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S lero a tus polyan istrus a Mammillaria hahniana

Duben { je¹tì tam budem. . .

...napadá mì pøi mrazivý h ráne h poloviny dubna, kdy dokonèuji pøípravu tohoto Azetu.
Pùvodnì to v¹ak zaèínalo takto: Prodlu¾ují í se dny kon e zimy a zaèátku jara (velmi su hý
bøezen) pøiná¹ejí tro hu svìtla tam, kde dosud vládne ¹ero a mlha.
Kromì pøírody se rozvlnila i poklidná hladina (ne)kvality potravin a ví e si uvìdomujeme, ¾e to, o jíme, jsou zhusta náhra¾ky a odpady þvylep¹enéÿ zajisté absolutnì ne¹kodnými pøísadami.
Pìt vajíèek stálo kolem Velikono tolik, jako litr benzínu. Ne ov¹em tím, ¾e by tak náhle
a výraznì slevnila ropa. Jen jsme si zvìt¹ení ¾ivotního prostoru pro slepi e (podle smìrni e
EU) vyøe¹ili po svém: Zru¹ili jsme hovy a vajíèka nakupujeme jinde.
Korup e a hování politikù vedly ke zmìnám ve vládì, ta si i pøesto zatím dr¾í dùvìru
parlamentu. Mají se v¹ak ru¹it tøi ministerstva. Jen aby to byla ta správná.
O¾ilo i soudni tví. Odsoudili vylep¹ovaèe pra¾ský h semaforù i upravovatele pøedvolební h plakátù z Olomou e. Zbydou síly i na opilého lobbistu, který pøejel autem ¾enu?
Radost nám udìlali i hokejisté brnìnské Komety, kdy¾ se skrze Plzeò dostali do nále
extraligy. Tam si e u¾ nepøekonali Pardubi e, aèkoli se dr¾eli velmi zdatnì a stateènì.
A letmo do svìta { v dobì vzpomínání na potopení Titani u pøed sto lety patøí pøipomenout hlavnì neklid v Sýrii a napìtí kolem Íránu. Ké¾ by ty horké hlavy z hladly...
A honem zpátky domù: V tomto èísle Azetu kromì pravidelný h informa í o dìní
v klubu najdete i nìkolik mimoøádností. Pøedev¹ím zprávy o èinnosti a plány do blízké
budou nosti, jak byly pøedneseny a s hváleny na výroèní èlenské s hùzi. Nìkolika èlánky
pøispìli opìt èlenové, za o¾ jim mo dìkuji. Jsem rád, ¾e mì v tom nene háváte samotného
a ¾e se nebojíte a nestydíte podílet na spoleèné prá i. Klub kaktusáøù by nemìl být divadlem,
kde pár her ù hraje a ostatní se jen dívají. Víme, ¾e ve velkém (aè zmen¹ují ím se) klubu
nelze vytvoøit pøátelskou þrodinnouÿ atmosféru, o jaké tøeba pí¹e ve svém èlánku Markéta
Filipová sdìlují í zku¹enosti z iziny. O to ví e mì tì¹í, ¾e mnozí z vás dìlají pro klub a pro
ostatní podle svý h s hopností a mo¾ností nì o naví . A právì za to vám dìkuji. Nakone
se omlouvám za velké mazání a zkra ování, nì o jsem si musel odlo¾it napøí¹tì.
U¾ívejte jara plnými dou¹ky, radujte se ze v¹eho mo¾ného, dívejte se kolem sebe a
zkuste se usmívat { pokud to zrovna není va¹e pøirozená vlastnost␁
Pohoda, hezký den
Josef
Výroèní èlenská s hùze 3. února 2012

Po uvítání pøedsedy Stu hlíka byla vyhlá¹ena soutì¾ o fotogra i na plakát. Byla sdìlena
data výstavy (26. kvìtna a¾ 3. èervna) a sympózia, to bude opìt v Lí¹ni a to 13. øíjna. Dále
pøedseda vyhlásil program následují í h pøedná¹ek. Upozornil na èervnovou pøedná¹ku
a její mimoøádný termín { druhý pátek 8. èervna, pøizpùsobili jsme se mo¾nostem hosta
z Nìme ka { p. S hadli ha. Informoval rovnì¾ o úmrtí Hanse Tilla (v. t. Azet 1/2012).
Cenami pro tah vstupenek pøispìli mj. pø. Kulhánek, Hlavatý a Ka¹par.
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Zprávu o èinnosti a plán èinnosti sestavil nepøítomný Radek Èe h, pøednesl je pøedseda Stu hlík (podrobnìji dále v èísle). Pokladník Jiøí Peòás pøeèetl pokladní zprávu a návrh
rozpoètu na rok 2012. Marek Najvar vystoupil se zprávou revizní komise.
V diskusi padl návrh na konání sympózia na univerzitì, kde míváne pøedná¹ky. Pøedseda sdìlil, ¾e výbor o tom uva¾oval, z prakti ký h dùvodù (nedostupnost obèerstvení)
jsme tuto mo¾nost zavrhli. Dozvìdìli jsme se té¾, ¾e restaura e v Lí¹ni byla zru¹ena, prý
v¹ak bude opìt obnoven provoz. Dal¹í pøipomínka byla k nedostateènému zatemnìní pøedná¹kového sálu, v kvìtnu a v èervnu bývá venku svìtlo, o¾ se projeví sní¾ením kvality
promítáného obrazu. Tøetí pøipomínka se týkala výstavy. Organiza i výstavy projedná nový
výbor. V¹e hny zprávy byly s hváleny hlasováním.
Marek Najvar pøipomnìl zmìny ve výboru (od hod Vlastimila Mana, úmrtí Viktora
Taliána a od hod Jiøího Pavlíka z revizní komise) a pøedstavil nové kandidáty na doplnìní
výboru klubu. Jsou jimi: Jaroslav Ka¹parovský z Mìlèan, Lubomír Hrubý z Lelekovi a Jan
Ziegrosser z Brna. Stávají í èlenové Radek Èe h, Ing. Tomá¹ Kulhánek, Petr Metela, Ing.
Stanislav Stu hlík, Jiøí Peòás, Ing. Josef Polá h, Karel Ka¹párek a Marek Najvar kandidují
i do dal¹ího období. Pøítomní èlenové klubu s hválili nový výbor hlasováním. Ten se sejde
poprvé 14. února 2012 v 17 hodin u pøedsedy Stu hlíka.
Petr Metela pøedstavil pøedná¹ejí í ve volné tribunì a øídil její prùbìh.

