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Nejkrásnìj¹í období je patrnì podzim. . .kdy¾ mámilá shrabuje listí. . . {Od asoiované písnièky ryhle na zem.Mámepomimoøádnýh snìmovníh volbáh. Vidìli jsme a potvrdila se nespokojenosts dosavadním zpùsobem vlády, zároveò v¹ak mo setrvaènosti, propagandy a mù¾eme sejen dohadovat, jaké nás èekají èasy pod vlivem novýh lidí a stran. Nakolik jsou shopnipomoi zmìnì k lep¹ímu nebo bude-li to zase jen jinobarevná variae na dosavadní téma.Mimona¹ehranie stojí za zmínkudvìudálosti souvisejíí sUSA.Málembezvýhodnéjednání o novém rozpoètu potápìjíí se ekonomiky a provalení odposlouhávání evropskéelektroniké komunikae Amerièany.U¾ívajíe si povìtrnostnì elkem pøíjemného podzimku hystáme si místo pro uskladnìnírostlin na zimu a ty itlivìj¹í u¾ tam stìhujeme. Sklízíme poslední úrodu ze zahrad a hys-táme se spolu s pøírodou na zimu. Pro nìkoho mo¾ná bude obdobím zimního spánku, jinývyu¾ije toto období po návratu tradièního støedoevropského èasu ke ètení, studiu, pøípravì,setkávání nebo k jinému kulturnímu a spoleèenskému vy¾ití.Mnozí vyu¾ijí tento èas a tuto pøíle¾itost ke proházení, tøídìní, zálohování a mazánísvýh fotogra�í, aby zhodnotili výsledky svého usilování. U tìh fotogra�í si mù¾ete býtjisti, ¾e bude opìt vyhlá¹ena soutì¾ o snímek na plakát pro výstavu a nedá se vylouèit anivydání kalendáøe èi jiné tiskoviny nebo prezentae, kde budeme volat po pøíspìvíh vás {èlenù a ètenáøù na¹eho zpravodaje.Mo¾ná nìkdo z vás pøi úklidu najde nìjaké historiké záznamy, materiály, literaturuspojenou s na¹ím klubem nebo vùbe s èeskoslovenským kaktusáøstvím. Takové kouskymohou být informaènì a historiky velmi enné, proto výbor Astrophyta bude vdìèný zaposkytnutí (trvalé nebo aspoò na okopírování) takovýh materiálù. V¾dyt klub je zde {v rùznýh podobáh { ji¾ témìø devadesát let.A to je zároveò motiv, který nás bude provázet elý následujíí rok. Aèkoliv se èinnostklubu nebude výraznì li¹it, heme výroèí zviditelnit a víe se prezentovat. Tøeba to pomù¾eke zpomalení úbytku èlenské základny, kdo ví. Pøedbì¾nì plánujeme odli¹ný haraktersympózia s víe men¹ími pøedná¹kami a uva¾ujeme o jiném místì konání. Nevíme je¹tìzela, jakou formou prezentovat historii i nové informae, nabízí se tiskovina nebo nìjakámultimedia. Zima uká¾e.K obsahu èísla: Vedle èinnosti klubu a výboru se zamìøíme na významné sezónní události:Zavírání sezóny v Chrudimi s pøedáním eny Zlatý Alberto a øíjnové sympózium. Nebudouhybìt ani doplnìní a opravy k minulému obsa¾nìj¹ímu èíslu. Upozornili jste mì i sámjsem na¹el, o se neve¹lo, o je jinak, o doplnit a upøesnit. Za literární pøíspìvky dìkujipøedev¹ím Radkovi Èehovi. Nehybí ani spoleèenská kronika.Tím zároveò vyrovnám urèitý dluh, kdy¾ dluhy mají být konem roku splaeny. A ¾etento Azet je letos poslední, není lep¹í pøíle¾itosti, ne¾ právì nyní, abyh podìkoval za v¹e,èím jste byli klubu i zpravodaji u¾iteèní a hlavnì pro pøání lásky, klidu a radosti do novéhoroku 2014. Nám v¹em pøeji radostná setkávání spolu navzájem i s na¹imi rostlinami pøímonebo prostøedniotvím textù a obrázkù.Pohoda, hezký den Josef50



