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Pomalu av¹ak jistìJe kone dubna, mìsí po letos vemi èasnýh Velikonoíh. Jaro zaèalo brzy, aè nespìhádo léta jako v pøedhozíh leteh a pomalu si to vyhutnává. A o na to asi øekne pøíroda aúroda na¹ih polí, zahrad, zahrádek a skleníkù?Jen zatvrzelého peivála by to netáhlo ven. I já jsem se vytáhl a pøi uklízení døevami odskoèil ¾elezný klín tak, ¾e se estou potkal s mou levaèkou a¾ jsem z toho prudepøibral na prsteníku. A to si v¾dyky øíkám: þNebudu nehávat Azet na poslední hvíli.ÿJen¾e jednou rukou neumím psát na klávesnii a my¹ mi pravaèkoumo nejde. (Kdysi pøedmnoha lety jsem s my¹í po pravii zaèínal, ne¾ jsem zjistil, ¾e levá je mnohem praktiètìj¹ía práe je svi¾nìj¹í a efektivnìj¹í.) Je to jako se v¹ím. dokud si èlovìk nìo nevyzkou¹í navlastní kù¾i, neuvìøí a bude zatvrzele vìøit tomu, o je obenì roz¹íøeno. þV¾dy» to tak dìlajív¹ihni.ÿ A vìt¹ina z nás si to skuteènì nevyzkou¹í, proto¾e se to v¾dyky dìlalo takto adìlají to tak v¹ihni.. . Pokrok nezastaví¹.. . Tím ov¹em nehi øíi, ¾e ka¾dé postavení se doopozie a vyzkou¹ení nìèeho jiného je nutnì zdrojem pokroku. Nìkdy to naopak vede doslepé ulièky. O tom by nakone mohl dlouho vyprávìt nesmrtelný génius Jára Cimrman {pøímo nazývaný pionýrem slepýh ulièek. Ov¹em i takové odborníky, kteøí ovìøí a prohlásí,tøeba: { þNikoli, pánové, nikoli, tudy esta nevede. Vyfukováním tabákového kouøe skrzevodu zlato nevznikne.ÿ { nezbytnì potøebujeme.Ruka u¾ je témìø v poøádku, to¾ zryhlenì dokonèímpostupnì nasbírané a pøipravené.Tentokrát s pøispìním èlenù výboru, kteøí mi dodali výroèní zprávy, informae o výroèíhna¹ih èlenù (díky, Karle) a kytku èísla { sukulent od Radka Èeha. Dìkuji i novým èlenùmvýboru a revizní komise, ¾e poskytli nìkolik øádkù na své vlastní pøedstavení. Do tohotoèísla se mi neve¹lo v¹ehno, o mám pøipraveno. Nehi v¹ak jednorázovì zvy¹ovat rozsah,ponehám si materiál do pøí¹tì, kdy bývá na zdroje bída.A u¾ to jede. Kaktusy venku, za hvíli výstava, léto se zeptá, o jsme dìlali v zimì...Ne,nevzdyháme, jak ten èas letí a jak jej máme málo. Máme jej pøee v¹ihni naprosto stejnì.Sedm dní v týdnu a 24 hodiny na den. V tom je svìt spravedlivý. Ka¾dý hytíme ten svùj èasa pustíme se do toho, o heme a nejradìji nejlépe, jak umíme. To je na tom nejkouzelnìj¹í,¾e své vìimù¾eme dìlat nejlépe, jak umíme. Lépe to stejnì nejde. Kdy¾ to zkusíte, je z tohonanejvý¹ køeè a v¹e se v nezdar obraí. Zároveò v¹ak platí (o¾ neodporuje pøedøeèenému),¾e ka¾dou hvíli má to na¹e þnejlépeÿ jinou úroveò a podmínky. Jeden den se ítíme skvìle,pálí nám to, jsme odpoèatí a jindy to nestojí za mnoho. Ani to nám v¹ak nebrání v tom,abyhom své þvìiÿ dìlali nejlépe, jak umíme, by» není v¾dy zrovna þZemì ®ivitelkaÿ.Vidím pøed sebou ten Renèínùv obrázek, kterak bore pí¹e ¹tìtkou na zeï velkýmipísmeny þ®ivot stojí zaÿ a øíká druhému nìo jako: þPrávì mi do¹la barva. Mìlo tam být,®ivot stojí za to, aby byl ¾it plnými dou¹ky.`ÿA aby si v tom radostném povídání pøi¹li na své i ¹karohlídové (jsou-li mezi námi),pøidám je¹tì jeden, který pohází z náhrobku na vy¹ehradském høbitovì: Tentokrát sedí onydvì postavièky v pøírodì. Jeden s papírem a tu¾kou v rue povídá tomu druhému: þAh,v¾dy» jsme tu jen na hvíli,/svìt pobude déle,/on na estì vesmírem,/my na estì do.. . { atady mi hybí rým.ÿ { To¾ { a» u¾ smìøujete kamkoli { ©»astnou estu vám.Pohoda, hezký den Josef18



