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Ode zdi ke zdiTo není jen název jedné písnièky, toto mì napadá stále èastìji v mnoha rùznýh souvislos-teh. Tento úvodníèek jsem v kvìtnu zaèínal takto slovy písnièky Karla Plíhala:Pr¹í. . .. . . a soused venku prádlo vì¹í/práe ho { jak je vidìt { tì¹í. . .Dnes, kdy naopak se psaním tohoto èísla konèím, jsme skoro zapomnìli, jak vypadádé¹», ¾e byl nìjaký srá¾kovìmírnì nadprùmìrný kvìten a u¾íváme si hvílemi horkého léta.Zpátky v¹ak ode zdi ke zdi. Ode zdi minulého èísla, kdy jsem horkotì¾ko dával do-hromdy jeho obsah maje málo pøíspìvkù, ke zdi, kdy poprvé po dlouhé dobì uva¾ujemeo zvý¹ení stránkového rozsahu na¹eho zpravodaje díky èlánkùm nìkolika na¹ih èlenù,kteøí se pohlapili a nìkteøí napsali dokone víekrát. Komu èest, tomu èest.Po povodníh, které postihly okolí zejména èeskýh øek, v dobì, kdy zaèíná rekon-struke na¹í první dálnie (nejdel¹ího shodi¹tì na svìtì) a kdy se v nìkterýh mìstehvyhrouje a napíná sou¾ití s ikánskými spoluobèany, se je¹tì jednou vrátím ode zdi ke zdi.Tak to toti¾ vypadá i na na¹í tzv. politiké sénì, kde na jedné stranì slavíme prvnívýroèí vzetí do vazby jednoho politika kvùli korupi, zatímo nìkolik dal¹íh bylo po párdneh osvobozeno. Podle Nejvy¹¹ího soudu prý proto, ¾e tzv. tra�ka není korupí. (Tedyjen u nás ne. Ve vyspìlýh zemíh samozøejmì je.) Co se je¹tì nedozvíme! A ke v¹emu námkoneènì padla vláda. To, oè opozie marnì léta usilovala, se najednou podaøilo samo taknìjak zevnitø␁ Z tahani þtam nahoøeÿ je pro ná¹ klub dùle¾ité, ¾e si Poslaneká snìmovnaPÈR nevypustila vlastní rybník a ¾e tedy nadøeknuté místo konání sympózia v Lí¹ni neníohro¾eno konáním pøedèasnýh voleb.A to nejdùle¾itìj¹í: Máme za sebou dal¹í ètvrtletí { pro kaktusáøe to nejvý¾ivnìj¹í.Pro klub hlavnì probìhlou výstavou, kterou struènì zhodnotíme, pro øadu èlenù efektivnìvyu¾itými pøíle¾itostmi knáv¹tìvámkaktusáøskýh akí a sbírek{ jak se{ o¾ znovuoeòuji{ nìkteøí z nih s námi podìlili prostøednitvím textovýh i fotogra�kýh pøíspìvkù.Vèil { pøed konem léta, kdy dostáváte do ruky tento Azet a kdy se je¹tì zdalekanehystáme k zimnímu spánku, leè nás èeká je¹tì øada (nejen) kaktusáøskýh zá¾itkù, pøejivám v¹em za výbor klubuAstrophytum, neh» jsou pøevá¾nì pøíjemné a radostné.Pohoda, hezký den JosefÈlenská shùze v kvìtnuShùzi tentokrát vedl Petr Metela. Úvodní èást se nesla pøevá¾nì ve smyslu nadházejíívýstavy kaktusù. Petr pøipomnìl hlavní organizaèní zásady (brigády, zmìnu v termínehpro svoz rostlin, dobu slavnostního zahájení, dodr¾ení kone výstavy, brigádu na likvidaivýstavy, neparkování pøed vhodem do prodejny a pravidla pro prodej rostlin). Dozvìdìlijsme se, ¾e budeme nedaleko v jinýh prostoráh ne¾ minule, ¾e budeme mít nový parapet(netu¹íe, jak si s ním je¹tì u¾ijeme) a ¾e pøípadné zmìny a dosud nevyjasnìné okolnostibudeme øe¹it þza pohoduÿ. Jak také jinak.34



þShùzováÿ èást byla ukonèena slosováním vstupenek. Cenami pøispìli Laïa Ka¹para Tomá¹ Kulhámek (rostliny). Výbor klubu dìkuje obìma dárùm.Nakone je¹tì byla nabídnuta k zakoupení kniha o roduAloe. RadekÈeh pøipomenul,¾e tuto knihumáme k dispozii i v na¹í klubové knihovnì.Hlavnímbodemshùzebylapøedná¹kaFranti¹kaBarèákaoSo-mailandu a pohopitelnì i o sukulentním rostlinstvu této af-riké oblasti.Cesta, èi vyprávìní o ní, na ni¾ se pøedná¹ejíí vydal s Ro-manem ©tarhou a Pavlem Hamáèkem z Brna, zaèala pøíletemdo etiopského hlavního mìsta Addis Abeby. V Habe¹i se v¹akestovatelé zdr¾eli pouze po dobu nezbytnì nutnou k vyøízenívíz do Somailandu. Neèinnost úøadù zpùsobenou novoroè-ním svátkem vyu¾ili èlenové expedie k prozkoumání okolí.Po oslavì nového roku vyrazili estovatelé na horu nad mìs-tem, aby zjistili, ¾e tam ¾ádné þpoøádnéÿ kytky nenajdou, proto¾e v¹ude rostl jen zavleèenýaustralský blahovièník (Eualyptus), který se zde pìstuje pro døevo na topení. Pokohali sevýhledem na mìsto plné pøevá¾nì køes»anskýh kostelù. Cestovatelé se v¹ak obávají ryhlepostupujíí islamizae obyvatelstva. Za zmínku je¹tì stojí tamní zajímavé a úhledné písmo.Pro násmá v¹ak tu výhodu, ¾e se nedá èíst␁Po vyøízení potøebnýh úøedníh formalit a po výmìnì penìz (platí tam trojí rùznámìna: somálský ¹ilink, somailandský ¹ilink adolar) se estovatelé koneènì vydali doSomai-landu. Je to administrativní souèást Somálska. Cestovatelé nevy¹li nepøipraveni. Vyházelize zku¹eností