
Zpravodaj Klubu kaktusáøù AstrophytumBrno2/2013Z èinnosti klubu { èlenské a výborové shùzeVýroèní èlenská shùze s volnou tribunouZprávy o èinnosti a hospodaøeníNová èlenka výboruLidé kolem klubuKalendáø akíHavì» v¹elijakáRùzné a v¹elijakéSoutì¾ o fotku na plakát zná vítìzeKytka èísla:Mammillaria winterae subsp. winterae



. . . je¹tì tam budemMáme tady jaro. Velikonoèní nedìle je zasypaná snìhem a toho zøejmì mají nahoøe je¹tìdost. Posouvámhodiny na ten ne¹»astný letní èas a koneènì naházím první pozitiva tohotoobskurního naøízení: Veèer semi bude lépe odklízet sníh a dìka budoumoi déle sáòkovat.Kaktusy ve sklepì èekají, htìly by na zahradu, jen do té sibérie si je nìjak netroufámvynést, aby mi zapadly snìhem. V¹ak se doèkáme. I to poèasí si dá øíi. Nebojím se, je to jentaková drobná zkou¹ka na¹í trpìlivosti. Jestlipak si toho jara, a¾ jednou pøijde { a ono pøijde{ budeme vá¾it a nejenom si stì¾ovat?Kdyby nìkdo èetl tentoAzet za pár let, pøipomínám, ¾e { nehledì k výraznì studenémua zasnì¾enému bøeznu { vznikal v dobì, kdy v Rusku spadl z nebe ten velký kus kamene,prolétla kolem nás kometa, po nástupu na¹eho nového prezidenta se vymìnil i ¹éf øímskýhkatolíkù, evropskou �nanèní sénou loumaly události kolem kyperskýh bank (zdanìnívkladù), v Palestinì zùstávala pramalá nadìje na zklidnìní a vá¾né znepokojení vyvolávali iválkyhtiví Koreji.Tìsnì pøed uzávìrkou jsou média plná výbuhù pøi maratónu v Bostonu a v hemièev TexaskémWestu.Ryhle zpìt ke kaktusùm. Mezitím jsme se koneènì doèkali jara, které je v¹ak stáleponìkud podivné. Dá se pøedpokládat, ¾e kvùli tomu uvidíme na výstavì jiné kvetouírostliny ne¾ obvykle. Uvidíme, jak se tomu na¹e rostliny pøizpùsobí, jak zareagují.Výstava je u¾ ostatnì po nìkolik výborovýh shùzí hlavním bodem jednání. Plakátyjsou vyti¹tìny, záøí na nih vítìzná soutì¾ní fotogra�e. V¹e bude v tomto èísle rozebráno.Povím vám, ¾e nebýt výroèníh zpráv a na poslední hvíli dodané kytky èísla od PetraMetely, nemìl byh ani tentokrát do Azetu témìø o dát. ®e nehi být nespravedlivý, po-dìkuji je¹tì za drobné pøíspìvky, pøipomenutí nebo inspirae Janì Èehové, Dr. Sedlákovi,JaroslavuKa¹parovskémuaLaïoviKa¹parovi, od nìho¾ jsemdostal pøehled kaktusáøskýhakí, z nìho¾ rovnì¾ vybírám.Nabízí se otázka, zda takový zpravodaj heme/hete, zda vám to takto vyhovuje.. .Pro mì jako redaktora není problém Azet v¾dyky nìjak naplnit. Do¹lo by na nìjaké þvy-pávkyÿ z historikýh èlánkù nebo rùznì posbírané kousky. Nemù¾ete v¹ak ode mì {kaktusáøe þna baterkyÿ { èekat nìjaký odborný tématiký obsah. A pokud sami { vy zku-¹enìj¹í { nepøispìjete, bylo by mo¾ná vhodné uva¾ovat o zmen¹ení rozsahu, aby zùstalzahován kvalitní obsah k tématu a abyh se nemusel uhylovat k rùzným vypávkám, o¾mi nepøipadá potivé. Je to otázka na zamy¹lení a diskusi. A není sama:Má enu ptát se vásna názor? (Po dosavadníh zku¹enosteh { kdy odpovìdí bývá vìt¹inoumlèení.) Zále¾í vámna obsahu a kvalitì nebo staèí, ¾e ètyøikrát do roka dostanete zpravodaj a nanejvý¹ si postì-¾ujete, ¾e to nìjak nestojí za mnoho? Budeme pøedstírat, ¾e vydáváme klubový zpravodaj aplnit jej za ka¾dou enu v¹elijakým obsahem? Nebo heme zpravodaj pìkný a bohatý, jenkdy¾ na ni nebudememuset sáhnout?Pohoda, hezký den Josef18



