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Z èinnosti klubu { èlenské a výborové shùzeZdravie od kaktusáøù z PrahyZájezd do ji¾níh ÈehZe SpoleènostiSympózium 2014Noto�lové v Pr¹tiíhJaroslav Proházka { 70Pìstitelská od Jiøího PeòáseZavírání sezóny v ChrudimiAkersia roseiora { Buining 1961



Lep¹í úvod byh nevymysleljako poslal na¹emupøedsedovi pøedseda pra¾ského spolku a tajemník Spoleènosti. Následujíí text zaznìl jakozdravie v nepøítomnosti jeho autora na samém zaèátku klubového sympózia poznamenaného významnýmvýroèím na¹eho klubu.Vá¾ený pøedsedo, vá¾ení brnìn¹tí pøátelé, milé kolegynì a kolegovéJako rodilý Bròák se pøipojuji k øadì gratulantù u pøíle¾itosti Va¹eho útyhodného kulatého90. výroèí nepøetr¾ité úspì¹né èinnosti.Velmi èasto vzpomínám, jak jsem pobíhalmezi skleníky u pøítele Fleishera, za kterýmmoji rodièe { jeho kamarádi { èasto jezdili. V nedìli po kostele se zde skupina evangelíkùzastavovala na kávu. Pøítel Fleisher byl kamarádem mé maminky z evangeliké mláde¾ea pozdìji i mého ote, který v Brnì studoval tehniku.Moje maminka byla v leteh 1920{1929 zamìstnaná na brnìnském magistrátu jakosoiální praovnie a kamarád Fleisher jí èasto dával kaktusy nebo jiné rostliny, aby mìlanìjaké dárky pøi náv¹tìváh soiálnì slabýh rodin. Také za války nám na parapetu krytukvetly mamilárie od Fleisherù.Já sám peèlivì sleduji Va¹i brnìnskou úspì¹nou èinnost ji¾ víe ne¾ 45 let a mo Vámfandím. Potì¹il mì úspì¹ný nástup Va¹í støední generae, o¾ dává pøíslib, ¾e souèasnáaktivita budemít z èeho èerpat i v budounu.Po obnovení Spoleènosti èeskýh a slovenskýh pìstitelù kaktusù a sukulentù úplnìzmizela v minulosti znaèná rivalita Prahy a Brna. Ohromnì to prospìlo elému kaktusáø-skému spoleèenství v na¹ih zemíh.Na ka¾doroèní tradièní pravidelná sympozia do Prahy a Brna jezdí svìtové ¹pièkyz na¹eho oboru velmi ohotnì a v¹ihni jsou vìt¹inou pøekvapeni a¾ neèekanì velkou ná-v¹tìvností akí.Pøeji Vám do dal¹íh let mnoho úspì¹né èinnosti, neutuhajíí zápal, øadu krásnýhvýstav a sympozií. Ing. Ivan Bì»ákPøedseda pra¾ské organizae a tajemník SpoleènostiShùze výboru 20. srpna 2014Výbor se se¹el u pøesedy Stuhlíka. Projednávala se pøíprava sympózia, která nabývá kon-krétnìj¹í rysy a úkoly. Domlouvali se pøedná¹ejíí, pøipravoval se program a zázemí, aby v¹efungovalo o nejlépe. Na programu byla i pøíprava kalendáøe a zpravodaje Azet. Nezapo-mnìli jsmeani napøípravu èlenské shùze v záøí a zájezdunamíøeného letos do ji¾níhÈeh.Pøedbì¾nì byl navr¾en plán pøedná¹ek na období zhruba do kone kalendáøního roku.Co se týèe èinnosti v SÈSPKS, výbor klubu se rozhodl prostøednitvím svýh zástupùpodpoøit proslulého pìstitele zimo- a mrazuvzdornýh kaktusù Gabriela Vere¹e na výroèníenu Zlatý Alberto pro rok 2015.Po gratulai pokladní Janì Èehové k narozeninám následovalo obèerstvení a volnázábava.50



Èlenská shùze 5. záøí 2014Shùzi zahájil pøedseda Stuhlík. Zaèal s pozváním a informaemi o sympóziu. Upozornilpøedev¹ímnamístokonání, o¾ jepodvou letehopìtDìlnikýdùmvBrnì-Lí¹ni.Dále lákalposluhaèe na nový kalendáø, který bude k dispozii právì na sympóziu v øíjnu. Pøipomenul,¾e je je¹tìmo¾né stále objednávat Atlas kaktusù, který je ji¾ témìø na estì do tiskárny. Platitjemo¾né pøímo jemu jako pokladníkovi Spoleènosti. Nato pozval zájeme o notokaktusy nabrzké setkání Notoseke v Pr¹tiíh. Mnozí jméno toho místa sly¹eli prvnì, tak do¹lo i nazemìpisné pouèení o této èásti brnìnského okolí.Mo¾ná proto, ¾e jsme se jako èlenové klubu vidìli po del¹í dobì, bylo informaí víe.Pøidal se Dr. Sedlák s pozváním na výstavu sukulentù v univerzitní botaniké zahradì {jen kousek odmísta konání na¹ih pøedná¹ek. Pøinesl letáèky a zdùraznil, ¾e v prodeji budebohatý výbìr novinek a vùbe ¹pièkovýh rostlin.K zájezduplánovanémunanásledujíí dense rozpovídal PetrMetela. Zdùraznil èasnou dobu srazu a odjezdu, nebo» Písek {místo na¹íprvní náv¹tìvy { je dost daleko, dálnie nejistá a následné esty neumo¾ní ryhlé estování.Pøipomenul rovnì¾ pro pøípadné zájeme na poslední hvíli, ¾e jsou v autobuse je¹tì ètyøivolnámísta.Závìreèné informaepatøilynabídeprodeje tøí þgrusoòákùÿ,nabídedvoumíst v autìna estu do Chrudimi, pozvání na vinobraní ve Velkýh Pavloviíh, jeho¾ souèástí má být ivýstava kaktusù a sdìlení, ¾e letos nebude tradièní setkání gymno�lù v Èebínì kvùli nemoipanaOndrou¹ka.Následovalo obvyklé slosování vstupenek.Hlavním bodem shùze byla pøená¹ka Dr. Franti¹ka Fleka. Bylavlastnì volným pokraèováním jeho pøedná¹ky z ledna leto¹níhoroku (v. t. Azet 1/2014). Vyházeli jsme z pøedpokladu, ¾e o sejednou osvìdèilo { a lednová pøedná¹ka byla velmi zajímavá, plnáhezkýh fotek a vyprávìní ani trohunenudilo {, to je dobré zopako-vat. Ukázalo se, ¾e volba byla opìt správná. Trefa do èerného (nebodo zlatého { to pro lukostøele).Pro pøipomenutí alespoò struènì, o èem byla øeè. Loòská me-xiká esta se pøed námi otevøela na obrázíh a ve vyprávìní pro-tkávaném vtipnými poznámkami. Následoval výèet oblastí od Sal-tillo, Monterrey. Ve vý¹e 1300 m za¾ili ojedinìlý silný vítr a zimu.Pokud jde o rostliny, první byl Theloatus rinonensis, dal¹í telokaktusy, horizontíi, kory-fanty. Kvùli vìtru byly rostliny víe utopené v zemi. Dal¹í nalezi¹tì zvolili kvùli rostlinámMammillaria plumosa. Aèkoli je tam nena¹li, pokohali se stenokaktusy nesouími kolemstovky ¾eber. Na¹li i kristátní rostliny. Na lokalitì bylo k nalezení mno¾ství nádhernì rost-lýh kytek.Stalo se tøeba, ¾e estovatelé absolvovali nároèný výlet do kope a v tì¾kém terénu, abynakone na¹li jedinou rostlinu. Nezùstalo ov¹em zdaleka jen u tìhto lokalit a zmínìnýhrostlin. Dr. Flek nám pøedstavil øadu dal¹íh nalezi¹» a rostlin. Zajímavé byly i ekologiképostøehy, napøíklad pøíznivý vliv spásání travníh porostù na výskyt kaktusù. Nabízí sesrovnání i s na¹imi ekosystémy. To a vùbe podrobnìj¹í referování a þopisováníÿ pøedná¹ky51