Shùze výboru 13. srpna 2013Výbor se se¹el opìt na obvyklém místì u pøedsedy Stuhlíka. Hlavními body jednání bylprogram pøedná¹ek na èlenské shùze a pøedná¹ky na øíjnové sympózium.Diskutovalo se i o dal¹ím osudu webovýh stránek klubu. Bylo navr¾eno pøevedenísprávy doményastrophytum.cz na èlena výboruRadkaÈeha a padlo nìkolik návrhù naeditora stránek.Byla zmínìna pøíprava zájezdu na zavírání sezóny do Chrudimi a výbor klubu navrhlnominovat na rok 2014 p. Staníka na výroèní enu Zlatý Alberto. Tento návrh pøedne-sou na¹i tøi zástupi na hrudimském jednání výboru Spoleènosti èeskýh a slovenskýhpìstitelù kaktusù a sukulentù.Redaktor pøipraví propagaèní letáèek k sympóziu ihned po upøesnìní pøedná¹ek.Pokladní Jana Èehová informovala, ¾e byl zalo¾en nový úèet klubu, peníze pøevedenya pøipravuje se následné zru¹ení starého úètu (dùvod: vý¹e bankovníh poplatkù). O èísleúètu amo¾nosti plaení èlenskýh pøíspìvkù budete informováni dále v listu.V neo�iální èásti jsme pogratulovali Janì Èehové k narozeninám.Èlenská shùze 6. záøí 2013Úvodní èást shùze vedl pøedseda Stuhlík. (Nepou¾il v¹ak, ani potom ostatní, dostupnouzvukovou tehniku a v ruhu zpùsobeném i nekázní úèastníkù zanikaly nìkteré informae.Proto se omlouvám za mo¾ná ne zela pøesný pøepis.) Nejprve oznámil místo a èas konáníleto¹ního sympózia, program pøedná¹ek a organizaèní zále¾itosti.Úèastníi mìli mo¾nost prohlédnout si ukázkový výtisk klubového kalendáøe na rok2014. Na sympóziu bude ji¾ k zakoupení.Pøedseda oznámil, ¾e pøijímá objednávky na Atlas kaktusù. Zájemi mají mo¾nostzaplatit pøímo jemu jako pokladníkovi Spoleènosti.Dále pøipomenul gymno�lùm ka¾doroèní setkání v Doubravníku a v Èebínì 21. záøí.Petr Metela informoval o pøípravovaném zájezdu. Proto¾e nebyla obsazena v¹ehnamísta èleny, kteøí mají zásluhy na pøípravì a fungování výstavy, nabídl mo¾nost dodateè-néhopøihlá¹ení ostatnímèlenùmspoplatkem100Kè.Doplòujíí informaeposkytl iRadekÈeh.Dr. Sedlák informoval o právì zahájené a je¹tì týden trvajíí výstavì kaktusù a dal¹íhsukulentù ve sklenííh botaniké zahrady Pøírodovìdeké fakulty Masarykovy univerzityna Kotláøské ulii. Poskytl k tomu informaèní letáèky.Pøed pøedná¹kou probìhlo slosování vstupenek. Cen bylo mnoho a poskytli je èlenovéVa¹íèek, Ka¹par, Dobe¹ová a zøejmì i nìkteøí dal¹í, jim¾ se omlouvám, jednak proto, ¾ejsem ze záznamu zela nepohytil jména a zároveò kvùli tomu, ¾e jsme si je ve spìhunezapamatovali.Hlavní pøedná¹ku námpøi¹el prezentovat LumírKrál zOstravy.Mnozí si jejmù¾emepama-tovat, není to tak dávno, kdy u nás v Brnì pøedná¹el. Po nìkolikaminutové pauze zpùsobenéøe¹ením tehnikýh problémù zaèala pøedná¹ka, která u¾ potom nemìla dal¹í hybu { idíky tomu, ¾e pøedná¹ejíí pou¾il zvukové zaøízení a bylo dobøe rozumìt. 51



Tématem pøedná¹ky byla Patagonie. Je to oblast nejji¾nìj¹í èásti jihoamerikého kon-tinentu na území Argentiny. Dozvìdìli jsme se základní historiké a zemìpisné informaeo této krajinì. Je tam øada národníh parkù zejména v oblasti hor a jezer, zemì je geologiky,zoologiky i botaniky velmi zajímavá. Vidìli jsme kolonie tuèòákù, lahtanù a rypou¹ù. Vi-dìli jsme národní parky se zkamenìlými stromy, na nì¾ jsoumístní velmi hákliví a dùkladnìvás na odhodu zkontrolují, zda si odtud nìo neodná¹íte. Není prý v¹ak problém najítstejné zkamenìliny na okolníh kopíh mimo park. Vidìli jsme obrázky s ledovem, kterýmá uvnitø tunel a odpadávají z nìj pøi tání kusy ledu do vody. V okolí rostly keøovité fuhsie.Tím se pøedná¹ejíí pøenesl k botanie { hlavnímu tématu pøedná¹ky.Cesta i pøedná¹ka pokraèuje z jihu na sever podél hor a krásnýh jezer. Poblí¾ hory FitzRoy (3405m), kterou v¹ak kvùlimrakùmestovatelé nevidìli, se vykoupali v termálníh vo-dáh a pokraèovali kNPLanin (jméno podle tamní sopky). Tam zaujaly obrovské araukáriea krásné ibuloviny a skalnièky.Nyní se Lumír Král dostal ke kaktusùm. Zaèal systematikou botanikou: Zmínil rodyAustroatus, Pteroatus aMaihuenia, druhMaihuenopsis darwinii a jeho variety. Ze sys-tematiky pøipomenul tamní základní (3 ze 4) podrody èelediCataeae: Zejména Catoides(Gymnoalyium, Cereus, Austroatus. . .),Maihuenia (dva druhy),Opuntiade { (Maihue-nopsis) a opunie a pterokaktusy. V proviniíh Chubut a Santa Cruz na¹liGymnoalyiumgibbosum a jeho variety. Od G. shatzlianum na¹li na typové lokalitì pouze tøi rostliny nadzávodní dráhou. Zároveò tam rostou notokaktusy, wiginsie, Notoatus submamulosus adal¹í. Tìm se pøíli¹ nevìnoval, pøe¹el k austrokaktusùm.Rod Austroatus popsali v roe 1922 Britton a Rose. (Pøedná¹ejíí nav¹tívil typovénalezi¹tì.) Èasto zmiòovaný Austroatus bertinii byl popsán ji¾ roku 1863. Je¹tì døíve {z roku 1859 pohází popis opuntie spiniory (A. spiniorus), dále star¹í druh A. philipii.Za významné odborníky v této oblasti pova¾uje LumírKrálman¾ele Sarnesovy (vzpomeòtesi na loòské sympózium) a komunikuje s nimi. Zajímavostí rovnì¾ je, ¾e Katalog èeský u¾v roe 1870 uvádí, ¾e Franti¹ek Seitz mìl tyto rostliny ve sbíre. Patagonským rostlinám sehodnì vìnoval Castelanos v Buenos Aires. Dále ji¾ zmiòovaní Britton a Rose i Bakebergnaházejí shodu, Kurt Bakeberg v roe 1959 u¾ uvádí 4 druhy. Fridrih Ritter dále popsaldruhA. hibernus.S odkazem na Sarnesovy (minulé brnìnské sympózium) uznává pøedná¹ejíí 5 druhùrodu Austroatus. Mo¾ná to v¹ak není poslední slovo, proto¾e nìkteré vlatnosti a mor-fologiké znaky na rostlináh pìstovanýh ze semen, která pøivezl Jaroslav Proházka,naznaèují, ¾e mù¾e jít o dosud nepopsaný druh.Zkráeno, nemám k dispozii elý záznam pøedná¹ky.Shùze výboru 17. záøí 2013I toto úterý se se¹el výbor klubu u pøedsedy Stuhlíka. Projednávala se distribue a pro-dej kalendáøù (Chrudim, sympózium) a byl navr¾en zpùsob redakèní práe u klubovýhtiskovin.Rovnì¾ byl upøesnìn plán pøedná¹ek a následujííh akí klubu.Na klubovýh webovýh stránkáh provede nutné aktualizae je¹tì Zdenìk Koláèek(hlavnì ohlednì sympózia). Úkol pøevedení domény a správy nadále trvá.52



