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Apríl, jak se patøíJe pùlka dubna, otáèím hlavu doprava (tammámokno) a usmívám se nad tím, ¾e aè jsem sepøed hvílí radoval z vyházejíího slune a modré oblohy, vèil padají vloèky jako kravine.(Pøiznávám, ¾e jsem musel hvíli pøemý¹let, èím nahradím to první slovo, které mì pøipohledu na ty obrovské vloèky napadlo.) V zápìtí zase vyleze Slune a bude pestropoèasovýa trohu hladný aprílový den. Za¾ili jsme u¾ vysoké teploty a zase nám je slibují, jaro v¹akbude snad letos opìt pozvolnìj¹í a del¹í, ne¾ loni. Leè nepøedbíhejme.A o se dìlo mezitím? Ne¹»astník vystøílel hospodu v Brodu (Uherském). Co se dìlov Amerie kdysi pøed sto a víe lety, do¹lo u¾ i k nám. Do hor spadlo nìmeké letadlo se sto-padesáti lidmi letíí ze ©panìlska. Na rozdíl od pøedhozíh ne¹tìstí podobného harakterubylo hned druhý den v¹ehno jasné a hned se vìdìlo, kdo za to mohl. Pokrok nezastaví¹.Na¹im územím projely ameriké vojenské jednotky a Èeská televize dostala zákaz vysílato výroèí nìmeké okupae v roe 1939. Tentokrát izí vojskopøijelo ahned zase odjelo, tak¾ena¹tìstí nenastaly ¾ádné þvìèné èasyÿ jako onehdy. A ve Støedozemním moøi zase umírajíhromadnì uprhlíi z Afriky. Aspoò bylo hvíli o èem psát amluvit.Tento Azet je pro mì pøíjemnou skládaèkou, proto¾e nemám tolik práe s vymý¹-lením písmenek. Pøispìly k tomu pravidelné zprávy funkionáøù výboru a èlánky pøedsedyStuhlíka, Franti¹kaChládka a vykopávka ze staréhoGymno�lu jako vzpomínka naZdeòkaFleishera, kterou na¹el a poskytl mi Emil Va¹íèek. Jestlipak se vejde do tohoto èísla anebojej odlo¾ím do pøí¹tího.. . V ka¾dém pøípadì borùm od Svitavy patøí velký dík. Co vyostatní? Neháte si dát eka nebo bouhnete do klávesnie s výkøikem þRe!ÿ?V plném proudu je pøíprava na výstavu kaktusù, plakáty jsou vyti¹tìny. Svítí na nihvìmeèek kvìtù mamilárie. Velkou radost mám ov¹em i z toho, ¾e se nehal pøesvìdèit jedenz fotografujííh úèastníkù soutì¾e pan Rudolf Moulis a ke svému obrázku napsal kratinképovídání. Tak se jeho strombokaktus dostane { by» ne na plakát { dokone na titulní stránkuAzetu, zatímo ostatní pomalu upadnou do v¹ednosti a zapomnìní. K fote na plakát budeostatnì zmínka i dále v listu.Pohoda, hezký den JosefVýroèní èlenská shùze 6. února 2015Proto¾e jsem se ani tentokrát shùze osobnì nezúèastnil, pøepisuji ze zvukového záznamu.Ze zaèátku byl ponìkud nekvalitní, nevyluèuji tedy drobné výpadky nebo nepøesnosti.Úvodní èást zaèala oznámením termínu výstavy a ¾e bude ve stejnýh prostoráhjako minule. Kvìtnová shùze bude 15. kvìtna (kvùli státním svátkùm). Distributor KarelKa¹párek oznámil, ¾e ztratil seznam a vyzývá èleny, aby si zkontrolovali, zda jim nehybínìkteré èíslo a obrátili se na nìj pøí¹tì, aby to mohl napravit ke spokojenosti v¹eh. Dálepøedseda vyzval k posílání fotogra�í do soutì¾e o fotku na plakát redaktorovi Azetu. PetrMetela vybírá pøíspìvky pro Gymno�l. Dále byly v rámi výroèní shùze pøedneseny zprávya plány, které najdete na jinémmístì tohoto èísla. Po pøeètení byli èlenové vyzváni k pøipo-mínkám a k diskusi, Radek Èeh se dokone nabídl, ¾e své zprávy pøeète znovu. Diskusese nakone nekonala a pøednesené zprávy byly hromadnì jednomyslnì shváleny. Pøedseda18



nakone oznámil, ¾e pøí¹tí výroèní shùze bude volební. Shùze se nesla ve veselém a pøá-telském duhu, o èem¾ svìdèí napø. dotaz, kdy¾e zaène volební kampaò. Radek Èeh je¹tìoznámil nabídku od p. Trávníèka na letní tábor pro dìti bez omezení vìku zamìøený namno¾ení a sázení rostlin.Do velmi bohatého slosování tentokrát pøispìli: Mihal Marèák, Jirka Vítek, RadekØepka, Jirka Peòás, p. Hejlek, který nehtìl být jmenován, Emil Va¹íèek a LaïaKa¹par.Shùze dále pokraèovala volnou tribunou. První pøedná¹ejí byla Jarka®ivotská, na ni¾se v minulé volné tribunì nedostalo a která pøispìla povídáním a snímky, z nih¾ mnohébyly naskenované z diapozitivù a fotogra�í.Zaèala výstavou z roku 2000 konanou v prostoráh, které dnes ji¾ Ètyølístku nepatøí,pokraèovala snímky ze zájezdù, dal¹íh výstav, napø. þKavárna u kaktusuÿ. Výstavy po-stupnì pozmìnily harakter, od roku 2007 zmizela ústøední expozie zpravidla vìnovanáurèitému rodu kaktusù. Od roku 2006 jsme byli pøemístìni do nového men¹ího prostoru,rovnì¾ pro fotografy ménì pøíznivého kvùli nepøíjemným stínùm, zatímo døíve bylo v pro-storáh vhodné rozptýlené svìtlo. Mnozí èlenové se na snímíh poznali, o¾ bylo doprová-zeno smíhem, budi¾ nám v¹ak útìhou, ¾e za nìjakýh deset let budeme vypadat mnohemhùøe␁. V roe 2009 konèí doba písková a zaèíná doba keramzitová. Jarka v tomto roe záro-veò zaèíná fotogafovat digitálnì. Ukázala i rozdíl mezi skenovanými snímky s minimálnímiúpravami a snímky poøízenými digitální tehnikou.Druhým pøedná¹ejíím byl Mihal Marèák. Provedl nás svými estami mimo Brno.Èasto ¹lo o výstavy malýh organizaí, které musí poøádání takovýh akí stát velké úsilí.Ukázal napøíklad výstavy v Kromìøí¾i, Velkýh Pavloviíh a na výstavi¹ti Flora Olomou.Zajímavá byla výstava v Novém Byd¾ovì. Tamní organizae má ¹est èlenù, z toho ètyøivystavují. Výstava v Uherském Hradi¹ti se vyznaèovala nedostatkem svìtla. Pøedná¹ejíítaké vyzval pøítomné k identi�kai staré fotky z na¹í výstavy konané je¹tì ve sklenííhuniverzitní botaniké zahrady. Dal¹í zajímavou výstavou byla výstava ve foyeru zlínskéhodivadla. Zajímavá byla tím, ¾e zaMihalovy pøítomnosti tam pøi¹lo pìt ¹kolníh tøíd.Zde zvukový záznam konèí. Zbývá u¾ jen dopsat jména ostatníh pøedná¹ejííh: Jiøí©kaloud, Jaroslav Dobiá¹ a RadekMrkva.
