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KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ...
— Jiří Kolařík

Vážení přatelé,

 dnes, těsně před tiskem AZETu, píši toto 

zamyšlení či úvahu. Uplynulé týdny, měsíce, 

rok, byl ve znamení té známé čínské nemoci. 

Střídavé úspěchy či neúspěchy v osobních 

či spolkových životech přineslo povolová-

ní či omezování činnosti kolem nás. Každý 

z nás to víme. Přílišná medializace zejména 

negativních zpráv (příkazy, zákazy, vyhro-

žování atd.) působí také negativně na mysl 

a o tom není pochyb. Snad žádný veřejný 

činitel nevystupoval pozitivně a nepovzbu-

zoval lidi v jejich konání. Celé to negativní 

se soustředí na počet nakažených. Pravda, 

v zimě a na jaře byla obrovská čísla, jenže 

procentuálně počet těch skutečně nemoc-

ných, natož vážně, je velmi malý. Lékařská 

věda dnes zvládá často neskutečné, jenže 

lidé už zapomněli, že i tak jsou součástí 

evoluce! Pesimistické? Dnešní hláška: 3 276

nově nakažených oproti minulé středě 

s 1 500 nakaženými, tedy více než dvojnásobek!

 Náš spolkový život rovněž utrpěl, jako 

snad u všech podobných organizací. Vez-

mu-li to rok zpět, tak schůze na univerzitě 

byla naposledy v září 2020 a další až opět 

v září 2021. Výstava vloni nebyla (byla pouze 

malá prodejní akce). Letos sice z jiných dů-

vodů, ale nebyla zase. Pravda, byla alespoň 

větší prodejní akce v září. Sympózium vloni 

nebylo, letos bylo a dopadlo dobře! Za týden 

je listopad a vzhledem k novým opatřením je 

další vývoj nejasný. Proto sledujte náš web, 

kde se snažíme podávat aktuální informace.

 Zůstavejte zdraví!

PODĚKOVÁNÍ BÝVALÉMU PŘEDSEDOVI
— Radek Čech

 Chtěl bych tímto poděkovat bývalému předsedovi 

Petru Metelovi jménem svým, výboru a vás členů, 

za jeho pětiletou práci ve prospěch nás všech ve funk-

ci předsedy KK Astrophytum Brno. Završil tím svoji 

velice obětavou, téměř třicetiletou práci ve výboru. 

Na kaktusy naštěstí nezanevřel, takže se s ním bude-

me potkávat dál.

 Peťo, díky!

AKTUÁLNÍ INFORMACE OHLEDNĚ KONÁNÍ PŘEDNÁŠEK 
NAJDETE NA NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH

WWW.ASTROPHYTUM.CZ
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JAN HARAŠTA – 90 LET
— Stanislav Stuchlík

 Najde se člen Astrophyta, kterému jméno 

jubilanta, dožívajícího se 9. června úctyhod-

ných devadesáti let, nic neřekne? Asi těžko. 

Znám ho už asi padesát let a pamatuji si ho 

vždy jako velice aktivního člověka, zapále-

ného pro kaktusy. A takto ho znají všichni, 

kteří s ním přišli do styku. Zapálenost pro 

kaktusy ho neopustila ani s přibývajícími 

lety, pravidelně navštěvoval schůze Astro-

phyta, a kdyby nebylo coronaviru, který 

znemožnil přednáškovou činnost, určitě 

bychom se s ním na schůzích vídali dodnes. 

A až nás coronavirus pustí opět na před-

nášky, nepochybuji o tom, že se s ním opět 

setkáme.

 Poprvé jsem měl možnost se blíže sezná-

mit s Honzou Haraštou, když jsem byl v roce 

1975 zvolen do revizní komise Astrophyta. 

Ve výboru byl už několik let (možná i hodně 

let, kdybych se zeptal, určitě by mi to ještě 

i dnes řekl, paměť mu stále dobře slouží), 

ale to není důležité. Důležité je, že fungoval 

prostě opravdu hodně dlouho ve výboru br-

něnského Astrophyta a to především jako 

člověk odpovědný za výstavy. Při jejich pří-

pravě se s ním brněnští kaktusáři pravidel-

ně setkávali dlouhou dobu – viz např. obrá-

zek z roku 1999 ve Speciálu Azetu, vydaném 

v roce 2019, na kterém je zachycen při aran-

žování kaktusů. Výstavy – to byla jeho „par-

keta“, věnoval se jim od samotného začátku 

přípravných prací až po jejich konečnou fázi 

– aranžování, při kterém se jeho profese za-

hradníka nezapřela. Dokud to bylo možné, 

aranžoval, ale i když už se aranžování ne-

mohl věnovat, pravidelně výstavy alespoň 

navštěvoval. 

 Ovšem nejen při výstavách se projevovala 

jeho aktivita. V Astrophytu míval přednáš-

ky, při kterých mohl posluchačům sdělovat 

své bohaté zkušenosti s pěstováním kaktusů. 

Jeho favorizovanými rostlinami byly kaktu-

sy rodů Echinocereus a Thelocactus, kterých 

měl krásnou kolekci. Ale kromě nich měl 

mnoho dalších kaktusů nejrůznějších rodů. 

Ať už byly kaktusy kteréhokoli rodu, jedno 

měly společné – krásný, zdravý vzhled. A tak 

není divu, že sbírka v Brně – Tuřanech byla 

častým cílem milovníků kaktusů. Na konec 

jeho sbírky si asi ještě vzpomenete. Jestli se 

dobře pamatuji, bylo to v roce 2011, kdy na 

podzim pozval brněnské členy, aby ho na-

vštívili a odnesli si kaktusy. Nechal si jich 

na památku jenom malou část, ale sbírka 

nezanikla, protože po čase se do pěstování 

kaktusů pustili členové jeho rodiny.