Výbor projednal organizai zájezdu do Chrudimi a urèil zástupe za Petra Metelu,který v té dobì ji¾ bude na jednání výboru Spoleènosti v Chrudimi. Vedouím zájezdu bylustanoven Jiøí Peòás, k dispozii bude Karel Ka¹párek.Výbor klubu dále probíral organizaèní a tehniké podmínky sympózia.Zavíráme sezónu a oslavujeme AlbertaKa¾doroèní kaktusáøská pou» { Zavírání sezóny v Chrudimi { byla tentokrát pro ná¹ klub významnìj¹í azaslou¾í si ponìkud víe písmenek ne¾ obvykle. Dovolím si zaèít soukromým povídáním (a bude v tom ikousek mimotématu). Slibuji v¹ak, ¾e se rád vrátím ke kaktusùm a kaktusáøùm a ¾e o ni z toho, o jsempohytil, nepøijdete.Bylo { nebyloDoChrudimi jezdímu¾ dlouhou øadu let.Mo¾ná asi tolik, o þsu smojùÿ { tady kolem ètvrt-století (plus/mínus). Pavla Pavlíèka znám jako prodeje kaktusù z výstav Flora v Olomouia pozdìji skrze jeho katalogy semen a rostlin jako jednoho z prvníh dostupnýh prodejùkaktusù. Není tedy divu, ¾e jsem tehdy jako nad¹ený a ka¾dé slovo a ka¾dou zprávu hltajííkaktusáø (mimo jiné { pøi ¹íøi svýh zájmù) odebíral i jeho katalog, objednával a posléze ijezdil do Chrudimi. Sám a nìkdy s rodinou èi známými.Vzpomínám na þbudovatelskéÿ nad¹ení, kdy v Chrudimi vznikala (v¹ak zakrátko po-¹la) referenèní sbírka kaktusù, vzpomínám i na jedny z prvníh poslednìsobotnìzáøijovýhpoutí pod názvem þZavírání sezónyÿ.Postup byl obvyklý: Sednout na první vlak do ®ïáru (Havlíèkova Brodu), pøesednoutna autobus/vlak a dokodrat se do Chrudimi. Tam dojít na Rozhlednu, projít si skleníkya prodejnu, nakoupit, o tøeba, pøejít na místo konání burzy (v posledníh leteh jídelnaa èást administrativní budovy nìkdej¹í fabriky Transporta (vzpomínáte? { váhy), protlaèitse, prohlédnout, nakoupit a pryè odsud do mìsta na obìd. Kdy¾ to trohu ¹lo, zastavit sev muzeu, v kostele, vMydláøskémdomì...A na druhou hodinu po obìdì mazat do kina Svìt na odpolední program. Ten sestá-val z besedy a nìkolika krátkýh pøedná¹ek. Posléze byl doplnìn a zahajován pøedávánímvýroèní eny Spoleènosti { Zlatý Alberto. Tato keramiká kahle s reliéfem Vojtìha Frièea se zlatým plí¹kem stejného designu se stala symbolem pro oenìní zásluh osob, kterévýznamnì pøispìly rozvoji èeského a slovenského kaktusáøství.Naveèer po pøedná¹káh následovala volná zábava s ountry bálem. Té jsem se v¹aknikdy nezúèastnil spìhaje domù a nemaje s kým si zatanovat. Nedìle bývá (znám jenz doslehu) pøíle¾tostí k posezení pøi spravovaí èesneèe na zahradì u Pavlíèkù, rozlouèenía náv¹tìvám sbírek v blízkém okolí.Postupem èasu, jak se Chrudim zaèala stávat tradií, bylo do tohoto místa a èasu na-smìrováno zasedání výboru Spoleènosti a redakèní rady èasopisu Kaktusy (kde máme jakoklub tøi/respetive dva své zástupe). To probíhá v pátek pøed vypuknutím v¹eobenéhoþblázineÿ a babylónu. Proè babylónu? Zavírání sezóny u¾ dávno není pouze èeskosloven-skou zále¾itostí. Ten den { a zejména na burze { bývá sly¹et smìsie evropskýh jazykù.Pol¹tina, ukrajin¹tina, nìmèina, angliètina a je¹tì nìjaké dal¹í, které jen odhaduji. 53



