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Léto budi¾ pohváleno

A taky jaro, podzim a zima nebo po kaktusáøsku, jak kdysi prohlásil pan Hara¹ta, jaro a

pøedjaøí. Chválím léto, proto¾e koneènì { by» mírnì { u nás zapr¹elo, o¾ malinko pomohlo

v¹emu ¾ivému. Pravda, zemìdìli v dobì ¾ní mají asi jiný názor, leè já jsem vdìèný i za tu

trohu, a» spadla, kdy spadla. Suho je u¾ tøetí rok a poprvé, o bydlím ve Vlkovì, se stalo,

¾e rybník nenatekl do své obvyklé hladiny. Vytvoøila se plá¾, která vzápìtí zaèala zarùstat

pestrým plevelem. Doèká se ná¹ rybník ve þzdravíÿ za devìt let svýh pìtistýh narozenin?

Ani pohled do korun ovonýh stromù není kdovíjak povzbudivý. Ovoe bude hodnì

málo, nìkde pomrzlo v kvìtu, u nás opadaly u¾ nasazené plody, uvidíme, o zùstane. Stromy

si odpoèinou a na jaøe to zkusí znovu. Bez ohledu na to, o si o tom myslíme. Aspoò nìo

funguje.

Velmi pomalu si zvykáme na mìníí se harakter poèasí a vìt¹ina si stále je¹tì nepøi-

pou¹tí, ¾e na¹e hování je jednou z hlavníh pøíèin, nato¾ aby poítili potøebu nìo dìlat.

Na¹e sdru¾ení je tu v¹ak pøedev¹ím kvùli pìstování a zkoumání kaktusù, o¾ se zøejmì

doela daøí. Máme za sebou tradièní výstavu, která se vydaøila ke spokojenosti, s radostí

mluvíme o úspìhu { o tom kousek dále v listì.

Propukly prázdniny. Dovolené. Cestujeme. Doháníme, o jsme nestihli jindy. Nìkdo

odpoèívá. Nìkdo nabírá síly pøepnutím do jiného re¾imu, pøeorientováním se na jinou

èinnost. Èasto na takovou, jakou he dìlat pro radost, místo té, jakoumusel.

Èinnost v klubu, aè by se mohlo kvùli vynehaným èlenským shùzím zdát, nepøe¹la

do letní stagnae, stále pokraèuje. Výbor se shází, kaktusáøi estují na výstavy a do sbírek,

pøipravuje a domlouvá se dal¹í { pro èleny u¾ lépe viditelná { èinnost.

Prázdniny pro øadu z nás znamenají výluky v dopravì, zdlouhavé aménì pohodlné es-

tování, objí¾ïky, náhradní dopravu, zmatky a zpo¾dìní, nebývale zvý¹ený provoz a èekání

zvlá¹tì v dobì, kdy byhom htìli a potøebovali být nìkde jinde a dìlat nìo jiného. Snad i

to brzy skonèí.

A o èem budou z této doby jednou psát uèebnie dìjepisu? Tì¾ko odhadovat. Zøejmì

v¹ak bude na¹e doba popisována nìjak takto: Hospodáøské o¾ivení, nebývale nízkámíra ne-

zamìstnanosti, máslo stojí kolem padesáti korun, napìtí a pøetrvávajíí konikty ve svìtì,

postpravdivá spoleènost. Zejména poslední bod je významný. Dospìli jsme do doby, situaí

a prostøedí, kde se naprosto otevøenì mluví o tom, ¾e jsme krmeni l¾emi, ml¾ením a mani-

pulaemi, zatímo tomálokoho znepokojuje.Moøe pokusùo vzbuzování strahuanenávisti

prokládané úsilím o rùst spotøeby a degradaí hodnot, na nih¾ døíve spoleènost stavìla.

Nìkdo øíká, ¾e takové jevy bývají poslíèky významnýh zmìn a srovnávají dne¹ní dobu tøeba

s obdobím kráte pøed pádem Øímské øí¹e. Nikdo si v¹ak nedovede pøedstavit, jak by ta

zmìna mìla vypadat a projevovat se. Pouze jednotlivé jevy naznaèují dílky skládaèky. Jedni

stra¹í a druzí z toho tì¾í (mo¾ná ti stejní). Dal¹í se smìjí tìm ostatním. Nìkdo se bojí, jiný je

opatrný, dal¹í bezstarostný a je¹tì dal¹í lehkomyslný. Jiní { ti vzánìj¹í, v¹ak nikoli ojedinìlí

{ mají nadìji, otevøenou mysl, jsou slu¹ní a ohleduplní a to nejen vùèi bli¾ním, ale i k ¾ivot-

nímu prostøedí. Tøeba tím, ¾e si neberou víe, ne¾ potøebují. Nedají se oblbnout, zkoumají,

pøemý¹lejí, porovnávají. Je to v¹e velmi pestré a¾ slo¾ité. I pøesto dobøe pohopitelné na

základì pøírodníh zákonù.

30



Úvodní povídání patøí zakonèit radìji nìèím povzbudivým. Tøeba tím, o vás èeká

na dal¹íh stránkáh. Kromì obvyklýh èlánkù o èinnosti klubu a jeho výboru se dostane

na minule odlo¾ené vìi. Velmi mì potì¹il poèet vesmìs drobnýh, leè milýh pøíspìvkù

pøedev¹ím od èlenù klubu. A aèkoliv èíslo pøíli¹ nenafouknou, jsou hezkým signálem toho,

¾e se nebojíte a nestydíte podìlit s ostatními tímto zpùsobem o své zá¾itky a zku¹enosti

s kaktusy. Upøímnì vám za to dìkuji. Vedle toho se èinili i èlenové výboru. I jim patøí

mùj dík. Máme dokone povídání o nìkolika zajímavýh rostlináh. Uvidím, jak to pùjde

poskládat dohromady. Vypadá to, ¾e ani tentokrát nebude mít Azet obvyklý poèet stránek.

Nehám to plynout a a¾ se zastavím, uma¾u to na èíslo dìlitelné ètyømi.

To¾ hurá do toho, a» máte o èíst na zaèátku druhé èásti klubové sezóny.

Pohoda, hezký den

Josef

Neve¹lo seminule

Zpráva revizní komise o �nanèním hospodaøení za rok 2016

Revizní komise provedla kontrolu pokladní knihy, pokladní hotovosti, inventáøe a inven-

tární knihy a knihovny a na jejím základì konstatuje:

Pokladní kniha a ostatní doklady jsou úplné, pøehledné a mají v¹ehny nále¾itosti.

Vý¹e pokladní hotovosti souhlasí se zápisem v pokladní knize, inventáø a inventární kniha

souhlasí se skuteèností, poèet publikaí v knihovnì souhlasí s poètem publikaí v evidenèní

knize.

Finanèní hotovost byla èerpána v souladu se shváleným plánem.

Mimoøádný výdaj na dataprojektor a notebook byl projednán na èlenské shùzi, dùvod

ji¾ byl øeèen, ¾e parametry starého zaøízení ji¾ neodpovídají potøebám klubu.

Revizní komise vypraovala ke dni 17. 1. 2017 nový seznammajetku, který je pøilo¾en

ke zprávì revize a zahrnuje:

•Diaprojektor Meopta, navrhujeme k trvalému vyøazení, nepøedpokládáme jeho

pou¾ívání.

•Diaprojektor (který pou¾íváme).

•Dataprojektor nový, Epson.

•Dataprojektor BENQ, který navrhujeme k vyøazení, poneháme jej v¹ak jako

zálo¾ní.

•Nový notebook.

• Starý notebook Aer, navr¾en k vyøazení, poneháme si jej v¹ak v záloze.

• Pevný diskWestern Digital, 2 TB.

•Dvì pøíruèní pokladny kovové.

• Promítaí plátno o velikosti 2× 1,5 m.

• Promítaí plátno o velikosti 3 × 2 m. Vyøazujeme je z dùvodu ¹patného tehni-

kého stavu.

•Knihovna, nástave na knihovnu a kaktusáøské publikae v poètu 1205 ks. Po-

známka:Knihovna je ulo¾ena u pø. Stuhlíka, ostatní materiál u pøedsedyMetely.