 Dožít se devadesáti let nebývá souzeno 

každému. A dožít se jich v relativně dobrém 

zdravotním stavu, to už je opravdu něco. Při-

čítám to jeho velké aktivitě, která mu prostě 

poněkud odsunula obvyklé problémy, spoje-

né s věkem. Vzpomínám si, že před několika 

lety jsem ho byl navštívit, měl jsem s ním 

domluvenou schůzku, ale nebyl doma. Jeho 

paní mi řekla, že jel na pole. Netrvalo dlou-

ho, otevřela se vrata, dovnitř vjel traktůrek 

a na něm trůnil Honza. I tato epizoda svěd-

čí o jeho vitalitě, která ho doprovázela celý 

život a díky které vděčí také (podle mne) 

tomu, že se dožil vzácného jubilea. Tak ať 

mu vitalita společně se zdravím vydrží ješ-

tě hodně dlouho. Na shledanou na schůzích 

Astrophyta!
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ČILENCI V BRNĚ
— Petr Zeidler

 Má první pojednání popisovala mé dojmy 

z návštěvy Plzně. Musím se přiznat, že jsem 

byl mnoha věcmi okouzlen. Pro neznalého to 

snad může vypadat, že v Brně nic zajímavého 

není, avšak opak je pravdou! Jindřich Drápe-

la, Jirka Pavlík a nebo Jiří Škaloud. To jsou vy-

hlášení kaktusáři, jejichž sbírky okouzlí ne-

jen kvalitou a krásou rostlin, ale i pečlivostí 

a pořádkem, který v nich vládne. A nebo 

Zdenda Jelínek. Brněnský pěstitel a specialis-

ta na tzv. „čilence“. 

 Zdenda svou sbírku buduje od roku 2007 

v Ochoze u Brna a musím se přiznat, že mě 

jeho rostliny okouzlily. Potrpí si na pořádek 

a čistotu a své rostliny má přehledně seřaze-

ny dle skupin. Musím se přiznat, že čilenci 

jsou pro mě maličko jednotvární a často mi 

jejich tvary splývají. Přesto jsem si právě díky 

Zdendovým rostlinám oblíbil rod Thelocephala 
a Pyrrhocactus. Tady ale musím podotknout, 

že se Pyrrhocactus řadí pod rod Eriosyce a ten 

zahrnuje i Pyrrhocactusy argentinské.

 Mám možnost své rostliny zimovat buď 

v teplém sklepě a nebo na zaskleném, ale ne-

vytápěném balkoně, kde v zimě klesají teplo-

ty pod bod mrazu, byť v Brně vždy jen na pár 

dní. I tak musím pečlivě volit, které rostliny 

nechat venku a které schovat domů. A prá-

vě rostliny rodu Pyrrhocactus se mi osvědčily 

jako tzv. „podmínečně zimovzdorné“. V na-

prostém suchu vydrží teploty až -8 °C (míň 

u nás zatím nebylo).

Thelocephala aerocarpa FK63

Semen je spousta, přesto to nikdo nemá - co to je? 
Velice špatně klíčící Pyrrhocactus umadeave z Argentiny.
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 Co se mně na čilencích nejvíc líbí jsou bo-

haté trny a musím přiznat, že u Zdendy se 

jich mohu nabažit měrou vrchovatou. Pyrr-
hocactus umadeave je vytrněný snad jako v pří-

rodě. Zdenda taky bedlivě dbá, aby doma pěs-

toval přírodní rostliny a ne salátové okurky. 

A to nejen pečlivým přídělem vody, ale také 

bedlivým dohledem nad lokalitami a přes-

ným určením. Je to jedna z věcí, které na něm 

obdivuji a inspirují mě. Ten přehled o této 

kaktusové říši. I on si musel vybrat, jestli se 

to bude učit podle Kattermana, Backeberga 

nebo Rittera. Zdenda je aktivní na facebooku, 

kde konzultuje své poznatky a vědomosti 

s chilskými kaktusáři. Řeší s nimi problema-

tiku mnoha nadbytečných synonym a také 

určování rostlin jako takové, které je mnohdy 

problematické.

Argentinský Pyrrhocactus andreanus
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 Čilenci mě okouzlují i tvarem a zbarvením 

květů. Připomínají mi brazilský karneval 

v Rio de Janeiro. Už jen začít tančit v záplavě 

ohnivých, růžových a jinak barevně i tvarově 

odlišných květů.

 Kdysi běžela debata na plzeňském fóru 

na téma „která rostlina je pro vás nejvzácněj-

ší“. Zdenda odpověděl „ta z lokality, která již 

neexistuje“. Se smutkem musím říct, že i tato 

lokalita za čas zanikne a tak jsou mé foto-

grafi e svým způsobem vzácné. Zachycují říši 

v blízkosti Brna, kde ožilo Chile a Argentina 

a kde se milovník kaktusů může projít 

po poušti a prohlédnout si různé Copiapoe, 

Rodentiophily, Pyrrhocactusy, Neoporterie 

a další.

Thelocephala napina ssp. spinosior

Barvy nejslavnějšího světového karnevalu 
v Rio de Janeiro
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 Ale vlastně... nezanikne na vždy, jen se o kousek posune, a to je dobře. Byla by škoda, kdyby 

tento unikátní svět čilenců zmizel!

Pohled na spinibarbisky a auraty. Vlevo nahoře pak rodentiophily. 