Shùze výboru 26. ledna 2016Výbor se naposledy se¹el na dlouho obvyklém místì v neobvyklém termínu u pøedsedyStuhlíka. Zkontrolovali jsme minulý zápis, velmi kladnì jsme ohodnotili prosinovouèlenskou shùzi s pøedná¹kou na¹eho pøedního gymno�la Jaroslava Proházky a projed-nali jsme pøípravu následujíí výroèní èlenské shùze s volnou tribunou.Aè by se mohl zdát pøedstih jednání o sympóziu dost dlouhý, ¹tìstí pøeje pøipravenýma proto jsme jednali o termínu { bude tentokrát 29. øíjna { a o mo¾ném místu konání.V øíjnu jsou oèekávány volby i místní referendum a proto obvyklé místo a èas konání jsouznaènì nejisté. Naskýtá se v¹ak víe mo¾ností, proto pøezkoumáme v¹ehny a vyberemenejvhodnìj¹í.V souvislosti s døíve avizovaným ukonèením èinnosti ve výboru klubu se rozlouèiliodházejíí èlenové: Pøedseda Stanislav Stuhlík { a své podìkování zakonèil slovy: þ®ijteblaze a praujte usilovnì.ÿ Knihovník Jaroslav Ka¹parovský se rozlouèil øka: þNeplaète { akdy¾ tak od radostiÿ, jen Jan Ziegrosser { èlen revizní komise { naznal, ¾e moudøímlèí.␁Nakone jsme se spoleènì s pomoí samospou¹tì vyfotografovali a neformální be-sedou jsme ukonèili èinnost starého výboru Astrophyta. Nikdo to nebral pøíli¹ tragiky,vìt¹ina èlenù bude pravdìpodobnì ve výboru pokraèovat a je¹tì nebylo, aby nijak nebylo.Èlenská shùze 5. února 2016Tato èlenská shùze byla { jak bývá obvyklé { shùzí výroèní, tentokrát volební a místohlavní pøedná¹ky byla volná tribuna.Leè popoøádku:Shùzi zahájil pøedseda Stanislav Stuhlík. Pøivítal v¹ehny pøítomné a upozornil nakone ètyøletého volebního období výboru a nadházejíí volby výboru a revizní komise.Následovala oznámení: Termín výstavy 28. kvìtna a¾ 5. èervna; termín sympózia,pøedpokládá se 29. øíjen. Zároveò byla vyhlá¹ena soutì¾ o fotku na plakát. Podmínky jsouobvyklé, redaktor vyzval ke støídmosti a dobrému výbìru nìkolika fotek. Hlasování budeopìt anonymní, hodnotit budou èlenové výboru. Pøí¹tí shùze je v jednání a je navr¾enonìkolik pøedná¹ejííh. Bude to upøesnìno na webu.Následovaly zprávy èlenù výboru s tím, ¾e bu-dou nejprve pøeèteny a pøípadná diskuse budenajednou na koni. Radek Èeh pøednesl zprá-vuoèinnosti klubuza rok2015 (vizdále v listu).Rovnì¾ od Radka následoval plán èinnosti narok 2016 (viz té¾ dále v listu). Pokraèovala JanaÈehová pøednesením úèetní uzávìrky za rok2015 a �nanèního plánu na rok 2016 (obojí vizdále). Z plánu vyplynul pøedpoklad vyrovna-ného rozpoètu ve vý¹i 123 tisí Kè.
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Jan Ziegrosser za revizní komisi pøednesl revizní zprávu. Konsta-toval, ¾e RK provedla kontrolu pokladní knihy, pokladní hotovosti,inventáøe a inventární knihy a knihovny. Pokladní kniha a dokladyjsou úplné, pøehledné a mají v¹ehny nále¾itosti. Vý¹e pokladní ho-tovosti souhlasí se zápisy v pokladní knize. Inventáø a inventárníkniha jsou v souladu se skuteèností. Poèet knih v knihovnì souhlasíse záznamy v evideni. Finanèní hotovost byla èerpána v souladus �nanèním plánem.Nevze¹el ¾ádný pøíspìvek do diskuse a o v¹eh pøedlo¾enýhzpráváh bylo hlasováno najednou. Následnì byly zprávy hlasová-ním jednomyslnì shváleny.Po podìkování za dùvìru byly vyhlá¹eny volby. Nejprve Stanislav Stuhlík podìkovaljako èlen odstupujíího výboru za vykonanou prái a jednotu i v nìkterýh spornýh otáz-káh a názoreh. Podìkování patøí nejen souèasným èlenùm, nýbr¾ i døívìj¹ím èlenùm zadobu jeho èinnosti ve výboru. Z výboru klubu odstupují a znovu nebudou kandidovat: Ja-roslav Ka¹parovský, Jan Ziegrosser a Stanislav Stuhlík. Nato oznámil novou kandidátku:Revizní komise { Lubomír Hrubý (dosavadní) a Pavel Novák (nový kandidát). Do novéhovýboru jsou navr¾eni dosavadní èlenové: Petr Metela, Radek Èeh, Jana Èehová, KarelKa¹párek, Jiøí Peòás a Josef Poláh. Jako nový èlen je navr¾en Jiøí Kolaøík.Èlenové klubu nemìli ¾ádné pøipomínky ke kandidátùm. Následnì byla hlasovánímjednomyslnì shválena revizní komise. Dal¹ím hlasováním byl opìt jednomyslnì zvolennavr¾ený výbor.Dodateènì byl vznesen návrh hlasovat o ka¾dém èlenovi zvlá¹». Tøi hlasy pro v¹ak bylypøehlasovány, proto volba komise výboru hromadným zpùsobem platí.Následovalo vylosování vstupenek. Cenami pøispìli pøátelé Køivánek, Drápela a je¹tìnìkdo, kdo unikl na¹í pozornosti. Dìkujeme.Po slosování si je¹tì vzal slovo døívìj¹í a èestný pøedseda Astrophyta Josef Odehnal ai on podìkoval za dobrou prái odstupujíímu výboru a za to, ¾e pøispìl k dobrému jménuklubu ve spoleènosti.Nyní nastal èas pro pøíspìvky èlenù do oblíbené Volné tribuny.Tu uvedl Petr Metela. Zahájila Jarka ®ivotská. Pøedvedla pøevá¾nìsnímky z na¹ih výstav kaktusù, které poøídila bìhem svýh slu¾ebna výstavì. Nejprve ji zaujaly dihotomiky se rozdìlujíí hlavy ma-milárií. Ve druhé èásti se zamìøila na detaily kvìtù a nehala obrázkys popisky plynout témìø bez komentáøe. Je fajn zastavit se, nemysletna ni a zakoukat se do kvìtù.Jiøí Vítek, nanìho¾ seminule nedostalo, pøinesl 50 snímkùv¹e-hohuti ze zájezdù a výstav. Na nìkterýh jsme mohli vzpomenoutji¾ ne¾ijííh èlenù. Pravidelnì jezdí i do Chrudimi na Zavírání se-zóny, proto nehybìly ani snímky z Pavlíèkovýh skleníkù. Dostalo se namimotémata { Jiøíse pohlubil tøeba svými pìstitelskými úspìhy s banánovníkem ve své kaneláøi. K vidìní20