Dr. Edmund Sedlák
Nejdel¹í vystoupení na volné tribunì by mohlo mít název Kaktusáøùv rok. Pøedná¹ejí í zaèal
pohledem z okna do zahrady se skleníkem a s paøeni¹tìm, který nìkolikrát v prùbìhu roku
a pøedná¹ky aktualizoval. Pøes sýkory a pejsky jsme se dostali k rebutiím v paøeni¹ti.
Ve skleníku má litopsy, rebutie, mexiko a hile, fraileje a sukulenty. Naví aylostery,
mediolobivie a zase rebutie. Zmínil slouèení tì hto rodù do velkorodu Rebutia, o¾ je si e
botani ky správnìj¹í, kaktusáøùm to v¹ak nemusí mo vyhovovat.
Pøedná¹ejí í, který pomáhal Dr. ©edovi s uspoøádáním Spe iálu (pøíloha èasopisu
Kaktusy), ukázal i s héma rodu vytvoøené na základì molekulární h výzkumù. Závìrem
bylo, ¾e výsledky tì hto výzkumù potvrzují pùvodní Ba kebergovo rozdìlení.
Po odborné vlo¾ e jsme se vrátili k pøehledu rodu Rebutia. Tato podstatná èást vystoupení { obrázková smr¹» { vyplnila zbytek pøedná¹ky, kterou ukonèil pelargoniemi, litopsy,
dal¹ími sukulenty a kaktusy uklizenými v bednièká h. To v¹e hlídá pes a minipøedná¹ku
ukonèil opìt pohled do zahrady.

Jiøí Vítek { Na kole h na Malorku
Pøedná¹ka zaèala na leti¹ti. Na Malor e { Palma, jsme se seznámili s místopisem, mìstem a
pøírodou, aby hom na¹li botani kou zahradu s kaktusy. Jde o nejvìt¹í botani kou zahradu
v Evropì { 50 000 m2 . Poko hali jsme se kaktusy, sukulenty, agávemi, palmami a ykasy
èasto ú tyhodný h rozmìrù. Jedna èást zahrady je zamìøena na vlhkomilnou kvìtenu. Nejví e na oèí h v¹ak byly vzrostlé ereusy { roubova í podlo¾ky. Nevidìli jsme mnoho kvìtù,
proto¾e se výlet udál kon em dubna. V ka¾dém pøípadì mohla tato prezenta e poslou¾it
jako lákadlo nebo tip na dovolenou. Nakone je¹tì Jiøí promítl nìkolik snímkù z loòské
výstavy a ze zájezdu.
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Jiøí Va¹ina { Co dal loòský rok
Jiøí ukazoval obrázky, ani¾ u toho nadìlal hodnì øeèí. Byl to prùøez èinností klubu { zejména
výstavou a opìt ze zájezdu. Oproti pøede¹lému Jiøímu, který se zamìøil hlavnì na pana
Raus he, vzal to Jiøí Va¹ina u¾ od Baumgartnerù. U Raus hù o enil napø. pìknì staré
soehrensie... Obìd, hospoda, v¹udypøítomné vinohrady, náv¹tìva u Markù vèetnì posezení
pod pergolou... Dále letmo u So hùrkù v Mikulovì, u Mi¹keøíkù v Charvatské Nové Vsi,
nakone u p. Gajdy v Bøe lavi { a za tmy domù. Jako jediný pøipomnìl srpnové gymno lské
setkání v Doubravníku a v Èebínì.

Jaroslav Dobiá¹
Jaroslav zaèal ukázkami svý h parodií. I on se pak vrátil k loòské výstavì kaktusù, od
zahájení pøes pøipomenutí brigád pro ty, kdo to neznají␁ Obrázky byly na pøeskáèku, opìt
na hvíli parodie, popøel oblíbené tvrzení o krátkovìkosti parodií zku¹eností s vlastními 35
a¾ 40letými kytkami. Své vystoupení ukonèil nìkolika fotogra emi ze svého skleníku.

Jiøí Kolaøík
Tøetí Jiøí to vzal svi¾nì. Minipøedná¹ka byla estovatelská, Jiøího prostì in kovala Argentina, bájná hora Cerro Diamante, route 40, lokalita denmozy diamantiny. Kromì tamní h
rostlin, je¾ nám ukázal, povyprávìl i o geologi ký h zále¾itoste h a pøidal i nìkolik pøíhod
z výpravy. Vidìli jsme ú hvatné pohledy z vr holù pìtitisí ový h hor, austrokaktusy, brouka
hovnivála... Èlovìk by neøekl, o se dá namaèkat do 14minutového vystoupení.
Volná tribuna opìt potvrdila, jak je dobré dát na¹im èlenùm pøíle¾itost, aby se projevili, aby
ukázali, o vidìli, nafotili, poznali. Pro nejednoho z ni h je to taková zkou¹ka pøed eloveèerní pøedná¹kou. Potì¹itelné naví bylo, ¾e tentokrát ji¾ fungovala ozvuèova í te hnika.
S hùze výboru 14. února 2012

Toho dne se se¹el novì zvolený výbor. Stanislav Stu hlík vyzval èleny, aby navrhli nového
pøedsedu, ¾e funk i rád pøedá. Byl v¹ak opìt navr¾en a jednomyslnì s hválen. Stanislav
Stu hlík funk i pøijal s výhradou, ¾e ji¾ na poslední funkèní období a ujal se vedení s hùze.
Byly rozdìleny i dal¹í funk e ve výboru takto: Místopøedseda Petr Metela, pokladník
Marek Najvar (pøevezme od Jiøího Peòáse), revizní komise Jiøí Peòás (pøedseda) a Jan Ziegrosser, jednatel Radek Èe h, knihovnu pøedá Jaroslavu Ka¹parovskému, Lubomír Hrubý
bude zaji¹»ovat organizaèní vì i, èinnost, Karel Ka¹párek distribu i tisku, Tomá¹ Kulhánek
nemá ¾ádné spe iální úkoly a Josef Polá h redak i a sazbu Azetu. Samozøejmì podle svý h
mo¾ností se v¹i hni budou podílet na èinnosti a pomáhat, kde bude právì potøeba.
Dále byly projednány pravidelné polo¾ky, zejména hodno ení minulé èlenské s hùze
a nejbli¾¹í plánované ak e klubu. Jaroslav Ka¹parovský se nabídl, ¾e se ujme aran¾ování
výstavy a ¾e pøipraví návrh uspoøádání.
Èlenská s hùze 2. bøezna 2012

