
Zpravodaj Klubu kaktusáøù AstrophytumBrno1/2016Z èinnosti klubu { èlenské a výborové shùzeIslaya omasensis z pøedná¹ky J. Kolaøíka→Sympóziumdùkladnìji,bilane a pøedná¹kyGymno�l 2/2015Znovu èervenokvìté AstrophytumKytka èísla: Ehinoereus ferreirianus



Lépe a radostnìjiNenapadá mì zrovna ¾ádný lep¹í nadpis. Mo¾ná si nìkteøí z vás vzpomenou na uèení feka-lismu a na výhozí de�nii blbosti { tedy její základní jednotky 1 blb. Pøesnì je to mno¾stvíblbosti obsa¾ené ve výroku: þ®ijeme lépe, ¾ijeme radostnìjiÿ. Víme, ¾e pro bì¾né události aèiny na¹eho ¾ivota je tato jednotka pøíli¹ veliká, proto blbostmìøíme a vyjadøujeme ve zlom-íh { dei, enti, mili, mikro, nano a pikoblbeh, zatímo pro èiny straniké a státnikéje tato jednotka velmi nepatrná, tak¾e mìøení je vyjádøeno násobnými pøedponami kilo,Mega, Giga, Terra.. . Toto úsloví se mi v¹ak vybavilo spí¹e v souvislosti s mnoha pøáními anedávno obdr¾enými novoroèními pøáními. I já za nì v¹em upøímnì touto estou a formounevy¾ádané hromadné þinzereÿ dìkuji. Nad ka¾dým takovým pøáním jsem se vdìènì za-stavil, zavzpomínal a lehe zamyslel. Jsa rýpal, ¹»oural a vìèný oportunista uva¾oval jsem,¾e si udìlámmalou studii o tom, kdomi o pøeje a jak to tøeba posléze vyhází. . . Nehe semi v¹ak dìlat nìjaké rozbory a hrabat se v tom, kolik lidí mi o pøeje. Jen struènì: Nìkteøími pøejete ¹tìstí, zdraví, úspìhy, nìkteøí mi pøejí dokone jakési PF. Ménì èasto a¾ vzánìse objevuje pøání radosti a snad nejménì Lásky. Mo¾ná je to na základì rèení þPodle sebesoudím tebeÿ nebo podle toho, o komu pøejí jiní. Mohou v tom být ov¹em i jiné motivy apohnutky. Jako hlavní oeòuji, ¾e si dotyèní vzpomnìli a nìkteøí uøímnì a jinímo¾ná trohuformálnìji napsali a poslali pøání èasto doplnìné obrázkem. Rozbor obrázkù by rovnì¾ vy-dal na obsáhlou diplomku v oboru psyhologie a soiologie. To v¹ak není tématem pro ná¹zpravodaj, který pro vás zaèínám skládat letos u¾ po deváté.To èíslo toti¾ znamená, ¾e jsem ve výboru Klubu strávil u¾ osm let a ¾e nás v únoruna výroèní èlenské shùzi èekají dal¹í volby. Jsou poznamenány tím, ¾e výbor opustili dvaèlenové pro elkovou zaneprázdnìnost a jiné priority ve svýh ¾ivoteh a dal¹í se hys-tají rezignovat kvùli svému vìku, úbytku energie, únavì èi jiným dùvodùm a pohnutkám.Nadházejíí volby jsou vyhlá¹eny s ílem doplnìní, omlazení a o¾ivení výboru. Nìkdy sinedovedemepøedstavit nahraditelnost konèííh èlenù, neradi se louèíme, oeòujeme jejihzásluhy a pøemý¹líme o zmìnáh. Uva¾ujeme i o pøerozdìlení funkí.První èást { slo¾ení nového výboru a komise { ostatnì rozlouskne únorová výroèníshùze, kterou po formálníh úkoneh (zpráváh èlenù výboru a volbáh) doplní volná tri-buna. A zase to zaène: Ustavujíí shùze nového výboru (rozdìlení funkí), mo¾ná pøijdouzmìny. Pravdìpodobnì v¹ak èinnost klubu pobì¾í ve vyjetýh osvìdèenýh kolejíh. Hlavnìlépe a radostnìji. A upøímnì, ne podle té asoiae na zaèátku.Zatím mírná zima s malou nadílkou snìhu a krátkou ukázkou mrazù váhá, jestli seje¹tì vzepøe nebo jestli to vzdá úplnì. Vèil abyhom se u¾ pomalu hystali na jaro. Zahvíli odlo¾íme teplé papuèe, stoupneme od kní¾ek a od poèítaèù. Kytky pùjdou ven, budevýstava, budeme rozmno¾ovat, pøesazovat, vysévat a pikýrovat.. . Nezapomeneme ani nafotografování zajímavýh a krásnýh rostlin a nevzdávám se nadìje, ¾e se se zajímavostmia pøíbìhy kolem svýh rostlin pohlubíte do Azetu. Nastal i pravý èas na pøipomenutípravidelné soutì¾e o fotku na plakát výstavy. Termín uzávìrky vyvstane èasem a upøesnímejej. U¾ teï v¹ak mù¾ete posílat své fotogra�e redaktorovi Azetu. Posílejte nejvý¹e tak dvì,tøi opravdu kvalitní fotky v plné velikosti a neupravované. Vìt¹inou vyhrává fotka rostlinys výrazným kvìtem, neutrálním, nevýrazným pozadím, zále¾í ov¹em samozøejmì na vkusuhodnotitelù. Z tìh nejlep¹íh výbor vybere tu vítìznou anonymním bodovým hodnoením.2



