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Kdo v pøedjaøí se rozjaøí?
Vlastnì a¾ vèil po výroèní èlenské s hùzi klubu zaèíná poøádnì nový kaktusáøský rok. Jak se
dále dozvíte, nebyl ten minulý nijak výjimeèný a podle v¹eho ani ten nastávají í se nebude
pøíli¹ vymykat zku¹enostem a pøedstavám.
Nad házejí í zmìny nám v¹ak nedovolí podøimovat na bobkovém listu a kdyby hom
snad i htìli, uvìdomujeme si, ¾e by hom toho mohli v zápìtí litovat o¹etøují e si zadek po
pádu na tvrdé podlo¾í. Vezmìme tøeba takovou þmalièkostÿ jako pravdìpodobnou zmìnu
místa konání podzimního sympózia, na ni¾ se musíme pøipravovat u¾ v tì hto dne h a s tím
souvisejí í okolnosti... Leè i tato nepøíjemnost ukázala, ¾e nejste z ela lhostejní a nìkteøí
z vás pøi házejí s nápady a s nabídkou pomo i. Velmi to o eòujeme, povzbuzuje nás to a
zároveò zavazuje. Kromì toho se rozhlí¾íme kolem sebe a ne háváme se inspirovat jinými
organiza emi ve snaze vylep¹it, o se dá, pøi udr¾ení o mo¾ná snesitelný h a nebolestivý h
nákladù. Pøitom zároveò pozorujeme, o vy na to { jako èlenové (tedy podporovatelé a
zároveò konzumenti). Vnímáme jako u¾iteènou ka¾dou poznámku, pøipomínku, kritiku ba
i zabrblání a vìøte nebo ne, zabýváme se tím. { To ostatnì poznáte i kousek dále v listu.
Kdy¾ jsem si v minulý h èísle h pozpìvoval hobousárnu Odjí¾dím, tentokrát to nemù¾e být ni jiného ne¾ Jarní kurýr.
Dunìní kopyt veèer slý hávám/údolím jarní kurýr jede k nám/v peøejí h øeka zvoní/a jarem vítr voní/pøijí¾dí
jarní kurýr, dobøe ho znám./Ví, elej kraj to ví/veze nám jaro v bra¹nì sedlový...

Pro drobné þhistori kéÿ pøipomenutí (kdyby to náhodou nìkdo èetl po lete h) doplòuji,
¾e toto èíslo zaèínám sestavovat v pùl e února, kdy smírnì konèí protest nemo nièní h
lékaøù proti nedùstojným platovým a odbornì karierním podmínkám, ¾e zima bez snìhu se
zatím stále dr¾í, ¾e v Egyptì a v severní Afri e pøerostla nespokojenost v nepokoje a do hází
k politi kým zmìnám, ¾e na Novém Zélandì udeøilo mo né zemìtøesení, ¾e v Japonsku
potom je¹tì silnìj¹í s velkou unami a jaderným prù¹vihem, ¾e (kon em bøezna a v dubnu)
se ne¹»astné a nepokojné ohnisko pøesunulo do Libye a doma se na¹e státní vr hnost opìt
plá á v ostudné vládní krizi. Trapnost situa e zavr¹uje prezident tragikomi kou s énkou
s privatiza í protokolárního pera v Chile.
Nám se v¹ak probouzejí a kvetou kaktusy a dìlají nám radost... Aspoò doufám a pøeji
to v¹em.
Pohoda, hezký den

Josef

Èlenská s hùze 4. února
První únorový páteèní podveèer patøil tradiènì výroèní èlenské s hùzi. Jednou z informa í
výboru byla zpráva o tragi ké události èeský h a moravský h kaktusáøù v Chile. Na silni i,
její¾ te hni ký stav si dovedeme pøedstavit u¾ i u nás, nepøe¾il autonehodu pan Duben
star¹í, kterého si na¹i èlenové mohou pamatovat ze zájezdu pøed nìkolika lety, se zranìním
a o¹etøením v nemo ni i vyvázli nám známý pan Polá¹ek, jeho¾ jsme ve Zlínì nav¹tívili loni
a dal¹í èlen výpravy, zatím o poslední úèastník zùstal nezranìn.
V tombole byly rostliny od Petra Metely, tiskoviny od Ladi Ka¹para a semena.
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Odpovìdní funk ionáøi výboru potom pøednesli své zprávy, které najdete kousek dál
se v¹emi podrobnostmi (za Viktora Taliána { hlasová indispozi e { pøeèetl Radek Èe h).
Zprávy a návrhy dal¹í èinnosti byly následnì jednomyslnì s hváleny pøítomnými úèastníky
s hùze.
Tradièní volná tribuna se setkala opìt s velkým zájmem, prezentovat se pøi¹lo pìt èlenù,
kteøí se oproti pøed hozímu roku èástaènì vystøídali.
První pøispìl Jiøí Va¹ina s fotogra emi pøevá¾nì z klubový h ak í { výstavy a zájezdu.
Pokraèovala na¹e nová èlenka Markéta Filipová. Tato sympati ká mladá dáma studuje
v Brnì právni kou fakultu, doma v Èeský h Budìjovi í h pìstuje kaktusy venku pod pøístøe¹kem a pøekvapilo nás, ¾e ji v tamním klubu ne htìli za èlenku, proto¾e má pøíli¹ malou
sbírku. Markéta vyu¾ila prezenta i k urèení svý h rostlin, na¹lo se dost o hotný h kolegù.
Jen jestli si to staèila v¹e hno zapamatovat { bude-li tøeba, máme zvukový záznam.
Jako tøetí vystoupila Jarka ®ivotská pøedev¹ím s obrázky z klubový h ak í.
Pøedposlední v poøadí nám kromì obrázkù z ak í klubu ukázal Jiøí Vítek nìkolik zábìrù
ze své esty po ji¾ní Fran ii.
þZlatým høebemÿ a zároveò nejobsáhlej¹ím pøíspìvkem bylo vystoupení Emila Va¹íèka
z Blanska. Pod názvem Jarní ¾eò pøipomnìl svou estu po støedozápadu USA v ro e 1995,
kde nav¹tívil svého pøítele Josefa Mikulá¹e (i ten nám kdysi pøedná¹el). Ze své sbírky nám
ukázal mj. sklerokaktusy a e hino ereusy, povyprávìl nì o o pìstování, zmínil tøeba, ¾e
roubuje na jusberty a pasakany. Bylo zøejmé, ¾e Emil nevystøílel zdaleka v¹e hny patrony a
dá se oèekávat, ¾e jej je¹tì uvidíme a usly¹íme pøedná¹et.
Ka¾dý pøedná¹ejí í dostal za své vystoupení malý dárek od výboru klubu { pamì»ové médium na USB.