Pøedná¹ejíí na volné tribunì: Jaroslav Dobiá¹, RadekMrkva,Jiøí ©kaloud, Jarka ®ivotská aMihalMarèák, foto S. Stuhlík 19



Shùze výboru 17. únoraShùze se se¹la v pravidelnou dobu (druhé úterý po prvním pátku vmìsíi { to pøipomínámzejména pro ty, kdo by htìli vyu¾ít bohatou klubovou knihovnu, nebo» v tento den pøedshùzí bývá pøístupná zhruba od 16 do 17 hodin) na obvyklémmístì u pøedsedy StanislavaStuhlíka na Jílové ulii 23.Na programu jednání bylo vedle obvyklého vyhodnoení minulé (výroèní) shùze na-plánování a upøesnìní dal¹íh akí, pøedev¹ím pøedná¹ejííh na dal¹í èlenské shùze. Bylyprojednány nové pøírùstky do knihovny. Zároveò výbor rozhodl, ¾e bude sní¾en nákladzpravodaje Azet z 200 na 180 ks kvùli nezadr¾itelnému úbytku èlenské základny. Výbor sezabýval i pøípravou výstavy, zejména zále¾itostmi propagae, napø. pøípravy plakátu, kde jevyhlá¹ena soutì¾ o fotogra�i na plakát a jednotlivými termíny.Po skonèení o�iální èásti shùze poblahopøáli pøítomní èlenové výboruKarluKa¹pár-kovi k narozenináh a následovalo obèerstvení a volná zábava.Èlenská shùze 6. bøezna 2015Shùze mìla mírnì neobvyklý prùbìh, proto¾e pøedná¹ejíího zdr¾ela dùvìra v jízdní øádyÈeskýh drah. Ni to ov¹em nevadilo a výbor vyu¾il této pauzy ke kvízu, který tentokrátpøipravil a hodnotnou enou zadotoval Jiøí Peòás. Podle èísel vstupenek byli vylosovánitøi soutì¾íí. Pravidla byla obdobná jako u podobnýh kvízù v nedávné minulosti. Ka¾dýsoutì¾íí si mohl vzít jednoho porade, otázky dostali písemnì a výbor nakone vyhodnotiljejih odpovìdi. Knihu o ariokarpuseh si nakone odnesl vítìz Karel Pulkrábek.
Úèastníi soutì¾ního kvízu: Jaromír Dohnalík s RudolfemMoulisem, vítìz Karel Pulkrábeks LubomíremHrubým, mimo obraz ote a syn Hasoòové a vpravo ena pro vítìzeDal¹í program byl obvyklý. Petr Metela pøipomenul základní pravidla k pøípravì výstavy.V¹e je skoro pøes kopírák jako loni. Brigády zaènou v úterý, proto¾e máme pøislíbeny stejnéprostory, které jsou ji¾ vybaveny základním materiálem, tak¾e nebude tolik hrubé práe.Svoz rostlin ve støedu elý den a ve ètvrtek pouze dopoledne, abymìli aran¾éøi dostatek èasuna uspoøádání. Pøipomnìl rovnì¾ obvyklá pravidla o dovozu rostlin, parkování a hováníbrigádníkù v prostoráh zahradního entra Ètyølístek.Radek Èeh podìkoval sponzorùm slosování vstupenek. Tentokrát to byli pan Helán,který dodal tiskoviny, rostlinami pøispìli Radek Øepka, Jaroslav Dobiá¹ a Franti¹ek Chlá-dek. Mezitím dorazil pøedseda Stuhlík s pøedná¹ejíím panem Josefem Králíkem, kterýpøijel vlakem z Lipníka nad Beèvou. Po uvedení, vyzkou¹ení tehniky a domluvì o tom, o20



a jak se bude promítat, zaèal pan Králík vyprávìt a ukazovat. Provedl nás sbírkami svýhpøátel, výstavaminapøíklad vÚstí nadOrlií (dlouhý fóliovník naulii s kaktusy, tilandsiemia dal¹ími rostlinami na podívání i na prodej) nebo v pro nìj nedalekém Pøerovì, kde rovnì¾vystavoval. Nezapomnìl nám ukázat ani obrázky ze své sbírky a podìlil se s námi o nìkterépìstitelské postøehy a zku¹enosti.Vyprávìní prolo¾il ukázkami ze svého mìsta. Nejprve obrázky z tamního nádra¾níhopodhodu vyzdobeného malbami þz pohádky do pohádkyÿ. Kupodivu obrazy nejsou po-ka¾eny þtakytvorbouÿ nezvanýh sprejerù. Dal¹í odskok byla pozvánka do Lipníka. Uliemìsta jsou vyzdobeny kovovými kováøskými výtvory. Nedaleko odtud se toti¾ nahází hradHelf¹týn, který se stal místem setkávání umìlekýh kováøù.Mo¾ná jste sly¹eli o ka¾doroè-ním festivalu Hefaiston. A právì odtud poházejí rùzné bizarní kovové výtvory.Vyprávìní bylo pestré, zajímavé, pøedná¹ejíí v¹ak není nej-zdatnìj¹ím vypravìèem a jeho projev pùsobil zvlá¹tì v závìreènéèásti ponìkud váhavì a nejistì. Jinak ov¹em byla pøedná¹ka zají-mavá a pestrá, poznali jsmeménì známou kaktusáøskou osobnost.Rovnì¾ jsme se dozvìdìli nìo o tom, jak fungují men¹í klubykaktusáøù na Moravì a vlastnì i v Èeháh. Nakone následovalakrátkádiskuse zejménao vìehpraktikýh, o pìstování, vytápìníapod.Pøedná¹ka nebyla dlouhá, zbývajíí èas jsme tedy vyu¾ili k vy-slehnutí asi ètvrthodinového povídání pøedsedy Stuhlíka o jehonáv¹tìvì v nejstar¹í