Tento Azet je poskládaný vìt¹inou z toho, o poskytly nedávné události. Dìkuji v¹empøispìvatelùm za jejih velkou pomo. Zejména díky ní má ná¹ zpravodaj þtrvale dobrouúroveòÿ, jak se uvádí u¾ po nìkolik let ve výroèní zprávì␁Pohoda, hezký den JosefShùze výboru 13. øíjna 2015Výbor se se¹el na obvyklém místì v obvyklém termínu u pøedsedy Stuhlíka. Velmi kladnìjsme zhodnotili pøedná¹ku Andrzeje Muhy, naplánovali jsme dal¹í shùze a pøedná¹ejíí,pøí¹tí shùzi výboru jsme pøeplánovali na termín o týden døíve a pøedev¹ím jsme projedná-vali konkrétní pøípravu nadházejíího sympózia.SympóziumPodzimní sympózium se konalo opìt v sále úøaduMìstské èásti Brno-Lí¹eò, tentokrát 17. øíjna.Program 9.15{10.45 Jiøí Kolaøík, Peru { zemì retardérù11.00{12.30 Jaroslav Záhora,Mexiko a rod Stenoatus12.30{14.00 pøestávka, obìd14.00{15.30 Jan Gloser, Za sukulenty do Ji¾ní Afriky15.45{17.15 Stanislav Stuhlík, Kaktusy podle abeedyStatistika náv¹tìvníkùOrganizae Poèet ProentaBrno 54 68,35Bratislava 3 3,80Frýdek-Místek 3 3,80Jihlava 1 1,27Olomou 1 1,27Ostrava 2 2,53Písek 1 1,27Praha 4 5,06Trnava 1 1,27Zlín 1 1,27Zvolen 3 3,80Host 2 2,53Polsko 3 3,80Celkem 79 100,00

Organizae Poèet ProentaBrno 54 68,35MimoBrno 15 18,99Slovensko 7 8,86Polsko 3 3,80Host 2 2,53Celkem 79 100,00Pùvod Poèet ProentaDomáí 54 68,35Ostatní 25 31,65Celkem 79 100,00Bilane Poèet ProentaLoni 88 100,00Letos 79 89,77Rozdíl −9 −10, 23 3



Ze statistiky, kterou poskytli man¾elé Èehovi, vyplývá, ¾e úèast byla ponìkud ni¾¹í, ne¾v minulém { významnì výroèním roe, velmi nás v¹ak tì¹í, ¾e po dlouhé dobì se zvý¹ilapomìrná úèast èlenù na¹eho klubu.Program sympózia byl dodr¾en, vidìli a sly¹eli jsme tentokrát pøedná¹ky od èlenùna¹eho klubu. Skladba byla zvolena tak, aby byla pestrá a aby byli uspokojeni zájemio ji¾ní i støední Ameriku a rovnì¾ se dostalo na sukulentáøe. Pøedná¹ky budou dùkladnìji èistruènìji popsány dále v listu.Køest knihy a autogramiádaMohlo by se zdát, ¾e toto sympózium bylo ryze brnìnské. Tomu je tak v¹ak pouze podlepøedná¹ejííh. Sympózium bylo zpestøeno milou náv¹tìvou slovenskýh pøátel: MUDr.Romana Staníka z Bratislavy a Ing. Gabriela Vere¹e ze Sliaèe. Oba mù¾eme dobøe znátz akí na¹eho klubu i Spoleènosti (SÈSPKS). Druhý jmenovaný { dr¾itel výroèní enySpoleènosti Zlatý Alberto 2015 { je zároveò autorem knihy Mrazuvzdorné kaktusy severníAmeriky II. Právì tato kniha byla nedávno vydána a právì na na¹em sympóziu jsme jiveøejnì pokøtili. Zájemi si ji mohli na sympóziu dokone zakoupit a o pøestáve si ji nehatpodepsat samotným autorem, èeho¾ mnozí vyu¾ili.

Køest knihy { pánové Staník, Stuhlík a Vere¹Èlenská shùze 6. listopadu 2015Proto¾e jsem nemohl pøijít na shùzi a pøi¹el jsem tak i o pøedná¹ku, velmi dìkuji Standovi Stuhlíkovi zafotogra�e a za struèný zápis pøedná¹ky. Tak o ni nebudete ohuzeni aspoò vy.4



Zdenìk Jelínek zaèal pìstovat kaktusy pøed devíti lety (èlenemAstrophyta se stal pøed sedmi lety). Hned zpoèátku se zaèal vì-novat intenzivnì èilským kaktusùm. Právì proto jeho první estaza kaktusy do pøírody vedla do Chile. Spoleènì s dal¹ími tøemikamarády nav¹tívil øadu nalezi¹» rostlin rodùEriosye,Neoporte-ria, Pyrrhoatus, Copiapoa, Theloephala. Nìkteré kaktusy bylynepøehlédnutelnì o velikosti víero deimetrù, jiné byly malé, za-ta¾ené do zemì (Theloephala). Páteøí esty byla silnie è. 5, zekteré se odboèovalo na rùzné lokality kaktusù.Na obrázíh jsmenav¹tívili napø. lokalitu u San Ramon, o¾ je jediné místo, kderosteCopiapoa krainziana. Nav¹tívena byla i pou¹» Ataama. Èil-ské kaktusy nerostou nijak ryhle, napø. bylo øeèeno, ¾e údajnìnìkteré narostou o tøi entimetry za sto let.Vidìli jsme spoustu krásnýh kaktusù, které byly konfrontovány se semenáèky zesbírky pøedná¹ejíího, které mìly do velikosti a vzhledu rostlin z pøírody pohopitelnì da-leko (ale ony dorostou). Pøedná¹ka nakone skonèila pomìrnì brzy, i kdy¾ bylo pøedemavizováno, ¾e asi na ni nebude staèit jediný veèer.Shùze výboru 10. listopadu 2015Hodnoení a rozbor sympózia, pohvala pøedná¹ky Zdeòka Jelínka o Chile, plán dal¹íhakí, vybírání pøíspìvkù { to byly hlavní body výborové shùze. Dále se projednal prodej èa-sopisù, kterémámenaví, tedy jejihposkytnutí jiné organizai, kdenìjakýmnedopatøenímhybí.Èlenská shùze 4. prosine 2015Bohu¾el ani v prosini se mi kvùli jiné aki nepodaøilo pøijít na èlenskou shùzi. I tentokrát to zahránilinìkteøí èlenové výboru. Díky Radkovi Èehovi (shùze) a Jarovi Ka¹parovskému (pøedná¹ka) zde máte hlavníinformae.Výhry do slosování vstupenek poskytli následujíí dári, jim¾ výbor klubu tímto dìkuje: JiøíPeòás, Lubomír Netrefa, Franti¹ek Chládek, Petr Metela, Jaroslav Dobiá¹, Dalibor ©opf aman¾elé Èehovi.Leto¹ní rok byl trohu výjimeèný. Nejenom ¾e jsme mìli velmi teplé, ba a¾ tropiké léto,kdy i rostliny v na¹ih sbírkáh dost trpìly, ale mìli jsme i o jednu pøedná¹ku víe, ne¾ bývázvykem. V¹ehny pøedná¹ky, vèetnì volné tribuny a symposia byly velmi zajímavé a pouèné.Ne jinak tomu bylo i pøi poslední pøedná¹e, která byla v pátek 4. 12. 2015. Pøedná¹ejíímbyl velmi známý kaktusáø pan Zdenìk Va¹ko z Pøerova. Termín jeho pøedná¹ky zaèal výbordomlouvat ji¾ v letníh mìsííh a byli jsme potì¹eni, ¾e pan Va¹ko na¹e pozvání pøijal apøedná¹ku provedl. 5