Za revizní komisi LubomírHrubý
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Pøírùstky knihovny

Autor Název Rok Jazyk Èíslo

Atlas kaktusù XXVIII. 2013 èesky 1142

T. Sato Haworthia 2013 jap. 1143

Kakteen und andere Sukkulenten 2013 2013 nìm. 1144

Cataeae et. 2012/13 2012/13 slov. 1145

Adenium 1996{2004 1996/04 èesky 1146

Azet 2009{2013 2009/13 èesky 1147

Azet 2009{13 2009/13 1148

Kaktusy 2013 2013 èesky 1149

Adenium 2009{12 2009/12 èesky 1150

John Pilbeam Stapeliads 2010 ang. 1151

Fr. Bödeker EinMammillaria-Vergleihs-Shlüssel 1933 nìm. 1152

Luis Pfeiffer Cateen (reprint) 1837 nìm. 1153

F. A. Guil. Miquél Monographia generis Meloati (reprint) 1841 lat. 1154

Zemìpis svìta {Mexiko a Støední amerika 14 1931 èesky 1155

Mitteilungsblatt GÖK 2012 2012 nìm. 1156

Mitteilungsblatt GÖK 2013 2013 nìm. 1157

Zemìpis svìta { Ji¾ní Amerika 15/1 1929 èesky 1158

Zemìpis svìta { Ji¾ní Amerika 15/2 1930 èesky 1159

Almanah KK Plzeò 1965{2015 2016 èesky 1160

C. F. Förster, T. Rümpler Handbuh der Kakteenkunde (reprint) 1886 nìm. 1161

Gordon Rowley Enylopedie des plantes grasses 1978 fra. 1162

Erik Haustein The Catus Handbook 1988 ang. 1163

Steven A. Hammer Mesembs - The Titanopsis Group 2013 ang. 1164

Gymno�l 2009-2013 2009/13 èesky 1165

Kaktusy 2014 2014 èesky 1166

Kaktusy 2014 2014 èesky 1167

Kaktusy 2014 2014 èesky 1168

Kakteen und andere Sukkulenten 2014 nìm. 1169

Turbiniarpus 1996{2004 1996/04 nìm. 1170

Mitteilungsblatt GÖK 2014 2014 nìm. 1171

Gertrud& Ad Konings Cati of Texas in their natural habitat 2009 ang. 1172

Jo
�
el Lodé Taxonomy of the Cataeae, Index 2015 ang. 1173

Jo
�
el Lodé Taxonomy of the Cataeae, I 2015 ang. 1174

Jo
�
el Lodé Taxonomy of the Cataeae, II 2015 ang. 1175

Atlas kaktusù XXIX. 2014 èesky 1176

R.Mottram Mamillaria index 1980 ang. 1177

Gabriel Vere¹, Jiøí ©tembera Mrazuvzdorné kaktusy Severní Ameriky II 2015 èesky 1178

Elisabeth &Norbert Sarnes Austroatus 2015 2015 nìm. 1179

Rudolf Heine Lithops { Lebende Steine 1986 nìm. 1180

Klaus Ingenwepelt Mittagsblumen, Eiskraut und andere mesembs 2015 nìm. 1181

Rudolf Shmied Die anderen Sukkulenten - (m)eine Auswahl 2014 nìm. 1182
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Autor Název Rok Jazyk Èíslo

Friederika Hübner, Ulrih Tränkle Stapelia & Co. 2009 nìm. 1183

Moritz Grubenmann Madagasar { Ein Naturparadies 2012 nìm. 1184

Anton Hofer Turbiniarpus 2013 nìm. 1185

EkhardMeier, Johen Bokenmühl Epikakteen 2014 nìm. 1186

Andreas Hofaker Notokakteen 2013 nìm. 1187

DetlevMetzing Die Gattung Gymnoalyium 2012 nìm. 1188

Herbert Thiele WunderbareWelt der Parodien 2011 nìm. 1189

T.Boeuf, M. Berhtold { K. Horn Yua und Hesperoyua 2009 nìm. 1190

Werner van Heek,Willi Streker Die Gattung Arioarpus 2008 nìm. 1191

Fikensher, Berht, Shölz,Wittau Lobivia & Co. 2015 nìm. 1192

Tóth Norbert, Libnár Antal Hordókaktuszó 2009 maï. 1193

Atlas kaktusù XXX. 2015 èesky 1194

Kaktusy 2015 2015 èesky 1195

Kaktusy 2015 2015 èesky 1196

Kaktusz-Világ 2013 2013 maï. 1197

Kaktusz-Világ 2014 2014 maï. 1198

Cataeae et. 2014{2015 2014/15 slov. 1199

Kakteen und andere Sukkulenten 2015 2015 nìm. 1200

Mitteilungsblatt GÖK 2015 2015 nìm. 1201

Hans Frohning Kakteen in Eis und Shnee 2016 nìm. 1202

Karwek-Kershbaum-Mähler.. . Eriosye 2016 nìm. 1203

Atlas kaktusù 2016 2016 èesky 1204

John Pilbeam Stapeliads 2014 ang. 1205

Fotka na plakát

Do leto¹ního výbìru fotky na plakát výstavy pøispìli následujíí èlenové klubu: Chromá,

©kaloud,pár©vestková-LahkýaTihelka.Vevýbìrubylo12 fotogra�í. Jednabyla vylouèena

pøedem pro formát na stojato a proto¾e nebylo mo¾né ani oøezem získat pøípadný obrázek

na plakát. Jeden snímek nezískal ani jeden bod.

Hodnotilo devìt èlenù výboru, pìti a¾ jedním bodem oeòovali snímky, které se jim

nejvíe líbily. a výsledek je takový:

1.Èervenokvìtá rebutie od páru ©vestková-Lahký, znáte z plakátu, 29 bodù. Na-

prosto pøesvìdèivé vítìzství. Fotoaparát PanasoniDMCFZ-18.

2. Snímek dua ©vestková-Lahký, 19 bodù. Fotoaparát jako pøede¹lý.

3. Snímek Jiøího ©kalouda, 16 bodù. Fotoaparát KoniaMinolta Dimage A200.

V¹em pøispìvatelùm dìkujeme. Úspì¹né snímky pravdìpodobnì vyu¾ijeme na pøedbì¾ný

leták výstavy nebo k jinému vhodnému úèelu. I v dal¹ím roe byhom htìli fotku na plakát

vybírat podobným zpùsobem. Myslete na to, prosím, u¾ vèil a vybírejte úlovky ze svýh

arhivù, abyste je mìli pøipraveny, jakmile vás zaèátkem roku 2018 výbor opìt vyzve.
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Shùze výboru 21. 3. 2017

Shùze výboru se se¹la na obvyklém místì u pøedsedy Petra Metely v Lí¹ni. Byla vyhod-

noena minulá shùze s pøedná¹kou Zdeòka Járy jako zdaøilá a pøínosná, kromì hezkýh

fotogra�í zaujaly informae o pìstování a rozmno¾ování kaktusù.

Dále byl upøesnìn programnásledujííh pøedná¹ek. byl navr¾en záøíjový zájezd a jeho

program a organizae následujíí èlenské shùze.

Hlavnímbodem byla v¹ak pøíprava výstavy, její¾ termín se kvapem blí¾í.

Bylo urèeno, ¾e Azet vyjde jako dvojèíslo, aby mohl být v kvìtnu odeslán na distri-

bui s èasopisem do Prahy. Dále vyvstal úkol hledat vhodné místo pro umístìní klubové

knihovny, která zatím funguje u bývalého pøedsedy Stanislava Stuhlíka.

Nakone èlenové poblahopøáli k narozenínám Radkovi Èehovi. Výbor mu zároveò

dìkuje za zaji¹tìní obèerstvení.

Èlenská shùze 7. dubna 2017

Na shùzi nás pøivítal pøedseda Petr Metela. Nejdùle¾itìj¹ím bodem byla pøíprava výstavy.

Petr pøipomnìl termín výstavy i zaèátek brigád, svoz rostlin, jejih oznaèování (eny do-

poruèuje zaokrouhlovat na násobky pìtikorun), pravidla hování v areálu �rmy Ètyølístek,

parkování pøed prodejnou, pùjèování vozíkù apod. a nehybìlo pozvání na slavnostní za-

hájení. Zároveò po¾ádal o doplnìní seznamu slu¾eb, aby byly v¹ehny dny dostateènì ob-

sazeny. Pøipomnìl pravidla oznaèování rostlin a zaházení s nimi. Plakáty zrovna nejsou

k dispozii, do kone pøedná¹ky v¹ak budou.

Karel Ka¹párek { distributor tisku nabízí hromadné objednání Atlasu sukulentù.

Cenami do následného slosování vstupenek pøispìli pánové Køivánek, Dohnalík, Støí-

teký a zøejmì je¹tì jeden (jméno jsem v¹ak nezahytil).

Organizaèní èást shùze skonèila po dvanáti minutáh pøivítáním pøedná¹ejíího

Jiøího Jandy z Pávova u Jihlavy, kterého si pamatujeme z pøedná¹ky asi pøed ètyømi lety,

Pøedná¹ku zahájil slovy, ¾e mo nepøedná¹í a není dobrý vypravìè,

o¾ v zápìtí svým výkonem vyvrátil.

Vìnoval se roduMonanthes, z nìho¾ se døíve pìstovaly sotva

dva druhy, aè jih tøeba na ostrovì Tenerife roste a¾ ¹edesát.

Rostliny se vyznaèují tím, ¾e nemají obvyklé zásobní orgány.

Jsou vydány napospas pøírodì, a proto jim velmi vyhovují právì

Kanárské ostrovy propolohy hránìnépøedpøímýmslunem.Oe-

òují rosu amírnou pravidelnou vláhu. Dal¹ím jejih dùle¾itým atri-

butem je absolutní spolehlivost kvetení, nejvíe v kvìtnu a èervnu.

Nìkdy kvetou i døíve a potom znovu v obvyklé dobì.

