke. Plzeò¹tí kaktusáøiloni natoèili a zpraovali rozhovor s Pavlem Pavlíèkem. Bylo v tom nìo symbolikého.Nejen zmínìná následná zmìna pøedsedy klubu a ústup PP do pozadí { by» pro nászùstává stále významným symbolem a pojmem a jistì si jej s Chrudimí a zavíráním sezónya kaktusovými novinami a zásilkovým obhodem budeme stále spojovat { spí¹e elkovánálada vyplývajíí z hodnoení událostí a zmìn, z hodnoení náv¹tìvnosti nejen v èísleh asvé mìl zøejmì i vliv toho, ¾e rozhovor byl natáèen po skonèení ake, pøedtím, ne¾ se hostéz Plznì zase na rok rozlouèili.Tolik ke hrudimskému setkání, které mi zpoèátku pøipadalo nehutnì stejné a z nìho¾ senakone vyklubala urèitá pøelomovost { by» mo¾ná jen poitová. V ka¾dém pøípadì velko-lepost této ake, kde nad organizovaností pøevládá zájem náv¹tìvníkù a spontánnost, stálepøekonává v¹ehna mo¾ná oèekávání. Dalo by se øíi, ¾e kdyby nebyl Pavlíèek a Chrudim,museli byhom si je asi vymyslet.54



Zpráva o valné hromadì SÈSPKSLeto¹ní valná hromada se konala 15. 9. v Plzni u pøíle¾itosti 13. roèníku Plzeòského kak-tusáøského kolokvia. Kdo z úèastníkù htìl, mohl pøijet ji¾ v pátek, stejnì jako my. Poubytování a veèeøi jsme se vypravili k Petru Èesalovi, pøedsedovi plzeòské organizae, kdena nás èekala sbírka a obèerstvení v podobì plzeòského piva a ¹pekáèkù. Takovéto akejsem se zúèastnil poprvé. Samozøejmì jsem potkal spoustu lidí a navázal nové kontakty.Vra»me se ale zpìt k valné hromadì. Plzeò¹tí to mìli elkovì velmi dobøe zorganizo-vané. Vmístì konání kolokvia se konalo i zasedání v pøilehlém salonku.Základním tématembyly volby do vedení spoleènosti. V èasopiseKaktusy jste semohlidoèíst jména v¹eh kandidátù. Jak se dalo pøedpokládat, a¾ na jednu výjimku byli v¹ihnishváleni do nového vedení, funke zùstali víe ménì beze zmìn. Pøesto¾e zástupe revizníkomise Ivan Kubát navrhoval sní¾ení poètu lidí ve výboru spoleènosti, sloven¹tí pøáteléprosadili dal¹ího èlovìka na souèasnýh 6 zástupù pro Slovensko.Valnou hromadu zahájil prezident Spoleènosti Ing. Jaroslav Víh pøednesením zprávy,kde shrnul ve¹kerou èinnost výboru. Jednak to byly úkoly ulo¾ené na poslední Valné hro-madì a jejih naplnìní. Informoval nás také o peripetiíh, ohlednì CITES a meskalinuv kaktuseh, pøi jednání s na¹imi politikými pøedstaviteli. Dále pokraèoval výètem aktivitjednotlivýh spolkù a pokraèoval o mezinárodní spoluprái.Pøipomnìl i aktivitu hrudimskýh kaktusáøù spojenou s oeòováním významnýhpìstitelù enou "Zlatý Alberto". V leto¹ním roe toto významné oenìní obdr¾el Dr. JanGloser za publikae vìnované propagai i jinýh sukulentù. Na pøí¹tí rok byl navr¾en ajednomyslnì shválen pøedseda Astrophyta, pøedseda a redaktor Notoseke a hospodáøspoleènosti Ing. Stanislav Stuhlík. Následovala zpráva hospodáøe Spoleènosti, který násinformoval, ¾e se rezervy spoleènosti velmi ryhle krátí. Poté pokraèovala zpráva redakènírady, kde Mgr. Petr Pavelka nastínil plány na dal¹í speiály. Dále byla pøeètena zpráva ne-pøítomného Ing. ZdeòkaPode¹vy o inovaíh nawebovýh stránkáhSpoleènosti www.cs-
kaktusy.cz { Za revizní komisi vystoupil Ing. Ivan Kubát a zhodnotil prái hospodáøeSpoleènosti jako peèlivou, pøehlednou a splòujíí v¹ehny nále¾itosti. V poslední zprávìpromluvil Jiøí Vohozka o èinnosti arhivní seke.Diskuse se ubírala hlavnì smìremk�naním.Vzhledemkúbytkupøedplatitelù na¹ehoèasopisu Kaktusy a vydávání speiálù se postupnì zaèala sni¾ovat �nanèní rezerva. Výborshválil následujíí øe¹ení a to: zvý¹ení eny èasopisuKaktusy na 270 Kè za roèník 2013, pøiindividuálním odbìru po¹tou 340 Kè, dále se sní¾í honoráøe autorùm za fotogra�e a zmìníse upravování a výbìr fotogra�í pro èasopis.Dal¹í dùle¾itý bodbyla navr¾enadrobnáúprava stanov, aby byly v souladu se zákonem.Okolo tohoto tématu se rovnì¾ strhla vá¹nivá diskuse, ov¹em èeká se na shválení novéhoObèanského zákoníku, aby se stanovy mohly pøípadnì upravit. Jedná se o upøesnìní toho,koho Spoleènost sdru¾uje. U¾ nejsme Èeská a Slovenská federativní republika a Valnáhromada se koná jedenkrát za ètyøi roky, ve stanováh je jednou za dva roky. V redakèníradì skonèil dlouholetý èlen pra¾ské organizae Jan Øíha .Samozøejmì uelenìj¹í informae vèetnì jednotlivýh zpráv budou zveøejnìny v èaso-pise Kaktusy a kompletnì budou k dispozii nawebu spoleènosti: www.cs-kaktusy.czRadek Èeh55