Jak nám sám pøedná¹ejíí øekl, nav¹tívil ameriký kontinent mnohokrát. Z jeho vyprá-vìní vyplynulo, ¾e USA nav¹tívil tøikrát, Mexiko jedenadvaetkrát a také nav¹tívil Brazílii,Argentinu i Chille.Ji¾ z poètu náv¹tìv je patrné, ¾e nejvíe mu uèarovaly kaktusy Mexika. Tyto kaktusybyly i tématem jeho nádherné a pouèné pøedná¹ky. Tato pøedná¹ka byla doplnìna zdaøilýmiobrázky pøevá¾nì rostlin z volné pøírody, ale ukázal nám i rostliny ve své sbíre. Nejvíeobrázkù rostlin bylo zamìøeno na rodEhinoatus, jeden z jeho druhù a toE. horizonthalo-nius z rùznýh stanovi¹». Vidìli jsme i pìkné obrázky astrofyt, ehinoereusù a theloatusù.Mìli jsme mo¾nost vidìt jak pøekrásnì v pøírodì roste Mammillaria perezdelarosae a jejívarieta andersoniana. Na snímku, který námpanVa¹ko ukázal, jsme vidìli neuvìøitelné trsyM. bombyina, jak nádhernì v pøírodì rostou.Vidìli jsme i rostliny v záplavovýh oblasteh, kde roste pøedná¹ejíím objevená Eso-baria abdita. Na své si pøi¹li i milovníi kristátníh forem kaktusù, kde bylo vidìt, ¾e ikristáty kvetou.Co øíi na závìr? Snad jenom dìkujeme za Va¹i pøedná¹ku a pøejeme Vám pane Va¹kodal¹í ¹»astné esty a nové objevy neznámýh kaktusù.Následnì byla shùze výborem hodnoena velmi pozitivnì. Po shùzi následovalo maléposezení v oblíbené restaurai a pan Va¹ko byl odvezen ke vlaku.Shùze výboru 15. prosine 2015Poslední loòská výborová shùze probìhla opìt u pøedsedy Stuhlíka v obvyklém termínu.Tentokrát se se¹li úplnì v¹ihni èlenové výboru. Na programu jednání bylo zhodnoení mi-nulé pøedná¹ky, plánování a upøesnìní následujííh akí vèetnì neformálního novoroèníhosetkání èlenù výboru. Probìhla diskuse o mo¾nýh zmìnáh stanov klubu. Poèkáme v¹ak,jak na novelu zákonnýh pøedpisù nejprve zareaguje Spoleènost. Dal¹í diskuse se týkalaslo¾ení výboru v následujíím období. Nìkteøí èlenové se rozhodli odejít a v únoru budouvolby nového výboru. Byly projednány mo¾né varianty a návrh postupu voleb. Patøièní èle-nové byli vyzváni, aby na následujíí shùzi (poslední pøed výroèní èlenskou) pøinesli svézprávy a plány k projednání.Informae: Zpravodaje Azet z loòského roku byly vyvì¹eny na web, jsou v seki Doku-menty.Èlenská shùze 8. ledna 2016V novém roe jsme se poprvé se¹li první praovní pátek, jak je obvyklé. Pøed shùzí mìliopozdili je¹tì mo¾nost zaplatit své èlenské pøíspìvky na dal¹í období a vyzvednout sièasopisy a zpravodaje u distributora.Shùzi vedl pøedseda Stuhlík. Pøipomnìl, ¾e pøí¹tí shùze bude výroèní s volbaminovýh èlenù výboru a revizní komise. Kandidáti neh» se vèas nahlásí. Oznámil i posunutínásledujíí shùzevýborua tedy ináv¹tìvníhodneknihovnyo týdenpozdìji.Dal¹í pøíspìvkyani pøipomínky nebyly. Mohlo se tedy hned pøejít ke slosování vstupenek. Ceny poskytlièlenové Netrefa, Stuhlík, a Tihelka (omlouvám se, jestli jsem nepohytil nìkoho dal¹ího).Výbor v¹em dìkuje.6