byly i orhideje i kvetouí { zejména mexiké { miniaturní kaktusy z vlastního skleníèku.Minipøedná¹ka skonèila ukázkami z rekonstruke (zateplování) obytnéhodomuanabídkoupøedokenního skleníèku, na který ji¾ v nové lod¾ii nezbylo místo.Dal¹í nastoupil se svou prezentaí pan Radomír Mrkva. Vrátil sek loni naènutému tématu pojatému tehniky (miniskalka). Tento-krát se rozhodl víe vìnovat pìstování kaktusù v malé pøedokennísbíre. Obrázky rostlin v pøedokenní miniskale s výhledem na Brnood Lesné, kde pøedná¹ejíí bydlí, byly doplnìny i textovými tipy propìstování. Vzhledemk venkovní kultuøe si pohopitelnì vybírá pøede-v¹ím hladu a mrazu odolné druhy. Není v na¹em okolí zdaleka sáma víme, ¾e mezi tìmito druhy jsou velmi krásnì kvetouí rostliny. Bylijsme tedy obohaení prezentaí plnou hezkýh obrázkù i praktikýhpìstitelskýh rad.Pokraèoval dal¹í ji¾ z døívìj¹ka známýRudolfMoulis. Pøedvedl siejen devìt obrázkù, zato v¹ak velmi zdaøilýh ukázek miniaturníhkvetouíh turbinikarpusù, které svým velmi èasným kvetením ví-tají jaro u¾ zaèátkem roku. Pøipomnìl i pøíbìh z minulosti, kdytento druh byl je¹tì velmi vzáný a zaèínal se u nás teprve pìstovat.NásledovalMihalMarèák, který si podobnì jako loni pøipra-vil povídání s obrázky z výstav, které nav¹tívil. Nejbli¾¹í byla v uni-verzitní botaniké zahradì výstava pøítele Tomandla. Dal¹í bylavýstava vHodonínì. Byla vmístnosti, rostliny od stejnýh pìstitelùse ka¾doroènì opakují. V Jihlavì mìli výstavu na nádvoøí místníhomuzea se stahovaí støehou. Rostliny tak strávily pøevá¾nou èástvýstavy na èerstvém vzduhu pod ¹irým nebem.Dal¹í byla výstava v Ostravì, kdeMihala zaujaly diskokaktusy, kterévypadaly jako z umìlé hmoty. Údajnì to bylo zpùsobem pìstování.Pìstitel ne¹etøí vodou a rozumí zøejmì i hemii. Pøerov { tam bylamalá výstava, èlenù mají jen ¹est nebo snad osm. V Uherském Hra-di¹ti se ¹patnì fotilo. Bylo tam toti¾ zoufale málo svìtla. Zlín zaujalprostorem pøedsálí divadla, kde byla výstava naaran¾ována. V¹udedostatekmísta, dùstojné prostøedí. Prodej byl rovnì¾ doela rozsáhlý.Poslední byla tentokrát Praha se dvìma vástavami. Na Slupi a v Trójive skleníku Fata Morgana. Obojí ve znamení Pavla Heøtuse. Kdybytam nebyl on jako nejvìt¹í vystavovatel, byly by výstavy velmi hudé.Víe o tìhto výstaváh psal nedávno v Azetu Radek Èeh, který i doplnil Mihalùv výklad.Na závìr svého pøíspìvku nám Mihal Marèák pøedvedl nìkolik naskenovanýh materi-álù z tiskovin a diapozitivù nalezenýh v odpadu v jednom antikvariátu. Pøipomínají panaMouèku, bývalého pøedsedu, který se nedo¾il svýh leto¹níh devadesátin.Posledním pøispìvatelem byl Emil Va¹íèek z Blanska. Letos zaèal fotit ¹estého ledna.Ve svém støe¹ním skleníku, který struènì pøipomenul, proto¾e nám u¾ pøedná¹el kdysidøíve, nafotografoval jednak své rostliny a zároveò pøipomnìl a ukázal kaktusáøské práe21



jako roubování, pøesazování, sbìr a èi¹tìní semen apod. Souèástí pøedná¹ky byly i praktikérady. Emilovi se tøeba na prái osvìdèila obráená bílá smaltovaná kryí deska ze sporáku,na ní¾ je v¹ehno dobøe vidìt a ni se neztratí.Na závìrPetrMetela, který volnou tribunu øídil, podìkoval pøedná¹ejíímzapøíspìvky,pøedal ka¾démudrobnoupozornost od výboruklubuapodìkoval v¹empøítomnýmzaúèast.První únorový páteèní podveèer byl zá¾ivný a pestrý. Ve volné tribunì se tentokrát dobrouorganizaí dostalo na v¹ehny pøihlá¹ené. Nedostavila se nuda, uspokojeni mohli být jakodborníi, tak pøedev¹ím bì¾ní kaktusáøi.Ustavujíí shùze nového výboru 16. února 2016Shùze nového výboru se tentokrát se¹la na neutrálním místì a to ve stylovém salónkurestaurae Severka, kam nìkdy hodí nìkteøí èlenové výboru a dal¹í èlenové na posezení poèlenské shùzi.Prezident Bene¹ dohlí¾ejíí z obrazu na zdi vedle dobového rozhlasového pøijímaèese tak stal svìdkem voleb a prvního jednání nového výboru. Z neobvykle dlouhého zápisuvybírám to nejdùle¾itìj¹í { a opìt popoøádku:Shùzi zahájil bývalý jednatel Radek Èeh. Nejprve byla navr¾ena a bez pøipomínekjednomyslnì shválena revizní komise ve slo¾ení LubomírHrubý a Pavel Novák.Následovala volba pøedsedy: Byli navr¾eni dva kandidáti a dostali mo¾nost, aby sdìlilisvé volební programy a pøedstavy o budouím fungování klubu pod jejih pøípadným vede-ním. Hlasováním se pøedsedou klubu stal Petr Metela. Druhý kandidát { Jiøí Kolaøík { sestal místopøedsedou.Dal¹í funke byly obsazeny témìø jednomyslnì podle shématu minulého výboru:Jednatel {RadekÈeh, pokladní { JanaÈehová, distributor {Karel Ka¹párek, redaktoremzùstává Josef Poláh. Knihovnu zatím povede ve svém bytì Stanislav Stuhlík a o arhivse budou starat Stanislav Stuhlík a Petr Metela. Bez pøidìlìné funke zùstává Jiøí Peòás.Funke ve Spoleènosti zatím zùstanou dosavadním èlenùm, není dùvod pro zmìnu.Následnì se vedení shùze ujal nový pøedseda a byla projednána øada dal¹íh organi-zaèníhmimoøádnýh i obvyklýh vìí týkajííh se èinnosti klubu v dal¹ím období.Bylo projednáno a shváleno udìlení titulu èestného pøedsedy Stanislavu Stuhlíkovi.K tomu dojde na dubnové èlenské shùzi. Zároveò se výbor zabýval pøípravou výstavykaktusù.Èlenská shùze 6. bøezna 2016Shùzi zahájil nový pøedseda Petr Metela. Nejprve oznámil funke èlenù nového výboru.Potom byla pøipomenuta uzávìrka soutì¾e o fotogra�i na plakát. V souvislosti s pøípravouvýstavy vznikl problém s aran¾ováním. Hledáme pomoníky na aran¾ování, hlaste se, kdose na to trohu ítíte. Ka¾dá pomo se ení. Stále jsou vítány jakékoliv mo¾nosti propa-gae výstavy. Vyzýváme kohokoli, kdo mù¾e pomoi, abyhommohli zpomalit nebo zvrátitubývání náv¹tìvosti.22