Má nejoblíbenější Thelocephala glabrescens
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NÁVŠTĚVA PRAŽSKÉ VÝSTAVY KAKTUSŮ
— Jana Čechová

 Naší pražští kaktusářští kolegové letos 

naplánovali svoji již 54. tradiční výstavu 

kaktusů a sukulentů v období od 28. května 

do 12. června 2021 ve spolupráci s Botanic-

kou zahradou přírodovědecké fakulty UK 

ve sklenících Na Slupi. V sobotu 5. 6. 2021 

se po delší době uskutečnilo také osobní jed-

nání redakční a vydavatelské rady, protože 

několik předchozích probíhalo pouze online 

kvůli epidemiologické situaci ve státě. Proto 

nás předseda pražského spolku, přítel Ivan 

Běťák, po ukončení jednání pozval k pro-

hlídce jejich skvostů. A mohu říct, že letos 

se jim to opět povedlo.

 Při vstupu na výstavu byla uprostřed hez-

ká expozice tilandsií a vpravo za ní potom 

větev osázená broméliemi a také tilandsi-

emi. Centrální plocha byla rozčleněna na 

několik sekcí. Asi největší plochu zaují-

mala skupina rostlin rodu Gymnocalycium. 
Po pravé straně jsme se mohli projít kolem 

afrických sukulentů, vlevo potom byly rost-

liny naaranžovány na několika menších 

plochách. Mě nejvíce zaujala ucelená sbírka 

litopsů od přítele Hušnera.

 V další části skleníku následoval prodej pře-

bytků. Přestože byla výstava už ve své polovině, 

nabídka rostlin k prodeji byla stále bohatá. 

Ostatně také jsme si udělali radost a rozšířili 

svoji sbírku o nějaký ten kaktus a sukulent.
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MLADÍ A KAKTUSY
— Milan Kovář

 Občas mě moje stárnoucí hlava překvapí 

a mihne se v ní myšlenka. Někdy ji i udr-

žím a uvědomím si situaci, ve které vznikla. 

To se stalo letos během zájezdu. Všiml jsem 

si našich mladých členů, kteří prohlíželi 

sbírky a pořizovali nové přírůstky. Vzpo-

mněl jsem si na časy, kdy i já jsem byl mladý 

kaktusář. Co se od té doby změnilo? 

 Když mě př. Straka (míval nádherné kory-

fanty) okolo r. 1978 vzal na moji první schůzi 

Astrophyta, byl jsem zakřiknutý dlouho-

vlasý jinoch. Přijmutí do klubu proběhlo bez 

ceremonií, to mi vyhovovalo. Dál se o mne 

nikdo nestaral a vše jsem řešil přes př. Stra-

ku. Během „vojny“ pro neplacení příspěvků 

zaniklo moje členství. Pak jsem se 4x stěho-

val a život nebyl nic moc - původní sbírka 

zůstala u známého a neměl jsem chuť po ní 

pátrat.

 Moje nová žena Janička mi koupila kolem 

r. 2000 na „Valentýna“ gruzonka. Varoval 

jsem ji, že může rozpoutat třetí kolo mého 

kaktusářského šílení. Prý to nevadí a tak už 

v létě stálo první pařeniště - do podzimu 

plné. Následovalo seznámení s nynějším 

místopředsedou klubu př. Novákem a po 

mnoha letech návštěva schůze. Nikoho jsem 

už přirozeně nepoznal a to platilo i o rostli-

nách promítaných na přednášce. Prý nelze 

2x vstoupit do stejné řeky, já se o to pokusil. 

Vyzval jsem tehdy př. Nováka ke vstupu do 

klubu, nebyl proti a tak klub získal mojí ne-

úmyslnou zásluhou jednoho místopředsedu 

a jednoho ukecaného člena. 

 Už tehdy mě něco zarazilo. Stal jsem se 

opět členem, zase bez fanfár, to by tak ne-

vadilo, jako ten nezájem kolem. Vnutil jsem 

se na brigády při výstavě, časem jsem zjis-

til, že mohu vystavovat i prodávat kytky. 

Řekl by si člověk ,v pohodě‘, ale! V Kaktu-

sech i jiných periodikách čtu, při rozho-

voru se členy slyším, jak ubýváme a mladí 

nepřicházejí. Vím, jak vždy po výstavě začne 

chodit několik nových, někdy i mladých 

tváří. Po čase se většina z nich vytratí. Sa-

mozřejmě někdo odejde na studia, někoho 

propustí kaktusářský bacil ze svých spárů. 

Ti, kteří zbudou, by se měli opečovávat jako 

v bavlnce. Ať to teď nikdo nebere jako kri-

tiku nebo kecy starého kverulanta, ale já 

bych si přijetí nového člena představoval 

asi takto: je všem členům na schůzi před-

staven a přivítán, je mu řečeno, na koho 

z klubu se může obrátit, který člen jaké kyt-

ky pěstuje a jak vše chodí. Vím, všechno je 

to na netu, ale je to jako se sexem - není nad 

osobní kontakt. Nový člen by měl získat po-

cit, že klub ho vítá a stojí o něj, to mu počí-

tač těžko zprostředkuje. Sám jsem teď radil 

několika novým členům při nákupu rostlin 

a pouštěl na ně pěstitelská „moudra“. Zpět-

ně jsem se dozvěděl, že byli rádi, že si jich 

někdo všiml. 

 Proto bych všechny členy našeho klu-

bu prosil, ať se novým kaktusářům věnují 

v míře maximálně možné, věkový průměr 

u nás odhaduji na 75+ a nelepší se to. Kaž-

dý může věnovat chvíli času, nabídnout ná-

vštěvu sbírky, věnovat odnože nebo semena. 

Já jsem se všechno naučil z knížek a před-

nášek, co bych za to dal, kdyby mě někdo 

naučil třeba roubovat. Tady uvádím svoje 

pocity, svůj pohled na věc a rád bych se mý-

lil. Nerad bych se dožil toho, že budu jeden 

z těch posledních, co bude „zhasínat“.

 Zkuste se zamyslet, zda něco nejde dělat 

líp, budoucnost klubu za to stojí.