panaRolanda a z knih autorù, kteøí zde byli pøedloni.Hojnì vyu¾ívanýma oblíbenýmdopravnímprostøedkem je zde osel. Cestou jsme spolus pøedná¹ejíímpoznali, kterak se zdemlátí obilí: Obilí se vysype na estu,nehá se po¹lapatdobytkem, který se¾ere i èást slámy, pak se to pøebere a vyèistí. . . Na rozdíl od doelaudr¾ované Etiopie je v Somálsku nepoøádek, mno¾ství odpadkù a zápah. Pra¹né esty(asfaltky zde nemají) rovnì¾ pøidávají na neutì¹eném dojmu. Po ekonomiké stráne jsouzajímavé pøíjemnì nízké eny potravin a tøeba kuøiva, naopak slu¾by jako pùjèení auta nebopovinný doprovod estovatelù ohrankou to vynahrazují.Hlavní téma { sukulentovou smr¹» uvedl Franti¹ek Berka zmínkou o tamním klimatu.Jsou zde dvì období de¹»ù: V kvìtnu (pøiházejí od Indikého oeánu) a v záøí (pro zmìnuod pevniny). Jindy rostliny vodu nepoznají. To je dùle¾ité vìdìt, abyhom pohopili, jak jesprávnì pìstovat. A nakone u¾ následovala kytka za kytkou v prahu nehostinné krajiny.Pøedná¹ka byla hodnoena velmi pøíznivì. Obrázky byly ponìkud ménì výrazné, o¾ lzepøièítat jednak jejih harakteru a prostøedí, kde vznikaly, rovnì¾ taky nedokonalému za-temnìní, kdy¾ je v kvìtnu je¹tì v dobì pøedná¹ky hodnì svìtla. V ka¾dém pøípadì bylapøedná¹ka zpestøením obvyklého kaktusového repertoáru a i vìt¹ina zarytýh kaktusáøù jipøijala s povdìkem.
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Shùze výboru 14. kvìtna 2013Výbor se se¹el v obvyklou dobu na obvyklém místì { u pøedsedy Stuhlíka. Pøed shùzíjsme se podívali na pøedsedovy kaktusy na zahradì ve skleníku a v paøeni¹tíh. Kvùli neob-vyklému harakteru poèasí jsme se shodli na tom, ¾e výbìr rostlin pro výstavu bude letoszajímavý a pravdìpodobnì uvidíme odli¹né rostliny.Kromìobvyklýhbodù jakohodnoeníminulé èlenské shùze, plánování dal¹íhpøed-ná¹ek a nezbytnýh administrativníh vìí jsme se zabývali návrhem nástìnného kalendáøena jubilejní rok 2014 a pøedev¹ím dùkladnoupøípravou výstavy kaktusù od zaji¹tìní brigád,propagae, slu¾eb kolem slavnostního zahájení apod.Èlenská shùze 7. 6. 2013Èlenskou shùzi vedl pøedseda Stanisla Stuhlík. Zmínil pøed pár dny skonèenou výstavu,která byla poznamenána de¹tivým poèasím po vìt¹inu èasu. Dùkladné hodnoení budek dispozii na shùzi v záøí. Dále upozornil èleny, ¾e èasopisy dnes vydává Jana Èehová.Zmínil nabídku èasopisu Kaktusy po roènííh a dal¹í kaktusáøské literatury. Oznámil,¾e na záøí se mù¾eme tì¹it na pøedná¹ku Lumíra Krále, její¾ téma bude je¹tì upøesnìno.V souvislosti s pøipravovaným vydáním kalendáøe vyzval èleny klubu k zasílání fotogra�ína adresu redaktora Azetu. Pøedpokládáme aki typu þAstrophytum sobìÿ. Dále oznámil,¾e nás opustil ná¹ èlen a bývalý redaktor Azetu Miroslav Trtílek. Jeho památku jsme utilipovstáním.Radek Èeh pøipomnmìl, ¾e jsou stále k prodeji pùllitry a èepie s logem Astrophyta,které jsme nehali vyrobit jako propagaèní pøedmìty. Jaroslav Ka¹parovský nabízí jednovolné místo v autì na estu na kaktusáøský semináø Pobeskydí. Jiøí Peòás tlumoèil nabídkudvoumetrovýh rostlinEuphorbia trigona k dostání zdarma.Do slosování vstupenek pøispìla paní Hubáèková, dále Jaroslav Ka¹parovský a Dali-bor ©opf. Po slosování následovala pøedná¹ka Jiøího Kolaøíka o jeho estì do Argentiny aChile. Proto¾e jsem v¹ak nebyl pøítomen ani není k dispozii záznam, nemohu tentokrátposkytnout víe informaí.Shùze výboru 18. èervnaÈervnová výborová shùze byla mimoøádná v tom, ¾e jsme se po del¹í dobì se¹li v úplnésestavì. Pøi poètu dvanáti èlenù bývá jinak bì¾nou vìí, ¾e se nìkteøí èlenové z vá¾nýhdùvodù omluví (a nìkteøí tøeba ne).Na programu shùze byly body jako pøevod klubového úètu do jiné banky, od èe-ho¾ oèekáváme významnou úsporu na poplatíh, hodnoení èervnové èlenské shùze apøedná¹ky Jiøího Kolaøíka, ujasnìní otázek kolem distribue Azetu (øádní pøíspìvky platííèlenové mají nárok na v¹ehna èísla vydaná v kalendáøním roe bez ohledu na to, kdy pøi¹lièi pøípadnì ode¹li) a dal¹í informae.Pøedseda Stuhlík podìkoval èlenùmvýboru za obraz, který dostal pøi zahájení výstavya ka¾dému èlenovi pøenehal jednu rostlinu hybridního gymnokalyia þAndbaldÿ.36