Úvodní slovo patøilo staronovému pøedsedovi. Oznámil slo¾ení nového výboru. Dále oznámil, ¾e Azet se bude dùslednì dávat jen jeden k jednomu èlenskému pøíspìvku. Cena není
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nízká a nemù¾eme si dovolit tisknout naví a výtisky rozdávat, mo¾no nanejvý¹ dokoupit
(zhruba za enu nákladù a 20 Kè). Star¹í èísla jsou i k dispozi i ke sta¾ení na webu.
Do¹lo i na smutnou zprávu o tom, ¾e nás zaèátkem února náhle opustil èlen þblanenské
men¹inyÿ Oldøi h Pohl. (Dále v èísle.) Jeho památku jsme u tili ti hou vzpomínkou.
Pokraèovalo se obvyklým slosováním vstupenek. Cenami pøispìli pánové Málek, Metela, Man, Chloupek a Stu hlík.

Vzpomínka na Oldøi ha Pohla
Èlenové blanenské men¹iny (Hasoòové) pøipravili malou pøedpøedná¹ku na památku Oldøi ha Pohla s fotogra emi, je¾ nary hlo posbírali mezi sebou. Pøedstavili jeho sbírku,
ukázali a pohovoøili o jeho rostliná h. Zmínili jeho oblíbené kytky, rebutie, sulkorebutie,
gymnokaly ia, pøipomnìli, ¾e hodnì a dobøe rouboval rostliny a nakone , ¾e výsev, který si
veèer pøipravil a u¾ se k nìmu neprobudil, musí dokonèit za nìj sami. Vzpomnìli i setkávání
blanenské men¹iny tøeba pøi pøíle¾itsti narozenin apod.
Ví e si mù¾ete pøeèíst kousek dále v èísle ve vzpomín e Emila Va¹íèka.

Pøedpøedná¹ka Martina Hotárka
Proto¾e se o minulé volné tribunì nedostalo na jeden pøíspìvek, dostal Martin Hotárek
pøíle¾itost tentokrát. Krát e pøedstavil fotogra e svého pøítele Krajíèka z esty po ji¾ní
Ameri e. Kromì kaktusù jsme vidìli i dal¹í doprovodnou vegeta i, napø. lilkovité a bromelie.
Vidìli jsme i tamní histori ké památky.

Hlavní pøedná¹ka { Tomá¹ Kulhánek
Pøedmìtem pøedná¹ky byla gymnokaly ia a leto¹ní mìsíèní esta s Ludwigem Ber htem
a Massimem Meragallim (Itálie) do Argentiny. Vybrali si leden, kdy rostliny plodí, proto
jsme témìø nevidìli kvìty. Projeli provin ie Cordoba, San Luis, Sierra Chi a, San Juan,
Catamar a, Tu uma a Salta a zpìt do Buenos Aires. Nav¹tívili 220 lokalit, pøespávali venku,
hlavnì kvùli in a í zvý¹eným enám.
Následovala smr¹» odborný h informa í o gymnokaly ií h, je¾ byly hlavním pøedmìtem jeji h zájmu. Obèas se mihla jiná rostlina nebo mimokaktusáøská informa e. I pøes
jednostranné odborné zamìøení byla pøedná¹ka zajímavá a rozhodnì nepùsobila nudnì.
Tomá¹ nepøedná¹í poprvé a je dobrým vypravìèem.
S hùze výboru 13. bøezna 2012

Pøed s hùzí probìhlo pøedání funk e pokladníka a patøièný h dokladù. Po diskusi byla
vybrána nová tiskárna pro tisk Azetu. Oèekáváme sní¾ení nákladù. Bylo rozhodnuto, ¾e
ne háme udìlat zku¹ební výtisk. Minulá pøedná¹ka byla vyhodno ena jako kvalitní a zdaøilá. Byly naplánovany dal¹í pøedná¹ky a hovoøilo se u¾ konkrétnìji o nìkterý h èinnoste h
k pøípravì výstavy kaktusù.
Èlenská s hùze 6. dubna

Na úvod s hùze pøedseda Stanislav Stu hlík vyzval èleny, aby se pøipravovali na výstavu
kaktusù, nabídl letáèky a po¾ádal o zapisování na slu¾by. Pøedstavil i minule nepøítomného
nového èlena výboru Jaroslava Ka¹parovského.
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Redaktor Azetu vyhlásil a ukázal vítìznou fotku na plakát. (Ví e dále v textu.)
Výstavní referent Ka¹parovský sdìlil svou pøedstavu uspoøádání výstavy a vyzval èleny
k pomo i a spoluprá i. Je na¹í snahou v prostorem a te hni ky omezeném a nìkolik let
stejném umístìní udìlat výstavu hezkou a nìèím novou.
Pøed pøedná¹kami probìhlo vylosování vstupenek. Cenami pøispìli Dalibor ©opf, Emil
Va¹íèek a Petr Horákovský.

Pøedpøedná¹ka Jarky ®ivotské
nás zavedla do Jarèiny sbírky. Ukázala nám potom obrázky z výletu do Kromìøí¾e (psali
jsme o tom v Azetu 4/2011). Následovaly obrázky z náv¹tìvy pana Hara¹ty, který loni
pozval v¹e hny èleny, aby jej nav¹tívili a odnesli si nì o s jeho sbírky, kterou se rozhodl
notnì zredukovat. Dostalo se i na pøipomenutí výstavy a zájezdu.

