
Zpravodaj Klubu kaktusáøù AstrophytumBrno1/2015Z èinnosti klubu { èlenské a výborové shùzeSympózium 2014Jsou kaktusy v Izraeli?Vladimír Ka¹par { InmemoriamEpiphylumHU 988 { pøírodní hybrid



Jak semáte?Do záhlaví Azetu pí¹i 1/2015 zaèínaje si zvykat na tento letopoèet, za oknem je obleva ana krmítku ptái, které z povzdálí monitoruje koèka. V novináh naházím plno provokaík nenávisti a nesná¹enlivosti po velmi ne¹»astné události v redaki franouzského rádobyhumoristikého týdeníku a tìh dal¹íh kráte potom. Zaèít nový rok provokováním a¹tvaním { ni hezkého. Ostatnì za provokativní lze pova¾ovat i projev prezidenta Zemanav Èeském rozhlasu. Pøipomnìli jsme si i 25. výroèí listopadovýh událostí, které vedly kezmìnì vládnouího re¾imu a ty oslavy se zvrhly opìt v nesmyslnì umìle vyvolané emoe.Hospodáøství se siemalinko pozvedlo, leè perspektiva stále není svìtlá. Náhle byla sní¾enaena ropy a rozjí¾dí se nová studená válka. Tolik historiké pøipomenutí, radìji pøejdemek poèasí. Kdybyste vìdìli, jak se tì¹ím, a¾ budumoi napsat nìo povzbudivìj¹ího.Vánoe zaèaly na blátì, zimní reputai si v¹ak { aspoò na hvíli { brzy napravily. Zaèí-náme si zvykat na extrémní výkyvy, napøíklad zimní kalamity vUSAnebo po¾áry vAustrálii.Jako kaktusáø a fu¹er do v¹elikého pìstitelství se s pøibývajíím svìtlem tì¹ím a pøipra-vuji na novou sezónu. Urèitì nejsem sám. Mo¾ná i vás u¾ svìdí prsty a tì¹íte se na hrabánív zemi i s nezbytnými bodlinkami. A zøejmì hystáte to, o se v zimì dá pøipravit a nao jindy nebývá èas a pøíle¾itost. Nasvìdèuje tomu i skuteènost, ¾e témìø nikdo nepí¹e anepøispívá do Azetu (èest výjimkám dále). Jistì, ka¾dýmáme jiné priority.Èeká nás zhodnoení uplynulého jubilejního roku na výroèní shùzi. Výbor klubuprùbì¾nì pøípravuje dal¹í ake, aby vás to v¹ehno s námi bavilo, abyste na klubové akehodili rádi a tì¹ili se na nì. Budou to opìt pøedná¹ky, výstava, sympózium, zájezd.. . Fun-guje knihovna i pøes nevelký zájem èlenù. Mnohé zùstává, drobnosti se mìní. Sna¾íme seledao vylep¹ovat, dr¾íme se osvìdèeného a nesmìle zkou¹íme novoty. V¹ehno dìlámeamatérsky { tedy z lásky bez nároku na odmìnu. Jsme rádi za ka¾dou va¹i zpìtnou vazbu {by» je vzáná. Sna¾íme se þhytatÿ projevy va¹í (ne)spokojenosti a pouèit se z nih. Pomáhánám to. Dìkujeme za to. Dìkujeme i za zdánlivì nenápadné projevy va¹í spolupráe. Nìkdodaruje tøeba rostliny do slosování vstupenek, nìkdo si jde s èástí výboru povykládat do hos-pody. I tam vznikají nápady, jak o vylep¹it. ®ivot se skládá z malièkostí. A ani ta nepatrnánení zanedbatelná.Velmi struènì k obsahu èísla, proto¾e tìh ¹estnát stránek velmi ryhle prolétnetesami. To hlavní je podìkování pøedsedovi Standovi Stuhlíkovi za èlánky a Radku Èe-hovi za záznam shùze pøedná¹ky, na které jsem hybìl, jako¾ i za vzpomínku na na¹ehozvìènìlého èlena Laïu Ka¹para a náv¹tìvnikou bilani sympózia. Dík patøí i JaroslavuKa¹parovskému za informai o knihovnì.Nakone patøí vysvìtlit zdánlivì nesouvisejíí titulek tohoto úvodníèku. Pøi psanínejen¾eusrkávámmaté, nýbr¾ i napùluhaposlouhámrozhlas.Nadpismi hybìl{ostatnìèasto je to to pøedposlední, o v Azetu pí¹i. Právì tam host poøadumluvil o tom, ¾e na zpro-fanovanou otázku: þJak se má¹?ÿ, na ní¾ málokdo vùbe oèekává smysluplnou odpovìï,odpovídá: þJsem ¹»astný, a o ty?ÿ To¾ mì to zaujalo a posílám dál. Jsem ¹»astný. A jak jstena tom vy? Jestli si nejste jistí, buïte taky␁Pohoda, hezký den Josef2