Na výstavu máme pøislíbeny stejné prostory jako v minulém roe. Pøipravujeme novébannery na zviditelnìní výstavy. Na pøí¹tí shùzi se budou vydávat pøihlá¹ky pro vystavova-tele. Èísla vystavovatelù zùstávají stejná.Oznámení, ¾e se nabízejí vìt¹í rostliny kaktusù, adresa u PetraMetely.Následovalo slosování vstupenek, do kterého pøispìli rostlinami Petr Metela, JaroslavDobiá¹, Franti¹ek Chládek, Emil Va¹íèek, sl. Chromá aDalibor ©opf.Pøedná¹ku jako hlavní bod shùze si pøipravil Dr. Flek z Blanska.Není tøeba jej podrobnì pøedstavovat, vìt¹inou si jej pamatujemez nedávnýh pøedná¹ek, kdy nás zaujal poutavým vyprávìním ivelmi kvalitními a zajímavìnasnímanými obrázky.Déle ne¾hodinunámvyprávìl o své loòské estì, kterou absolvoval se skupinoukak-tusáøù pod vedením Jardy ©niera po jihozápadì Spojenýh státùamerikýh. Odlétali na pøelomu èervna a èervene. Po ètyøiadva-eti hodináh doestovali doLosAngeles. Po potí¾íh s pùjèovánímautomobilù se odebrali smìrem na Las Vegas.Cestoupotkali rostlinyEhinoatuspolyephalusvelikostimí-èù na házenou. Populae kaktusù je tam doela pìkná a zdravá. Poblí¾ rostly i odkvetléopuntie. I vìt¹ina ostatníh kaktusù byla po odkvìtu, tak¾e mnoho kvìtù dnes neuvidíme.Na nìkterýh rostlináh ji¾ v¹ak dozrávala semena, jinde bylo ov¹em i pozdì na nì.Rostliny v pøírodì bývají velmi hustì vytrnìné, èasto není vùbe vidìt epidermis. Rost-liny stejného druhu se èasto vyskytují na jednom stanovi¹ti s rozdílnými znaky. Cestovatelése nìkdy dostávali i do blízkosti vojenskýh objektù jako radarù, s armádou v¹ak nemìliproblémy a kaktusy si mohli prohlí¾et a fotografovat.Je¹tì v Kalifornii mezi nejroz¹íøenìj¹í rostliny na tisí zpùsobù patøily Ehinoereusengelmannii a Esobaria vivipara, ta na dva tisíe zpùsobù. Spoluestujíí ehinoereusáøiJanMiler a JanHadraba roz¹íøili na¹emu pøedná¹ejíímu povìdomí o tomto rodu.Dále pokraèovali do Nevady, kde se vyskytovaly rostliny Ehinomastus johnsoni opìts variabilní barvou trnù od ¾luté do èervené. Nìkde byla barva otrnìní na nalezi¹ti stabilní,nanìkterýhnalezi¹tíh v¹akbarva varírovala. Stanovi¹tì byla ¹tìrkovitá s absení humusu.Semen semo nedalo najít, estovatelé jen pabìrkovali po mraveníh.Západnì od jezera Moabe na¹li pouze hezké zlato¾luté opunie, které je v¹ak lep¹íobházet obloukem. V té dobì rapidnì stoupaly teploty { pøes den i pøes 50 ◦C a v noi se¹patnì spalo pøi tøieti stupníh.V Nevadì pøejí¾dìli do kaòonu El Dorado, kde si pøi¹li na své opìt ehinoereusáøi.Jako jedny z mála kvetouíh rostlin zastihli alespoò Feroatus aanthodes. Terén kaòonumá barevné vrstvy a vypadá velmi efektnì. V oblasti Nevady je velké suho, velmi dlouhotam nepr¹elo a pokles hladiny pøehradní nádr¾e byl asi 30 metrù. Je to zvlá¹tní, proto¾esousední Oklahoma pro¾ila tøi mìsíe pøedtím obrovské záplavy. I v oblasti Eho Hills bylypodobné ehinomastusy, svìtlej¹í otrnìní bylo vidìt i u star¹íh rostlin. I zde se vyskytovalydøíve vyjmenované rostliny.Co se týèe estování, ujeli za tøi týdny 11,5 tisíe kilometrù. Cesty byly dlouhé, únavnìjednotvárné, samé roviny. Cestou se plánovanì potkali s Rí¹ou Kalaèem a se Zlatkem Jane-bou. Setkali se v krásné krajinì SnowCanyon. 23