by ov¹emvydalo na dlouhé pojednánímimo rámeAzetu.Niménì kdy¾ si pou¹tím záznampøedná¹ky (jen zvuk bez obrázkù), ítím znovu tu atmosféru a vnímám poutavé vyprávìní.Potì¹ilo, ¾e pøedná¹ejíí vyu¾il fungujíí zvukovou tehniku, o¾ pøidalo výslednémudojmu z jeho pøedná¹ky. Snad jedinou stinnou stránkou bylo nedostateèné zatemnìní.V záøí je Slune pøee jen je¹tì vysoko.Zájezd do ji¾níh ÈehJak se stalo v posledníh leteh tradií, hned následujíí den po shùzi (ano, loni bylavýjimka { Zavírání sezóny v Chrudimi), jsme se vydali na zájezd za kaktusy a kaktusáøi.Tentokrát po leteh opìt do ji¾níh Èeh.Zájezd uspoøádaný v re¾ii klubu je vyjádøením podìkování èlenùm, kteøí byli u¾iteènízejména na pøípravì výstavy kaktusù a slu¾báh. Ti mìli zájezd zdarma. Na pøedposledníhvíli bylo nabídnuto nìkolikmíst v autobusu i dal¹ím zájemùm.Odjezd plánovaný na èasnou ranní hodinu se lehe pozdr¾el s ohledem na úèastníky,pro nì¾ bylo nesnadné se na plánovaný èas dostat doBrna. To byl snad jediný zádrhel eléhozájezdu a od té hvíle se ji¾ v¹ehno dìlo podle plánu nebo podle nejlep¹íh okolností amo¾ností.Po drobném zaváhání jsme dorazili do Tálínu u Písku. Tam to u¾ mnozí z nás znaliz jednoho z døívìj¹íh zájezdù. Dveøe do prùjezdu nám s uvítáním otevøel Dr. Rudolf Slaba.Nepohybnì ¹lo o nejvýznamnìj¹í osobnost, kterou jsme ten den nav¹tívili. Kromì toho,¾e projel kus amerikého kontinentu, kde rostou kaktusy, popsal nebo novì zkombinovaldvaet novýh taxonù. Pùsobí nebo pùsobil jako èlen a pøedseda Spolku pìstitelù kaktusùv Písku a je èlenem redakèní rady èasopisu Kaktusy. Jeho zahrada je { jak popsal u¾ nìkdopøede mnou { jednou velkou harmonií pøírody. Skleník s kaktusy, zákoutí s bonsajemi,skalka a ovoná zahrada svìdèí o nad¹ení a itu doprovázenými spoustou práe. Klidnéprostøedí na kraji vesnie neru¹ené tolik ivilizaèními ruhy je jistì snem nejednoho z nás.Co se tyèe kaktusù, ty þbydlíÿ pøevá¾nì ve velkém skleníku s preiznì vystavìnýmiulièkami a ostrùvky. Rostliny jsou ve výborném stavu, nádhernì uspoøádané a útyhodnérozmìry nìkterýh z nih svìdèí o tom, ¾e zde rostou ji¾ mnoho let.Sulkorebutie, které jsou velkým pøedmìtem hostitelova zájmu, mají svùj samostatnýskleníèek. Dr. Slaba se hlubí tím, ¾e zdemá v¹ehny popsané druhy toho rodu. Rostliny ur-èené na prodej jsou umístìny v postranním fóliovníku. Kromì toho je èást rostlin umístìnavenku ve volné kultuøe.Vpøíjemnémprostøedí zahrady by se dalo vydr¾et dlouho,museli jsme se v¹ak rozlouèita pokraèovat dál. Za pøíjemného poèasí jsme popojeli do Èenkova. Cestou jsme drobnìzakufrovali v Behyni. Zají¾ïka v¹ak nebyla dlouhá a náhradou nám bylo projetí tam azpìt po vìhlasném mostu arhitekta Behynìho, kde èást silnie je ¾eleznièní drahou nebonaopak, kde jezdí auta po ¾eleznii. ©íøka hlavy mostu prostì nedovolila obì esty umístitvedle sebe. A ta tra», která zde vede mezi Behyní a Táborem je první elektri�kovanoutratí na na¹em území. Provoz zaèal v èervnu 1903, jede to na 1500 V stejnosmìrnýh nastandardním rozhodu kolejí 1435 mm. Tra» è. 202 má délku 24 km a pøibli¾nì v polovinìmá zastávkyMal¹ie a Èenkov.52