SympóziumChronologiky byhommìli zaèít touto z nejvýznamnìj¹íh klubovýh akí. Byla v¹ak zmí-nìna u¾ vminulém èísle a vrátíme se k ní dále v listu.Èlenská shùze 7. 11. 2014Èlenskou shùzi zahájil pøedseda Stanislav Stuhlík informaí o probìhlém sympoziu. Dobohatì dotovaného slosování vstupenek pøispìli: Vladimír Ka¹par tiskovinami, semenyEmil Va¹íèek a Franti¹ek Chládek a rostlinami man¾elé Urbanovi a Leo¹ Málek, v¹emdìkujeme. Pokud jsem na nìkoho zapomnìl, tak se omlouvám.Hlavním bodem této èlenské shùze v¹ak byla pøedná¹ka Jardy Proházky pod ná-zvemMénì známá gymnoalyia. Provedl nás praktiky elou Argentinou. Podívali jsme sei domálo nav¹tìvovaného þÈakaÿ, kde jsmemohli vidìt napøíkladGymnoalyiummihano-vihii. Jarda nám øekl mnoho zajímavostí, odbornìj¹í zále¾itosti jen v lehkosti pøeletìl, kuprospìhu vìt¹iny posluhaèù. Pøedná¹ka byla poutavá, vidìli jsme mnoho rostlin, sly¹eliznámá i ménì známá jména. Kdo nebyl, mù¾e litovat. S Jardou jsme se v¹ak urèitì nevidìlinaposled. Radek ÈehShùze výboru 18. listopaduPrvním bodem jednání bylo vyhodnoení øíjnového sympózia. Dále byla projednávána ne-zbytná pøíprava následujííh èlenskýh shùzí a pøedná¹ek. Bylo té¾ rozhodnuto, ¾e zbýva-jíí kalendáøe nabídneme, kde kdomámo¾nost, abyhom efektivnìji zhodnotili vynalo¾enéúsilí a náklady. Vyhodnotili jsme, jak jsme na tom s klubovými upomínkovými pøedmìtya jak s nimi budeme hospodaøit, probìhlo nìkolik informaí o Atlasu kaktusù, distribuièasopisu apod.Po shùzi jsme poblahopøáli Tomá¹i Kulhánkovi k narozeninám a skonèili jsme neo�-iální èástí { obèerstvením a povídáním o ledaèem.Èlenská shùze v prosiniInformae o shùzi mám pouze zprostøedkované, proto omluvte, prosím, pøípadné nepøes-nosti nebo neúplnost.Poslední èlenskou shùzi roku 2014 vedl pøedseda Stuhlík. Nejprve oznámil, ¾e dis-tributor tisku Karel Ka¹párek je ze zdravotníh dùvodù nepøítomen a èasopisy se budourozdávat a¾ v lednu. Stejnì tak slovenský èasopis. Pokud jde o atlas kaktusù, zaèíná jehoexpedie a zároveò je mo¾no ji¾ teï a na následujííh shùzíh pøedpláet dal¹í roèníku pøedsedy Stuhlíka. Dále oznámil lednovou shùzi s monotématikou pøedná¹kou o sta-peliíh a vyzval pøítomné, aby se hlásili, kdo he pøispìt minipøedná¹kou na únorové volnétribunì. Pøipomnìl té¾, ¾e jsou je¹tì k dispozii klubové kalendáøe a ¾e èlenovémohou platitèlenské pøíspìvky buï v hotovosti nebo pøevodem na bankovní úèet.Zakonèil vzpomínkou na VladimíraKa¹para, který nás v pùle listopadu nav¾dy opus-til a jeho památku utili pøítomní povstáním. 3



Po tradièním slosování vstupenek (enami pøispìli pánové Marèák, Drápela, Chlá-dek, ©opf, Vítek, Dobiá¹ a neznámý dáre semínek { v¹em dìkujeme) pokraèovala shùzehlavním bodem { pøedná¹kou Josefa Odehnala o jeho nejnovìj¹í estì do Ji¾ní Ameriky.Na pozvání Andrzeje Muhy doplnil pøedná¹ejíí pøipravenou výpravu. Domluvil roz¹íøeníprogramu o náv¹tìvu památek Peru a nìkterýh lokalit horskýh lobivií.Zaèátek vyprávìní byl pøeru¹en tehnikými problémy pøi promítání. Pøedná¹ejííponìkud podenil pøípravu a nekompatibilitu formátù prezentae. Své sehrála i velikostsouboru vzhledem k tehnikým no¾nostem poèítaèe. Posléze Radek Èeh prezentai o¾ivila vyprávìní mohlo pokraèovat s obrázky.Cesta zaèala dosti komplikovanì. Pol¹tí spoluestovatelé letìli zvlá¹», bylo nìkolikerépøestupování, zdr¾ení s pùjèením auta, se zavazadly, na elnii do Peru.. .Po obenýh informaíh o Bolívii zaèalo vyprávìní o vlastní estì. Pøedná¹ejíí setentokrát zamìøil pøedev¹ím na historiké památky.Jsem ohuzen o obrázky, sly¹ím pouze zvukový záznam. Josef Odehnal potvrdil svouvypravìèskou zdatnost. Pøedná¹ka je zajímavá, má svou dynamiku, doká¾e zaujmout. Jeznát klidný, zaujatý, soustøedìný a komentáøi posluhaèù neru¹ený posleh. V øeèi pøedná-¹ejíího je zaujetí, nad¹ení a obdiv pøi komentování dávnýh stavebníh památek. Komen-táø je o¾iven vyprávìním starýh indiánskýh povìstí o vzniku svìta. Pøítomní se doslýhajío místníh muzejíh, arhitektuøe, hotelíh. Nehybí ani pøipomínky z historie a kulturytamníh obyvatel. Dal¹ím zpestøením bylo, ¾e tam pøijeli v dobì místníh prezidentskýhvoleb.Významným zá¾itkem byl i výlet na jezeøe Titiaa s plovouími ostrovy na najaté lodi.Na ten výlet se v¹ak nevydali v¹ihni, jeden úèastník zùstal v autì a odpoèíval, proto¾e mudìlala problém aklimatizae pøi náhlém pøehodu do nadmoøské vý¹ky 4000 m. Pro na-¹ine je nepøedstavitelné bydlení v plovouíh ostrovníh hatrèíh. Neodpovìzena zùstalaotázka, jak tam domorodi topí, ¾e pod nimi rákosové ostrovy nehytnou. Asi dobøe a zku-¹enì. Po¾áry tamprý nebývají. Turistiký ruh je promístní dobrou pøíle¾itostí k pøivýdìlku.Pokraèování pøedná¹ky se pak pøesunulo do Peru. Dva a¾ tøi dny jsou potøeba naobjednání náv¹tìvy Mahu Pihu. Cesta taxíkem, autobusem a vlakem byla dlouhá, po-prhávalo, byla bouøka, zdr¾ení na trati kvùli popadaným stromùm. V enì 220 dolarùestovného je v¹ak zahrnuto i obèerstvení. Úhvatný musel být výhled z vagonù nahoøeprosklenýh pøi estì kaòonem. Ohromnì se vydaøilo poèasí a díky vèasnému pøíjezdu bylov areálu málo lidí. Neuvìøitelné poèty náv¹tìvníkù mohou odradit ty, kteøí si takový výletdobøe èasovì nezorganizují.Pøedná¹ejíí potom zryhlil vyprávìní a pøeblikal ryhle obrázky, aby se je¹tì dostalke kaktusùm.Ne¾ k tomu v¹ak do¹lo, proestoval je¹tì oblast Arequipa. Celým vyprávìnímprosvítala radost a nad¹ení ze splnìného snu.I nata¾ení druhé èásti provázely problémy s nekompatibilitou souborovýh formátù. Jeto varování i pro dal¹í pøedná¹ejíí, aby spí¹e dali pøednost vyzkou¹eným a osvìdèenýmformátùm. V pøípadì nejistoty je dobré se pøedem poradit s Radkem Èehem. Komplikaea zdr¾ení { sie kompenzované vyprávìním bez obrázkù a odpovídáním dotazù { bývajínemilým poka¾ením jinak skvìlýh pøedná¹ek.4



