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S prvním snìhem
Vyu¾ívám pr¹avý den v pùl e øíjna, aby h zaplnil písmenky a obrázky následují í stránky
pro va¹e oèi, du¹e, srd e, játra a ledviny. Konèí burèákový èas, hystáme se na zazimování
rostlin, sklízíme, o je¹tì není pod støe hou. Hromádky kompostu se èernají èekají e na
zarytí do zemì, obna¾ené dno rybníka pøed výlovem vypadá jako v¾dy tak nìjak divnì,
hroby tì h, kteøí nás pøede¹li, se tì¹í na kyti e, listí opou¹tí stromy a barvy se od házejí
s hovat nìkam za mlhu.
Zatím o u nás se po babím létì do ela pozvolna o hlazuje, ve svìtì je stále horko
kolem Sýrie a Ture ka. V na¹í zemi se pozvolna zavírá voda nad aférou s døevním lihem,
kterou odneslo smrtelnou otravou kolem tøi eti lidí a která odkryla a potvrdila úroveò
fungování na¹í spoleènosti. Ta byla ostatnì provìøena i volbami (kraje a èást senátu), které
naznaèují velkou nespokojenost s tím, o se zde dìje. Vypráví se vtip o tom, ¾e staèilo pár
dní prohibi e, aby hom vystøízlivìli a zvolili komunisty. { Vtipy se vyprávìjí a ¾ivot jde dál.
Co pøinese, uvidíme sami, a¾ pøijde èas.
Vèil se ov¹em vrátíme k tématu a to do na¹eho klubu a také ke kaktusùm a k Azetu.
U¾ jsem htìl zaèít psát o divadle jednoho her e, pro¹el jsem si v¹ak znovu do¹lou po¹tu
a s radostí zji¹»uji, ¾e to vùbe nebude tak zlé. Tentokrát pøispìli Radek Èe h, Jaroslav
Ka¹parovský, Marek Najvar a Jiøí Kolaøík. Patøí jim velký dík.
A» dìlám, o dìlám, nìjak nestíhám. Je tu první sníh, kaktusy venku, Azet jde teprve
do tiskárny...
Pohoda, hezký den
Josef

S hùze výboru v srpnu
S hùze se se¹la jako první po þletní stagna iÿ 21. srpna u pøedsedy Stu hlíka. Byla to
poslední mo¾nost projednání pøíprav zájezdu do Maïarska a na Slovensko. Výbor se zabýval
u¾ i pøípravou sympózia na úøadì MÈ Brno-Lí¹eò. Tehdy jsme ov¹em je¹tì netu¹ili, ¾e
nás odtud þvy¾enouÿ volby. Zejména Jan Ziegrosser a Radek Èe h se podíleli na pøípravì
informaèní h èi propagaèní h panelù na Tomandlovu výstavu sukulentù. Byl navr¾en a
projednán program dal¹í h pøedná¹ek. Rovnì¾ jsme byli informováni o výsled í h valné
hromady Spoleènosti v Plzni.

Èlenská s hùze 7. záøí 2012
Úvodní informa e patøila sympóziu, seznámení s programem, dokon e je¹tì ani tehdy jsme
netu¹ili zmìnu místa konání.
Následovalo sdìlení o zájezdu hystaném na následují í den a o jeho programu.
Dále jsme se dozvìdìli o výstavá h v Brnì a v Praze, o té brnìnské pøedev¹ím sukulentové podal upøesnìní Dr. Sedlák.
Pøedseda Stu hlík pøipomenul i tradièní gymno lské setkání na Ti¹novsku. Po nìkolika drobný h dodat í h a pøipomínká h mohla zaèít hlavní pøedná¹ka.
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Vlastnì je¹tì ne. Nejprve tombola, do ní¾ mezi jinými pøispìli pánové Ka¹parovský a
Ka¹par.
Hodinová pøedná¹ka Jiøího Kolaøíka se týkala jeho rostlin, zejména tì h, které mu
v poslední h lete h krásnì kvetly. Jiøí pìstuje rùzné rostliny, vedle fotogra í bylo u¾iteèné
a o eòované povídání, kde kromì popisu zaznìlo obèas i nì o o pìstování. V¹elijaké tipy a
triky, hlavnì v¹ak zku¹enosti, je¾ bývají velmi enné.
Oblíbenými Jiøího rostlinami jsou opun iovité, které známe i z jeho døívìj¹í h pøedná¹ek, které v¹ak byly zamìøeny spí¹e estovatelsky. Jiøí má také roubované rostliny, jako
podlo¾ky opìt pou¾ívá opun ie.
V elku mù¾eme øí i { a hodno ení na následují í výborové s hùzi to potvrdilo {, ¾e
pøedná¹ka byla velmi zdaøilá a úèastníkùm se líbila. Pøedná¹ejí í si e nevyu¾il mo¾nost
zvukové te hniky, o¾ bylo ponìkud slu hovì nepohodlné, ni ménì snesitelné.
Kone pøedná¹ky zpestøil pøíbìh o lasiè e ve skleníku, která se hytila do vytrnìní
kaktusu a pøi¹la si na své, ne¾ se jí podaøilo vyprostit.
Na závìr po pøedná¹ e sdìlil Radek Èe h nìkolik informa í o valné hromadì Spoleènosti (s hází se po 4 lete h). Do výboru Spoleènosti byli pøijati Stanislav Stu hlík, Radek
Èe h a Petr Metela. Na výroèní o enìní Zlatý Albeto pro rok 2013 byl navr¾en ná¹ pøedseda
Stanislav Stu hlík. Tento návrh byl pøijat a s hválen.