K obené harakteristie nelze nedodat, ¾e to mají hrudim¹tí dobøe naplánované a ¾ejim vìt¹inou vyhází i pøíjemné babíletní poèasí (dé¹» pamatuji opravdu vzánì a kdy¾ u¾,tak spí¹e ¹lo o pøeháòky).Leè zpátky k vìi a k leto¹nímu setkání:2013Leto¹ní poslední záøíjová sebota vy¹la na 28. { svátek Válava. Zavírání sezóny bylo odli¹név nìkolika ohledeh. Vìt¹inou v¹ak vyházejí z jedné skuteènosti. Na Zlatého Alberta bylnominován a potvrzen ná¹ pøedseda Stanislav Stuhlík. Výbor klubu se toho hopil a beznejmen¹ího zaváhání zvolil místo a termín tradièního zájezdu. { Pøiznejme si upøímnì:Chrudim i tak u¾ dlouho bývala na¹í neo�iální výjezdní èlenskou shùzí. Potkával jsem tamtolik známýh tváøí a s nìkterými jsem i nìkolikráte jel jako vytí¾ení auta. { To¾ tentokrátjsme se rozhodli to udìlat o�iálnì se v¹í podporou klubu.ZájezdZájezd naplánoval Petr Metela elkem obvyklým zpùsobem. Li¹ilo se jen datum. Odjí¾dìlijsme z Brna od Janáèkova divadla v ¹est hodin ráno. Proto¾e se pøihlásilo málo þzaslou¾e-nýhÿ (brigády a slu¾by na výstavì) èlenù, kvùli nim¾ se zájezd konává, dostali pøíle¾itosti ostatní, jen za mírný stokorunový poplatek. Nebylo jih mnoho, nìkteøí v¹ak rádi tutonabídku vyu¾ili.Cesta probìhla velku hlade pouze s drobným zaváháním na zaèátku Chrudimì.Autobus nás vysadil mezi Pavlíèkem a burzou, tak¾e si ka¾dý mohl vybrat. Vìt¹ina zamíøilanejprve na burzu.U Pavlíèkù bylo tentokrát trohu volnìji ne¾ obvykle, mo¾ná právì proto, ¾e mnozíhtìli hytnout pøedev¹ím zaèátek burzy. Pohodová atmosféra, skleníky, prodejna, buøty apivo na zahradì, rozhovory s pøáteli, které potkáváme jednou za dlouhý èas.. .Leè ten èas je drahý, proto ryhle na burzu: Hlava na hlavì, noha pod nohou, rukav rue, òadro na hrudi, jeden pøes druhého, otøít èelo, pardon, já nerad, zabalíme, je¹tìjmenovku, a tohle znáte? Jedno lahvové, gulá¹, prosím, dìkuji pìknì.. . { Místa málo, lidíhodnì, radìji honem domìsta.MìsteèkoZde je slibované mimotéma: Chrudim mám za ta léta prohozenu nejen jako kaktusáø,nýbr¾ i jako rodiè a spoleèník mýh blízkýh i známýh, s nimi¾ jsem tu jezdil. A proto¾enejen kaktusy je èlovìk ¾iv, patøí zajít také domìsta.{ Mìsta { spí¹e mìsteèka, které v sobotu pùsobí (kromì automobilového provozu nahlavním prùtahu) velmi ospale a¾ línì. Je to asi i tím, ¾e entrum (kopovité námìstí) byloosvobozeno od automobilové dopravy. Je mo¾né potkat svatební spoleènost poblí¾ kostela,stánkaøe s kvìtinami a nìkolik ojedinìlýh hodù.Ani vmístníh restauraíh nebývá kdovíjak narváno. A to je dobøe. K jídlu patøí klid.Dojezeno, dopito zaplaeno, zvedneme se a o s naèatým veèerem? Kdy¾ se to dobøenaplánuje, dá se stihnout mìstské muzeum, kde kromì stálýh expozi historie mìsta,drobného umìlekého øemesla a plakátù Alfonse Muhy (loni roz¹íøené o nové pøírùstky)54



probíhají zhruba dvì doèasné výstavy. Letos to byla entomologiá amýtiká. Ta první je el-kem jasná: Preparovaný hmyz, náøadí a nástroje pro odhyt, preparai a hov, þ¾iváÿ insek-tária, návody, informaèní panely, hry pro dìti. Mýtiká výstava v pøízemí byla zamìøena navztah (zejména) antikýh { tedy øekýh a øímskýh bo¾stev k aplikované nomenklaturnílingvistie. Neboli napø. u biblikého Goliá¹e (Samuelova kniha) jste na¹li stejnojmennéhoafrikého brouka atdd. (a tak dlooooouuuho dále).Za zmínku stojí soha pøedmuzeem.Holubi kálejí na Josefa Ressla. Byl to hrudimskýrodák, tehnik, lesák, konstruktér lodí a pøedev¹ím vynáleze lodního ¹roubu. Ve své dobìnedoenìný, znièený a ztrápený, jako mnozí, kteøí pøedbìhli dobu. (Mo¾ná si vzpomenetena tøídílný ¾ivotopisný �lmBronzová spirála v hlavní roli s Viktorem Preissem).Nahoøe na námìstí nepøehlédnete kostel Nanebevzetí Panny Marie. Stojí za prohléd-nutí, projítí, prohlídkuumìlekýhprvkù.Rádi se vás ujmoupøipravení prùvodi, bìda vámv¹ak, kdybyste si htìli nìo vyfotit. Na to jsou zvlá¹» itliví a vèas vás vyká¾í do patøiènýhmíst. Pøi tro¹e ¹tìstí zaslehnete nádherný zvuk varhan, od nìj¾ se nesnadno odhází.Kousek od kostela vpravo (pøi pohledu nahoru proti prùèelí) se nahází Mydláøskýdùm. Je to snad nejstar¹í dohovaná støedovìká stavba. Kromì toho, ¾e tam sídlí vìhlasnéloutkáøské muzeum, je zajímavý tøeba i tím, ¾e má studnu vyvedenu a¾ do druhého po-shodí. Je to dominanta hrudimského návr¹í zespoda od øíèky Chrudimky, z míst, kde jekino, v nìm¾ v posledníh leteh probíhá odpolední program zavírání sezóny.Chrudim bývala nejvýznamnìj¹ím mìstem výhodníh Èeh. Teprve za prùmyslovérevolue ji díky labské vodì a ryhlej¹í výstavbì ¾eleznièní trati pøedbìhly blízké Pardubie,které se o svou prioritu následnì handrkují s Hradem Králové. Chrudim zùstává v pozadíjako ospalé mìsteèko o¾ívajíí pouze poslední sobotu v záøí kaktusáøskou poutí.Spoleèenská akeUtrmáení burzou a odpoèatí po obìdì se obvykle sházíváme v hrudimském kinì doleu øeky. Letos v¹ak kvùli rekonstruki kina byla ake pøesunuta do þdùstojného prostøedíÿSpolkového domu pøi hlavní silnii. Dùm poskytoval témìø stejné zázemí a slu¾by jakokino, sál je v¹ak velmimalý a kapaita kolem stovkymíst nestaèila. Atmosféra byla stísnìná,vìtrání ni mo, tehnika taky obèas neposlouhala, leè pøes zmínìné nesnáze probìhlpøipravený program témìø podle plánu.Zlatý AlbertoPo pøivítání Karlem Pavlíèkem (loni pøevzal od svého ote Pavla þkormidloÿ hrudimskéhospolku a tudí¾ poøadatelství ake) nastala hlavní událost (proè jsme zde vlastnì jeli) {pøedání výroèní eny Zlatý Alberto.Byla ohuzenao slavnostní zahájení hrudimskýmprimátorem, který byl zrovnamimomìsto. Rovnì¾ z vá¾nýh dùvodù nepøi¹el Jaroslav Záhora s pøedná¹kou o ehinofosulo-kaktuseh. Pøesto¾e nahystal ozvuèenou prezentai, nepodaøilo se to tehniky zaøídit,proto byl pozmìnìn program pøedná¹ek.Kdo ète pozornì, ví, proè uprostøed první øady sedìl ná¹ pøedseda a èekal na oslo-vení. Nejprve v¹ak se ujal slova pøedseda Spoleènosti Jaroslav Víh. Pøedstavil StanislavaStuhlíka, pøipomenul, ¾e je oba spojuje spoleèná vá¹eò { notokaktusy. Oenil jeho èinnostv Notoseki a publikaèní aktivity. Nastal ten správný èas pro pøedání plakety s diplomem.55
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Pøedání eny a ¹»astný dr¾itel56