Problém se po nehtìné pøestáve a nìkolika marnýh pokuseh nepodaøilo vyøe¹it anáhradou se stala debata a odpovídání otázek z publika a vyprávìní dal¹íh zá¾itkù.Mezitím se v¹ak na pøinesenýh pamì»ovýh médiíh na¹la prezentae pøedná¹kyo Peru od dal¹ího úèastníka výpravy Tomka Blazkowského, z nìho¾ roste vynikajíí spei-alista na lobivie. Ta vyplnila poslední pùlhodinu shùze. V této èásti byly i kaktusy a jejihlokality, tak¾e elkovì byl obsah doela bohatý a pestrý. Kone dobrý, v¹ehno dobré. Za-hránìno. Sláva! Pøeru¹ení a nervozita zpùsobené nepøedvídanými tehnikými problémypak bylo pøemazáno pøíjemnìj¹ími stránkami vìi.Shùze výboru 16. prosine 2014Jednání mìlo na programu víeménì obvyklé souèásti. Hodnoení minulé èlenské shùze,pøíprava dal¹íh akí, byla naplánována náv¹tìva vedení Ètyølístku kvùli výstavì.. . Odpo-vìdným funkionáøùm bylo pøipomenuto, aby pøipravili výroèní zprávy k projednání pøedvýroèní èlenskou shùzí. Byly upøesnìny nìkteré podrobnosti k distribui èasopisù a Atlasuv následujíím roe.Blahopøání k narozeninám tentokrát míøilo k redaktorovi Azetu. Setkání skonèilo ob-èerstvením a neformálním posezením.Èlenská shùze 2. ledna 2015Na první shùzi letos do¹lo hned první praovní den. Program bylvíeménì obvyklý. Zpestøen byl pouze blahopøáním pøedsedy k no-voroènímu jubileu Dr. Josefa Tománka, který se v dobrém du¹ev-ním rozpolo¾ení i fyzikém zdraví do¾ívá 87 let.Pøedseda dále oznámil, ¾e jemo¾né u nìj pøedplatit novýAtlaskaktusù 2015.Dále byla oznámena únorová volná tribuna. Zájemi o mi-nipøedná¹ky byli vyzváni, aby se zapsali u Petra Metely a své pøí-spìvky aby pøipravili na délku 10 a¾ 12 minut, aby se dostalo nav¹ehny.Pøedseda dále pøipravil vìdomostní kvíz zamìøený na èeskoua slovenskou kaktusáøskou literaturu. Ani pøes pøíslib nevyhla¹o-vání poètu bodù se v¹ak nena¹li zájemi, a tak úsilí pøedsedy a vynalo¾ený èas pøi¹ly kvùlinezájmu èlenù nazmar.Následovalo obvyklé slosování vstupenek. Bohu¾el se nepodaøilo zaznamenat v¹ehnyèleny, kteøí pøispìli enami do slosování vstupenek a ti se potom na vyzvání asi ze skrom-nosti nepøihlásili. Víme pouze oDr. Sedlákovi a RadkuØepkovi. Patøí jim v¹em velký dík.S pøedná¹kou k nám pøi¹el Pavel Hanáèek z Blanska. Pøedmìtem jeho zájmu jsoupøedev¹ím sukulenty a tentokrát se zamìøil dost monotématiky na okruh Stapelia.Na zaèátku pøipomenul, ¾e zde ji¾ pøedná¹el pøed nìkolika lety. Jeho zámìrem bylo se-známit nás se systematikou okruhu, který vyhází z èeledi klejihovitýh (Aslepiadaeae).5