Z valné hromady: Odstupujíí výbor Spoleènosti

Z výstavy sukulentù v Brnì56



Auditorium sympózia

Dva z organizátorù: Stanislav Stuhlík a Radek Èeh

Jiøí Kolaøík jako pøedná¹ejíí a posléze pøekladatel Elisabeth Sarnesové 57



Setkání noto�lù Ostrava-Poruba 2012Bylo topoprvé, o jsemmìlpøíle¾itost zùèastnit se setkání apøedná¹ekNotoseke.Zaènìmeale popoøádku. Leto¹ní setkání se uskuteènilo v Ostravì-Porubì v prostoráh bývaléhohornikého uèili¹tì.Ve své dobì patøilo toto uèili¹tì k nejmodernìj¹ím v republie a jeho branami za dobuexistene pro¹ly tisíe absolventù nelehkého a i nebezpeèného hornikého povolání. Dnesji¾ tuto zapomenutou slávu tohoto uèili¹tì pøipomíná pouze soha mladého horníka v ¾i-votní velikosti, pøi vstupu do promítaího sálu, kde se setkání uskuteènilo. V souèasnostije zde základní ¹kola a nìkolik støedníh ¹kol pod názvem ©kola prof. Zdeòka Matìjèka.Tyto zmìny a zru¹ení hornikého uèili¹tì nastaly po roe 1989. V této dobì zaniklo poví-ero uèebníh oborù, o které nebyl ve spoleènosti zájem, ale do¹lo také k velkým elkovýmzmìnám ve spoleènosti a i ve spolkovýh èinnosteh, kam se pìstování kaktusù øadí.V dobáh minulýh snad nebylo sbírky, kde by ve vìt¹í èi men¹í míøe nebyly notokak-tusy zastoupeny. Se spoleèenskými zmìnami po roe 1989 do¹lo i na mo¾nosti estování ado na¹ih sbírek se poèaly dostávat rostliny dosud nepoznané nebo takové, o kterýh jsmejenom snili.Tak se i rod Notoatus a jeho rostliny dostaly na okraj zájmu a poèaly se ze sbírekvytráet. Nebylo to zpùsobeno pouze malým zájmem o tento rod, ale i neustálým sni¾ová-ním èlenské základny jednotlivýh kaktusáøskýh spolkù. Star¹í èlenové se vytráeli, mladínepøiházeli a je to ¹koda.Setkání se uskuteènilo v pøíjemnémprostøedí zmínìné ¹koly. Aèkoliv èlenská základnaNotoseke èítá kolem 50 èlenù, setkání se zùèastnilo pouze 16 kaktusáøù. Je to velká ¹koda,proto¾e pøedná¹ky i promítané obrázky byly na vysoké úrovni.Mnì samotnému z èasovýh dùvodù byly odepøeny poslední dvì pøedá¹ky, ale i takpova¾uji toto setkání za ú¾asné. Kdy¾ pominu organizaèní zále¾itosti, tak první pøedná¹kumìl p. Norbert Gerloff. Netýkala se pouze notokaktusù, ale byly pøedstaveny i rodyGymno-alyium a Frailea. Mezi obrázky se dostalo i na krajinu a faunu.Druhou dopolední pøedná¹ku mìl p. Ing. Jaroslav Víh a byla zamìøena na Wiginsiez