Výroèní èlenská shùze v únoruShùzi vedl pøedseda Stanislav Stuhlík. Nejprve oznámil datum konání leto¹ní výstavykaktusù: 25. 5.{2. 6. 2013. V zápìtí oznámil i datum konání sympózia 12. 10. 2013 s tím, ¾ejakomísto konání jsou nadøeknuty prostory Úøadumìstské èásti Brno-Lí¹eò.Poté nám oznámil smutnou zprávu, ¾e zemøel Ernst Baum-gartner. Toto jméno si snadnejlépe vybaví ti, kdobyli úèastníkyna¹eho kaktusáøského zájezdu v roe 2011. Ve Vídni jsme jej,jeho paní a sbírku kaktusù obdaøili náv¹tìvou. Kromì toho bylpan Baumgartner èlenem na¹eho klubu. Jeho památku jsmeutili povstáním a hvílí tiha.Redaktor Azetu pøipomenul skoro poslední pøíle¾itostk zaslání fotogra�í do soutì¾e þFotka na plakátÿ. Pøedsedapøipomnìl, ¾e redaki Azetu hybí zpìtná vazba, informaeo (ne)spokojenosti èi námìty a pøíspìvky týkajíí se na¹eho zpravodaje.Dále byly pøeèteny zprávy èlenù výboru. JednatelRadekÈehpøeèetl zprávuo èinnosti.Nemaje ji vyti¹tìnu, èetl ji z poèítaèe. Zprávu, jako¾ i ty ostatní, naleznete kousek dálev èísle. Ze stejnýh úst zaznìl plán èinnosti na rok 2013. Zprávu o �nanèním hospodaøení anávrh rozpoètu na rok 2013 pøednesl za nepøítomného pokladníkaMarkaNajvara pøedsedaStuhlík a doplnil ji komentáøem, ¾e u¾ v prosini jsme odeslali Spoleènosti zálohu naèasopis ve vý¹i 35 000 Kè, tak¾e v koneèném výsledku jsme pøibli¾nì 3 500 Kè v plusu. Díkpatøí i sponzorùm z øad èlenù, kteøí poskytli vy¹¹í èlenský pøíspìvek nebo se vzdali tr¾byza prodané rostliny na výstavì ve prospìh klubu. Návrh rozpoètu poèítá i pro pøí¹tí roks vyrovnanou úrovní pøíjmù a výdajù.K pøednesenýmzprávámnebyla diskuse, pouze bylo zmínìno, ¾e dal¹írok bude jubilejní a budeme muset poèítat se zvý¹enými výdaji napøí-klad na slavnostnìj¹í sympózium.Hlasování pøítomnýh èlenù shvá-lilo pøednesené zprávy.Pøedseda Stuhlík dále oznámil, ¾e Marek Najvar kvùli obtí¾nérodinné situai a praovnímu vytí¾ení po¾ádal o zpro¹tìní funke po-kladníka. Výbor zároveò pøedkládá návrh na kooptování Ing. JanyÈehové a její zaøazení do funke pokladníka. Hlasování pøítomnýhèlenù shválilo velkou vìt¹inou hlasù Janu do navr¾ené funke.Slosování vstupenekbyloopìtbohaté, proto¾e enamipøispìlonìkolik ¹tìdrýhdárù.Dìkujeme jim.Po o�iální èásti shùze, jak je u¾ øadu let dobrým zvykem, zaèala volná tribuna { nìo jakoþèlenové sobìÿ. Buïme rádi, ¾e aspoò v tomto ohledu nejsou na¹í èlenové líní a nestydí sepøispìt svou tro¹kou (kdy¾ u¾ skoro nepí¹í).Prvním pøíspìvkem byla vzpomínka Stanislava Stuhlíka na pana Baumgartnera,který ode¹el ke pøedkùm 24. ledna. Ukázal nìkolik snímkù z náv¹tìvy v jeho zahradì askleníku. Dozvìdìli jsme se, ¾e jeho sbírku u¾ neuvidíme, je prodaná. 19



Druhý pøíspìvek pøinesl Dr. Mahálek. Pohlubil se nìkolika snímky rostlin ze svésbírky. Povídání bylo velmi pohodové, snímky zdaøilé, jenmì v té prezentai ponìkud ru¹ilojejih svìtlé pozadí.Tøetím pøedná¹ejíím byl pan Stejskal. Ukázal nám snímky ze své { asi padesátiletésbírky, kterou získal po svémoti { a kousek její historie.Krásné rostliny, krásné vzpomínky.Jen ¹koda, ¾e nepou¾il mikrofon a jeho málo výrazný projev nebyl vzadu dobøe sly¹et.Po panu Stejskalovi dostal slovo Jiøí Kolaøík. Toto vystoupení bylo naopak dynamiè-tìj¹í, Jiøí je pøeejen zku¹enìj¹í prezentátor. Pøed týdnem se vrátil z mìsíèní esty po Chile.Na estì jej doprovázeli Sarnesovi, které jsme mìli mo¾nost poznat na minulém sympóziu.Chile jsou praktiky samé hory a i Jiøího esta oplývala ètyømístnými údaji o nadmoøskévý¹e. Letmo k rostlinám, které zaujaly estovatele nìkde ve vý¹e 2200 m n. m. pod sjez-dovkou { napø. Alstromerie a z kaktusù Austroatus spiniorus, hlavní íl jejih výpravy.Bývá zaøazován do nìkolika rodù. Minipøedná¹ku ukonèily snímky ze Santiaga, hlavníhomìsta Chile.Na závìr vystoupil dal¹í Jiøí { ©kaloud,mokrohorský pìstitel, kterého si pamatujeme iz nedávné samostatné pøedná¹ky. Ji¾ na úvod prohlásil, ¾e neuvidíme ¾ádné ehinomastusy,sklerokaktusy ani pediokaktusy, nýbr¾ ¾e se bude zabývat rody Cohemiea (podrod velko-roduMammillaria),Aztekium a Stromboatus. O posledním rodu ¹la zajímavá informaepotvrzená i dal¹ím pìstitelem, ¾e mu nesvìdèí pìstování pod polykarbonátem. Na 22 sním-íh { velmi zdaøilýh, o¾ potvrdí jeden z následujííh èlánkù tohoto èísla { potvrdilsvé pìstitelské, prezentaèní a fotogra�ké shopnosti a zku¹enosti. Bylo to velmi zdaøilé akvalitní zakonèení leto¹ní volné tribuny.Pøedná¹ejíí dostali drobný dárek { pøenosné pamì»ové médium doUSB (e¹ku).
Pøedná¹ejíí z volné tribuny: pánovéMahálek, Stejskal a ©kaloudShùze výboru v únoruVýbor klubu se se¹el v roz¹íøené sestavì na obvyklém místì u pøedsedy Stuhlíka. Pøedshùzí probìhlo pøedání pokladny a ostatníh �nanèníh zále¾itostí nové pokladní JanìÈehové. V¹e bylo shledáno v poøádku. V prùbìhu mìsíe budou pøedána i pøístupovápráva k bankovnímu úètu. Byla otevøena otázka doplnìní zásoby klubovýh suvenýrù. Bylyzmínìny nápady a návrhy, bude tøeba provést prùzkum zájmu, nabídek a mo¾ností. Pokrátké diskusi byly doporuèeny nové knihy k poøízení do knihovny. Dostalo se samozøejmìi na obvyklé body jako napø. pøípravu následujíí èlenské shùze.20