Po uvítání pøedná¹ejíího { na¹eho èlena Jaroslava Proházky {, který byl v Argentinì u¾popáté, mu pøedseda Stuhlík pøedal slovo.Pøedná¹ka zaèala þskoro pøesnì pøed rokemÿ, kdy Jaroslav s Tomem Kulhánkem aJiøím Èípem z Vratimova vyrazili na místa, která ji¾ znali z døívìj¹íh est. Putování pojalinepøíli¹ podle GPS, mìli vytipovaná místa, lokality, které je zajímaly, nehtìli spoléhat naGPS, proto¾e to znamená i urèité obtí¾e a naví htìli vidìt i novámísta.Pøedná¹ejíí zhruba nastínil estu podle tøí mapek, neobtì¾ovalnás pøemíroumístopisu, o by vìt¹inì z nás pøíli¹mnoho neøeklo.Cestovatelépøiletìli doBuenosAires aposléze estovali okruhem,který zaèínal a konèil v Córdobì.Cestování bylo na ètyøkolku, mìli v¹ak dobré poèasí a pohy-bovali se na rozsáhlé náhorní plo¹inì. Jedním z pøedmìtù jejihzájmu bylo novì popsané Gymnoalyium meregalli. Popis bylzveøejnìn angliky (nová pravidla ji¾ netrvají na latinì) v elektro-nikém webovém èasopise Sh�utziana { www.shuetziana.org{ pojmenovaném podle významného brnìnského kaktusáøe a bý-valého pøedsedy na¹eho klubu.Pøedná¹ejíí díky svým obsáhlým znalostem o¾ivoval pøed-ná¹ku i historikými údaji a pøíbìhy týkajíími se objevování a popisování nìkterýh druhùgymnokalyií.Cestovatelémìli dohodu, ¾e hledáním vneznámýh nalezi¹tíh nestráví dennì víe ne¾dvì hodiny, aby takémohli vidìt a poznat víe oblastí a nalezi¹».Nepodaøilo se v¹ak nav¹tívitv¹ehna plánovaná nalezi¹tì. Cesty byly místy velmi rozbahnìné po dlouhýh de¹tíh a pozapadnutí auta se pouèili a byli opatrnìj¹í. Proto se jim nepodaøilo prozkoumat dal¹ímo¾nánalezi¹tì nìkterýh druhùmimo ji¾ známá území.Pøedná¹ku prolínaly i komentáøe systematologiké. Pøedná¹ejíí uvádìl historii ob-jevù a popisù a èasto je komentoval. Vysvìtloval i rùzné okolnosti a pohnutky objevitelùa popisovatelù. U rodu Gymnoalyium nejsou takové pøíbìhy a dohadování a pøepiso-vání a rekombinae nièím výjimeèným. Aèkoli obdivujeme jeho hluboké znalosti a pøehled,neodborníka takové problémy pøíli¹ neosloví. V ka¾dém pøípadì v¹ak vìt¹inì pøítomnýhJaroslav Proházka roz¹íøil obzory a povìdomí o rodu, který zaujal spoustu kaktusáøù ipìstitelù pro svou rozmanitost, obsáhlost a nepøíli¹ nároèné pìstování.Zajímavá byla krajina kolem Salinas { rozsáhlé roviny se slaným jezerem. Krajina jeèasto kvùli pastevetví rozparelovaná a ohranièená ploty. Velkou radostí byl nález rost-lin Gymnoalyium ragonesii rostouíh ostrùvkovitì a vyznaèujííh se tím, ¾e jsou velmiuniformní v pøírodì i ve sbírkáh a nevykazují ¾ádnou variabilitu. V té¾e oblasti na¹li neoèe-kávanì i Setiehinopsismirabilis.Na severu provinie La Rioja v kamenitýh a ¹tìrkovitýh sutináh vidìliGymnoaly-ium glauum rostouí v polostínu akáiovýh keøù.Kromìnáhorníh rovin, solisekaplaninestovali na¹i gymno�lové i hornatoukrajinous hluboe zaøíznutými údolími, propastmi a kopi, aby vidìli zase dal¹í druhy rostlin, napø.G. shmiedeanum. V této oblasti bylo naopak stra¹né vedro. 7
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Z pøedná¹ky Jiøího Kolaøíka na Sympóziu

Meloatus Loxanthoereus

Úèastníi výpravy u vlaku z Cusa doMahu Pihu 9



Nakone pøedná¹ejíí zmínil jedno ze vzánýh mimotémat, motoristiký irkus {Rallye Dakar, s ním¾ se rovnì¾ potkali. Vidìli jsme na obrázíh tøeba doprovodné vozy anáklaïáky nalo¾ené vraky vozidel tìhménì úspì¹nýh závodníkù.Jak nám dodateènì sdìlil Radek Èeh na výborové shùzi, nebyla pøedná¹ka pouze jedno-strannì zamìøená pro gymno�ly, nýbr¾ zahrnovala i 24 rostliny jinýh druhù a rodù.Gymno�l 2015/2Ve znamení roduGymnoalyium budeme pokraèovat je¹tì hvíli. Sdru¾ení Gymno�l, jeho¾èlenská základna se prolíná i s na¹ím klubem, vydává stejnojmenný obèasník. Právì jsemdostal èíslo 2/2015. Na 14 stranáh plnì barevného plátku ti¹tìného na kvalitním hlad-kém papíøe najdeme úvodníèek, reportá¾ z pravidelného setkání brnìnskýh gymno�lùv Doubravníku, rozsáhlý pøevzatý a pøelo¾ený odborný èlánek V�olkera Sh�adliha o druhuG. hiquitanum a èlánek Radomíra Øepky o podrodu Trihosemineum { pohled z jinéhoúhlu, kde navazuje na døívìj¹í èlánek V. ©orma.Obèasník se mi líbí, potì¹í odborníka a nezklame ani þobyèejnéhoÿ kaktusáøe { gym-no�la. Je v tom spousta èasu a dobøe odvedené práe pøekladatelské, editorské a sazeèské,by» v poslednì zmínìnýh jsou je¹tì nezanedbatelné rezervy. V ka¾dém pøípadì dìkuji a dr-¾ím pale. Sdru¾ení budu nadále podporovat alespoò svýmdrobným èlenskýmpøíspìvkem.Snad se letos koneènì vypravím na doubravniké setkání.Sympózium 2015 { nìo z pøedná¹ekPeru { zemì retardérùPrvní pøedná¹ejíí Jiøí Kolaøík uvedl íl své esty (Peru) jako oblast, kammnoho lidí nejezdí,proto¾e tamni neroste. Ihned v¹ak upøesnil, jak to je. Rostou tampraktiky pouze ereuso-vité a z poslední doby známìj¹í pygmaeoereusy. Je to v¹ak tropiká zemì, roste tam tropikéovoe. Klima se li¹í podle zemìpisné polohy a zejména podle nadmoøské vý¹ky.K názvu pøedná¹ky: Silnièní provoz a pravidla jako v Peru se opravdu jen tak nevidí.Dá se v¹ak na to zvyknout a v nìkterýh ohledeh je to i snaz¹í, je ov¹em tøeba neustáledávat pozor na v¹ehny strany kolem sebe. A koneènì ty retardéry. Jiøí odhaduje jejihpoèet v Peru na 10milionù. Zajímavýmpravidlem je, ¾e vý¹ka retardéru je nepøímo úmìrnávelikosti sídla. V Peru jsou skvìlí øidièi, jako v¹ude na svìtì. Zpùsob jízdy je v¹ak velmiodli¹ný. Poliisté jsou tam vstøíní, milí a kupodivu i pomáhají. Peru má obrovské nerostnébohatství a to je jeden z dùvodù, proè buduje silnie pro silný provoz nákladníh aut.Dále pøe¹el Jiøí k popisu esty, která trvala pìt týdnù a probíhala v bøeznu a dubnu2015. Na mapì ukázal plán své esty a základní zemìpisné údaje. Hlavním mìstem jeLima, kde ¾ije asi polovina ze 30 milionù obyvatel Peru, zemì je krásná, jsou tam horyvýznamné a památné mimo jiné tím, ¾e tam pod Huasaránem kvùli zemìtøesení zahynulavýprava èeskoslovenskýh horolezù. Letos tomu bylo 45 let a památník èeskoslovenskýhhorolezù podHuasaranemvýprava rovnì¾ nav¹tívila.A jedeme za kaktusy. V období bøezen/duben, kdy nastává zima, bylo pomìrnì suho,proto¾e v té dobì neproudí vìtry z vlhké Amazonie. Cestovali autem ètyøkolkou, proto¾e10