S hùze výboru 15. února
Byl stanoven termín leto¹ní výstavy na 28. 5.{5. 6. { tedy témìø stejnì jako v loòském ro e.
Nepøedpokládají se ¾ádné výrazné organizaèní zmìny. Projednali jsme nejbli¾¹í plánované
ak e, diskutovalo se o nový h knihá h a bylo rozhodnuto, které poøídíme pro klubovou knihovnu. Problemati ké je místo konání sympózia. V dosavadním objektu vojenské ¹koly se
zmìnily organizaèní podmínky a bude zøejmì nutné hledat jinou mo¾nost. O eòujeme i nìkteré námìty z øad èlenù. Hodnotíme hlavnì dostupnost, parkování, zatemnìní, ozvuèení,
mo¾nost obèerstvení. Témìø jistì nastane kvùli tomu zvý¹ení nákladù, které musíme nìèím
vyrovnat. Návrh na zmen¹ení barevného rozsahu Azetu nebyl s hválen, byl by to krok zpìt
ve slu¾bá h pro èleny.
Hodnotí e výroèní èlenskou s hùzi s volnou tribunou pova¾ujeme za dobré a u¾iteèné, ¾e
na¹i èlenové projevili zájem a vyzkou¹eli v malém, jaké je to vystupovat pøed veøejností. V¹ak
se nestalo poprvé, ¾e pøedná¹ejí í z volné tribuny jsme následnì sly¹eli na hlavní pøedná¹ e
a stálo to za to.

Èlenská s hùze 4. bøezna
Pøed pøedná¹kou oznámil pøedseda Stu hlík probíhají í výstavu Hon ový h sukulentní h
krajinek. Oznámil i zatím tro hu tajemnou dubnovou pøedná¹ku. Radek Èe h pøipomnìl
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¾ádost na doplnìní osobní h údajù èlenù { bude dále v listì. Tombola byla hojnì dotována,
spokojený h výher ù bylo dost.
S pøedná¹kou pøijel Igor Dráb ze Slovenska. Aèkoliv jde o zahranièního hosta, pøijali jsme
jej jako vlastního, vìt¹ina z èlenù díky dlouhé spoleèné historii stále nepova¾uje Slováky za
izin e.
Igor Dráb, redaktor slovenského èasopisu Ca ta eae et ., kterého známe od vidìní ze
sympózií (aè u nás dosud nepøedná¹el) a z kaktusáøský h ak í na rùzný h míste h na¹í
vlasti, zejména z hrudimský h Zavírání sezóny, o sobì pí¹e na webu slovenského èasopisu
http://www.cactaceae.eu { þNa svete od roku 1952. Kaktusárom od roku 1959. To
hovorí za vsetko...ÿ
Pøedná¹ka se týkala poloostrova Baja California a zejména jeho kvìteny. Igor jej nav¹tívil poprvé v ro e 2001 { to je¹tì fotografoval na lm { a od té doby se do Mexika
podíval elkem sedmná tkrát. Na pøedná¹ e obèas pøipomnìl zá¾itky a spolu estovatele
z pøede¹lý h est.
Zatím poslední, loòskou estu absolvoval spolu s Jurajem Nemèekem (který byl tentokrát v Brnì s ním) a s Jevgenijem Safronovem z Ruska. Jeji h hlavním ílem byl E hino ereus lindsayi a estu vykonali z hlavního mìsta Mexika autem na sever.
Pøedná¹ka byla velmi pestrá, pøedev¹ím botani ky. Vedle kaktusù jsme si mohli udìlat
pøedstavu i o dal¹í h, hlavnì sukulentní h rostliná h. Tu a tam byl k vidìní had, housenka èi
jiná havì», obrázek krajiny, pøedná¹ejí í pøipomnìl i svérázný ne¹»astný pøístup domorod ù
k o hranì pøírody jako napø. pøeèerpávání nafty na vodní hladinì nebo krajinotvorné prvky
z nejrùznìj¹í h odpadkù. Igor Dráb uvádìl na pravou míru i nìkteré obe nì oblíbené omyly
jako napøíklad to, ¾e Organ Pipe Ca tus není Carnegia gigantea, nýbr¾ Marshalo ereus
(èastìji v¹ak uvádìný jako Steno ereus thurberi { pozn. red.). Kouzelné byly perlièky jako
Co hemia hnusensis, burserant, vyjebabra» a narkotra kanti.
Pøedná¹ka byla pøíjemná svou pestrostí, ¾ivostí, poutavým pøednesem okoøenìným
vtipnými perlièkami a pøedev¹ím kvalitními obrázky. Doba trvání hodina a ètvr» byla optimální, i kdy¾ takové pøedná¹ky by se dal vydr¾et i del¹í kousek.

S hùze výboru klubu 15. bøezna
Na s hùzi byly projednávány pøevá¾nì bì¾né organizaèní zále¾itosti, následují í èinnost,
bylo spu¹tìno hlasování o fotogra i na plakát výstavy.