Sympózium { prezene a pøíprava sálu

Tomá¹Kulhánek a Stanislav Stuhlík
Vstupenky na Sympózium 57



Atmosféra a prostøedí minisálu Spolkového domu pøi pøedávání Zlatého AlbertaPo nezbytném zapózování pro fotografy a uklidnìní obeenstva podìkoval ná¹ pøed-seda navrhovatelùm, shvalovatelùm a v¹em, kdo se pøi¹li podívat a poblahopøát mu. Hnedse pak ujal slova na první z øady bleskovýh pøedná¹ekminisympózia.Pøi takovýh pøíle¾itosteh bývá zvykem, ¾e laureát (dr¾itel eny, pùvodnì mínìnoþovìnèený bobkovým listem = vavøín, laurusÿ) pøednese kromì podìkování jakési urriu-lum vitae { øeè o sobì a o úspì¹íh, kterýh dosáhl. Toho nás v¹ak Stanislav Stuhlík u¹etøil.Popodìkování zaudìlení presti¾ní výroèní eny obratnì vyouval stylem, ¾e he podìkovatformou minipøedná¹ky, která je vzpomínkou na nejkrásnìj¹í kaktusy, které poznal v jejihdomovinì.Pøedná¹ka nás pøenesla na hranii Brazílie a Uruguaye, do státu Rio Grande do Sul,oblasti kolemmìsta Sant'Ana do Livramento. Po obeném zemìpisném a spoleèenskovìd-nímúvodunámpøedstavil rostliny této oblasti (zejména notokaktusy awiginsie) i nesnadnýzpùsob, jak putovat a dostat se k nim. Pøedná¹ku zakonèil proházkoumìstem a restauraís výrazným kuhaøskýmumìním.Dal¹í pøedná¹kyPo malé pøestáve následovala pøedná¹ka Romana ©tarhy o jeho poslední estì do Afriky.Projel spoustu zemí a nakone zamíøili do Somálska { sdru¾ení ¹estnáti státù. Sly¹eli a vi-dìli jsmepodobnéobrázky a vyprávìní jakonana¹í klubovépøedná¹e letos v kvìtnu. Padalydále názvy jako aloe, sansevieria, karaluma, adenium, dorstenia, ehidnopsis, euforbie.. .Obèas nìjaká pìstitelská poznámka... K zajímavùstkám patøily i rostliny napadené ¹kùdi(èervi). Nebo ¹li prozkoumat novì popsaný druh a na¹li jen nìjaké hybridy. Posléze zjistili,58



¾e na¹li, o hledali. Kouzelná byla miniaturní velikost nìkterýh rostlin (na fotogra�i po-rovnávaná s velikostí kozího bobku). Rostliny se èasto vyznaèují znaènou variabilitou, kterásvádí k popisování novýh druhù. V¹e se odehrávalo v doprovodu þpistolníkùÿ, spoleènosta kultura je tam na na¹e pomìry hodnì nevlídná.Kvùli zmìnì programu a nepøítomnosti jednoho pøedná¹ejíího nastoupil po dal¹ípøestáve Milan Zahar s pøedná¹kou o Paraguayi. Zaznìla ponìkudmonotónnìj¹í sloven-¹tina. Kromì zemìpisnýh, pøírodovìdnýh, klimatologikýh, soiologikýh, národopis-nýh a kulináøskýh zajímavostí jsme se nejvíe doslehli o diskokaktuseh. Pøedná¹ka seelá nesla ve zmínìném pestrém stylu, o¾ nebylo vùbe na závadu, aby posluhaèi bylishopni udr¾et pozornost po nároèném dopoledni a vìt¹inou po obìdì.Následujíí pøedná¹ka (pro nás poslední, abyhom stihli pøijet do Brna v rozumnouhodinu) se nesla opìt v odli¹ném duhu. Bylo to dáno osobností pøedná¹ejíího. Tím bylJaroslav ©nier. Kdo jej zná, pøíli¹ pøekvapen nebyl. Nìkomu se v¹ak takový zpùsob pro-jevu nemusí zamlouvat. Jarda od zaèátku inzeroval seznámení s novým druhem aztékia.Shválnì nás v¹ak hvíli napínal obrázky a vyprávìním o zebrovanýh astrophyteh, kory-fantáh, kvetouíh leuhtenbergiíh a øeèmi v¹elijakými. Leè doèkali jsme se.Doèkali jsmese smr¹ti lep¹íh iménìkvalitníh obrázkùdoprovázené emotivnìpøibarvenými komentáøi,hvílemi vtipnými, místy obhroublými.. .Myslím, ¾e nikdo nebude pohybovat, ¾e v pøípadì tohoto aztékia jde skuteènì o novýdruh. Informae a obrázky se dají najít i na webu. Jsou u¾ k dostání i semena (jedno zastovku) a nikdo zatím neví, jak se to bude pìstovat, jak ryhle a zda se i z této novinky staneve sbírkáh bì¾ná rostlina.Jak u¾ jsem zmínil, touto pøedná¹kou zamykání sezóny zdaleka neskonèilo. Pro ná¹zájezd v¹ak ano. Museli jsme dojít pøes pùl mìsta k autobusu (je¹tì¾e Chrudim není takrozlehlá) a vydali jsme se na zpáteèní estu. I ta dopadla klidnì, dojeli jsme v poøádku, vèasamyslím, ¾e vesmìs spokojeni.A nakone. . .Nakone by patøilo napsat nìo jako hodnoení, dojmologii. Omezím se v¹ak na vypíhnutíhlavníh fakt, kterámì zaujala, proto¾e jsem své povídání jimi prùbì¾nì prokládal.Trohuke ¹kodìbylo pøemístìní odpolední spoleèenské èásti programudoSpolkovéhodomu. Prostor byl stísnìný, stovka míst k pohodlí nestaèila. Leè o se dalo dìlat, kdy¾ velkýa pohodlný kinosálmají zrovna v rekonstruki.Organizae a ovládání tehniky rovnì¾ pùsobily dojmem nepøíli¹ zku¹eným a promy¹-leným. Tak nìjak provizorium na provizorium. Èekání, zkou¹ení, pobíhání.. . Poøádnì jsmenevìdìli, o se bude dít, taková fu¹eøina nebo o. Nevadí. Obsah byl kvalitní a zajímavý,poèasí hezké a pøíjemné, mnozí se setkali a povykládali si s lidmi, s nimi¾ bylo o èem,mnozíkoupili rostliny èi jiné u¾iteènosti. Pamì» je selektivní a stejnì si nakone budeme vyprávìto tom, kterak Standa dostal toho Zlatého Alberta a ©nier tam pindaje ukazoval Aztekiumvaldezii, které nìkteøí z nás vidìli poprvé v ¾ivotì.Stalo se tradií, ¾e v pøedveèer hrudimské kaktusáøské pouti se koná zasedání výboruSpoleènosti, kdemáná¹ klub tøi své zástupe a redakèní rady èasopisuKaktusy (2 zástupi).Tentokrát máme autentikou zprávu od Radka Èeha.Na poslední stráne dole { Pøed odjezdem z Chrudimi 59