Pro pìstování potøebují rytmus jako v pøírodì: Plný rùst z jara a kvetení, pøes léto

odpoèívají, pou¹tìjí nejstar¹í listy, na podzim se opìt probouzejí a pøirùstají. U nás se

probouzejí v únoru, a» jemeteorologiky jakýkoliv. Vývoj je velmi ryhlý. Reagují v¹ak velmi

itlivì na vodu. Kdy¾ se to pøe¾ene, je tøeba je hvíli nehat nasuho, aby se stáhly do

pùvodního vzhledu. Nejvíe je v¹ak potøeba hránit je pøed pøehøátím a plným slunem.

Rostliny se snadno nehávají opylovat hmyzem a vzniká mnoho hybridù a pøehodnýh
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typù. Systém uvádí asi deset hlavníh druhù, názory botanikù se li¹í, nebo» je tì¾ké urèit, o

je pravý druh a o je pøírodní hybrid.

Dostali jsme se na ostrov Tenerife. Rostou tam v¹ude, jen na jihu, kam se jezdí turisté

koupat, je jih ménì, proto¾e je tam na nì pøíli¹ horko. Rostou v rùznýh nadmoøskýh

vý¹káh od moøe a¾ do hor. Jandovi nejezdí jako kaktusáøi podle GPS, jdou naslepo a

vyhledávají dvouentimetrové homáèky. Byli tam v roe 2008, vidìli na jednom místì

tisíe rostlin, ètyøi druhy a hybridy ve stejné oblasti vzájemnì propletené. Po nìkolika leteh

tam nena¹li ni, proto¾e mezitím nastal velmi horký a suhý rok, tak¾e témìø vyhynuly.

Budoumuset èekat, ne¾ se zase zavleèou a rozmno¾í.

Rostliny mají na svém povrhu bublinové, mìhýøkovité buòky, tak¾e vypadají jako

posypané krystalky. Ty slou¾í k zahytávání vody. Podle poèasí se mìní jejih mno¾ství.

Rostliny pøirùstají dihotomikým dìlením. Støed zashne a vyrazí dva, ètyøi výhonky a tak

vznikají tìlíèka kulovitého tvaru. Staré rostliny tvoøí kmínky, o¾ se namísto zmlazování dá

vyu¾ít na formování sukulentníh bonsají. Pøesazovat rostliny staèí jednou za dva roky. Je

¾ádouí støíhat odkvetlé kvìty. Jednak se tím zmen¹uje prostor pro ¹kùde a uryhlí se tím

dal¹í kvetení. Rovnì¾ tím rostlinám odlehèíte, tak¾e se tolik nedeformují.

Pan Janda pìstuje rostliny rád v keramie, kterou vyrábìl Laïa Zatloukal. Ten v¹ak ji¾

ne¾ije a zùstala po nìm spousta keramikýh krásnì patinovanýh misek.

Pøedná¹ka rozhodnì nebyla jednotvárná. Pøedná¹ejíí pøeskakoval od pìstování k po-

vídání o estáh a nalezi¹tíh a vyprávìní prokládal zmínkami o keramie a kamnani hodí.

Rostliny jsou miniaturní a není snadné pro nì sehnat pøimìøenì malé kvìtináèe. Proto

k sázení vyu¾ívají kamínky s dírkami. Staèí malé mno¾ství substrátu. Jeden ministromek

se dostal i do pelhøimovské knihy rekordù a stal se mediálnì proslulou kytkou. Øíkají mu

Prek. Pelhøimov je mìstem rekordù a tím i mìstem magorù. Rekordy jsou opravdu dost

¹ílené, o nìkterýh jsme se rovnì¾ doslehli.

Rostliny rostou ve skaláh, ve ¹tìrbináhmezi kameny.Krajina je tampøekrásná, pøed-

ná¹ejíí doporuèuje k náv¹tìvì a k toulaní po horáh. Jindy rostou rostliny v rozpadavém

tufu. Jsou shopny vy¾ít témìø z nièeho.Mají-li dost èasu, vytvoøí si dokone jakýsi kaudex.

Jediný druh { Monanthes laxiora { má rád plné slune. Mívá vybarvené listy, u nás

v¹ak, proto¾e se probouzí do slabého sluneèního svitu, bývají listy zelené.

Dále Jiøí Janda vyprávìl o øadì druhù, o pìstování, o tom, abyhom byli opatrní pøi

letnìní tìh rostlin, proto¾e velmi hutnají pl¾ùm, o tom, ¾e vytváøejí voskový povlak, který

mívá rùzný harakter a podle nìj rostliny vypadají velmi pestøe.

Dal¹í zajímavùstkou bylo, ¾e nìkdy pøed dvaeti lety dostal od jakéhosi pìstitele rost-

linu, která se velmi nápadnì podobá nedávno novì popsané rostlinìM. subrosulata.Mnohé

nasvìdèuje tomu, ¾e by tomohla být právì ona.

V poslední èásti pøedná¹ka nabrala mírnì na tempu, následovala jedna rostlina za

druhou, jeden pøíbìh za druhým, krajinky i snímky ze skleníku.

Pøedná¹ka byla zakonèena pøáním, aby se zítra podaøil Kometì ten meèbol a aby se

v budounumohla utkávat i s Duklou Jihlava.

Dostalo se i na nìkolik dotazù, tøeba na konkrétní podmínky pìstování { starý skleník,

do kterého fouká a je to jakomalé Tenerife.. .

Mezitím donesl Radek Èeh plakáty na výstavu a po hodinu a deset minut trvajíí

pøedná¹e jsme se odebrali na posezení do nedaleké Severky.
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Shùze výboru 18. dubna 2017

Shùze se opìt se¹la v Lí¹ni u pøedsedy Petra Metely. Zaèalo se s hodnoením { tedy po-

hvalouminulé pøedná¹ky Jiøího Jandy. Byl upøesnìn programnásledujííh akí a zejména

pøedná¹ek a pøedná¹ejííh. Hlavnì se v¹ak jednalo o nadházejíí výstavì a mluvilo se

u¾ mnohem konkrétnìji o podrobnosteh a úkoleh èlenù výboru zejména v propagai a

v pøípravì. Bylo stanoveno, ¾e Azet vyjde tentokrát jako dvojèíslo a pøipomenuta potøeba

hledat vhodnémísto pro klubovouknihovnu.Rovnì¾ bylo naplánováno zaji¹tìní následujíí

èlenské shùze a pøedná¹ky.

Èlenská shùze 5. kvìtna 2017.

Shùzi zaèal pøedseda Petr Metela ryhlým shrnutím pokynù k výstavì. Pøedal slovo Jiøímu

Peòásovi, který doplnil pokyny pro pøíjem rostlin.

O�iální èást ukonèilo slosování, do nìho¾ pøispìli pánové Va¹íèek, So¹ka aMrkva (a

mo¾ná je¹tì nìkdo, nemáme jistotu). Výbor v¹em dárùmdìkuje. Cen bylo hodnì amnoho

vstupenek bylo odmìnìno.

Po deseti minutáh bylo hotovo a pøivítali jsme pøedná¹ejíího {

pana Jiøího Musila, který v loòském roe { v listopadu { nav¹tívil

Mexiko.

Prohlásil, ¾e je mu tí nav¹tívit nejvìt¹í klub na Moravì. Ze

své pøedná¹ky nehe dìlat nekoneèný strohý estopis, jakýh jsou

mraky, he pojmout svou pøedná¹ku jako deset nej. . . této výpravy

doMexika.

Prvním nej.. . byla nejlep¹í parta, jakou si vùbe dovedete

pøedstavit: Zaèal poèítáním a pøidìlováním èísel: Uno { Honza

Jí¹ka, studoval veterinu v Brnì a hodil do na¹eho klubu, þnehu-

mánní lékaøÿ. Druhým byl on sám { organizátor esty. Tøetím byl

Karel Sladký, klubový i expedièní pokladník, staral se i o vnitøní dezinfeki a vyu¾íval

k tomu ka¾dou pøíle¾itost. Dal¹í byl mladý èlenMili (?) Sýkora poházejíí z nejvýhodnìj-

¹ího místa republiky. Jako hasiè se usadil v Plzni, kde si na¹el i ¾enu. Dále byl pøedstaven

JirkaVinaø { nejstar¹í èlen výpravy, jinak keramik. Byl s nimi pøedtímna estì doArgentiny.

Prodal jednu ze svýh tøí keramikýh peí a pøidal se k výpravì i doMexika, kam jej to táhlo

víe. Dále Petra Jí¹ková { dera Honzy Jí¹ky, èlenka klubu, ohromný ¾ivel, pomáhá tátovi

s kaktusy, u¾ívala si to. A nakone Lábus {Lubo¹Kana.Dìlá �lmy, natáèí, zpraovává �lm

natoèený na expedii.

Druhýmnej.. . je nejzajímavìj¹í lokalita.Kam¹lápne¹, tamkytka.Vprezentai na fote

jednoho metru ètvereèného zakrou¾kovává rostlinky vìt¹inou zata¾ené do zemì. Aselifor-

misky, fosuláèky,mamilárie.. .

Tøetím nej.. . jsou nejnáhodnìj¹í nálezy. Ty vznikaly pøi zastávkáh, které si vy¾ádal

tlak v tìlesnýh útrobáh.