Èlenská s hùze 1. dubna
Pøedseda Stu hlík upozornil na blí¾í í se výstavu, oznámil kvìtnovou pøedná¹ku Pavla
Malíka a pøedal slovo Jiøímu Peòásovi. Ten uvítal novì pøibyv¹ího a zároveò nejmlad¹ího
èlena klubu Viktora Taliána.
Následovalo vyhlá¹ení vítìzné fotogra e, která se objeví na plakátu leto¹ní výstavy a
první { tradièní èást tomboly.
Men¹í neobvyklostí s hùze byla tentokrát pøedpøedná¹ka Jarky ®ivotské. Ta nám pøedstavila svou sbírku vèetnì podrobného vylíèení esty, jak se tam lze dostat. Jarka pìstuje
kaktusy v balkonovém skleníèku svého bytu, o¾ znamená vìèný boj s nedostatkem místa.
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To ji vede upøednostòování ménìvzrostný h druhù. Ani zimování není pøíli¹ pohodlné. Ka¾dopádnì v¹ak bylo poznat, ¾e kaktusaøí ráda, svým nad¹ením a optimismem ostatnì oplývá
{ jak ji známe { a bývá zdatnou pomo ni í zejména pøi aran¾ování na¹i h výstav.
Patøí dodat, ¾e Jarka neopomnìla inzerovat právì zaèínají í výstavu bonsají, o¾ jsou
vedle kaktusù její dal¹í oblíben i.
Hlavním { zprvu tajemstvím obestøeným bodem s hùze se stala beseda Jiøího Peòáse s bývalým dlouholetým èlenem výboru klubu, zahradníkem, kaktusáøem a zakrátko kulatým
jubilantem (80) Janem Hara¹tou.
Jiøí se na tuto pøíle¾itost dlouho a peèlivì pøipravoval, ni ménì èasto bylo nutno improvizovat.
Beseda se vedla v prakti kém du hu. Po seznámení s jubilantovým struèným ¾ivotopisem pøe¹li aktéøi brzy k vì em veskrze prakti kým { pìstitelským. Zajímavé a pouèné bylo
povídání o vodì vhodné pro zálivku, o (ne)vhodnosti zalévání èeho a kdy, o vlivu atmosferi ké vlhkosti, substráte h, dùle¾itosti dostatku èestvého vzdu hu apod.
®ivé slovo bylo prokládáno vzpomínkami na nìkteré osobnosti brnìnského kaktusáøství, dozvìdìli jsme se o stavbì skleníku, o tom, jak a jaké rostliny pìstovali Honzovi pøátelé
v Èeskoslovensku i v izinì a jaká z toho plynou pìstitelská ponauèení.
Do debaty { zejména o substráte h a hemismu { se zapojil i Miroslav Trtílek a nìkteøí
èlenové se ptali na konkrétní otázky.
Beseda byla pøeru¹ena mimoøádnou tombolou. Ta vybrala tøi úèastníky znalostní soutì¾e o poznání rostliny, kterou Jiøí Peòás daruje vítìzi, je¾ ji první správnì pojmenuje.
Soutì¾ili Viktor Talián ml. (jemu¾ byl povolen pomo ník a rád e), Dr. Edmund Sedlák a
Jaroslav Dobiá¹. Pøedseda Stu hlík pøedná¹el pomo né otázky a soutì¾í í hltali ka¾dé jeho
slovo. V napínavém klání se nejry hlej¹ím a tedy úspì¹ným výher em stal Jaroslav Dobiá¹
a krásnou rostlinu si se slovy þKam já ji jenom dám?ÿ odnesl. Poté je¹tì hvíli pokraèovala
beseda.
Pøesto¾e bylo pøipraveno promítání obrázkù { po del¹í dobì i diapozitivù {, vùbe se
na nì tentokrát nedostalo. Mo¾ná nìkdy pøí¹tì, budou-li aktéøi o hotni pokraèovat.
Beseda skonèila podìkováním Janu Hara¹tovi, popøáním k nad házejí ím narozeninám a nad¹eným a vdìèným potleskem vestoje. Ten si ostatnì zaslou¾il i Jiøí Peòás za to, ¾e
se odhodlal pøijít s netradiènì pojatou pøedná¹kou.
Jan Hara¹ta zároveò oznámil, ¾e vzhledem k pokroèilému vìku hodlá skonèit s kaktusaøením a v záøí pozve v¹e hny k sobì na náv¹tìvu do Tuøan s tím, ¾e nikdo neodejde
s prázdnou.
Podle ohlasù z publika byla beseda pøijata a hodno ena velmi vøele a nad¹enì, èlenové projevili zájem o zveøejnìní jejího obsahu. Aèkoli je hotový hrubý pøepis zvukového záznamu,
nebude v Azetu oti¹tìn, proto¾e vzhledem k jeho objemnosti nes hválil výbor roz¹íøení
rozsahu zpravodaje. Redak e mo¾ná pøepis a/nebo záznam uvolní aspoò na webu.

S hùze výboru 13. dubna
Na s hùzi výbor zhodnotil dosavadní èinnost, zejména po hválil úspì h dubnové èlenské
s hùze. Bylo oznámeno, ¾e podzimní sympózium probìhne skoro jistì v Lí¹ni. Èlen výboru

21

Vlastimil Man oznámil, ¾e ze zdravotní h dùvodù nemù¾e nadále spolupra ovat, o¾ otevøelo i otázku obsazení pokladny bìhem výstavy. Výbor Vlastíkovi podìkoval za dlouholetou
obìtavou prá i a pøedpokládá se veøejné podìkování na kvìtnové èlenské s hùzi. Výbor projednával organizaèní zále¾itosti výstavy, zejména propagaèní a pøípravné èinnosti.