Èlenská shùze v bøeznuÚvodní èást shùze byla v pátek 1. bøezna struènìj¹í. Pøedseda Stuhlík zmínil programna pøí¹tí shùzi. Radek Èeh nadnesl námìt na poøízení klubovýh suvenýrù, èlenové majímo¾nost se vyjádøit. Probìhlo i obvyklé slosování vstupenek. Cenami pøispìli následujííèlenové: Tihelka,Metela, Va¹íèek, ®ivotská, ©míd a Ka¹par.Hlavní èástí shùze byla pøedná¹ka Emila Va¹íèka. Navázal na svou nedávnou pøed-ná¹ku, která byla poznamenaná nesprávným podáním barev zpùsobeným závadou na pro-jekèním zaøízení.Emil zahájil pohledem na svùj støe¹ní skleník z ulie, aby k nìmu pøípadní náv¹tìv-níi snadno tre�li. Zmínil dále urèité peripetie souvisejíí s arhitektonikým a stavebnímøízením. V¹e nakone na úøadeh dobøe dopadlo, skleník stojí a Emil Va¹íèek v nìm trávíspoustu èasu.Vyprávìní zaèalo výsevy a nabídkou semen, kterýh má Emil ze své skliznì ohromnouspoustu a nabízí je velmi levnì, kdy¾ si pøijdete.. . Nìkteøí úèastníi pøedná¹ky potvrdilivýbornou kvalitu semen a jejih vysokou klíèivost.Dal¹í vyprávìní pokraèovalo tam, kde Emil minule skonèil. Mimo jiné zmínil své mi-nulé a souèasné kaktusáøské pøátele, napø. pana Koubíèka z Novýh Dvorù a Josefa Miku-lá¹e zAmeriky.U semen zmínil èastou nedostupnost identi�kae rostlin podle polníh èísel.Pátrání po názveh rostlin se nìkdy ubírá slo¾itými estami.I tentokrát pøedstavil Emil nìkteré náv¹tìvníky své sbírky. Nehybìly ani rùzné po-mùky audìlátkanapø. na odsávání semen, o¾ potvrdiloEmilovu ¹ikovnost a v¹estrannost.Pøedná¹ku zpestøily i pøíbìhy a vyprávìní, kterýh má Emil Va¹íèek jistì mnohem vìt¹í zá-sobu. Pøedná¹ka má v¹ak svùj omezený èas a Azet omezenou plohu. Na samý kone násje¹tì Emil provedl svými estami, ukázal nám fotogra�e z botaniké zahrady v Z�urihu.Shùze výboru 12. bøezna 2013Na shùzi bylo domluveno pøedání pøístupovýh práv k bankovnímu úètu. Rovnì¾ bylapotvrzena správnost pøedání �nanèníh zále¾itostí pøedsedou Stuhlíkem i revizní komisí(Jiøí Peòás a Jan Ziegrosser). Radekmá za úkol projednat a zjistit eny u suvenýrù pro klub.Byl poøízen externí disk, provedeny zálohy a pøeinstalován software na klubovém poèítaèi.Byla zhodnoena bøeznová shùze a pøedná¹ka Emila Va¹íèka. Spokojenost po v¹ehstránkáh.Do knihovny byla zakoupena nová kniha (Peru). Vzhledemk jihoameriké kvalitì budev¹ak pùjèována pouze v knihovnì ke studiu, nikoli domù.Velká èást shùze byla vìnována pøípravì výstavy kaktusù. St. Stuhlík a J. Ka¹parov-ský nav¹tívili Zahradní entrum Ètyølístek a pøinesli základní informae, od nih¾ se budevyvíjet následujíí pøíprava výstavy.Byla projednána pøíprava následujíí èlenské shùze a dal¹íh akí. Do knihovny pøi-byly svázané èasopisy.O�iální èást shùze skonèila gratulaí Radkovi Èehovi k narozeninám. 21