Ètvrtým je nejvìt¹í pøekvapení { Cerro Bola { lokalita astrofyt a dal¹íh rostlin ve státì

Coahuila.
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Pátým nej.. . je nejsevernìj¹í v Mexiku. Jeli ménì obvyklou estou, aby v nároèném

pra¹ném terénu dorazili do laguny. Opìt se potvrdilo, jak nesnadné je najít první rostlinu

a oè lépe to jde poté, o nìkdo tu první objeví. V této lokalitì naházeli kaktusy ve spáráh

mezi kameny.

©estým nej.. . jsou nejkrásnìj¹í thelokaktusy. Jiøí Musil jmenoval nìkolik lokalit, kde

tyto rostliny na¹li. Rostliny byly obrovské, zá¾itek z pøírody je nejlep¹í. Zároveò tam potkali

ariokarpusy, i kristátní formy.

Sedmým nej.. . je nejvìt¹í mejdan v Mexiku podle rad Karla Pavlíèka. Potkali i partu

slovenskýh estovatelù a strávili s nimi bujarou no. Nakone poklidili, odstranili odpad,

vyfotili se a jeli dále.

Osmým nej.. . jsou nejoèekávanìj¹í lokality astrofyt asterias, aztékií ritteri a aztékií

hintoni. Prostì a jednodu¹e { nejproáknutìj¹í rostliny.

Devátým nej.. . je nejkrásnìj¹í den { z Jaumave do Jaumave. Lokalita astrophyt myri-

ostigma. Koupání v jezírku v tì¾ko dostupné jámì èi kaòonu. Po sejítí 420 shodù v¹ak byli

odmìnìni.

Desáté je nejsmutnìj¹í { Tula, pìkné, upravené mìsteèko, kone, louèení. Nedaleko

pyramidy Slune aMìsíe, kamu¾ ne¹li a jejih¾ obrázky se s námi Jiøí Musil rozlouèil.

Mezi body z toho desatera nej. . . se samozøejmì ve¹lo obvyklé vyprávìní o rostlináh

a lokalitáh i o tom, jak mù¾e kaktusy doma postihnout tøeba monilióza, kterou u nás

známe jako horobu po¹kozujíí na¹e ovoe. Na¹li a potkali i jiné rostliny a ¾ivoèihy, tøeba

pavouky a ¾elvy.Nehybìla ani zmínka o náv¹tìvì rozsáhlýh a ú¾asnýh jeskyní, o¾ svìdèí

o tom, ¾e v té oblasti muselo být kdysi hodnì vody.

Bylo vidìt, ¾e pøedná¹ejíí si pøedná¹ku, která trvala hodinu a tøiètvrtì, i estu, o ní¾

mluvil, vyhutnal s radostí a s nad¹ením.My, jako posluhaèi, ostatnì taky.Mìlo to svou dy-

namiku, bylo to pestré a zajímavé. Vyvá¾ená míra kaktusù, estopisu, èlovìèího vyprávìní,

gastronomie, pìstování agáve a pálení tequily, národopisu.. . Tak nìjak by se dal shrnout

zá¾itek z kvìtnové pøedná¹ky.

Shùze výboru 16. kvìtna 2017

I tato výborová shùze se konala u pøedsedy PetraMetely v Lí¹ni. Kromì hodnoení minulé

pøedná¹ky { velmi pozitivního { vyvstala debata o poøízení vlastního ozvuèovaího zaøízení,

o vý¹i honoráøù a pøíspìvkù na estovné pro pøedná¹ejíí { zatím beze zmìny a plánování

následujííh pøedná¹ek.

Hlavním bodem byla ov¹em pohopitelnì pro tuto dobu pøíprava výstavy kaktusù.

V¾dy» brigády na instalai propuknou pøesnì za týden v úterý.

Sedím na kolejíh, které nikam nevedou.. .

Muzikanti zaèínají hrát jednu z mýh nejoblíbenìj¹íh a srdeèníh písnièek a jámám právì

nejvy¹¹í èas utíkat na trolejbus a na vlak. Co se dá dìlat. pozdìji mi ni poøádnì nejede.

Konèí pro mì zahájení leto¹ní výstavy kaktusù. Sedìlo by se rádo je¹tì hvíli v pøíjemné

spoleènosti kamarádù z Astrophyta, pøi mému srdi blízké trampské muzie a zpìvu, jen¾e

v¹eho do èasu.
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Zaèínám tak nìjak divnì odprostøedku. Chi psát o výstavì. Pominu-li ¾e její pøíprava

zaèala témìø pùl roku pøedem na výborovýh shùzíh a jednáním se ¹éfem Zahradního

entra Ètyølístek v Brnì-Bystri, pro øadu èlenù zaèala v úterý 23. kvìtna první brigádou.

Bylo nás tam dost, pøíprava nebyla pøíli¹ nároèná a v¹e potøebné jsme stihli dobøe a

vèas. Následoval pøíjem rostlin, který øídil Jiøí Peòás a aran¾ování, kterého se ujala Jarka®i-

votská. Osvìdèená sestava. V¹e se povedlo, nenastaly ¾ádné vá¾né problémy a propraovali

jsme se k páteènímu zahájení.

Poslední úpravy, doplnit na poslední hvíli pár edulek a jde se ven ze skleníku, kde

ji¾ èeká kapela s mexikou svatbou. Mehulíni se o¾enili, . . .mexikou noí své ¹tìstí hle-

dám...Budou projevy va¹nostù. Ale kdepak, muzikanti se do toho opøeli znovu a rvou

struny na ostøe synkopikém foxtrotu Emila Franti¹ka BurianaChlupatý kaktus. Je milé, ¾e

se po leteh nauèili kvùli nám nìo nového.

A¾ vèil: Pøihází PetrMetela a proná¹í svùj krátky projev:

Vá¾ení pøátelé, dovolte, abyh vás pøivítal na tradièním zahájení. Myslím si, ¾e u¾

se stalo opravdu velkou tradií. V podstatì u¾ ètvr» století se zde plus/mínus ve stejné

sestavì sházíme a musím uznat, ¾e ka¾dým rokem ta výstava je hezèí, a kdy¾ jsem se na to

v klidu díval dopoledne, musím pøiznat, ¾e se mi líbí zas o nìo ví. Mo¾ná to zní tro¹ièku

nafoukanì, ale opravdu, díky tomu, ¾e samozøejmì pøivá¾íte vy, vystavovatelé, krásné kytky,

za o¾ byh vám htìl podìkovat, samozøejmì musíme podìkovat i brigádníkùm, kteøí

zde udìlali obrovský kus práe a v neposlední øadì musím zmínit na¹i aran¾érku Jaru¹ku

®ivotskou, bez které byhom to v podstatì nikdy poøádnì dohromady nedali, tak¾e Jarko,

velký dík. [Potlesk a pohvalné bruèení pro Jarku.℄

A samozøejmì, kdy¾ tedy dìkuji, nejvìt¹í dík patøí vedení { øediteli in¾enýru Kutílkovi,

bez jeho¾ vydatné pomoi a obrovské tolerane vùèi nám, kdy nám umo¾òuje, abyhom

si tady praktiky ètrnát dní dìlali, o heme, èím¾ ho taky nìkdy poøádnì rozèilujeme...

[Ing. Kutílek: þLetos né.ÿ℄ Ano, letos opravdu, a¾ jsem z toho mìl tro¹ku strah, jak to

v¹ehno dobøe ¹lo, podezøele dobøe to v¹ehno vyházelo, v¹ehno to klaplo, tak¾e je¹tì

jednou mokrát dìkuju a panu øediteli [podávaje mu lahev tequily℄ malé podìkování za tu

trpìlivost s námi.

A slova se ujímá Ing. Kutílek: þDámy a pánové, vá¾ení hosté, milí pihloni. Jsem rád,

¾e jsme tady spolu { pomalu to bude { tøiet let, o se tady sházíme a vy jste pøád takoví

stabilní. Tøeba { dozvìdìl jsem se, jestli je to pravda, nebo ne { ¾e klub skalnièkáøù, který

tady tøiet let byl, konèí, proto¾e u¾ nemají tu sílu,mladí neexistují a vy jste vytrvalí.My jsme

tomu vdìèni, proto¾e heme, aby na¹e �rma byla pestrá a vy k tomu dost napomáháte.

Jsem rád, ¾e jste tady. My se taky sna¾íme, kdy¾ tady ka¾dý rok jste, vidíte, ¾e v¾dyky nìo

nového postavíme, ono to není zadarmo, jsme èistì soukromá �rma, teda víeménì moje,

tak¾e to není jednoduhé jen tak utáhnout. Dìkuji vám mokrát, ¾e jste pøi¹li a hezky se

bavte a pijte.ÿ

Za potlesku popøál Petr Metela v¹em dobrou zábavu, ¹el otevøít výstavu pro první

nedoèkavé zájeme o nákup rostlin a ohlásil, ¾e obèerstvení u¾ funguje.