Zasedání výboru SÈSPKS 27. 9. 2013 v ChrudimiDostal jsem za úkol, abyh vás informoval o zasedání výboru SÈSPKS, které se konalo27. 9. 2013 v Chrudimi v pøedveèer nejvìt¹í kaktusáøské a sukulentáøské události v roe, ato tradièní hrudimské burzy a zamykání sezóny.Zaèátek shùze byl plánován na 17. hodinu, ale z dùvodu prodlou¾eného jednáníredakèní a vydavatelské rady v¹e zaèalo a¾ v ¹est veèer.Shùzi zahájil prezidentpø. JaroslavVíhzprávouoèinnosti odposlední shùzevýboruSpoleènosti. Pro zajímavost, èleny Spoleènosti je a 80 organizaí, z toho 10 ze Slovenska.Následovala zpráva hospodáøe a leto¹ního Zlatého Alberta pø. Stanislava Stuhlíka.Na úètu spoleènosti a v pokladnì byl k datu 27. 9. 2013 zùstatek 324 183,27 Kè. Do koneroku se v¹ak suma výraznì zmen¹í po zaplaení tisku èasopisu Kaktusy 4/2013 a speiálu.Dále za revizní komisi informoval pø. Ivan Kubát a vyzdvihl kvalitní prái hospodáøe.V¹e je pøehledné a v nejlep¹ím poøádku. Jak jinak, kdy¾ je hospodáøem ná¹ Standa.Za nepøítomného webmastera pø. Zdeòka Pode¹vu pøeèetl zprávu pøedseda JaroslavVíh. Spoleènost provozuje své internetové stránky cs-kaktusy.cz ji¾ 15 let. Celkemnav¹tívily webové stránky 272 000 lidí a jen za poslední rok to bylo víe ne¾ 33 000 pøístupù.Nawebu bylo informováno elkem o 64 akíh za rok 2013.Pokraèovala zpráva arhivní seke z úst pø. Jiøího Vohozky.Pøedseda RR èasopisu Kaktusy pø. Petr Pavelka informoval hlavnì o pøipravovanýhspeiáleh.Dal¹ím snad nejdùle¾itìj¹ím bodem byla ena èasopisu Kaktusy na rok 2014. Na re-dakèní a vydavatelské radì bylo pøedjednáno, ¾e se ena èasopisu mìnit nebude a zùstanestejná jako v roe 2013. V pøí¹tím roe se poèítá s vydáním dvou speiálù. Je¹tì se diskuto-vala úvaha, ¾e by se speiál mohl do budouna vydávat i v jinýh jazyíh ne¾ v angliètinì èinìmèinì. Ale jak pí¹u, zatím to je jen úvaha.Poplatky pro rok 2014:
•Èlenství 100 Kè
•Èlenství a èasopis v Brnì 100 + 270 = 370 Kè
•Èlenství a èasopis z Prahy 100 + 340 = 440 KèNásledujíí bod byl rovnì¾ dùle¾itý. Øe¹il se kandidát na Zlatého Alberta za rok 2014. Zak. k. Astrophytum Brno pro rok 2014 jsme navrhli pø. Romana Staníka z Bratislavy. Tense v¹ak kandidatury vzdal. Nakone byl jednohlasnì navr¾en a shválen první prezidentspoleènosti pø. Zdenìk Èervinka z Èelákovi.Pokraèovala diskuse na téma propagae na¹í spoleèné záliby. Pø. Alexandr Taslárz Mostu informoval o propagaèní èinnosti na ¹koláh v Mostì a okolí. Je to asi nejlep¹ízpùsob, jak dìtem pøiblí¾it na¹i spoleènou zálibu. Èlenové stárnou a mladýh bohu¾el monepøibývá. Bylo rozhodnuto a odsouhlaseno, ¾e bude pøí¹tí rok na burze stùl s nformaemio Spoleènosti. Rovnì¾ zde budemo¾né zakoupit nebo pøedplatit Atlas kaktusù.V rùzném pøedal pø. Pavlu Pavlíèkovi z Chrudimi èestnou plaketu pø. Ján Baran zeZvolena. Výbor ulo¾il pokladníkovi Spoleènosti, aby zalo¾il úèet u FIO banky pro sní¾enípoplatkového zatí¾ení a hlavnì pro levnìj¹í platby ze zahranièí.60