Zprávy funk ionáøù výboru na výroèní èlenské s hùzi
Zpráva o èinnosti Klubu kaktusáøù Astrophytum za rok 2010
Vá¾ení pøátelé,
stejnì jako v minulý h lete h se v¾dy v únoru, tak i letos, koná výroèní èlenská s hùze Klubu
kaktusáøù Astrophytum Brno. Je zde zhodno ena na¹e èinnost za uplynulý rok.
Ná¹ klub vy házel ve své èinnosti v ro e 2010 z plánu prá e, který byl s hválen výroèní
èlenskou s hùzí v únoru 2010.
Jednou z hlavní h na¹i h èinností bylo zaji¹tìní èlenský h s hùzí. V minulém ro e bylo
elkem devìt s hùzí a konaly se na akademi ké pùdì Masarykovy univerzity. Pravidelnými
body programu jsou zprávy funk ionáøù a tombola. Výher i tomboly získají kaktusy, semena i literaturu. Dále následuje odborná pøedná¹ka s promítáním obrázkù jak z nalezi¹»
kaktusù i sukulentù, tak i z na¹i h sbírek.
V minulém ro e pøedná¹elo pìt èlenù z øad Astrophyta a tøi pøedná¹ejí í byli z jiný h
èeský h organiza í. Na únorové s hùzi po pøednesení zpráv následovala volná tribuna.
Tribuny se zúèastnilo pìt na¹i h èlenù.
Rozhodnì není zanedbatelná ani spoleèenská stránka na¹i h s hùzí, i tato úloha k nim
patøí. Èlenové se zde mohou setkat a i po s hùzi podiskutovat o svý h probléme h a úspì¹í h
v pìstování a sjednat náv¹tìvy svý h sbírek.
Velmi dùle¾itým bodem na¹eho plánu je pravidelná výstava kaktusù i sukulentù. Tato
výstava se øadu let realizuje v areálu Ètyølístku v Brnì-Bystr i. Výstava se konala v období
29. 5. a¾ 6. 6. 2010. V loòském ro e jsme dostali k dispozi i pro výstavu a prodej men¹í plohu, ne¾ pøed hozí léta. Museli jsme spojit v jednom prostoru jak vlastní výstavu tak prodej.
Z tohoto uspoøádání jsme zpoèátku mìli obavy, ale v prùbìhu výstavy jsme konstatovali, ¾e
toto øe¹ení bylo dobré. Výstavy se zúèastnili 42 vystavovatelé. Pøi pøípravì výstavy, slu¾bá h
pøi výstavì a pra í h pøi likvida i výstavy pomáhal 41 èlen. Aran¾ování výstavy se zhostili
na výbornou na¹i èlenové pod vedením Honzy Hara¹ty a Jarky ®ivotské. Podìkování patøí
v¹em, kdo se jakkoliv o úspì h výstavy zaslou¾ili. Podle ohlasù na¹i h èlenù i náv¹tìvníkù
byla loòská výstava velmi zdaøilá.
Jako ka¾dý rok uspoøádal výbor pro èleny, kteøí se podíleli na realiza i výstavy, zaèátkem záøí zájezd za kaktusy. Nav¹tívili jsme velmi pìkné 4 sbírky na vý hodní Moravì. Jako
v¾dy tento zájezd výbornì zorganizoval Petr Metela.
V mìsí i øíjnu se uskuteènilo sympózium v sále Univerzity obrany na ©umavské ul.
v Brnì. Na sympóziu byly pøedneseny ètyøi velmi kvalitní pøedná¹ky. Jedna pøedná¹ka
polského pìstitele, dvì pøedná¹ky èeský h kaktusáøù a jedna pøedná¹ka na¹eho èlena. Sympózium splnilo oèekávání, zúèastnilo se ho 68 èlenù Astrophyta a 31 host.
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V ro e 2010 se výbor se¹el elkem 12krát. Na svý h s hùzí h se výbor zabýval zaji¹tìním pøedná¹ek, výstavy, sympózia, vydáváním Azetu a øe¹il pøipomínky z øad na¹i h
èlenù.
Zpravodaj Azet v ro e 2010 vy¹el ètyøikrát. Díky redaktorovi Josefu Polá hovi má
stále lep¹í úroveò. Bylo by dobré, aby hom my èlenové ví e pøispívali do zpravodaje a tím
oboha ovali jeho obsah.
Ar hiv Astrophyta, o který se staral pøítel Stejskal, byl po jeho ukonèení spoluprá e
pøevezen a ulo¾en u Petra Metely. Nezpra ované materiály si pøevzal Stanislav Stu hlík,
který bude zaji¹»ovat a prùbì¾nì zpra ovávat spisovou agendu.
Na¹e knihovna je prùbì¾nì doplòována o nové publika e a má k dne¹nímu dni 1080
titulù. Je ¹koda, ¾e z øad èlenù je o zápùjèku literatury velmi malý zájem. O knihovnu, která
je ulo¾ena v bytì pøedsedy, se vzornì stará Radek Èe h.
Na¹i tøi èlenové { Stu hlík, Metela a Talián { jsou zastoupeni ve vedení Spoleènosti
èeský h a slovenský h pìstitelù kaktusù a sukulentù. Dva èlenové { Stu hlík a Odehnal {
jsou èleny redakèní rady èasopisu Kaktusy.
Kon em roku byly aktualizovány na¹e stránky na webu, za to dìkujeme jejímu správ i
{ Zdeòku Koláèkovi.
Pomáháme pøi prá i s mláde¾í { napø. výstava kaktusù v mìstské knihovnì Velká Bíte¹.
Organizoval p. Josef Polá h a ná¹ spolek dodal propagaèní materiály.
Pøi hodno ení na¹í èinnosti v uplynulém ro e tak, jak nám ukládal plán prá e, mohu
konstatovat, ¾e výbor v¹e hny dané úkoly splnil bezezbytku. Za to si zaslou¾í podìkování
jak v¹i hni èlenové výboru, tak vy èlenové, kteøí jste se podíleli na úspì¹né èinnosti na¹eho
klubu.
V Brnì 4. února 2011
Viktor Talián, jednatel

Plán èinnosti Klubu kaktusáøù Astrophytum Brno pro rok 2011
• Uskuteèní se 9 èlenský h s hùzí s odborným programem;
• Výbor se bude s házet pravidelnì jednou mìsíènì, pøípadnì mimoøádnì;
• Výstava probìhne ve Ètyølístku v termínu 28. 5.{5. 6. 2011;
• Bude zorganizován zájezd za kaktusy;
• Podzimní Sympozium se uskuteèní bìhem mìsí e øíjna 2011;
• Ètyøikrát vyjde zpravodaj Azet;
• Bude zaji¹»ován èasopis Kaktusy a slovenský èasopis Ca ta eae et . pro èleny, a

to buï zasíláním po¹tou nebo osobním odbìrem na s hùzi;

• Knihovna a ar hiv budou prùbì¾nì doplòovany;
• Pokraèovat v èinnosti ve vedení SÈSPKS;
• Pokraèovat v èinnosti v redakèní radì èasopisu Kaktusy.

