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Uprostøed zimního spánku

Nemyslím tentokrát na zimní spánek jako na období klidu mnohý h ¾ivoèi hù a na¹i h
kaktusù. Pozoruji jej spí¹e u pí¹í í h pøispìvatelù na¹eho zpravodaje. Mohu podìkovat { a
rád to èiním { pouze Radkovi Èe hovi za kytku èísla a za seznam pøírùstkù do knihovny.
Místo, které tímto zpùsobem þzbyloÿ, vyu¾iji ke vzpomín e na na¹eho bývalého pøedsedu Josefa Mouèku. Ji¾ nìkolik let mám k dispozi i èlánky, které psal zejména pro brnìnské
noviny Rovnost. Dosud na nì pro dostatek pøíspìvkù nebylo místo, stále jsem je odkládal
a teprve dnes vyu¾ívám pøíle¾itost k jeji h novému zveøejnìní. Máte mo¾nost si po zhruba
tøi eti lete h pøipomenout, o èem a jak se tehdy psalo. Èlánky jsou ve stejném znìní i s pøípadnými hybami. Zkuste si uvìdomit a pøipomenout i styl psaní a jazyk, tøi et let je poznat.
Pøi proèítání tì h èlánkù mì rovnì¾ napadlo, ¾e tehdy pøedseda klubu vyu¾íval noviny
k propaga i Astrophyta a i díky tomu byl mo¾ná vìt¹í zájem a ¹ir¹í èlenská základna { aèkoliv
se na tom podílelo jistì ví e faktorù. V èlán í h ne hybìla propaga e výstavy, populárnì
nauèné èlánky o kaktuse h a v omezeném a ¹edivìj¹ím spektru tehdej¹ího tisku to bylo
jistì do ela úèinné pùsobení a propaga e. Srovnávání s dne¹kem by vydalo na rozsáhlou
so iologi kou úvahu. Mnohé se od té doby zmìnilo, není u¾ tøeba snadné proniknout do
novin. Nezbývá, ne¾ ví e vyu¾ívat tøeba internet.
Ani dnes si neodpustím struèné histori ké pøipomenutí. Toto èíslo Azetu vzniká v mezièase mezi prvním a druhým kolem první pøímé volby prezidenta. ©an e obou zbývají í h
kandidátù jsou pøedpovídány dost vyrovnané. V dobì, kdy ètete tento Azet, je rozhodnuto.
Zatím je jasné jen to, ¾e o významnìj¹í zmìnu jako volièi nestojíme, nejsme pro ni je¹tì
dostateènì zralí a nejsme je¹tì dost svobodní, aby hom se dokázali øídit vlastním rozumem
a srd em pøes manipula i propagandisti kého stroje.
Mírnì ve stínu zùstává rozsáhlá amnestie od dosluhují ího prezidenta, symboli ky zavr¹ují í jednu ne zrovna povedenou etapu na¹í historie. Ví e ve stínu zùstává zvý¹ení sazby
DPH a pátý díl seriálu þVyslovení nedùvìry vládìÿ se stejným kon em jako ty pøed hozí.
Ani datum zimního slunovratu 21. prosin e 2012, k nìmu¾ je pøiøazován kone jednoho yklu mayského kalendáøe a spousta øeèí o kon i svìta, nepøineslo ni mimoøádného.
A ry hle zpátky ke klubu, ke kaktusùm a k obsahu tohoto èísla. Zmínìné divadlo jednoho her e vám vèil poskytne vedle obvyklý h zpráv z èinnosti klubu i ponìkud podrobnìj¹í
návrat k nedávným pøedná¹kám proneseným na èlenský h s hùzí h.
Vstoupili jsme do nového roku, je to èas pro hodno ení, bilan ování a uva¾ování o dal¹í
èinnosti, o dal¹ím smìrování a o tom, o pro to sami udìláme. To platí nejen mezi kaktusy a
kaktusáøi, ale v ¾ivotì obe nì. Pøipadá mi, ¾e si málo uvìdomujeme své mo¾nosti a vliv na
v¹e hno kolem nás. Ke své ¹kodì zapomínáme na moudrost obsa¾enou v tì hto itáte h a
pod eòujeme ji:
Malé èiny, které èlovìk uskuteèní, jsou lep¹í, ne¾ velké, které plánuje.
Nejvìt¹í hybu dìlá ten, kdo nedìlá ni v domnìní, ¾e to málo, o udìlat mù¾e, je bezvýznamné.
Pohoda, hezký den
Josef
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Èlenská s hùze v listopadu

S hùze zaèala hodno ením sympózia a vysvìtlením pøedsedy Stu hlíka, jak to bylo se zmìnou místa konání. Pøedseda velmi kladnì zhodnotil i pøedná¹ky. Dále zmínil informa e
z valné hromady Spoleènosti { pøesnìji pøedal slovo Radkovi Èe hovi, který poskytl podrobnosti. Mezi jiným i o zmìnì eny èasopisu Kaktusy. Stanislav Stu hlík dále pøipomnìl,
¾e Atlas kaktusù je ji¾ v tisku a dá se zakrátko oèekávat. Zároveò poradil, jak objednávat a platit. Radek Èe h vzpomenul výstavu sukulentù a spokojenost poøadatele Tomandla
s na¹imi èleny, kteøí se podíleli na pøípravì a exponáte h. Pokladník Marek Najvar vyzval ke
pla ení èlenský h pøíspìvkù, øekl nám èástky a mo¾né zpùsoby, jak platit. Franti¹ek Chládek
nabídl hliníkové truhlíky a kontejnerky.
Dostalo se i na þspoleèenskou rubrikuÿ. Pøedseda pøipomnìl
významné jubileum na¹eho èlena Vladimíra Chalupy. Známe jej ze
èlenský h s hùzí, z brigád na pøípravu výstavy i jako vystavovatele.
S malým dárkem jsme mu popøáli k osmdesátým narozeninám.
Nakone probìhlo slosování vstupenek. Bylo dlouhé, proto¾e
hojnì pøispìli Josef Odehnal, vytrvalý a obìtavý Laïa Ka¹par, Jiøí
Pe hman, Laïa Køivánek a paní Je¾ová. V¹em dár ùm dìkujeme.
Hlavním bodem s hùze byla pøedná¹ka na¹eho èlena { a hrdého
pøíslu¹níka blanenské men¹iny { Emila Va¹íèka. Bohu¾el nás zklamala te hnika a dataprojektor pou¹tìl na stìnu obrázky v divný h barvá h. Mrzí nás poka¾ený dojem a Emilovi dáme dal¹í pøíle¾itost pravdìpodobnì v bøeznu.
Jako malou náhradu se v Azetu pokusím tro hu ob¹írnìji tuto pøedná¹ku pøipomenout.