Hned kousíèek od ¾eleznièní zastávky Èenkov bydlí Ing. Milan Krátký { dal¹í ná¹hostitel. A nejen bydlí. Se svou rodinou a dal¹ími spolupraovníky pìstuje kaktusy a dal¹írostliny. Z nih zaujmou zejména bizarnì tvarované døeviny, tøeba jehliènany. Na obrovskézahradì má nìkolik polykarbonátovýh skleníkù a nedaleko odtud u domu velký skleník sesbírkou.Z posezení pod stromem, kde se zároveò úètovaly zakoupené rostliny a kde se mimojiné ohutnávaly koøalièky domáího pùvodu, jsme v¹ak opìt byli vyru¹eni a zvednuti. Nenadlouho. Svezli jsme se jen dolù do vesnie, kde v penzionu Na Pastou¹e jsme mìlinadøeknutý obìd. Zabrali jsme elé hospodské pøísálí a mìli jsme se dobøe. Krmì bylahutná a velmi zdaøilá.Smìrem domù nás je¹tì èekalo jedno mìsteèko hned se dvìmi kaktusáøi. Nad Lu¾-nií se tam rozkládá Sobìslav. Pøipomíná mi ra¹elinu a ¹ií stroje. My si ji v¹ak budemepamatovat jako bydli¹tì dvou kaktusáøù. Jmenují se Kaisler a Jano¹ek.První z nih { Jindøih Kaisler bydlí na kraji mìsteèka. Na dlouhé úzké zahráde máskleník a paøeni¹tì. Sbírka není rozsáhlá, je v¹ak pestrá. Jsou k vidìní nejrùznìj¹í kaktusy asukulenty.Pan Kaisler u¾ není nejmlad¹í, pùsobí v¹ak doela spokojenì a optimistiky. Zaujalonás, ¾e v tì¾ké výhodoasijské konkureni vyrábí a prodává pono¾ky. Nad¹ení a urèitý¾ivotní nadhled jsou jeho velmi sympatiskými rysy. Raduje se z pravnouèka, který je mezikaktusy jako doma a uvidí se, jestli uvázne drápkemu tìh divnýh pihlavýh kytek...Bylo pøíjemné sledovat, ¾e si kaktusáøi nejsou izí, s mnohými bròáky se zná z minu-losti a setkání jej zjevnì potì¹ilo. I on mìl rostliny na prodej a potì¹il mnohé, kteøí je¹tìnabyli nasyeni pøedhozími hostiteli, kteøí mìli mnohem vìt¹í nabídku a asi i ¹ir¹í výbìr.Poslední kaktusáø, kterého jsme nav¹tívili, bydlel nedaleko, rovnì¾ v Sobìslavi. PanJano¹ek má skleník u svého rodinného domku, paøeni¹tì, kamrlík s orhidejemi a maso-¾ravkami a k tomu venku mnoho tilandsií. Nezastavil se ani pøed tropikými rostlinami,jeho botaniké pìstitelské spektrum je velmi ¹iroké. I zde si pøi¹li na svìt bonsajisté, kolemskleníku byla spousta pøedev¹ím jehliènatýh miniaturek. K vidìní byly i dal¹í sukulenty,litopsy, oran¾ovníky a jiné rostliny.A jako v¹ehno má svùj kone, nìkteré vìi mají dokone konù nìkolik, i na¹emuzájezdu zùstala u¾ jen esta domù. Ta nepøinesla ¾ádné pøekvapení a doBrna dorazil modrýautobus vèas a v poøádku.To¾ Petøe, dìkujeme za výbornou organizai a za výbìr hostitelù a tì¹íme se zase za rokve stejném èase. U¾ pøemý¹lí¹ o tom, kam to bude?Shùze výboru v záøíV záøí to na zasedání výboru bylo dost jednotvárné. Témìø v¹e se toèilo kolem sympózia.Upøesòovali se hosté, program praovní i mimo pøedná¹ky, zázemí, tehnika a organizae.Z ostatníh bodù programu snad jen hodnoení shùze a zájezdu, pøíprava kalendáøe,pøipomenutí Azetu.Následovala gratulae pøedsedovi Stuhlíkovi k narozeninám, obèerstvení a povídánío ledaèem. 53



Shùze výboru v øíjnuI 14. øíjnabylohlavnímtématemvýborové shùze sympózium.Bodyaúkolyu¾ byly konkrét-nìj¹í, dolaïovaly se nejasnosti a pøesvìdèovali jsme se o tom, ¾e jsme na ni nezapomnìli.Z ostatního { pøedev¹ím byl upøesnìn program následujííh èlenskýh shùzí { zejménapøedná¹ek.S gratulaí k narozeninám byl na øadì tentokrát Lubomír Hrubý.Zavírání sezóny v ChrudimiKa¾doroèní kaktusáøská pou» mìla i letos obvyklý prùbìh podle ¹ablony, která se v posled-níh leteh velmi osvìdèila. K jejímu zdaru pøispìlo i poèasí, které se hlavní den { v sobotu{ vzepøelo po nesmìlém zaèátku do høejivì sluníèkova.V burzovním zpravodaji, který ka¾doroènì papírovì i webovì vydává Pavel Pavlíèek{ strùje elé ake { se nedoèteme o shùzi výboru Spoleènosti a redakèní a vydavatelskérady. Tyto ake jdou mimo hlavní veøejný proud událostí. Nám je pøiblí¾í je¹tì v tomtoAzetu Radek Èeh, který oby jeden z na¹ih zástupù byl pøímo u toho. Jinak bude zprávav nejbli¾¹ím èasopisu Kaktusy.K pátku uvádí autor burzovního zpravodaje pouze obené informae pro ty, kteøípøijí¾dìjí u¾ den dopøedu { napøíkladmo¾nost obèerstvení.To hlavní propuká v sobotu. Tentokrát 27. záøí. Nabízí se mo¾nost zaèít hned ránosnídaní u Pavlíèkù. Po elý den se na zahradì griluje uzenina, toèí pivo, limo, pøipravuje sekáva a èaj... Zároveò je mo¾né projít si skleníky, v tom prodejním nakoupit rostliny za enysní¾ené o 10 proent a v gará¾i uzpùsobené na prodejnu je k dostání literatura, hemie,pìstitelské potøeby, koøenáèe, truhlíky apod.Nejmasovìj¹í ske v¹ak propuká v deset hodin dopoledne v jídelnì a hodbáh blízkétovárny døíve známé jako Transporta. Prodává se i venku pøed závodem, v¹ude plno lidu,aut, sly¹et jsou nejrùznìj¹í jazyky, nebo» se tato pou» stala skuteènìmezinárodní akí.Nikdy tam nevydr¾ím dlouho, èas do zaèátku odpoledního programu obvykle vyu¾í-vám proházkou pomìstì, zajdu na obìd...Odpolední program zaèíná kolem 14. hodiny v kinì u øeky. (Loni ake probìhla v ná-hradníh prostoráh, letos se vrátila na tradièní osvìdèené místo.) Program uvádí KarelPavlíèek { syn a následník svého ote Pavla. Na zaèátku se i letos mihnul krátkým pøivítá-ním starosta Chrudimi. Prvním bodem bývá vyhlá¹ení výroèní eny Zlatý Alberto. Letos sejím stal Ing. Zdenìk Èervinka z Èelakovi. Nezbytné gratulae, fotografování.. . A èas na to,aby se laureát pøedstavil. Vìt¹inou se to dìje formou krátké pøedná¹ky. Tentokrát ZdenìkÈervinka vyu¾il a nehal nám pustit ji¾ natoèený dokumentární �lm, který vypráví o nìm ao jeho bratrovi. Budi¾, taky øe¹ení.Následovaly dal¹í krátké pøedná¹ky.Vzhledemkzávislosti na vlakovémspoji, abyhomse dostali je¹tì v sobotu domù, stihli jsme u¾ jen jedinou pøedná¹ku. O dal¹í jsme pøi¹li. Bylyto tyto (podle Pavlíèkova programu):
•AndrzejMuha {Bolivijské a Peruánské parodie
• Jiøí Kolaøík {Kvetouí Patagonie ve zkrate
•Záhora Jarda {Ehinofossuloatus = Stejnokaktus?54