þSvìt je plnej dobrejh kamarádù...ÿ { u¾ zase hraje muzika. Rozházíme se, jedni na

výstavu, druzí za obèerstvením, o nì¾ se starají Karel Ka¹párek, Lubo¹ Hrubý a man¾elé

Èehovi.
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Fotogra�e na plakát { páru ©vestková-Lahký a Jiøího ©kalouda

Pøíprava výstavy { první brigáda v úterý
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Výstava 2017 { zahájení v pátek 26. 5. 2017

Výstava 2017→
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Rostliny p. Køivánka po øezu→
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Roubování v Blansku 3. èervna 2017

Sympózium v Praze 25. bøezna 2017

GrahamCharles a Jaroslav Víh (f. Petr Pavelka) Pøedsálí (f. Lumír Král)
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Za pøíjemného poèasí ve vyprávìní s kamarády pøi pivu a pìkné muzie ubíhá odpo-

ledne a jsem zase na zaèátku { nebo na koni { nebo na koni zaèátku: þ.. .Koukám na

kopretinu, jak miluje se s lebedou./Mraky vzaly Slune zase pod svou ohranu./Jen ty nejde¹,

holka zlatá, kdypak já tì dostanu...ÿ

O výstavì byh mohl povídat dlouho. Mohl byh psát o tom, o kdo udìal pro pøípravu a

propagai, jak byly zaji¹tìny slu¾by, kde jsou slabá místa, o je tøeba pøí¹tì vylep¹it, o se

naopak ukázalo jako nadbyteèné apod. To jsme ostatnì rozebrali { a mo¾ná zase budeme {

na shùzi výboru. Jsou to vìi trohu shované pro bì¾ného náv¹tìvníka a øadu èlenù.Mohl

byh psát o vyúètování èi �nanèní bilani. Mo¾ná pøí¹tì. Zatím jen víme, ¾e mù¾eme být

spokojeni. Obstojná náv¹tìvnost, úspì¹ný prodej rostlin, mírnì zvý¹ené vstupné.. . O tom

mo¾ná napí¹í povolanìj¹í.

Já radìji nehámhovoøit obrázky v pøíloze uprostøed tohoto se¹itku. Jen tak, pro pøipo-

menutí. Vedle tìh døívìj¹íh jsou trohu podobné a v nìèem odli¹né. Odrá¾ejí skuteènost,

trohu i náladu a styl výstavy. Opakovatelnost i jedineènost. Najdìte si to své.

Spí¹e pro úplnost uvedu popisky k obrázkùm ze zahájení: Hudebníi nìkde mezi mexikou

svatbou a hlupatým kaktusem; Ing. Pavel Kutílek a Petr Metela; pánové JanHara¹ta a Sta-

nislav Stuhlík; Jiøí Va¹ina; Ota Tuèka; TáòaHavelková; Petr Horákovský, Jaroslav Dobiá¹;

Jiøí Urban, Jan Ziegrosser a LubomírHrubý; Jarka ®ivotská.

A úplnì nakone pár hlá¹ek z náv¹tìvní knihy, které mì zaujaly a vypovídají o do-

jmeh na¹ih náv¹tìvníkù: þKrásná výstava za kterou dìkujeme, kaktusáøi Hodonín, Ci-

gánková(?)ÿ þNádherná výstava. Dìkujeme. ©imon{Ivanaÿ þOpìt zá¾itek .. .ÿ A v podob-

ném duhu dále na tøeh stránkáh. Pøi¹li náv¹tìvníi i ze zahranièí. Tøeba ze Slovenska.

Víme, ¾e i odjinud, jen se nezapsali. Nejvìt¹ím zvonkem ov¹em byla hlá¹ka úplnì na koni:

þPøipadám si jako v Afrie.ÿ

Èlenská shùze 2. èervna 2017

Termín shùze vyhází v posledníh leteh do prùbìhu výstavy. Aè bývá ponìkud ni¾¹í úèast

zpùsobená i jinými pøíèinami, nebývají pøedná¹ky o ni ménì zajímavé a u¾iteèné. Tøeba

jako tentorkrát. Leè popoøádku.

Shùzi zahájil a vedl Petr Metela. Bylo to struèné a svi¾né. Pøipomenul probíhajíí

výstavu a její slibný prùbìh. Jako íl pro záøijový zájezd je navr¾ena esta na olomouko.

Byla jedna pøipomínka z pléna, pøibli¾nì takto: þMyslím si, ¾e tato leto¹ní výstava nestojí. . .

{ no, nestojí si tak, jako minulá léta, ¾e je tro¹ièku lep¹í.ÿ Petr podìkoval je¹tì jednou Jare

®ivotské za aran¾ování.

Do slosování vstupenek pøispìli pánové ©opf a Hladký.

Hlavní prostor zùstal na pøedná¹ku. Pøijel k nám { úèastníkùm zájezdù na plzeòsko známý

{ pøedseda kaktusáøského spolku z Plznì Petr Èesal.

Svou hodinu a pùl trvajíí pøedná¹ku zahájil slovy, ¾e je mu tí pøedná¹et o astrofyteh

v Astrophytu. Je to jeho oblíbený rod a klub.

Vìnoval se zpraování porovnání makromorfologikýh znakù, zda odpovídají stano-

vi¹tním typùm. Ve druhé èásti se hodlá zabývat jednotlivými stanovi¹tními typy a nejvíe

druhem Astrophytum apriorne.
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Svìtla zhasla a nastalo promítání. Petr se pustil do porovnávání znakù semen. Posléze

v¹ak zaèal obenì o sukulenteh. Jejih hlavními znaky je pøítomnost zásobníh látek a

odli¹ný proes metabolismu { CAM. Ten se vyvinul u mnoha druhù rostlin i pøíbuzensky

velmi vzdálenýh. Existují dva typy metabolismu kyslièníku uhlièitého { jeho �xae v noi.

C3 { vìt¹ina rostlin, C4 { výkonnìj¹í metabolismus, mají jej nìkteré plevele. Jsou oddìleny

místnì i èasovì a nemíhají se.

Od obeností se postupnì pøedná¹ejíí dostal k sukulentùm a kaktusùm. Pøipomnìl

je¹tì vysvìtlení pojmù konvergene a divergene.

Astrophytum je pomìrnì mladým rodem. Tøemi základními znaky jsou ovloèkování,

mu¹lovitá semena a tvar kvìtù. Kvìty vyrùstají na nejmlad¹íh areoláh u vegetaèního

støedu, mají velikost od 25 mm a¾ po 14 m. Barva je od èistì ¾lutýh a¾ po rostliny s èerve-

ným kvìtem.

Byly vypozorovány souvislosti kvetení a poèasí, zøejmì v¹ak

je¹tì nejsou dost prozkoumané.

V rodu Astrophytum existuje øada hybridù a mutaí, to v¹ak

nebude obsahem dne¹ní pøedná¹ky.

Zajímavé je i odli¹né otevírání plodù astrofyt.

Výraznýmznakem rostlin tohoto rodu je vloèkování. Jde o vel-

mi diskutovanou vlastnost, která se projevuje na vìt¹inì rostlin

rodu. Úèelem mù¾e být ohrana pøed silným sluneèním záøením,

mo¾ná i pøed hladem, nejpravdìpodobnìji se v¹ak nabízí funke

pro zahytávání vody na povrhu rostlin.

Semena jsou harakteristiká,mají mu¹lovitý tvar, existuje podobnost se semeny rodu

Frailea. Pøedná¹ejíí porovnával a vyhodnooval tvar semen i dal¹í morfologiké znaky.

Pøi promítání upozoròoval na zemìpisné urèení lokalit, na o¾ mnozí pøedná¹ejíí za-

pomínají. Popsal zemìpisnì Mexiko, rozdìlení a pøiøazení nejvýznamnìj¹íh lokalit druhù

rodu Astrophytum. Zajímavé je, ¾e aèkoliv se astrofyta snadno køí¾í, v pøírodì, kde nìkteré

druhy rostou pospolu, ke vzájemnému køí¾ení nedohází.

Pøedná¹ka byla dosti odborná a Petr Èesal obèas pøeskakoval od tématu k tématu. Je

to pohopitelné pøi snaze vysvìtlit nìkteré jevy nebo vlastnosti a pomoi posluhaèùm po-

hopit pøíèiny a souvislosti. Ryhlé vyjadøování a øada odbornýh výrazù vedle zmínìného

odskakování bylo hvílemi dosti nároèné pro vnímání a zpraování sdìlovanýh informaí.

A pøidá-li se k tomu doba pozdního páteèního odpoledne, tak o to víe. I tak v¹ak byla

pøedná¹ka pro mnohé velmi u¾iteèná, aby si mohli porovnat a vyhodnotit své poznání a

zku¹enosti.

Petr hovoøil i o praktikýh vìeh jako o výseveh. V ryhlosti vyprávìní to nestíhám

zaznamenávat, záznam mám k dispozii, na podrobný pøepis nemám v¹ak tolik èasu. Ho-

voøil i o tehnikýh vìeh jako o roubování, napø. o gumièkáh, samozøejmì i o vhodnosti

podno¾í a zpùsobu zaházení s nimi.

®ivotnost jinak krátkodobì ¾ivotashopnýh semen se dá prodlou¾it uhováváním

v hladu, èeho¾ Petr vyu¾ívá a v lednièemá vyhrazený prostor pro kaktusová semenna.
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Petr Èesal se zabývá i studiem a vyhodnoováním rùznýh znakù a vlastností a za-

bývá se i gra�kým vyjadøováním korelaí tìhto znakù (ordinaèní diagramy). Dohází

k závìrùm, podle èeho je tøeba hledat pøíbuznost jednotlivýh druhù.