Emil Va¹íèek výpráví o svém kaktusáøském roku
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S hùze výboru v listopadu

S hùze se se¹la 13. listopadu u pøedsedy Stu hlíka. Výbor zhodnotil pøede¹lou èlenskou
s hùzi s pøedná¹kou Emila Va¹íèka. Byla pøijata opatøení, aby hom se vyhnuli nepøíjemnostem a poka¾ení promítání te hni kou závadou projektoru. Projednali jsme i pøípravu a
zaji¹tìní prosin ové èlenské s hùze a pøedná¹ky. V jednání byly i návrhy na opatøení klubový h suvenýrù, proto¾e dosavadní pomalu do házejí. Dùle¾itým bodem bylo vyhodno ení
sympózia; spokojenost s organiza í, nízká úèast èlenù klubu, výborné pøedná¹ky a diskuse
o zaji¹tìní stravování. Probìhla i men¹í diskuse o poøádání takový h ak í v budou nosti.
Èlenská s hùze 7. prosin e 2012

Po krátkém pøivítání a úvodní h informa í h pøi¹ly na øadu inzeráty na Atlasy kaktusù a
kvìtináèe. Do slosování vstupenek pøispìli pánové Kulhánek, Ka¹par, Koláø a Chládek.
Výher i byli vyzváni, aby si lístky pone hali, ¾e brzy uvidí, k èemu je budou potøebovat.
Vysvìtlení pøi¹lo vzápìtí: Pøedseda Stu hlík, je¹tì ne¾ zaèal s pøedná¹kou, uvedl svou
znalostní soutì¾. Vìnoval osobnì enu { knihu o kaktuse h a struènì sdìlil pravidla. Probìhlo losování soutì¾í í h. Padla øada èísel, ne v¹i hni vylosovaní mìli zájem a odvahu
soutì¾it. Tøi odvá¾ní se pøe e po hvíli na¹li.
Ka¾dý soutì¾í í si mohl vzít k sobì porad e, aby spolu dali dohromady odpovìdi na
kvízové otázky. V¹i hni této mo¾nosti vyu¾ili a své odpovìdi psali na papír.
Ve vyrovnané soutì¾i zvítìzil ná¹ mladý èlen Luká¹ Sedmík s porad em Radkem Èehem. Blahopøejeme.
Hlavní pøedná¹ku mìl Stanislav Stu hlík, je to povídání o loòské estì do Rio Grande
do Sul.
S hùze výboru 18. prosin e 2012

Výbor se se¹el v obvyklou dobu na obvyklém místì. Poøad jednání byl rovnì¾ obvyklý:
Hodno ení minulé pøedná¹ky, pøíprava následují í h ak í klubu a domluva mimoøádného
neformálního setkání s pozváním bývalý h èlenù výboru. To se konalo ve vánoèním èase
podobnì jako v minulý h lete h.
Èlenská s hùze 4. ledna 2013

Nový rok 2013 jsme zahájili èlenskou s hùzí. Informa e mám ponìkud útr¾kovité, proto¾e
nebylo dobøe sly¹et.
Na úvod se nám dostalo nìkolik oznámení: Dozvìdìli jsme se termín výstavy kaktusù {
oproti loòsku je posunutá o den dopøedu { od 25. kvìtna do 2. èervna. Nepøítomný knihovník oznamuje termín pùjèování literatury { v¾dy pùl hodiny pøed s hùzí výboru, tedy pøí¹tí
knihovna bude 15. ledna od 16.30 do 17. hodiny u Stu hlíkù na Jílové 23. V únoru bude výroèní s hùze s volnou tribunou. Povede ji Petr Metela, zájem i byli vyzváni, aby se pøihlásili.
U pøedsedy je mo¾nost pøedplatit si Atlas kaktusù. Vybírání pøíspìvkù se pozdr¾elo kvùli
nepøítomnosti pokladníka, mo¾nost zaplatit bude je¹tì v únoru v hotovosti. Petr Metela
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zároveò vybírá pøíspìvek od èlenù sdru¾ení Gymno l. Radek Èe h nabízí þkromìøí¾skéÿ
kvìtináèky.
Po obvyklém slosování vstupenek uvítal pøedseda pøedná¹ejí ího Ladislava Fábiána,
jeho¾ pøedná¹ku vám ve struènosti pøedstavím na jiném místì tohoto èísla.
S hùze výboru 15. ledna 2013

Vedle obvyklý h bodù jednání { hodno ení minulé èlenské s hùze a pøípravy následují í h
ak í klubu jsme projednávali distribu i zpravodaje, výbìr èlenský h pøíspìvkù, nabídku
nový h knih, nákup externího pevného disku pro zálohování dat, publikování v èasopise
Kaktusy. Kromì toho jsme se zabývali návrhem zájezdu (poslední sobotu v záøí do Chrudimi na zavírání sezóny, kdy má výroèní enu Zlatý Alberto dostat ná¹ pøedseda Stanislav
Stu hlík). Diskutovalo se i o tom, zda a jak mají být oznamována významná ¾ivotní jubilea
na¹i h èlenù a s tím souvisejí í výzva èlenùm na doplnìní údajù a kontaktù. Do¹lo i na
první kroky k pøípravì výstavy kaktusù a hledání nového pokladníka, proto¾e Marek Najvar
nemù¾e nadále tuto funk i vykonávat z rodinný h a pra ovní h dùvodù.
Byli jsme seznámeni i se znìním nìkterý h výroèní h zpráv pøipravovaný h pro výroèní èlenskou s hùzi na únor.
Po s hùzi se se¹la revizní komise, aby dokonèila pøezkoumání hospodaøení klubu.
Výzva èlenùm