Jiøí ©kaloud { hlavní pøedná¹ka
Po 16 mìsí í h jsme se vrátili do skleníku v Mokré Hoøe, aby hom si prohlédli a posle hli si
o Jiøího oblíbený h rostliná h rodù Pedio a tus a E himomastus. Po úvodním seznámení se
strukturou a historií rodu následovala obrázková záplava.
Vysle hli jsme jen èást pøipravené rozsáhlé pøedná¹ky pro její obsáhlost a nesnadnost
zkrátit a zestruènit rozsah. Èasem se tedy mù¾eme tì¹it na pokraèování. Doufejme, ¾e za
lep¹í posle hové pohody, neb nás opìt zlobila nepøíli¹ spolehlivá ozvuèova í te hnika.
S hùze výboru 17. dubna

Poslední ak e tìsnì pøed uzavøením tohoto èísla se nesla pøevá¾nì ve znamení pøípravy výstavy kaktusù. Kromì pravidelný h bodù jednání pøi¹lo ji¾ na podstatnou èást s hùze právì
téma výstavy. Tentokrát pøedev¹ím organiza e a propaga e. Èást diskuse vzala pøíprava
aran¾ování a zaplnìní výstavního prostoru, èeho¾ se ujal Jaroslav Ka¹parovský. S ním také
pøedtím nav¹tívil pøedseda Stu hlík vedou ího Zahradni tví Ètyølístek { pana Kutílka a
domluvili základní podmínky. I pøesto bude nutné øadu detailù dolaïovat þza po hoduÿ.
Dùle¾itá je rovnì¾ propaga e: Tisk, rozhlas, vlastní distribu e plakátù a letáèkù nìkolika estami...
V poslední dobì vìt¹ina èlenù výboru hojnì vyu¾ívá pro komunika i elektroni kou
po¹tu a dovedeme svi¾nì reagovat na aktuální po¾adavky a události.
Byly projednány i organizaèní zmìny ohlednì tisku a distribu e zpravodaje Azet.
Výroèní agenda

Na výroèní èlenské s hùzi v únoru byly pøedneseny a s hváleny zprávy výboru. Zde je jeji h úplné znìní:

Zpráva o èinnosti Klubu kaktusáøù Astrophytum za rok 2011
Vá¾ení pøátelé,
stejnì jako v minulý h lete h se v¾dy v únoru 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 2011 z plánu prá e, který byl s hválen výroèní
èlenskou s hùzí v únoru 2011.
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Jedna z hlavní h na¹i h èinností bylo zaji¹tìní èlenský h s hùzí. V minulém ro e se
uskuteènilo elkem devìt s hùzí a konaly se na akademi ké pùdì Masarykovy univerzity.
Pravidelnými body programu byly zprávy funk ionáøù a tombola. Výher i tomboly získávali
kaktusy, semena i literaturu. Poté v¾dy následovala odborná pøedná¹ka s prezenta í obrázkù
jak z nalezi¹» kaktusù i sukulentù, tak i z domá í h sbírek.
V minulém ro e pøedná¹eli dva zástup i ze Slovenska, dva z jiný h èeský h organiza í a
ètyøi pøedná¹ky obstarali na¹i domá í èlenové Astrophyta. Na únorové s hùzi po pøednesení
zpráv následovala volná tribuna. Tribuny se zúèastnili ètyøi na¹i èlenové.
Rozhodnì není zanedbatelná ani spoleèenská stránka na¹i h s hùzí, i tato úloha k nim
patøí. Èlenové se zde mohou setkat a podiskutovat o svý h probléme h a úspì¹í h v pìstování a sjednat pøípadné náv¹tìvy svý h sbírek.
Velmi dùle¾itým bodem na¹eho plánu je pravidelná výstava kaktusù i sukulentù. Tato
výstava je øadu let realizována v areálu Ètyølístku v Brnì-Bystr i. Loòská výstava se konala
v období 28. 5. a¾ 5. 6. 2011. Oproti pøede¹lému roku jsme mìli prodejní èást výstavy
oddìlenou. Myslím, ¾e spojení výstavy a prodeje je lep¹í model.
Výstavy se zúèastnilo elkem 42 vystavovatelù. Na pøípravì výstavy, jejím prùbìhu i na
koneèné likvida i se podílelo 47 èlenù Astrophyta a odpra ovali elkem 860 brigádni ký h
hodin. Aran¾ování výstavy se zhostili na výbornou na¹i èlenové pod vedením Honzy Hara¹ty
a Jarky ®ivotské. Podìkování patøí v¹em, kdo se jakkoliv zaslou¾ili o zdárný prùbìh výstavy.
Podle ohlasù na¹i h èlenù i náv¹tìvníkù byla loòská výstava opìt velmi zdaøilá.
Jako ka¾dý rok uspoøádal výbor pro èleny, kteøí se podíleli na realiza i výstavy, zaèátkem záøí zájezd za kaktusy. Tentokrát jsme zavítali do Vídnì, kde jsme mìli mo¾nost
shlédnout dvì sbírky (Ernst Baumgartner, Walter Raus h). Poté jsme se pøesunuli na ji¾ní
Moravu, kde jsme stihli nav¹tívit 5 sbírek (Jan Marek, Miroslav So hùrek, Petr My¹keøík,
Jan Ko hman a Petr Gajda). Jako v¾dy tento zájezd výbornì zorganizoval Petr Metela.
V mìsí i øíjnu se uskuteènilo sympozium tentokrát pro nás v nový h prostore h na radni i v Brnì-Lí¹ni. Na sympoziu byly pøedneseny ètyøi velmi kvalitní pøedná¹ky. Jedna pøedná¹ka slovenského pìstitele, dvì pøedná¹ky èeský h kaktusáøù a jedna pøedná¹ka na¹eho
èlena. Sympozium splnilo oèekávání, zúèastnilo se ho 63 èlenù Astrophyta, 25 zástup ù
z jiný h organiza í a 8 hostù.
V ro e 2011 se výbor se¹el elkem dvaná tkrát. Na svý h s hùzí h se výbor zabýval
zaji¹tìním pøedná¹ek, výstavy, sympozia, vydáváním Azetu a øe¹il pøipomínky z øad na¹i h
èlenù.
Zpravodaj Azet v ro e 2011 vy¹el ètyøikrát. Díky redaktorovi Josefu Polá hovi má stále
kvalitní úroveò. Bylo by vhodné, aby hom my, èlenové, ví e pøispívali do zpravodaje a tím
oboha ovali jeho obsah.
Ar hiv Astrophyta je ulo¾en u Petra Metely. Nezpra ované materiály si pøevzal Stanislav Stu hlík, který bude zaji¹»ovat jeji h prùbì¾nì zpra ovávání.
Na¹e knihovna je prùbì¾nì doplòována o nové publika e a má k dne¹nímu dni 1095 zaøazený h titulù a dal¹í h 15 èeká na zaevidování (pro informa i, jsou to nesvázané èasopisy
a novinky). Je ¹koda, ¾e z øad èlenù je o zápùjèku literatury velmi malý zájem. O knihovnu,
která je ulo¾ena v bytì pøedsedy, se stará Radek Èe h.
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Volná tribuna: p. Sedlák, Vítek a Va¹ina