Výborová shùze 16. èerveneÈervenová shùze je tradiènì odli¹ná tím, ¾e se shází u místopøedsedy Petra Metelyv Lí¹ni. Ti, kdo pøiházejí o nìo døíve, mají mo¾nost si prohlédnout Petrovy kaktusy veskleníku i v paøeni¹tíh na terase a pobesedovat o ledaèem. Shùze pak obvykle bývá krat¹í,proto¾e díky prázdninové pauze v klubové èinnosti není tolik o projednávat. Ani leto¹nísetkání v horkém letním poèasí nebylo pøíli¹ výjimeèné.Probìhlo shrnutí hodnoení výstavy kaktusù (bude dále v listì), diskuse o pøipravova-ném kalendáøi na pøí¹tí rok a nìkolik drobnýh podnìtù pro dal¹í èinnost. Dùle¾itou výzvouje hledání správe klubového webu, proto¾e Zdenìk Koláèek kvùli vydatnému praovnímuvytí¾ení nestíhá ani bì¾nou aktualizai.Nevíte o nìkom ohotném?Ohlédnutí za výstavouInformae o probìhlé výstavì budou tentokrát spí¹e struènìj¹í ne¾ loni. Jednak proto, ¾ejsem nemìl mo¾nost pomoi na brigádáh a omezil jsem se pouze na domáí pøípravuvstupenek a rùznýh tiskovin a i na výstavì jsem pobyl jen kráte. Mnohé tedy dostanetezprostøedkovanì a vìt¹inou jste výstavu nav¹tívili, máte tedy vlastní poznatky a zku¹enosti.Brigády probíhaly v obvyklé dobì od úterka do pátku. Kromì zmìny termínu prodovoz rostlin bylo v¹e podle obvyklého sénáøe. Pøíprava byla þzpestøenaÿ jen tím, ¾e kvùlipøestìhování do vedlej¹íh prostor a kvùli novému { nedostateènì zpevnìnému parapetuse tento rozpadl a odporouèel k zemi. Jen díky pøítomnosti a duhapøítomnosti pøítomnýhbrigádníkù nedo¹lo k vá¾ným ¹kodám a na¹i brigádníi ryhle napravili následky.Páteèní slavnostní zahájení bylo mírnì opo¾dìno, aby je mohli bezpeènì stihnout iti, kdo se byli tého¾ dne pøedtím rozlouèit v krematoriu na Jihlavské s Miroslavem Trtíl-kem. Jako nìkolik pøedhozíh let nám pøi zahájení a následném posezení hrálo trampskéhudební sdru¾ení, ¹éfové pronesli zahajovaí øeè, v ní¾ pohválili pøipravenou výstavu a do-savadní spoluprái, podávala se opékaná uzenina a toèené pivo a v¹e ubíhalo za pøíjemnéhopoèasí v pohodové atmosféøe.Jednou ze zmìn oproti zabìhnutému shématu byla gratulae pøedsedovi Stuhlíkovik jeho sedmdesátým narozeninám a pøedání dárku od výboru klubu { obrazu JaroslavaZáhory s vyobrazením notokaktusu herteri.Za slu¾by kolem pøípravy obèerstvení dìkujeme PetruMetelovi, man¾elùm ÈehovýmaMiroslavu Vojtìhovi.Vyhodnoení náv¹tìvnosti a �naní jsem bohu¾el zatím nedostal, odlo¾ím je tedy donásledujíího èísla Azetu.Brigádniké hodiny 2013 (brigády + slu¾by + pokladna prodej rostlin + pokladnavýstava) shromá¾dil, sesumíroval a poskytl pøedseda Stuhlík:Podìkování si zaslou¾í elkem 45 brigádníkù, kteøí k prospìhu výstavy poskytli 838hodin svého drahoeného èasu (rozpis viz dále).Výbor klubu dìkuje sponzorùm z øad èlenù, kteøí se vzdali proplaení nákladù zamateriál aslu¾by v souvislosti s pøípravou a propagaí výstavy kaktusù. 37



Jméno Hodin Jméno Hodin Jméno HodinKa¹parovský 95 ®ivotská 72,5 Èeh 64,5Stuhlík 53,5 Metela 48,5 Sedláèek 35,5Mazour 33 Èehová 26,5 Urbanová 23Urban 21 Omasta 21 Knápek 20,5Kováø 20,5 Hotárek 19 Peòás 18Kraus 17,5 Marèák 16,5 So¹ka 16Hara¹ta 14,5 Dobe¹ová 14 Man 13Dohnalík 12,5 Havelková 11,5 Va¹ina 11Chalupa 10 Novák 10 Urbánek 10Ziegrosser 9,5 Buèek 9 Hasoò 9Køivánek 8 Odehnal 6,5 Dobiá¹ 6Drápela 6 Horákovský 6 Knápková 6Mahálek 6 Moulis 6 Tenk 6Hrubý 5,5 ©opf 5 ©kaloud 5Va¹íèek 5 Sedlák 3 Ka¹párek 275+75+75= leto¹ní výstavakaktusù vPrazeNaSlupiPokud nìkoho matou podivné èíslie v nadpisu, vysvìtlení je následujíí. Pra¾¹tí kaktusáøipoøádají pravidelnì v èervnu svou výstavu kaktusù v Botaniké zahradì Na Slupi. Leto¹nítermín výstavy byl 1. 6.{16. 6. (souèasnì s touto výstavou probíhala také výstava kaktusùv Botaniké zahradì v Tróji).Jako obvykle byly expozie jednotlivýh pìstitelù seøazeny domen¹íh kolekí v rámivyhlá¹enýh tematikýh okruhù, a» ji¾ výstavníh nebo soutì¾níh (napø. výstavní èástiþI kristáty mají své kouzloÿ, þZajímavosti ze svìta sukulentùÿ nebo soutì¾ní þNejhezèíexponát elé výstavyÿ, þPùl metru z mé sbírkyÿ a þMùj nejhezèí kaktusÿ). Ale o nejvíezaujalo, to bylo téma þU¾ je tady magiká 75ÿ { a tím se dostávám k onìm èísliím 75v nadpisu.Pøedseda pra¾ského Spolku pìstitelù kaktusù a sukulentù Ivan Bì»ák oslaví v tomtoroe 75 let (16. 10. { k èemu¾ mu ji¾ nyní pøedem gratuluji), a tak dostal prostor k tomu,aby vystavil tolik kaktusù, kolik má let. A o ty dvì zbylé pìtasedmdesátky? Ivan Bì»ákse nevìnuje jenom kaktusùm, je rovnì¾ i sbìratelem mu¹lí a minerálù. A tak i na nì sedostalo, aby z nih vystavil tolik exponátù, kolikmá let. Vznikla tak pozoruhodná a zajímaváexpozie, která svou velikostí zastínila v¹ehny dal¹í expozie. Doplnìna byla ¾ivotopisemjubilanta aplaketouZlatýAlberto, ka¾doroènìudílenýmnejvy¹¹ímkaktusáøskýmuznáním.Kaktusy a jiné sukulenty byly vystaveny ve velikýh exempláøíh, které stìhovat z domu navýstavu nebylo jednoduhé.Napø. obrovitýEhinoatus grusonii byl napøed obalen kousky38