Výbor klubu kaktusáøù Astrophytum oznamuje a pøipomíná svým èlenùm { zejména tìm,
kteøí dosud neposkytli své kontaktní údaje nebo u koho nastala nìjaká zmìna, aby tak uèinili
pøi nejbli¾¹í pøíle¾itosti buï osobnì na èlenské s hùzi nebo e-mailem èi jiným vhodným
zpùsobem.
Dùvod a úèel je ten, ¾e máme-li kontakt na vás, mù¾eme vás snadno a ry hle informovat tøeba o zmìná h klubový h ak í. Datum narození vyu¾ijeme pouze pro gratula i
u pøíle¾itosti významný h narozenin (pokud neuvedete, ¾e si to nepøejete) na èlenské s hùzi
nebo v Azetu.
Prosíme vás tedy o doplnìní a aktualiza i osobní h údajù (datum narození) a zejména
kontaktù, tedy adresy bydli¹tì, telefonu a e-mailu. Dìkujeme.
Fotka na plakát

Nastal opìt èas, aby hom vyhlásili v poslední h lete h stále oblíbenìj¹í soutì¾ o fotogra i
na plakát. Tedy na plakát k výstavì kaktusù èi pro úèely propagaèní h tiskovin.
Podmínky zùstávají nezmìnìny. Kdokoliv mù¾e zaslat nejvý¹e tøi fotogra e na adresu
redaktora Azetu (najdete ji z ela na kon i). Fotogra e ne h» jsou pùvodní, neupravované,
nezmen¹ované. Mìly by zobrazovat kaktus, nejlépe kvetou í a mìly by na první pohled
zaujmout a nalákat oko diváka na plakát.
Hodno ení a výbìr bude probíhat podobnì jako v minulý h lete h. Nejprve budou
odstranìny pøípadné nevyhovují í snímky, ostatní budou anonymizovány a poskytnuty èlenùm výboru. Ka¾dý vybere tøi, které pova¾uje za nejlep¹í a pøidìlí jim 3, 2 a 1 bod. Nakone
to seèteme a vyhlásíme.
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Redak e si vyhrazuje právo upravit fotogra i pro potøebu tisku a pou¾ít ji na propagaèní tiskoviny k leto¹ní výstavì. Bude-li prostor, zveøejníme nejlep¹í nevítìzné obrázky
v Azetu. Cenou pro vítìze bude jeho fotogra e na plakátu výstavy a vyhlá¹ení na èlenské
s hùzi a ve zpravodaji.
Pokud k nìkteré fotogra i napí¹ete nìkolik øádkù, tøeba krátký pøíbìh, kousek povídání, máte zaruèeno, ¾e i kdy¾ nezvítìzí, najde se pro ni èestné místo v Azetu.
Uzávìrka bude vyhlá¹ena na èlenské s hùzi, radìji prosím neotálejte.

Huernia zebrina

N. E. Brown

Kytka èísla, kterou jsem si pro vás tentokrát pøipravil, se jmenuje Huernia zebrina. Popsána
byla ji¾ v ro e 1909 a nále¾í do èeledi As lepiada eae (kleji hovité). Celá èeleï má asi 415
rodù s témìø 4000 druhy a vyznaèuje se pøekrásnými kvìty, ov¹em vadou na kráse je nepøíli¹
libá vùnì. V rodu Huernia existuje asi 70 druhù a po hází z ji¾ní a vý hodní Afriky. Jsou
typi ké ¾ebernatými bezlistými stonky pokrytými za¹pièatìlými du¾natými výstupky. Kvìty
jsou slo¾ené z pìti lalokù.
Vra»me se ale k zobrazené rostlinì, která se vyskytuje v tì hto státe h: Namibie, Botswana, Zimbabwe, Mozambik, Jihoafri ká republika a Svazijsko. Stonky mají 4{5 ¾eber
s du¾natými výstupky. Rostlina velmi odno¾uje a vytváøí tak nízké spletité porosty. Jednotlivé stonky dorùstají pouze 6{8 m délky a jsou pìti èi ¹esti¾eberné. Rostlina je velmi
harakteristi ká svým kvìtem. Ten má tvar pìti ípé hvìzdy, jeho støed je èervený a vypouklý,
okvìtní lístky výraznì èervenobílé pruhované. Kromì základního poddruhu existuje je¹tì
subsp. magni ora, která se li¹í del¹ími, robustnìj¹ími, vìt¹inou ètyø¾ebernými stonky, rostou ími v mnohaèetný h skupiná h. Kvìty jsou hodnì variabilní v barvì a velikosti (do
8,5 m). Nikdy ne hybí zebøí motiv, rozdílný je v¹ak jeho pøe hod k jednobarevnému støedu.
Nìkdy je ostøe ohranièený, jindy pøe hází pozvolna.
Pìstování neèiní ¾ádné vìt¹í potí¾e, pokud dodr¾íme standardní zásady platné u sukulentní h rostlin. Potøebuje propustný substrát, kdo h e, mù¾e pou¾ít opìvovanou pemzu,
vhodná je i drená¾ na dnì pìstební nádoby. Zálivku provádíme v mírný h dávká h od jara
do podzimu, v zimì v¹ak výraznì prodlou¾íme interval mezi jednotlivými zálivkami. Bìhem
sezony má rostlinka ráda spí¹e polostín, v zimì je to pøesnì naopak. Teplota bìhem rùstu
je ví eménì daná stanovi¹tìm, v dobì stagna e by hom mìli teplotu sní¾it. Proto¾e obe nì
èeleï As lepiada eae pøitahuje v¹emo¾né ¹kùd e, je dobré alespoò jednou za sezonu rostlinky preventivnì prolít nìkterým vhodným prostøedkem, hlavnì proti koøenov e. Mno¾ení
je také velmi jednodu hé. Vzhledem k trsovitému rùstu se nabízí øízkování, rostlinky velmi
o hotnì zakoøeòují. Pokud dodr¾íte vý¹e uvedené podmínky, odmìní se vám v dal¹í sezonì
nepøehlédnutelným mno¾stvím nádherný h kvìtù.
Text a fotogra e na titulní strán e Radek Èe h
O oblíbenosti této rostliny svìdèí i mno¾ství obrázkù, které se dají
najít na webu. Objevila se i na po¹tovní h známká h { kde jinde,
ne¾ v Jihoafri ké republi e.
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Pøírùstky v klubové knihovnì