Noví èlenové výboru: Hrubý, Ka¹parovský a Ziegrosser

Pozdrav od Jaroslava Ka¹parovského
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Oldøi h Pohl na sním í h E. Va¹íèka a V. Ka¹para

Pøedná¹ejí í p. ©kaloud, Kulhánek a Hasoò

Martin Hotárek a Jarka ®ivotská
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Na¹i tøi èlenové { Stu hlík, Metela a novì Èe h { 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.
Bìhem roku jsou prùbì¾nì aktualizovány na¹e stránky na webu, za to dìkujeme jeji h
správ i { Zdeòku Koláèkovi. Je¹tì je tøeba zdùraznit, ¾e probìhla pod hlavièkou SÈSPKS
soutì¾ o nejlep¹í a nejhezèí internetové stránky jednotlivý h organiza í. S radostí konstatuji, ¾e v elkovém hodno ení se na¹e webová prezenta e umístila na prvním místì.
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 hlavnì vy, èlenové, kteøí jste se podíleli na úspì¹né èinnosti
na¹eho klubu.
Na Hlínì, 4. února 2012, Radek Èe h

Plán èinnosti Klubu kaktusáøù Astrophytum Brno pro rok 2012
• Realiza e voleb do výboru Astrophyta;
• Uskuteèní se 9 èlenský h s hùzí s odborným programem;
• Výbor se bude s házet pravidelnì jedenkrát mìsíènì, pøípadnì mimoøádnì;
• Výstava probìhne ve Ètyølístku v termínu 26. 5.{3. 6. 2012;
• Bude zorganizován zájezd za kaktusy;
• Podzimní sympozium se uskuteèní v øíjnu 2012 ve stejný h prostorá h jako loni;
• Ètyøikrát vyjde zpravodaj Azet;
• Bude zaji¹»ována distribu e èasopisu Kaktusy a slovenského èasopisu Ca ta eae

et . pro èleny, a to buï zasíláním po¹tou nebo osobním odbìrem na s hùzi;

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

Zpráva o hospodaøení klubu
Stav ke kon i roku 2011: Banka 62 983 Kè, pokladna 35 299 Kè, elkem 98 282 Kè.
Pøíjmy
Èasopis a èl. pøíspìvky
Výstava a prodej rostlin
Sympózium
Dobrovolné vstupné
Úroky
Ostatní

Celkem

Kè Výdaje
56 560
10 070
7 360
8 950
6
1 158

118 374 Celkem

Bilan e: Pøíjmy − výdaje = 18 057 Kè.
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Èasopis
Výstava
Sympózium
Pøedná¹ky
Zájezd
Tisk Azetu
Nájem sálu
Bankovní poplatky
Literatura
Ostatní + internet

Kè
31 840
18 740
7 635
5 623
11 617
14 505
750
1 524
5 248
2 834
100 317

Návrh rozpoètu na rok 2012
Pøíjmy

Kè

Èlenské pøíspìvky a pøedplatné èasopisu
Výstava vèetnì prodeje rostlin
Sympózium
Ostatní (dobrovolné vstupné na èl. s hùzí h, knihovna)

55 000
37 000
7 000
10 000

Celkem 109 000
Výdaje

Kè

Pøedplatné èasopisu
Výstava
Sympózium
Literatura do knihovny
Zájezd
Nájem sálu na èlenské s hùze
Tisk Azetu
Pøedná¹ky
Ostatní vèetnì internetu

40 000
18 000
7 000
5 000
10 000
7 000
14 000
5 000
3 000

Celkem 109 000
Jiøí Peòás

Zpráva revizní komise o nanèním hospodaøení za rok 2011
Revizní komise provedla kontrolu:
• Pokladní knihy
• Pokladní hotovosti
• Inventáøe a inventární knihy
• Knihovny
Revizní komise konstatuje:
• Pokladní kniha a doklady 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 poètem knih v evidenèní knize
• Finanèní hotovost byla èerpána v souladu se s hváleným plánem.
V Brnì dne 31. 1. 2012

za revizní komisi Jiøí Pavlík a Marek Najvar
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Fotka na plakát { vyhodno ení soutì¾e

Se zmínìnou propaga í výstavy souvisí i plakáty a letáky. Tentokrát jsme místo malý h èernobílý h letákù
velikosti A6 pøipravili ve spoluprá i se Ètyølístkem barevné plakátky velikosti A5. Proto¾e to byl po¾adavek
velmi nary hlo, pou¾il jsem pro nìj fotogra i podle vlastního výbìru (viz barevnou pøílohu). Pro tradièní
plakát velikosti A4 v¹ak opìt pøi¹la k u¾itku soutì¾ní vítìzná fotogra e. A jak to v¹e hno bylo?

V minulém Azetu i na s hùzí h jsme vyhlásili a pøipomnìli soutì¾ a její jednodu há pravidla.
Postupnì mi od vás pøi házely fotogra e, vìt¹inou e-mailem, v jednom pøípadì na CD.
Nejprve jsem si udìlal u¾¹í výbìr tímto zpùsobem:
• Vyházel jsem fotky nad poèet tøí u tì h, kdo nedopatøením poslali ví e
• Odstranil jsem obrázky te hni ky nekvalitní nebo jinak se nehodí í pro tento úèel
(neostré, nevhodné výøezy, kompozi e...).
• Pøejmenoval jsem je tak, aby nebyl snadno identi kovatelný autor, aby to neovlivòovalo hodnotitele.
• V¹e hny jsem pøevzorkoval pro úèel posouzení na men¹í jednotnou velikost (i
kvùli posílání e-mailem).
• Od ka¾dého soutì¾í ího se dostala do nále nejménì jedna fotogra e.
Kdy¾ bylo tøeba pøipravovat plakát, udìlal jsem nary hlo uzávìrku a poslal èlenùm výboru
fotky na þvolbu Missÿ. Získal jsem ètyøi ohlasy a pøidal jsem svùj tip, aèkoli nebylo tøeba, závìr byl i tak jednoznaèný. Pøipomínám, ¾e hodnotitelé dávali tøi, dva a jeden bod obrázkùm,
které se jim nejví e líbily.
Pro nedostatek místa jen to hlavní, zbytek èlánku odlo¾ím do pøí¹tího èísla. Nejví e
bodù { 13 { nasbíral snímek Rebutia s heriana od Pavla Pavlíèka. Blahopøeji!
Noví èlenové výboru