Zájezd do Uher
Podle posledními léty osvìdèeného s hématu jsme se hned následují ího rána se¹li u Janáèkova divadla. Ne¹lo se v¹ak na operu ani na balet, nýbr¾ na stanovi¹tì odjezdù zájezdový h
autobusù. Ten ná¹ nás odvezl na uherskou stranu.
První na¹e náv¹tìva obdaøila Csabu Kádára v maïarském Gyoru. A jak jsme k nìmu
pøi¹li? Ti, kdo hodí na na¹e pøedná¹ky, jej znají z vyprávìní pøedsedy Stu hlíka o está h za
kaktusy po Brazílii. Na nìkteré z tì h est putovali spolu. Pøedmìt jeji h zájmu je podobný,
ve sklení í h obou pánù pøevládají notokaktusy.
Csaba nás uvítal na zahradì domku, v nìm¾ bydlí se svou ¾enou (nebo dru¾kou) a jejími
rodièi. Zahrada není veliká, je v¹ak velmi efektivnì vyu¾ita. Ovo né stromy (místy ovì¹ené
tilandsiemi), nevelký skleník s kaktusy, pár záhonù se zeleninou. Velmi mì pøekvapil hustý,
bohatý trávník, který ani tro hu neodpovídal leto¹nímu horkému a su hému létu. Zøejmì
mají dost vody na zavla¾ování.
Po prohlíd e skleníku, zahrady a kaktusù v paøeni¹tí h kolem dvorku a posezení nas
obèerstvením v zahradní besíd e jsme se vydali dál { pøímo do hlavního mìsta na Dunaji.
V Budape¹ti jsme nejprve obsadili restaura i u botani ké zahrady a poobìdvali jsme. K jídlu
byl perkelt, gulá¹ prostì k Maïarsku patøí.
Botani ká zahrada byla hned pøes uli i. Aè není pøíli¹ rozsáhlá, na své si zde pøijdou
zahradní i i dendrologové, jsou zde rostliny z nejrùznìj¹í h koutù svìta ve venkovním
prostoru i ve sklení í h.
Na¹im hlavním zájmem byla elonárodní výstava kaktusù a sukulentù. Dodateènì
jsme se dozvìdìli, ¾e aèkoli byla výstava poøádána pod hlavièkou MKOE { maïarské elostátní kaktusáøské organiza e { vystavovali pouze èlenové z Budape¹ti. Byla umístìna
pod pøístøe¹kem a mo nepøipomínala výstavy, na jaké jsme zvyklí u nás. Její rozsah byl
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spí¹e men¹í, na stole h byly vystaveny rostliny. Ty v¹ak byly velmi velké a krásné. Bylo vidìt,
¾e vystavovatelé si dali s výbìrem zále¾et a zøejmì se po hlubili svými nejvìt¹ími perlami.
Výstava byla poznamenána samozøejmì i roèní dobou, kdy u¾ rostliny málo kvetou, proto
jsme si mohli vy hutnat spí¹e jeji h zelenou krásu.
Výstava byla i pøíle¾itostí pro prodej e. Kolem místa jejího konání bylo nìkolik pestrý h a bohatì zásobený h prodejní h stánkù hlavnì s rostlinami. Pøevládaly kaktusy a jiné
sukulenty. Ceny rostlin zhruba odpovídaly úrovni, na jakou jsme zvyklí u nás, nìkde ví e,
jinde ménì.
V rám i èasový h mo¾ností jsme je¹tì staèili projít èást zahrady a skleníky. Skleníky
mají nìkolik èástí podle klimati ký h oblastí (tropi kou, subtropi kou). K vidìní tam byly
exoti ké rostliny. Byla tro hu ¹koda, ¾e v subtropi ké èásti byly nìkteré ulièky nepøístupné
a byli jsme nu eni si rostliny prohlí¾et z vìt¹í dálky.
Vymezený èas i zde ry hle utekl, proto jsme opìt nasedli do autobusu, u Komárna jsme
pøekroèili Dunaj a byli jsme na Slovensku. Tam jsme neomylnì zamíøili k Novým Zámkùm
do Dvorù nad ®itavou. U¾ to tam známe ze zájezdu v ro e 2008. I letos jsme se ne hali
pozvat k La ovi Fábiánovi.
Mohu jen pøipomenout, ¾e jeho zahrada je na svahu nad rozlehlou úrodnou jihoslovenskou rovinou. Nahoøe domek a vedle skleníky, terasa obsazená stovkami rostlin ve volné
kultuøe, dole foliovník a kus zahrady se zeleninou. Po tì h ètyøe h lete h byl vidìt obrovský
kus prá e. Nejví e na opravì domku, byl vybetonovaný terasovitý prostor kolem skleníkù.
Kam se èlovìk podívá, tam prá e. Hotová i ta je¹tì èekají í þve frontìÿ.
La o Fábián pìstuje mno¾ství rostlin ve velmi ¹irokém druhovém rozsahu. O tom jsme
se kromì zájezdu mohli pøesvìdèit i na na¹i h pøedná¹ká h v Brnì, kde byl na¹ím hostem
a jestli se v¹e vydaøí, máme dal¹í jeho pøedná¹ku pøislíbenou na leden pøí¹tího roku. Pestrá
a ¹iroká nabídka rostlin pøimìla nejednoho úèastníka zájezdu, aby sáhl do své penì¾enky a
odvezl si domù nìjaký pøírùstek do své sbírky.
Ni ménì ka¾dá pohádka má svùj kone . Slun e zapadalo, pøi¹el èas se rozlouèit a zase
nasednout do autobusu. Tentokrát u¾ k estì domù.
Nìjak si v poslední h lete h zaèínáme zvykat na pozdìj¹í návraty z na¹i h est. Je to
dáno jednak vzdáleností a i tím, kolik máme naplánovaný h náv¹tìv a jak v¹e hno klapne.
Loni jsme zvládli rekordní poèet náv¹tìv, tentokrát jsme zase dojeli kus dál, dokon e opìt
za hrani e.
V ka¾dém pøípadì mù¾eme ov¹em øí i, ¾e se v¹e dobøe povedlo, organiza e byla díky
Petru Metelovi opìt bez hybná a dokon e i esta v autobuse byla pøíjemná, ne jako loni, kdy
nefungovala klimatiza e a sma¾ili jsme se ve vlastní ¹»ávì. Prostì pøíjemný zaèátek kon e
kaktusáøeké sezóny.