 Ať vám kytky úspěšně přezimují a na jaře 

přeji všem koberce květů.
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SCHŮZE VÝBORU 29. 4. 2021

 Na dubnové schůzi výboru se věnujeme především nadcházející výstavě ve Čtyřlístku. 

Je stanoven termín 29. 5.–6. 6. 2021. Stále jsme ale v nejistotě díky kolísajícím vládním naří-

zením a tak koketujeme i s podzimním termínem.

SCHŮZE VÝBORU 25. 5. 2021

 Začátkem května nám sděluje pan Kutílek (majitel Čtyřlístku), že díky chladnému počasí 

se mu posunul prodej kytek a přísad, že nemá vše prodáno a posouvá termín naší výstavy 

o týden na 5.–13. 6. 2021. Přizpůsobujeme se a řešíme dále přípravy na výstavu. Necelý týden 

před schůzí výboru přichází ze Čtyřlístku další nemilá zpráva. Přísady a muškáty nejsou 

vyprodané, není tedy místo pro naši výstavu a defi nitivně se termín přesouvá na podzim. 

Na toto téma se následně vedla diskuze ohledně konání výstav v budoucnu jinde. Padlo pár 

návrhů, jako např. Výstaviště, Arboretum apod. Řešíme též doplnění stavů ve výboru - na 

podzim nás opustil Jirka Peňás (†56) a funkce předsedy se vzdává a z výboru odstupuje Petr 

Metela. Plánujeme zájezd, sympozium a přednášku pro září.

ČLENSKÉ SCHŮZE V, VI 2021

 Členské schůze se nekonaly díky omezením vyplývajícím z pandemie koronaviru COVID-19.

SCHŮZE VÝBORU 17. 8. 2021

 Na srpnové schůzi výboru plánujeme zářijový prodej ve Čtyřlístku bez výstavy. Termín je 

stanoven na 10.–12. 9. 2021. Výstavy v příštích letech by bylo dobré preventivně přesunout na 

polovinu června, což bylo i domluveno s panem Kutílkem ze Čtyřlístku na osobní schůzce. 

Letošní zájezd, který se uskuteční v sobotu 4. září, není tentokrát „za odměnu“ brigádníkům. 

Brigádníci nebyli kvůli absenci výstavy potřeba, takže zájezd bude zpoplatněn částkou 400 Kč

za osobu. Podíváme se na Ostravsko, navštívíme pět pěstitelů. Nahlášeno je zatím 30 účast-

níků. Dále řešíme přesun klubové knihovny, protože jsme obdrželi výpověď ze stávajícího 

umístění v Mělčanech. Před koncem schůze volíme nového předsedu (zvolen Jirka Kolařík) 

a místopředsedu (zvolen Pavel Novák). Gratulujeme!

ČLENSKÁ SCHŮZE 3. 9. 2021

 Bez jednoho dne přesně po roce se konala členská schůze s přednáškou. Přednášel Jiří 

Vítek, tématem byla jeho cesta do Mexika z roku 2019. Článek a obrázky z jeho přednášky 

najdete na stránkách některého z příštích AZETů.
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SCHŮZE VÝBORU 21. 9. 2021

 Zářijová schůze výboru proběhla v restauraci Rubín v Brně - Žabovřeskách. Přivítali jsme 

budoucí nové členy výboru: Jaroslava Dvorského (člen), Tomáše Lachkého (člen revizní ko-

mise), Petra Zeidlera (člen) a Michala Šatného (člen revizní komise). Probíráme Sympozium, 

hodnotíme zájezd a prodej rostlin ve Čtyřlístku, plánujeme schůze s přednáškou do konce 

roku. Pro knihovnu máme nové umístění v Brně, stěhování je naplánováno na jaro 2022. 

Revizní komise si zvolila vedoucího, stal se jím Luboš Hrubý.

ČLENSKÁ SCHŮZE X 2021

 V říjnu nahrazuje členskou schůzi tradiční Sympozium. Letos se uskutečnilo v sobotu 

16. října v přednáškovém sále MČ Brno - Líšeň. O zážitky z cest po nalezištích se s námi podě-

lili: Albert Škrovan (Tři bolivijské grácie), Vít Zavadil (USA - Montana a Severní Dakota), Pavel 

Hanáček (Z Angoly do Tanzánie) a Jirka Kolařík (Kvetoucí Patagonie), který zaskočil namísto  

domluveného Františka Fleka, jež si užíval karanténu.

SCHŮZE VÝBORU 19. 10. 2021

 Scházíme se v salonku restaurace Union na Vídeňské ulici. Hodnotíme Sympozium jako 

vydařené. Příští rok kvůli kolizi s volbami plánujeme konání někde jinde než v Líšni. Máme 

potvrzené přednášející na členské schůze do konce tohoto roku a předjednáni jsou i předná-

šející na jaro 2022.

Momentka ze zájezdu 2021

JUBILANTI

Taťána Havelková 75

Miroslav Mazour 75

František Sejpka 55

Tomáš Vrška 55

Petr Bojanovský 55

315
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ROUBOVÁNÍ V JASINOVĚ
– Petr Zeidler, foto Petr Zeidler a Jiří Vítek

 Dne 26. 6. 2021 proběhla v malé obci u Letovic zvané Jasinov u Jardy Dvoráčka akce 

„Roubování“. Pozvání jsem rád přijal a jelikož byl zajištěn i odvoz, nebylo co řešit. Sraz byl 

u Františka Chládka v 7.30 hodin. Organizátor výpravy Milan Kovář si zřejmě nepřeřídil ho-

dinky ze zimního času na letní a tak jsme Františka zastihli prakticky v pyžamu. Tato časová 

rezerva nám však dala prostor si v klidu a míru prohlédnout jeho sbírku a byli jsme dokonce 

pohoštěni „něčím ostřejším“. Jakožto teoreticky záložní řidič jsem s díky odmítl a spíše si 

vychutnával plody Františkovy celoživotní práce v podobě krásných kaktusů.