evropské pìstírnì kaktusùHaage v Erfurtu.Zajímavé byly hybridy nejèastìji ehinopsisù a zpùsob jejihpìstování. Proto¾e hybridy jsou jedineèné, musí se, aby byly zahovány jejih vlastnosti,mno¾it pouze vegetativnì. Dal¹í, o pøedná¹ejíího zaujalo, byla koleke gymnokalyií.Pìstírna je obrovská a mno¾ství rostlin tam mno¾enýh nepøedstavitelné. Nebyl by toani ná¹ pøedseda, aby nás nezavedl svými obrázky a povídáním i k notokaktusùm. Zdalekau nih v¹ak neskonèil. Dostalo se i na litopsy, mamilárie, diskokaktusy, ariokarpusy a øadudal¹íh. Nìkteré obrázky u¾ ani nekomentoval a promítal jeden za druhým, abyhom semohli pokohat jejih pestrostí.Ze starýh skleníkù nás pøedseda virtuálnì zavedl do ¹esti novýh skleníkù a ukázalnámnapøíklad þkombajnÿna sázení kaktusù.Nehybìly ani sukulenty, sortiment je vskutkuvelmi ¹iroký.Pøedná¹ky probíhaly bez pou¾ití zvukové tehniky, o¾ je pro posluhaèe nároènìj¹ía svádí to k nepozornosti a ru¹ení. Svìtelné podmínky byly je¹tì doela pøijatelné, blí¾íse zkrátka léto a dny se pøíjemnì prodlu¾ují, tak¾e promítání obrázkù na následujííhpøedná¹káh bude bohu¾el poznamenáno rozptýleným svìtlem.V poslední { asi pùlhodinové { èásti vystoupila Jarka ®ivotská s historikou rekapitulaíèinnosti klubu, jak ji zahytila ve svýh vzpomínkáh a na obrázíh. Dokonèila tak svévyprávìní, které zaèala na únorové volné tribunì. Zamìøila se víe na lidi ne¾li na rostliny,pro pøipomenutí, ¾e jsme kdysi byli mladí a krásní. Vèil u¾ jsme jenomkrásní␁. Spoleènýmisilami jsme dávali dohromady jména napøíklad hostitelù na zájezdeh, vzpomínali jsme alehe se diskutovalo. Poslouhaje záznam nevidím obrázky, zkou¹ím si jen pøedstavit, o21



bylo na obrázíh, proto¾e Jarka byla málomluvnìj¹í a leos se dalo odhadovat hlavnìpodle reakí posluhaèù.Kromì výstav a zájezdù vzpomnìla Jarka tøeba i náv¹tìvu u pana Hara¹ty, který serozhodl v roe 2011 rozdat èlenùm a pøátelùm èást své sbírky.Doela obdivuji, jak tuto reminiseni Jarka uspoøádala. Sámmám zku¹enost, ¾e kdy¾své fotky nepøeberu a nezprauji hned, bývá následnì tì¾ké se v tom znovu vrtat.Ne, ¾e byhje nedokázal najít, vypraoval jsem si doela pøehledný systém, problémem v¹ak bývá, ¾emezitím nastanou nové ake, nové úkoly to staré odroluje nìkam dolù do spodníh zásuvekpamìti. . .Shùze výboru 17. bøezna 2015V obvyklém èase (dokone ve stejný den díky poètu dnù v únoru) a na obvyklémmístì se se-¹el výbor klubu, aby nejprve zhodnotil minulou èlenskou shùzi a její program. Úèastníi seshodli na tom, ¾e je dobøe nìkdy zalovit v neznámýh vodáh, abyhom se mohli dozvìdìt,jak se to dìlá jinde. Bylo vhodné, ¾e shùzi o¾ivily a doplnily dal¹í dvìminipøedná¹ky. Velmikladnì byl oenìn i soutì¾ní kvíz Jiøího Peòáse, který tentokrát vyhrál Karel Pulkrábek.Výbor dìkuje Jiøímu za pøípravu a za vìnování hodnotné knihy.Dal¹í èást programu se vìnovala blízké budounosti klubu: Upøesnìni následujíípøedná¹ejíí, propagae výstavy, uzavøení soutì¾e o fotku na plakát, pøíprava vstupenek...Byl vypraován seznam inventáøe klubu, revizní komise dostala za úkol provést kontrolu.Nakone pøítomní poblahopøáli Radkovi Èehovi k narozeninám a shùze skonèilaobèerstvením a povídáním o ledaèem.Èlenská shùze 3 dubna 2015Shùze zaèala oznámením pøedsedy, ¾e kvìtnová èlenská shùze bude 15. kvìtna, o¾ sienení první pátek v mìsíi, kvùli slavným májovým dnùm je to v¹ak první praovní pátek.S tím lehe souvisí i zmìna knihovny a shùze výboru (úterý 19. kvìtna). Stanislav Stuhlíkzmínil i pøípravu a zapisování na slu¾by výstavy. Jsou k dispozii plakáty na výstavu, èlenovémohou pøispìt propagai.Proto¾e nebyly ¾ádné dal¹í pøíspìvky èlenù výboru ani z publika, pøe¹lo se k losovánívstupenek. Cenami pøispìli tentokrát Emil Va¹íèek, Jaroslav Ka¹parovský, Laïa Køivánek,Jarka ®ivotská a je¹tì nìkdo, koho jsme nezaznamenali.Hlavním bodem shùze byla tradiènì pøedná¹ka. Tentokrát jsmezalovili ve vlastníh øadáh. Vyprávìní se ujal Petr Metela.Jeho esta zaèala loni na výstavì, kdy Jiøí Kolaøík hledal spo-luúèastníky na zimní estu do Argentiny. Petr Metela vyu¾il pøí-le¾itosti, proto¾e o estì dlouho uva¾oval, a nyní se se¹ly vhodnéokolnosti.Petrovým zámìrem bylo vidìt ¹ir¹í a pestøej¹í rozsah jak ze-mìpisnì, tak i botaniky. Nehal tedy itineráø Jiøímu a svìøil muve¹kerou dùvìru. Pøi pøípravì ni nepodenil, zaèal dva dni pøedem a dost èasu strávil22