S hùze výboru 9. øíjna
Kvùli následují ímu sympóziu se výbor se¹el o týden døíve. Sympózium a hlavnì zmìna
místa konání bylo podstatnou èástí programu s hùze. Z ostatního stojí za zmínku dìkovný
dopis Adolfa Tomandla (poøadatele výstavy sukulentù, bude zmínìno dále) a zprávy z redakèní rady èasopisu Kaktusy: Chystají se spe iály o eskobarií h a astrofyte h (Roman
Pavli a).
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Výstava sukulentù
Jak u¾ se stalo v Brnì tradi í, i letos probìhla výstava sukulentù v Botani ké zahradì na
pøírodovìde ké fakultì na uli i Kotláøská. Mnozí z vás ji jistì nav¹tívili, ale pro ty ostatní
nìkolik øádkù.
Výstavu poøádá Adolf Tomandl z Prostìjova ve spoluprá i s Petrem Pavelkou z Prahy,
Otakarem Potykou z Orlové-Lutynì, Edmundem Sedlákem z Brna spoleènì s dal¹ími vystavovateli. Letos se zúèastnil i nám v¹em dobøe známý Jan Ziegrosser rovnì¾ z Brna. Pøed
vstupem do skleníkù BZ byly k vidìní netøesky Jana Ko hmana z Bøe lavi.
I kdy¾ se jmenuje výstava sukulentù, byly k vidìní i kaktusy, napøíklad pìkné vzrostlé
feroka tusy a ne hybìly ani nám dobøe známé kerami ké misky osázené mrazuvzdornými
kaktusy, které mù¾eme spatøit i na výstavì Astrophyta. Co mì pøi¹lo jako velmi dobrý
nápad, ¾e ka¾dá miska byla vyfo ena a ke ka¾dé kvìtinì bylo pøiøazeno její jméno, tak¾e si
náv¹tìvní i mohli snadno urèit druh, který je zajímal. V¹e hny tyto rostliny byly umístìny
nalevo od vstupu.
Vpravo byly k vidìní vzrostlé exempláøe z Afriky a Madagaskaru napøíklad: Adenia
kirkii, Ceraria namaquensis, Dios orea elephantipes, Euphorbia viguieri, Fo keqa edulis,
Ipomea holubii, Tyle odon pani ulatus, a mnoho dal¹í h.
Dále by h se htìl zmínit o prostøedním parapetu vpravo, kde mohli náv¹tìvní i shlédnout mnoho kvetou í h rostlin z èeledi kleji hovité { As lepiada eae. Zase uvedu nìkolik
rodù, proto¾e na pøesnìj¹í urèení druhù si netroufám: Caralluma, Duvalia, E hidnopsis,
Huernia, Orbea, Piaranthus a dal¹í, jen h i upozornit, ¾e je to mùj rodový odhad, proto¾e
nejsem ¾ádný znale této èeledi. O tì hto rostliná h se dá øí i, ¾e to jsou miniatury s nevábnì
voní ími kvìty, a proto stùl je¹tì doplòovali zástup i rodù Conophytum a Lithops z èeledi
kosmat ovité { Mesembryanthema eae, dnes Aizoa eae.
Dále tam byl umístìn stùl vlevo, kde byly kvetou í hybridy Euphorbia milii a pa hypodia. Co mì v¹ak zaujalo nejví e, byla rostlina ze samostatné èeledi Welwits hia eae a to
Welwits hia mirabilis s kvìtem. Tuto dva etiletou rostlinu vystavoval Adolf Tomandl.
Za zmínku stojí i prezenta e na¹eho kaktusáøského spolku Astrophytum. Hlavní organizátor nám prostøedni tvím Honzy Ziegrossera nabídl panel, aby hom ho nìjak zaplnili.
Bylo pou¾ito textu z internetu o historii Astrophyta, nìkolik obrázkù z výstav a pøedná¹ek,
samozøejmì ¾e ne hybìl odkaz na na¹e internetové stránky.
Co by to bylo za výstavu bez prodeje. K dispozi i byla pestrá ¹kála rostlin od þvelevzá ný h a¾ po ty bì¾nìj¹íÿ. Vybrat si mohl úplnì ka¾dý. A to byl k dispozi i kompletní rod
Uebelmania i s nedávno popsanou Uebelmania erio a toides.
Kdo nebyl, nemusí zoufat, v¾dy» bude pøí¹tí rok zase opìt v záøijovém termínu, ov¹em
tentokrát jubilejní dva átá.
Radek Èe h

Zavírání sezóny v Chrudimi
Ke kon i léta a k poslední záøijové sobotì neodmyslitelnì patøí
rozepisovat o tomté¾,

hrudimská kaktusová pou». Nebudu se

o ka¾dý rok. Mnohé zùstává stejné, mìní se jen letopoèet. Nebudu psát o tom, jak mi

bylo protivné a únavné to plahoèení a maèkání se v davu lidí na burze. Ani o tom, jaký to byl krásný den a¾ na
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závìreèný de¹tík. Nebudu psát o setkání s nìkterými lidmi, proto¾e nepøinesla ni ,
Zùstanu jen struènì u toho,

o by stálo za zveøejnìní.

o bylo letos jiné a mimoøádné.