Èlenská shùze 5. dubna 2013Shùze zaèala nìkolika oznámeními pøedsedy a èlenù výboru. Zaèali jsme zprávou o od-hodu na¹eho èlena Ing. Otto Klinara. Zrovna v poledne pøed shùzí se konalo u SvatéhoJakuba poslední rozlouèení. Jeho památku jsme utili povstáním a hvilkou tiha.Dozvìdìli jsme se, ¾e probíhá výstava sukulentù Jaroslava Hone a redaktor Azetuvyhlásil výsledky soutì¾e o fotku na plakát. Zrovna nepøítomný Jiøí ©kaloud byl odmìnìnpotleskem pro vítìze.Po slosování vstupenek nastala hlavní èást programu{pøedná¹kaLu-bomíra Berky o rostlináh rodu Frailea. V úvodu pøedná¹ejíí zavzpo-mínal, jak kdysi pøelezl plot kasáren a mazal do Vlnìny na pøedná¹kuDr. Sedláka.. .Jak se patøí na slu¹nou monotématikou pøedná¹ku, pøedlo¾ilnám historii rodu Frailea a rozebral areál roz¹íøení tìhto rostlin. Ne-hybìl ani botaniký a morfologiký popis rostlin tohoto rodu. Rost-liny se vyskytují ostrùvkovitì na místeh, kde je slabá ostatní vegeta-em, konkurene bujného porostu jim nesvìdèí. Z dùvodu kleistogamie (sprá¹ení vlastnímpylem v nerozevøeném kvìtu) vytváøejí stejnorodé populae. Kvìty se otevírají vìt¹inoupouze odpoledne.Rostliny se dají nalézt v pampáh Uruguaye a ji¾ní Brazílie, v okrajovýh oblastehþza vodouÿ, vìt¹inou v suhýh ¹tìrkovitýh místeh, odkud srá¾ková voda ryhle odteèe.Dal¹ími zmínìnými lokalitami bylo Chao, které zaujalo velmi nepøíznivými podmínkamipobytu (komáøi, jaguáøi, horko, prales). Kaktusy jsou zde k nalezení podél est nebo navzánýh osamìlýh místeh. V Bolívii a v severní èásti Chaa pøevládá tropiká savanav nadmoøskýh vý¹káh kolem 800ma prùmìrná teplota tam je kolem 25 ◦C. Z brazilskýhlokalit bylo zmínìnoMato Grosso.Pøedná¹ejíí rozebíral nále¾itosti výskytu rostlin, umístìní ostrùvkovitýh lokalit èastovelmi vzdálenýh. O mnoha lokalitáh jsme dosud nevìdìli, zøejmì i proto, ¾e estovateléhledali kaktusy jinde a jiným zpùsobem. Teprve gymno�lové zaèali hledat kaktusy na poli.Je v tom tzv. kouzlo nehtìného.Výborná pøedná¹ka byla zpoèátku provázena texty a pøehlednými mapami, pozdìjipøevládaly fotogra�e rostlin. Na mapáh byh v¹ak uvítal obenì zemìpisné údaje nebotøeba hranie státù. Nevím, jak ostatní, já jsem si v zemìpisné orientai podle pøedlo¾enýhmapmo jistý nebyl. Slabou stránkou jinak velmi kvalitní a vysoe odborné pøedná¹ky bylo,¾e pøedná¹ejíí nevyu¾ilmo¾ností ozvuèovaí tehniky.Upromítanýh obrázkùnaví vadilysvìtlé okraje a rozdílná kvalita, proto¾e poházely z rùznýh zdrojù.Shùze výboru 16. dubna 2013Na shùzi výboru vedle obvyklýh bodù jako napø. hodnoení minulé èlenské shùze anaplánování bì¾né èinnosti byla probrána rùzná sdìlení týkajíí se pøírùstkù do knihovny(Kaktusy Peru a Aloe), objednávky klubovýh suvenýrù (Èehovi), uspoøádání èásti klube-vého arhivu a informae z redakèní rady èasopisu (St. Stuhlík).22



Dále byly zadány úkoly týkajíí se Azetu, webovýh stránek a projednána mo¾nostpøípravy kalendáøe na jubilejní rok 2014.Hlavnímbodemprogramubyla pøíprava výstavy { zále¾itosti organizaèní i aran¾erské,propagae a nìkteré èasové zmìny týkajíí se pøípravy výstavy.Fotka na plakátKonem bøezna se naplnil èas a bylo nutné ryhle uzavøít soutì¾ o fotku na plakát. Zde na-jdete pøehled o pøíspìvíh, autoreh a nakone o vítìzi.Nìkteré obrázky uvidíte i v barevnéèásti zpravodaje.Do soutì¾e pøispìlo 6 fotografù: JaroslavKa¹parovský,OttoKlinar, Jiøí Kolaøík, JosefPoláh, Jiøí ©kaloud a Jan Ziegrosser. Nìkteøí poskytli víe ne¾ tøi fotogra�e, z tìh jsem dohlasování vybral podle vlastního uvá¾ení nejvý¹e tøi. Obenì mohu øíi, ¾e jsem tentokrátnemusel vyhazovat vylo¾enì nekvalitní obrázky, pøispìvatelé byli k sobì doela kritiètí a¹ane byly doela vyrovnané.Èlenové výboru poté dostali pøehled vybranýh fotogra�í upravenýh tak, aby nebylosnadné identi�kovat jejih autora, snímky byly pøevzorkovány na ni¾¹í jednotnou kvalitukvùli usnadnìní posílání. Do hlasování se zapojilo 9 ze 12 èlenù výboru. Mìli mo¾nostpøidìlit tøem fotogra�ím 1, 2 a 3 body (lep¹í foto { víe bodù).Výsledky hlasování byly velmi pøesvìdèivé. Vítìzná fotogra�e získala 13 bodù, støedbyl velmi vyrovnaný { druhá 8, tøetí 7, dal¹í tøi po ¹esti, pìt snímkù od 3 do 1 bodu a 6fotogra�í ode¹lo bez bodu.Vítìzi Jiøímu ©kaloudovi jsme poblahopøáli v jeho nepøítomnosti na èlenské shùzi,dal¹í úspì¹né fotogra�e uvidíte v barevné èásti èísla.Zajímavý je i souèet bodù pro jednotlivé autory. Podle tohoto kritéria byl opìt nejú-spì¹nìj¹í Jiøí ©kaloud (22), tìsnì za ním JanZiegrosser (21) a dále s velkýmodstupem JosefPoláh (6), Jaroslav Ka¹parovský (3) aOtto Klinar (2).Úspì¹ným blahopøejeme, v¹em pøispìvatelùm dìkujeme a ostatní vyzýváme: Fotogra-fujte, pro pøí¹tí sezónu opìt poèítáme s va¹imi fotogra�emi.Havì» v¹elijakáCheme-li nebo ne, ¾ijí s námi a s na¹imi kaktusy. Nejrùznìj¹í tvorové. Rostliny i ¾ivoèihové. Drobní i vìt¹í.©karedí i krásní. U¾iteèní i ¹kodliví. Pøíjemní i protivní. . . Vìdom si mimotématiènosti tohoto èlánku napadlomì pøesto vyu¾ít zbylémísto a zmínit nìkteré z na¹ih þspolubydlííhÿ i zde. Èas ovìøí, zda to je dobrý nápad.Ji¾ nìkolik let potkávám mezi kaktusy v mém skleníèku-de¹tníèku a v jeho okolí je¹tìrky.Vyu¾ívají pøístøe¹í a mírnì zvý¹ené teploty a bydlí zøejmì mezi kameny a betonovými prvkykolem vhodu. Jsou doela klidné a nebojáné, zvykli jsme si na sebe a nevadí jim, kdy¾tam hodím, nìo dìlám, pozoruji je doela zblízka a fotografuji. Díky tomu jsem mohlurèit jejih zoologiké zaøazení. Jde o párek je¹tìrky obené (Laerta agilis L.). Sameèekje barevnì výraznìj¹í, samièka má zbarvení spí¹e nenápadné. ®iví se nejrùznìj¹í drobnou¾ivoèi¹nou havìtí, z tohoto pohledu ji pova¾ujeme za u¾iteènou. Naví jejih pøítomnostpùsobí milým a uklidòujíím dojmem. Pøesto¾e je hojná, u nás je hránìna jako zvlá¹tìohro¾ený druh vèetnì v¹eh vývojovýh stádií a hnízd. 23