polystyrenu, a teprve potom jej bylo mo¾no pøilo¾it na hruï a odnést ze shodù do auta.Obdobnì i dal¹í nekaktusáøské exponáty byly v¾dy veliké a krásné z hlediska náv¹tìvníka, ikdy¾ { jak prozradil IvanBì»ák {malé jsou je¹tì zajímavìj¹í.Tato entrální expozie nebyla ale tou jedinou novinkou leto¹ní pra¾ské výstavy. Bylarovnì¾ pøipravena videoprojeke pøedná¹ek. Na ní jsme v¹ak nebyli, proto¾e na¹e náv¹tìvase nekryla s dobou promítání. Èasu jsme mìli málo, a tak jsem se ani nedostal do novìupravenýh expozi kaktusù a sukulentù botaniké zahrady. Tak snad pøí¹tì u pøíle¾itostidal¹í pra¾ské výstavy. Text Stanislav Stuhlík, foto JanGratiasOtevírání kaktusáøské sezóny 2013,DvùrKrálové nadLabemDøíve, ne¾ zaènu psát o samotné aki, musím vás vá¾ení kaktusáøi upozornit, ¾e toto mojepovídání bude subjektivní. Jsem spí¹e samotáø a tak i z tohoto pohledu prosím vnímejtemoje vyprávìní. Otevírání sezony ve Dvoøe Králové nad Labem, byla moje druhá velkáake, které jsem se zúèastnil mimo ake, které poøádá ná¹ klub.Této ake se semnou zùèastnili je¹tì tøi na¹i katusáøi. Byli to pánové:Dr. JanMahálek,Dalibor Sedláèek a Martin Hotárek. Zdálo se, ¾e nám poèasí nepøeje. Celou estu a¾ skorodo íle na¹í esty nám propr¹elo. Tu víe, tu ménì kapek bubnovalo na kapotu auta. Tìsnìpøed ílem, jakoby seSv. Petr ustrnul a dé¹» ustal.Namísto samé jsmedorazili asi v 9.30hod.To zde v pìknémprostøedí jednoho penzionu byla ji¾ burza kaktusù, sukulentù a pìstebníhpotøeb v plném proudu. Prodávajííh a i kupujííh bylo hodnì a tak tyto men¹í prostory,které mìla poøádajíí organizae k dispozii, byly zela naplnìny a v mnohýh ulièkáh sejenom s obtí¾emi dalo projít. Byl jsem mile pøekvapen, kolik kaktusáøù zde nabízelo svojepøebytky, ale byli zde k vidìní a na první pohled rozeznatelní profesionální prodeji, kteøísvé zbo¾í dová¾ejí tu z vìt¹í, tu zmen¹í vzdálenosti.Pro mne samotného to bylo spí¹e setkání s kaktusáøi, které jsem doposud znal jenomz Fóra Rastislav, nebo z Fóra plzeòskýh kaktusáøù. Potkali jsme zde i tzv. blanenskoumen¹inu a i kaktusáøe ze Slovenska, Ostravy a odjinud. Proto¾e jsem jel spí¹e za zá¾itkya setkáním ne¾ za nákupy, musím napsat, ¾e se mé oèekávání naplnilo jenom z èásti. Iv restaurai bylo místamálo a tak na nìjaké dlouhé vyprávìní nebylo ani pomy¹lení.Burza konèila po poledni, kdy zapoèal blok pøedná¹ek. Tìhto jsem se nezúèastnil adal jsem pøednost náv¹tìvì místní Safari.O Safari se zmiòovat nebudu, ale dovolím si pøilo¾it pár obrázkù. Bude jenom naredaktorovi, zdali pro nì doká¾e najít v Azetu místo.Mám-li své povídání nìjak ukonèit, taksnad konstatováním, ¾e by si takováto ake zaslou¾ila vìt¹í prostory.Jaroslav Ka¹parovský www.kaktusy-adenia.wz.cz
Nanásledujíí stráne vzpomíná v obrázíhKarel Ka¹párek naMiroslava Trtílka39
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Výstava v Praze, elkový pohled a èelní expozie Ivana Bì»áka

Z výletu Jaroslava Ka¹parovského doDvora Králové 41



Sukkulenten-Sammlung Zürih { perla na levémpobøe¾í ZürihseeNe, titulek jsem nevymyslel já, to jsem si jen vypùjèil itát z jedné o�iální publikae tétoinstitue. Alemusím øíi, ¾e z pohledu kaktusáøe { ale i pìstitele jinýh sukulentù { je titulekzela na místì. Podle ji¾ uvedené publikae má být Sukkulenten-Sammlung Zürih (SSZ{ Sbírka sukulentù Curyh) jednou z nejvìt¹íh a nejvýznamnìj¹íh speiálníh sbíreksukulentù na svìtì. Obsahuje víe ne¾ 6 500 rùznýh druhù sukulentù z asi 80 rùznýhèeledí. Obdivovat je za rok pøijde asi 50 000 náv¹tìvníkù.Historie. . .Konem dvaátýh let minulého století nabídl pìstitel kaktusù Jakob Grasser svou sbírkusukulentníh rostlin mìstu Curyhu. Mìsto ji odmítlo. Ale nabídku pøijal majitel obhod-ního domu Julius Brann, který o dva roky pozdìji sbírku vìnoval mìstu. Sukulenty bylyumístìny ve sklenííhmìstského zahradnitví. Vedouím sbírky se stal Hans Krainz, kterýsbírku nejen zvelebil, ale získal také mnoho mezinárodníh kontaktù. Na základì tìhtokontaktù byla zalo¾ena organizae IOS (International Organization for Suulent PlantStudy{Mezinárodní organizae pro výzkumsukulentù), jejím¾o�iálnímsídlema¾dodnesje místo sbírky. Od