Uvítání
Pøivítání si zaslou¾í samostatný nadpis. Dùvodem je, ¾e po malém zpo¾dìní zpùsobeném
èekáním na hrudimskéhoo primátora bylo vlastnì pøedáním slova a symboli kého ¾ezla
oznámením o výmìnì pøedsedy hrudimského klubu Karlu Pavlíèkovi. Od té hvíle se Pavel
Pavlíèek stal divákem.
Dále u¾ následovalo pøedstavení a úvodní øeè hrudimského starosty, který zmínkou
o svém vysoko¹kolském studiu biologie na brnìnské univerzitì pøe¹el plynule k dal¹ímu
tématu:

Zlatý Alberto 2012
Dr¾itelem tohoto výroèního o enìní za elo¾ivotní zásluhy v oblasti kaktusáøství { tentokrát
v¹ak spí¹e ostatní h sukulentù { se stal brnìnský prof. RNDr. Jan Gloser, CS . Ten po podìkování pøedsedovi SÈSPKS Jaroslavu Ví hovi pøedstavil sám sebe v úvodní minipøedná¹ e.
Profesorùv klidný a skromný projev jen zvýraznil oprávnìnost a správnost výbìru nositele
leto¹ního o enìní. Profesor Gloser bìhem svého dosavadního ¾ivota nabyl ohromné vìdomosti a prakti ké zku¹enosti se sukulentní órou. Je èlenem výzamný h mezinárodní h
organiza í a uznávaným odborníkem. Za sebou má i významnou publikaèní a lektorskou
èinnost.

Minipøedná¹ky
V zájmu úspory místa se omezím na prostý výèet:
• Roman Staník/Igor Dráb (Bratislava) { Pel-mel spoleènými estami za moøe
• Petr Pavelka (Praha) { Keòa divoká i neznámá
• Petr Antálek (Ostro¾ská Nová Ves) { Moje první mexi ká esta za ariokarpusy
• Libor Kunte (Dìèín) { Chile nádherné i dìsivé
• Boøek Proke¹ { Ú¾asná esta za nejpodivnìj¹í rostlinou svìta { Namibie