V Brnì 4. února 2011

Viktor Talián, jednatel
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Vítìzná a tìsnì následují í fotogra e pro plakát výstavy podle tabulky na s. 29

Oldøi h Kopp na snímku Jaroslava Dobiá¹e (s. 27)
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Igor Dráb

Pøedseda, nejmlad¹í èlen, pøedná¹ejí í/oslavene a moderátor dubnové pøedná¹ky

Výher e Jaroslav Dobiá¹ a hvìzda veèera pan Hara¹ta
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Zpráva o hospodaøení klubu za rok 2010
Zùstatky
Kè
Pøev. z r. 2009 { bì¾. úè. 51 636,38
Pokladna
50 151,31
Celkem
101 787,69
Pøíjmy
Pøedpl. èasop.
Výstava, vst. a prod. lit.
Výstava, prod. rostlin
Sympózium
Dobrov. vst. na èl. s h.
Úroky, spoøitelna
Ostatní
Celkem

Kè
60 950,00
29 009,00
16 797,00
2 450,00
8 895,00
6,85
602,00
118 659,85

Výdaje
Pøedplatné èasopisu
Výstava
Sympózium
Knihy a èasop. do knih.
Zájezd
Nájem sálu pro èl. s h.
Tisk Azetu
Pøedná¹ky
Poplatky, spoø.
Ost. vè. internetu
Celkem

Kè
52 840
18 534
4 034
7 864
8 811
6 750
14 300
3 770
1 604
3 658
122 165

Bilan e: 122 165,00 Kè − 118 659,85 Kè = 3 505,15 Kè prodìlek za rok 2010

Návrh rozpoètu KK Astrophytum Brno pro rok 2011
Pøíjmy
Èlenské pøíspìvky + pøedplatné èasopisù
Výstava { vèetnì prodeje rostlin
Ostatní (dobrovolné vstupné na èl. s hùzí h + knihovna)
Celkem
Výdaje
Pøedplatné èasopisu
Výstava
Sympózium
Knihy a èasopisy do knihovny
Zájezd
Nájem sálu pro èlenské s hùze
Tisk Azetu
Pøedná¹ky
Ostatní vè. internetu
Celkem

Kè
60 000
40 000
10 000
110 000

Kè
45 000
16 000
5 000
5 000
10 000
7 000
14 000
5 000
3 000
110 000

Brno, dne 18. 1. 2011

Zpráva revizní komise o nanèním hospodaøení za rok 2010

Jiøí Peòás, pokladník

Revizní komise provedla kontrolu: Pokladní knihy, pokladní hotovosti, inventáøe a inventární knihy a knihovny
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Revizní komise konstatuje, ¾e:
• Pokladní kniha a pokladní jsou úplné, pøehledné a mají v¹e hny nále¾itosti
• Vý¹e pokladní hotovosti souhlasí se zápisem v pokladní knize
• Inventáø a inventární kniha souhlasí se skuteèností
• Poèet knih v knihovnì souhlasí s poèem knih v evidenèní knize
• Èerpání nanèní hotovosti je v souladu s plánem. Neplánované výdaje byly s hváleny výborem
V Brnì 14. 1. 2011, za revizní komisi Marek Najvar a Jiøí Pavlík

Oldøi h Kopp { 85 let
Od pøítele Jaroslava Dobiá¹e jsem dostal zprávu o významném ¾ivotním jubileu na¹eho èlena. Mám z ní radost
nejen kvùli jubilantovi, nýbr¾ i proto, ¾e pøipomíná { by» okrajovì { historii brnìnského kaktusáøství. Pøipojuji
se ke blahopøání, za zprávu dìkuji a s drobnými úpravami ji zde pøedkládám. Na doplnìní patøí uvést, ¾e
jubilant se objevil na fotogra i v Azetu pøi jiné pøíle¾itosti { v èísle 4/2009 na s. 59.

Oldøi h Kopp se narodil 12. bøezna 1926. Èlenem Astrophyta se stal v ro e 1970. Ve stejném
ro e se stal zakládají ím èlenem kaktusáøského krou¾ku v Zetoru Brno spolu s Jaroslavem
Dobiá¹em, Josefem Doèekalem, Vlastimilem Manem, MUDr. Josefem Køi¾anem a Zdeòkem So horem. V¹i hni byli zároveò èleny Klubu kaktusáøù Astrophytum.
V Astrophytu se Oldøi h Kopp zúèastòoval vìt¹iny ak í { výstav, zájezdù, volný h
tribun apod. Po ro e 2002 mu zdravotní stav ji¾ neumo¾òuje nav¹tìvovat s hùze klubu,
proto se ji¾ do èinnosti nezapojuje. Dodnes se v¹ak stará o kaktusy, by» v men¹ím rozsahu
ne¾ za mlada.
Do dal¹í h let pøejí hodnì zdraví v¹i hni kamarádi, nejen ti kaktusoví. Redak e Azetu
a výbor Astrophyta se rádi pøipojují.

Pøevislá kráska { Hildewintera aureispina
V¹i hni to jistì dobøe znáte. Nav¹tívíte sbírku jiného kaktusáøe a svìte div se, padne vám do
oka kaktus, který zrovna nemáte. Co následuje, nemusím rozebírat.
Stejnì tak to bylo i v mém pøípadì. Tuto krásku jsem poprvé vidìl bohatì kvést v soukromé sbír e pana Haudeho z bývalé NDR. Bylo rozhodnuto. Zaèalo shánìní odno¾í nebo
semen. Nakone to vyhrála semínka, která k mému údivu vyklíèila naprosto spolehlivì.
Rostlinky rostly bez problému. Tøetím rokem zaèaly odno¾ovat a tvoøit pøevislý trs. První h
kvìtù jsem se doèkal pátým rokem. Co se týká pìstování, neèiní tento kaktus ¾ádné problémy. Substrát volím vý¾ivnìj¹í, v dobì vegeta e udr¾uji mírnì vlhký. Nemusíme se bát,
v tomto období voda neu¹kodí. Naopak! Rùst je pak pravidelný a násada kvìtù bohatá.
Mo¾ná namítnete, ¾e máte stejnou rostlinu pod jiným jménem. Je to do ela mo¾né,
proto¾e od roku 1958, kdy byla poprvé sbírána F. Ritterem, pro¹la mnoha rekombina emi.
Na závìr uvádím historii popisù, které jsem objevil v literatuøe:
• Winteria aureispina F. Ritter { 1962
• Hildewintera aureispina (F. Ritter) F.Ritter 1966
• Wintero ereus aureispinus (F. Ritter) Ba keberg 1966
• Loxantho ereus aureispinus (F. Ritter) Buxbaum 1974
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• Borzi a tus aureispinus (F. Ritter) G. D. Rowley 1975
• Cleisto a tus aureispinus (F. Ritter) D. R. Hunt 1987
• Cleisto a tus winteri D. R. Hunt 1988