Nejúspì¹nìj¹í obrázky ze soutì¾e Foto na plakát

Jiøí Vítek Lahký/©vestková

Lahký/©vestková

Jan Ziegrosser24



Z pøedná¹ek Volné tribuny v únoru

Kaktusy p.Mrkvy s výhledem na Brno

Turbinikarpusy RudolfaMouliseNa levé stranì jsou nejúspì¹nìj¹í snímky ze soutì¾e kromì vítìzného snímku dvojie Jolana©vestková a Tomá¹ Lahký, který u¾ záøí na plakáteh. Vítìzùm a dal¹ím úspì¹ným bla-hopøeji. V¹em úèastníkùm i hodnotíím èlenùm výboru dìkuji. Podrobnìj¹í vyhodnoenínajdete v pøí¹tím èísle. 25



Pokud jde o divoká zvíøata a jinou havì», byli vzánì k vidìní hadi, høestý¹i se rádizdr¾ovali v místeh, kde nedávno pr¹elo. Pøesto jihmo nevidìli.Na pomezí Utahu a Arizony obdivovali krásné rostliny Utahia sileri. Utahie si na rùz-nýh nalezi¹tíh zahovávaly víeménì stejný vzhled. Vytrnìní bylo velmi tmavé a¾ èerné.Pøeva¾ovaly jednohlavé rostliny, místy se vyskytovaly víehlavé. Nejmen¹í rostliny mìly ko-lem pìti entimetrù, semenáèky k vidìní nebyly. V¹ude pra¾ilo nemilosrdné Slune. Proto¾eto bylo na indiánském území, nebylo radno se nikde dlouho zdr¾ovat. I v sousední Arizonìbylo prostøedí podobné.Dal¹ím zájmem estovatelù byly navahoje. Nìkteré byly na nalezi¹tíh dokone ozna-èeny plehovými ¹títky. Hledání miniaturníh rostlin pøi zemi bylo velmi obtí¾né, zejménado objevení první rostliny. Nìkteré rostliny nena¹li ani tehdy, mìli-li k dispozii souøadnieGPS. Na nalezi¹tíh v¹ak bylo pomìrnì málo rostlin.Pøístup do indiánskýh rezervaí bývá pouze na povolení, které na¹i estovatelé nemìlia pøihodily se i nároèné situae. V jedné ¹patnì oznaèené (povalenou edulí) indiánskéoblasti se potkali s hrubì ozbrojenými strá¾i, kteøí byli dosti nevlídní.Hrozivá anepøíjemnásituae pak skonèila na¹tìstí pouze pokutou a vykázáním.Poté pøejeli do vy¹¹íh nadmoøskýh vý¹ek (kolem 2000 m) za pediokaktusy. Klimatam bylo ponìkud pøíjemnìj¹í, krajina je porostlá nízkými boroviemi. Tam byl k nalezeníPedioatus paradinei, by» jej tam bylo málo a rostliny byly ukryté v trávì, s ní¾ splývaly.Dal¹í kouzelnou krajinou byl Nord Canyon, jakásí odno¾ Grand Canyonu. Hledalitam Pedioatus bradyi. Hledali dlouho a na¹li asi ¹est rostlin tìsnì pøed hranou kaòonu.Rostlinky rostly ve ¹tìrkovitém substrátu a byly vidìt díky své bílé barvì. A i zde byly témìøv¹udypøítomné E. engelmanii.Po pøejetí øeky Colorado je postihla prudká píseèná bouøe. Jako náhradu za nepohodlísi u¾ili studené øíèní vody a výhledù na nádherné krajinné senérie.V Utahu na druhé stranì øeky nav¹tívili typovou lokalitu Ehinoereus anonyensis.Kousek dále naházeli Sleroatus wrightii. Aèkoli potkali rostlinu s poupaty, otevøenékvìty jim zùstaly skryty.Dobrodru¾ství a rostlin bylo je¹tì o nìo víe, doprava a esty místy dost obtí¾né,niménì za nalezení a vidìní napø. rostlin Pedioatus simpsoni to rozhodnì stálo.Pøedná¹kabyla i pøesnedostatekkvetouíh rostlin zajímaváapoutavá.Bylo toostatnìoenìno i na následujíí shùzi výboru a do budouna poèítáme s jejím pokraèováním,proto¾e vyprávìní a obrázkù má Dr. Flek v záloze je¹tì mnoho. Èekají nás oblasti státùUtah, NovéMexio, Arizona a Texas.Shùze výboru 15. bøezna 2016Oproti minulé { zakládaí { shùzi mìla tato ji¾ pozvolnìj¹í prùbìh a ménì bodù k pro-jednávání. Výbor se se¹el { a má se tak dít do budouna dále { u pøedsedy Petra Metelyv Lí¹ni. Projednávaly se podrobnìji polo¾ky jako program nejbli¾¹íh shùzí, pøíprava vý-stavy, zejména její propagae. Minulá èlenská shùze a zejména pøedná¹ka Dr. Fleka bylahodnoena velmi pøíznivì.26