Závìreèné lmové pøedstavení
Místo závìreèné pøedná¹ky probìhlo malé kino { tedy lmová produk e. Plzeò¹tí kaktusáøi
loni natoèili a zpra ovali rozhovor s Pavlem Pavlíèkem. Bylo v tom nì o symboli kého.
Nejen zmínìná následná zmìna pøedsedy klubu a ústup PP do pozadí { by» pro nás
zùstává stále významným symbolem a pojmem a jistì si jej s Chrudimí a zavíráním sezóny
a kaktusovými novinami a zásilkovým ob hodem budeme stále spojovat { spí¹e elková
nálada vyplývají í z hodno ení událostí a zmìn, z hodno ení náv¹tìvnosti nejen v èísle h a
své mìl zøejmì i vliv toho, ¾e rozhovor byl natáèen po skonèení ak e, pøedtím, ne¾ se hosté
z Plznì zase na rok rozlouèili.
Tolik ke hrudimskému setkání, které mi zpoèátku pøipadalo ne hutnì stejné a z nìho¾ se
nakone vyklubala urèitá pøelomovost { by» mo¾ná jen po itová. V ka¾dém pøípadì velkolepost této ak e, kde nad organizovaností pøevládá zájem náv¹tìvníkù a spontánnost, stále
pøekonává v¹e hna mo¾ná oèekávání. Dalo by se øí i, ¾e kdyby nebyl Pavlíèek a Chrudim,
museli by hom si je asi vymyslet.
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Zpráva o valné hromadì SÈSPKS
Leto¹ní valná hromada se konala 15. 9. v Plzni u pøíle¾itosti 13. roèníku Plzeòského kaktusáøského kolokvia. Kdo z úèastníkù htìl, mohl pøijet ji¾ v pátek, stejnì jako my. Po
ubytování a veèeøi jsme se vypravili k Petru Èesalovi, pøedsedovi plzeòské organiza e, kde
na nás èekala sbírka a obèerstvení v podobì plzeòského piva a ¹pekáèkù. Takovéto ak e
jsem se zúèastnil poprvé. Samozøejmì jsem potkal spoustu lidí a navázal nové kontakty.
Vra»me se ale zpìt k valné hromadì. Plzeò¹tí to mìli elkovì velmi dobøe zorganizované. V místì konání kolokvia se konalo i zasedání v pøilehlém salonku.
Základním tématem byly volby do vedení spoleènosti. V èasopise Kaktusy jste se mohli
doèíst jména v¹e h kandidátù. Jak se dalo pøedpokládat, a¾ na jednu výjimku byli v¹i hni
s hváleni do nového vedení, funk e zùstali ví e ménì beze zmìn. Pøesto¾e zástup e revizní
komise Ivan Kubát navrhoval sní¾ení poètu lidí ve výboru spoleènosti, sloven¹tí pøátelé
prosadili dal¹ího èlovìka na souèasný h 6 zástup ù pro Slovensko.
Valnou hromadu zahájil prezident Spoleènosti Ing. Jaroslav Ví h pøednesením zprávy,
kde shrnul ve¹kerou èinnost výboru. Jednak to byly úkoly ulo¾ené na poslední Valné hromadì a jeji h naplnìní. Informoval nás také o peripetií h, ohlednì CITES a meskalinu
v kaktuse h, pøi jednání s na¹imi politi kými pøedstaviteli. Dále pokraèoval výètem aktivit
jednotlivý h spolkù a pokraèoval o mezinárodní spoluprá i.
Pøipomnìl i aktivitu hrudimský h kaktusáøù spojenou s o eòováním významný h
pìstitelù enou "Zlatý Alberto". V leto¹ním ro e toto významné o enìní obdr¾el Dr. Jan
Gloser za publika e vìnované propaga i i jiný h sukulentù. Na pøí¹tí rok byl navr¾en a
jednomyslnì s hválen pøedseda Astrophyta, pøedseda a redaktor Notosek e a hospodáø
spoleènosti Ing. Stanislav Stu hlík. Následovala zpráva hospodáøe Spoleènosti, který nás
informoval, ¾e se rezervy spoleènosti velmi ry hle krátí. Poté pokraèovala zpráva redakèní
rady, kde Mgr. Petr Pavelka nastínil plány na dal¹í spe iály. Dále byla pøeètena zpráva nepøítomného Ing. Zdeòka Pode¹vy o inova í h na webový h stránká h Spoleènosti www.cskaktusy.cz { Za revizní komisi vystoupil Ing. Ivan Kubát a zhodnotil prá i hospodáøe
Spoleènosti jako peèlivou, pøehlednou a splòují í v¹e hny nále¾itosti. V poslední zprávì
promluvil Jiøí Vo hozka o èinnosti ar hivní sek e.
Diskuse se ubírala hlavnì smìrem k nan ím. Vzhledem k úbytku pøedplatitelù na¹eho
èasopisu Kaktusy a vydávání spe iálù se postupnì zaèala sni¾ovat nanèní rezerva. Výbor
s hválil následují í øe¹ení a to: zvý¹ení eny èasopisu Kaktusy na 270 Kè za roèník 2013, pøi
individuálním odbìru po¹tou 340 Kè, dále se sní¾í honoráøe autorùm za fotogra e a zmìní
se upravování a výbìr fotogra í pro èasopis.
Dal¹í dùle¾itý bod byla navr¾ena drobná úprava stanov, aby byly v souladu se zákonem.
Okolo tohoto tématu se rovnì¾ strhla vá¹nivá diskuse, ov¹em èeká se na s hválení nového
Obèanského zákoníku, aby se stanovy mohly pøípadnì upravit. Jedná se o upøesnìní toho,
koho Spoleènost sdru¾uje. U¾ nejsme Èeská a Slovenská federativní republika a Valná
hromada se koná jedenkrát za ètyøi roky, ve stanová h je jednou za dva roky. V redakèní
radì skonèil dlouholetý èlen pra¾ské organiza e Jan Øíha .
Samozøejmì u elenìj¹í informa e vèetnì jednotlivý h zpráv budou zveøejnìny v èasopise Kaktusy a kompletnì budou k dispozi i na webu spoleènosti: www.cs-kaktusy.cz
Radek Èe h
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Z valné hromady: Odstupují í výbor Spoleènosti

Z výstavy sukulentù v Brnì
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Auditorium sympózia