na vedlej¹íh estáh by se jinak nedalo. Ujeli pøes 8 tisí kilometrù a pohybovali se v roz-sahu od jihu { mìsto Tany u hilskýh hrani na sever nad Trujillo. Výprava zahrnovalanìkolik dal¹íh úèastníkù. Byli jimi Lumír Král, Mário Snopka { speialista na sloupovitéperuánské kytky jakoHaageoereus,Mila, atd. a Franti¹ek Frýdl.V terénu rostou þklakyÿ { ereusy s plody, které výbornì hutnají. Dále naházeliislaje, melokaktusy, neorajmondie, oreoereusy, mily.. . Výèet byl zryhlený kvùli èasovémurozsahu pøedná¹ky.V horáh bylo zata¾eno a vlhko. Èastomrholilo. Roèní období vypadají jinak ne¾ u nása zjednodu¹enì lze øíi, ¾e rostliny kvetou, kdy¾ zapr¹í.Pøedná¹ka byla prolo¾ena mimotématy jako tøeba letekou vyhlídkou nad plo¹inouNasa { Jiøí si splnil svùj velký sen. Vy¹lo témìø dokonalé poèasí a let se velmi dobøe vydaøil.Linie starovìkýh kreseb byly dobøe vidìt, nad jejih pùvodem a významem se mù¾emedlouho dohadovat. Chvilku povídání vìnoval Jiøí rodu Islaya. Rostliny rostou v ex-trémnì suhýh oblasteh a ¾ijí témìø jen ze vzdu¹né vlhkostipøiházejíí od moøe. Na pou¹ti rostou i terestriké broméliovitérostliny a tilandsie.Cesty èasto probíhaly stylem pobøe¾í-vnitrozemí-pobøe¾í atak stále dál, proto¾e tam nebyly esty a bez místního prùvodesi estovatelé netroufali improvizovat. Ve dvou a¾ ètyøtisíovýhhoráh, kde jsou na ka¾dém kroku vidìt lamy vikunì, naházelidal¹í kaktusy, v¹udypøítomné oreoereusy v rùznýh variantáh,o botanikém zaøazení si Jiøí v¹ak netrou spekulovat. Na¹li ikrásné matukány, bohu¾el v¹ak bez semen, která byla vymytavydatnými de¹ti.Pøes oblast Arequipa estovali dále do vnitrozemí, kousekvý¹e zaèaly lobivie. V tìh místeh je provázelo vlhké poèasí, dé¹»a sníh. Kousek dál vjeli do údolí zela zalitého mlhou, tak¾e ne-bylo vidìt ni. Spaní na pou¹ti v klidu a pohodì bylo ru¹eno jenpøelety vojenskýh vrtulníkù. A opìt islaje, opìt pygmaeoerus.Stejné rostliny, jako o nìjakýh 500 kmdál. Za velkým snem{ ne-owerdermaniemi (Neowerdermannia hilensis ssp. peruviana) {rostou v Argentinì, Bolivii a Peru { se estovatelé vydali na jednuvybranou lokalitu. Na¹li mno¾ství rostlin, semena v¹ak nikoliv.Dále nehybìly ani oblíbené opunie.Tempopøedná¹ky seposléze zpomalilo, zklidnilo, obsahv¹aknepøestával být stále zajímavý, by» poèasí se pøíli¹ nelep¹ilo. Ces-tovatelé èasto pøespávali v levnýh, leè pohodlnýh hotýlíh. Je prý zbyteèné a nevyplatí setam brát s sebou stany.Pøedná¹ku zpestøovaly obrázky z nav¹tívenýh mìst, vesni a památnýh míst jako¾ iobrázky ¾ivoèihù { napø. pavoukù { a nehybìla ani doprovodná vegetae, napø. oxalisy.Nemohla hybìt i zmínka o výletu na impozantní Mahu Pihu, je¾ známe i z pøedná¹ekdal¹íh estovatelù. Kdo by si to nehal ujít, kdy¾ u¾ dojel tak daleko. 11