shánìním sandálù (bylo to pomalu zaèátkemna¹í zimy). Cestovatelé vyrazili z Brna 3. listo-padu autobusem Student Ageny do Vídnì. Odtud letadlem doBuenos Aires, kde je zdr¾elazmìna letového øádu a museli èekat na leti¹ti na dal¹í spoj. Tím do¹lo ke zdr¾ení pøedánípùjèeného auta. Kdy¾ si pro nì do¹li, lehe se podivili, ¾e dostali ponìkud jiný typ, ne¾ sipøedstavovali do terénu. Nehtìli ztráet èas objednáváním nového a radìji hned vyrazilipodle plánu své esty.Témìø novým vozem vyrazili na estu. Petr zùstal þuvázánÿ u toho kola, kterým senatáèejí kola auta, proto¾e Jiøí po pøíletu do Buenos Aires zjistil, ¾e nehal doma øidièák.Namíøili si to na Mendozu, estou vidìli první kaktus, nepoèítají-li importy na tr¾i¹ti vemìstì (ni místního). Aèkoli tam jeli zaèátkem jara, nemìli zrovna ¹tìstí na kvetouí rost-liny. Èasto pøijeli pøíli¹ brzy nebo tìsnì po kvìtu.Cestovatelé potkávali spoustu poliejníh nebo vojenskýh stani a nìkdy byli obtì-¾ováni kontrolami. Petr zmínil i dal¹í okolnosti jako faunu, poèasí a øadu dal¹íh dojmù.Zpoèátku nebylo kaktusùmnoho, teprve posléze jih v prezentai pøibylo. Pøedná¹ka zahr-novala austroatusy, maihuenopsisy, tefrokaktusy { oblast zájmu Jiøího Kolaøíka a rovnì¾pozdìji napø. lobivie, notokaktuy a gymnoalia, o¾ víe zajímalo PetraMetelu.Dostalo se i na doprovodnou vegetai. Zaujaly napøíklad oxalisy, drobné rostliny, kterév¹ak mají mohutné podzemní èásti, je¾ jim umo¾òují pøe¾ít nepøíznivá období bez vodyv hudé pùdì a drsném podnebí. Nebylo neobvyklé, ¾e se na¹i estovatelé pohybovali v nad-moøskýh vý¹káh kolem 3000 m n. m. I pøes velkou nadmoøskou vý¹ku slune pra¾ilo aèasto ani ne¹lo opøít se o kámen, tøeba kvùli fotografování. Tomu ostatnì rovnì¾ vìt¹inoulépe svìdèí rozptýlené svìtlo, tak¾e nebylo snadné vytvoøit a vyu¾ít podmínky pro dobroufotku. PetrMetela fotografoval jednak svou zradlovkou, vyu¾íval v¹ak zároveò imalý kom-paktík. A ¾e se to nauèil dobøe, to se prokázalo na pøedná¹e.Nemá smysl rozepisovat dopodrobna elou pøedná¹ku. Dùle¾itý byl dojem, jakýmpøedná¹ka pùsobila. Bylo zjevné, ¾e si Petr své první izokrajné kaktusáøské esty velmidobøe u¾il a ¾e se mu tam líbilo. Jsme rádi, ¾e dojmy a fotogra�e, které si pøinesl, nám Petrpøíjemnì, pøehlednì a poutavì pøedstavil. Velmi oeòuji mapky, jimi¾ prokládal povídánío jednotlivýh lokalitáh. Tím pøispíval ke zlep¹ení pøehledu, tak¾e se vyhnul tomu, abyvyprávìní o zá¾itíh a rostlináh na jednotlivýh lokalitáh splývaly.Nedá se na tomto místì reprodukovat elý obsah pøedná¹ky. Záznam je sie poutavý,kvalitní a pøíjemný na poslouhání, pro mou potøebu v¹ak pøíli¹ dlouhý. Pro ty, kdo napøedná¹ky nehodí, je to jen pøipomínkou toho, oè asi pøi¹li. Okam¾itý zá¾itek z pøedná¹kynelze nahradit, a» je prezentae sebedokonalej¹í a sebevymakanìj¹í.Nezbývá tedy, ne¾ Petrovi podìkovat za hezkou pøedná¹ku, která patøila k tìm lep¹ím,které jsme v posledníhmìsííhmohli sly¹et a vidìt.Nebýt nìkolika ru¹ièù, kterým pøes pøedhozí výzvu, aby si vypnuli telefony, tyto za-èaky vyzvánìt, nemìla tato shùze ¾ádné vá¾né nedostatky.Obrázky na následujíí dvoustranì: S. 24 { Vysoe umístìné snímky ze soutì¾e o fotku naplakát. AutoøiMartinHotárek, Rudolf Moulis, Jiøí ©kaloud, Jan Ziegrosser a Jarka ®ivotskáS. 25 { Snímky Stanislava Stuhlíka z náv¹tìvy pìstírny Haage v Erfurtu. Dole inspirae promanipulai s velkými rostlinami od Franti¹ka Chládka. 23