Byly i dotazy od posluhaèù, tøeba jaká mù¾e být rozdílnost semen stejnýh rostlin

v rùznýh leteh. To v¹ak pøedná¹ejíí nesledoval. Pøedpokládá se, ¾e i u kaktusù budou

poèty a velikost semen kolísat v závislosti namìnííh se podmínkáh. Fyziologie rostlin se

prostì nedá ignorovat.

Mìøil i pH pùdy na rùznýh nalezi¹tíh, aby zjistil, ¾e se dr¾í ve velmi úzkém roz-

sahu 7,1{7,2. Naproti tomu klimatiké, respektive meteorologiké harakteristiky bývají

velmi rozdílné. To dokazují i pøedlo¾ené klimadiagramy. Proto nemù¾eme jednodu¹e na-

pat v¹ehna astrofyta do stejného místa ve skleníku a oèekávat, ¾e se v¹em bude daøit

stejnì a ¾e na to budou v¹ehna ohotnì reagovat.

Posléze se dostal k popisováním jednotlivýh druhù, jejih lokalit, pøírodníh podmí-

nek a o to znamená pro pìstování. Zabýval se i variabilností a vývojem morfologikýh

zmìn rostlin v prùbìhu ontologikého vývoje rostliny. Zmínil i zemìpisné a geologiké

harakteristiky nalezi¹», nezapomnìl ani na ostatní vegetai.

Závìreènou asi tøetinu pøedná¹ky zabral výèet a popis jednotlivýh druhù astrofyt a

jejih lokalit. Tempo výkladu se mírnì zvolnilo, tak¾e u¾ se dalo lépe vnímat a sledovat.

Pøipadalomi to takto optimální. O tuto èást { respektive její pøepis vás ohudím, proto¾e by

Azet musel ponìkud ztloustnout amyslím, ¾e u¾ vèil máme písmenek doela dost.

Nebýt obèasného vyru¹ování øeèmi a vyzvánìní telefonù nìkterýh úèastníkù, nemìlo

to opìt hybu. Prostì v Plzni to ¾ije, jak dokazují poslední dvì pøedná¹ky.

Nakone se rozlouèil Petr Metela pøipomenuv nadházejíí setkání gymno�lù, kone vý-

stavy a pondìlní brigádu na úklid.

Stanislav Stuhlík vyu¾il pøíle¾itosti a pøipomnìl setkání noto�lù, které se pøipravuje

v Èeské Tøebové na poslední víkend v srpnu.

Roubování kaktusù v Blansku

I letos se blanenskámen¹ina se¹la na tradièní aki u Emila Va¹íèka.Naplánoval ji tentokrát

na sobotu hned po èlenské shùzi a zároveò v prùbìhu výstavy. Stal jsem jedním z prvníh

náv¹tìvníkù. Prohlédl jsem si známé skleníky { sbírkový na støe¹e domu imno¾árnu dole na

malé zahradì.

Postupnì pøiházeli dal¹í náv¹tìvníi a po pøivítání a potøesení Emilovi { nebo» tato

událost je blízko jeho narozenin { se usazovali u stolu za domem. V dru¾né debatì pøi vy-

datném obèerstvení ubíhal pohodový den. Kvùli jiným povinnostem a vlastnímu programu

jsem si jej v¹ak nemohl u¾ít do kone a rozlouèil jsem se po poledni.

Dìkuji tedy Emilovi za pozvání, bylo to velmi pøíjemné a pohodové, leos se èlovìk

doslehne a pøiuèí, pohytí nìjaké rozumy, nakone se i pobaví, pro rùzné hlá¹ky a vtipy

se nikdy nehodilo daleko. V¹ehno fungovalo, nikomu ni nehybìlo, nìkteøí roubovali,

nìkteøí pøipravovali podlo¾ky, nìkteøí vyprávìli, jiní spí¹e poslouhali, Emil se staral, aby

nikomu ni nehybìlo maje za zády skvìlý servis { svou paní, která se sna¾ila velmi dù-

kladnì. Poèasí bylo rovnì¾ doela pøíjemné a myslím, ¾e nejsem sám, kdo na tento den rád

vzpomíná. Tak¾e snad za rok zase na shledanou. A je¹tì jednou díky za pozvání, Emile.
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Gymno�l a gymno�lové

Nemohu struènì nezmínit aktivity sesterské organizae, zejména proto, ¾e mno¾iny Astro-

phyta aGymno�lu mají doela velký prùnik { tedy øadu spoleènýh èlenù.

Nedávno jsem jako èlen dostal první letoèní èíslo zpravodaje.Na osmadvaeti stranáh

formátu A5 jsou kromì úvodníku ètyøi èlánky: Prvním je pøeklad èlánku Helmuta Amer-

hausera popisujíího Gymnoalyium riojense subsp. vertongenii. Druhým je èlánek Mas-

sima Meregalliho a Tomá¹e Kulhánka o druhu Gymnoalyium pugionaanthum. Tøetí je

èlánekMiloslavaWerneraMoje gymnoalyia a posledním je pohled MilanaKùrky z Plznì

naGymnoalyiummonvillei. Zpravodaj je bohatý na obrázky, gymno�lové si urèitì pøijdou

na své. A jak jsem se dozvìdìl, oèekává se letos i èíslo 2.

Druhou akí sdru¾ení Gymno�l je setkání, které mìlo probìhnout a zøejmì probìhlo

v Brnì-Bystri v restaurai Hvìzda. Pøi¹lo mi pozvání a zahlédl jsem i na webu zmínku

o tom, ¾e k nìmu do¹lo. Sobotu 29. èervene jsem v¹ak nemìl volnou, proto se nemohu

rozepsat podrobnìji o úèastnííh a programu.Mo¾ná to udìlá nìkdo, kdo byl ve správném

èase na správnémmístì. To¾ gymno�lové { a» vám rostou.

Náv¹tìva u Pepíka Skály v Klatoveh

Døíve, ne¾ zaènu psát o samotné náv¹tìvì, hi se vrátit do doby minulé, do doby, kdy jsem

poprvé nav¹tívil Klatovy { bránu ©umavy.

Bylo jaro roku 1969 a já jsem byl èlenem Severomoravského dru¾stva uèòù oboru

kuhaø-èí¹ník, které se zùèastnilo národního kola soutì¾e tohoto oboru v dnes ji¾ neexistu-

jíím hotelu Bílá rù¾e.

Ve volné hvíli pøi prohlíde mìsta jsme se také po mnoha shodeh dostali na domi-

nantumìsta, Èernou vì¾.

Pøi pohledu dolù, ihned pod vì¾í byla malá kasárna a na kasárenském dvoøe se po-

hybovali vojái. Na tváøi se mnì v té hvíli vyloudil úsmìv. Netu¹il jsem, ¾e to je úsmìv

prhavý a doèasný. Uplynulo nìo málo pøes rok a na tém¾e dvoøe v tìhto kasárnáh jsem

byl v zeleném i já. Musím ale ke ti tehdej¹í Èeskoslovenské armády øíi, ¾e na rozdíl od

nìkterýh, kteøí na vojnu nadávají, mnì vojna dala do ¾ivota dobrý základ a na tuto dobu

rád a s nostalgií vzpomínám.

Jak ¹el èas, ubíhala léta a do¹lo k mnoha zmìnám. Do na¹íh domovù se dostaly nové

elektroniké výrobky, mezi nimi i PC. Po èase jsem si i já tento zázrak tehniky poøídil a

pøipojil se k internetu. U¾ ani nevím jak, ale najednou jsem byl pøihlá¹en na fóru plzeòskýh

kaktusáøù. Díky tomuto fóru jsem virtuálnì poznal mnoho kolegù posti¾enýh stejnou

zálibou jako já.

Mezi mnoha byl pod pøezdívkou Josska i Pepík Skála. Ji¾ víekrát jsem se do Klatov a

k Pepíkovi hystal, ale rùzné okolnosti tomu htìly, ¾e se to podaøilo a¾ letos.

A tak jsme je¹tì se dvìma známými (nekaktusáøi) v pátek 16. 6. vyrazili smìr ©umava

{ obe Prá¹ily, kde jsmemìli zaji¹tìno ubytování.

V sobotu ráno jsme nasedli do auta a hurá smìr Klatovy. Nevím, èím to je, ale ihned

pøi prvním odboèení jsem najel do správné ulie a zazvonili u pìkné rodinné vilky. Ne¾ jsme
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se nadáli, pøi¹el nám otevøít usmìvavý sympatiký mladý mu¾, majitel sbírky kaktusù a

sukulentù. Po srdeèném uvítáni nás zavedl do svého sukulentního království.

Je¹tì jsem se ani s pøáteli nerozhlédl a pøi¹la nás pøvítat usmìvavá a milá Pepíkova

man¾elka. Zatímo pøátelé spí¹ obdivovali pìknou a upravenou zahradu a sbírku sukulentù,

já jsem obdivoval pìknì rostlé a upravené kaktusy.