Petr Metela

Kaktusy také léèí { þmyrtilákÿ
Myrtillo a tus geometrizans je v¹eobe nì známý jako podno¾ pro roubování houlostivý h
a teplomilnìj¹í h druhù kaktusù, plody má velké jako hrá h, naèervenalé a prý jedlé.
Koupil jsem si nedávno velkou a tì¾kou knihu za pouhý h 299 Kè. Jmenuje se Léèivé
rostliny; tak levná byla proto, ¾e ji vytiskli v Èínì, napsali Nìm i a vy¹la v èe¹tinì. A tam
jsem se doèetl, ¾e myrtilokaktus obsahuje drogy a to v mladý h výhone h.
Úèinné látky: triterpeny jako jako kyselina oleanolová a o halová, saponiny. Velmi
dobøe se mu daøí ve Støedomoøí, kde roste ry hle a bez problémù. V Evropì se èerstvé výhony
pou¾ívají v homeopati ký h pøíprav í h na poru hy prokrvení vìnèitý h tepen spojené
s køeèovitými bolestmi s pí háním, stavy po infarktu a itlivost na poèasí. Samotná droga
se ji¾ uplatòuje ménì { podává se pøi katare h prùdu¹ek, prùjme h a k povzbuzení huti
k jídlu. Velmi roz¹íøené je pou¾ívání aromati ký h výhonkù jako koøení a plodù v likére h.
V lékaøství se pak pou¾ívá myrtol, o¾ je frak e získávaná z éteri kého oleje, která vøe pøi
teplotì 160{180 ◦ C a obsahuje limonen, ineol a pinen. Myrtol je v tobolká h s obsahem
úèinný h látek rozpustný h v tenkém støevì a to pøi akutní h i hroni ký h zánìte h slizni e
prùdu¹ek a nosní h dutin. Zèásti se vyluèuje s vyde hovaným vzdu hem, jemu¾ dodává
pøíjemnì èerstvou vùni. Má také antimikrobiální úèinek, podporuje rozpou¹tìní hlenù a
vyka¹lávání. Zbavuje nabìhlé slizni e otokù a roz¹iøuje prùdu¹ky. Také v homeopatii léèí
zánìt prùdu¹ek
Laïa Ka¹par
Kniha: Léèivé rostliny { Ottùv prùvod e pøírodou, Ví e ne¾ 750 druhù v Evropì nejèastìji pou¾ívaný h
léèivý h rostlin ze v¹e h koutù svìta, vèetnì rostlin vyu¾ívaný h ve fytoterapii a homeopatii, ISBN: 978-807360-588-9 EAN: 9788073605889

Uzavøení soutì¾e o fotogra i na plakát výstavy
Pryè je doba, kdy jsme barevné plakáty pro výstavu kaktusù ne hávali tisknout na listy s pøedti¹tìným
barevným obrázkem, kam se nakone doplnil jen èerný text, jaký byl právì tøeba. Stávalo se tehdy, ¾e po
nìkolik let jsme mìli stejný plakát. Nebylo to ni proti nièemu, a¾ na ten stereotyp. Doba a te hnika pokroèila,
nastala pøíle¾itost ke zmìnì. V poslední h tøe h lete h si ji¾ plakát pøipravujeme sami vyu¾ívají e dobrý h
slu¾eb tiskárny a její o hoty, pokud jde o reak i na na¹e po¾adavky èi tøeba potøebu dotisku. Na druhé stranì
jim u¹etøíme èas pøípravy pøedlohy.
Z døívìj¹í h plakátù jsme pøevzali osvìdèené s héma, typogra ké detaily jsou v¹ak zpra ovány s ohledem na jednotnost klubový h tiskovin. Stereotyp je ten tam, kdy¾ mù¾eme velmi snadno a ry hle pøipravit
podle svý h pøedstav a potøeb. Proè tedy nemít ka¾dý rok nový obrázek?

V minulém èísle zpravodaje jsem vyhlásil soutì¾, nyní mohu s radostí vyhlásit její výsledky.
Své snímky pøihlásilo ¹est na¹i h èlenù. Snímkù bylo pùvodnì 39, z ni h¾ bylo v prvním
kole vylouèeno 9 snímkù, které se nehodily pro po¾adovaný úèel tøeba svou kompozi í èi
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nemìly potøebnou te hni kou kvalitu. I po této selek i zùstal v¹ak do u¾¹ího výbìru alespoò
jeden snímek od ka¾dého pøispìvatele.
Tyto snímky dostali elektroni kou po¹tou èlenové výboru, ani¾ by vìdìli, kdo jsou jeji h
autoøi. Mìli za úkol vybrat tøi a dát jim poøadí. Do uzávìrky odpovìdìlo 8 z 11 èlenù. (Jeden
nemá pøístup k internetu a mìl zdravotní potí¾e, dal¹í se bez vysvìtlení svého hlasu vzdali.)
Výsledky byly vlo¾eny do tabulky, jednotlivým poøadím pøidìleny body a ty pak seèteny.
Výsledné poøadí ukazuje tabulka. Hlasování bylo velmi vyrovnané, vlastnì rozhodl
teprve poslední mail, kdy hlasují í urèil pouze první místo { urèil vítìze a dal¹ími místy u¾
nezamí hal.
Vítìznou fotogra i od Jana Ziegrossera (Coryphantha neomexi ana) uvidíte brzy na plakátu, nìkteré dal¹í uprostøed èísla v barevné pøíloze. Pro poøádek a jako adresáty podìkování za úèast v soutì¾i uvádím jména pøispìvatelù v abe edním poøadí:
• Jaroslav Ka¹parovský
• Petr Metela
• Petr S hon

• Viktor Talián
• Silva Urbanová
• Jan Ziegrosser

A nakone vzkaz pro v¹e hny: Choïte s oèima otevøenýma a s fotoaparátem po ru e. Fotografujte hodnì a potom v klidu a hodnì promazávejte nafo ené snímky, abyste kon em
pøí¹tí zimy mohli poslat fotku, která mù¾e þsvítitÿ na plakátu výstavy kakusù 2012.