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Shùze výboru 14. dubna 2015Výbor klubu v obvyklém èase na obvyklém místì nejprve zhodnotil a velmi pohválil mi-nulou pøedná¹ku Petra Metely. Potom byl upøesnìn program následujííh akí, zejménapøedná¹ek. Dostalo se i na diskusi, zda koupit novou knihu do klubové knihovny.Nejvíe èasu zabralo jednání o nadházejíí výstavì kaktusù. Pøíprava tiskovin, pro-pagae, domlouvání ve Ètyølístku, pøíprava a námìty pro aran¾ování, obsazení pokladny.. .Na¹tìstí mnohé skuteènosti budou podle osvìdèeného minulého sénáøe, tak¾e v¹ehnojistì organizaènì zvládneme ke spokojenosti èlenù i náv¹tìvníkù. Máme na to poslednímìsí a kousek.Shùze skonèila poblahopøáním Jaroslavu Ka¹parovskému k narozeninám a povídá-ním o ledaèempøi dobrém obèerstvení.Soutì¾ o fotogra�i na plakát výstavyV dobì, kdy otevíráte toto èíslo Azetu, ji¾ v¹ihni dobøe znáte vítìzný obrázek, který zdobíplakát leto¹ní výstavy. Co v¹ak bylo za tím a vedle toho, to se vám pokusím pøiblí¾it v násle-dujííh øádkáh.Soutì¾ byla vyhlá¹ena obvyklým zpùsobem na èlenskýh shùzíh a v Azetu. Na výzvuzareagovalo deset soutì¾ííh.Mezi nimi vítìzové pøede¹lýh soutì¾í, vytrvali, kteøí to stále{ zatím neúspì¹nì { zkou¹ejí a nìkteøí noví, kteøí to zkusili poprvé. Byli to: MartinHotárek,Tomá¹ Lahký, Rudolf Moulis, Radek Mrkva, Josef Poláh, Marek Svoboda, Jiøí ©kaloud,Sylva Urbanová, Jan Ziegrosser a Jarka®ivotská.Do hlasování se dostalo 27 obrázkù. Obrázky byly nejrùznìj¹ího harakteru. Bylypoøízeny rùznými pøístroji, mìly rùznou kvalitu, nìkteré dokone nesplnily podmínku, aby¹lo o neupravené originály.Hlasovalo devìt èlenù výborù tak, ¾e pøidìlovali od pìti do jednoho bodu obrázkùm,které se jim nejvíe líbily.Nejvíe { devatenát bodù { získala vítìzná fotogra�e mamilárie, kterou znáte z pla-kátu. Dal¹í poèty bodù byly velmi vyrovnané, postupnì to klesalo a¾ k jednomu bodu (14,dvakrát 12, 11, dvakrát 10 atd.). Bez bodu zùstalo 13 fotogra�í.Druhé místo získala fotogra�e Rudolfa Moulise, která zaujme jiné významné místo{ kytky tohoto èísla. Tøetí a ètvrté místo patøí snímkùm Jana Ziegrossera, zku¹eného kak-tusáøe a fotografa, jeho¾ snímky ji¾ plakát výstavy zdobily v minulosti. Tøetí (resp. ètvrté)místo pozbyla Jarka ®ivotská, její¾ fotka byla upravená (vlo¾ením nìjakého textu). Dal¹ítrojii s desíti body obsadili Jiøí ©kaloud,MartinHotárek a Jan Ziegrosser.Vítìznou fotogra�i obodovalo ¹est hodnotitelù, po5 fotogra�íh se líbilo ètyøema tøemhodnotitelùm, zbývajíí pabìrkovaly.Hlavním sdìlením v¹ak je, ¾e ka¾dý ze soutì¾ííh dostal aspoò nìjaký bodík, ¾e jsmerádi, ¾e pøibylo vás odvá¾nýh oproti minulým roèníkùm a ¾e jstemì nezahrnuli mno¾stvímfotogra�í a na¹li jste soudnost a kritiènost k posílání tìh skuteènì nejlep¹íh. Vìøím, ¾esoutì¾ivost je námvlastní a ¾e i v dal¹íh leteh vybereme fotkunaplakát podobnou formou.Dìkuji tedy v¹em soutì¾íím, devíti èlenùm výboru, kteøí hlasovali, blahopøeji tìmúspì¹nìj¹ím soutì¾íím, povzbuzuji ty ostatní, aby to nevzdávali a vyzývám v¹ehny ètouí:Dívejte sekolemsebe, fotografujte, vybírejte a èekejte zasenavyhlá¹enínìjakédal¹í soutì¾e.26



Stromboatus disiformisTímto strohýmnadpisem zaèíná velmi kratinké, leè postaèujíí a výsti¾ná zmínka o krásné rostline, její¾ fotkase zúèastnila soutì¾e o obrázek na plakát a o zvlá¹tnosti, kterou Rudolf Moulis vypìstoval, vypozoroval anásledujíími písmenky popsal:I strombokaktusy, kdy¾ jsou tvrdìji pìstované a mají velmi svìtlé pøezimování, doká¾í po-tì¹it velkými kvìty o prùmìru a¾ 6 m. Vnitøní okvìtní lístky jsou pøevá¾nì svìtle na¾loutlé,vnìj¹í mají na spodní stranì na�alovìlý støedový prou¾ek. V¹iml jsem si, ¾e se obèas vy-skytne kvìt s výraznýmna�alovìlým støedovýmprou¾kem i na horní stranì vnitøníh okvìt-níh lístkù (viz zadní rostlina vpravo). Toto zabarvení kvìtu se vmé sbíre u stromboatusùobjevuje u rùznýh jedinù zela nahodile, dal¹í kvìtenství je bez tìhto prou¾kù.Zprávy pøednesené na výroèní èlenské shùziZpráva o èinnosti Klubu kaktusáøù Astrophytum za rok 2014Vá¾ení pøátelé,stejnì jako vminulýh leteh se v¾dy v únoru koná pravidelná výroèní èlenská shùze Klubukaktusáøù Astrophytum Brno. Je zde zhodnoena na¹e èinnost za uplynulý rok.Ná¹ klub vyházel ve své èinnosti z plánu práe, který byl shválen výroèní èlenskoushùzí v únoru 2014.Jednou z hlavníh na¹ih èinností bylo zaji¹tìní èlenskýh shùzí. V minulém roe seuskuteènilo elkem devìt shùzí a konaly se na akademiké pùdì Masarykovy univerzity.Pravidelnými body programu byly zprávy