Jak ji¾ bylo zmínìno vý¹e, na leto¹ní výroèní s hùzi v únoru byl zvolen nový výbor klubu. Tak velká zmìna tu
byla naposledy v ro e 2008, mezitím do¹lo k jedné výmìnì a ke tøem loòským od hodùm. Starý výbor navrhl a
èlenstvo v únoru potvrdilo, ¾e do výboru klubu pøibudou:

Jaroslav Ka¹parovský { První nový èlen výboru klubu ¾ije v Mìlèane h. U¾ívá si se svými

kaktusy zaslou¾eného dù hodu, pøedtím pra oval v gastronomii. Známe jej jako pøispìvatele na¹eho Azetu i èasopisu Kaktusy, pøedstavil nám svou sbírku pomìrnì nedávno i na
pøedná¹ e.
Ke kaktusùm se dostal nìkdy v sedmé tøítì { þza hytilÿ se tehdy o odno¾ Chamae ereus
silvestris (ani¾ je¹tì vìdìl, ¾e se tak jmenuje) a nepustil se dodne¹ka, kdy má nespe ializovanou sbírku na asi 12 m2 . Èlenem Astrophyta je s malou pøestávkou od roku 1979, na s hùze
zaèal hodit u¾ o rok døíve. Nemá rád fale¹, pøetváøku, násilí a nespravedlnost.
Ve výboru pøevzal funk i knihovníka, hodlá v¹ak být u¾iteèný pøi aran¾ování výstavy a
zøejmì i jako pokladník na výstavì.
Ke zpráviè e mi pøidal foto pro potì hu oèí, najdete je v barevné pøíloze (Astrophytum).
Jan Ziegrosser { Dal¹í nový èlen výboru { pøesnìji revizní komise { byl na slovo je¹tì
skoupìj¹í. Na¹tìstí se u¾ pár let známe, tak mohu prozradit z toho, o jsem s Honzou za pár
let za¾il.
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Bydlí se ¾enou v bytì skoro ve støedu Brna. Kaktusy pìstuje ve skleníku na zahrád e
u Jundrova a jak víme i z jeho èlánkù v Azetu, spe ializuje se na mrazuvzdorné rostliny.
V¹i hni známe jeho výstavné výstavní mísy tøeba s e hino ereusy.
Jako vìt¹ina kaktusáøù i on rád fotografuje. ®e velmi dobøe, dokazují jeho loòské a
pøedloòské vítìzné fotky na plakát k výstavì. Jen nevím, proè neposlal fotogra i i letos.
Chtìl-li dát ¹an i i jiným nebo þvystøílel v¹e hny patrónyÿ { pøikláním se k první variantì.
Jako mnoho kaktusáøù je to kliïas, kromì kaktusù, kterým se vìnuje nìjaký h -ná t
let, má rád koèky, lidi, slivovi i a v¹e pìkné, o ¾ivot pøiná¹í. Stále má pilno, poøád nì o
dìlá, vymý¹lí, vylep¹uje. Brzy se stal zdatným u¾ivatelem poèítaèe, baví jej rùzné te hni ké
høíèky { mo¾ná se v tom projevuje kus ma¹infíry, jím¾ byl pøed od hodem do dù hodu.
Lubomír Hrubý { Tøetí nový èlen výboru se ¾iví jako elektrikáø a bydlí se svou rodinou
v domku v Lelekovi í h. Ke kaktusùm se dostal pøes kamarády a na pøedná¹ky Astrophyta
hodil, je¹tì kdy¾ bývaly ve Vlnìnì, nìkdy od roku 1984. Ve vytápìném skleníku, studeném
skleníku a paøeni¹tí h pìstuje pestrou smìs druhù kaktusù a sukulentù. Smìje se, ¾e pìstuje
v¹e hno, o u nìj pøe¾ije a líbí se mu zejména vytrnìné druhy. Namátkou jmenoval opun ie,
ereusy, tefrokaktusy... Pøiznává, ¾e je tro hu nepoøádník, èasto mu hybí ¹títky a neví, o
je o. (Není sám a myslím, ¾e mu to radost z rostlin nekazí.)
Ve výboru nemá spe iální funk i, bude u¾iteèný pøi pøípravì a organizování klubový h
ak í a v¹eho, o bude zrovna potøeba.
Noví kolegové nebyli zrovna výøeèní a sdílní. Já zase nejsem ¾ádný novináø, neumím þtahat rozumyÿ a mo se
neumím vyptávat. Nì o mi øekli èi napsali sami, nì o jsem o ni h vìdìl z døívìj¹ka a to hlavní se teprve uká¾e,
jak se budeme setkávat na výborový h s hùzí h a klubový h ak í h.
Tak se nám zmen¹ila blanenská men¹ina

Dvakrát a bohu¾el naposled se v na¹em Azetu è. 1/2010 objevilo jméno Oldøi ha Pohla,
èlena tzv. blanenské men¹iny. Poprvé u èlánku o zvlá¹tní muta i An istro a tus s herii a
podruhé u zmínky o jeho neobyèejné zruènosti { jako výrob e mosazného pøívìsku tvaru
astrofyta myriostigma, který rád dával jako dárek svým kamarádùm.
Z ela neèekanì nás toti¾ nav¾dy opustil 8. února 2012 v dobì, kdy s velkým elánem plánoval dal¹í výsevy a svým optimisti kým pøístupem k ¾ivotu a humorem i v nás roznì oval
potøebu tlaèit na¹i kaktusáøskou káru dál.
Vìøím, ¾e za blanenskou men¹inu a v¹e hny dal¹í, kteøí ho znali, mohu øí i: þOldo,
mìli jsme tì rádi a na¹e vzpomínka na tebe nikdy nevybledne.ÿ
Za v¹e hny kamarády Emil Va¹íèek
Kytka èísla