Fotka na plakát

Vítìzný snímek Jiøího ©kalouda, 13 bodù 2. místo { Jan Ziegrosser, 8 b.

3. místo { Jan Ziegrosser, 7 b. 4.{6. místo { Jiøí ©kaloud, 6 b.

4.{6. místo { Jan Ziegrosser, 6 b. 4.{6. místo { Josef Poláh, 6 b.24



Výroèní èlenská shùze

Zpráva o èinnosti { Radek Èeh revizní zpráva { J. Peòás Diskuse

Atmosféra bìhem slosování vstupenek

Auditorium Josef Odehnal { jubilant pøí¹tího èísla25



Nová èlenka výboru AstrophytaJak ji¾ bylo zmínìno vý¹e, doznal výbor klubu roz¹íøení. Marek Najvar z rodinnýh a praovníh dùvodùrezignoval na funki pokladníka a nezbylo, ne¾ hledat a najít zdatnou náhradu. Nakone jsme nemuseli hodita¾ tak daleko. Ve výboru klubu nyní po leteh (ne-li vùbe poprvé { vzpomenou-li si pamìtníi) zasedá ¾ena. Ane ledajaká. Redaki Azetu o sobì napsala:Jmenuji se JanaÈehová a jemi 39 let. V souèasnédobìprauji jakoprojektová in¾enýrka ve�rmì, která se orientuje na oblast energetiky. Kvìtiny mám v oblibì ji¾ od dìtství, v té dobìto v¹ak byly pøedev¹ím pokojové rostliny a nehybìla také výzdoba parapetù klasikýmimu¹káty.K pìstování sukulentù mne pøivedl mùj man¾el. Jako ka¾dou ¾enu mi uèarovala krásakvìtù kaktusù a ostatníh sukulentù, jejih pestrost, velikost a barevnost. Mojí hlavní záli-bou se následnì nestaly kaktusy, jak by se dalo pøedpokládat, ale pøedev¹ím ¹iroký okruhostatníh sukulentníh rostlin. Mé první þúlovkyÿ byly pøedev¹ím rostliny roduHaworthia.V souèasné dobì se má sbírka rozkládá pøibli¾nì na 2 m2. A jak se v Brnì øíká, tímto jsemse zaøadila do málopoèetné skupiny tzv. þzelináøùÿ. Kaktusy jsem v¹ak nezavrhla, proto¾emoje oblíbené rostliny jsou ze skupiny okolo Gymnoalyium mihanovihi a nebo také rodArioarpus. Zároveò také pomáhám starat se mémuman¾elovi o jeho sbírku kaktusù.Zpráva o èinnosti Klubu kaktusáøù Astrophytum zarok 2012Vá¾ení pøátelé,stejnì jako v minulýh leteh se v¾dy v únoru koná výroèní èlenská shùze Klubu kaktusáøùAstrophytum Brno. Je zde zhodnoena na¹e èinnost za uplynulý rok.Ná¹ klub vyházel ve své èinnosti z plánu práe, který byl shválen výroèní èlenskoushùzí v únoru 2012.Jedna z hlavníh na¹ih èinností bylo zaji¹tìní èlenskýh shùzí. V minulém roe seuskuteènilo elkem devìt shùzí a konaly se na akademiké pùdì Masarykovy univerzity.Pravidelnými body programubyly zprávy funkionáøù a tombola. Výheri tomboly získávalikaktusy, semena i literaturu. Poté v¾dynásledovala odbornápøedná¹ka s prezentaí obrázkùjak z nalezi¹» kaktusù i sukulentù, tak i z domáíh sbírek.Vminulém roe pøedná¹el jeden zástupe z Nìmeka a v¹ehny ostatní pøedná¹ky ob-starali na¹i domáí èlenové Astrophyta. Za pozornost stojí, ¾e probìhlo pìt pøedpøedná¹ek.První pøená¹ka byla zela bez fotogra�í a zúèastnilo se jí témìø elé plénum. Na první iposlední pøedná¹e probìhl kviz s enou pro vítìze.Naúnorové výroèní shùzi, popøednesení zpráv, probìhly volby do výboruAstrophyta.Revizní komise a výbor byl obmìnìn tøemi èleny a to LubomírHrubý, JaroslavKa¹parovskýa Jan Ziegrosser. Výbor opustil ze zdravotníh dùvodù Vlastimil Man a Jiøí Pavlík, htìlbyh jim tímto je¹tì jednou podìkovat za jejih èinnost. Volné tribuny se zúèastnilo pìtna¹ih èlenù.Rozhodnì není zanedbatelná ani spoleèenská stránka na¹ih shùzí, i tato úloha k nimpatøí. Èlenové se zde mohou setkat a podiskutovat o svýh problémeh a úspì¹íh v pìsto-vání a sjednat pøípadné náv¹tìvy svýh sbírek.26