V¹ehny zprávy budou uveøejnìny v èasopise Kaktusy 4/2013 a doslovné itae budouk dispozii na internetovýh stránkáh spoleènosti.Na závìr snad jen, ¾e jsme si po veèeøi se Zlatým Albertem Standou Stuhlíkem pøipili nazdraví. Potom u¾ jsme se odebrali ubytovat na diskotéku, nad kterou jsme spali.Radek ÈehShùze výboru klubu 8. øíjna 2013Výbor se tentokrát se¹el o týden døíve, ne¾ bývá obvyklé. Dùvodem byla pøíprava sympóziaplánovaného ji¾ na nejbli¾¹í sobotu.Ponìkud ve stínu této ake byla rekapitulae a aktualizae dal¹íh akí klubu, hod-noení zájezdu (spokojenost, dobrá organizae, ni¾¹í úèast èlenù), informae o nastavenípøístupù k novému úètu, byl navr¾en zájezd na pøí¹tí rok (sbírky kaktusù ve výhodníhÈeháh) a bylo pøipomenuto pøedání správy webu.Po skonèení o�iální èásti jsme popøáli k narozeninám Lubomírovi Hrubému.SympóziumKa¾doroèní podzimní setkání probíhalo v tradièním duhu a stylu. Se¹li jsme se { jakopøedloni { v sále novolí¹eòského úøadu mìstské èásti, kde jsme mìli k dispozii v¹ehnopotøebné zázemí.Nìkteøí èlenové výboru pøijeli døíve, aby v¹e pøipravili k o nejlep¹ímu prùbìhu, proo nejlep¹í poslehovou i vizuální pohodu. Rozmístili jsme ¾idle a pouèeni z pøedhozíhonedostateèného zatemnìní opatøili jsme okna v zadní èásti sálu tmavou fólií. Pøipravili avyzkou¹eli jsme místní zvukovou tehniku a sna¾ili jsme se nauèit ovládat tamní tehnikévymo¾enosti.Mezitím se v pøedsálí usadila Jana Èehová u pokladny a prezene, aby ka¾dého ná-v¹tìvníka uvítala, zapsala a ovìnèila netradièní náramkovou vstupenkou. Kousek vedle seusadili prodeji rostlin a v sále Karel Ka¹párek s nezbytnou literaturou, kalendáøi a klubo-vými upomínkovými pøedmìty.Sympóziumzahájil úvodnímslovempøedsedaklubuStanislavStuhlík.Pøivítal v¹ehnyúèastníky zdaleka i zblízka, pøivítal pøedná¹ejíí, naznaèil program, který nás èeká a pøedalslovo prvnímu pøedná¹ejíímu { Tomá¹i Kulhánkovi.Na tomto místì si mohu u¾ jen dovolit vypsat názvy pøedná¹ek, abyh se k výbìru tohonejzajímavìj¹ího z nih mohl vrátit v pøí¹tím èísle Azetu, bude-li místo. Pøedná¹ky patøilyk tomu lep¹ímu, o jsme v poslední dobì vidìli a sly¹eli a kdo pøi¹el, urèitì nelitoval.Pøedná¹ky:1. Tomá¹ Kulhánek {Nejhezèí nalezi¹tì gymnokalyií v Argentinì2.Oldøih Fenl { Pou¹» Chihuahua (Zemìpisný, klimatologiký a biologiký úvoda promítání �lmu)3. JanGratias { Kaudiiformní sukulenty v na¹ih sbírkáh4. Stanislav Stuhlík {RodNotoatus, 2. èást 61



Euphorbia aeruginosa ShweikEuphorbia aeruginosa patøí mezi keøíèkovité euphorbie. Popsal ji Herold Georg WilhelmJohannes Shweikerdt (1903{1977) v roe 1935 v Bulletin of Misellaneous Information,Royal Gardens, Kew. Pohází z Jihoafriké republiky, nejvíe se vyskytuje v provinii Vý-hodní Kapsko a typová rostlina byla popsána z Transvalu.Rostlina v podzemí ukrývá výraznì ztlustlé koøeny, vzpøímené stonky jsou vìt¹inou4{5¾eberné, s asi 1m rùznì dlouhými èervenohnìdými trny rostouími v páru z ka¾déareoly. Barva epidermis je v rùznýh odstíneh ¹edozelené, nìkteré klony mají barvu imodrozelenou. Kvìty (yathia) vyrùstají ve velkém poètu a jsou malé, ¾luté barvy, ov¹emv kontrastu s rostlinou pùsobí velmi efektnì. V pøírodì kvete na podzim, v kultuøe to mù¾ebýt i zjara.Pìstování je pomìrnì snadné a stejné jako u vìt¹iny ostatníh sukulentníh rostlinvèetnì kaktusù, v dobì sezony od jara do podzimu vy¾aduje vydatnou a nárazovou zálivku,hladnìj¹í zimování pøi teplotáh okolo 10 ◦C a nejlépe nasuho na svìtlém stanovi¹ti.Velmi dobøe sná¹í letnìní. Substrát propustný, aby nedoházelo k zbyteèné hnilobì koøenù.Mno¾ení je snadné, staèí uøíznout boèní vìtvièku, která v teplém prostøedí snadno a ryhlezakoøení. Pøed øezem by mìla být rostlinka v dobré kondii a napitá. A jedna rada na závìr,je dobré namoèit ostrý nù¾ do vody a po øezu namoèit i øízek, snáze se tím zastaví výronbílého latexu, který je jedovatý.Rostlina na obrázku pohází z Prostìjova od Adolfa Tomandla, který pìstoval rùznétypy tohoto druhu. Celé oznaèení na jmenove je Euphorbia aeruginosa (prostìjovskáforma). Radek ÈehLidé kolem klubuA je¹tì kratièký návrat k minulému èíslu a k Miroslavu Trtílkovi.Minule vy¹el vzpomínkový èlánek Karla Ka¹párka s fotogra�emiz est a z pøírody. Nebylo v¹ak dost místa a u¾ se nedostalo na foto-gra�i portrétní nebo aspoò vhodnou momentní. Hledal jsem hvília na¹el jsem jednu ve svém úlo¾i¹ti. Je z 2. prosine 2011, kdy naèlenské shùzi Mirek pomáhal pokladníkovi s výbíráním èlenskýhpøíspìvkù. Kvalita snímku ov¹em bohu¾el odpovídá výøezu, foto-gra�e je v¹ak pro mì enná tím, ¾e je opravdu jednou z posledníh.Koho by to napadlo a kdo by to dopøedumyslel?Významná výroèí na¹ih èlenùV roe 2013 se do¾ívají významnýh jubilejí následujíí na¹i èlenové:
•Oldøih Chloupek { 70 let
• Ludvík Salát { 70 let
•Vladimír Brzobohatý { 75 letVýbor klubu jim dìkuje za pøízeò a pøeje v¹ehno nejlep¹í, hodnì Slune a Lásky a mnohodùvodù k radosti.62