Následovala je¹tì nalezi¹tì orojí, melokaktusù a nakone je¹tì náv¹tìva Karla Kní¾ete(na snímku). A na samý závìr náv¹tìva muzea zlata a zbraní, potkali tam dokone dvaMoravany.Pøedná¹ka trvala skoro pøesnì vyhrazenou hodinu a pùl. Skonèili jsme západemSlune (naposledním obrázku).Pøedseda Stanislav Stuhlík podìkoval JiøímuKolaøíkovi. Prohlásil, ¾e retardérù jsmemo nevidìli, zato v¹ak kaktusy, jiné rostliny a pøírodní krásy.Mexiko a rod StenoatusDruhým pøedná¹ejíím byl Jaroslav Záhora. Studenti Mendelovy univerzity jej znají jakomikrobiologa, kaktusáøi jako znale a milovníka ehinofosulokaktusù a jako výbornéhomalíøe a kreslíøe, jeho¾ obrázky mají vedle významu dokumentaèního i vysokou úroveòvýtvarnou a estetikou.Pøedná¹ejíí nejprve podìkoval za pozvání a posluhaèùm zazájem o pøedná¹ku, která je kompilátem nìkolika pøedná¹ek anavrhl, ¾e mù¾e pokraèovat interaktivnì podle toho, oè budemezi posluhaèi nejvìt¹í zájem.Pøedná¹ka zaèala pøipomenutím historie osidlování lids-kými ivilizaemi pøed tisíi lety. Autor vyhází z údajù mexi-kého národopisného musea. V úvahu vzal i historiké modelo-vání krajiny pomoí nejmodernìj¹íh vìdekýh metod. Vývojvegetaèního pokryvu souvisel se srá¾kami. Pùdotvorný proesa vývoj botanikýh spoleèenstev s vlivem vyu¾ívání krajiny lid-skou populaí vyústil posléze do dne¹ního stavu. Zvý¹ila se ryh-lost odnosu, vytvoøily se sedimenty, kolonizátoøi vysu¹ovali mo-èály, osazovali døevinami, navr¹ovali ostrovy, pìstovali plodiny a tím v¹ím se vytváøelypodmínky pro ¾ivot a výskyt kaktusù. V této úvodní èásti jsme se naví dozvìdìli i nì-které historiké a mýtiké souvislosti. S preizností vysoko¹kolského uèitele nezapomnìlpøedná¹ejíí ani na geologiké, ekologiké a klimatiké vlivy. V úvahu vzal i zpraovánía hospodáøské vyu¾ívání pùdy vèetnì napø. hospodaøení s odpadními vodami èi obèasnépo¾áry v krajinì, jako¾ i doela bezohledný pøístup místníh obyvatel k ohranì pøírody akrajiny. Neopomenul ani nový fenomén agresivního hospodaøení a pìstování rostlin vèetnìzávlahy, hnojení a hemiké ohrany rostlin bez ohledu na pøírodní ekosystémy. Zejménaklimatologiké a meteorologiké údaje (pùl roku suho, pùl roku dé¹») nám mají pomoik pohopení podmínek pro rùst a vývoj kaktusù.Po tomto pomìrnì rozsáhlém úvodu, který zabral témìø tøetinu pøedná¹ky, se Jaro-slav Záhora dostal koneènì ke kaktusùm { ehinofosulokaktusùm. Skrze nìkteré odbornépráe pøe¹el pøes hospodáøské vyu¾ití rostlin k systematie a nastala smr¹» botanikýhnázvù provázenýh obrázky vlastními i pøevzatými z rùznýh zdrojù. Urèitá jednotvárnostbyla prokládána zábìry krajiny a historikými a personálními odboèkami. Nepøekvapilyani hluboké botaniké a fytomorfologiké znalosti, které jsou hlavním pøedpokladem proporozumìní systematie rostlin.Struèné shrnutí: Za¾ili jsme vý¾ivnou odbornou, pestrou a komplexnì pojatou pøed-ná¹ku a smekáme pøed odborností a ¹íøi poznání autora a pøedná¹ejíího.12



Za sukulenty do Ji¾ní AfrikyTøetí pøedná¹ka (první po pøestáve na obìd) se podle oblíbeného shématu sympózií po-sledníh let zabývala sukulenty. Výbor klubu pozval odborníka na tuto óru Jana Glosera.Jen pro pøipomenutí: Pøedná¹ejíí je dal¹ím dr¾itelem výroèní eny SÈSPKSZlatý Alberto.Pøedná¹ka zaèala krátkou vzpomínkou na kaktusáøské zaèátky ana setkání a inspirai Zdeòkem Fleisherem. Brzy jsme se v¹aku¾ dostali do ji¾ní Afriky, konkrétnì do Jihoafriké republiky.Cesta je dlouhá a klima je srovnatelné s Øekem.Za nejkrásnìj¹í oblast z hlediska sukulentáøe pova¾uje JanGloser provinii Kapsko, jihozápadní èást zemì. Nehe v¹akdìlat pøedná¹ku o kapské óøe, proto¾e na to máme spoustujinýh odborníkù, kteøí se tím zabývají mnohem dùkladnìji a vesvé skromnosti se nepova¾uje za nejpovolanìj¹ího.V oblasti rostou i nesukulentní rostliny, by» ty sukulentnípøevládají, vyskytuje se tam kolem 2000 druhù, o¾ ov¹em závisína mìnííh se pøístupeh k botaniké systematie. Klimatikyzde pùsobí vlivy Atlantského oeánu. Proudí zde v¹ak studenývzduh, který nepojme mnoho vody a srá¾ky jsou tedy minimální. Je¹tì hor¹í je to trohusevernìji v Namibii. Nìo zahrání mlhy a slabé de¹tì v rùznýh obdobíh. Kapská oblastmámediteránní klima, rostliny tam rostou po elý rok.Pøedná¹ejíí projel velký kus zemì, opìt v¹ak skromnì podotkl, ¾e toho nepro¹elmnoho a ¾e si tedy pro pøedná¹ku vybral jen nìkteré lokality. Cesty zaèínají v neobyèejnìkrásném Kapském mìstì. V okolí je mno¾ství kopù a spousta rostlin vèetnì sukulentù,tak¾e stojí za to obejít si blízké okolí mìsta. Dá se nav¹tívit i botaniká zahrada, obrovskýkrásnýpark. Tìm, kdomají víe èasu, doporuèil na blízkémpoloostrovnímvýbì¾kupøírodnírezervai s biotopy zahovanými jako pøed pøíhodem èlovìka do této oblasti. Náv¹tìvníipobøe¾níh oblastí u¾mají pokoj od døíve velmi obtì¾ujííh opi. Turismus kvete a jsou zdevytvoøeny velmi dobré podmínky a pohodlné esty pro pì¹í, motorizované i yklisty.Pøedná¹ejíí pokraèoval na sever smìrem k Namibii po ¹tìrkovité planinì, která jerájem sukulentù. Na metru ètvereèním se jih dá { a velmi krásnýh { najít neskuteènìmnoho, jak dokazují i krásné a velmi zdaøilé fotogra�e. Stát zde vykupuje pozemky a oèe-kává se, ¾e zde vznikne národní park. Oblast se nazývá Vrzavá planina podle toho, jak ¹tìrkvrzal pod koly vozù búrskýh kolonizátorù. A o v tom ¹tìrku roste? Mezi drobnými kve-touími rostlinami najdeme ponejvíe rostlinyMesembryanthemaeae.Na pøelomu srpna azáøí je tam afriké jaro. Nìkteré rostliny v¹ak kvetou na podzim. I pøesto se tam v té dobìna¹lo mno¾ství kvetouíh rostlin. A zaèala botaniká pøeháòka. Výklad a popisování rùz-nýh druhù rostlin. Daktylopsisy (prstnate), argyrodermy, které se pìstují i u nás, rostlinysolitérní i vytváøejíí skupinky. Rostou neskuteènì hustì, nedá se na nì ne¹lápnout. Vysky-tuje se zde spousta endemikýh rostlin vedle øady víe roz¹íøenýh. Dále jsou tam drobnákonofyta v kompaktníh trseh, jaké se u nás nedají vypìstovat. Nìkteré rostliny v prùbìhuroku úplnì mizí pod prahem a jemnou pùdou, tak¾e pokud nekvetou, není èlovìk shopenje najít. Èasto jde vskutku o miniaturky. Nìkteré rostliny mají listovou dvojtvárnost, jinélisty ve vlhkém období, které pak zashnou a zùstanou jen odolné listy þdo suhaÿ. 13