funkionáøù a slosování vstupenek. Poté v¾dynásledovala odborná pøedná¹ka s prezentaí obrázkù jak z nalezi¹» kaktusù i sukulentù, taki z domáíh sbírek.Vminulém roe pøedná¹el jeden zástupe ze Slovenska, jeden mimobrnìnský pøedná-¹ejíí a zbývajííh ¹est pøedná¹ek obstarali na¹i domáí èlenové Astrophyta.Na únorové výroèní shùzi se volné tribuny zúèastnili ètyøi na¹i èlenové.MarekNajvarpøe¹el do revizní komise a ve výboru ho nahradil staronový èlen Jiøí Peòás.Velmi dùle¾itým bodem na¹eho plánu je pravidelná výstava kaktusù i sukulentù. Tatovýstava je øadu let realizována v areálu Ètyølístku v Brnì-Bystri. Loòská výstava se ko-nala v období 31. 5. a¾ 8. 6. 2014. Celkem se jí zúèastnil 41 vystavovatel a bylo vystaveno1657 kvìtináèù, to je o 2 víe, ne¾ minule. Na pøípravì výstavy, jejím prùbìhu i na koneènélikvidai se podílelo 45 èlenù a odpraovali dohromady 823,5 brigádnikýh hodin. Aran¾o-vání výstavy zvládla na výbornou Jarka ®ivotská s pomoníky. Podìkování patøí v¹em, kteøípøispìli jakýmkoliv dílem k na¹í výstavì. Jak u¾ se stalo tradií, náv¹tìvníi na¹í výstavuhodnotili opìt velmi kladnì.Jako ka¾dý rok uspoøádal výbor pro èleny, kteøí se podíleli na realizai výstavy, prvnísobotu v záøí 6. 9. 2014 zájezd za kaktusy do ji¾níhÈeh.Nav¹tívili jsme elkemètyøi kaktu-sáøe, a to Slabu, Krátkého, Kaisera a Jano¹ka. Jako v¾dy tento zájezd výbornì zorganizovalPetr Metela.Dne 18. øíjna se uskuteènilo sympozium v Brnì-Lí¹ni v Dìlnikém domì. Na sympo-ziu bylo pøedneseno pìt velmi kvalitníh pøedná¹ek. První pøedná¹ka byla od (pøedsedy)27



Stanislava Stuhlíka k historii Klubu kaktusáøù Astrophytum Brno. Následoval (prezidentSÈSPKS) Jaroslav Víh {Mexiko, (Bratislavský pøedseda) Albert ©krovan { Bolívie, (©vý-ar) Ralf Hillmann {Cestou pøes CordilleraMadinga { rostlinné spoleèenství v ji¾ní Bolíviia (polskýmístopøedseda) GrzegorzMatuszewski {Mexiko. Celkem se zúèastnilo 88 kaktu-sáøù, z toho z brnìnské organizae 58.V roe 2014 se výbor se¹el elkem tøinátkrát. Na svýh shùzíh se zabýval zaji¹tìnímpøedná¹ek, výstavy, sympozia, vydávánímAzetu a øe¹il pøipomínky z øad vás, èlenù.Zpravodaj Azet v roe 2014 vy¹el ètyøikrát. Díky redaktorovi Josefu Poláhovimá stálekvalitní úroveò. Bylo by dobré, kdybyhom my, èlenové, víe pøispívali do zpravodaje a tímobohaovali jeho obsah.V roe 2014 mìlo èlenské pøíspìvky zaplaeno 178 èlenù Astrophyta, z toho èasopisz Prahy odebírá 70 èlenù, na èlenské shùzi 57 èlenù, dohromady 127, a 51 èlenù je bezèasopisu.Arhiv Astrophyta je ulo¾en u PetraMetely. Nezpraovanémateriály postupnì zprao-vává Stanislav Stuhlík.Na¹e knihovna je prùbì¾nì doplòována o nové publikae a má k dne¹nímu dni 1162zaøazené tituly. Je ¹koda, ¾e z øad èlenù je o zápùjèku literatury velmi malý zájem. O kni-hovnu, která je ulo¾ena v bytì pøedsedy, se vzornì stará Jaroslav Ka¹parovský.Na¹i tøi èlenové { Stuhlík, Metela a Èeh { jsou zastoupeni ve vedení Spoleènostièeskýh a slovenskýh pìstitelù kaktusù a sukulentù. Dva èlenové { Stuhlík a Èeh jsouèleny vydavatelské a redakèní rady èasopisuKaktusy.Bìhemrokubyly prùbì¾nì aktualizoványna¹e stránkywww.astrophytum.cz správ-em Josefem Poláhem, který je snad pøedìlá do modernìj¹í podoby. Od roku 2012 mámetaké skupinu na stráne Faebook, která je rovnì¾ prùbì¾nì aktualizována. Adresa je
www.facebook.com/AstrophytumBrno.V minulém roe se uskuteènila minivýstava kaktusù v Dolníh Kouniíh pøi pøíle-¾itosti Svatogothardskýh slavností v termínu 2.{4. 5. 2014. Výstavy se zúèastnilo (jakovystavovatelé) pìt èlenù: Èeh,Metela, Ka¹parovský, Odehnal a Trávníèek.V roe 2014 oslavil klub kaktusáøùAstrophytum Brno devadesát let od svého zalo¾ení.Na hrudimské Zavírání sezony zavítalo 24 èlenù Astrophyta.Pøi hodnoení na¹í èinnosti v uplynulém roe tak, jak nám ukládal plán práe, mohukonstatovat, ¾e výbor v¹ehny dané úkoly splnil bezezbytku. Za to si zaslou¾í podìkováníjak v¹ihni èlenové výboru, tak hlavnì vy, èlenové, kteøí jste se podíleli na úspì¹né èinnostina¹eho klubu. Zprávu pøedkládá jednatel Radek ÈehPlán èinnosti Klubu kaktusáøù AstrophytumBrno pro rok 2015