 Netrvalo dlouho a dorazila i druhá skupina. Prohodili jsme pár slov a vyrazili za Jardou. 

I zde nás čekalo vřelé přivítání a já, jak je mým dobrým zvykem, po přivítání zaplul do sbírky. 

A bylo se na co koukat. Spousta nádherných mamilárií, telokaktusů, gymnokalycií, ale také 

islayí, pyrrhokaktusů a dalších kaktusů náš čekala ve sklenících. Jarda rozšířil, ale vzápětí 

přesadil a tak byl skleník opět zaplněn krásnými kaktusy až po okraj. Za skleníkem se na-

chází několik pařenišť s „Jižní Amerikou“.

Co jiného by měl mít člen brněnského Astrophyta ve sbírce, než Astrophyta? F. Chládek
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 Vlastní roubování začalo chvíli po příjezdu. Milan Kovář vycítil, že jsem začátečník a tak 

se mě ujal a trpělivě mi ukazoval a vysvětloval techniku roubování obohacenou o několik 

tipů a vychytávek, které jsem v knihách nenašel, ale pro úspěšné roubování mi přišly zásadní.

Je to malý svátek, když rozkvetou rebucie a jim podobné kaktusy

Roubování v plném proudu
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 Po práci následovalo občerstvení a tak jsme hostitelem byli pohoštěni vynikajícím guláš-

kem. Po celou dobu akce panovala vynikající atmosféra a vždy se dalo najít někoho, s kým 

debatovat. Občas i nejen o kaktusech. Byl jsem rád, že jsem byl pozván a touto cestou bych 

rád poděkoval Milanu Kovářovi, že mi nabídl se akce účastnit. 

 Celá akce pro mě měla 

ještě jedno pozitivum. Po-

znal jsem jednu z legend 

brněnského kaktusářského 

světa, pana Stuchlíka, a měl 

jsem možnost navštívit jeho 

sbírku a nejen vidět jeho 

krásné kaktusy, ale také 

poznat tohoto výjimečného 

a milého člověka. Ale o tom 

třeba příště.

Hostitel v živé debatě se Standou Stuchlíkem. 
Zřejmě o nově objeveném kaktusu „Rubrikus rubriepiermikus“.

Nový druh kaktusu „Rubrikus rubriepiermikus“, 
snad ho podložka přijme a příští rok budou semena.
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VZPOMÍNKA NA 
VLASTU BARTUŠKOVOU

— Jarka Životská

 Ve středu 7. 4. 2021 skončila Vlastina 

cesta životem v nedožitých 70 letech. Starší 

kaktusáři, zejména gymnofi lové, si ji ještě 

pamatují. Přesto si dovolím Vlastu připome-

nout. Co si pamatuji, tak nejen svá oblíbená 

gymnocalycia pěstovala v malém skleníku 

na zahradě domu, ve kterém bydlela. Ne-

vím přesně jak dlouho už byla členkou kak-

tusářského klubu Astrophytum. Já začínala 

koncem 70. let a to už na pravidelná setkání 

brněnských kaktusářů chodila. Pravidelně 

se zúčastňovala klubových výstav. Zažily 

jsme spolu spoustu veselých chvilek. Hlavně 

na brigádách při instalaci výstav a na zájez-

dech. A tak nějak šel čas. Přišla doba, kdy 

Vlastě nebylo nejlíp a s kaktusy se musela 

rozloučit. Jednak ze zdravotních důvodů 

a především kvůli přestěhování, kde už 

neměla možnost své pichlavé miláčky pěs-

tovat. A jak se zdravotní problémy prohlu-

bovaly, přestávala mezi kaktusáře docházet 

a uzavřela se do svého světa. A ten pro ni teď 

skončil.

 Vlasto, tam někam, kde se teď nacházíš, 

ti posílám společně s partou bab Táňou, Jar-

kou, Danou a Stašou a dalšími přáteli kak-

tusáři vzpomínku.

Austrocactus colloncurensis I. Schaub & Keim 2014
— Jiří Kolařík, foto na titulní straně

 Tento austrokaktus byl popsán v KuaS 

č. 8/2014 čilskými kaktusáři. Podle popisu, 

dle mého názoru ne příliš dobrého, chybí 

např. diferenciální diagnóza k nejbližšímu 

A. coxii, který roste v podstatě za kopcem 

cca. 10 km vzdušnou čarou z druhé stra-

ny řeky Rio Collón Curá (Neuquén, Arg.). 

V době návštěvy lokality rostliny bohužel 

nekvetly, takže se nedá přesně říci, co jsme 

to našli.

 Nicméně 30 km vzdušnou linií ve stejném 

směru je skutečná lokalita A. coxii – Rio Chi-

mehuin. Tato řeka se stéká s Rio Alumine 

a vytváří pod La Rinconada právě Rio Collón 

Curá! Rostliny obou druhů jsou lehce zamě-

nitelné. Jak A. coxii, tak i A. colloncurensis 

mohou být a i jsou převážně světle otrně-

né. A. coxii má velký areál rozšíření, kdežto 

A. colloncurensis se nachází pouze poblíž řeky, 

resp. východně od řeky. Oblast východně od 

řeky je málo prozkoumaná, je tam vlastně 

jen jedna těžce sjízdná cesta. Mohu říci, že 

jsem lokalitu nalezl dle fotky v KuaS vcelku 

snadno. 

 O rok později jsme oblast navštívili v listo-

padu, kdy rostliny kvetly a byly na několika 

lokalitách podél řeky. Na fotce z lokality je 

vidět odlišující znak – červená blizna – jedi-

ný markantní, který jsem mohl nalézt. 