Je mo¾né doèkat se po ètyøi eti lete h kaktusaøení nìjakého pøekvapení ve vlastní sbír e?
Pøesvìdèil jsem se, ¾e ano! U nejedné vzá né kytky to nejsmutnìj¹í je, ¾e vám po dlouhé
dobì sna¾ení a opeèovávání odejde do vìèný h lovi¹». Opakem mù¾e být, ¾e se doèkáte
u vzá né kytièky z jara prvního kvìtu a ne ledajakého.
Loòského roku to bylo u sklerokaktusù (S lero a tus polyan istrus). Leto¹ní brzké jaro
mne opìt napínalo, bude-li se pøekvapení opakovat. Doèkal jsem se a tentokrát to byly kvìty
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dva. Nastalo svolávání sousedù i kamarádù, proto¾e sdìlená radost je dvojnásobná radost.
Dovolil jsem si tedy fotogra i této vzá né kytky nabídnout i vám v Azetu.
Otrnìní této rostliny nemá konkuren i. Dominantní støedové trny jsou dva. Jeden
smìøuje nahoru, je dlouhý 6{7 m, rovný, bílý a ¹pièka je zbarvena do hnìdoèerna. Trn
pro hází i mezi lístky okvìtí a proto¾e kvìt voní (zvlá¹tnost jen u tohoto druhu!), musíme
dávat pozor, aby na¹í ¹pièkou nosu pøi kontrole vùnì ¹pièka trnu neprojela. Dal¹í støedový
trn je stejnì dlouhý, ale tmav¹í, ¹pièka je v¹ak zahnuta o 180◦ v polomìru 1 mm (tedy
do protismìru) a tím je velmi nebezpeèný pøi manipula i. Vyprostit se z jeho u hy ení je
nìkdy hra s nervy a trpìlivostí. Pomo pøihlí¾ejí ího je nìkdy ¾adaná. Svìtle èervený kvìt
s tmav¹ím støedovým prou¾kem je { domnívám se { opìt s prùmìrem a¾ 8 m nejvìt¹ím
v rodu. Pøeji si, aby i vám tento zá¾itek z fotogra e zpøíjemnil jarní oèekávání a pohodu.
Emil Va¹íèek
Na náv¹tìvì u kolegù v Chi agu

Jak jsem se zmínila na lednové èlenské s hùzi, byla jsem loni v rám i výmìnného programu
Masarykovy univerzity vyslána studovat na partnerskou ¹kolu ve Spojený h státe h ameri ký h, konkrétnì do Chi aga ve státì Illinois. Mùj pobyt v Chi agu trval bezmála pùl roku
a ani tam jsem nepøestala myslet na své pi hlavé kamarády, které jsem zane hala v péèi
své rodiny, a rovnì¾ na pravidelné s hùzky na¹eho Astrophyta. A proto¾e Amerika je kone
kon ù domovinou kaktusù, rozhodla jsem se spojit s místním klubem sbìratelù kaktusù
a sukulentù Ca tus and Su ulent So iety of Greater Chi ago, která je souèástí vìt¹í organiza e Ca tus and Su ulent So iety of Ameri a (http://www.cssainc.org/). Ti mì
pozvali na jednu ze svý h èlenský h s hùzek, které se konají jednou mìsíènì v pøíjemném
prostøedí zimní zahrady malé botani ké zahrady ètvrti Oak Park. Atmosféra s hùzek je
takøka rodinná, o¾ souvisí s tím, ¾e hi agský klub má pouze 35 èlenù. To mì vzhledem
k tomu, ¾e metropolitní oblast Chi aga má a 10 milionù obyvatel, do ela udivilo a uvìdomila jsem si, ¾e kaktusy se u nás tì¹í daleko vìt¹ímu zájmu, ne¾ ve své domovinì. Podala
jsem také krátkou zprávu o na¹em klubu i o tom, ¾e v Èeské republi e je kaktusáøství stále ve
znaèné oblibì a èlenové klubu mi na oplátku povìdìli o svém klubu, o kaktusaøení v Ameri e
a dokon e mi sdìlili, ¾e ji¾ sly¹eli o èeský h kaktusáøí h, kteøí se ve svìtì tì¹í znaèné ú tì,
o¾ mì nesmírnì potì¹ilo.
Ka¾dý ze èlenù (bylo nás elkem 18) pøinesl nìjaké obèerstvení, které se jedlo na
zaèátku s hùzky, a k tomu se s výkladem promítaly fotky z dovolené jednoho ze èlenù do
Grand Canyonu. Fotky byly skuteènì hezké, bohu¾el se v¹ak netýkaly kaktusù. Ke kaktusùm
a sukulentùm jsme se dostali a¾ v druhé polovinì s hùze, kdy ka¾dý z èlenù pøinesl rostlinku
a ostatním èlenùm klubu o ní nì o povìdìl. Tento mìsí byly na poøadu rostliny zaèínají í
písmeny L a P a na kon i byla vylosována písmena rostlin na pøí¹tí mìsí . Celá s hùzka
trvala pøibli¾nì dvì hodiny, byla veli e pøíjemná, v¹i hni se vzájemnì znali a i ke mnì byli
velmi pøátel¹tí, snad jen po odborné strán e nebyla s hùzka pøíli¹ pøínosná. A¾ tam jsem si
uvìdomila, na jak vysoké odborné úrovni je èeské kaktusaøení i s hùzky na¹eho Astrophyta.
Závìrem dìkuji v¹em èlenùm Ca tus and Su ulent So iety of Greater Chi ago za
jeji h vøelé pøijetí.
Markéta Filipová
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Botani ká latina

Minule jsem letmo zmínil, ¾e pro popisy rostlin ji¾ není striktnì povinná latina, lze pou¾ít i angliètinu. Ta informa e byla velmi struèná a spí hnutá na poslední hvíli. Proto kvùli správnému po hopení pøidávám pøeklad
èlánku a adresu, kde se mù¾ete dozvìdìt ví e. Za upozornìní a nasmìrování dìkuji Tomá¹i Kulhánkovi.