Obrázky krásnýh rostlin bì¾nýh i raritníh se støídaly a zasvìený výklad neustávál.JanGloser byl ve svém ¾ivlu. Hezky vyprávìl i o øadì letnièek, které známe i u nás. ©koda, ¾enemám pøed sebou obrázky a þsosámÿ jen ze zvukového záznamu a skromnýh vizuálníhvzpomínek. Akustika nebyla sie ideální, leè na porozumìní to staèilo.Nìkteré rostliny jsme zahlédli jen zbì¾nì, u jinýh se výklad zdr¾el déle. Bylo zajímavésledovat u nás pìstované rostliny s tými¾ nebo blíze pøíbuznými v jejih domovinì.Následovalo nakouknutí do vnitrozemské pou¹tì, botaniky hud¹í, leè neménì zají-mavé. Zaèínaly se tam vyskytovat odli¹né druhy sukulentù. Vedle nih zvlá¹tì ve vlhèíhmísteh v údolíh u potokù rostou napø. krásnì kvetouí kobere letnièek, které ryhlevyklíèí, narostou a vykvetou. Imezi nimi jsou v¹ak sukulenty, opìt hlavnì kosmatovité.Ze ¹tìrkovýh rovin jsme se posléze dostali do skalnatýh oblastí se ¾ulovými nebopískovovými útvary. Pohopitelnì se tam mìnilo i botaniké slo¾ení. Velké rostliny i mini-aturky, zvlá¹tì èasto rostliny na povrhu drobné a nenápadné smohutnou podzemní èástí.V závìru pøedná¹ky jsme se dostali a¾ na hranie s Namibií. Díky mapkám jsme mìlidobrý pøehled o zemìpisunav¹tívenýhoblastí. V oblasti je hránìnéúzemí, kde se vyskytujízbytky pùvodníh namibskýh kmenù a krajina je velmimálo dotèená èinností èlovìka. (Jdeo oblast kolemOran¾ové øeky amìst OranjeMund aAlexander Bay.) Kousek do vnitrozemíje vlhèeji, pak následuje zase suhá pou¹tní oblast. Krajina je oznaèována jako Li¹ejníkovápou¹» podle dominantní slo¾ky vegetae shopné pøijímat vodu z mlhy. V této oblasti nahranii ¾ivota a smrti roste pár konofyt a dal¹íh rostlin, které se po vìt¹inu roku shovávajído zemì. Nìkteré rostliny mají tøeba dlouhý list skrytý pod zemí a pøekvapivì i ten slou¾ík asimilai. Pøedná¹ku a putování od Kapska podél jihozápadního pobøe¾í na sever jsmeskonèili oblastí Rihtersveldu kousek dále na sever.Kaktusy podle abeedyPoslední pøedná¹ku na¹eho pøedsedy Stanislava Stuhlíka jsemu¾ bohu¾el nestihl spìhajena vlak.Mám trohu v pamìti podobné døívìj¹í pøedná¹ky a podle nih i z ohlasù z doslehutu¹ím, ¾e i tato pøedná¹ka byla zajímavá a pestrá po pøedhozíh speiálnìji zamìøenýhpøedná¹káh. Mám za to, ¾e volba pøedná¹ejíího, který doká¾e udr¾et pozornost pøítom-nýh i na koni elodenníhomaratónu, byla víe ne¾ dobrá.Na závìr struèné zhodnoení: V¹e podle plánu a v pohodové atmosféøe. Skvìlá pøíle¾itostk setkání i s mimobrnìnskými kaktusáøi. Zpestøením byla autogramiáda a køest knihy Gab-riela Vere¹e. Po rue bylo obèerstvení, dostatek pøíjemného prostoru k diskusím amo¾nostprodeje a koupì rostlin. Karel Ka¹párek prodával tiskoviny, literaturu a klubové suvenýry.Vstupné a prezeni zaji¹»ovala Jana Èehová. Organizovali pøevá¾nì Stanislav Stuhlík aPetr Metela, podle mo¾ností a shopností se pøièinili i dal¹í èlenové výboru klubu. Prostøedípøíjemné, obraz pìknýdíky dodateènémuzatemnìní, o nì¾ se postaral PetrMetela, tehnikanezklamala, díky péèi Radka Èeha. Akustika nebyla sie zela ideální, leè rozumìt se dalo.Sezení a prostøedí pohodlné a nebýt obèasného vyzvánìní telefonù (hloupé a bezohledné,hlavnì ¾e na to poka¾dé na zaèátku upozoròujeme), nedá se loòskému sympóziu témìøni vytknout. Vìøíme, ¾e se úsilí výboru naplnilo a ¾e se tam vám i ostatním náv¹tìvníkùmlíbilo. Dìkujeme v¹em za úèast a tì¹íme se na dal¹í spoleèné klubové ake. Dìkuji PavloviDvoøákovi a JaroslavuDobiá¹ovi za poskytnutí fotogra�í.14