 Asi budou třeba další výzkumy jak na lo-

kalitách, tak snad i v laboratoři, které nám 

potvrdí nebo vyvrátí oprávněnost popisu.
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INTERNOTO + NOTOSEKCE = PLZEŇ 2021
— Milan Kovář

 Na loňské schůzi Nototosekce padla mož-

nost uskutečnit společnou schůzi Noto + In-

ternoto v Plzni. Velmi jsem to uvítal, chystal 

jsem se za plzeňskými kaktusáři už mno-

hokrát a nikdy to nevyšlo. Teď se to mohlo 

povést v rámci Notosekce. Termín měl být 

na jaře, díky i státem podporovanému covi-

dovému běsnění se akce nekonala. K mému 

překvapení jsem se dozvěděl, že akce v ter-

mínu 27.–29. 8. bude, a to i se schůzí Interno-

to. Takže hurá na vlak do Plzně (příště přes 

Prahu - levnější a rychlejší) a po 6,5 hod. 

jízdy vystupujeme se S. Stuchlíkem v Plzni. 

Po kratším hledání nás vítá předseda 

KK Plzeň Jirka Musil. Já jsem měl slíbeno 

u Jirky Musila ubytování, paráda v jeho tělo-

cvičně na žíněnce a hlavně zadarmo. 2000 Kč 

za noc v hotelu pro „socku“ jako já je oprav-

du mnoho.

Sympaťák Jirka Musil zajistil všechno: ob-

čerstvení, jídlo, nocleh, hradili to účastníci 

Internoto - tímto jim chci za Notosekci po-

děkovat. Scházeli jsme se celé odpoledne 

u Jirky v jeho zahradě, Češi, Moravané, je-

den Slezan, Němci, Rakušané, Holanďané 

a Švýcaři, pokud jsem někoho vynechal, tak se 

omlouvám. Přítomno cca 43 účastníků. Pro-

hlédli jsme sbírku Jirky Musila, je ve dvou 

sklenících a pařeništích. Vidím, že když je 

chuť, čas a cit, vznikne něco velmi, velmi 

hezkého. Rostliny v keramických květiná-

čích vypadaly spokojeně a úhledně v do-

statečném prostoru. Vyzvednu Astrophyta, 
takové se jen tak nevidí a i ostatní kytky ne-

měly chybu.

 V rámci celé akce proběhla miniburza 

a výměna rostlin, vezu si také něco na pa-

mátku, pak večeře.

 V sobotu ráno proběhla první schůze 

Notosekce pod  širým nebem. Účastníků 

14, Internoto má schůzi jinde. Zahajuje 

S. Stuchlík pokladní zprávou, chválí př. Ber-

ku za prodej starých čísel Minimusu. Zatím 

je fi nančně vydávání časopisu zajištěno. 

Máme 44 členů, inu nepřibývá nás. Řešila se 

knihovna, je u různých lidí, nedobytná část 
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je stále u př. Vyhnalíka, zbytek s archivem 

má př. Berka. 

 Za další pasáž se omlouvám, jde o počí-

tače a v těch se „šťastně“ nevyznám. Zkus-

te být tolerantní, pokud napíšu nesmysl. 

Začaly fungovat webové stránky, bude se 

spolupracovat s Internoto. Řeší se ochrana 

Minimusu, ročník by se mohl stahovat až 

po 5 letech, Platilo by to zpětně do r. 2016. 

SČSPK Notosekci platí internet, bude sna-

ha uložit co nejvíce informací o kytkách, 

polních číslech z nalezišť atd., aby „po nás“ 

v budoucnu něco zůstalo.

 No stihli jsme to tak tak, přišel silný 

déšť. Přesunuli jsme se na oběd a po něm 

začal blok přednášek společně s Internoto. 

Př. Prauser - předseda Internoto - poděko-

val za organizaci akce - společně s Noto po 

30 letech. Byl pozdraven J. Musil s manželkou.

 Př. Etzelstorfer nabídl pohled do sbírky, 

zaujal mě N. amplicostatus a beztrnný N. cla-
viceps. Braziliparodie, ottonisy, wigginsie.

 Př. Stuchlík: Kaktusy Topador - Bernabé 

Libera (Uruguay) N. roseifl orus STU 702, dvě 

stanoviště 15 km od sebe, jde o proměnlivý 

druh na kamenitých ostrůvcích v pastvi-

nách. Dále zmiňuje mammulosusy s různý-

mi květy, žlutými, růžovými, s různým otr-

něním. Obrázek př. Gerloff a - mammulosus 

s bílými květy. Zmiňuje doprovodnou vege-

taci.

 Bernabé Libera - historický popis N. ruti-
lans f. robustior, květy žluté a růžové, rostliny 

ze stanovišť neodpovídají kulturním rostli-

nám.

 Př. Vích - Wigginsia tetracantha v Argenti-

ně. Fotografi e př. Šormy a Sladkého. Ukázal 

proměnlivost druhu na různých stanoviš-

tích, odlišný vzhled a otrnění mladých a sta-

rých rostlin, někde vypadají jako rozdílné 

druhy. Na závěr ukázal příbuznou W. are-
chavaletai z vých. Uruguaye.

 Př. Prauser provedl pozorování poupat 

podle polních čísel. Vše z okruhu N. con-
cinnus - jeho oblíbenci, co patří nebo nepatří 

ke druhům okruhu. Používá poupata jako je-

den z diagnostických znaků.

 Př. Gemmrich popsal N. mammulosus 

v přírodě. Rostliny až 14 cm v průměru, 

20 žeber, různá barva květů - tento typ je nej-

více rozšířen, viděl ho na stanovištích 20x. 

Rostliny z Uruguaye, Rio Grande do Sul, do-

provodná vegetace wigginsií. N. mueller-mo-
elleri růžový a žlutý se nemíchají, rostou na 

různých stanovištích.