Dva z organizátorù: Stanislav Stu hlík a Radek Èe h

Jiøí Kolaøík jako pøedná¹ejí í a posléze pøekladatel Elisabeth Sarnesové
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Setkání noto lù Ostrava-Poruba 2012
Bylo to poprvé, o jsem mìl pøíle¾itost zùèastnit se setkání a pøedná¹ek Notosek e. Zaènìme
ale popoøádku. Leto¹ní setkání se uskuteènilo v Ostravì-Porubì v prostorá h bývalého
horni kého uèili¹tì.
Ve své dobì patøilo toto uèili¹tì k nejmodernìj¹ím v republi e a jeho branami za dobu
existen e pro¹ly tisí e absolventù nelehkého a i nebezpeèného horni kého povolání. Dnes
ji¾ tuto zapomenutou slávu tohoto uèili¹tì pøipomíná pouze so ha mladého horníka v ¾ivotní velikosti, pøi vstupu do promíta ího sálu, kde se setkání uskuteènilo. V souèasnosti
je zde základní ¹kola a nìkolik støední h ¹kol pod názvem ©kola prof. Zdeòka Matìjèka.
Tyto zmìny a zru¹ení horni kého uèili¹tì nastaly po ro e 1989. V této dobì zaniklo povíero uèební h oborù, o které nebyl ve spoleènosti zájem, ale do¹lo také k velkým elkovým
zmìnám ve spoleènosti a i ve spolkový h èinnoste h, kam se pìstování kaktusù øadí.
V dobá h minulý h snad nebylo sbírky, kde by ve vìt¹í èi men¹í míøe nebyly notokaktusy zastoupeny. Se spoleèenskými zmìnami po ro e 1989 do¹lo i na mo¾nosti estování a
do na¹i h sbírek se poèaly dostávat rostliny dosud nepoznané nebo takové, o který h jsme
jenom snili.
Tak se i rod Noto a tus a jeho rostliny dostaly na okraj zájmu a poèaly se ze sbírek
vytrá et. Nebylo to zpùsobeno pouze malým zájmem o tento rod, ale i neustálým sni¾ováním èlenské základny jednotlivý h kaktusáøský h spolkù. Star¹í èlenové se vytrá eli, mladí
nepøi házeli a je to ¹koda.
Setkání se uskuteènilo v pøíjemném prostøedí zmínìné ¹koly. Aèkoliv èlenská základna
Notosek e èítá kolem 50 èlenù, setkání se zùèastnilo pouze 16 kaktusáøù. Je to velká ¹koda,
proto¾e pøedná¹ky i promítané obrázky byly na vysoké úrovni.
Mnì samotnému z èasový h dùvodù byly odepøeny poslední dvì pøedá¹ky, ale i tak
pova¾uji toto setkání za ú¾asné. Kdy¾ pominu organizaèní zále¾itosti, tak první pøedná¹ku
mìl p. Norbert Gerloff. Netýkala se pouze notokaktusù, ale byly pøedstaveny i rody Gymnoaly ium a Frailea. Mezi obrázky se dostalo i na krajinu a faunu.
Druhou dopolední pøedná¹ku mìl p. Ing. Jaroslav Ví h a byla zamìøena na Wiginsie
z Kolumbie. Je zvlá¹tní, kde se v této oblasti vzaly kaktusy, ale zejména wiginsie. Rostliny,
které nám pøedná¹ejí í ve své ukáz e pøedstavil, mìly velkou variaèní ¹íøi. Také do ruda
zbarvená epidermis a mnohdy rostliny s popálenými vegetaèními vr holy jakoby do této
oblasti ani nepatøily. Bylo také zvlá¹tní, ¾e se na nalezi¹tí h, která nám byla pøedstavena,
nalézalo minimum semenáèkù a mladý h rostlin. Nejsem botanik a tak rozlu¹tìní této
záhady pone hám povolanìj¹ím.
Poslední dopolední pøedná¹ku mìl Lubomír Berka a byla o fraileí h. Byla to nejenom
pøedná¹ka vyso e odborná, ale i zajímavá a pouèná. Pan Berka ukázal snímky jak z domoviny rostlin, tak i z kultury a povyprávìl o svý h zku¹enoste h s jeji h pìstováním.
První odpolední pøedná¹ku mìl opìt p. Norbert Gerloff a tentokrát se týkala pouze
rodu Noto a tus, kde byly pøedstaveny pøevá¾nì rostliny silnì odno¾ují í. Na sním í h
z kultury, ale hlavnì z pøírody bylo patrné, ¾e se jedná o rostliny zdravé a vitální. Snímky
rostlin z nalezi¹tì byly velmi odli¹né od wiginsií z Kolumbie. Na rostliná h bylo patrné,
¾e zde mají pro svùj rùst a vývoj z ela jiné podmínky a tak i epidermis byla svì¾í zelená.
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Bylo zde velké mno¾ství rostlin odno¾ují í h a rovnì¾ hodnì semenáèkù. I tato pøedná¹ka
pøedèila mé oèekávání.
Bohu¾el jsem po této pøedná¹ e ji¾ mìl jiný program a tak jsem zbylé dvì pøedná¹ky
nevidìl a nezúèastnil jsem se ani veèerního posezení.
K samotné organiza i: Zorganizování tohoto setkání se ujali ostrav¹tí kaktusáøi, zejména jeji h pøedseda p. Lumír Král. V¹e klaplo na jednièku s hvìzdièkou a proto jim
patøí podìkování. Velké podìkování patøí Ing. Jaroslavu Ví hovi, který sponzorským darem
uhradil pøedná¹kový sál. Dal¹í velké podìkování patøí pra ovni ím zdej¹í ku hynì, které
nám pøipravily výborný obìd. Vynikají í zeleninovou polévku, sma¾ený øízek, brambory a
mrkvový salát. Øízky ka¾dý dostal dva velikosti dlanì, tak¾e je nìkteøí ani nemohli sníst. To
v¹e za enu 70 Kè. Proto je¹tì jednou v¹em, kdo se na organiza i podíleli, velký dík.
Vám, kteøí jste se nemohli z jaký hkoliv dùvodù zúèastnit, pøeji, aby vám setkání Notosek e v ro e 2013 neuniklo. Zajisté budou vítáni i neèlenové a vìøte, ¾e se budete mít na o
dívat. Organizátorum pøí¹tího setkání pøeji, aby se jim to podaøilo uspoøádat stejnì hezky,
jako KK Ostrava.
Jaroslav Ka¹parovský, Mìlèany

Fotogra e z Chrudimì

Zlatý Alberto Prof. RNDr. Jan Gloser CS .

Pavel Pavlíèek v roli diváka
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Primátor Chrudimi, Jan Gloser, pøedseda Ví h a Karel Pavlíèek

Sympózium
Jaké bylo
Po zmìnì místa konání na pøedposlední hvíli jsme se se¹li nedaleko pùvodnì urèeného
místa konání na úøadu mìstské èásti Brno-Lí¹eò v náhradní h prostorá h v Dìlni kém
domì.
Pøedseda Stu hlík nejprve vysvìtlil a zdùvodnil zmìnu místa konání. Dále pøivítal
náv¹tìvníky a hosty i z izí h zemí (èím¾ nemyslel Slovensko), nýbr¾ Nìme ko a Polsko.
Pøedal slovo Radkovi Èe hovi, který seznámil obe enstvo s organizaèní stránkou sympózia
a s objednáním obìdù v nedaleké hospodì u Libu¹ky.