Autor
Název
Wo¼niak Jerzy
Ariokarpusy
Sadovský O., S hütz B. Die Gattung Astrophytum
Atlas kaktusù 2011 (XXVI.)
Kaktusy 2010
Kaktusy 2010
Kaktusy 2010
Piante Grasse 1999 2000 2003
Piante Grasse 2004{2005
Piante Grasse 2006{2007
Piante Grasse 2008{2009
Kunte, Gratias, Pavelka En yklopedie kaktusù a jiný h suk.
Maru¹ka Jan
World off Tillandsias
KuaS 2010
Mitteilungsblatt GÖK 2011
Donati D., Zanovello C. Epithelantha 2011
Laban Juraj
Zoznam vyobrazení kaktusov
a ostatný h sukulentov (1945{1992)
Donati D., Zanovello C. E hino a tus
Minimus è. 1{20, 31{43
Ca tus & Co. XIV-1 r. 2010
Mitteilungsblatt GÖK 2010
Matuszewski G., Hinz S. Thelo a tus
Mitteilungsblatt GÖK 2009
Haberer M., Graf H.
Mrazuvzdorné sukulenty a kaktusy
Sarnes E. a N.
Ca tus de Patagonia
Atlas sukulentù (2012)
KuaS 2011
Ca ta eae et .
Kaktusy i ostatne soèni e
Matulová R., Maule J. Jak pìstovat sukulenty
Kaktusy 2011
Kaktusy 2011
Kaktusy 2011

Rok

2011
2010
2010
2010

2010
2011
2011
2011
2011

Jazyk
pol.
nìm.
èesky
èesky
èesky
èesky
it.
it.
it.
it.
èesky
foto
nìm.
nìm.
ang.
slov.

ang.
èesky
2010
ang.
2010
nìm.
2011
pol./n.
2009
nìm.
2012
èesky
2012
ang./n.
2012
slov.
2011
nìm.
2010/11 slov.
2004
srb.
2012
èesky
2011
èesky
2011
èesky
2011
èesky

Èíslo
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111

1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1121
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
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Rozkvetlé mamilopsisy

þDìtièkyÿ ze samovýsevu leu htenbergie

Kristátní hildewintera

Roubova í aparátek v ak i

Jedno ze setkání blanenské men¹iny
Výbìr z pøedná¹ky Emila Va¹íèka
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Cereus aethiops Gyorujbarát

Coryphantha vivipara v. neomexi ana Parádi

Gymno aly ium quehlianum var. zantnerianum Taká s

Fero a tus santamaria

Cleisto a tus juyujensis Klotton

E hino ereus roetteri Dufek

Melo a tus peruvianus Dan zi

E hinofossulo a tus pentalophus
Výbìr z pøedná¹ky Ladislava Fábiána
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Je libo testík?
Prosin ovou èlenskou s hùzi o¾ivil pøedseda Stu hlík vìdomostní soutì¾í z historie brnìnského kaktusáøství.
©lo o test s výbìrem jedné správné odpovìdi na ka¾dou polo¾enou otázku. Pokud jste u¾ zapomnìli nebo jste
v prosin i na s hùzi
ni

hybìli, máte jedineènou mo¾nost þstøihnout siÿ test jen tak pro sebe. Ni

nevyhrajete,

neriskujete, nikdo se vás nebude ptát, jak jste dopadli, nejste omezení èasem. . .

1. Dlouholetý pøedseda Josef Mouèka èasto vzpomínal na man¾ele, kteøí jej ke pìstování
kaktusù pøivedli. On pìstoval mamilárie, ona e hino ereusy. Jeji h køestní jména byla Jaroslav a Heda. Jaké bylo jeji h pøíjmení?
a) Pohankovi
b) Pospí¹ilovi
) Pro házkovi
2. Ar hitekt Otto Eisler se podílel na vybudování:
a) Kavárny Éra
b) Pavilónu A na Výstavi¹ti
) Zoologi ké zahrady
3. Bedøi h Jajó byl ve velmi dobrém kontaktu s významným zahranièním kaktusáøem. Byl
to:
a) Kurt Ba keberg
b) Franz Buxbaum
) Friedri h Ritter
4. Franti¹ek Neumann se na stáøí odstìhoval z Brna z Èernopolní uli e do brnìnského okolí.
Je to:
a) Babi e
b) O hoz
) Podolí
5. Jan Bou¹ka pìstoval své kaktusy v domì poblí¾ brnìnské kulturní památky, kterou je:
a) Jurkovièova vila
b) Vila Tugendhat
) Zderadùv sloup
6. Zdenìk Fleis her byl kromì prakti ký h znalostí v zahradni tví vybaven i teoreti ky, proto¾e studoval na nìkolika zahradni ký h ¹kolá h. Na jedné z uvedený h ¹kol ale nestudoval:
a) Ledni e
b) Klosteneuburg
) Praha
7. Jan Pe hánek napsal knihu, která se jmenuje:
a) Rod Astrophytum
b) Rod E hinofossulo a tus
) Rod Thelo a tus
8. Antonín Hline ký se vìnoval pìstování jihoameri ký h kaktusù rùzný h rodù, jednomu
rodu se v¹ak nevìnoval:
a) Gymno aly ium
b) Matu ana
) Rebutia
9. Otakar Sadovský si oblíbil rod Astrophytum, napsal o nìm dvì knihy, pøièem¾ spoluautorem knihy Die Gattung Astrophytum byl:
a) Alberto Vojtì h Friè
b) Walter Haage
) Bohumil S hutz
10. Jiøí Ma háèek byl jedním ze zakládají í h èlenù sek e zabývají í se pìstováním kaktusù
rodu:
a) E hino ereus
b) Gymno aly ium
) Noto a tus
11. Bohumil S hutz, jedna z nejvýraznìj¹ní h osobností brnìnského kaktusáøství, napsal
øadu publlika í s kaktusáøskou tématikou. Jednu z tì hto knih ale nenapsal
a) Rod Gymno aly ium
b) Vzpomínky starého kaktusáøe
) ®ivot s kaktusy
12. Josef Hovorka { dlouhá léta pokladník Astrophyta i Svazu èeský h kaktusáøù hovoøil
nìkolika jazyky. Jeden z tì hto jazykù ale neovládal. Byla to:
a) Maïar¹tina
b) Nìmèina
) Ru¹tina
13. Josef Mouèka byl hudebník, v brnìnské lharmonii hrál na nástroj:
a) Kontrabas
b) Housle
) Violon ello
Inspira i èerpal Stanislav Stu hlík v kní¾ e Vzpomínky starého kaktusáøe od Otakara Sadovského. Správné
odpovìdi najdete na poslední strán e èísla nad tirá¾í.
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Psávalo se pøed léty. . .
Koneènì se dostává na v úvodníku zmínìnou pozùstalost nìkdej¹ího pøedsedy Josefa Mouèky. Vybral jsem
dva èlánky obe nìj¹ího