Kolumbie. Je zvlá¹tní, kde se v této oblasti vzaly kaktusy, ale zejména wiginsie. Rostliny,které nám pøedná¹ejíí ve své ukáze pøedstavil, mìly velkou variaèní ¹íøi. Také do rudazbarvená epidermis a mnohdy rostliny s popálenými vegetaèními vrholy jakoby do tétooblasti ani nepatøily. Bylo také zvlá¹tní, ¾e se na nalezi¹tíh, která nám byla pøedstavena,nalézalo minimum semenáèkù a mladýh rostlin. Nejsem botanik a tak rozlu¹tìní tétozáhady ponehám povolanìj¹ím.Poslední dopolední pøedná¹ku mìl Lubomír Berka a byla o fraileíh. Byla to nejenompøedná¹ka vysoe odborná, ale i zajímavá a pouèná. Pan Berka ukázal snímky jak z domo-viny rostlin, tak i z kultury a povyprávìl o svýh zku¹enosteh s jejih pìstováním.První odpolední pøedná¹ku mìl opìt p. Norbert Gerloff a tentokrát se týkala pouzerodu Notoatus, kde byly pøedstaveny pøevá¾nì rostliny silnì odno¾ujíí. Na snímíhz kultury, ale hlavnì z pøírody bylo patrné, ¾e se jedná o rostliny zdravé a vitální. Snímkyrostlin z nalezi¹tì byly velmi odli¹né od wiginsií z Kolumbie. Na rostlináh bylo patrné,¾e zde mají pro svùj rùst a vývoj zela jiné podmínky a tak i epidermis byla svì¾í zelená.58



Bylo zde velké mno¾ství rostlin odno¾ujííh a rovnì¾ hodnì semenáèkù. I tato pøedná¹kapøedèilamé oèekávání.Bohu¾el jsem po této pøedná¹e ji¾ mìl jiný program a tak jsem zbylé dvì pøedná¹kynevidìl a nezúèastnil jsem se ani veèerního posezení.K samotné organizai: Zorganizování tohoto setkání se ujali ostrav¹tí kaktusáøi, ze-jména jejih pøedseda p. Lumír Král. V¹e klaplo na jednièku s hvìzdièkou a proto jimpatøí podìkování. Velké podìkování patøí Ing. Jaroslavu Víhovi, který sponzorským daremuhradil pøedná¹kový sál. Dal¹í velké podìkování patøí praovniím zdej¹í kuhynì, kterénám pøipravily výborný obìd. Vynikajíí zeleninovou polévku, sma¾ený øízek, brambory amrkvový salát. Øízky ka¾dý dostal dva velikosti dlanì, tak¾e je nìkteøí ani nemohli sníst. Tov¹e za enu 70 Kè. Proto je¹tì jednou v¹em, kdo se na organizai podíleli, velký dík.Vám, kteøí jste se nemohli z jakýhkoliv dùvodù zúèastnit, pøeji, aby vám setkáníNoto-seke v roe 2013 neuniklo. Zajisté budou vítáni i neèlenové a vìøte, ¾e se budete mít na odívat. Organizátorum pøí¹tího setkání pøeji, aby se jim to podaøilo uspoøádat stejnì hezky,jako KKOstrava. Jaroslav Ka¹parovský, MìlèanyFotogra�e z Chrudimì