• Petra Tvrdíková { S gymno�lem v Argentinì (nekaktusáøský pohled na estovánípo kaktuseh)
• Jaroslav ©nier { Kdy¾ to nejde pøedkem, pùjdem na to zadkem (dal¹í povídánío dobýváníAztekium valdezii)Dal¹í ake Catus Party { posezení s ountry muzikou { a nedìlní spravovaí èesneèkau Pavlíèkù jsou ake, které znám jen ze zmínìnýh programù. V nedìli u¾ nebývají hro-madné ake, individuálnì je mo¾né domluvit si tøeba náv¹tìvu nìkteré ze sbírek v okolínebo se vìnovat nìjakémumimotématu, k jakým je v Chrudimi a v okolí mnoho pøíle¾itostí.A pravdumá zpravodaj: Chrudim je malémìsto a pì¹ky je v¹ude blízko.Ze SpoleènostiVelké S znamená samozøejmì Spoleènost èeskýh a slovenskýh pìstitelù kaktusù a sukulentù (SÈSPKS),v jejíh¾ vrholnýh orgáneh má ná¹ klub své zástupe. Výbor Spoleènosti a dal¹í orgány se sházejí mimojiné právì den pøed Zavíráním sezóny v Chrudimi. Za informae, které se k vám posléze dostanou i v èasopiseKaktusy, dìkuji Radku Èehovi.Z jednání redakèní a vydavatelské rady a výboru SÈSPKS v Chrudimi 26. záøí 2014
•VRR aVR konèí pø. Odehnal.
•VýboremKKAstrophytum Brno byl navr¾en a shválen pø. Èeh
•VR projednala návrh na odprodej izojazyènýh speiálù do Nìmeka pøes an-tikvariát pana G. Gutte, èlenaDKG.
•VR se rovnì¾ zabývala ekonomikou situaí okolo èasopisu Kaktusy.
• Probìhla diskuse vìnujíí se Atlasu kaktusù { nedostatek autorù.
•Hlavním tématem bylo projednávání obsahu ètvrtého èísla èasopisu Kaktusy avýhled dal¹íh pøíspìvkù pro následujíí roèník vèetnì odbornýh speiálù.Následovalo jednání výboru SÈSPKS.Shùzi výboru zahájil pø. Bì»ák smutnou zprávou o nedávném úmrtí pø. Habermanna.Dále pøednesl zprávu o èinnosti za minulé období pø. Víh. Pro zajímavost, SÈSPKS za-¹ti»uje 78 organizaí, z toho 9 ze Slovenska. Finane nastínil hospodáø pø. Stuhlík, poténásledovala revizní zpráva z úst pø. Kubáta. Pø. Pode¹va hovoøil o webovýh stránkáh,které ji¾ nav¹tívilo víe ne¾ 300 000 náv¹tìvníkù. Za arhivní seki promluvil pø. Vohozka.Pø. Pavelka nastínil dal¹í témata pro èasopis Kaktusy.Cena èasopisuKaktusy se pro rok 2015mìnit nebude, zùstane ve vý¹i 270Kè za roèníka 340 Kè pro individuální odbìr. Od roku 2015 povede spoleènost úèet pouze u banky Fiobanka, a. s.Jako Zlatý Alberto pro rok 2015 byl navr¾en a jednomyslnì shválen pø. Vere¹ z KKZvolen.Podrobnìji budou informae uveøejnìny v èasopise Kaktusy a kompletní znìní v¹ehzpráv bude k dispozii nawebovýh stránkáh Spoleènosti. Radek Èeh55