Èlenská shùze 1. dubna 2016První jarní shùze byla ponìkud netradièní. Byla lehe slavnostní a zvlá¹tní svou pøedná¹-kou. I tentokrát to v¹ak vezmeme hezky popoøádku.U¾ si pomalu zaèínáme zvykat na to, ¾e shùze vede nový pøedseda klubu Petr Me-tela. Petr zahájil a zaèal rovnou instrukemi k výstavì. Prùbìh bude velmi podobný jakov pøede¹lýh leteh. Na úterý oèekáváme nejvíe brigádníkù kvùli tì¾¹í prái. Rostliny jenutno pøivézt nejlépe ve støedu, je¹tì mo¾no ve ètvrtek dopoledne. Rostliny do prodeje po-dobnì. Pravidlem je jasné a èitelné oznaèení rostlin názvem, enou a èíslem vystavovatelev krou¾ku. V pátek kolem 16.30 bude o�iální zahájení. Hudba je domluvena, bude zále-¾et na poèasí. Nutno dodr¾ovat pravidla pro parkování vozidel a pou¾ívání manipulaèníhvozíkù, abyhom nepøeká¾eli prodeji ve Ètyølístku. Nepøeká¾et, umo¾nit proházení zákaz-níkù apod. Výstava konèí následujíí nedìli v 18 hodin. Likvidae výstavy probìhne opìtv pondìlí po 14. hodinì.Z dal¹íh informaí stojí za zmínku: Zemøel kaktusáø Miroslav Marek z Velkýh Pav-lovi. Bylo vyøízeno podìkování tìm, kdo se zúèastnili slavnostního rozlouèení. Bude selikvidovat sbírka, nejlépe v elku, pro zájeme byl sdìlen telefon. Dále byla inzerována bøe-lavská výstava v lednikém zámku v krásnýh restaurovanýh konírnáh od 6. èervene(pravdìpodobnì jen jeden den). Vstupné se nevybírá.Do slosování vstupenek pøispìli enami Fr. Chládek a p. Dobe¹ová. Výbor dìkuje.Hlavním bodem shùze bylo v¹ak udìlení titulu Èestný pøedseda Stanislavu Stuhlí-kovi. Petr Metela mu po deseti leteh, kdy byl stejným zpùsobem jmenován Josef Odehnal,znovu podìkoval a pøedal jmenování a drobný tekutý dar.
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Stanislav Stuhlík si vzal slovo, aby podìkoval a pøedev¹ím, aby se ujal pøedná¹ky, kterou sipøipravil. Pøedná¹ka byla mimoøádná tehnikou. Odlo¾ili jsme datový pro-jektor a oprá¹ili jsme promítaèku na diapozitivy 6× 6. Samotnápøíprava byla velkým vzpomínáním. První zábìry poøídil svýmpøístrojem Pentaon Six pøesnì pøed ètyøieti lety. S fotografo-váním na �lm se Standa rozlouèil v roe 2006. { Tedy po tøietileteh a opìt je to kulaté výroèí.Vzpomínámí se týkalo nejen jeho vlastníh rostlin, nýbr¾obsáhlo i øadu dal¹íh kaktusáøù a jejih rostlin. Jména a pøíbìhybudou podle popiskù a mù¾e se stát, ¾e nìkde se objeví urèitý¹um.Prvním snímkem bylo Astrophytum asterias od BohumilaSh�utze { významného brnìnského kaktusáøe. Byla zmínìna aukázána i sbírkaZdeòka Fleishera. Z významnýh jmen zaznìloi jménoOtakara Sadovského, autora názvosloví køí¾enù astrofyt(napø. senas) a (spolu)autora knih o astrophyteh.Dále se pokraèovalo podle abeedy { Aanthoalyium glauum { které mìl z popuduBohumila Sh�utze, který o nìm napsal kdysi poutavý èlánek. Atd. atd. Pokraèovalo sepraktiky ve stylu: þCo snímek, to pøíbìh.ÿ©tosy rámeèkù na promítaím stole se pod rukama promítaèe Radka Èeha postupnìpøemístily na druhou stranu. Vymezený èas ubìhl a myslím, ¾e ani tentokrát se nikdo z pøí-tomnýh nenudil a nikdo nelitoval jarního podveèera stráveného v posluhárnì. Obrázkypoházely pøevá¾enì od pøedná¹ejíího, vyu¾il v¹akmísty i obrázky dal¹íh kaktusáøù. Kva-lita promítaného obrazu byla poznamenána denní dobou a zatemnìním. Pøesto to bylo pronás { je¹tì pamìtníky této tehniky { dojemné pøipomenutí. Uvìdomili jsme si ohromnýrozhled a zku¹enosti pøedná¹ejíího. Pøipomnìli jsme si døívìj¹í doby a mo¾ná nìkdo sizavzpomínal a uvìdomil, o v¹ehno se za tu dobu zmìnilu. Co bylo fajn a o nestálo zazmínku. Co nás trápilo a o nás tì¹ilo. Koho jsme kdy a kde potkali. Jaké rostliny jsmevidìli a mìli. Jak jsme hltali vzáné informae ze svìta. Jak jsme získávali semena a rost-liny. Jak jsme snili o nesnadno dostupnýh novinkáh. Jak jsme vzánì potkávali významnéosobnosti svìtového kaktusáøství i u nás v Brnì. Jak se nìkteré vìi pøibli¾ovaly a stávalysamozøejmostí. Jak.. . Ka¾dý za sebe tìh þjakÿ najde urèitì elou øádku. Proè jimi plnitAzet.Doba se zmìnila. Tehnika rovnì¾. Zpraování obrázkù je nyní mnohem snadnìj¹í adostupnìj¹í. Aèkoliv kvalita digitálníh obrázkù ji¾ dohnala a nìkdy i pøekonala hemikoufotogra�i, rád jsem si na ty doby vzpomenul a vìøím tomu, ¾e jsem nebyl sám. I já jsem ná-slednì pøi nad¹eném hodnoení této shùze a pøedná¹ky horlivì pøikyvoval. Bylo skuteènìproè. Dìkujeme, Stando, stálo to za to.Shùze výboru 12. dubna 2016Výbor klubu v Lí¹ni projednal bì¾né organizaèní vìi, vyhodnotil minulou èlenskou shùzia pøedná¹ku. Byli upøesnìni pøedná¹ejíí na následujíí èlenské shùze, pøíprava výstavy28



nabývá stále konkrétnìj¹íh rysù. Po o�iální èásti shùze jsme blahopøáli JiøímuKolaøíkovik narozeninám a pokraèovali ve volné debatì.Výroèní zprávy odpovìdnýh funkionáøù klubuZpráva o hospodaøení Klubu kaktusáøù AstrophytumBrno za rok 2015Pøíjmy VýdajeÈasopis a èlenské pøíspìvky 54 360 KèVýstava a prodej rostlin 49 875 KèSympozium (vstupné) 7 900 KèSponzorské dary 10 060 KèVstupné na èlenskýh shùzíh 9 980 KèOstatní (reklamní pøedmìty, staré èasopisy) 1 485 KèCelkem 133 660 KèBì¾ný úèet 93 991 KèPokladna 54 425 KèCelkem 148 416 Kè