roku 1955 se zde nalézá také ohranná sbírka IOS.V roe 1972 pøevzal vedení sbírky Diedrih Supthut, který podnikl mnoho est za su-kulenty do jejih domoviny. Pøitom získal hodnì kontaktù na vìde a sbìratele sukulentníhrostlin. V roe 1996 byla zalo¾ena nadae, která podporuje sbírku a od roku 1998 vydávátaké u pøíle¾itosti výstav magazínDie Sukkulentenwelt.V leteh 2000{2009 byl vedouím sbírky Thomas Bolliger, pod jeho¾ vedením bylasbírkamodernizována.. . .a souèasnostV roe 2010 pøevzala vedení sbírky Gabriela S. Wyssová, která navazuje na prái svýhpøedhùdù. A tak v souèasnosti se SSZ rozkládá na plo¹e 4 750m2, na které najdeme sedmvýstavníh skleníkù, 700m2 skleníkù, ve kterýh se rostliny aklimatizují,mno¾í, pøezimují ave kterýh je také ohranná sbírka. To ale je¹tì není v¹e, skleníky doplòují venkovní expozies 550 m2 vytápìnýh paøeni¹» a obrovská skalka se zimovzdornými sukulenty. Pokud se dávìøit pùdorysnému plánku, potom její ploha není o mo men¹í ne¾ ploha s vytápìnýmipaøeni¹ti.SSZ má také herbáø a knihovnu. Organizuje rovnì¾ nejrùznìj¹í ake, zaji¹»uje prozájeme odborný doprovod po sbíre. A pokud he nìjaký izí subjekt uspoøádat své akev zajímavýh prostoráh, nabízí vyu¾ití nìkterýh svýh prostor. Ani zájemi o kaktusy adal¹í sukulenty nepøijdou zkrátka. V¾dy první nedìli v èervnu se poøádá veliký kaktusáøskýtrh, na kterém prodávají rostliny SSZ, ury¹ská kaktusáøská spoleènost a její èlenové.Pohled náv¹tìvníkaV uplynulýh dvaeti leteh jsem mìl mo¾nost nav¹tívit SSZ tøikrát nebo ètyøikrát. Dvaetlet je dosti dlouhá doba, bìhem které mù¾e dojít ke zmìnám, k lep¹ímu nebo k hor¹ímu.Zmìny jsem samozøejmì také vidìl, ale jedno se nezmìnilo { ú¾asnì bohatý sortiment rost-lin, a» ji¾ kaktusù nebo jinýh sukulentù, a jejih vzhled, který je obvykle stále stejnì krásný.42



Vidìl jsem víero nejrùznìj¹íh botanikýh zahrad u nás nebo v zahranièí, ale SSZ je promne zela jasnou jednièkou. Pohopitelnì v¹e je pøedev¹ím otázkou penìz, ale zøejmì seSSZ daøí jih získávat dostatek na svùj provoz. Kdy¾ k tomu pøipoèteme, ¾e náv¹tìvníimohou v¹e prohlí¾et zela zdarma, tak je zøejmé, ¾e �nanènì musí být SSZ opravdu dobøezabezpeèena. Laiký náv¹tìvník oení pøedev¹ím rostliny, vystavené ve sklenííh. Zde jsoupohopitelnì soustøedìny hlavnì þvýstavníÿ rostliny, mohutné a efektní. Sedm skleníkùje tematiky uspoøádáno tak, aby byl obsa¾en elý svìt sukulentù { veliké rostliny, Ji¾níAmerika, Severní Amerika, Afrika, Madagaskar, epifyta, vysoe sukulentní rostliny. Velkérostliny jsou vysazeny na støedovém parapetu, men¹í ve sklenìnýh vitrínáh na boku. Ná-v¹tìvník tak získá pøehled o tom, které sukulentní rostliny se v tom kterém koutu svìtadílunaházejí. Proházeli jsme v¹ehny skleníky a skuteènì bylo o obdivovat.Napø. ve skleníkupro veliké rostliny se naházejí 80 let starý Cereus peruvianus, monstrózní forma a Pahye-reus pringlei sie u¾ 50 let starý, ale ve srovnání s kaktusy v domovinì, které se do¾ívají a¾200 let, stále je¹tì mladý.Ov¹em topravé bohatství zá¾itkùpro kaktusáøe je skryto nadvoøe ve vyhøívanýhpaøe-ni¹tíh. Jejih dlouhé øady skrývají nepøeberné mno¾ství rostlin, v¹e je vzornì uspoøádánoa ka¾dá rostlina oznaèena. Názvosloví je pohopitelnì dle nejnovìj¹íh trendù botanikù,proto¾e jeden z jejih pøedstavitelù { Urs Eggli { prauje v SSZ. Na ka¾dé øadì paøeni¹» jev¾dy v nìmèinì a angliètinì uvedeno, které kaktusy zde náv¹tìvník nalezne spolu s krátkýmpopisem jejih domoviny.Tak¾e: Budete-li mít estu do Curyhu, neopomeòte nav¹tívit Sukkulenten-SammlungZürih { perlu na levém pobøe¾í Zürihsee. S parkováním zde nebudete mít problémy,proto¾e pøímo pøed areálem SSZ je veliké parkovi¹tì. A proházka po pobøe¾í Zürihseetaké není k zahození.Bli¾¹í informae o SSZAdresa:Mythenquai 88, 8002 Zürih, ©výarsko. Otevøeno dennì 9{16.30, vstup volný.E-mail: sukkulenten@zuerich.ch Stanislav Stuhlík

Cyphostemma urrorii Vstup do SSZ Skleník { Severní Amerika43