Velmi dùle¾itým bodem na¹eho plánu je pravidelná výstava kaktusù i sukulentù. Tatovýstava je øadu let realizována v areálu Ètyølístku v Brnì-Bystri. Loòská výstava se konalav období 26. 5. a¾ 3. 6. 2012. Myslím, ¾e se osvìdèilo spojení výstavy a prodeje. Výstavyse zúèastnilo elkem 42 vystavovatelù. Na pøípravì výstavy, jejím prùbìhu i na koneènélikvidai se podílelo 50 èlenù Astrophyta a odpraovali elkem 848,5 brigádnikýh hodin.Aran¾ování výstavy zvládl na výbornou Jaroslav Ka¹parovský. Podìkování patøí v¹em, kteøípøispìli jakýmkoliv dílem k na¹í výstavì. Jak u¾ se stalo tradií, náv¹tìvníi na¹í výstavuhodnotili opìt velmi kladnì.Jako ka¾dý rok uspoøádal výbor pro èleny, kteøí se podíleli na realizai výstavy, zaèát-kem záøí zájezd za kaktusy. Loni jsme nav¹tívili Maïarsko, sbírku Csaby Kádára v Györu,potom jsme se zúèastnili výstavy kaktusù vBudape¹ti v botaniké zahradì.Závìr na¹eho vý-letu jsme zakonèili na ji¾nímSlovensku unámdobøe známéhoLadislava Fábiána vDvorehnad ®itavou. Jako v¾dy tento zájezd výbornì zorganizoval PetrMetela.V mìsíi øíjnu se uskuteènilo sympozium v Brnì-Lí¹ni. Na poslední hvíli jsme sedozvìdìli, ¾e nebudeme moi vyu¾ít radnièní prostory díky volbám. Na¹tìstí nám vedenímìstské èásti pomohlo zajistit nedaleký kulturní dùm. Na sympoziu byly pøedneseny ètyøivelmi kvalitní pøedná¹ky. Jedna pøedná¹ka byla od nìmeké pøená¹ejíí a ostatní od na-¹ih èlenù. Podìkování patøí i Jiøímu Kolaøíkovi za perfektní pøeklad. Sympozium splnilooèekávání, zúèastnilo se ho 60 èlenù Astrophyta, 24 zástupù z jinýh organizaí a 4 hosté.V roe 2012 se výbor se¹el elkem dvanátkrát. Na svýh shùzíh se výbor zabývalzaji¹tìním pøedná¹ek, výstavy, sympozia, vydáváním Azetu a øe¹il pøipomínky z øad na¹ihèlenù.Zpravodaj Azet v roe 2012 vy¹el ètyøikrát. Díky redaktorovi Josefu Poláhovimá stálekvalitní úroveò. Bylo by vhodné, abyhom my, èlenové, víe pøispívali do zpravodaje a tímobohaovali jeho obsah.Arhiv Astrophyta je ulo¾en u PetraMetely. Nezpraovanémateriály postupnì zprao-vává Stanislav Stuhlík.Na¹e knihovna je prùbì¾nì doplòována o nové publikae a má k dne¹nímu dni 1128zaøazenýh titulù. Je ¹koda, ¾e z øad èlenù je o zápùjèku literatury velmi malý zájem. O kni-hovnu, která je ulo¾ena v bytì pøedsedy, se vzornì stará Jaroslav Ka¹parovský.Na¹i tøi èlenové { Stuhlík, Metela a Èeh { jsou zastoupeni ve vedení Spoleènostièeskýh a slovenskýh pìstitelù kaktusù a sukulentù. Dva èlenové { Stuhlík a Odehnaljsou èleny redakèní rady èasopisuKaktusy.Bìhem roku jsou prùbì¾nì aktualizovány na¹e stránky nawebu, za to dìkujeme jejímusprávi { Zdeòku Koláèkovi. Od minulého roku máme také stránku na Faebooku, kterouzalo¾il Vladislav Èeh, i ta je prùbì¾nì aktualizována.Pøi hodnoení na¹í èinnosti v uplynulém roe tak, jak nám ukládal plán práe, mohukonstatovat, ¾e výbor v¹ehny dané úkoly splnil bezezbytku. Za to si zaslou¾í podìkováníjak v¹ihni èlenové výboru, tak hlavnì vy, èlenové, kteøí jste se podíleli na úspì¹né èinnostina¹eho klubu.NaHlínì, 13. ledna 2013Zprávu pøedkládá: Radek Èeh 27



Plán èinnostiKlubukaktusáøùAstrophytumBrnoprorok 2013
•Uskuteèní se 9 èlenskýh shùzí s odborným programem;
• Podzimní sympozium se uskuteèní v øíjnu 2013 ve stejnýh prostoráh jako pøed-loni;
•Výbor se bude sházet pravidelnì jednoumìsíènì, pøípadnìmimoøádnì;
•Výstava probìhne ve Ètyølístku v termínu 25. 5.{2. 6. 2013;
•Bude zorganizován zájezd za kaktusy;
•Ètyøikrát vyjde zpravodaj Azet;
•Bude zaji¹»ována distribue èasopisu Kaktusy a slovenského èasopisu Cataeaeet. pro èleny, a to buï zasíláním po¹tou, nebo osobním odbìrem na shùzi,rovnì¾ mámemo¾nost pøedplatit si Atlas kaktusù u na¹eho pøedsedy;
•Knihovna a arhiv budou prùbì¾nì doplòovány;
•Budeme pokraèovat v èinnosti ve vedení SÈSPKS;
• Pokraèování v èinnosti v redakèní radì èasopisu Kaktusy.Zprávy o �nanèním hospodaøení klubuZpráva o hospodaøení klubuStav ke koni roku 2012:Banka 60 847 Kè, pokladna 34 111 Kè, elkem 94 958 Kè.Pøíjmy Kè Výdaje KèÈasopis a èl. pøíspìvky 56 519 Èasopis 71 473Výstava a prodej rostlin 46 613 Výstava 21 385Sympózium 6 720 Sympózium 4 422Dobrovolné vstupné 9 849 Pøedná¹ky 3 240Ostatní 302 Zájezd 23 312Tisk Azetu 10 751Nájem sálu 6 750Literatura 1 883Ostatní 2 384Celkem 120 003 Celkem 146 600Návrh rozpoètu na rok 2013Pøíjmy KèÈlenské pøíspìvky a pøedplatné èasopisu 62 000Výstava vèetnì prodeje rostlin 40 000Sympózium 7 000Ostatní + dobrovolné vstupné na èl. shùzíh 10 000Celkem 11900028