Název fotky

P1010007.TIF
E. o ineus ssp. o ineus.jpg
Snímek 013.jpg
IMG 1396.JPG
ennea anthus kvìt proti obl..TIF
IMG 1139.JPG
ennea na plo¹e.TIF
IMG 1161.JPG
IMG 1412.JPG
P1010021.JPG
P1010009.TIF

Autor

Body

Ziegrosser 1 1
33
S hön
3
3
S hön
2 1 2
Metela
3 1
Ziegrosser
2 2
Metela
3
Ziegrosser
3
Metela
2
Metela
2
Ziegrosser
1
Ziegrosser
1

Souèet
8
6
5
4
4
3
3
2
2
1
1

Polní èísla na webu
Snad ka¾dý z nás se ji¾ nìkdy setkal s tajemnými ¹iframi na jmenovký h rostlin èi semen kaktusù nebo jiný h
rostlin. Jedná se o tzv. polní nebo studijní èi sbìrová èísla ( eld numbers). Ona þèíslaÿ jsou zpravidla slo¾ena
z písmen latinské abe edy a arabský h èísli , leè nìkdy bývají komplikovanìj¹í.

Po tomto úvodu u¾ není tøeba vysvìtlovat, ¾e èísla slou¾í k oznaèení rostlin nalezený h
na urèitý h míste h urèitými hledaèi a sbìrateli. První alfabeti ká èát zpravidla oznaèuje
pùvod e toho oznaèení a numeri ká èást je nìjakým poøadovým èíslem. Lze oprávnìnì
pødpokládat, ¾e pùvod i tì h èísel v tom mají poøádek a ke ka¾dé ¹iføe dovedou pøiøadit
patøièné informa e o botani kém zaøazení rostliny a o místì jejího výskytu. Tyto informa e
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si nene hávají pro sebe a èasto je uvádìjí zpra ované v tabulká h èi databází h, nezøídka i
na webu.
Dnes v dobì vyhledávaèù vìt¹inou není tì¾ké se pùvodu a zaøazení rostliny dopátrat. Kdo hledá, najde, zejména po¾ádá-li správné þpomo níkyÿ. Jeden takový jsem na¹el
na adrese http://ralph.cs.cf.ac.uk/Cacti/fieldno.html { na stránká h Ralpha
Martina. Jeho vyhledávaè umí podle zkratky najít patøiènou rostlinu a její pùvodní naleziètì
a zároveò i dal¹í kousky jako napø. k názvu rostliny její dostupné zdroje { polní èísla a dal¹í
údaje nebo rostliny, které se dají najít na urèitém nalezi¹ti. Autor zároveò umo¾nil posílání
nový h informa í náv¹tìvníkùm svého webu a tím svou databázi roz¹iøovat.
A nakone patøí Ralpha Martina pøedstavit, kdy¾ jsem to neudìlal hned na zaèátku.
Kromì toho, ¾e je profesorem Cardifské univerzity v oboru poèítaèové gra ky, je zároveò
místopøedsedou jihowaleské sek e Britské kaktusáøské a sukulentáøské spoleènosti. Ví e
informa í najdete na jeho vý¹e uvedeném webu { pouze uma¾te zprava a pone hte jen po
...ac/uk/

Náv¹tìva v Plzni
Ve ètvrtek 10. 2. 2011 jsem byl v Plzni na slu¾ební estì a odpoledne jsem vyu¾il k náv¹tìvì
jak ¹éfa kaktusového fóra Pepy Je¾ka, tak i shodou okolností mìl místní KK Plzeò svou
výroèní s hùzi, kam jsem tedy do známého kulturního domu na ©eøíkové uli i i za¹el. Pepa
Je¾ek je mladý nad¹ene do netøeskù, který nav¹tìvuje lokality jak místní (ÈR, Slovensko),
tak i na Balkánì nebo Itálii èi Fran ii, má u¾ pìknou sbírku, kterou jsem mohl vidìt.
Veèerní s hùze byla, jako i u nás v tomto mìsí i, výroèní, kdy se probíraly jednotlivé
kapitoly jako hospodaøení, plán ak í, o se podaøilo èi o ménì, atd. Na tì hto þsu hý hÿ
údají h mne zaujaly nìkteré body:
1 Aè je Plzeò poètem obyvatel polovièní ne¾ Brno, nav¹tìvuje v prùmìru s hùze 60
èlenù klubu! Celkový poèet èlenù je 117
2. Na ka¾dé s hùzi je vedena prezen e a následuje vyhodno ení, tak¾e je pøehled o
aktivní h a ménì aktivní h èlene h
3. KK vede v Plzni velmi aktivní skupina relativnì mlad¹í h kaktusáøù, kteøí kromì
toho, ¾e estují za kaktusy za o eán, jsou i aktivní v klubovém ¾ivotì
4. Klubový ¾ivot je postaven na mno¾ství rùzný h ak í jako napø. { ka¾dou nedìli po
èlenské s hùzi se s házejí u nìkoho ve skleníku nebo poøádají známé Plzeòské kolokvium,
k nìmu¾ patøí náv¹tìva u pøedsedy Petra Èesala. Kdo tam nìkdy byl, ví o èem mluvím (u nás
srovnatelné snad jen se setkáním milovníkù rodu Gymno aly ium v záøí).
5. Klubovou výstavu poøádají v entru mìsta ve vlastním foliovém skleníku, který pro
tuto ak i postaví, Je jasné, ¾e mno¾ství lidí, kteøí hodí okolo, má pozitivní vliv jak na
èlenskou základnu, tak i na tr¾by
Závìrem s hùze byl promítnut výborný lm Lubo¹e Kan i, který by h doporuèoval
shlédnout i u nás! Lubo¹ (Laabus) lmoval asi 3 roky u tøí kaktusáøù (Petra Èesala, Milana
Kùrky a Petra Kutáka) jeji h eloroèní èinìní s kaktusy a podrobnì se rozebíraly známé
ak e jako stìhování kaktusù na jaøe a na podzim, pìstování a roubování, kaktusy a hemie.
Prostì v kost e shrnuto v¹e, o by nejen kaktusáøský zaèáteèník mìl znát. Je to výborný
instruktá¾ní lm i pro pokroèilé kaktusáøe, proto¾e se mohou dovìdìt, jak se pìstují tøeba
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mrazuvzdorné kytky, povídá se o úspì¹í h i o nezdare h v pìstování. Velmi pouèné! Film
trvá asi jednu a pùl hodiny a myslím, ¾e by mìl výbor uva¾ovat o pozvání autora, aby nám
tuto prezenta i pøi vhodné pøíle¾itosti také ukázal.
Jiøí Kolaøík 13. 2. 2011
Jako starý nedùvìøive s tro hou novináøské opatrnosti jsem si informa e z tohoto pøíspìvku ovìøil a doplnil
na klubovém vebu plzeòákù.