harakteru, které se hodí k tomuto období a pøiná¹ejí pøipomenutí jak histori ké, tak

odborné.
Vzhledem k tomu, ¾e na døíve otiskovanou koresponden i Vojtì ha Frièe a brnìnský h kaktusáøù byly
rùzné ohlasy { od souhlasný h a¾ po odmítavé, zajímá mì, zdali takové þretroÿ èlánky mají v Azetu místo
nebo zda se sem podle vás nehodí. Mù¾ete pøípadnì napsat,

o byste v Azetu uvítali, na kolik se máme dr¾et

þsu héhoÿ zpravodajství, jaká témata a mimotémata jsou podle vás vhodná, jak mo

Azet ètete a

o vás zajímá

nejví e. Rád se jako redaktor pøizpùsobím zájmu vás èlenù, ètenáøù a upravím obsah podle va¹i h pøání,
nebudou-li pøíli¹ rozporná a nereálná. Zpìtná vazba mi dost

hybí. Dìkuji za pøípadné pøipomínky a námìty.

Teï v¹ak zpìt ke psa ímu stroji pana Mouèky.

Tro hu teorie
S úzkostí sledují kaktusáøi teplomìr, vìøí, ¾e proti v¹em pøedpovìdím bude leto¹ní zima
milosrdná, rozpomínají se na den poslední zálivky, snad ne pøíli¹ pozdní a vydatné. Teï u¾
se dá jen èekat, zabývat se budou ností, prohlí¾ením katalogù semen a plánováním þkam
to v¹e hno dám, a¾ to rozsadímÿ. Zbude v¹ak dost èasu k prohloubení botani ký h znalostí
a èetbì kaktusáøské literatury. Pøibývá jí i v èe¹tinì a je jí dost v izí h jazy í h. Jazyk
kaktusáøský se hem¾í odbornými výrazy a je dobré uvìdomit èi upøesnit si jeji h význam.
Od doby, kdy C. Linné zavedl u rostlin binomi kou nomenklaturu, tj. rodový a druhový
název, sna¾í se èlovìk-botanik zaøadit v¹e hny pøíslu¹níky regnum vegetabile do kmenù,
øádù, rodù a jiný h skupin, o¾ se mu i u èeledi Ca ta eae ví e ménì daøí, nebo» mezinárodní pravidla botani ké nomenklatury (ICBN) pone hávají taxonomùm a tvùr ùm systémù dostateènì ¹iroký prostor pro odli¹né názory. Výsledkem jeji h studií jsou pak zmìny
druhový h epitet, rodový h zaøazení apod., se kterými nemusíme bezvýhradnì souhlasit,
ale je dobré je znát. Stane se, ¾e nìkterý druh ztratí své jméno, ponìvad¾ jeho popis je neplatný èili invalidní. Naopak se stávalo, ¾e tentý¾ taxon byl popsán ví e autory pod rùznými
jmény. Prioritu má název nejdøíve publikovaný, ostatní roz¹iøují øadu synonym.
Názorové rozdíly autorù se projevily nejèastìji v taxone h ni¾¹í h kategorií, kterými
jsou druh { spe ies, odrùda { varietas a tvar { forma. Popisy se v moderní dobì nedìjí
tak pøekotnì, ba pøed hází jim nìkolikaleté studium dostateèného mno¾ství rostlinného
materiálu a znalost prostøedí, ve kterém druh roste. Pak teprve následuje popis s latinskou
diagnózou holotypu, tj. rostliny, podle ní¾ byl taxon popsán a kterou je nutno herbarizovat.
Dodr¾ování tì hto zásad je vy¾adováno teprve od roku 1935 a není divu, ¾e pøedtím mnohý
variabilní druh z neznalosti nebo z ob hodní h dùvodù þvlastnilÿ elou øadu jmen. Ke
zji¹tìní platného názvu je pak tøeba takøka detektivního pátrání v literatuøe. Nové sbìry jsou
v dne¹ní dobì vedeny pod polními èísly a názvy nalezi¹» tak dlouho, dokud se pøi pìstování
v kultuøe nezjistí, zda jde o ji¾ známý druh nebo novinku. I kdy¾ zrovna nemíníme popsat
bezejmennou rostlinu v na¹í sbír e nebo vystopovat její správný název, je dobré otevøít obèas
kterýkoliv roèník èasopisu nebo knihu o kaktuse h. V¹e hny jsou moudré a prohloubí ná¹
pohled na rostliny, a¾ pøijde jaro.
Josef Mouèka, Rovnost 7. 12. 1985
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O kaktuse h èesky
Kaktusáøská praxe je nutnì spjata alespoò se základními znalostmi teorie. Vyplývá to u¾
z latinský h názvù kaktusù a morfologi ký h výrazù. Ka¾doroèní dlouhé èekání na jaro
zkrátí nejen prohlí¾ení eníkù s muèivými otázkami þ o si mám je¹tì do sbírky opatøitÿ,
ale slou¾í i k roz¹íøení vìdomostí pomo í literatury. Znalost izí h jazykù není z ela nutná,
nebo» èeská literatura, i kdy¾ ne pøíli¹ bohatá, je natolik obsáhlá, ¾e poradí zaèáteèníkùm,
pouèí pokroèilé, informuje znal e, uspokojí ètenáøe i potì¹í biblio ly.
První známou publika í je Sodomkovo Pìstování kaktusù z r. 1909. V meziváleèný h
lete h obohatily kaktusáøskou literaturu ètyøi svazky, a to Seidelovy kaktusy, sukulenty a
jeji h pìstìní (1923), Pìstování kaktusù J. Tì¹itele (1924), Moje vzpomínky kaktusáøské od
A. Záruby (1929), ale nejvy¹¹í pozornost za tohoto období si zaslou¾í obsáhlé dílo O. Smr¾e
O kaktuse h s pøedmluvou zasvì eného kaktusáøe K. Èapka.
V r. 1947 vy¹la v edi i þÈe¹i, kteøí objevili svìtÿ bro¾urka A. Humplíka, vìnované
A. V. Frièovi a o té¾e legendární postavì v r. 1983 kniha plná fotogra í, dopisù i zápiskù
z pera samotného Frièe od Ing. J. Crkala. ©edesátá a pozdìj¹í léta byla na kaktusáøskou
literaturu bohat¹í. V té dobì se na trhu objevila prá e tøí pra¾ský h autorù Pa¾out{Valníèek{
©ubík Kaktusy, ©ubíkovy Kaktusy s barevnými ilustra emi J. Kapli ké, pozdìji O kaktuse h
J. Jelínka, ale pøedev¹ím znamenité Pìstování kaktusù brnìnský h znal ù Z. Fleis hera a
Dr. S hutze, které díky své oblibì do¹lo druhého vydání.
Výbornými pomo níky v praxi jsou sborníky, metodi ké texty, hlavnì pak monograe vydávané základními organiza emi ÈZS (Brno, Chrudim, Ostrava, Praha). Nákladem
Vlastivìdného ústavu v Olomou i byla od roku 1962 vydána série témìø 80 svazkù s názvem Frièiana od rùzný h autorù, zabývají í h se problematikou druhù, rodù èi biotopù.
Ví mají výhodu èlenové klubù, kterým k tomu, aby byli þup to dateÿ slou¾í èasopis Kaktusy,
informují í o v¹em ve svìtì kaktusáøském. Za zmínku stojí, ¾e prá e na¹i h autorù jsou
vydávány i v izinì, nìkdy dokon e jen pro izinu, a jest si pøát, aby nové poznatky, nikoliv
jen v podobì èlánkù èi drobný h informa í, nýbr¾ zpra ovány do obsáhlej¹í kni¾ní formy se
èastìji dostaly do rukou na¹i h ètenáøù.
Josef Mouèka, Rovnost III 1986
Kytky s pøíbìhem
Jak jinak pojmenovat lednovou pøedná¹ku Ladislava Fábiána, na¹eho dobrého známého ze zájezdù { naposledy loni { a z pøedná¹ek u nás v Brnì. Pøipravil si pro nás povídání s obrázky rostlin èasto ménì pìstovaný h,
které si v¹ak zaslou¾í pøipomenutí. Pøedkládám vám z ní neu elený kaleidoskop postøehù.