Èeleï v¹ak byla nedávno zru¹ena a rostliny byly pøevedeny do èeledi toje¹»ovitýh (Apo-yanaeae) a byly vytvoøeny systematiké podjednotky. Historiká systematika byla pojatapodrobnìji, av¹ak tak, ¾e pro vìt¹inu posluhaèùmohla být pøehledná a pohopitelná.Historiky se rod oddìlil od ostatníh (eropegií) asi pøed pìti miliony let. Ètyøi stovkydruhù jsou roz¹íøeny odAfriky pøesArábii, Indii a¾ poBarmu, dvadruhydokone i vEvropì.Mìli jsme tu èest seznámit se s dosud nepublikovanými údaji. Pøedná¹ejíí spolu-prauje s významnými zahranièními odborníky, spolupodílí se na výzkumu a publikováníodbornýh praí. Pavel Hanáèek postupnì pøe¹el k botanikému a morfologikémupopisu rostlin. Zajímavý byl popis vývoje a þputováníÿ vyvíjejííha pozmìòujííh se druhù po afrikém kontinentu. Nejstar¹í spo-leèný pøedek se pøedpokládá ve výhodním rohu Afriky, odtud sepak druhy ¹íøily v¹emi smìry a vyvíjely se.Popis zaèal nejstar¹ím kmenovým rodem Caralluma. Násle-doval popis vývojovì mlad¹íh rodù, v¹e doprovázeno kvalitnímiobrázky.Není v mo¾nosteh tohoto struèného textu zabývat se obsa-hem pøedná¹ky podrobnìji. Nezbývá, ne¾ ukonèit struèným zhod-noením: Pøedná¹ka zaujala jak vysokou odborností, tak velmi pøe-hlednì a výsti¾nì uspoøádanou obrazovou èástí prezentae s foto-gra�emi, shématy, grafy, popisy a vývojovými stromy.Tehniká stránka byla bezhybná, zvuková tehnika fungovala, zatemnìní bylo díkyroèní dobì dokonalé a pøedná¹ejíí pøesvìdèil o hluboké odbornosti i o svýh prezentaèníhdovednosteh. Do výzkumu je autor velmi zapálený, svìdèí o tom i jeho ohota investovatdo zkoumání DNA, které je velmi nákladnou zále¾itostí.To jsme se dozvìdìli zejména v následujíí témìø ètvrthodinové diskusi, která se ro-zebìhla po skonèení základní hodinové pøedná¹ky. Byla to i pøíle¾itost zjistit, jak sám tytorostliny pìstuje. Diskuse dosvìdèila i skuteènost, ¾e na¹e èleny toto téma zaujalo, aè by semohlo èekat, ¾e nìkteøí kaktusáøi nad ostatními sukulenty ohrnou horní ret.Leto¹ní zaèátek klubové èinnosti se tedy { a¾ na èlenstvem odmítnutý kvíz { velmidobøe vydaøil.Shùze výboru 13. ledna 2015Výbor se se¹el v obvyklém èase na obvyklém místì u pøedsedy Stuhlíka. Jako v¾dy jsmezhodnotili poslední èlenskou shùzi a pøedná¹ku, upøesnili program nadházejííh akí{ zejména èlenskýh shùzí { a vá¾nìji jsme se zaèali zabývat pøípravou výstavy. Dva èle-nové výboru u¾ nav¹tívili vedouího bystrkého Ètyølístku Ing. Pavla Kutílka a projednalizákladní podmínky pro pøípravu a konání leto¹ní výstavy. Prozradíme zatím pouze to, ¾emáme pøislíbeny stejné prostory jako loni. Jednali jsme i o zaji¹tìní vèasné a úèinné propa-gae. Vyzýváme zároveò èleny, aby nám v tomto pomohli podle svýh mo¾ností a známostí.Náv¹tìvníi, kteøí zaplatí vstupné a nakupují nabízené rostliny jsou významným zdrojempøíjmù do rozpoètu klubu, tím druhým hlavním zdrojem jsou èlenské pøíspìvky a je snahouvýboru udr¾et vyhovujíí rovnováhu a stabilitu hospodaøení.6



Dále byl doplnìn seznam knih, projednáno opatøování èasopisù do klubové knihovnya pøedev¹ím seznámení výboru s pøipravenými zprávami o èinnosti, plány a hospodaøením,jako i zpráva revizní komise klubu, které budouo�iálnì pøedneseny ke shválení na výroèníèlenské shùzi v únoru. Zprávy byly shváleny ke zveøejnìní na shùzi.Neo�iální èást byla zahájena gratulaí k narozeninámMarkaNajvara.Výroèní sympózium jeminulostíAby v¹ak neupadlo zela v zapomnìní, pokusím se je pøipomenout reportá¾í a pøepisem èásti pøedná¹ek.Ake to byla mimoøádná vzhledem k významnému klubového výroèí a výbor ne¹etøil na výbìru kvalitníh avýznamnýh hostí a pøedná¹ejííh jako¾ ani namístì konání.Neviditelné daleko na poèátkuPøípravy zaèaly u¾ øadu mìsíù pøedem. Plány a pøedstavy uzrávaly na shùzíh výboru iv hlaváh tìh jeho èlenù, kteøí se na tom podíleli nejvíe. Zámìrem bylo pøipravit tuto akiúmìrnì významu loòského devadesátého výroèí klubu i za enu, ¾e na to �nanènì ponìkuddoplatíme.Jako místo jednání jsme zvolili sál Dìlnikého domu v Lí¹ni, který jsme ji¾ vyzkou¹elidva roky zpìt. þDìlòákÿ je dostateènì prostorný, sál jde dobøe zatemnit, je vybaven ozvu-èovaím zaøízením, v pøedsálí je þobèerstvovnaÿ i dostatek prostoru na posezení a pøípadnýprodej rostlin.Sympózium je ov¹em pøedev¹ím pøíle¾itostí pro pøedná¹ky a setkávání. Zámìrem vý-boru bylo pozvat významné osobnosti klubù a spoleènotí ze sousedníh zemí. Jak se doètetedále, povedlo se to ponìkud odli¹nì od pùvodního íle (odøeklo napø. Rakousko), hosté sev¹ak se¹li významní a pøedná¹ky stály za to.Rovnì¾ jsmeprohosty zajistili doprovodnýprogram,veèerní posezení aubytování tìhpøedná¹ejííh, kteøí to mají domù pøíli¹ daleko. V jednání byla i náv¹tìva sbírek nìkterýhèlenù. Zde patøí dík zejména Standovi Stuhlíkovi, PetruMetelovi a JiøímuKolaøíkovi, kteøípøispìli organizaènì a pozváním hostí, jako¾ i sponzorskými dary.V sobotu ránoNìkolik hodin pøed zaèátkem se se¹lo pár èlenù výboru, aby pøipravili v¹e potøebné. JanaÈehová a Jaroslav Ka¹parovský vítali hosty a vybírali vstupné. Hostùm rozdávali pøívìsekvyrobený právì a jen pro tuto aki. Karel Ka¹párek se staral o prodej suvenýrù, kalendáøùa dal¹íh tiskovin, Radek Èeh pøipravil a obsluhoval projekèní tehniku a ostatní pøilo¾ilirue tam, kde bylo zrovna tøeba. I poèasí se velmi vydaøilo, byl sluneèný podzimní den.ZahájeníUvítání se ujal pøedseda Stanislav Stuhlík. Pronesl nìkolik vìt k devadesáti letùm nepøetr-¾ité èinnosti klubu.Za to podìkovalmnohageneraímkaktusáøù. Podìkoval v¹emminulýmèlenùm výboru, zdùraznil v¹ak i význam èlenstva jako podporovatelù, vystavovatelù, spon-zorù apod. Zakonèil pøáním, ¾e by se rád do¾il stého výroèí zalo¾ení klubu za deset let apøedal slovo pøítomnému pøedsedovi SÈSPKS Jaroslavu Víhovi. 7