Zájezd 5. záøí: U Slabù v Tálínì
Dr. Slaba Uvítání za vraty

Sulkorebutie Hlavní skleník Prodejní skleníkUKrátkýh v Èenkovì

Pohled do èela hlavního skleníku Ing. Krátký56



Obìd {Na Pastou¹e v Èenkovì

Náv¹tìva u panaKaislera v Sobìslavi

a u pana Jano¹ka tamté¾ 57



Setkání noto�lù { Pr¹tie u BrnaKdy¾ sepo loòskémzasedáníNotoseke rozhodovaloo tom,kdebudepøí¹tí setkánínoto�lù,byly dvì volby. Rozhodovalo semezi Prahou a Brnem. Uspoøádat setkání nakone pøipadlona¹í brnìnské organizai. Bylo to snad také proto, ¾e na¹e brnìnská organizae v leto¹nímroe slaví devadesáté výroèí svého zalo¾ení a druhým dùvodem bylo snad také to, ¾e ná¹pøedsedap. StanislavStuhlík je také pøedsedouNotoseke a jednímznejvìt¹íh odborníkùna tento rod v Evropì a tím samozøejmì i u nás.Poté, o byl dohodnut termín, zaèalo hledání místa, kde toto setkání uspoøádat. Padlnávrh na Pr¹tie u Brna, kde je velká sportovní hala s pøilehlými salónky,mo¾ností slu¹néhoubytování a stravování za pøijatelné eny.V¹e bylo dohodnuto Standou Stuhlíkem a tak se mohli 12. 9. 2014 v odpoledníha podveèerníh hodináh zaèít sjí¾dìt a sházet první úèastníi tohoto setkání. Vlakemdorazili ètyøi úèastníi, se kterými jsem se po osmnáté hodinì setkal na místì. Èekalijsme na dál¹í úèastníky, ale jako mnohokrát pøedtím a v jinýh pøípadeh zaúøadovalanepøedvídaná þzápaÿ na nejoblíbenìj¹í dálnii v ÈR, naD1.Dal¹í úèastníi tohoto setkání a neformálního posezení dorazili tìsnì pøed dvaátouhodinou. Ji¾ z prvníh kontaktù bylo zøejmé, ¾e se se¹la veselá parta noto�lù, které není¾ádný humor izí a tak bylo o zábavu postaráno a¾ do pozdníh veèerníh hodin.V sobotu 13. 9. 2014 byl naplánovaný den plný pøedná¹ek. Po krátkém zahájení azvolení staronového výboru, mohly pøedná¹ky zapoèít.Prvnímpøedná¹ejíímbyl nìmekýhost a pøedseda Internota p.NorbertGerloff. Zapo-èal pøedná¹kuodruhuN. ottonis {Pauispini. Jehopøedná¹kabyla velmi poutavá, doplnìnáspoustouobrázkù jak znalezi¹» tìhto rostlin, tak i rostlin kulturníh, nejenomz jeho sbírky.Obrázky byly velmi zdaøilé a byla na nih mo¾nost dobøe pozorovat rozdíly mezi rostlinamiz rùznýh nalezi¹» i malé odli¹nosti u sbírkovýh kytek. Tlumoèení se zku¹enì zhostil èlenna¹eho brnìnského spolku pan Karel Tenk. Karel tlumoèil nejenom tuto pøedná¹ku, ale ipøedná¹ky ostatní, které mìl pan Norbert Gerloff. Norbert Gerloff po pøetlumoèení odpo-vìdìl suverénnì v¹ehny otázky, které mu pøítomní polo¾ili. Je a¾ neuvìøitelné, jak velkourozlohu tyto rostliny obývají, kde jsou domovem. Nejvìt¹í roz¹íøení je v Brazílii, Uruguayi,men¹í mno¾ství tìhto rostlin zasahuje do Paraguaye a nepatrný výskyt je v Argentinì.Druhým pøedná¹ejíím byl ná¹ pøedseda Stanislav Stuhlík, který se zamìøil na sys-tematiku Notoatus arehavaletai. I tato pøedná¹ka byla doplnìna skvostnými obrázkytìhto rostlin na jednotlivýh nalezi¹tíh a velmi vyèerpávajíími odbornými informaemio tomto druhu a jeho odli¹nosteh na rùznýh nalezi¹tíh v jejih domovinì. Bylo a¾ s podi-vem, jak se pøedná¹ejíí dokázal v této problematie orientovat a poutavì vyprávìt o promìnepatrnýh rozdíleh, které jsem já ani nepostøehl.Dal¹í v poøadí, ji¾ tøetí pøedná¹ka sobotního dne byla oN. langsdor�i a jeho nìkterýhsouputnííh na nalezi¹ti. Tuto pøedná¹ku mìl opìt ná¹ nìmeký host a stejnì tak jakoprvní pøedná¹ka, i tato byla na velmi vysoké úrovni. Je znát, ¾e ná¹ host nav¹tívil lokalityrodu notokaktus ji¾ mnohokrát a jejih studiu vìnoval nemalou èást svého ¾ivota. Bylnám pøedstaven tento velmi zajímavý druh z rodu Notoatus. Pøedná¹ka byla doplnìnanádhernými i detailními obrázky jak tohoto druhu, tak i N. uebelmannianus a rostlinyz rodu Frailea, která je na nìkterýh nalezi¹tíh spoleènií tohoto notokaktusu. Opìt byly58