Na pøíbìhu jedné aloe, kterou pøedná¹ejí í dostal a provizornì si ji pojmenoval, ukázal,
jak také mohou vznikat názvy rostlin. Pøipravoval èlánek do èasopisu a zapomnìl opravit
jmenovku. Papír to unesl a mo¾ná se nìkdy setkáte se zvlá¹tním názvem, který nikde jinde
nenajdete.
Ariokarpusy { nevím, jestli znáte slavného maïarského básníka Alexandra (Sándora)
Peto ho, který kdysi napsal o Vysoký h Tatrá h: þObdivujem vás, ale nemilujemÿ { tak jsem
na tom s ariokarpusy. Obdivuji je, ale nepøi¹el jsem jim na hu». Ani je nekupuji, nepøi¹el
jsem na to, ¾e je potøebuji. I kdy¾ je po lete h umím u¾ tro hu rozli¹ovat.
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Astrophytum { uvidìl jsem je u jednoho maïarského zahradníka a koupil jsem je
v domnìní, ¾e je to rassispinum. Nakone jsem zjistil, ¾e to nemù¾e být, ani jsem nevypátral
jeji h pùvod... Pìknì kvetou, dala i semena.
Ohromnì vlasaté ereusy dovezené holandskými ob hodníky. Je to Piloso ereus nebo
Austro ephal ereus, velmi pìkná rostlinka itlivá na pøemokøení, neroste pøíli¹ ry hle a pod
støe hou zùstává dlouho krásnì vlasatá.
Na aylosterá h ukazoval La o podobnosti a rozli¹nosti a zamyslel se nad oprávnìností
odli¹ného pojmenování tì h rostlin.
Ani kleistokaktusy nejsou ¹iro e roz¹íøené, pøesto ve své velikosti pravidelnì kvetou a
dávají semena.
Na otázku, proè má tolik obyèejný h kytek jako e hinopsisy, odpovídá: þProto, ¾e
takové ariokarpusy má ka¾dý, zatím o tyto mám jen jáÿ.
Zamý¹lel se i nad tím, jak vyslovovat názvy rostlin, je to urèitì závislé na zvykloste h
jazyka, do nìho¾ rostliny se svými názvy pronikly (napø. Co hemia). U ni h zmínil, ¾e
kvetou ty, které má venku na rozdíl od rostlin pìstovaný h ve skleníku. Snesou výkyvy
teplot, pøe¾ily i −7 ◦ C.
O kopiapoí h zmínil, ¾e kupodivu snesou ví e vody, ne¾ se traduje, rostou pomalu a
srovnává jeji h pøírodní podmínky.
Odmítá spra¹ovat (napø. u koryfant) odli¹né lokální formy, které se vzájemnì nekøí¾í
ani v pøírodì.
Ladislav Fábián se ne¹títí ani sukulentù, jak jsme se pøesvìdèili i na zájezdì. Pìstuje
krasuly, kotyledony, kosmat ovité apod.
Dal¹í jeho bolestí jsou diskokaktusy. Je¹tì pøed ètyømi roky jsme u nìj mohli vidìt
pìknou sbírku. Do ela se jim daøilo. Jednou v¹ak pøijeli kaktusáøi z Maïarska a proto¾e byl
La o zrovna ve nanèní tísni, domluvil se s nimi na pìtistov e za kus bez ohledu na velikost.
Odnesli si úplnì v¹e hny, V souvislosti s diskokaktusy vzpomíná dále na výpadek topení
po sedm no í za sebou ve skleníku pøi dva etistupòový h mraze h a kromì tì h, které byly
na vlastní h koøene h, v¹e hny pøe¾ily. Nejsou tak itlivé, jak se traduje a bì¾nì je v zimì
temperoval na 10 ◦ C. Kvetou krát e, kvìty voní a jsou izospra¹né.
Ani e hino ereusy nejsou podle Ladislava tak roz¹íøené, jak by si zaslou¾ily, Tøeba
E. velteri { údajnì jde o pøírodní hybrid. Rostliny jsou stejné, ale ka¾dá má jiné kvìty. ©iroké
pole pùsobnosti pro experimentátory.
Ka¾dý ote má rád v¹e hny své dìti, ale ka¾dé tro hu jinak. Tak uvedl své povídání
o e hinofosulokaktuse h. Pøivedl jej k nim jeden starý kaktusáø a poskytl mu semena velmi
vzá ný h rostlin, který h si hodnì ení. Vidìli jsme, ¾e rostliny jsou krásnì vytrnìné, pìstuje
je venku, bohu¾el se nìkteré spolu spra¹ovaly a nedá se zaruèit pravost druhù. Pouze, kdy¾
h e mít èistá semena, zavírá je La o do skleníku a opyluje sám. Ovìøil si, ¾e do skleníku mu
opylovaèi nelétají, proto¾e umìle neopylené rostliny nedaly semena. Venku naopak nìkdy
staèí k pøenesení pylu vítr. Je nepøítelem zejména bezhlavého køí¾ení a sna¾í se udr¾ovat
èisté kultury. Vzpomíná na skvosty, které má pùvodem od pana Pe hánka a které se u¾ asi
nenajdou ani ve volné pøírodì.
Ladislav se po hlubil i e hinopsisy, které nene hává jen na roubování, dovede se radovat i z jeji h kvìtù. I ty mu ve sbírká h na¹i h kaktusáøù do ela hybí. Zajímavá byla i
úvaha o tom, jak vyvra í povìru, ¾e na¹e e hinopsisy jsou pøevá¾nì hybridy. Zdùvodòuje to
13