Pøedseda Spoleènosti Jaroslav Víh a Stanislav Stuhlík pøi zahájení sympózia

Albert ©krovan St. Stuhlík, GrzegorzMatuszewski a Jaroslav Ka¹parovský
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Jiøí Kolaøík a jeho host Ralf Hillmann
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Pøedseda Víh nás v¹ehny pozdravil u pøíle¾itosti obdivuhodného výroèí. Zmínil, ¾ena¹eSpoleènost se øadí pomìremkaktusáøù vpopulai k nejvìt¹ím spolkùmve svìtì, není-lizela nejvìt¹í. Popøál, aby se námv¹em, výboru a èlenùmAstrophyta daøilo pìstovat rostlinyna takové úrovni jako doposud. Nakone podìkoval a popøál v¹em pøíjemný den.Dále pokraèoval pøedseda Stuhlík pøeètením zdravie Ing. Ivana Bì»áka, pøedsedypra¾ské organizae, kterou ji¾ znáte z úvodníkuminulého Azetu.Kone úvodní èásti patøil pøedstavení pøedná¹ejííh, kteøí dostanou slovo v následují-ím programu.HistorieVstupnípøedná¹koubylaprezentaehistorie klubu, kterouproneslStanislavStuhlík.Pøed-sedauvedl, ¾e tambudemnohoobrázkù, unìkterýh¾ znih semunepodaøilo v dostupnýhmateriáleh vypátrat autora.Následovala pùlhodinová smr¹» fotogra�í, osobností, akí, ukázek dokumentù, pozvá-nek, obì¾níkù, zpravodajù a dal¹íh artefaktù svi¾nì doprovázená pøedsedovým výkladem.Tuto pøedná¹ku hodlám zpraovat samostatnì jako ozvuèenou prezentai, proto pøe-skoèím podrobnosti, které by v písemné formì vydaly na samostanoumen¹í publikai.Jaroslav Víh {MexikoPøedná¹ka þstarého noto�laÿ (jak se sám oznaèil) zaèala otázkou: þKdo z vás { nemá vesbíre mexiké kaktusy?ÿ Pøiznal se, ¾e je má taky, aèkoli témìø elý svùj kaktusáøský ¾ivotzasvìtil Ji¾ní Amerie a tamním rostlinám.Tato pøedná¹ka se týkala esty do Mexika. Let byl pøes Amsterdam pøímo do MexioCity a estou za jasného poèasí vidìli kusKanady a Spojenýh státù.Mexiko je krásná, velkáa zajímavá zemì, jen ¹koda, ¾e bezpeènostní situae tam není zrovna klidná.První esta z hlavního mìsta vedla domìsta Queretaro, které má vztah i k na¹í historii{ je tam místo popravy mexikého ísaøe Ferdinanda Maxmiliana Habsburského (bratrana¹eho pøedposledního ísaøe Franti¹ka Josefa) a jeho dvou generálù, kteøí se stali obìtízrady svýh pøemo¾itelù.Pohistorikémodskoku se estovatelé pøemístili do pøírody kemìstuHuizahe{místuvýskytu rostlin Arioarpus retusus. Následovalo opu¹tìné místo poblí¾ La Paloma. Tambyla forma tého¾ ariokarpusu se zobáèkem na koni tuberkulí. Rovnì¾ tam na¹li zajímavékristáty.Dále následovaly ukázky napø. thelokaktusù. V oblasti El Nu~nez, kde byl pøed letynalezen Arioarpus bravoanus, jej estovatelé na¹li taky, jen¾e v té dobì nekvetl. Lokalitybyly po nedávnýh de¹tíh a záplaváh zaneseny nánosem bahýnka a písku, tak¾e rostlinybyly tì¾ko k nalezení, pokud zrovna nekvetly.Vidìli jsme i lofofory, Arioarpus �ssuratus, obrovské mno¾ství i kvetouíh rostlin.Opìt spousta silnì vytrnìnýh thelokaktusù, dal¹í lofofory, �suratusy.. .V oblasti Cuatro Ciénegas vidìli a nafotografovali Arioarpus �ssuratus,Astrophytumniveum, Ehinoereus stramineus a agave. Zajímavostí byl vysoký výskyt housenek a jinéhavìti, která okousávala zejména kvìty.Proud zajímavýh informaí doprovázenýh velmi zdaøilými obrázky snad nikoho ne-zarmoutil. S pøedná¹ejíím jsme proestovali je¹tì øadu dal¹íh mexikýh lokalit a vidìli10