Zlatý Alberto Prof. RNDr. Jan Gloser CS. Pavel Pavlíèek v roli diváka59



Primátor Chrudimi, Jan Gloser, pøedsedaVíh a Karel PavlíèekSympóziumJaké byloPo zmìnì místa konání na pøedposlední hvíli jsme se se¹li nedaleko pùvodnì urèenéhomísta konání na úøadu mìstské èásti Brno-Lí¹eò v náhradníh prostoráh v Dìlnikémdomì.Pøedseda Stuhlík nejprve vysvìtlil a zdùvodnil zmìnu místa konání. Dále pøivítalnáv¹tìvníky a hosty i z izíh zemí (èím¾ nemyslel Slovensko), nýbr¾ Nìmeko a Polsko.Pøedal slovo Radkovi Èehovi, který seznámil obeenstvo s organizaèní stránkou sympóziaa s objednáním obìdù v nedaleké hospodì u Libu¹ky.Jiøí Kolaøík { Argentina 2011{2012Jiøí Kolaøík, který se v poslední dobì pøedstavil jako pøedná¹ejíí víekrát, nám vyprávìlo své estì, na kterou se vypravil se svou pøítelkyní Olgou.Cesta zaèala v pùli prosine a tvala do pùlky ledna následujíího roku. Tentokrát jelizhruba odMalargue (pùlka Argentiny) podél bolívijské hranie a¾ do Buenos Aires.Zpoèátku to vypadalo na botanikou smr¹». Jiøí se rozjel. Rostlina støídala rostlinu,obrázek obrázek, jeden název za druhým...Nezùstalo samozøejmì jen u kaktusù. Po de¹tíh bujela i tzv. doprovodná vegetae,pestrá a zajímavá. Zaujaly oblíbené violky, které nijak nepøipomínaly ty na¹e. Své místozaujaly Jiøího oblíbené austrokakusy. Obrázky rostlin prostøídávaly zábìry krajiny.Nìkterá místa Jiøí nav¹tívil u¾ potøetí. Vzpomínal na svou døívìj¹í estu s JosefemOdehnalem. Porovnával rostliny i zá¾itky z rùznýh est.60



Cerro Diamante bylo dal¹í kapitolkou pøedná¹ky. Typikým pøedstavitelem byla bájnáDenmoza rhodaantha var. diamantina a rovnì¾ Pyrrhoatus multiolorispinus ve vý¹e2400 m n.m.Není mo¾né opisovat v¹ehny lokality a v¹ehny rostliny. Zájeme odká¾u na kak-
tusari.eu, kde Jiøí pøispívá, diskutuje a vyvì¹uje obrázky.Jiøí prokázal, ¾e tamní krajinu si zamiloval a na jeho nad¹eném a spokojeném projevuto bylo znát. Potì¹ilo obèasné drobné odskoèení do popisu krajiny nebo drobné pøíhody.Jen ménì zku¹eným kaktusáøùm mohlo být nepøíjemné, ¾e pøedná¹ejíí nìkdy vynehávalrodová jména. To se v¹ak v zápalu þbojeÿ stává nejednomu nad¹enému estovateli.Nakone ani krátký výpadek zvukové tehniky nepokazil tuto zajímavou pøedná¹ku.Elisabeth Sarnes { PatagoniePøedná¹ka mì zaujala dokonalou pøípravou a¾ po takový milý detail jako úvodní nadpispøelo¾ený do èe¹tiny.PaníElisabethpøedstavila nejprve íl své esty namapì srovnávajíí tamní zemìpisnou¹íøku s tou na¹í evropskou. Ka¾dou þkapitoluÿ uvedla mapkou s vyznaèenou lokalitou èimístem zájmu, místem, o nìm¾ má být øeè v následujííhminutáh. Svùj výklad tím nejenvýraznì zpøehlednila a zorganizovala, nýbr¾ i zpestøila.I v této pøedná¹e jsme mìli mo¾nost vidìt mnoho pøírodníh krás a zajímavostí vedlehlavního pøedmìtu zájmu { kaktusù a dal¹í óry.Pohopitelnì volnìj¹í tempo zpùsobené kouskováním mluveného komentáøe kvùlipøekladumìlo vliv na vnímání a vyhutnávání pøebíránýh informaí.Obenìplatí, ¾e prezentaèní umìní je nesmírnìnároèné amnohopøedná¹ejííh si to dosta-teènì neuvìdomuje. Staèí základní pojmy: Shéma, èasový rozvrh, vyjadøovaí shopnosti,výslovnost, artikulae, melodie hlasu, projekèní a zvuková tehnika, prostøedí, zohlednìníúrovné publika, denní hodina atd. To se v¹ak témìø netýkalo na¹ih pøedná¹ejííh, jejih¾výkon byl velmi kvalitnní.Proto¾e jsem nemohl být u odpoledníh pøedná¹ek, dìkuji Radkovi Èehovi za struènéshrnutí jejih obsahu:Josef Odehnal { Auklandská botaniká zahrada a dal¹í zajímavosti Nového ZélanduJosef Odehnal nám ukázal Nový Zéland. Vidìli jsme hlavnì pøírodu a pùvodní obyvateleMaory amístní arhitekturu, kytek temmo nebylo, nehybìly nezbytné kostely.PetrMetela { Lobivie { ehinoereusy ji¾ní AmerikyPoslední pøedná¹ka, Petr Metela a jeho lobivie { provedl nás kvìty lobívií ze své sbírky,dozvìdìli jsem se nìo o pìstování, systematie, kdy která prezentovaná kytka byla popsánaa kým, dále nìo o pøíbuznosti jednotlivýh druhù. Dále nám pøedstavil známá a ménìznámá akantokalyia, zase s pøekrásnými kvìty.Úèastníi { Radkova vyèerpávajíí statistikaÚèast na sympóziu byla hojná a pestrá, jak jsem ji¾ naznaèil v úvodu. K dokonalosti to v¹akdovedl teprve Radek Èeh, kdy¾ mi poskytl velmi podrobný pøehled úèastníkù rozpitvanýv nìkolika ohledeh. Kohejte se sami, vybírám: 61