panem Gerloffem zodpovìzeny vyèerpávajíím zpùsobem v¹ehny kladené otázky. Z jehosnímkù bylo patrné, ¾e je ke ¹kodì nepìstovat kaktusy tohoto rodu.Ji¾ ètvrtou pøedná¹ku o rodu Notoatus, tentokrát o jeho rodu Wigginsia mìl pøed-seda Spoleènosti èeskýh a slovenskýh pìstitelù kaktusù a sukulentù pan Jaroslav Víh.Vìnoval se prùøezu tímto rodem, nalezi¹tím a odli¹nostem jednotlivýh druhù a forem.Velmi veselá a úsmìvná situae nastala pøi diskusi o øazení jednotlivýh poddruhù meziStandou Stuhlíkem, Norbertem Gerloffem, Lubomírem Berkou a pøedná¹ejíím. Ka¾dýz nih mìl nìjakou výhradu k øazení a nemohli se nakone dohodnout, jak by to mìlo býtsprávnì.Ov¹emvrholem této diskuse bylo prohlá¹eníNorbertaGerloffa, který pravil: þMìljsem na toto téma diskuzi s jednou italskou kaktusáøkou a kdy¾ jsem vidìl, jak a o k èemupøiøazuje, øekl jsem jí, ¾e je to, jakoby htìla spáøit krávu s prasetem.ÿ V tomto okam¾ikupropukli úèastníi pøedná¹ek v bouølivý smíh.Dále u¾ potomprobíhala pøedná¹ka panaVíha na vysoké úrovni, provedl nás nalezi¹titìhto rostlin a jejih variaèní ¹íøí. Jeho vynikajíí obrázky byly tøe¹nièkou na pomyslnémdortu. Velmi zajímavé byly obrázky a informae o roz¹íøení roduWigginsia v Kolumbii. Zdejsou tyto rostliny trohu odli¹né od tìh, které rostou v Brazílii a Argentinì. Kolumbijskérostliny jsou zøejmì vystaveny extrémnìj¹ím podmínkám, jejih epidermis je zbarvena doruda a nìkteré byly èásteènì popáleny. Pøedná¹ejíímu patøí dík za tuto pøedná¹ku.Pátá pøedná¹ka byla o ekologikýh zmìnáh v pampì. Zde je nutno podotknout, ¾ezmìny jsou nejenom v pampì, ale i v na¹í domovinì a s tìmito negativními zmìnami se se-tkáváme dnes a dennì. V domovinì kaktusùbylo z obrázkù patrné, ¾e v nìkterýh oblastehs velkým výskytem tìhto rostlin mù¾e bìhem krátké doby 5{10 let nastat taková zmìna, ¾ezde kaktusy neporostou vùbe. Je to zpùsobeno hlavnì nadnárodními spoleènostmi z USAa Austrálie, které si zde ve velké míøe pronajímají obrovské pùdní plohy a na nih vysazujíeukalypty a sóju. Je to stejný mor, jako u nás øepka olejná. Dal¹ím extrémem, který byl pøed-ná¹ejíím prezentován, byla výstavba obrovskýh vìtrnýh elektráren v Uruguay. Zdej¹ívìtrné elektrárny by mìly podle informaí N. Gerloffa zajistit 100% sobìstaènost v potøebìelektriké energie této jihoameriké zemì. Nabízí se otázka: Co budou dìlat, kdy¾ nebudefoukat vítr?V podveèerníh hodináh zapoèal svoji pøedná¹ku Standa Stuhlík na téma N. le-ninghausii v. minor. Ve své pøedná¹e nám Standa pøedstavil velké rostliny v pøírodì. Bylozajímavé vidìt, v jakýh podmínkáh tyto kaktusy rostou. Vìt¹ina z tìh, které jsme vidìli,rostla ve ¹tìrbináh skal a kamenù, kam v prùbìhu èasu navál vítr listí, odumøelé zbytkyrostlin, ze kterýh se vytvoøil humus a zdemohla semena tìhto rostlin vyklíèit. Tyto rostlinyrostou, jak bylo z obrázkù patrno, ve velmi vlhkém prostøedí, ve spoleèenství jinýh rostlin,travin amehù. Zajímavé bylo, ¾e star¹í rosliny visely svým tìlem dolù a a¾ v urèité velikostise jejih temena zaèala zase stáèet smìrem k obloze, nahoru. Tyto rostliny pøipomínalydìdeèkovu fajfku. Pøi dotazu na Standu, jaký je rozdíl mezi v. minor a nominátní formou,bylo øeèeno, ¾e Standa podstatný rozdíl nevidí. Údaje od prvníh nálezù byly, ¾e zmínìnávarieta se od nominátní formy má li¹it délkou trnù, ale dlouhotrnné Standa nikde v pøírodìnena¹el.Poslední pøedná¹kou elého sobotního yklu byla pøedná¹ka Lubomíra Berky o roduFrailea. Na toto téma jsem ji¾ vidìl nìkolik pøedná¹ek pana Berky a v¾dy se mnì líbily.Nebylo tomu jinak ani tentokrát. Pøedná¹ejíí nám pøedstavil druhy tohoto rodu, které59