jsme mno¾ství krásnýh rostlin. Nehybìly ani efaloereusy, by» ne pøímo z vyhlá¹enéhoÚdolí starù. Nìkdy musel pøedná¹ejíí pøeskakovat obrázky zvý¹enou ryhlostí, aby stihlaspoò to hlavní a nejzajímavìj¹í z toho, o mìl pro nás pøipraveno. Èas byl toti¾ omezený ave frontì èekalo je¹tì nìkolik pøedná¹ejííh.V¹ihni pøedná¹ejíí dostali od výboru klubu jako malou pozornost ta¹ku s knihou aklubovými upomínkovými pøedmìty.Albert ©krovan { BolívieDal¹ím { je¹tì pøed polední pøestávkou na obìd { byl pøedseda bratislavského klubu kaktu-sáøùNobilis Albert ©krovan. Pøi¹el nám povyprávìt a ukázat obrázky z esty po Bolívii.Pøedná¹ku zaèal ukázkou kilometrovníku a výstra¾nýh dopravníh znaèek. PohválilMoralesovu vládu, jaký udìlala velký pokrok od doby minulé esty v budování silniènísítì. Vedle novýh pøepyhovýh silni existuje v¹ak ohromný rozdíl v kvalitì a úrovnibolívijskýh est.Jedním z ílù výpravy bylo najít nedávno popsanou sulkorebutii, kterámá podle jménaosi spoleèného s Ladislavem Horáèkem. Na kopi ji na¹li za hladného poèasí a poøídilidostatek obrázkù. Rostlina má nadìji na pøe¾ití, proto¾e roste zároveò s povrhem zemì,tak¾e je ove a kozy nedovedou vykousnout.Vidìli jsme a sly¹eli jsme i o dal¹íh lokalitáh a tamníh rostlináh. Vyprávìní byloprokládáno a o¾iveno èlovìèími úsmìvnými pøíhodami z esty a obrázky rostlin a krajinybyly prolo¾eny mapami, abyhom simohli udìlat pøedstavu o zemìpisné poloze. Nehybìlyani obrázky z mìst a vesni, vidìli jsme i tamní obyvatele.Jeho spoluestujíími nebyl nikdo men¹í ne¾ Brian Bates, Slávek Kube¹a a LadislavHoráèek.Ani zde není mo¾né reprodukovat elou hodinovou pøedná¹ku. Pøíjemná sloven¹tinadoznìla, následovalo podìkování pøedsedy pøedná¹ejíímu a rozhod na obìd.GrzegorzMatuszewski {MexikoPo polední pøestáve, kterou mohli náv¹tìvníi sympózia vyu¾ít tøeba na obìd nebo rozho-vorem s pøáteli èi jakkoli jinak, jsme se opìt shromá¾dili k dal¹ím pøedná¹kám. Opìt bylajednamexiká a druhá jihoameriká.S tou první pøijel z Polska nám ji¾ dobøe známý Grzegorz Matuszewski. Známe jejz døívìj¹íh pøedná¹ek a jeho zajímavým amilým, by» lehe úsmìvným atributem je èe¹tina.Mluví zajímavým hybridem pol¹tiny a èe¹tiny prokládaným slangovými èeskými kaktusáø-skými výrazy. Hlavní v¹ak je, ¾e je mu doela dobøe rozumìt a velmi oeòujeme jeho snahumluvit na nás èesky, jak nejlépe dovede.Z pøedná¹ky bohu¾el zùstala jen èást záznamu, zbyde z ní tedy jen to, o si ka¾dýnáv¹tìvník zapamatoval sám.Ralf Hillmann{ BolíviePøedná¹ejíího pro nás získal a pøivedl Jiøí Kolaøík. Zároveò velmi dobøe pomohl jakopøekladatel pøedná¹ky.Pøedstavil a uvedl svého hosta, o nìm¾ jsme se dozvìdìli, ¾e jezdí po svìtì u¾ tøietlet, aè mu je¹tì není padesát. Slovanské jazyky vystøídal jazyk þøí¹skýÿ { ná¹ ¹výarský hosttoti¾ hovoøí nìmeky. 11



Pøedná¹ka zahrnula opìt oblast Bolívie, a to pøedev¹ím ji¾ní oblasti a byla ¹ir¹ím, nejenkaktusáøským pohledem. Kaktusáøe zajímá asi tøetina území Bolívie, ve vlhkýh pralesehkaktusy nerostou. Dále Ralf nastínil klimatiké a povìtrnostní pomìry v zemi.Zemí proházejí ètyøtisíové Kordillery a rozdìlují ji na dvì klimatiky zela odli¹néoblasti. Na výhodní èásti pohoøí Sierra Mandinga mohou vát vlhké vìtry z Amazonie ana druhé stranì je vysoké pohoøí Altiplano. Prostøední Pilomayo rozdìluje zemi na dvìoblasti. Západní je ve srá¾kovém stínu, je tam zela odli¹ná vegetae, zatímo na výhodì jevlhký les. Jsou tam dokonemísta, kde rostou palmy.Kaktusy tedymusímepohopitelnì hledat na su¹¹íhmísteh. Jsou tomísta, kde je víe¹tìrku a písku, který neumo¾òuje dlouhodobé zadr¾ování vody. Tam je výhodnìj¹í prostøedípro rostliny, které jsou lépe pøizpùsobeny suhým podmínkám, zatímo jejih konkurentise zde nemohou prosadit.Stromy tam kvetou pøed pøíhodem de¹»ù, je to pastva pro oèi, kdy¾ v¹ak de¹tì nepøi-jdou, nemusí to strom pøe¾ít.S tím souvisí i stav vody na øee Rio Grande smìøujíí na jih do Paraguaye. Je velmivariabilní a závisí na roèní dobì.Po zemìpisnì klimatologikém úvodu u¾ se to zaèalo hem¾it rostlinami. Støídaly sesulkorebutie, kleistokaktusy, lobivie.. . { pøevládaly samozøejmì vysokohorské druhy, pro-to¾e témìø elou dobu jsme se þpohybovaliÿ v øídkém ovzdu¹í vysokýh hor. Nejbohat¹í nakaktusy byla oblast kolem 2000m.Pøedná¹ka byla ponìkud pestøej¹í o øadu dal¹íh rostlin a sly¹eli jsme výklad týkajíí sevlivu poèasí na tamní rostlinstvo. Vedle kaktusù jsme ov¹em vidìli i dal¹í tzv. doprovodnouvegetai. Nehybìly ani ukázky ¾ivoèihù, napø. pavoukovù. Pøedná¹ejíí si mnohem víeuvìdomuje provázanost pøírodníh jevù a mnohé souvislosti, které¾to zku¹enosti mu jistìumo¾nilo získat právì èasté estování a nepohybnì i velmi vyspìlý pozorovaí smysl.Bylo zajímavé sledovat, jak se tøeba mìní rostliny jednoho druhu s pøibývajíí nad-moøskou vý¹kou. Co se týèe kaktusù, byla øeè ponejvíe o lobiviíh, sulkorebutiíh { vyso-kohorskýh rostlináh. Odborníi by se mohli zabývat { a jistì se zabývají { systematikous ohledem na variabilitu rùznýh znakù rostlin.I Ralf prokládal svùj výkladmimotématikými praktikými poznámkami, tøeba o tom,¾e si radìji na výpraváh vaøí sám a tím se vyhne pøípadným za¾ívaím problémùm, kterémohou vznikat i tím, ¾e èlovìk není zvyklý a pøizpùsobený na místní stravu a nedají sevylouèit zdroje infekèního napadení.Mimo o�iální programPo skonèení o�iálního programu se pøedná¹ejíí, kteøí nespìhali domù, spolu s èástívýboru a nìkolika èleny klubu odebrali do nedaleké restaurae na kopi v Lí¹ni. Vìt¹ina sidala zaslou¾enou veèeøi, povídalo se, bylo èím svla¾it hrdla po nároèném a snad úspìnémdni. Nemohl jsem zùstat déle, z vyprávìní v¹ak vím, ¾e veèer probìhl v pøíjemné zábavìzpestøené neplánovaným hudebním vystoupením.Statistika, náv¹tìvníiZa pøehlednou bilani dìkuji jednateli RadkuÈehovi.12