Náv¹tìvníi Poèet %Domáí 78 89Zahranièní 10 11Z toho èe¹tí 8 9Morav¹tí 66 75Nìmeètí 2 2Pol¹tí 4 5Sloven¹tí 4 5Organizaae Poèet %Brno 60 68Ostatní 14 16Zahranièní 10 11Hosté 4 5Byli zaznamenáni náv¹tìvníi z mìst: Aahen, Bratislava, Brno, Bøelav, Frýdek-Místek,Gliwie, Jihlava, Olomou, Ostrava, Palkovie, Pardubie, Praha, Rokyany, Trnava,Maihueniopsis minutaHPT 193Pod tímto jménem jsem pøed víe ne¾ deseti lety získal rostlinu na obrázku (na titulnístráne) od paní Rihterové z Nìmeka. AkronymHPT není sbìrové èíslo, spí¹e skleníkovéa znaèí, ¾e pohází ze sbírky Hanse-Petera Thomase, který tvoøí spolu s dal¹ími sbìrateliskupinu pìstitelù opuniovitýh Opuntia del Sur.O tìhto malýh opuniovitýh rostlináh z Ji¾ní Ameriky se traduje, ¾e tady vùbenekvetou, o¾ { jak vidíte na obrázku {, není vùbe pravda! Jak tedy na nì?Tyto kytky poházejí z hor Mendozy a San Juan a je tøeba s nimi podle toho zaházet {tedy sná¹ejí mráz! Tomutomému pau¹álnímu tvrzení ov¹em pøedhází dokonalá pøíprava.1. Podzim{poslední zálivka v posledním srpnovém týdnu, aby se pøed zimoumohlydokonale pøipravit, tj. vypudit volnou vodu, svrasknout2.Zima { takto dobøe pøipravené sná¹ejí þargentinskou zimuÿ bez problémù { tj.v noi a nad ránem do −15 ◦C, pøes den ale musí být ve skleníku nad nulou apohyb vzduhu3.Únor { za slu¹ného poèasí mohou dostat trohu vody { v Argentinì taje sníh, pakalemusí být v suhu4.Konem bøezna { v dubnu se zaèínají ukazovat nové èlánky èi poupata, toto senedá zpoèátku jasnì rozli¹it { dostanou-li rostliny vodu, rostou èlánky anekvetou,poupata shodí, zashnou. Odtud pramení ta neohota kvést!5.Nezalijeme-li, poupata rostou, by» je kytka znaènì svrasklá a kaktusáø by mìlsnahu ji zalít. { Ne, shodila by poupata! Prostì { poupata musí být jasnì zøetelnáa musí mít minimálnì 1 m, pak lze opatrnì zalít a bìhem dvou dnù je kytkanapitá.6. Poupata dostanou sílu a kytka v kvìtnu zaène kvést62