jsou domovem v Argentinì. Na obrázíh byly pøedstaveny pøekrásné rostliny tohoto rodu,rostliny, které mù¾eme øadit k jihoamerikým miniaturám. Byly zde prezentovány rozdílymezi druhy, které rostou vArgentinì amezi stejnými druhy rostouími jinde.Z toho, onámv¹eho pøedná¹ejíí o tìhto rostlináh a o biotopu, kde rostliny rostou, øekl, bylo patrné, ¾ese tímto rodempeèlivì zabývá a studuje jej. Jak sám v pøedná¹e øekl, je ve spojení s pìstitelitìhto rostlin po elém svìtì, spoluprauje s nimi a obèas získá i nový pìstební materiál.Jeho pøedná¹ka byla poutavá se spoustou zajímavýh obrázkù a komentáøù. Je ¹koda, ¾e sepìstování tìhto miniatur nevìnuje víe kaktusáøù. I nové objevy èi nalezi¹tì spadají spí¹edo náhod a to, kdy¾ gymno�lové po svýh toulkáh Argentinou náhodnì na tyto rostlinynarazí. Touto pøedná¹kou skonèil sobotní pøedná¹kový yklus a po dobré veèeøi se rozbìhlaopìt diskuse a zábava.Pøi veèerním posezení, které se protáhlo do pozdníh hodin, nás nav¹tívili místnístári, kteøí nás pøi¹li pozvat na probíhajíí hody. Bylo to milé pozvání, ale proto¾e námhybìly taneènie, nenehali jsme se zviklat.Na závìr byh htìl podìkovat praovniímmístní kuhynì, které se o nás velmi dobøestaraly a pøipravovaly nám hutná jídla.Je jenom ¹koda, ¾e se na toto setkání nepøi¹lo podívat víe brnìnskýh èlenù, kteøí tomìli doslova za humny. Kdo ví, kdy se zase brnìnským taková pøíle¾itost naskytne. Z na¹ihèlenù se pøi¹li podívat pánové: RadekÈeh,MartinHotárek, VladimírKøivánek a Franti¹ekHejlek.Nedìle jako obvykle patøí náv¹tìvám okolníh sbírek. Po snídani jsme pøed devátouvyrazili na náv¹tìvu k man¾elùm Èehovým, kteøí bydlí v obi Hlína. Mají zde pìkné pìs-tební zaøízení v podobì paøeni¹tníh stolù, ve kterýh jim prospívají rostliny jakCataeae,tak i ostatní sukulentní rostliny, které jsou doménou paní domu. Zatímo paní má rádaþzelíèkoÿ, Radek se vìnuje ve velkémíøe gymnokalyiím a ferokaktusùm.Dal¹í náv¹tìva byla v mé malé sbíre, kterou nemám nijak speializovanou, ale mezimé nejoblíbenìj¹í patøi mamilárie zejména z podroduDolihothele.Noau¾ jsme vyjí¾dìli na dal¹í ¹tai, kteroubyla sbírkapana JanaMahálka vOlbramo-viíh. Pan doktor je zejména speialistou na rod Gymnoalyium a rostliny v jeho nevelkésbíre a 14m2 jsou jakomalované. I znalosti z historie tohoto rodu jsou nepøeberné.Poslední sbírkou, kterou jsme nav¹tívili, byla sbírka pana Oldøiha Chloupka v ®ele¹i-íh. V témìø novì vybudovaném skleníku se nahází obrovská spousta krásnýh kaktusùa sukulentù. Jenom jejih výèet by zabral nejménì jednu stránku. Je vidìt, ¾e pan Prof. Ing.Oldøih Chloupek, DrS. vìnuje svým kytkám spoustu volného èasu a dopøává jim dostatekprostoru ke zdárnému vývoji a rùstu.Na závìr byh htìl podìkovat pøedná¹ejíím, tlumoèníkovi a majitelùm sbírek, kteréjsmemìli mo¾nost nav¹tívit.SetkáníNotoseke 2014 skonèilo, a» ¾ije setkání v roe 2015 v Lipníku nadBeèvou.Jaroslav Ka¹parovský, Mìlèany
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Není 30 jako 30 aneb jak nás Oskar na¹tvalA¾ na pár zaèáteèníkù to známe asi v¹ihni. Pøijdeme do skleníku, letmo pøehlédnemesbírku a z úst se vyloupne þA do pr., no to snad není mo¾né, v¾dy» na tomto místì mám tykytky 20, 30, 40 let, stejnì vìtrám a nikdy se ni nespálilo!ÿAsi takto zaèátkem leto¹ního èervna reagovalo víe z nás. Na upozornìní jednohoz posti¾enýh jsem dokone pozoroval popálený keø josty a doma v Kuøimi zlatý dé¹»,smrèek apod. V¾dy ze strany odpoledního slune.Po prvním ¹oku a zdravém na¹tvání se ka¾dý z nás donekoneèna ptal: þProè?ÿ ®epøíèinou popálení je vysoká teplota pùsobíí na povrh rostliny, je jasné, ale proè zrovnaletos do¹lo k popálení kaktusù, jako¾ i volnì rostouíh keøù a stromù? Podle informaí,které jsem vydoloval z internetu, se se¹ly dva negativní faktory: Vysoká teplota (30 ◦C) anízká ozónová vrstva a tím vysoká intenzita UV záøení a þbylo vymalovánoÿ.Jako oslí mùstek pro pokraèování svého èlánku pou¾iji úryvek z jedné komediálnítelevizní pohádky:Komoøí: Velièenstvo, velièenstvo!Král: Co se dìje?Komoøí: Vlítl nám sem drak, he se¾rat prineznu!Král: A o udìláme, o udìláme?Máme nìjaká opatøení?Komoøí: Máme!Dokone jedno: Dát mu ji!Král: Ták?Komoøí: No tedy, já byhmu ji jenom ukázal, obluda se zdìsí a odletí.Král: Ale to nepùjde, v¾dy» prinezna neumí létat!(Autor v tomto úryvku nará¾el na zjevnì neúspì¹ný þsoubor opatøeníÿ tehdej¹í vlády { arok 1982).Já si myslím, ¾e jediné úèinné opatøení je pozorovat poèasí nejenom v brzkém jaru èipozdním podzimu, ale i v prùbìhu elého roku a pokud zhruba do 30. èervna budou hlá¹enyteploty nad 28 ◦C a po 30. èervnu nad 32 ◦C, je vhodné kromì maximálního vìtrání zajistitzastínìní sbírky, o¾ není zmé strany ¾ádná pøevratná rada, ale htìl byh tzv. þvyburovatÿkaktusáøe, aby nespoléhali na to, ¾e se to nestalo snad 50 let. Oproti panu Klausovi simyslím, ¾e nyní je tìh extrémù poèasí stále víe a víe.Závìrem byh ji¾ tradiènì htìl poprosit laskavé ètenáøe o reaki (nejlépe kritikou)na mùj èlánek, kterou mù¾ete adresovat pøímo mnì Jiøí Peòás, Na Louèkáh 1205, 664 34Kuøim, tel. 664 504 331, e-mail jiripenas@centrum.cz nebo redaktorovi Ing. JosefuPoláhovi. Jiøí PeòásAkersia roseioraBuining 1961V devadesátýh leteh minulého století nemaje zrovna o na prái listoval jsem ve svékaktusáøské knihovnièe. Byly to roky bohatýh výsevù, a proto se není o divit, ¾e jsemmìlpøi pohledu na fotku kvetouí rostliny Akersia roseiora jasno. Nabídkový katalog PavlaPavlíèka byl po rue jako první a semínka mojí þfavoritkyÿ byla k mání. Výsev jsem provedlspoleènì s ostatními druhy první týden v bøeznu (jako ka¾dý jiný rok). Osmdesátiproentní61