Názvoslovné oddìlení tìsnì pøed 18. mezinárodním kongresem v australském Melbourne
v èerven i 2011 zaznamenalo zásadní zmìny ve zpùsobu vìde kého pojmenovávání nový h
rostlin, øas a hub. Zmìny zaèínají od titulu: Název byl roz¹íøen tak, aby bylo výslovné, ¾e
pøedpis platí nejen pro rostliny, ale rovnì¾ pro øasy a houby.
Nový název nyní bude Mezinárodní kodex názvosloví øas, hub a rostlin. Poprvé v dìjiná h Kodex umo¾ní elektroni ké zveøejnìní jmen nového druhu. V zájmu toho, aby se
zveøejòování nový h jmen stalo pøesnìj¹í a úèinnìj¹í, byl po¾adavek na latinské ovìøení diagnózy nebo popisu zmìnìn na umo¾nìní angliètiny nebo latiny pro tyto základní polo¾ky
zveøejnìní nového jména. Obì tyto zmìny nabudou platnosti 1. ledna 2012.
Názvoslovná pravidla pro houby zaznamenají nìkteré dùle¾ité zmìny, z ni h¾ nejvýznamnìj¹í je zøejmì pøevzetí pravidla þjedna houba, jedno jménoÿ. Paleobotanikové rovnì¾
po ítí zmìny týkají í se vylouèení pojmu morphotaxa z kodexu.
Zdroj zkrá enì: http://goo.gl/e5rCj
Nejlep¹í nakone

{

Mammillaria hahniana

Nemíváme èasto v Azetu dvì kytky èísla. Proto¾e mi v¹ak pøi¹ly dva hezké pøíspìvky, ne h i je s hovávat a su¹it
þna nìkdyÿ. Ozdobím tedy zadní stranu obálky obrázkem, za nìj¾ i za èlánek dìkuji Jaroslavu Ka¹parovskému.

Kaktus staré dámy { M. hahniana { Werderman (1929), Syn. M. h. var. hahniana patøí

v rodu mezi nejznámìj¹í a velmi snadno pìstovatelné. I pøes to a ¾e díky svému vytrnìní
je velmi zajímavá a hezká, nebývá ve sbírká h hojná. Rostliny rostou vìt¹inou soliternì,
pozdìji mohou i odno¾ovat. V dobrý h podmínká h mohou dorùst k prùmìru tìla a¾ 10 m
a vý¹ky okolo 20 m. V kultuøe se objevují i rostliny o nì o málo vìt¹ího vzrùstu.
Rostliny jsou sloupkovité. Epidermis je zbarvena svìtlezelenì a rostlina je zahalena do
¹edavobílý h trnù. V areole bývá 20{25 asi 5mm okrajový h trnù. Za støedový se dá pova¾ovat tvrdý trn dlouhý asi 7 mm, jeho¾ ¹pièka je zbarvena tmavì¹edì. Rostlinu pokrývají
i vlasové trny, které jsou na mý h sbírkový h rostliná h dlouhé asi 40 mm. V axilá h se
vytváøí bílá vlna a tak rostliny pùsobí jako snìhobílé koule (ve vìku kolem 10 let), odtud
asi také vznikl v angli ky mluví í h zemí h název þOld Lady Ca tusÿ. V jarní h mìsí í h,
nejví e poèátkem dubna, se na rostliná h objeví poupata, která jsou v prvopoèátku hustì
obalena bílou vatou. V dal¹ím rùstu tì hto poupat se z tohoto obalu uvolní a na temeni
rostliny rozvine vìneèek na alovìlý h poupat. Po jeji h úplnem otevøení je na rostlinì dle
velikosti 25{50, nìkdy i ví e kvìtù na hovì èervené barvy o velikosti 15{20 mm v prùmìru.
Na rostlinì vydr¾í kvést asi 1 týden, v¾dy naveèer se zavøou a dal¹í den dopoledne otevírají.
Opylení tì hto kvìtù neèiní potí¾e, rostliny produkují dostatek ¾ivotas hopného pylu. Na
podzim z takto opylený h kvìtù rostlina vytlaèí nad povr h tìla jasnì èervené plody, které
obsahují velké mno¾ství semen rezavé barvy. Nìkdy se stává, ¾e rostlina zralé plody vytlaèí
nad povr h tìla a¾ v následují ím ro e. V rodu Mammillaria to není neobvyklé. Tak se stane,
¾e v následují ím ro e nám zdobí rostlinu nejenom kvìty, ale i plody z loòského opylování.

31

Pìstování, jak jsem ji¾ zmínil, neèiní potí¾e. Za pìt let od výsevu se mù¾eme doèkat první h kvìtù. Rostliny dobøe sná¹ejí skleníkovou kulturu i pìstování na parapetu
okna, ve venkovním paøeni¹ti i ve volné kultuøe. Rostliny jsou vdìèny za jarní, letní popø.
brzký podzimní dé¹». Pozor musíme dát na pøívalové de¹tì a krupobití. Ulpí-li na rostliná h
kapky de¹tì nebo rosy, vypadá za ranního slun e jeji h vytrnìní jako støíbrné. Zálivku, jako
u vìt¹iny kaktusù provádíme støídmou, tj. jednou za 4{5 týdnù, v¾dy po plném pros hnutí
substrátu. Poslední zálivku provádím v období kolem 20. záøí. Zimovat mù¾eme jak ve skleníku, tak i v temné hladné místnosti. Pøi ulo¾ení na zimovi¹tì musí být substrát dokonale
su hý a rostliny by mìly být ji¾ z èásti zata¾ené. Teploty zimování mohou kolísat od 4 do
10 ◦ C. Semena vyséváme kon em bøezna nebo poèátkem dubna. Mù¾eme také vysévat do
kultivátoru a to kdykoliv, já sám vysévám v mìsí i lednu. O rùzný h zpùsobe h výsevu bylo
napsáno ji¾ mnoho, proto se o tom dál nebudu rozepisovat.
Pøeji v¹em, kteøí tyto rostliny mají, nebo si je do svoji sbírky opatøí, aby jim pøiná¹ely
o nejví e radosti.
Jaroslav Ka¹parovský

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

sazba: Josef Polá h { sazba systémem TEX s pou¾itím písma Lido { tisk: Tiskárna Indra { 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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