Ve sbíre mnì nejvíe zaujaly mamilárie, zejména ty tzv. zelené. Jak jsem se od Pepíka

dovìdìl, jsou jeho velkou láskou a to mu namno¾ství a krásu jeho rostlin rád vìøím.

V dobì mé náv¹tìvy byla velká spousta kaktusù v kvìtu a tak jsem vidìl nádhernì

kvetouíM. longioru, lobivie, notokaktusy i spoustu jinýh druhù.

Pepík kaktusy pìstuje nejenom ve skleníku, ale také ve venkovníh polykarbonátovýh

stoleh. Jak sám øekl, i jeho leto¹ní hladné jaro provìøilo a ze stolù musel kaktusy naryhlo

na pár dnù s pomoí rodiny ryhle stìhovat do domu.

V dal¹ím skleníku je elý parapet vìnován sukulentním rostlinám. Vzhledem k mé

nevzdìlanosti o tìhto rostlináh mnì Pepík provedl touto èástí své sbírky a snad o ka¾dé

z pìstovanýh rostlin nìo øekl.

Zatímo já si prohlí¾el kaktusy a sukulenty, moji dva spoluestujíí se usadili pod

pìkným altánem a sledovali moje pobíhání sem a tam a také moje neumìlé foení. Se

svolením Pepíka kmému povídání pøilo¾ím i nìjaké obrázky z jeho sbírky (viz s. 52).

Na závìr byh htìl podìkovat Pepíkovi za milé pøijetí a provedení jeho sbírkou. Jeho

paní dìkuji takté¾, zejména v¹ak za velmi dobré poho¹tìní, kterého se nám pøi náv¹tìvì

u Skálovýh dostalo.

Napsal a nafotil Jaroslav Ka¹parovský

Psék uvázané u plotu

Minulý rok na podzim jsem od známýh dostal starý kaktus, o který se ji¾ nehodlali starat

{ u¾ je nebavilo jej stìhovat sem a tam. Vidìl jsem, jakou by mìli radost, kdyby se kaktus

dostal do rukou þodborníkaÿ, za kterého mì pova¾ují a tak jsem si kaktus odnesl domù.

Kaktus je z roduEhinopsis, nijak zvlá¹» enný, nijak zvá¹» hezký { spí¹ ¹karedý a pøe-

stárlý, se zkorkovatìlou úzkou a køivou základnou vmalém, dávno nevyhovujíímkvìtináèi.

Kaktus jsem nehal tak, jak byl, pøezimovat mezi ostatními a slíbil jsem mu, ¾e ho na jaøe

zmladím øezem a pøesadím. Zjara jsem kaktus vzal a proto¾e svým tvarem, prohnutím a

se svou vý¹kou nemohl ani le¾et ani stát, alespoò jsem ho zpùsobnì pomoí stahovaíh

páskù a drátu pøivázal k plotu. Místo jsem vybral dobøe, kaktus jsemmìl stále na oèíh a pøi

ka¾dém sekání trávy, kdy¾ jsemhrkal sekaèkou okolo, jsemmu øíkal: þA¾ se napije¹, seøíznu

tì, abys nedìlal ostudu.ÿ Kaktus stál u plotu a èekal. A proto¾e byl k plotu pevnì pøivázaný,

neutekl. Kdy¾ pr¹elo, bylo dobøe, kdy¾ ne, tak jsem ho sem tam polil de¹»ovkou a poka¾dé

jsem ho ujistil, ¾e se blí¾í doba jeho zu¹lehtìní. Snad ze strahu z no¾e se najednou v horní

èásti rostliny objevilo nìkolik poupat. Ale ne dvì, tøi nebo ètyøi. {Bylo jih, jakmy odborníi

øíkáme, hafo. Jednou veèer se poupata otevøela a bylo jih naráz devatenát a pak postupnì

je¹tì tøi. Dùkazem je uvedené foto.

V¹em lidem i mnì se kvetouí rostlina mo líbila a teï nevím { mám kaktus øezat a

nebo mumám vyhradit trvalé místo u plotu?
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Poznámka: Kaktus neroste z bílého keramikého kvìtináèe jak by se mohlo podle

nìkterýh fotek zdát. Naopak, roste z malého plastového kvìtníku polo¾eného v trávì na

bok, tak¾e není skoro vidìt (mimo obraz).

Tak asi tak.

Text a foto na titulní stráne LubomírHrubý

Spoleèenská kronika

V prvním pololetí leto¹ního roku oslavili na¹i èlenové:

KováøMilan 60 let

Hasoò Pavel st. 65 let

Mahálek Jan,MUDr. 75 let

Kalous Jaroslav, Ing. Do. CS. 85 let

Výbor klubu jim dìkuje za pøízeò a pøeje hodnì dùvodù k radosti a spokojenosti.

Zemøel Andrzej Muha, mu¾ nìkolika tváøí

Asi se je¹tì budete pamatovat na krásnoupøedná¹ku, kteroumìl vBrnì v øíjnu2015Andrzej

Muha o svém oblíbeném roduParodia, který je { spolu s nìkterými dal¹ími rody kaktusù {

dneska dosti ve stínu. Pova¾ujme si této pøedná¹ky a sna¾me si ji uhovat v pamìti, proto¾e

dal¹í pøedná¹ka v jeho podání u¾ nebude. Zemøel toti¾ zela neoèekávanì v nedìli 16. 7. ve

vìku 72 let.
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Byl uznávaným odborníkem na rod Parodia, v Polsku publikoval v domáím èasopise,

u nás pravidelnì pøispíval do Atlasu kaktusù, pøedbì¾nì se s ním také domlouvalo vydání

Kaktusy { speiál, pohopitelnì o parodiíh. Aktivnì praoval rovnì¾ v mezinárodní spo-

leènosti Inter-Parodia-Kette. Mezi èeskými { i brnìnskými { kaktusáøimìl hodnì známýh,

èasto za nimi jezdil do Èeské republiky. Vùbemu pøitom nevadila dlouhá esta z Gdaòska,

jen kdy¾ se mohl setkat se spøíznìnými kaktusáøskými du¹emi. S na¹imi i s dal¹ími kaktu-

sáøi jezdil také na stanovi¹tì kaktusù, v Ji¾ní Amerie (Bolívie, Argentina, Peru) byl elkem

sedmkrát. Na estáh strávil víe ne¾ pùl roku, ujel pøitom víe ne¾ 60000 kilometrù. Doma

na balkonì shromá¾dil ennou koleki kaktusù rodu Parodia. Je¹tì v kvìtnu tohoto roku

mìl v Polsku pøedná¹ku { pohopitelnì o parodiíh. Byl nejenom pìstitelem kaktusù, ale

rovnì¾ øadu let význaèným funkionáøem v polskýh kaktusáøskýh organizaíh.

Kaktusy byly jenom jedna z jeho vá¹ní. Mìl veliký zájem o polské arhitektoniké

památky, profesnì peèoval o jejih tehniký stav jako arhitekt, v jeho péèi byl také napø.

zámekMalbork nebo palá veWilanowì.

Dal¹ím jeho zájmem byla hudba ve stylu blues. V mládí hrál na baskytaru ve skupinì,

pozdìji alespoò jezdil pravidelnì na konerty blues doma i jinde v zahranièí.

V¹e u¾ je minulost, zùstanou jen vzpomínky. Nezapomeòme.

Na snímkuTomá¹eBlazkowského je AndrzejMuha (vlevo) aAndrzejWandzik, prezident

PTMK (Polskie TowarzystwoMilo
�
snikówKaktusów).

Stanislav Stuhlík

Sympózium Praha 2017

Dne 25. bøezna 2017 se uskuteènilo Tradièní pra¾ské sympozium v pøedná¹kovém sále

Mìstského úøadu Prahy 8-Libnì v ulii U Meteoru. Zahajovaího slova se ujal pøedseda

pra¾ského spolku pøítel Ivan Bì»ák. Na programu byly ètyøi pøedná¹ky. Bohu¾el se omlu-

vil Rikus van Veldhuisen z Holadska, ale jeho pøedná¹ku o sukulenteh zastoupil Jakub

Jilemniký.

Jako první pøedná¹ejíí se nám pøedstavil Graham Charles z Velké Británie. Seznámil

nás s rodemMatuana, ukázal nám tyto rostliny jak na nalezi¹tíh pøedev¹ím v oblasti okolo

Rio Maraòon, tak v kultuøe. Mohli jsme vidìt také novinky tohoto rodu kaktusù. Graham

Charles námpøedstavil také svojí novou knihu o ji¾ zmiòovaném rodì kaktusù, kde popisuje

tøídìní tìhto rostlin novì podle DNA. Tlumoèení nám zajistil Petr Pavelka.

Následovala druhá pøedná¹ka pøítele Romana ©tarhy s názvem Flóra severní Etiopie

a D¾ibuti. Mohli jsme vidìt sukulenty z rodu Caralluma a také Aloe djiboutiensis, popsané

teprve asi pøed 7 lety. Obdivuhodný je jeho zpùsob poznávání novýh oblastí, a to bez

automobilu, pouze pì¹ky a veøejnou dopravou. Na fotogra�íh jsme mohli také spatøit

nìkteré zástupe fauny z oblasti plazù a pavoukovù.