klíèivost pøíjemnì pøekvapila a já se ji¾ tì¹il na ty kytie kvìtù. Ji¾ pøedem mohu øíi, ¾eprvní radosti jsem se doèkal a¾ po dlouhýh sedmi leteh. První tøi roky rostly semenáèkyvíe ne¾ uspokojivì. Pak se ale rùst zpomalil a já ka¾dé léto oèima vytahoval poupata zestonkù. Jak se ale øíká: þKdo si poèká,ten se doèká.ÿ Po nekoneènýh leteh èekání jsemobjevil první rezavé homáèky ¹tìtin derouí se pøes hustou hradbu zlatýh trnù. Krásnìrù¾ové (roseiora) zygomorfní kvìty daly ryhle zapomenout na dlouhé èekání.Co se pìstování týká, neèiní rostliny ¾ádné problémy. Zimování volím s ohledem napùvod rostin (Peru) spí¹e teplej¹í, o¾ je v mýh podmínkáh kolem 12 ◦C a v létì jimdopøávám maximum sluníèka s dostatkem vody. První kvìty se objevují zaèátkem srpna apostupnì dokvétají a¾ do kone záøí. PetrMetelaSympóziumKráte pøed uzávìrkou tohoto èísla probìhlo sympózium. Trohu tradièní, trohu mimo-øádné. V¹e se vydaøilo, pøevládají pøíjemné dojmy a poznatky, velmi zdaøilé pøedná¹ky,úèast významnýh osobností, v¹e probìhlo na vysoké úrovni odbornì i spoleèensky. K tomuv¹emu krásné poèasí. Co víe jsme si mohli pøát. Snad jen víe místa v Azetu, abyhom semohli rozepsat. Nevadí. Zbude na pøí¹tì.A nakone.. .Vzhledem k tomu, ¾e toto èíslo je ji¾ notnì naplnìno, odpustím si rozsáhlémudrování, ome-zím se vedle upøímného podìkování pøispìvatelùm pouze na nìkolik základníh informaí.Dnes v novináh, zítra v dìjináhPo propr¹eném srpnu jsme si u¾ili jak¾-tak¾ babího léta. Máme za sebou místní a senátnívolby. Tentokrát to vypadá, ¾e lidé nevolili tolik strany, jako spí¹e osobnosti. Na výhodìUkrajiny konikt hladne velmi nesmìle, nadìje zùstává. V Afrie se rozmáhá krváiváhoreèka (ebola) a zaèíná se mluvit o oèkování. ®eby nová ptaèí a praseèí høipka na ob-zoru? Kuba tam posílá lékaøe, USA vojsko. Na výhodì se rozmáhá hnutí Islámský stát.Je to nepøehledné a z bývalýh nepøátel se stávají spojeni. Ve ®ïáøe nad Sázavou zabilashizofrenièka studenta. Dost. Hezkého tam tedy opìt nimo není.V kalendáøi jasnì záøíKarel Ka¹párek si vzal za úkol sledovat èasovou osu a data narození na¹ih èlenù. Ve druhépolovinì leto¹ního roku se nám þzakulaujíÿ tito oslaveni:
• Ing. Jaromír Autrata { 70 let
• Franti¹ek Chládek { 70 let
• Ing. VálavNejezhleba { 70 let
• Franti¹ek Plh { 70 let
• Jaroslav Proházka { 70 let • Jiøí Kostka { 65 let

• SylvaUrbanová { 60 let
•Dalibor Sedláèek { 60 let
• Ing. Josef Poláh { 50 letHned pìt sedmdesátníkù najednou { neuvìøitelné! Výbor klubu dìkuje v¹em za pøízeò apøeje vám hodnì lásky a dùvodù k radosti.Tímto na¹e nepravidelná rubrika nekonèí, na nìkteré osobnosti se dostane je¹tì dál.62



Jaroslav Proházka { 70 letJak ji¾ bylo zmínìno o pár øádek vý¹e, dozvídáme se, ¾e mezi na¹imi sedmdesátníky se objevuje na pohlednenápadný, tím, o dokázal, v¹ak nepøehlédnutelný Jaroslav Proházka. Dìkuji Standovi Stuhlíkovi zaþzdraviiÿ.Jubilanta není tøeba pøedstavovat, urèitì ho èlenové Astrophytaznají. Ne v¹ihni v¹ak vìdí, ¾e se letos do¾il sedmdesáti let. Spe-ialista { gymno�l, který za svými oblíbenými rostlinami podnikløadu est do ji¾ní Ameriky (byl ale i v Severní Amerie podívatse na zela jiné kaktusy), pøi kterýh ujel znaènou øádku kilome-trù. I doma se ov¹em mù¾e zálibnì dívat na gymnokalyia, proto¾ez nih (by» nejen z nih) vybudoval krásnou a hodnotnou sbírku. Toostatnì mù¾e dosvìdèit øada kaktusáøù, na¹ih i zahranièníh, kteøínav¹tívili Doubravník, kde má sbírku umístìnu. Dlouholeté vedeníGymno�lu, pøedná¹ky o gymnokalyiíh { to jsou dal¹í aktivity jubilanta.Nezapomenutelná jsou pravidelná neformální setkávání gymno�lù v záøí { u¾ asi tøietlet se jezdí dopolednedoDoubravníku aodpoledne se jezdilo doÈebína kdal¹ímugymno�lu{ Franti¹ku Ondrou¹kovi. Odpolední èást je ale minulostí, proto¾e F. Ondrou¹ek ji¾ nenímezi námi. Proto byla letos tradie poru¹ena, ale pøí¹tí rok u¾ bude opìt v záøí Doubravníkna programu. Gymno�lové, tì¹te se. Jardo, vítej v klubu sedmdesátníkù! Stanislav StuhlíkZemøel Franti¹ekOndrou¹ekAni se nepokou¹ím najít jiná slova pro nadpis. Stává se. ®ivot je nemo stoproentnì smrtelná. Je¹tì senestalo, ¾e by z nìj nìkdo vyvázl ¾ivý. V¹ihni to víme a pøee nás takové zprávy pøinutí zastavit se a zamyslet.Vzpomenout. Podìkovat. Odpustit. Poprosit za odpu¹tìní. Proto¾e kdy¾ nìkdo umøe, je to na dlouho... Zavzpomínku na na¹eho èlena, který nás pøede¹el na estì ke pøedkùm, dìkuji opìt Standovi Stuhlíkovi.Dlouholetý èlen Astrophyta, dobrý pìstitel a dobrý èlovìk { to jevelmi struèná harakteristika Franti¹kaOndrou¹ka z Èebína.Do pamìtimnoha kaktusáøù zBrna a okolí se zapsal svýmpra-videlným poøádáním neo�iálního setkávání pøíznivù rodu Gym-noalyiumunìj na zahradì.Zaèátek tìhto setkávání polo¾il nìkdypøed tøieti lety Jiøí Maháèek, po nìkolika setkáníh u nìho se za-èali gymno�lové sházet v¾dy v záøí dopoledne v Doubravníku aodpoledne právì v Èebínì. Franti¹ek Ondrou¹ek byl vzorným hos-titelem, jeho paní pøipravila pro náv¹tìvníky koláèky, náv¹tìvníiprohlí¾eli kaktusy, mluvilo se, jedlo a pilo. A nakone se opékalyklobásy.To v¹e je ale ji¾ minulostí, proto¾e Franti¹ek Ondrou¹ek zemøel 1. øíjna ve vìku 78 let {vzpomínejme na nìho. Stanislav Stuhlík, foto Jiøí Va¹ina63



Zlatý Alberto Zdenìk Èervinka s pøedsedou Spoleènosti Víhem

Chrudimský kinosál na zaèátku odpoledního spoleèenského setkáníVýbor klubu a redakeAzetu pøeje v¹em èlenùmapøíznivùmKlubuAstrophytum radostnéVánoe a ¹»astný nový rok 2015.Azet { 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