•Uskuteèní se 9 èlenskýh shùzí s odborným programem;
• Pravidelné podzimní sympozium se uskuteèní v øíjnu 2015 v Lí¹ni;
•Výbor se bude sházet pravidelnì 1×mìsíènì, pøípadnìmimoøádnì;
•Výstava probìhne ve Ètyølístku v termínu 30. 5.{7. 6. 2015;
•Bude zorganizován zájezd za kaktusy;
•Ètyøikrát vyjde zpravodaj Azet;28



•Bude zaji¹»ována distribue èasopisu Kaktusy a slovenského èasopisu Cataeaeet. pro èleny, a to buï zasílánímpo¹touneboosobnímodbìremna shùzi, rovnì¾mámemo¾nost pøedplatit si Atlas kaktusù u na¹eho pøedsedy;
•Knihovna a arhiv budou prùbì¾nì doplòovány;
•Budeme pokraèovat v èinnosti ve vedení SÈSPKS;
• Pokraèování v èinnosti v redakèní a vydavatelské radì èasopisuKaktusy.Zprávu pøedkládá jednatel Radek ÈehZpráva o hospodaøení KKAstrophytumBrno za rok 2014PøíjmyÈasopis a èlenské pøíspìvky 58 610 KèVýstava a prodej rostlin 46 060 KèSympozium (vstupné) 6 560 KèSponzorské dary 11 000 KèVstupné na èlenskýh shùzíh 9 311 KèOstatní (reklamní pøedmìty, staré èasopisy) 5 252 KèCelkem 136 793 KèVýdajeÈasopis 44 150 KèVýstava 19 779 KèSympozium 19 350 KèZájezd 16 532 KèAzet 9 890 KèNájem sálù 7 250 KèLiteratura 5 568 KèReklamní pøedmìty + kalendáø 10 202 KèPo¹tovní slu¾by 1 446 KèOdmìna pøedná¹ejíím 3 060 KèOstatní 1 431 KèCelkem 138 658 Kè
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Stav �naní k 31. 12. 2014 Stav �naní k 12. 1. 2015Bì¾ný úèet 88 286 KèPokladna 26 851 KèCelkem 115 137 Kè Bì¾ný úèet 106 616 KèPokladna 29 941 KèCelkem 136 557 KèPlán pøíjmù a výdajù pro rok 2015 PøíjmyÈasopis a èlenské pøíspìvky 55 000 KèVýstava a prodej rostlin 45 000 KèSympozium 5 000 KèVstupné na èlenskýh shùzíh 9 000 KèSponzorské dary 10 000 KèCelkem 124 000 KèVýdajeÈasopis 44 000 KèVýstava 18 000 KèSympozium 13 000 KèZájezd 16 000 KèAzet 10 000 KèNájem sálu { pøedná¹ky 9 000 KèLiteratura 5 000 KèPo¹tovní slu¾by 2 000 KèOdmìna pøedná¹ejíím 4 000 KèNeoèekávané výdaje 3 000 KèCelkem 124 000 Kè Jana ÈehováZpráva revizní komise o �nanèním hospodaøení za rok 2014Revizní komise provedla kontrolu pokladní knihy, pokladní hotovosti, inventáøe a inven-tární knihy a knihovny.Revizní komise konstatuje:
• Pokladní kniha a pokladní doklady jsou úplné, pøehledné a mají v¹ehny nále¾i-tosti.30



•Vý¹e pokladní hotovosti souhlasí se zápisem v pokladní knize.
• Inventáø a inventární kniha souhlasí se skuteèností.
• Poèet knih v knihovnì souhlasí s poètem knih v evidenèní knize.
• Finanèní hotovost byla èerpána v souladu se shváleným plánem.V Brnì dne 15. 1. 2015 Za revizní komisi Jan ZiegrosserKakteen {Haage, ErfurtV kvìtnu 2014 jsemmìl mo¾nost se opìt po del¹ím èase podívat do skleníkù �rmy Kakteen{ Haage v Erfurtu. Náv¹tìva se uskuteènila v nedìli, o¾ bylo mo¾né jenom proto, ¾e nástam doprovázel ná¹ známýWolfgang Gemmrih, který u �rmy prauje jako zahradník. U¾u vstupu nás vítal veliký transparent, který sdìloval, ¾e jsme v nejstar¹í pìstírnì kaktusùna svìtì. A aby toho nebylo málo, dal¹í informae znìla, ¾e jsme v zahradnitví, kteréexistuje od roku 1685. Tehdy se poprvé v daòovém spisu objevilo jméno Hans Hage (psános jedníma) { erfurtský obèan a samostatný zahradník. Kaktusáøskou �rmu zalo¾il FriedrihAdolf Haage v roe 1822. On sám získal své zahradniké znalosti na saském královskémdvoøe, o¾ byl pohopitelnì dobrý odrazový mùstek pro jeho zahradnitví. Bìhem krátkédoby vybudoval významnou kaktusovou sbírku a polo¾il tak základy, na kterýh �rma stojídodnes.V nedìli se ve �rmì neprauje, tak¾e v elém areálu zahradnitví nebyl nikdo { kromìnás.Wolfgangmìl s námi velkou trpìlivost, proházeli jsme v¹ehny skleníky a prostory, a»u¾ veøejnosti pøístupné nebo nepøístupné. A byla toho opravdu spousta k vidìní, padlo na toelé nedìlní odpoledne a¾ do veèera.Staré prostory jsou urèeny pro soukromou sbírku a promno¾ení rostlin. ©est novìj¹íhskleníkù bylo urèeno pøevá¾nì pro prodej. Naví se v sobotu, tj. den pøed na¹í náv¹tìvou,uskuteènil Den otevøenýh dveøí, tak¾e pro náv¹tìvníky ve sklenííh byly pøipraveny rùznéexpozie jako lákadla k nákupùm. Nejvìt¹í zá¾itek jsme za¾ili hned na zaèátku