Po pøestáve následovala pøedná¹ka pøítele Zlatka Janeby s názvemMexiko 3× jinak.

Nejprve jsmemohli vidìt rovinatou krajinu poloostrova Yuatan. V této oblasti se vyskytuje

pouzemalé zastoupení kaktusù,mù¾eme zde vidìt pøedev¹ím zástupe rodùMammillaria a

Seleniereus. Zde bylo jejih ílem znovuobjevení kaktusuMammillaria yuatanensis, to se

v¹ak nezdaøilo. Zajímavá je ale doprovodná vegetae z oblasti orhidejí, bromélií a tilandsi.
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Dále pøedstavil oblast støedního Mexika, kde u¾ bylo zastoupení kaktusù bohat¹í. Poslední

èást pøedná¹ky se vìnovala oblasti na poloostrovì BajaCalifornia.

Jako poslední se nám pøedstavil Jakub Jilemniký s pøedná¹kou Jak hledati sukulenty

v krajinì Ji¾ní Afriky. Pøiblí¾il nám, jakým zpùsobem si plánuje esty za sukulenty do Afriky

a maximálnì vyu¾ívá výdobytky moderní tehniky jako napø. satelitníh snímkù, GPS atd.

Dále nám zábavnou formou popsal, na o v¹ehnomusí ka¾dý estovatel promyslet pøed ta-

kovouto estou. My¹leno tím vybavení, obleèení, strava atd. Jakub Jilemniký je speialista

na rodyHaworthia aGasteria a tak jsmemohli vidìt mnoho zástupù tìhto rodù.

Pøedná¹ky byly zajímavé a pestré.

Fotogra�e z ake jsou na s. 42.

Jana Èehová

Pøi¹lo e-mailem

Zmlazování øezem

Kaktusy se sna¾ím pìstovat dobøe 45 let. V¾dyky mne zajímaly ty hùøe sehnatelné, èasto i

hùøe pìstovatelné.

Tak¾e kdy¾ se mi naskytla mo¾nost sehnat jaký mastus, pediák èi sklerák, málokdy

jsem odolal, obzvlá¹tì kdy¾ jsem si je mohl vyset a pak semenáèek naroubovat.

Za ta létami dost kytek narostlo nejen do krásy, ale také do vý¹ky, tak¾e jsem uva¾oval,

o s nimi dál. V létì r. 2015 po konzultai s Jirkou ©. jsem se rozhodl, ¾e jih pár skusím

seøezat a zpravokoøenit. Tak jsem také a 15 kytek seøezal a nehal v kelímíh do jara

nasuho ve skleníku s ostatními kaktusy, kde hlídám pouze pokles teploty pod a 7

◦
C.

Skleník je pøilepen k domu a orientován k jihu. Na jaøe jsem kytky zasadil a pøenesl ze

skleníku na okenní parapet domu shora èásteènì krytý balkonem. Na jaøe jsem tøikrát zalil

a pak jednou na podzim. Za elou dobu jsem pøi¹el asi o pìt hlav. Pøe¾iv¹í jsem opìt zimoval

ve skleníku a ji¾ beze ztrát. Jak vypadají letos na jaøe, ji¾ opìt na balkonì a po dvou zálivkáh

je vidìt na obrázku, s. 42. Jak se situae bude vyvijet dál, jsem sám zvìdav.

VladimírKøivánek

Polský èasopis

Drazí kaktomili

Posílám jen krátkou informai, ¾e vy¹lo nové èíslo èasopisuKaktusy i Inne 9(3) a dá se stáh-

nout na webu na adrese http://kaktusy-sukulenty.pl/joomla16/. Brzy se objeví i

na stránkáh Catus biblio, kde jsou k nalezení i pøedhozí èísla tohoto èasopisu. Ti¹tìná

verze by mìla být do dvou týdnù.

Máte-li zájem o papírové vydání èasopisu, napi¹te mi pøímo, ne¾ bude zprovoznìna

stránka pro pøihla¹ování, která je, doufám, ¾e ne nadlouho, ve výstavbì.

Tomasz Romulski, redaktor

Staré semeno { dobré semeno

O svùj výseváøský úspìh se se mnou a s vámi he podìlit na¹e kaktusáøka z Rajhradu, o náv¹tìvì její sbírky

jste sly¹eli na leto¹ní únorové volné tribunì. Stará semena radìji nevyhazujte.Mohou vámudìlat radost.
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Ahoj, posílám pár fotek, jak jsem Ti øíkala o tìh semenáèíh, jak budu pøesazovat dal¹í,

vytáhnu to elý z vanièky a je¹tì po¹lu. Jsou to loòský semenáèe, semena byly starý, tak jsem

je sázela husto, vylezla tak tøetina a zbytek letos, pøesazený { tam je vidìt, kolik toho letos

vylezlo, jsem zvìdavá, o pøe¾ije z tìh leto¹níh.

Tady (na obrázku, str. 52) je vidìt, jak jsou loòský semenáèe velký, zbytek jih je u¾

venku a po krajíh jsou leto¹ní vyklíèená semena sázená loni s tìmi vìt¹ími semenáèi, ale

nevyklíèily, a¾ letos. Jsou to mrazuvzdorné ehinoereusy,semena stará 8{10 let!

Zdraví Sylva Urbanová

Nabídka

Dobrý den, mám doma Astrophytum (asi ornatum, u¾ nevím) staré asi 40 let { jeden

z prvníh kaktusù, které jsem si poøídil. Pìstuju to na venkovní terase a zimuju v hodbì

domu. Je to velká kytka, kterou ¹patnì zvládám stìhovat na zimovi¹tì. Dla¾ba má 40 m.

Myslíte, ¾e by o to mìl nìkdo zájem? Petr Bublák, 722686174

Fotogra�i rostliny najdete na s. 52. Vypadá opravdu krásnì, je rovná, èistá.. . Nevím, zda nabídka je¹tì platí,

na zavolání mo neztratíte.

Berlín 2017

Na leto¹ní rok pøipadlo 125. výroèí zalo¾ení DKG (Deutshe Kakteen-Gesellshaft), a tak

se v Berlínì v termínu 25.{28. kvìtna konal sjezd k tomuto výroèí. Berlínský kaktusový

klub poøádal (jako ka¾dé dva roky) svoji výstavu kaktusù a sukulentù v prostøedí Botaniké

zahrady v Berlínì Dahlemu a v prostøedí Botaniké zahrady se konalo i nìkolik pøedná¹ek.

Veèer se konalo v nedalekémhotelu slavnostní setkání zahájené smyèovýmkvartetem

ana programubyl i AntonínDvoøák, jako¾ i þMein kleiner grünerKaktusÿ, klasika kpodob-

ným setkáním. Následovala pøedná¹ka Dr. Wilhelma Barthlotta o vzniku a historii DKG a

pak bohatý raut a volný program.

Pøipadlo mi, ¾e bylo ¹koda, ¾e se nezúèastnila o�iální delegae SÈSPKS, proto¾e

pøei jen jsme doslova Kaktusová velmo, jen¾e.. . tak¾e jsme byli jen zastoupeni v prodeji

tøemi �rmami.

Celá ake byla velmi dobøe zorganizovánaDr. ThomasemEngelem,mýmdlouholetým

známým, takto pøedsedou berlínského KK. Prostøedí Botaniké zahrady je opravdu ú¾asné

a jen prohlídka by zabrala jistì 2{3 dny. Sjezd DKG byl také zèásti volební { z pozie

vieprezidenta odstoupil panNorbert Sarnes (známe ho sman¾elkou z pøedná¹ky v Brnì èi

Pobeskydí) a na jeho místo byl zvolen pan Reinhardt Müller z Lipska, kterého opìt znám

mnoho rokù. Není vylouèeno, ¾e pøijede udìlat do Brna pøedná¹ku o Chile, kam velku

pravidelnì jezdí.

Byla to opravdu povedená ake se spoustou setkání se známými kaktusáøi.

Jiøí Kolaøík

A pøí¹tì

Do tohoto èísla se neve¹el èláneèek od Jiøího Kolaøíka, který bude pøí¹tì kytkou èísla. Zmátl

mì jeho název a teprve posléze jsem zjistil, o jsem odlo¾il za parádu. A zbývá je¹tì èlánek

Standy Stuhlíka z jeho miniseriálu o estì doNìmeka.
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Nabízené astrophytum Výsev Sylvy Urbanové

Pohledy do sbírky AndrzejeMuhy

Snímky JaroslavaKa¹parovského { náv¹tìva Pepíka Skály

Azet { zpravodaj Klubu kaktusáøù Astrophytum Brno {Neprodejné { Redake, jazyková úprava,

sazba: Josef Poláh { sazba systémemT

E

X s pou¾itím písma Lido { tisk: Tiskárna Indra { vytvoøeno

s pou¾itím legálního a svobodného softwaru { ani¾ bylo vìdomì ublí¾eno ¾ivým tvorùm { v èláníh

byly opraveny jazykové a typogra�ké hyby, beze zmìny smyslu sdìlení, není-li uvedeno u pøíspìvku

jinak { pøipomínky,námìty, pøíspìvky prosímna adresu josef@polach.org
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