Jiøí Kolaøík { Argentina 2011{2012
Jiøí Kolaøík, který se v poslední dobì pøedstavil jako pøedná¹ejí í ví ekrát, nám vyprávìl
o své estì, na kterou se vypravil se svou pøítelkyní Olgou.
Cesta zaèala v pùli prosin e a tvala do pùlky ledna následují ího roku. Tentokrát jeli
zhruba od Malargue (pùlka Argentiny) podél bolívijské hrani e a¾ do Buenos Aires.
Zpoèátku to vypadalo na botani kou smr¹». Jiøí se rozjel. Rostlina støídala rostlinu,
obrázek obrázek, jeden název za druhým...
Nezùstalo samozøejmì jen u kaktusù. Po de¹tí h bujela i tzv. doprovodná vegeta e,
pestrá a zajímavá. Zaujaly oblíbené violky, které nijak nepøipomínaly ty na¹e. Své místo
zaujaly Jiøího oblíbené austrokakusy. Obrázky rostlin prostøídávaly zábìry krajiny.
Nìkterá místa Jiøí nav¹tívil u¾ potøetí. Vzpomínal na svou døívìj¹í estu s Josefem
Odehnalem. Porovnával rostliny i zá¾itky z rùzný h est.
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Cerro Diamante bylo dal¹í kapitolkou pøedná¹ky. Typi kým pøedstavitelem byla bájná
var. diamantina a rovnì¾ Pyrrho a tus multi olorispinus ve vý¹ e
2400 m n. m.
Není mo¾né opisovat v¹e hny lokality a v¹e hny rostliny. Zájem e odká¾u na kaktusari.eu, kde Jiøí pøispívá, diskutuje a vyvì¹uje obrázky.
Jiøí prokázal, ¾e tamní krajinu si zamiloval a na jeho nad¹eném a spokojeném projevu
to bylo znát. Potì¹ilo obèasné drobné odskoèení do popisu krajiny nebo drobné pøíhody.
Jen ménì zku¹eným kaktusáøùm mohlo být nepøíjemné, ¾e pøedná¹ejí í nìkdy vyne hával
rodová jména. To se v¹ak v zápalu þbojeÿ stává nejednomu nad¹enému estovateli.
Nakone ani krátký výpadek zvukové te hniky nepokazil tuto zajímavou pøedná¹ku.
Denmoza rhoda antha

Elisabeth Sarnes { Patagonie
Pøedná¹ka mì zaujala dokonalou pøípravou a¾ po takový milý detail jako úvodní nadpis
pøelo¾ený do èe¹tiny.
Paní Elisabeth pøedstavila nejprve íl své esty na mapì srovnávají í tamní zemìpisnou
¹íøku s tou na¹í evropskou. Ka¾dou þkapitoluÿ uvedla mapkou s vyznaèenou lokalitou èi
místem zájmu, místem, o nìm¾ má být øeè v následují í h minutá h. Svùj výklad tím nejen
výraznì zpøehlednila a zorganizovala, nýbr¾ i zpestøila.
I v této pøedná¹ e jsme mìli mo¾nost vidìt mnoho pøírodní h krás a zajímavostí vedle
hlavního pøedmìtu zájmu { kaktusù a dal¹í óry.
Po hopitelnì volnìj¹í tempo zpùsobené kouskováním mluveného komentáøe kvùli
pøekladu mìlo vliv na vnímání a vy hutnávání pøebíráný h informa í.
Obe nì platí, ¾e prezentaèní umìní je nesmírnì nároèné a mnoho pøedná¹ejí í h si to dostateènì neuvìdomuje. Staèí základní pojmy: S héma, èasový rozvrh, vyjadøova í s hopnosti,
výslovnost, artikula e, melodie hlasu, projekèní a zvuková te hnika, prostøedí, zohlednìní
úrovné publika, denní hodina atd. To se v¹ak témìø netýkalo na¹i h pøedná¹ejí í h, jeji h¾
výkon byl velmi kvalitnní.
Proto¾e jsem nemohl být u odpolední h pøedná¹ek, dìkuji Radkovi Èe hovi za struèné
shrnutí jeji h obsahu:

Josef Odehnal { Au klandská botani ká zahrada a dal¹í zajímavosti Nového Zélandu
Josef Odehnal nám ukázal Nový Zéland. Vidìli jsme hlavnì pøírodu a pùvodní obyvatele
Maory a místní ar hitekturu, kytek tem mo nebylo, ne hybìly nezbytné kostely.

Petr Metela { Lobivie { e hino ereusy ji¾ní Ameriky
Poslední pøedná¹ka, Petr Metela a jeho lobivie { provedl nás kvìty lobívií ze své sbírky,
dozvìdìli jsem se nì o o pìstování, systemati e, kdy která prezentovaná kytka byla popsána
a kým, dále nì o o pøíbuznosti jednotlivý h druhù. Dále nám pøedstavil známá a ménì
známá akantokaly ia, zase s pøekrásnými kvìty.