prohlídkyve skleníku, kde jsou sbírkové rostliny. Prastaré kusy gymnokalyií, ariokarpusù, astro-fyt, turbinikarpusù, notokaktusù a øady dal¹íh kaktusù byly tentokráte zela zastínìnyhybridními rostlinami. Ty toti¾ ve velkém kvetly a byla to pastva pro oèi. Mnoho metrùètvereèníh nejrùznìj¹íh hybridù, jejih¾ základ tvoøily rostliny rodù Ehinopsis, Helian-thoereus (Trihoereus) a Chamaeereus se honosilo kvìty v¹eh mo¾nýh barev anebojejih kombinaemi. Øadu z tìhto hybridù bylo také mo¾no koupit v prodejním skleníku.Od ka¾dého kultivaru si �rma ponehává obvykle jednu rostlinu a hlídá její odno¾e. Tìmise pojistí dal¹í pokraèování klonu, a pokud je odno¾í víe, dávají se do prodeje. Dal¹í obrov-skou dávku hybridníh rostlin jsme vidìli ve skleníku s epifytikými kaktusy. Kvìty rostlinrodu Epiphylum byly rovnì¾ v nejrùznìj¹íh barváh, naví byly skuteènì obrovské. A takjsme prohlí¾eli a prohlí¾eli a fotografovali a fotografovali. . .Po prohlíde tìhto skleníkù jsme se pøesunuli do novìj¹íh skleníkù, velikýh a roz-lehlýh lodí. V nih jsme byli napø. také seznámeni s èinností sázeího stroje, který sámnesází, ale svýmneustálým pøísunemmateriálu k sázení pøivádí obsluhu do stavu vyèerpání{ údajnì se dá takto praovat jednu,maximálnì dvì hodiny. 31



Sortiment prodejníh rostlin, a» ji¾ kaktusù nebo jinýh sukulentù, je skuteènì obrov-ský. Firma uvádí, ¾e prodává víe ne¾ 3000 druhù. Rostlin na prodej bylo opravdu hodnì. Ato je¹tì bylo po Dni otevøenýh dveøí, tak¾e stoly s prodejními rostlinami byly nìkde dostiproøídlé. Mnoho rostlin kvetlo, o¾ bylo samozøejmì dùle¾ité právì pro hybridy, aby mohlzájeme vidìt barvu, tvar a velikost jejih kvìtù. Ov¹em ena rostlin { kaktusù i jinýh su-kulentù { není zrovna na na¹e pomìry malá, zaèíná se asi tak na úrovni 100 Kè. Týká se to ibì¾nýh rostlin.Rovnì¾ venku bylo k vidìní a ke koupi mnoho rostlin, pohopitelnì tìh, které jsoumrazuvzdorné. Bohatý sortiment hemikýh pøípravkù, nejrùznìj¹íh substrátù, kvìti-náèù, literatury a øada dal¹íh potøeb pro pìstování kaktusù byly k dispozii pro zájeme.Dal¹í údaje o �rmìmù¾ete najít na www.kakteen-haage.de, otevøeno je v pondìlí a¾pátek od 7 do 15 hodin, v sobotu od 10 do 15 hodin. Stanislav StuhlíkObrázky z této náv¹tìvy najdete na vnitøní barevné dvoustranì (s. 25). Popis: Pohled do prodejního skleníku,hybridní Ehinopsis, prùvode W. Gemmrih, sázeí stroj, a parapet s hybridy. Obrázky k následujíímuèlánku jsou na té¾e stráne dole: Celkový pohled na uspoøádání a èi¹tìní koøenù na zvednuté rostlinì.Jsem sám { o s tím?Pamìtníi si pravdìpodobnì vzpomenou, ¾e podobné téma jsme na listeh Azetu rozebírali v èísle 4/2011, kdeJaroslav Dobiá¹ popisoval svùj þnáryhtungÿ na pohodlnou, bezpeènou a k rostlinám ¹etrnou manipulai pøipøesazování velkýh rostlin, ani¾ by k tomu potøeboval dal¹ího pomoníka.Podobnì k nìmu pøistoupil i Franti¹ek Chládek z Letovi { nebo hete-li z þblanenské men¹inyÿ, kterýpopisuje a obrázky dokumentuje svùj podobný zpùsob.Dobré a u¾iteèné nápady a tehniky patøí pøipomenouta ¹íøit. Mnozí z nás jsou na tom podobnì a podle rèení þPomonou ruku hledej na koni svého rameneÿ námmohou být následujíí øádky doela u¾iteèné. A mo¾ná si po pøeètení struèného èláneèku uvìdomíte, ¾e samipou¾íváte nìjaký zlep¹ovák, ignu, grif a stálo by za to se s tím pohlubit. . .Èas od èasu je potøeba pøesadit rostliny nasázené v kvìtináèíh, kontejnereh èi mísáh.Bývá to tì¾ké (váhovì), ale jde to. Co v¹ak s kaktusy?Nejdou uhopit. Co litr objemu, to kilováhy. Ale ty trny.. . Nesmí se po¹kodit!Pou¾ijeme nejlépe molitan, vhodnì umístíme kolem tìla rostliny a uvá¾eme (tøebaøemenem). Povìsíme si kladku a vyzvedneme, kam je tøeba. Zajistíme. Oèistíme koøeny.Pøipravený kontejner podlo¾íme pod kytku, kterou popustíme do vhodné polohy. Pak u¾ jenpøidáváne zeminu a nìjakým ¾douhátkem zapravímemezi koøeny a hotovo.Franti¹ek ChládekDo tohoto èísla se neve¹la jubilea èlenù, vzpomínkový èlánek na Zdeòka Fleishera a zprá-vièka se zamy¹lením o pa¹ování kaktusù. To¾ pøí¹tì.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.org32