Organizae Poèet ProentaBrno 58 65,91Bratislava 3 3,41Bøelav 1 1,14Frýdek-Místek 3 3,41Jihlava 1 1,14Olomou 2 2,27Ostrava 3 3,41Plzeò 1 1,14Trenèín 1 1,14Zlín 1 1,14Zvolen 1 1,14Host 6 6,82Polsko 6 6,82©výarsko 1 1,14Celkem 88 100,00

Poèet organizaí: 13Organizae Poèet ProentaBrno 58 65,91MimoBrno 18 20,45Zahranièí 12 13,64Celkem 88 100,00Poèet ProentaDomáí 58 65,91Ostatní 30 34,09Celkem 88 100,00
HodnoeníSympózium se stalo pøedmìtem diskuse na následujíí výborové shùzi. Výbor se shodl natom, ¾e ake byla úspì¹ná, probìhla dùstojnì a náv¹tìvníi odházeli pøevá¾nì spokojeni.Bylo to pøíjemné vyvrholení jubilejního roku na¹eho klubu.Probírali jsme ov¹em i tehniké nedostatky. Vrzajíí dveøe do sálu, slabé zvukovézaøízení, bezohlední posluhaèi se zapnutými mobilními telefony a nìjaké dal¹í malièkosti.Nezbývá, ne¾ se z nih pouèit a udìlat pøí¹tì v¹e pro to, aby se neopakovaly a abyste na na¹eake nadále rádi hodili. A zejména na¹i èlenové, kterýh bylo sie letos víe, ne¾ vminulýhleteh, pøesto v¹ak ne tolik, jak by se od takto významné akedalo oèekávat. Tak zase za rok.Kaktusy v Izraeli oèima úèastníka nekaktusáøskéhozájezduKdy¾ jsem se dostal do Izraele, jedna zmy¹lenek, kterémne tamnapadly, byla { proè zde ne-rostou nìjaké kaktusy? Podnebí je pøíznivé, subtropiké, zemìpisná ¹íøka je zhruba stejnájako zemìpisná ¹íøka napø. státù Coahuila, Chihuahua v Mexiku nebo Texas na severnípolokouli nebo na ji¾ní polokouli státu Rio Grande do Sul v ji¾ní Brazílii èi provinií Corri-entes, Misiones a Santa Fe v Argentinì. I pou¹tì zde èlovìk najde, Negevská pou¹» zabíráji¾ní polovinu státu, ve støedu je Judská pou¹» { tak proè zde nerostou v pøírodì kaktusy?Jen¾e nerostou, jsem na opaèné stranì zemìkoule, z hlediska kaktusù té nesprávné. Prostì13



pùvodní domovina kaktusù je Severní a Ji¾ní Amerika, a pokud je uvidíme nìkde jinde,tak tam byly dovezeny. Jiná je situae se sukulenty, napø. v Negevské pou¹ti rostou rùznéstarèeky (Seneio). Zøejmì bude pùvodníh sukulentù i víe, ale jejih hledání nebylo ílemzájezdu, se kterým jsem se v Izraeli oitnul.A tak je kaktusáø (i sukulentáø) pøi putování po nádhernýh památkáh této zemìodkázán na rostliny, které se pìstují pro okrasu v zahradáh volnì v pùdì nebo vysazenyv kvìtináèíh bez jakékoli ohrany proti vnìj¹ím vlivùm. Slou¾í jako dekorativní rostliny kezkrá¹lení prostøedí, proto se pìstují pøedev¹ím takové, které doká¾í vytvoøit patøièný vizu-ální efekt pro náv¹tìvníky. Pohopitelnì jsou to ty vìt¹í kaktusy nebo sukulenty, pøedev¹ímereusy a agáve. Daøí se jim, klima jim svìdèí a zøejmì bývají i èastìji zalévány, ne¾ je tomuv pøírodì. A tak nepøekvapí, ¾e je mo¾né uvidìt vzrostlý exempláø Ehinoatus grusoniis vìnem zbytkù odkvetlýh kvìtù, které se u nás uvidí jen výjimeènì èi velký exempláøereusu s bohatou násadou kvìtù je¹tì nerozevøenýh. Jsou k vidìní i men¹í jedini, jen¾e tise snáze pøehlédnou. A tak si po shlédnutí v¹eh tìhto kaktusù a sukulentù mù¾e na¹inejenom povzdehnout: þTady by se to pìstovalo!ÿ Stanislav StuhlíkNa stranu 9 se ve¹lo nìkolik obrázkù, jejih¾ popisky budou povìdomé botanikùm i ètenáøùm Písem:
•Agave amerianana pobøe¾í Galilejského jezera
•Cereus s násadou kvìtù { hora Tabor
•Aloe krapohliana {Haifa
•Velká opunie { TabghaVladimír Ka¹parZemøel kamarád, kaktusáø a hodný èlovìk. V pondìlí dne 17. listopadu 2014 neèekanìopustil nejen na¹e øady dlouholetý èlen klubu kaktusáøù Astrophytum Brno pan VladimírKa¹par ve vìku nedo¾itýh 63 let. Co øíi víe.Narodil se v lednu1952vBrnì.Praoval elý ¾ivot jako tiskaø apoodhodudodùhodusi u¾íval zaslou¾eného odpoèinku. Mezi jeho koníèky patøilo pìstování kaktusù, orhidejí abonsají a v poslední dobì i malování.Kaktusùm se vìnoval øadu let a vybudoval velmi pìknou sbírku s rostlinami pøevá¾nìmexiké proveniene. Znal se s mnoha významnými èeskými a slovenskými kaktusáøi.Dlouho a pravidelnì zásoboval tombolu Astrophyta. Mnoho let tiskl zpravodaj Azet.Ve svém skleníku mìl z jedné tøetiny vymezený prostor i pro orhideje, které úspì¹nìpìstoval a mno¾il. Vybudoval si kolem skleníku pøíjemné prostøedí a skalku. Na sklonku¾ivota intenzivnì maloval. Svými obrazy vyzdobil elou stìnu v hodbì svého domu. Laïabyl mùj dlouholetý kamarád a tato zpráva mì silnì zasáhla. Myslím, ¾e ho ka¾dý znal jakov¹estranného èlovìka. Za sebe byh øekl, ¾e to byl v jádru velmi hodný a obìtavý èlovìk.Mnohokrát mnì sám zavolal, jestli nìo nepotøebuji, a» u¾ ty byly kaktusy, kvìtináèe, èi jinévìi. Myslím, ¾e nám v¹em bude hybìt.Èest jeho památe. Radek Èeh14