Výlet na severníMoravuDruhou kvìtnovou a taky pìknì de¹tivou sobotu jsme se vypravili na severní Moravu.Slo¾ení osádky vozidla bylo skromné, Jiøí Peòás, autor èlánku a jeho ¾ena. Cílem na¹í estybylo nav¹tívit pøíbuzné, které tammáme. Ale jak u¾ to tak bývá, rozhodli jsme se, ¾e pøi tétopøíle¾itosti nav¹tívíme i nìkteré sbírky kaktusù a sukulentù.První místo, kam jsme zavítali, byl Frýdek-Místek, kde se nahází sbírka JaromíraChvastka. Jarda je velký estovatel, nìkolikrát nav¹tívil domovinu kaktusù. Jeho hlavníspeializaí je rodGymnoalyium. Mìli jsme mo¾nost shlédnout spoustu døíve popsanýhrostlin, ale i nìkteré nové druhy. Ve sbíre nebyla jen gymna, ale i zástupe rodù Astro-phytum, Arioarpus, Theloatus, Ehinofossuloatus, na¹lo by se jistì i víe dal¹íh rodù.Zaujaly mì tam dvì pravokoøenné blosfeldie. Pøed vhodem do hlavní lodì skleníku bylylistové kaktusy rodu Epiphylum, na jednom z parapetù kvetly rostliny Disoatus horstii ak vidìní byla i pìkná koleke tilandsií.Poté jsme pokraèovali do Staøíèe, o¾ je vesnie asi sedm kilometrù daleko smìremna Havíøov. Tam jsme poobìdvali a pøesunuli jsme se k Ivu ®ídkovi, který pìstuje ve dvousklenííh hlavnì rostliny pùvodem zMadagaskaru. Samozøejmì ¾e nehybìly rody Pahy-podium, Adenium, Euphorbia, Haworthia, Aloe, Gasteria, Adenium, Pseudolithos a dal¹í.Mìli jsme mo¾nost obdivovat jak záplavu semenáèkù, tak i dospìlé rostliny pøivezené z do-moviny. Nebylo jih v¹ak mnoho, proto¾e vyøídit si povolení k dovozu, není jednoduházále¾itost. I tak je omezen poèet rostlin, které se k nám smí dovézt. Co v¹ak bylo zajímavé,¾e si hostitel z poslední esty, kterou absolvoval s na¹ím nejvìt¹ím znalem sukulentní óryPetrem Pavelkou, dovezl úplnì nové Pahypodium, které bude teprve popsáno a kvete bílýmkvìtem. Celkem nav¹tívil Madagaskar ètyøikrát.Odtud jsme jeli do Orlové, kde má v zahrádkáøské kolonii svoje kaktusy gymno�lZdenìk Shlezinger. Znám se s ním del¹í dobu z gymno�lskýh sympozií. Koneènì letosjsem vyu¾il jeho pozvání do sbírky. Pojem gymno�l pou¾ívám zámìrnì, proto¾e Zdenìkpìstuje témìø výhradnìgymnoalyia.Rostlin z ostatníh rodùkaktusùbylo skuteènìmálo.Proto¾e leto¹ní zima byla dlouhá, kvetly pøevá¾nì rostliny z okruhuGymnoalyium bruhii.To v¹ak nièemu nevadilo, ve sbíre jsme strávili asi nejví èasu, proto¾e Zdenìk svýmrostlinám opravdu rozumí a má spoustu vìí naèteno a vypozorováno. Poøád bylo o èem sivyprávìt.Druhý den, v nedìli po obìdì, jsmemìli domluvenou náv¹tìvu u pøedsedy ostravskýhkaktusáøù Lumíra Krále. I on má svoje kaktusy v zahrádkáøské kolonii. Kdy¾ jsme pøijelina parkovi¹tì, u¾ na nás èekal a zavedl nás do svého království. Lumír se speializuje narostliny pøevá¾nì z Patagonie a to: Austroatus, Maihuenia, Opuntia, Puna, Pteroatusa Tephroatus. Tentokrát byly k vidìní i ostatní rody kaktusù. Namátkou pìkná kolekehybridníh hamaeoereusù nebo pragohamaeoereusù. Rostliny sie nekvetly, zato námLumír ukázal fotogra�e kvìtù v ostravském zpravodaji Ostník, který spoluvytváøí. I on na-v¹tívil nìkolikrát domovinu kaktusù a to nejen Patagonii, ale i Argentinu, Chile a Brazílii.Jako ka¾dý správný milovník rostlin mìl nádherné okolí kolem skleníku doplnìné okras-nými døevinami, ibulovinami, tilandsiemi a také nám ukázal u jezírka maso¾ravé rostlinyrodu Drossera (rosnatka), Saraenia, Pinguiula (tuènie) a Dionaea musipula (muho-lapka podivná).44



Povídání ukonèím podìkováním v¹em ètyøem pìstitelùm, ¾e si na nás udìlali èas amile nás pøijali. Je¹tì jedna poznámka na závìr, po zku¹enosteh ze zpravodaje Gymno�l,kdy mi bylo vytknuto, ¾e pí¹i o brnìnskýh kaktusáøíh (gymno�leh), kteøí se pravidelnìsházejí v Èebínì a ostatní gymno�lové o tom neví. Tuto estu jsme si naplánovali sami, aje na ka¾dém z vás, zda se nebojí oslovit jiného kaktusáøe a domluvit si náv¹tìvu. Vìt¹inous tím nebývá problém a zájeme se setká s pohopením pro spoleènou zálibu. Radek ÈehPí¹í jinde { Gymno�lPod tímto jménem najdeme jednak sdru¾ení kaktusáøù spøíznìnýh díky rodu Gymnoaly-ium a rovnì¾ zpravodaj tohoto sdru¾ení. { To jen pro ty, kdo jsou zde pøípadnì noví, nebo»prùnikmno¾in KKAstrophytum aGymno�l je doela obsáhlý.Gymno�l è. 2013/1 vy¹el tentokrát v novémkabátì. Je to zpùsobeno zejména tím, ¾e sepozmìnilo personální obsazení jeho tvùrù. Na kvalitním papíøe v rozsahu 32 stran textu a6 barevnýh obrázkovýh najdeme èlánky o druhuGymnoalyium borthii,Gymnoalyiumstriglianum ze San Luis, Argentina a nakone pokladní zprávu.Obsahovì Gymno�l nevyboèil ze zajetýh kolejí, pøispìvatelé se velmi sna¾í naplnit jejzejména po odborné stráne. Zmìnilo se i typogra�ké zpraování a korektor taky zrovnanemìl svùj den { jinak se v¹ak tomuto obèasníku nedá ni vytknout.