logi ky tím, ¾e za starý h èasù domá í pìstitelé nemno¾ili rostliny semeny, nýbr¾ mnohem
snadnìji odlamováním odno¾í, které rostly ry hle a samy. Aèkoli jsou to univerzální a velmi
odolné podlo¾ky, pøimlouvá se, aby hom je pìstovali jako kytky.
Eriosy e { grusoòáèky ji¾ní Ameriky { opìt je mezi nimi nesmyslnì namí hána spousta
dal¹í h taxonù.
A pak thelokaktusy, ferokaktusy, gymnokaktusy, gymnokaly ia, hamatokaktusy...
Zajímavá byla vzpomínka na dobu pøed rozdìlením Èeskoslovenska. Byla to doba
¹ílenství kolem CITES. Pøedná¹ejí í byl první v elé republi e, kdo své rostliny peèlivì
zaregistroval. Doèkal se i kontroly a nedokázal pøesvìdèit zarputilou úøedni i o tom, proè
své hawortie nezaregistroval jako ariokarpusy.
Neuvìøitelnì mi pøipadalo, kolik druhù je zimo nebo mrazuvzdorný h. Po hopitelné
je, ¾e vìt¹inì rostlin vyhovuje volná kultura, u nìkterý h je ví e nutno dávat pozor na pøemokøení, jiné jsou naopak za vodu velmi vdìèné. Nepo hybnì musíme ov¹em zohlednit místní
klimati ké podmínky. Úrodná a slunná podunajská ní¾ina poskytne rostlinám odli¹né podmínky ne¾ Brno a ¹iroké rùznorodé okolí.
Ke kon i bylo ménì povídání a ry hlej¹í promítání, aby hom mohli skonèit v sedm
hodin. I tak pøedná¹ka trvala hodinu a tøi ètvrtì. Mít tro hu pohodlnìj¹í sezení, dala by se
klidnì je¹tì hodinka vyd¾et.
Rok kaktusáøe Emila
Jak ji¾ bylo naznaèeno, proto¾e zùstalo do ela dost místa pro písmenka a proto¾e

h i drobnì vynahradit

Emilovi Va¹íèkovi te hni kou závadu s barvami projek e, vybírám ze záznamu jeho pøedná¹ky pár nejzajímavìj¹í h þkouskùÿ.