Výdaje KèPøedplatné èasopisu 50 000Výstava 20 000Sympózium 5 000Literatura do knihovny 4 000Zájezd 15 000Nájem sálu na èlenské shùze 7 000Tisk Azetu 10 000Pøedná¹ky 5 000Ostatní vèetnì internetu 3 000Celkem 119000 MarekNajvarZpráva revizní komise o �nanèním hospodaøení zarok 2012Revizní komise provedla kontrolu:
• Pokladní knihy
• Pokladní hotovosti
• Inventáøe a inventární knihy
•KnihovnyRevizní komise konstatuje:
• Pokladní kniha a pokladní doklady jsou úplné, pøehledné a mají v¹ehny nále-¾itosti. Jsou vedeny v elektroniké formì a roèní uzávarka je vydána v ti¹tìnépodobì.
•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 shváleným plánem.V Brnì dne 15. 1. 2013za revizní komisi Jiøí Peòás a Jan ZiegrosserLidé kolem kaktusùÈas bì¾í, lidské osudy se naplòují { nebo je naplòujeme sami, události nás potkávají nebo míjejí, my mezitím v¹ím proházíme, proplouváme nebo se tøeba trmáíme... Klub jsou zase jen lidé a nìkterým z nih patøívìnovat pár øádek: 29



Poslední velikonoe Ing. Otto KlinaraKráte pøed dubnovou shùzí nebo a¾ na ní jsme se dozvìdìli, ¾e ve velikonoèní dobì ode¹el ke pøedkùmná¹ èlen Ing. Otto Klinar. Po¾ádal jsem o malou vzpomínku Dr. Edmunda Sedláka, který s ním sedával naklubovýh pøedná¹káh. PanKlinarmi pøed konem loòského roku rovnì¾ poskytl nìkolik fotogra�í kaktusùdo soutì¾e o obrázek na plakát. Z té doby pohází i fotogra�e þvystøi¾enáÿ z pohledu do posluhárny, protonepøíli¹ kvalitní. A Dr. Sedlák vzpomíná:S Ing. Klinarem jsem se neznal nìjak pøíli¹ blíze. Poznali jsme sejako studenti { gymnazisti pøes akvaristiku. Pak jsme se dlouhá létanevidìli. On potom vystudoval stavební fakultu (tu¹ím ¾e vodohospo-dáøské stavby, ale nevím to jistì). Asi v 80. leteh jsme se opìt potkalidíky kaktusùm. Vím, ¾e pro Astrophytum tehdy zaji¹»oval informaepro èleny o programu shùzí do informaèní skøíòky, která bývala naJánské ulii u lékárny. Pak jsme se potkávali na shùzíh Astrophyta aproto¾e nám obìma záliba v akvaristie zùstala, bavili jsme se hlavnìo rybièkáh. Ve skleníku, který mìl na zahráde v ®ebìtínì, jsem bylasi tøikrát. Nebyl ¾ádný speialista { pìstoval rùzné druhy. Nìkolikrát jsem jej nav¹tívilv jeho bytì, opìt ale kvùli akvaristie.Mìl ale mnohem vìt¹í ¹íøi zájmù. Vím, ¾e se v mládí velmi aktivnì vìnoval tenisu { natehdej¹í dobu dost profesionálnì. Kdy¾ tento rok nehodil v zimì a na jaøe na kaktusáøskéshùze,myslel jsem, ¾e sleduje tenisové pøenosy v televizi (u¾ to tak nìkolikrát døíve udìlal).Jeho nejvìt¹ím koníèkem v¹ak byla stavba modelù historikýh lodí { plahetni. Bylv tom opravdu dobrý, modeláøi byl vysoe enìný a uznávaný, nìkolikrátmìl i poøad v TV.Èest jeho památe amír jeho du¹i.Jan Ziegrosser a jeho sedm køí¾kùLeto¹ní jaro pøi¹lo se sedmdesátkou na¹eho kamaráda, èlena revizní komise, mrazuvzdor-ného kaktusáøe, zahrádkáøe, ovonáøe, fotografa a koèkomila { stále zaneprázdnìnéhonìkdej¹ího ma¹infíry { Honzy Ziegrossera.Na dubnové èlenské shùzi dostal Honza od výboru klubu þsohuÿ, na ní¾ by se pøitro¹e fantazie dal jubilant poznat.Nebudu zde opisovat èlánek, který simù¾ete pøeèíst v èasopisuKaktusy. Zmohu se zdejen na ji¾ vyjádøené pøání dostatku Lásky a mnoha dùvodù k radosti a spokojenosti. To¾ {na zdraví␁Klui ze zadní lavieNa loòském sympóziu i na pøedná¹káh potkávám { vídám sedávat za námi { tøi mladé kaktusáøe (Jiøího,Petra a Tomá¹e). Urèitì je od vidìní znáte, pøinejmen¹ím z losování vstupenek, proto¾e mnozí èlenové jimpøenehávají své lístky, aby si mladí mohli roz¹íøit své sbírky. Po¾ádal jsem je, aby mi napsali pár slov, jak sejim v klubu líbí, o by je zajímalo, o by mohlo být jinak. Kupodivumi jeden z nih napsal, nejsilnìj¹í stránkoujeho pøíspìvku byla v¹ak struènost. Nevadí, tøeba se klui rozepí¹í nìkdy pøí¹tì.I kdy¾ toto byla teprve na¹e tøetí shùze, byli jsme velie mile pøekvapeni zajímavými pøed-ná¹kami a taky tombolou. Do tohoto klubu hodláme hodit i nadále a tì¹íme se na výstavua dal¹í shùze.30