Úèastní i { Radkova vyèerpávají í statistika
Úèast na sympóziu byla hojná a pestrá, jak jsem ji¾ naznaèil v úvodu. K dokonalosti to v¹ak
dovedl teprve Radek Èe h, kdy¾ mi poskytl velmi podrobný pøehled úèastníkù rozpitvaný
v nìkolika ohlede h. Ko hejte se sami, vybírám:
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Náv¹tìvní i Poèet %
Domá í
Zahranièní
Z toho èe¹tí
Morav¹tí
Nìmeètí
Pol¹tí
Sloven¹tí

78
10
8
66
2
4
4

89
11
9
75
2
5
5

Organizaa e Poèet %

Brno
Ostatní
Zahranièní
Hosté

60
14
10
4

68
16
11
5

Byli zaznamenáni náv¹tìvní i z mìst: Aa hen, Bratislava, Brno, Bøe lav, Frýdek-Místek,
Gliwi e, Jihlava, Olomou , Ostrava, Palkovi e, Pardubi e, Praha, Roky any, Trnava,

Maihueniopsis minuta HPT 193

Pod tímto jménem jsem pøed ví e ne¾ deseti lety získal rostlinu na obrázku (na titulní
strán e) od paní Ri hterové z Nìme ka. Akronym HPT není sbìrové èíslo, spí¹e skleníkové
a znaèí, ¾e po hází ze sbírky Hanse-Petera Thomase, který tvoøí spolu s dal¹ími sbìrateli
skupinu pìstitelù opun iovitý h Opuntia del Sur.
O tì hto malý h opun iovitý h rostliná h z Ji¾ní Ameriky se traduje, ¾e tady vùbe
nekvetou, o¾ { jak vidíte na obrázku {, není vùbe pravda! Jak tedy na nì?
Tyto kytky po házejí z hor Mendozy a San Juan a je tøeba s nimi podle toho za házet {
tedy sná¹ejí mráz! Tomuto mému pau¹álnímu tvrzení ov¹em pøed hází dokonalá pøíprava.
1. Podzim { poslední zálivka v posledním srpnovém týdnu, aby se pøed zimou mohly
dokonale pøipravit, tj. vypudit volnou vodu, svrasknout
2. Zima { takto dobøe pøipravené sná¹ejí þargentinskou zimuÿ bez problémù { tj.
v no i a nad ránem do −15 ◦ C, pøes den ale musí být ve skleníku nad nulou a
pohyb vzdu hu
3. Únor { za slu¹ného poèasí mohou dostat tro hu vody { v Argentinì taje sníh, pak
ale musí být v su hu
4. Kon em bøezna { v dubnu se zaèínají ukazovat nové èlánky èi poupata, toto se
nedá zpoèátku jasnì rozli¹it { dostanou-li rostliny vodu, rostou èlánky a nekvetou,
poupata shodí, zas hnou. Odtud pramení ta neo hota kvést!
5. Nezalijeme-li, poupata rostou, by» je kytka znaènì svrasklá a kaktusáø by mìl
snahu ji zalít. { Ne, shodila by poupata! Prostì { poupata musí být jasnì zøetelná
a musí mít minimálnì 1 m, pak lze opatrnì zalít a bìhem dvou dnù je kytka
napitá.
6. Poupata dostanou sílu a kytka v kvìtnu zaène kvést
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7. Teprve po odkvìtu mù¾eme normálnì zalévat, tedy jako jiné kaktusy.
Jsou to horské kytky, proto pìstování musí být spí¹e podobné lobíviím a podobným rodùm
{ tedy sluneèná, vìtrná lokalita. Vodu dostávají nárazovì. V mém pøípadì, kdy je (a v¹e hny
ostatní kaktusy) pìstuji v èistém bratèi kém písku, dostanou také 3{4krát roènì zálivku
s hnojivem Pìstování tì hto druhù (rodù Maihueniopsis, Cumulopuntia, Puna, Tephroa tus, Ptero a tus, Austro ylindropuntia èi Tunilla) je v elku jednodu hé pøi za hování
tro hu odli¹ného postupu jako je tøeba u jiný h kaktusù, ale { tøeba S lero a tus a Pedia tus se pøe e pìstují také tro hu jinak.
Jiøí Kolaøík

Rùzné a v¹elijaké zdaleka i zblízka
Pokladník informuje
v souvislosti s rozhodnutím valné hromady SÈSPKS ze dne 15. záøí 2012 v Plzni o enì
èasopisu Kaktusy jsme stanovili vý¹i èlenský h pøíspìvkù pro rok 2013 takto:
• Èasopis vyzvednutý na èlenské s hùzi v Brnì: 270 Kè + 100 Kè èlenství = 370 Kè
• Èasopis zasílaný po¹tou: 340 Kè + 100 Kè èlenství = 440 Kè
• Èlenství (bez èasopisu): 100 Kè
Preferujeme platbu pøes bankovní úèet, je ry hlá a levná. Èíslo úètu je 1353938349/0800.
Variabilní symbol pro bezhotovostní platbu bude sdìlen na emailu: najvar.m@seznam.cz
Marek Najvar, pokladník

Pro leto¹ek v¹e
Na poslední stránku posledního leto¹ního Azetu se u¾ vejde jen nìkolik málo slov. Ta vyjádøí
podìkování za va¹i podporu jako¾ i pøání výboru klubu kaktusáøù Astrophytum Brno v¹em
svým èlenùm, pøátelùm a pøízniv ùm:
• Abyste po klidný h, radostný h a po¾ehnaný h vánoèní h svát í h s vdìèností a
nadìjí pøivítali nový rok
• Abyste ten nový rok naplnili úsmìvy, setkáními s milými lidmi i u¾iteènou po tivou pra í
• Abyste mìli dostatek èasu a pohody si to v¹e hno ve zdraví uvìdomit a vy hutnat
• Aby to v¹e bylo prosvìtleno Láskou a Slun em
• Abyste i za ¹era a v de¹ti vìdìli, ¾e Slun e není daleko a zakrátko vás opìt zahøeje
a prozáøí
Za hovejte nám prosím svou pøízeò i nadále. My udìláme v¹e pro va¹i radost a spokojenost.
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Na¹i hostitelé a prùvod i na zájezdu: Csaba Kádár a La o Fábián

Úèastní i zájezdu na zahradì u Csaby Kádára

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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