Na úvod podìkoval Emil za dùvìru a prohlásil, ¾e ji nehodlá
zklamat.
Rok kaktusáøe zaèal v zimì 2011, kdy popsal, jak o¹etøuje rostliny doma v kotelnì. Øe¾e, zmlazuje, kdy¾ se pøed tím
mírnì posilnil, aby se nebál. Pøerostlé nevzhledné trsovité
kytky zmladí, zkontroluje a zároveò namno¾í. U nìkterý h
rostlin pøi pøesazování objeví semenáèky ze samovýsevu.
V únoru pomalu konèí zima, mezitím má pod záøivkou
výsevy s termostatem a èasovým spínaèem na svìtlo.
Rostliny zazimovává Emil Va¹íèek ve venkovním skleníku na zahradì. Skleník má tvar navr¾ený tak, aby vyu¾íval
o nejví e sluneèního svìtla. Kromì toho hrání rostliny je¹tì
fólií, aby do ni h nedopatøením nezateklo.
Zajímavou historkou bylo uzdravování ferokaktusu silnì napadeného vlnatkou, který
mu pøinesla jeho známá. Na vy¹»ourávání to nebylo. Ani do hemie se ne htìl pou¹tìt.
Potfora se musí vyhnat horkem. Vsadil tedy na fén. Zapnul jej a ... prostì to pøehnal.
Ze zaèátku to ¹lo, ale nezku¹enost... Kytka si e neshoøela, ale u¾ ji neza hránil. Jediným
úspì hem bylo, ¾e vlnatku zahubil spolehlivì. Kamarádka nakone dostala jiný kaktus, ani
to nepoznala a v¹i hni byli spokojení.
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Kaktusáøi se vzájemnì nav¹tìvují a Emil je dobrým a pøíjemným hostitelem, jak jsme
se pøed èasem pøesvìdèili s Honzou Ziegrosserem. Tehdy v dubnu byl skleník u¾ rozkvetlý
a bylo to velmi pøíjemné. Emil naznaèil, ¾e má náv¹tìvy rád. Po hlubí se, povykládá si a
kousek poho¹tìní se v¾dy ky najde. Staèí zavolat dopøedu.
Dále následovalo povídání o nejrùznìj¹í h kaktuse h a o zpùsobu pìstování. S botani kého názvosloví nedìlá vìdu, kytky pojmenovává tak, jak je získal a kdy¾ na to pøijde,
ne há se pouèit a názvy opraví. Z rostlin, které mì zaujaly tro hu ví e, vybírám.
Pìstuje i mamilárie a doli hotelata jako roz¹íøené a oblíbené kytky. Dal¹ími oblíbenkynìmi jsou obregonie. Není snadné je dostat do velikosti 2 m. Potom u¾ to jde snadno.
Nemohou hybìt ani astrofyta a lofofory. Ty po sklizni semen èe¹e zubním kartáèkem, aby
vypadaly hezky. Klasika { pøi jarním pøelití rostliny rády praskají. Pak nezbývá, ne¾ èekat, ne¾ se rostlina tro hu spraví a pustí odno¾e, aby mìla pokraèovatele. Mamilopsisy mu
o hotnì kvetou, pøisuzuje to hladu a dostatku svìtla.
En efalokarpusy má v¹e hny pravokoøené, prakti ky je neroubuje. Rostou si e pomaleji, ale pøi opatrné záliv e se odvdìèí krásnými kvìty. Má rád i soehrensie, aèkoliv jsou to
kytky pro trpìlivé. Na první kvìt se èeká i dva et let. E hino ereus posselgeri { veliká nádhernì kvetou í { nesnadno se fotí a zvlá¹tní je tím, ¾e odno¾uje nahoøe. Obdivuje a pìstuje i
dal¹í e hino ereusy, matu any, a antho aly ia, neo hilenie, oroye, výèet by byl dlouhý. Na
první pohled pøevládá mexiko a sever, nezanevøel v¹ak ani na jihoameri ké rostliny.
Kaktusaøení je i zále¾itost spoleèenská a tak nebylo mo¾né nepøipomenout Josefa
Mikulá¹e, od nìho¾ má mnoho rostlin a semen a s ním¾ udr¾uje kontakt. Vzpomnìl i

náv¹tìvu u p. Ubelmanna,
o ní¾ jsme v Azetu rovnì¾ psali pøed pár lety. Emil nezapomnìl
ani na nedávno zesnulého Oldøi ha Pohla. Vzpomínal na jeji h kaktusáøská setkání, tøeba
za úèelem kolektivního roubování rostlin, i s dal¹ími pøáteli z okolí.
Ne hybìly ani te hni ké nty napøíklad ple h z dvíøek od kamen na èi¹tìní semen napøíklad ze sklerokaktusù. ®ádné se nezatoulá, po rovné plo¹e se odkutálejí a dají se snadno
vybrat. Z dal¹í h te hni ký h vy hytávek pou¾ívá Emil tøeba pøidr¾ovátko na roubování.
Emil pøiznal i vì i, které se mu nepodaøily. Tøeba zkou¹el pìstovat e hinomastus
pravokoøennì a teprve, kdy¾ mu jedna rostlina ode¹la, tu druhou pokornì narouboval, aby
si ji udr¾el. Nebo zkou¹el opakovat pøípravu pasa any na roubování { opalování trnù { jak
nám kdysi pøedvádìl na jedné z pøedná¹ek pan Hara¹ta, ov¹em nepovedlo se to, jak oèekával
a radìji se vrátil k osvìdèeným vì em jako jsou nù¾, nù¾ky a olamování.
Pøedstavil i svùj velký skleník na støe¹e dvojdomku, svou velkou hloubu a domov
mnoha kaktusù. Dùmyslnì od hytává de¹»ovou vodu na zálivku a o je naví , vyu¾ívá ke
spla hování. Fantasti ké venkovní toèité s hodi¹tì a výtah dokreslují te hni kou zruènost
stavitele a majitele.
Rád se hlubí hybridy po házejí ími od pana Fleis hera. Má i nìjaké sukulenty a
tilandsie, je v¹ak velmi opatrný, aby nevytlaèily kaktusy, které jsou prvoøadé a které má
nejradìji.
Pøed kon em pøedná¹ky jsme se podívali je¹tì letmo do sbírek Emilový h pøátel z okolí,
s nimi¾ se s hází tøeba pøi pøíle¾itoste h narozenin. Èas do sedmé hodiny veèerní utekl
v usmìvavé atmosféøe do ela ry hle a je¹tì mnoho obrázkù a vyprávìní zùstalo. Nì o
pøidá a bude je¹tì na jednu pøedná¹ku v tomto ro e. Mo¾ná i vám mnohé z této pøedná¹ky
pøipomnìlo èlánky z Azetù poslední h let. Zkuste jimi zalistovat.
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Piloso ereus palmeri Klbík

Je¹tì z pøedná¹ky Ladislava Fábiána

Turbini arpus alonsoi

Výbor klubu po s hùzi 15. 5. 2012 u Stu hlíkù. Zleva stojí í: Jaroslav Ka¹parovský, Lubomír
Hrubý, Jiøí Peòás, Jan Ziegrosser, Marek Najvar, Petr Metela, Radek Èe h, v pøízemí Karel
Ka¹párek, Josef Polá h a Stanislav Stu hlík a z ela m. o. nepøítomný Tomá¹ Kulhánek
Správné odpovìdi na kviz Stanislava Stu hlíka 1a, 2

, 3a, 4b, 5b, 6 , 7b, 8b, 9 , 10b, 11b, 12
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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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