Bylo tu, není tu { Oldøih KoppZemøel bývalý dlouholetý èlen Astrophyta Oldøih Kopp. Èlenemklubu byl asi od roku 1969 nebo 1970 a v posledníh leteh se shùzínezùèasòoval ze zdravotníh dùvodù.Díky Jaroslavu Dobiá¹ovi se dozvídáme, ¾e Oldøih Kopp násneoèekávanì opustil 15. záøí 2013 ve vìku 87 let. Listuji star¹ímiAzety a v èísle 2/2011 naházím gratulai k jeho 85. narozenináms odkazem na èíslo 4/2009, kde je v jiné souvislosti na fotogra�i.Vzpomeòte, kdo jste jej znali, jako vzpomínáme {nebo byhommìli vzpomínat { na v¹ehny, kdo nás pøede¹li: S láskou, útou,smíøením, odpu¹tìním a s nadìjí. Foto J. Dobiá¹Nový bankovní úèet { 2100448688/2010Jak ji¾ bylo zmínìno na jinýh místeh, rozhodl se výbor klubu u¹etøit na zbyteènýh ban-kovníh poplatíh a zmìnil poskytovatele bankovníh slu¾eb. Úèet klubu má nyní èíslo2100448688/2010.Èlenské pøíspìvkymù¾ete platit v hotovosti pøed èlenskou shùzí, po¹tovní poukázkou(pozor, zbyteèné poplatky) nebo pøevodem na úèet. Kvùli identi�kai platby je v¹ak nutné,abyste do zprávy pro pøíjeme napsali své jméno a odkud jste. Zejména noví èlenové bymìlipøedem zavolat Radkovi nebo Janì Èehovým pro informai o správném postupu. Pokynydostanou èlenové i na lístku na èlenské shùzi. Bohu¾el nemù¾eme pøi identi�kai 100%spoléhat na to, ¾e se ve výpisu zobrazí správný majitel úètu. Kontakty na Janu i Radkanajdete na klubovémwebu v rubrie Èinnost. Dìkujeme za pohopení.Errata, neve¹lo seMinulé èíslo pro svou bohatost a nároènost pøineslo i nìkolik hyb, nedostatkù, za nì¾ se omlouvám vám ipøípadnì dotèeným. Dìkuji v¹em, kdomì na nì upozornili. Zde najdete doplnìní a vysvìtlení.
•Èlenská shùze v kvìtnu, s. 35: Pøedná¹ejíí je Josef Barèák, nikoliv Franti¹ek.
•Zmínìný spoluestovatel Pavel Hamáèek není z Brna, nýbr¾ z Blanska. (Pøedná-¹ejíí toti¾ prohlásil: þ.. .a Pavla Hamáèka tady z Brna urèitì dobøe znáteÿ), o¾pùsobilo dojmem, ¾e je z Brna.
• Jméno pøedná¹ejíího bylo nesprávnì uvedeno i na 31. øádku.Otevírání sezóny ve Dvoøe KrálovéAutor èlánku Jaroslav Ka¹parovský mì po¾ádal, abyh uvedl jméno majitele sukulentu nastranì 41 dole vlevo. Rád vyhovím: Majitelem je panBittman zDymokur.Minule se neve¹ly ani fotogra�e, které mi poslal Martin Hotárek. Urèitì na nih (dvavrhní snímky na poslední stráne) poznáte èleny na¹eho klubu.Doplnìní k na¹í výstavì kaktusù od Radka ÈehaPoèet vystavovatelù byl 41 a poèet rostlin (kvìtináèù) 1655. 63



Vyúètování pøíjmù a výdajù výstavy od Jany ÈehovéVstupné, prodej literatury a drobného zbo¾í 27 526 KèVýnos z prodeje rostlin 19 647 KèMateriál k aran¾ování −9 988 KèObèerstvení −4 375 KèOdmìna pokladníka −3,000 KèInzere a tisk plakátù −2 460 KèSouèet 27 350 KèJe¹tì jednou 75V posledním Azetu jsem referoval o pra¾ské výstavì { ale pøedev¹ím o neobvyklé expoziipra¾ského pøedsedy Ivana Bì»áka pod názvem þ75 + 75 + 75 = leto¹ní výstava kaktusùv Praze Na Slupiÿ. Èíslie 75 se vztahovaly k poètu vystavenýh kaktusù, minerálù a mu¹lí,ale pøitom jsem zapomnìl uvést je¹tì ètvrtou èíslii 75 vztahujíí se k poètu vystavenýhsukulentù. Ivanovi Bì»ákovi se tímto omlouvám, ¾e jsemho o¹idil o 75 sukulentù, ètenáøùmse omlouvám za nepøesnou informai. Stanislav Stuhlík

Azet { 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.org64