Ehinoereus ferreirianusH. E. Gates 1953Pøesto¾e byl tento nápadný ehinoereus nalezen a popsán ji¾ v první polovinì 20. století,nepatøí v na¹ih sbírkáh k bì¾ným kaktusùm. Domovinou tìhto krasavù je rozsáhléúzemí støední a severní èásti poloostrova Baja California. Rostou vzpøímenì a po dosa¾enívý¹ky 10{12 m zaèínají u báze stonku odno¾ovat. Pìstování v na¹ih podmínkáh neèiníu semenáèkù ani dospìlýh jedinù problémy. Musíme mít pouze na mysli fakt, ¾e ehino-ereusy z kalifornského poloostrova patøí ke skupinì rostlin vy¾adujíí maximum svìtla atepla. V dobì vegetae sná¹ejí pravidelnou zálivku, kterou osobnì nepøeháním. Stonky pakzbyteènì bujnì rostou na úkor krásnýh trnù. Rostliny na obrázku jsem získal jako asi 3letésemenáèky v pìstírnì kaktusù uHaageho vNìmeku. Po pìti leteh jsem se doèkal prvníhkvìtù, které se nyní objevují pravidelnì ka¾dé léto.Není jih siemnoho, ale jak jistì uznáte,stojí za to. Zimování je naprosto bez problémùmezi 8{12 ◦C.Text a foto na titulní stráne PetrMetelaAstrophytummyriostigma s èerveným kvìtemV poslednímAzetuminulého roku byl také èlánekoA.myriostigma, které vykvetlo jehoma-jiteli Jaroslavu Ka¹parovskému èerveným kvìtem. Shodou okolností v nìmekém èasopiseKakteen und andere Sukkulenten vy¹el v listopadu minulého roku rovnì¾ èlánek pøedsta-vujíí A. myriostigma s èerveným kvìtem nalezené v pøírodì. Po prosinové shùzi na¹ehovýboru, kdy se u¾ jenom tak sedí a povídá, se zrodil nápad, abyhom do redake Kakteenund andere Sukkulenten oznámili, ¾e nejenom v Mexiku, ale i na Moravì (v Mìlèaneh)kvete A. myriostigma èerveným kvìtem. Ujal jsem se korespondene a redaktorovi T. Bran-dovi jsem poslal krátké sdìlení spolu s obrázky. Reake byla okam¾itá. Kromì podìkováníza informai v ní také byl dotaz: þJsou od tohoto typu rostliny nebo semena k prodeji?ÿ Re-daktor poslal tento mùj mail autorovi pøíspìvku, kterým je Ch. Niesel, a rovnì¾ jeho reakebyla okam¾itá. Kromì jiného v ní bylo: þByl to krásný vánoèní dárek! Èe¹tí kaktusáøi mneopìt a opìt udivují.ÿ Následovalo je¹tì nìkolik mailù mezi mnou, redaktorem a autorem.Nakone jsem byl po¾ádán, abyh napsal informai (þDopis ètenáøùÿ) o rostlinì z Azetu doKakteen und andere Sukkulenten. To jsem napsal a shodou okolností vyhází v únorovémèísle, tedy opìt shodnì jako tento èlánek. Spoleènì s na¹ím redaktorem jsme toti¾ dospìlik závìru, ¾e není na ¹kodu zveøejnit na stránkáh Azetu èlánek o rostlinì z pøírody. Získalijsme od autora i redaktora povolení k pøetisku èlánku a rovnì¾ obrázek rostliny z pøírody. Atak se podívejte, jak kvete èervenìA. myriostigma v pøírodì. Stanislav StuhlíkRe¹er¹e èlánku v KuaSNa prosinové kaktusáøské shùzi v listopadu jsem si vyzvedl nový Azet 4/2015, kde pøítelKa¹parovský publikoval èlánek a fota Astrophytum myriostigma SB 262 s rù¾ovými kvìty.Zároveò vyslovil názor, zda se nejedná o pøírodní mutai èi hybridní rostlinu. Shodou okol-ností mi na shùzi pøítel Chloupek daroval èasopis KuaS, kde je publikován èlánek Chris-tiana Niesela nazvaný Èervená hvìzda na kaktusovém nebi. Dovolím si z tohoto èlánkuitovat nìkteré pasá¾e, které by objasnily tento nález.Jeden veèer roku 1837 pøi hledání místa k veèernímu táboru ve vý¹e 2300 m ve vápeno-výh skaláh mezi hehtiemi a opuiemi: þVaya, jaká krásná hvìzdaÿ zvolal mladý botanikGalleotti [Haage a Sadovský 1957℄. Bylo to A. myriostigma s èerveným kvìtem. Jeden veèer15



2015. Na lovu za kaktusy v Mexiku ve vápenovýh skaláh na¹el jsem 5¾ebernou rostlinuA. myriostigma se záøivì èerveným kvìtem. Èervené zbarvení kvìtù u astrofyt je známé pøe-dev¹ím u A. asterias, A. apriorne a jejih hybridù. Èervený nebo èervenonahnìdlý bývájíen trubky kvìtù, ale podle mýh znalostí u A. myriostigma bývá v¾dy ¾lutý. Èervený jí-en mívá A. oahuilense, ale to není mo¾no s A. myriostigma sprá¹it, resp. køí¾it. Ani senedomnívám, ¾e jde o pøehodný druh. Rostliny na nalezi¹ti mìly vloèkování typiké proA. myriostigma. Dal¹í rostliny A. myriostigma na této lokalitì mìly jen malá poupata, kdese nedalo urèit, jaké bude pozdìji zbarvení kvìtù. Plody i semena byly bohu¾el zlikvidoványmraveni. Tak¾e trvalo 178 let, ne¾ byla tato forma opìt nalezena.Kdy¾ jsem foto ukázal speialistùm na astrofyta, sdìlili mì, ¾e se s tím je¹tì nesetkalia i mì je jasné, ¾e èistì èervené Astrophytum myriostigma není známé. Mé foto zpùsobilonad¹ení také namexiké universitì.Zbývá objasnit, zda jde o ojedinìlou mutai nebo ostatní rostliny z tohoto nalezi¹tìbudou mít klasiké ¾luté zbarvení kvìtù èi budou zbarveny èervenì. Domnívám se, ¾e tosnad mohlo vzniknout pùsobením pùdního slo¾ení, nebo jinými faktory prostøedí. Buduvdìèný za zaslání fundovanýh názorù a informaí do redake KuaS.Následuje podìkováníznalùm astrofyt a také jeho spoluestovateli Thomasi Mohnovi.Souèástí èlánku bylo foto s uvadajíími èervenými kvìty a zároveò uvádím adresu autora:ChristianNiesel, Salzmannstrasse 55, 861 63 Augsburg, Deutshland.Radimír Knápek, Hustopeèe
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