Èasopis 39 620 KèVýstava 20 014 KèSympozium 3 728 KèZájezd 12 258 KèAzet 9 361 KèNájem sálù 7 500 KèLiteratura 10 244 KèPo¹tovní slu¾by 669 KèOdmìna pøedná¹ejíím 2 820 KèOstatní 877 KèCelkem 107 091 KèPlán hospodaøení Klubu kaktusáøù AstrophytumBrno za rok 2016Pøíjmy Výdaje
Èasopis a èlenské pøíspìvky 54 000 KèVýstava a prodej rostlin 45 000 KèSympozium 5 000 KèVstupné na èlenskýh shùzíh 9 000 KèSponzorské dary 10 000 KèCelkem 123 000 Kè

Èasopis 37 000 KèVýstava 20 000 KèSympozium 15 000 KèZájezd 18 000 KèAzet 10 000 KèNájem sálu { pøedná¹ky 10 000 KèLiteratura 5 000 KèPo¹tovní slu¾by 2 000 KèOdmìna pøedná¹ejíím 4 000 KèNeoèekávané výdaje 3 000 KèCelkem 123 000 KèZprávy pøedkládá pokladní Jana Èehová29



Zpráva o èinnosti Klubu kaktusáøù Astrophytum za rok 2015Vá¾ení pøátelé,stejnì jako v minulýh leteh se v¾dy v únoru koná pravidelná výroèní èlenská shùzeKlubu kaktusáøùAstrophytum Brno. Je zde vyhodnoena na¹e èinnost za uplynulé období.Ná¹ klub vyházel ve své èinnosti z plánu práe, který byl shválen výroèní èlenskoushùzí v únoru 2015.Jednou z na¹ih hlavníh èinností bylo zaji¹tìní èlenskýh shùzí. V minulém roese uskuteènilo elkem 10 shùzí a konaly se na akademiké pùdì Masarykovy univerzity.Pravidelnými body programu byly zprávy funkionáøù a slosování vstupenek. Poté v¾dynásledovala odborná pøedná¹ka.Vminulém roe pøedná¹el jeden zástupe ze Slovenska, jeden z Polska, mimobrnìn¹típøedná¹ejíí byli dva a zbývajííh ¹est pøedná¹ek obstarali na¹i domáí èlenovéAstrophyta.Je tøeba podotknout, ¾e jedna pøedná¹ka bylamimoøádná.Na únorové výroèní shùzi se volné tribuny zúèastnilo pìt na¹ih èlenù.MarekNajvara Tomá¹ Kulhánek ukonèili èinnost ve vedení Astrophyta.Velmi dùle¾itým bodem na¹eho plánu je pravidelná výstava kaktusù i sukulentù. Tatovýstava je pravidelnì realizována v areálu Ètyølístku v Brnì-Bystri. Loòská výstava sekonala v období 30. 5. a¾ 7. 6. 2015. Celkem se jí zúèastnil 41 vystavovatel a bylo vystaveno1657 kvìtináèù. Na elkovém prùbìhu se podílelo 50 èlenù a odpraovali dohromady 845brigádnikýh hodin. Aran¾ování výstavy zvládla na výbornou Jarka ®ivotská s pomoníky.Podìkování patøí v¹em, kteøí pøispìli jakýmkoliv dílem k na¹í výstavì.Jako ka¾dý rok uspoøádal výbor první sobotu v záøí pro èleny, kteøí se podíleli narealizai výstavy, zájezd za kaktusy, tentokrát do výhodníh Èeh. Nav¹tívili jsme elkemètyøi kaktusáøe, a to Kokoru, Mièka, Grunda a Dubna. Jako v¾dy tento zájezd výbornìzorganizoval Petr Metela.Dne 17. øíjna se uskuteènilo sympozium v Brnì-Lí¹ni na radnii. Na sympoziu bylypøedneseny ètyøi odborné pøedná¹ky od domáíh èlenù Astrophyta, jmenovitì Jiøí Kolaøík:Peru { zemì retardérù, Jaroslav Záhora: Mexiko a rod Stenoatus, Jan Gloser: Za suku-lenty do Ji¾ní Afriky a Stanislav Stuhlík: Kaktusy podle abeedy. Celkem se zúèastnilo 79kaktusáøù, z toho z brnìnské organizae 54.V roe 2015 se výbor se¹el elkem 13krát. Na svýh shùzíh se výbor zabýval zaji¹tì-ním pøedná¹ek, výstavy, sympozia, vydávánímAzetu a øe¹il pøipomínky z øad vás, èlenù.Zpravodaj Azet vy¹el v roe 2015 ètyøikrát. Díky svému redaktorovi má stále kvalitníúroveò.Bylo bydobré, kdybyhommy, èlenové, víe pøispívali a tímobohaovali jeho obsah.V roe 2015 mìli èlenské pøíspìvky zaplaeny 164 èlenové klubu. Èasopis z Prahyodebírají 64 èlenové, na èlenské shùzi 60 èlenù, dohromady124, a 40 èlenù je bez èasopisu.Arhiv Astrophyta je ulo¾en u PetraMetely. Nezpraovanémateriály postupnì zprao-vává Stanislav Stuhlík.Knihovna, která je ulo¾ena v bytì pøedsedy, je prùbì¾nì doplòována o nové publikaeamá k dne¹nímu dni 1193 zaøazené tituly. Vzornì se o ni 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.30