Zdaøilý a ¾ivý web na kkplzen.eu { mi jen potvrdil Jiøího dojmy a zá¾itky a mohu jej
po hválit. { Èinnost, diskusi, aktivitu, nad¹ení a ¾ivost.
Tato zprávièka byla i podnìtem debaty na jedné výborové s hùzi. Prostøedí, zdroje a
podmínky na¹i h klubù lze srovnávat a diskutovat z mnoha ohledù. Mnohé o eòujeme a
zkusíme si vzít pøíklad, jiné skuteènosti jsou v¹ak dost spe i ké a nelze je pøevzít do na¹i h
podmínek.

Organizaèní zprávy
Doplnìní osobní h údajù
Jak bìhem èlenský h s hùzí informoval a vyzýval Radek Èe h, pøipomínáme tímto znovu následují í výzvu:

Výbor klubu kaktusáøù Astrophytum se na vás obra í s následují ím návrhem a prosbou.
Z øady dùvodù, které vyplynou z následují ího textu, potøebujeme aktualizovat údaje o èlenské základnì. Stává se, ¾e údaje, které máme, jsou neúplné nebo zastaralé. To znesnadòuje
na¹i organizaèní prá i napøíklad pøi distribu i tiskovin èi vybírání èlenský h pøíspìvkù. Zároveò je na¹im zámìrem roz¹íøit a zlep¹it na¹e slu¾by pro vás { èleny pøi sni¾ování nákladù
napøíklad na po¹tovné. Jedná se zejména o informování o hystaný h ak í h a pøípadný h
mimoøádnoste h jako¾ i o blahopøání na¹im jubilantùm ve zpravodaji Azet. V¹e samozøejmì
funguje a nadále bude fungovat za dodr¾ení pravidel serióznosti a slu¹nosti i s ohledem na
zákonné po¾adavky týkají í se o hrany osobní h údajù.
I na základì osvìdèený h zku¹eností odjinud tedy navrhujeme následují í a ¾ádáme
vás tímto o spoluprá i: Po¹lete nebo pøedejte prosím osobnì na papíøe, elektroni kou po¹tou, èi formou SMS tyto údaje: Jméno a pøíjmení (pøíp. titul), adresu trvalého bydli¹tì,
telefonní èíslo/a, adresu elektroni ké po¹ty a datum narození (alespoò mìsí a rok). Mù¾ete
uvést i upøesnìní napø. ¾e si nepøejete být informováni o èinnosti klubu a pøípadný h mimoøádnoste h, ¾e si tøeba nepøejete být zmiòováni ve spoleèenské rubri e zpravodaje apod.
Mù¾ete pøidat i dal¹í námìty èi pøipomínky k èinnosti klubu èi výboru.
Pøedejte prosím osobnì na s hùzi, po¹lete elektroni ky na adresu cech.r@seznam.cz
èi na adresu redak e Azetu nebo formou SMS na èíslo 603 795 978. Výbor pøedem dìkuje
za po hopení a za poskytnuté informa e.
Rádi zároveò uvítáme i va¹e dal¹í pøipomínky a názory k tomuto tématu.

Posílání zpravodaje
Na výborový h s hùzí h byla projednávána otázka dostupnosti zpravodaje pro èleny klubu,
kteøí neodebírají elostátní èasopis ani ne hodí na èlenské s hùze, mají v¹ak nárok { a
nìkteøí o to stojí {, aby dostávali zpravodaj Azet.
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Proto¾e zatím ¹lo o ojedinìlé pøípady, v tomto ro e zpravodaj za¹leme na po¾ádání.
Postup pro dal¹í roky byl stanoven následují ím zpùsobem: Èlen klubu, který neodebírá
èasopis a ne hodí na èlenské s hùze, mù¾e po¾ádat o zaslání v¹e h ètyø èísel najednou a pøi
pla ení èlenského pøíspìvku pøidat 20 Kè, o¾ odpovídá po¹tovním nákladùm. Distributor
potom ode¹le najednou elý roèník zpravodaje na adresu èlena.
Výbor klubu zároveò pøipomíná, ¾e zpravodaj Azet je volnì dostupný na klubovém
webu http://www.astrophytum.cz/zpravodaj/zpravodaj.htm se zpo¾dìním jednoho èísla ve formátu PDF vhodném pro oboustranné vyti¹tìní a seskládání do se¹itu. Ve
výjimeèný h pøípade h po¹leme i aktuální èíslo èlenùm na po¾ádání.

Neve¹lo se
V pøí¹tím èísle pravdìpodobnì najdete informa i o pøírùst í h klubového ar hivu { jedná se
o datové nosièe CD/DVD. Bude-li prostor, dostane se i na reportá¾ z náv¹tìvy sbírky Emila
Va¹íèka { pøíslu¹níka poèetnì drobné, av¹ak velmi zdatné blanenské men¹iny.

Erratum
Dodateènì jsem se dozvìdìl, ¾e na titulní strán e minulého èísla (1/2011) není na malém
obrázku nahoøe Ario arpus trigonus zmiòovaný v èlánku, nýbr¾. A. ssuratus. To je tak,
kdy¾ dostanu -ná t fotogra í od nìkoho jiného ne¾ od autora se slovy þnì o vyberÿ a autor
mì na to pøi kontrole pøed tiskem neupozorní. Promiòte mi tedy, prosím, ¾e se nevyznám
v ariokarpuse h a mo¾ná jsem nìkoho zmátl.

Na volné tribunì v únoru mj. pøedná¹eli: Jiøí Va¹ina, Markéta Filipová a Jarka ®ivotská

Azet { zpravodaj Klubu kaktusáøù Astrophytum Brno { Neprodejné { Redak e, jazyková úprava,

sazba: Josef Polá h { sazba systémem TEX s pou¾itím písma Lido { tisk: Tiskárna Ka¹par { vytvoøeno
s pou¾itím legálního a svobodného softwaru { ani¾ bylo vìdomì ublí¾eno ¾ivým tvorùm { v èlán í h
byly opraveny jazykové a typogra ké hyby, beze zmìny smyslu sdìlení, není-li uvedeno u pøíspìvku
jinak { pøipomínky, námìty, pøíspìvky prosím na adresu josef@polach.org
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