Èest v¹em, kteøí se na Gymno�lu podílejí, pøejeme hodnì zdaru, sil, nápadù do dal¹ípráe a hodnì radosti nad výsledkem. Ta práe není snadná. Vím, o èem je øeè.Lidé kolem kaktusùJosef Odehnal { 75 letDlouholetý pøedseda Astrophyta { k tomu naví i jeho èestný pøedseda { dlouholetý pøed-seda Spoleènosti èeskýh a slovenskýh pìstitelù kaktusù a sukulentù, Zlatý Alberto 2008,obrovská sbírka kaktusù { to je PepaOdehnal. Kdo by ho neznal z doby jeho pùsobení ve vý-boru nebo z náv¹tìv u nìho ve sbíre, kde se tak dobøe prohlí¾ejí kaktusy a kde se tak dobøesedí pøed skleníkem ve stínu vinné révy pnouí se na pergole? A ¾e se nesedí nasuho, toje samozøejmé, Pepa je velie pozorným hostitelem. Jeho pohostinnost se týká nejen jídla apití, ale také kaktusù, náv¹tìvy si bì¾nì odná¹ejí památky (mno¾né èíslo pí¹i zela úmyslnì,proto¾e nezùstává jen u jednoho darovaného kaktusu) na nìho a jeho sbírku. A právì tentov¹em Bròákùm{ a nejen jim { dobøe známý kaktusáø oslavil 21. bøezna 75 let. V lidském ¾i-votì je to útyhodná doba, za kterou je mo¾né vykonat spoustu práe. Pokud vzpomenu jenkaktusáøskou oblast, Pepa zde odvedl prái v míøe vrhovaté, jak o tom svìdèí nespoèetnékaktusy v jeho sbíre i v dal¹íh sbírkáh stejnì tak jako jeho funkionáøská èinnost.Dnes u¾ není aktivním funkionáøem, stále v¹ak pravidelnì nav¹tìvuje shùze Astro-phyta. Jeho pøedná¹ek vyu¾ívají nejrùznìj¹í kaktusáøské organizae dodnes, proto¾e pro-estoval øadu zemí a také z nih dovezl bohatý fotogra�ký materiál, ze kterého sestavujepøedná¹ky. Neuvádím zde ¾ádné ¾ivotopisné údaje ani dal¹í údaje o jeho osobì, v¹ehno simù¾e najít zájeme v ob¹írném materiálu, který byl o jeho osobì a jeho èinnosti zveøejnìnýu pøíle¾itosti udìlení na¹eho nejvy¹¹ího kaktusáøského uznání { Zlatý Alberto (Kaktusy,45



2008, è. 3, pøíloha). Anebo je mo¾né se také o nìm leos dozvìdìt v leto¹ním druhém èísleèasopisu Kaktusy.Co popøát jubilantovi na závìr? Pøedev¹ím, aby mu slou¾ilo zdraví, to je asi to nejhlav-nìj¹í. Dále mu mohu popøát klid a pohodu, aby se mohl je¹tì dlouho tì¹it z krásy svýhkaktusù. A kaktusy a» mu rostou a kvetou a dìlají jenom radost. Stanislav StuhlíkVzpomínka na kamarádaPatnátého kvìtna zemøel ve vìku 58 let dlouholetý èlen Astrophyta, bývalý èlen výboru aredaktor Azetu, ná¹ kolega a pro mnohé z nás hlavnì kamarád {Mirek Trtílek.Narodil se a dìtství pro¾il v nedaleké Veverské Bitý¹e. U¾ jako kluk si zamilovalpøírodu a ne v¾dy k radosti svého tehniky zamìøeného tatínka trávil mnoho èasu houba-øením, pozorováním ¾ivé i ne¾ivé pøírody v okolníh lesíh. Pozdìji ho jeho záliba zavedlamezi jeskyòáøe, s nimi¾ kopal v mnohýh závrteh Moravského krasu, plazil se v mokrýhplazivkáh a vyná¹el hlínu a ¹tìrk z podzemníh prostor. Absolvoval konzervárenskou prù-myslovku a v potravináøství pak praoval a¾ do kone ¾ivota. Na jeho podrobné vyprávìnío výrobì rumové tresti zaèínajíí pálením bukovýh desek na výrobu dehtu, se nedá zapo-menout. S man¾elkou Kvìtou se pøestìhovali do Brna-Komína, kde postavili se ¹vagremdùm, na jeho¾ nevelké zahradì zbudoval kaktusový skleník. Nespeializoval se na ¾ádnýrod, hodnì vìtral a proto jím pìstované rostliny krásnì vytròovaly. Na na¹ih výstaváhpravidelnì vystavoval, hodil na brigády, jezdil na zájezdy. Kromì kaktusaøení miloval ka¾-dodenní dlouhé proházky se psem, víkendové výlety i turistiku v horáh ( jen v rumun-skýh byl bezmála dvaetkrát), objevování a pozorování rostlin a nakone i aktivní úèastna ohranì pøírody. Proto se také stal èlenem Orhidea klubu a Èeského svazu ohránùpøírody. Dal¹í velikou zálibou pak bylo fotografování { kalendáø na rok 2012 sestavenýz vlastníh fotogra�í rostlin, který mnohým z nás daroval, je toho dùkazem. Pøes zimu zvalsvé pøátele domù, kde promítal diapozitivy z est. Pøi této ¹íøi zájmùnení divu, ¾e na kaktusybylo èím dálménì èasu a sám v posledníh leteh øíkával, ¾e kdy¾ na jaøe kvetou, je poka¾dénìkde mimo domov. Mirek rád diskutoval a vysvìtloval. Zapomenout nelze na vá¹nivé pìs-titelské debaty s Laïou Ka¹parem, z nih¾ i pøes ostrá slova èi¹elo veliké kamarádství. Jakrád jsem je pøi tom sledoval.SMirkem jsem se skamarádil na výpravì do rumunského pohoøí Retezat v roe 2006.Umìl pojmenovat mnoho kytek, vìdìl, kde rostou a hodnì znal i o geologii. Postupem èasujsme stále èastìji spoleènì vyrá¾eli do pøírody, témìø v¾dy i s jeho man¾elkou. Vìrným sou-putníkem nám bývala fenka Barèa. Spoleènì jsme hledali jedinou lokalitu vzáné orhidejejazýèku jadranského v ÈR u Ketkovi, fotili endemikou rumìnii turòanskou nad kaòo-nem Zádielu na výhodním Slovensku èi pro¹li v Rumunsku kaòonem øeky Nery estouzatesanou do skály. Byl toMirek, kdomì zavedl na nádherné Voj¹iké loukymodro¾luté pe-trklíèi a pliníky a ukázal zde kvetouí vstavaèe bledé. Vloni na podzim jsme je¹tì plánovalispoleènou výpravu naMuráò a do výhodního Banátu.. .Mirku, hybí¹. Dík za v¹ehno a doufám, ¾e se, a¾ nastane èas, zase potkáme u nìja-kého kvetouího zázraku. Karel Ka¹párekFotogra�e ke èlánku jsou na stráne 40.46