Bìhem roku probìhla zmìna designu webovýh stránek, adresa se nezmìnila. Ad-resa www.facebook.com/AstrophytumBrno je také beze zmìny. Aktualizai oboumediíobstarává Radek Èeh.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.Plán èinnosti Klubu kaktusáøù AstrophytumBrno pro rok 2016
•Uskuteèní se 9 èlenskýh shùzí s odborným programem;
• Podzimní sympozium se uskuteèní v øíjnu 2016;
•Výbor se bude sházet pravidelnì jednoumìsíènì, pøípadnìmimoøádnì;
•Výstava probìhne ve Ètyølístku v termínu 28. 5.{5. 6. 2016;
•Bude zorganizován zájezd za kaktusy;
•Ètyøikrát vyjde zpravodaj Azet;
•Bude zaji¹»ována distribue èasopisu Kaktusy a slovenského èasopisu Cataeaeet. a to buï zasíláním po¹tou, nebo osobním odbìrem na shùzi, rovnì¾ mámemo¾nost 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 radì èasopisu Kaktusy.Zprávy pøedkládá jednatel Radek ÈehNoví èlenové výboru/revizní komise se pøedstavujíIng. Pavel NovákOd redaktora Azetu jsem dostal nejtì¾¹í úkol, jaký znám: Napsat v krátkosti nìo o sobì.Proto¾e jsem to slíbil a jsem zvyklý sliby plnit, nezbývá mi, ne¾ to zkusit. Tak¾e: Narozenv Brnì, stár 57 let, momentálnì bydlím vChrliíh. A proto¾e jsem od ukonèení vysoko¹kol-skýh studií ¾eleznièním zamìstnanem, bydlím tam na nádra¾í. Kaktusy pìstuji s nìkolikapøestávkami ji¾ od základní ¹koly. Popisovat, jak jsem se k tomu dostal, by v¹ak bylo pøíli¹zdlouhavé, tak¾e a¾ nìkdy ústnì. Momentálnì moje sbírka pøedstavuje tak a 9{10 m2.Nejhojnìji jsou v ní zastoupeny rostliny rodu Mammillaria, které jsem si oblíbil ji¾ v po-èátíh svého kaktusaøení pro jejih vzhledovou rozmanitost, pomìrnì snadné pìstovánía znaènou ohotu ke kvetení i v nìkdy dosti drsnýh podmínkáh, kdy¾ se mi na nì obèasnedostává volného èasu. Èlenem na¹eho klubu jsem zhruba od pøelomu tisíiletí, niménìji¾ pøed tím jsem doházel na shùze jako host. A proè jsem se stal èlenem výboru na¹ehoklubu? Hlavnì proto, ¾e v souèasné dobì je èím dál ménì lidí, kteøí mají èas a hu» nìodìlat pro ostatní a myslím si, ¾e je dùle¾ité, aby v dne¹ní uspìhané a hektiké dobì byly izahovány pøíle¾itosti k tomu, aby se lidémohli setkávat a bavit i nìèím jiným, ne¾ jen praí.A k tomu byh htìl svoji praí ve výboru pøispìt. Snad to jako krátké pøedstavení mé osobystaèí. 31



Ing. Jiøí KolaøíkKaktusy pìstuji s pøestávkami vynuenými ¾ivotními okolnostmi asi od roku 1968. Zpo-èátku to prostì byly jen kaktusy, speializae pøi¹la mnohem pozdìji kolem roku 1972 aprvnímùj zájem byl o rodGymnoalyium. Sbírka zùstala vOpavì u kamaráda a vNìmekujsem se od roku 1984 zaèal vìnovat rodu Notoatus a pozdìji kolem roku 1987 rodùmSleroatus a Pedioatus. Po návratu do ÈR a bìhem budování �rmy jsem po roe 1999zaèal s postupným roz¹iøováním sbírky o jihoamerikémrazuodolné kaktusy. Po první estìza kaktusy v r. 2008 do Chile a Argentiny nastal prudký rozvoj zájmu o rody Austroatusa Pteroatus, obenì tedy o rody, které sná¹ejí v zimì mráz. Od roku 2008 dodnes (bøezen2016) jsem nav¹tívil Argentinu a Chile nìkolikrát, Peru a Bolívii jedenkrát. V USA jsem bylv roe 2011, proto¾e mrazuvzdorné kaktusy obou amerikýh subkontinentù tvoøí vìt¹inumé sbírky. Z mýh est sestavuji pøedná¹ky a pøedná¹ím po elé republie a na Sloven-sku. Samozøejmì také pøedná¹ím a tlumoèím v nìmeky mluvííh zemíh { Rakousku,Nìmeku a ©výarsku. Letos jsem byl zvolen místopøedsedou KKAstrophytum.Pahypodium bispinosum (L. f.) A.D. C.Pahypodium bispinosum z èeledi Apoynaeae popsal v roe 1844 Alphonse Louis PierrePyramus de Candolle (1806{1893), syn slavnìj¹ího botanika Augustina Pyrama de Can-dolle (1778{1841). Poprvé jsme se mohli setkat s druhovým jménem bispinosum u¾ v roe1782 jako Ehites bispinosus L. f. a pou¾il jej takto Carl (von) Linné (1741{1783). Je¹tìexistuje jedno synonymum a to Belonites bispinosus E. Mey popsané v roe 1837 ErnstemHeinrihem FriedrihemMeyerem (1791{1858). Rod Pahypodium ustanovil v roe 1830angliký botanik JohnLindley, a v pøekladu znamená tlustá noha.Domovinou vý¹e zmínìnérostliny je Kapská provinie v Jihoafriké republie.Tento sukulent jsem vybral proto, ¾e jsem ve své sbíre zatím nevidìl kvést mnohopahypodií. Zmínitmohupouze dal¹í tøi své kvetouí zástupe, a toPahypodíumbreviaule(¾lutì kvetouí forma, existuje je¹tì bìlokvìtá), Pahypodium densiorum a Pahypodiumsuulentum, kterému je Pahypodium bispinosum velmi podobné. Po výsevu jsou obì rost-liny k nerozeznání, diferene se dostaví a¾ v pozdìj¹ím vìku, nebo pøi kvetení, o¾ je po-mìrnì brzy, a po ètyøeh leteh. Získání semen dnes není ¾ádný problém, literatura udáváklíèivost asi dva roky. Výsev se provádí stejnì jako u kaktusù. Semenáèe i dospìlé rostlinylze dr¾et v rùstu po elý rok pøi pokojové teplotì a nárazové zálive. Pokud zimujeme hlad-nìji (okolo 10 ◦C), provádíme zálivku velmi omezenì, a jednou za mìsí, a to i v pøípadì,jestli¾e rostlina shodí olistìní. Stanovi¹tì nemusí být nutnì na pøímém sluni. V oblibì mávenkovní letnìní a pomìrnì èastou zálivku, v dobì vegetae i dvakrát týdnì. Tato rostlinamá výhodu, ¾e snese i nìjaký ten pìstitelský pøehmat. Velmi vhodné je i tvarování vìtví,nejlépe v pøedjaøí. Rostlina na fotogra�i je asi deset let stará.Text a foto na titulní stráne Radek ÈehAzet { 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