Pøírodní hybridEpiphyllumObzvlá¹tì v poslední dobì je mezi na¹imi kaktusáøi patrná tendene pìstovat rostliny s þpù-vodemÿ, tj. botaniky èistémajíí svùj pùvod vpøírodì.Nahrává tomumo¾nost v posledníhdvou a pùl desetiletíh estovat za kaktusy do jejih domoviny a pøivá¾et odtud botanikýmateriál, opatøit ho nejrùznìj¹ími údaji { polním èíslem sbìratele, údajem o lokalitì (místonálezu, souøadnie GPS) a nakone ho ¹íøit. I kdy¾ u¾ není mo¾né legálnì vyvá¾et kak-tusy ze zemí, kde rostou, pøee jenom je¹tì i nyní je obvykle mo¾nost vozit z tìhto zemísemena. A tak se nejrùznìj¹í katalogy pøedhánìjí v nabídkáh takovýhto semen, event.rostlin z nih vypìstovanýh. Pìstovat botaniky èisté rostliny je hlavním ílem na¹eho pìs-tování kaktusù. Vìt¹ina kaktusáøù nemá rostliny jenom pro radost, proto¾e hezky rostou akvetou a na jménu nezále¾í, oni htìjí o nih vìdìt nìo víe. Trendem je udr¾ovat rostlinybotaniky èisté, ve sbírkáh zabránit køí¾ení (nebo je mít pod kontrolou) a pìstovat a ¹íøittakovéto rostliny s patøièným þkøestním listemÿ. Jen¾e jak reagovat v pøípadì, kdy¾ jsouznámé hybridy, které nevytvoøil èlovìk?Jedním z takovýhto pøírodníh hybridù (i kdy¾ s otazníkem), na jejih¾ vytvoøenínemá èlovìk zásluhu, je EpihyllumHU 988. Podle kataloguHU èísel þHorst &UebelmannFeldnummernlisteÿ z roku 1996 jsou u rostliny údaje þHU 0988 Epiphyllum × (NaturHybride?) Campo Alegre, Santa Catarina, Brasilienÿ.Rostlinu jsem si pøivezl odWerneraUebelmanna v roe 2001 (hete-li pøesné datum,tak tedy 8. kvìtna). Mìl jih ve sbíre nìkolik a nebylo mo¾né je pøehlédnout, proto¾enaplno kvetly, naví byly zavì¹ené hned oproti vstupním dveøím skleníku zhruba ve vý¹ioèí dospìlého èlovìka, tak¾e ka¾dý náv¹tìvník na nì musel pohlédnout, a» ji¾ htìl nebonehtìl. Ale urèitì se podíval ka¾dý rád, proto¾e nevìøím, ¾e by nìkdo nemìl zájem vidìttakovou krásu. Kaktusáø sbìratel se nezapøe, a tak jsme projevili zájem o rostliny { a bylonám vyhovìno, nìkolik øízkù se stìhovalo domù.A tak od té dobymám tuto rostlinu, pøi pohledu na ni si vzpomínám na osobuWerneraUebelmanna (obzvlá¹tì nyní, kdy¾ ji¾ není mezi námi). Rostlina byla zpoèátku ve skleníku,ale pozdìji jsem ji umístil na krytou, nezasklenou verandu, kde na ni mohou èásteènìpùsobit povìtrnostní vlivy po elou vegetaèní sezónu. Zøejmì jí to svìdèí, proto¾e kvetepravidelnì ka¾dý rok. Je pravdou, ¾e kvìtù nebývá vysoký poèet, ale jejih velikost a barevnákombinae stojí za obdivování. A taku¾ v zimì (teplota zimování 10{15 ◦C) hodím rostlinukontrolovat, jestli se u¾ z areol nezaèínají tlaèit poupata.. . Stanislav StuhlíkZpráva knihovníkaV roe 2014 pøibyly do na¹í knihovny vedle èasopisù Kaktusy, Cataeae et. a dal¹íh tytotituly: T. Sato, Haworthia Aademy, jap., J. Pilbeam, Stapeliads, an., L. Pfeipfer, Cateen,nìm., R�umpler F�orster, Hanbuh Der Kaktenkunde, nìm. a G. Rowley, Enylopédie desplantes grasses, fr.Loninebylaknihovnapøíli¹ nav¹tìvována.Pravidelnýmnáv¹tìvníkembylpouzeDr.Ed-mund Sedlák a v prosini si pøi¹li do na¹í knihovny pùjèit literaturu na¹i témìø noví èlenové.I v roe leto¹ním pøibudou nové tituly a tak se vy, na¹i èlenovémáte na o tì¹it.Knihovník Jaroslav Ka¹parovský15



Vzpomeòme s vdìèností a láskou na na¹eho èlena, kamaráda LaïuKa¹paraFotka na plakátV dobì, kdy zaèínám pøipravovat letáèky na leto¹ní výstavu a kdy ètete tyto øádky, máteje¹tì poslení ¹ani odeslat mi na adresu ní¾e fotogra�e do soutì¾e o fotku na plakát výstavy.Podmínky jsou jednoduhé: Po¹lete nejlépe jednu { tu nejlep¹í { fotogra�i, na ní¾ by mìlbýt hezký, výrazný, prostì na první pohled pøita¾livý obrázek kaktusu. Fotogra�e neh» jev plném rozli¹ení a bez úprav.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.org16