Køehkáanì¾nákráska zMexika{Mammillaria duweiJistì vìt¹ina z vás zná tuto drobnou a nì¾nou mamilárii, která pohází z mexikýh státùGuanajuto aQueretaro.Já sám jsem si semena tétomamilárie pøed lety objednal a rostliny vypìstoval ze semenz pìstírny S. Braka z USA. Rostliny vypìstované z tìhto semen jsou variabilní, jenompolovina z nih má jeden háèkovitý, dá se øíi papírovitý trn. Ostatní, a¾ je¹tì na jednu,jsou bez støedového trnu. Tato jediná se zela vymyká svým støedovým trnem. Ten je velmitenký, jakoby byl z pavouèího vlákna a je na rozdíl od ostatníh háèkovýh trnù asi 2,5 mdlouhý. Ostatní støedové trny nedosahují délky 2 m. Nì¾nost této mamilárie je zpùsobenaasi 30 obvodovými (radiálními) trny, které jsou peøíèkovitého harakteru. Rostliny alespoòv mýh podmínkáh nerostou nijak ryhle, ale ji¾ tøetím rokem od výsevu nìkteré z nihkvetly. Kvìty se otevírají na jaøe a v¹e závisí na zimování a také déle a prùbìhu zimy apoèasí na jaøe.Letos rostliny mnou pìstované zapoèaly kvést teprve ve druhé polovinì kvìtna a nej-vìt¹ího vrholu kvìtenství dosahují právì v tìhto dneh, tj. kolem 10. èervna. V loòskémroe se kvìty objevovaly a¾ dopùlky èervene.Byly to kvìty sie ji¾ jednotlivé, ale pøestomnìpotì¹ily. Barva kvìtù je na¾loutlá a kvìty jsou pøi plném otevøení maximálnì do 2 m v prù-mìru. Rostliny dorùstají do velikosti tìla asi 4{6 m v prùmìru a poté zaèínají odno¾ovat.Mnì samotnému se nejvíe líbí rostliny rostouí jednotlivì. Plody, které se po sprá¹ení kvìtùna rostlinì vytvoøí, jsou svìtleèervené, velikosti asi do 1 m a obsahují èernohnìdá semena.Dobøe vyzrálé plody mají i dobøe klíèivá semena, ze kterýh nám vzejde nová generaetìhto pìknýh rostlin.Já sám se sna¾ím spra¹ovat kvìty rostlin s háèkovitými papírovitými trny mezi sebou adoufám, ¾e v nìkteré xté generai se tento jev (kultivae) ustálí a z vyprodukovanýh semenbudou rùst uniformní rostliny.Mammillaria duwei pohází { nebo alespoò mnì je známo {pouze ze dvoumexikýh státù, kde roste v nadmoøské vý¹e od 1800 m a¾ po 2000m.Rostliny pìstuji v minerálním substrátu, tak jako témìø v¹ehny svoje kaktusy. Tenje slo¾en z písku místní pískovny a stavebního perlitu. Zálivka je provádìna jedenkrát za4{5 týdnù, to podle poèasí. Pro zálivku pokud mo¾no pou¾ívám de¹»ovou vodu, kterou 2×v roe obohatímoLignohumát a takté¾ 2× v roe pøidávámhnojivo. JakoohranupøidávámCon�dor 200 OD.Zimuji na verandì v pøepravkáh, kde mají nìkteré rostliny víe a jiné ménì svìtla, topodle toho, jak jsou v pøepravkáh umístìny. Teplota zde kolísá a pohybuje semezi 7{12 ◦C.Pokud to poèasí dovolí, jsou rostliny o nejdøíve umístìny na jaøe do skleníku. V roe 2012to bylo ji¾ kolem 18. 3., letos a¾ po desátém dubnu. Vám v¹em, kteøí tuto mamilárii ve svésbíre máte, pøeji, aby vám pøiná¹ela o nejvíe radosti a potì¹ení. Vám, kteøí si ji hystátepoøídit, nebo vyset její semena, pøeji hodnì úspìhù.Jaroslav Ka¹parovský www.kaktusy-adenia.wz.czKaktusáøské ake(V = výstava) 5.{8. 9. Frýdek-Místek V { Èeladná 5.{15. 9. Praha Podzimní V 7.{8. 9. Zvolen 7. 9. TrnavaSympózium + burza 13.{14. 9. Roudnie n. L V 13.{14. 9. Sokolov V 14.{17. 9. Ryhnov n. K V 20.{22. 9. Dìèín V 28. 9. Chrudim Zavírání sezóny 11.{12. 10. Ko¹ie DOD { Bot. zahrada UPJ© 17.{20. 10.È. Budìjovie V Hobby 2013 47



Výroèní kalendáøI rozhodl se výbor klubu vydat kalendáø. Èeká nás významné výroèí, tak proè je nezdùraznita nepøipomenout i takovou formou.Kalendáø je zajímavýmimo jiné tím, ¾e vedle zvýraznìnýh akí klubu obsahuje hlavníastronomiké údaje jako výhody a západy Slune a Mìsíe, mìsíèní fáze apod. Obrázkypøispìlo nìkolik èlenù klubu, texty poskytli Stanislav Stuhlík a Radek Èeh. Jednodu¹e {Astrophytum sobì. Kalendáø vyhází témìø zároveò s tímto èíslem zpravodaje.

Hostitelé na Ostravsku: Pánové ®ídek, Chvastek, Král a ShlezingerAzet { 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.org48