 Př. Sladký představil rostliny Kolumbie -

tilandsie, echeverie, bromelie jeden metr 

v průměru. Hledali klasickou W. vorverkia-
na, vše zničil lom. Byli u místního kaktusá-

ře, má sbírku kaktusů a orchidejí. Místní je 

zavedl na jinou lokalitu. Navštívili rezervaci 

s Mammillaria columbiana a pro mě nádher-

nými cereusy, škoda, že je nejde z prostoro-

vých důvodů úspěšně pěstovat, hned bych se 

na ně dal.

 Co k přednáškám říci? Vysoký standard 
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bych ze svého pohledu vylepšil zkrácením 

přednášek na 40–60 minut. Já jsem 60+ 

a kdybych nepsal zápis, na 100 % usnu. Ten 

blok je dlouhý, chtělo by to delší přestáv-

ky. Z kuloárů jsem slyšel podobné názory. 

To není kritika, jen názor.

 Po večeři s celebritami další noc s „chrá-

pači“, jinak pohoda.

 Ráno návštěva sbírek:

 Př. Kůrka má rozsáhlou sbírku všeho mož-

ného, těžko vypíchnout nějakou skupinu 

rostlin, je toho hodně v dobrém stavu a dalo 

by se vybrat, ale pro mě toho moc na prodej 

nebylo, zaujaly mne barevné formy Puna bo-
nieae, jedna už je doma.

 Př. Naxeru netřeba představovat, to se 

musí vidět. Ferokaktus s modrofi alovými 

trny asi jinde neuvidíte, původně jsem si 

zdálky myslel, že je to atrapa - rostlina snů. 

I ostatní kytky v parádním stavu, nikde ani 

fl íček. Po návštěvě takové sbírky jsem delší 

dobu demotivován. Př. Naxera tvrdí, že kon-

čí, to by byla věčná škoda.

 Pro mě dobrá zpráva na konec - př. Lachký 

mě bere za malý obolus až do Brna, takže za 

pouhé tři hodiny jsem v milovaném rodném 

městě, hodil mě až před hospodu (zavřená!) 

v části Brna nazývané příhodně „šajsdorf“. 

Za 10 minut doma, no paráda.

 Jestli jste vydrželi až sem, tak ještě jednou 

díky Jirkovi Musilovi a všem zúčastněným 

za fajn akci.

 Jestli na nás darebáci zase něco nevypustí, 

tak snad příští srpen v České Třebové.

ZLATÝ ALBERTO 2021
— Jiří Kolařík, foto Lumír Král

 Tato cena, pojmenovaná po Alberto Vojtě-

chu Fričovi, se uděluje každoročně v Chrudi-

mi na známé akci „Zavírání sezóny“. Tento 

rok 25. září cenu dostal náš dlouholetý člen, 

význačný gymnofi l a cestovatel Jaroslav 

Procházka. Byly tak oceněny jeho zásluhy 

na kaktusářském poli, jako například nes-

číslné přednášky po celé republice, na Slo-

vensku či v Německu a Rakousku o rodu 

Gymnocalycium nebo Turbinicarpus. 
 Po udělení ceny následovala jeho krátká 

přednáška o rodu Turbinicarpus.
 Je třeba připomenout, že je po Jardovi po-

jmenován krásný nález od Quilina (Argenti-

na): Gymnocalycium prochazkianum.
 Blahopřejeme Jardo!
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SKOCHOVICE 28. 8. 2021
— Jana Čechová

 Letos poprvé jsme se s manželem Rad-

kem mohli zúčastnit sukulentářské akce 

ve Skochovicích, kterou zaštiťuje a pořádá 

Sekce pěstitelů sukulentů. Toto přátelské 

setkání se konalo již posedmé a uskutečni-

lo se v prostorách místní požární zbrojnice. 

V přednáškové místnosti jsme si před začát-

kem přednášek a v průběhu přestávek také 

mohli pořídit nové přírůstky do našich sbírek. 

 Program začal již v pátek, to jsme se ale 

bohužel nezúčastnili. I na pátek byl připra-

ven zajímavý přednáškový program. První 

přednášející Boris Puk Vrškový představil 

svou dendrologickou přednáškou křoviny 

Latinské Ameriky, Etiopie a Sokotry. Další 

přednáškou představila Eva Smržová svoji 

cestu do Namaqualandu v roce 2006. Jako 

poslední želízko v ohni byla přednáška Jar-

dy Šnicera o Mexiku. I když bylo téma spíše 

kaktusové, vše bylo vynahrazeno jeho zapá-

leným a osobitým přednesem.

 V sobotu několik vět na úvod pronesl pří-

tel Ota Melichar, který nás seznámil s prů-

během akce a představil prvního předná-

šejícího, kterým byl Rikus van Veldhuisen 

se svojí přednáškou „Cesta do Tanzanie“. 

O profesionální překlad se postaral přítel 

Jakub Jilemnický. Rikusovou specializací je 

rod Euphorbia. Těch jsme mohli spatřit nej-

více, např. E. izacantha. Dále také např. Bra-
chystelma nebo Monadenium, kterých bylo 

k vidění také mnoho druhů. Přednáška to 

byla velmi svižná a dostali jsme možnost se 

podívat tam, kam se často za sukulenty ne-

cestuje.

 Ve druhé části nás přítel František Vese-

lý seznámil především s rodem Adromischus 

v přednášce nazvané „Adromischusy a jedna 

crassula“. Název přednášky sice zahrnoval 

dva rody, ale z druhého jmenovaného jsme 

viděli pouze jednu rostlinu, jak už je ostatně 

v názvu přednášky uvedeno. Ve své prezen-

taci se zaměřil hlavně na rod Adromischus. 
V první části jsme se dozvěděli něco o historii 

a vzniku jména, dále o knižních publikacích, 

kde byly provedeny jednotlivé revize rodu. 