7. Teprve po odkvìtumù¾eme normálnì zalévat, tedy jako jiné kaktusy.Jsou to horské kytky, proto pìstování musí být spí¹e podobné lobíviím a podobným rodùm{ tedy sluneèná, vìtrná lokalita. Vodu dostávají nárazovì. Vmém pøípadì, kdy je (a v¹ehnyostatní kaktusy) pìstuji v èistém bratèikém písku, dostanou také 3{4krát roènì zálivkus hnojivem Pìstování tìhto druhù (rodù Maihueniopsis, Cumulopuntia, Puna, Tephro-atus, Pteroatus, Austroylindropuntia èi Tunilla) je velku jednoduhé pøi zahovánítrohu odli¹ného postupu jako je tøeba u jinýh kaktusù, ale { tøeba Sleroatus a Pedi-atus se pøee pìstují také trohu jinak. Jiøí KolaøíkRùzné a v¹elijaké zdaleka i zblízkaPokladník informujev souvislosti s rozhodnutím valné hromady SÈSPKS ze dne 15. záøí 2012 v Plzni o enìèasopisu Kaktusy jsme stanovili vý¹i èlenskýh pøíspìvkù pro rok 2013 takto:
•Èasopis vyzvednutý na èlenské shùzi v Brnì: 270 Kè + 100 Kè èlenství = 370 Kè
•Èasopis zasílaný po¹tou: 340 Kè + 100 Kè èlenství = 440 Kè
•Èlenství (bez èasopisu): 100 KèPreferujeme platbu pøes bankovní úèet, je ryhlá a levná. Èíslo úètu je 1353938349/0800.Variabilní symbol pro bezhotovostní platbu bude sdìlen na emailu: najvar.m@seznam.czMarekNajvar, pokladníkPro leto¹ek v¹eNaposlední stránku posledního leto¹níhoAzetu se u¾ vejde jen nìkolikmálo slov. Ta vyjádøípodìkování za va¹i podporu jako¾ i pøání výboru klubu kaktusáøù Astrophytum Brno v¹emsvým èlenùm, pøátelùm a pøíznivùm:
•Abyste po klidnýh, radostnýh a po¾ehnanýh vánoèníh svátíh s vdìèností anadìjí pøivítali nový rok
•Abyste ten nový rok naplnili úsmìvy, setkáními s milými lidmi i u¾iteènou poti-vou praí
•Abyste mìli dostatek èasu a pohody si to v¹ehno ve zdraví uvìdomit a vyhutnat
•Aby to v¹e bylo prosvìtleno Láskou a Slunem
•Abyste i za ¹era a v de¹ti vìdìli, ¾e Slune není daleko a zakrátko vás opìt zahøejea prozáøíZahovejte námprosím svou pøízeò i nadále.My udìláme v¹e pro va¹i radost a spokojenost.
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Na¹i hostitelé a prùvodi na zájezdu: CsabaKádár a Lao Fábián

Úèastníi zájezdu na zahradì u Csaby KádáraAzet { zpravodaj Klubu kaktusáøù Astrophytum Brno {Neprodejné { Redake, jazyková úprava,sazba: Josef Poláh { sazba systémemTEX s pou¾itím písma Lido { tisk: Tiskárna Indra { vytvoøenos pou¾itím legálního a svobodného softwaru { ani¾ bylo vìdomì ublí¾eno ¾ivým tvorùm { v èláníhbyly opraveny jazykové a typogra�ké hyby, beze zmìny smyslu sdìlení, není-li uvedeno u pøíspìvkujinak { pøipomínky,námìty, pøíspìvky prosímna adresu josef@polach.org64