Mammillaria winterae subsp.winterae (Boed. 19229)Synonyma:Mam. freudenbergeri,Mam. zahnianaPrvní popis této krásnémamilárie provedl pan Boedeker ji¾ v roe 1929. Jméno dostala poH.Winterové, sestøe F. Rittera.Jedná se o solitérní, kulovité rostliny dorùstajíí vìt¹íh rozmìrù (15{20 m v prù-mìru).Milují maximum slune. Na takovém stanovi¹ti pak nádhernì vytròují, v areoláh sevytváøí bohatá bílá vata a epidermis se zabarví do harakteristiké ¹edomodré barvy. Taktopìstované rostliny jsou ozdobou ka¾dé sbírky. Pøesto¾ev domovinì (Coahuila a Nuevo Leon, Mexiko) rostepøevá¾nì na ¹tìrkovýh a písèitýh pùdáh, v na¹ihpodmínkáh neèiní ¾ádné problémy. Kvùli své velikostikvetou rostliny o nìo pozdìji, ne¾ vìt¹ina mamilárií.Kvìty v¹ak stojí za to. Mají harakteristikou svìtle ¾lutou barvu a na plném slunidosahují a¾ 25 mm v prùmìru! Namladýh rostlináh vykvetou souèasnì pouze 1{2 kvìty.Máme-li v¹ak trpìlivost, doèkáme se elýh vìnù kvìtù v nìkolika vlnáh za sebou.Mno¾ení jemo¾né pouze výsevem (ani velké rostliny neodno¾ují), který byl opakovanìv mýh podmínkáh naprosto bezproblémový. Klíèivost byla dobrá a semenáèky ryhlenarùstaly.Pro svùj atraktivní vzhled a velké ¾luté kvìty si Mammillaria winterae rozhodnì za-slou¾í roz¹íøení do na¹ih sbírek.Rostlina na snímku je mùj semenáè v mise (20 m) z roku 1988. Mapka výskytu jepøevzata ze serveru http://mammillarias.net/Rùzné a v¹elijakéKaktusáøské ake(V = výstava) 14. 5.{27. 6. B. Bystria Kaktusy pod Urpínom { predná¹ky 1.{9. 6. Dvùr Králové V { Safari2013 1.{16. 6. Praha na Slupi V 3.{8. 6. Jièín V 5.{7. 6. Ostrava V 5.{9. 6. Vrútky V 7.{9. 6. Uh.Hradi¹tìV 7.{9. 6. Hrade Králové V 8.{16. 6. Roudnie n. L. V 12.{15. 6. Frýdek-Místek V 12.-16. 6. Jihlava V14.-27. 6. B. Bystria V { Radvaò 15.-19. 6. Plzeò V 15. 6. Pie¹»any Sympozium 15. 6. Dolany u Ol. DOD{ Kry¹tofek 20. 6.{23. 6. Olomou V { VMO 21.{23. 6. Milín V 22.{.26. 6. Hodonín V 28. 6.{30. 6.Frýdek-Místek Kaktusy v Pobeskydí 28.{30. 6. Sliaè V 11.{14. 7. Sp. Nová Ves V 12.{14. 7. Nové Mìston. M V 10.{11. 8. Nový Byd¾ov V 24. 8. ®ireè (Dvùr Králové) V 31. 8. Sokolov V 31. 8. Dvory nad ®itavouStretnutie u Laa Fábiána 5.{8. 9. Frýdek-Místek V { Èeladná 5.{15. 9. Praha Podzimní V 7.{8. 9. Zvolen7. 9. Trnava Sympózium + burza 13.{14. 9. Roudnie n. L V 13.{14. 9. Sokolov V 14.{17. 9. Ryhnov n. K V20.{22. 9. Dìèín V 28. 9. ChrudimZavírání sezóny 11.{12. 10. Ko¹ie DOD{Bot. zahradaUPJ© 17.{20. 10.È. Budìjovie V Hobby 2013Výroèní kalendáøPøipravujeme nástìnný kalendáø Astrophyta, velikost A4, barevný. Mìl by být k dispoziinejpozdìji na øíjnovém sympózium. Pøípadný vìt¹í zájem nahlaste pøedem. Cena asi 70 Kè.31



Nabídka kvìtináèkù z ChrudimìVe snaze ulehèit stísnìným skladovým podmínkám a ve prospìh èlenù va¹eho spolkuvyhla¹uji výjimeènou aki! Pøi objednáve hrudimskýh kvìtináèkù 4 × 4, 5 × 5 a 6 × 6vminimálnímmno¾ství 10 000kusù (lze kombinovat v¹ehny3 rozmìry) nabízím splatnosta¾ 30. záøí 2013, za eny: þ4ÿ { 0,82 Kè (1000 ks/6 kg), þ5ÿ { 0,92 Kè (12 kg) a þ6ÿ { 1,02Kè (13 kg) + 20%DPH. Výhodné zejména pro spolky a vìt¹í pìstitele!Pøeji krásné jaro {mìjte se hezky { Pavel Pavlíèek, 604279370

þSohaÿ jubilanta Ziegrossera Je¹tìrka obená (sameèek)KaktusyIng. OttoKlinaraAzet { zpravodaj Klubu kaktusáøù Astrophytum Brno {Neprodejné { Redake, jazyková úprava,sazba: Josef Poláh { sazba systémemTEX s pou¾itím písma Lido { tisk: Tiskárna Indra { vytvoøenos pou¾itím legálního a svobodného softwaru { ani¾ bylo vìdomì ublí¾eno ¾ivým tvorùm { v èláníhbyly opraveny jazykové a typogra�ké hyby, beze zmìny smyslu sdìlení, není-li uvedeno u pøíspìvkujinak { pøipomínky,námìty, pøíspìvky prosímna adresu josef@polach.org32