Dále nám přednášející představil rozdělení 

do šesti skupin, kde je hlavním rozlišovacím 

znakem tvar a délka květu. Poté následoval 

přehled jednotlivých druhů v rámci skupin. 

 V poslední přednášce představil všechny 

druhy baobabů Bořivoj Prokeš. Centrem vý-

skytu rodu Adansonia je Madagaskar, kde 

roste 6 druhů a po jednom v jižní Africe 

a Austrálii. Prvně jsme mohli spatřit Adan-
sonia gregorii ze severozápadní Austrálie. 

Dále jsme viděli nejznámější druh Adanso-
nia digitata, který se vyskytuje na rozsáhlém 

území Afriky od Mauretánie přes Sudán 

a Eritreu až do Jihoafrické republiky. Zav-

lečen byl také na Madagaskar a do Indie. 

Na ostrově Madagaskar roste zbývajících 

šest druhů, a to Adansonia grandidieri, ma-
dagascariensis, perrieri, rubrostipa, suareensis 

a za. Liší se mezi sebou jak listy a květy, tak 

především výškou a šířkou kmene.

 Po skončení přednášek následovalo vy-

hlášení nejhezčí kytky v sále a populární 

tombola, kdy byly k mání jak rostliny, tak 

i věcné ceny. Obou dnů se zúčastnilo víc jak 

70 lidí, což je moc pěkné číslo a svědčí o ob-

libě i výborné organizaci skochovického se-

tkání. 

 Co říci závěrem? Snad jen, že se můžeme 

těšit na příští rok.
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ZÁJEZD ZA KAKTUSY 2021
— Roman Bukáček, foto Jarka Životská a redakce

 Zájezd 2021 se uskutečnil v sobotu 4. září 

a v plánu bylo Ostravsko, kde na nás čekalo 

pět sbírek. Odjezd tradičně od Janáčkova di-

vadla v 6 hodin ráno moderním pohodlným 

autobusem. Účastníků bylo 35, vedoucím zá-

jezdu byl Radek Čech, který zároveň všechny 

návštěvy domlouval.

 Po dvou a půl hodinách přijíždíme do 

Vendryně. Příjezd až ke skleníkům př. Mi-

roslava Stanii není možný, takže šlapeme po 

svých asi dvacet minut. Čelo skupiny vede-

né hostitelem nabralo (nehledě na věkový 

průměr účastníků) první kosmickou rych-

lost, takže na křižovatkách stavíme hlídky, 

aby opozdilci nebloudili. I tak se myslím sta-

lo, že někteří náročné tempo nezvládli a sbír-

ku př. Stanii obdivovali pouze na fotkách. 

 Samotná sbírka umístěná ve svahu je roz-

lehlá, takže jsme se rozprchli a obdivovali 

hangáry kytek jak sbírkových, tak k prodeji. 

Už po půl hodině nás vedoucí zájezdu popo-

háněl k ukončení prohlídky. Zbývala totiž 

ještě dvacetiminutová cesta zpět k autobusu 

a přejezd na druhou sbírku.
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 Všechny sbírky byly nedaleko od sebe, 

takže přejezd k př. Ladislavu Vackovi do 

Českého Těšína nám zabral něco kolem 

čtvrt hodiny. Celá sbírka čítala jeden velký 

skleník přilepený na rodinný dům. Kapa-

cita uvnitř byla omezená a vchod tak úzký, 

že kdybychom všichni nebyli atleti, tak jsme 

se dovnitř snad ani nepodívali...

 Ale vše dobře dopadlo, někteří ulovili 

i nějaké poklady do své sbírky a po půlhodi-

ně opět zvedáme kotvy a posouváme se na 

oběd do hostince U Balona v Havířově.
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 Funíc po výborném obědě nastupujeme do 

autobusu a míříme k př. Vladimíru Haníko-

vi. Sbírku má v Havířově, přejezd je asi pěti-

minutový, pak asi deset minut pěšky, proto-

že do úzkých uliček se autobus nedostane.

 Sbírka na udržované zahradě rodinného 

domu čítá polykarbonátový skleník, něko-

lik pultových pařenišť a přístřešků. Kytek 

opět kvanta, jak jsme zvyklí, všechny krásné 

a i odsud se dá odnést nějaká ta kořist...
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...a za hodinu už obdivujeme další sbírku. 

Do Dolní Lhoty nás pozval př. Pavel Válek. 

Vytápěný skleník má přilepený k rodinnému 

domu. Klasicky všechny parapety zaplněné, 

samé velké, letité kytky.



44    |    AZET 3+4/2021 www.astrophytum.cz

AZET - zpravodaj Klubu kaktusářů Astrophytum Brno
Celobarevnou verzi zpravodaje najdete na internetových stránkách klubu.
Adresa redakce: info@grafi katisk.com    |   Tisk: Tiskárna - Zdeněk Indra

 Do sbírky př. Bedřicha Lichého v Kyjo-

vicích se dostáváme až kolem 16. hodiny. 

Na některých je už znát únava - posedáva-

jí. Většina se ale opět rozprchne po zahradě 

a obdivují, fotí a vzdychají. Omladina jde 

otestovat trampolínu. Kytky jsou umístěné 

v polykarbonátových sklenících, pultových 

i přízemních pařeništích. Hostitel měl na 

nás připravenou posilu, jsou hnedle tři a tak 

prohlídka i nákup parádně odsýpají.

 Za půl hodiny je vymalováno, sedáme do 

autobusu a plni dojmů se vydáváme na cestu 

k domovům.

 Na zavěr nutno dodat, že každý z hostitelů 

byl velmi pozorný a měl pro nás připraveno 

malé občerstvení.


