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Kdo v pøedjaøí se rozjaøí. . .

Zaèínám psát v adventì pøi prvním snìhu, který nám donesla bouøe ze severu. Na¹tìstí
se v¹ak zastavila u na¹i h hrani , èi pøesnìji nás lízla svým okrajem a nezpùsobila nám
vá¾né ¹kody. Na neobvykle dlouhou dobu byl ten první sníh i poslední. Kone roku a skoro
elý leden byly mimoøádnì teplé. Pøíroda neví, o má dìlat. Zatím o by rostliny mìly je¹tì
odpoèívat, zaèínají se probouzet a tím se stávají ménì odolnými proti mrazùm, které je¹tì
mohou pøijít. Èas na to je. Kdy¾ si vzpomeneme na mrazy, které v prosin i za hvátily elé
USA, a uvìdomíme si jeji h mimoøádnou sílu, jeden takový malý se rozbìhne nejednomu
z nás po záde h.
My si pøitom sedíme v teple a v relativním klidu nám ni mo ne hybí. Proè taky.
Do budou nosti mù¾eme ( h eme-li) hledìt s optimismem anebo rad¹i s nadìjí. By» ji
vidíme ka¾dý v nìèem jiném. Nìkdo tøeba v tom, ¾e se ustavil nový parlament a (teprve)
kon em ledna vzniká nová vláda. Ve stínu této neuspì hané ak e zùstává jako v¾dy spousta
darebaèin a ¹vindlù, o ni h¾ se u¾ tolik nemluví.
To naopak v Rusku se hystají zimní olympijské hry a ani tam není pøíli¹ klidno.
Proè ani? Nespokojenost lidu vøe i v ukrajinském Kyjevì. Rozsáhlé a vytrvalé protivládní
demonstra e tam pøerùstají v potyèky s poli ií a ne h i domý¹let mo¾né následky. Rozpaèitì
a neslavnì zkonèila taky svìtová klimatologi ká konferen e ve Var¹avì { o¾ se ostatnì dalo
èekat. Na mezinárodní dohody v této oblasti nejsme pøi své hami¾nosti a bezohlednosti je¹tì
zdaleka zralí. Pokrokem budi¾ aspoò to, ¾e si svolavatelé uvìdomili a pøiznali antropogenní
pøíèinu oteplování navzdory þodborníkùmÿ typu Lomborg nebo tøeba na¹eho nìkdej¹ího
hradního klimatologa.
Ry hle zpátky domù. Sly¹el jsem povzde h o tom, ¾e vlastnì ani nebylo potøeba poklízet kaktusy domù, kdy¾ je taková mírná zima. Pøipomínám, ¾e je¹tì neøekla své poslední
slovo. Snad bude to slovo mírné a vlídné, pøimìøenì mrazivé, snìhovì jiskøivé a vyrovnané,
aby se k nám zima ne htìla vra et je¹tì na jaøe, ¾e si tady nì o zapomnìla.
Mo¾ná jsem se neobvykle ví e vìnoval poèasí a klimatu. Jsou to otázky naléhavé a
kdy¾ u¾ s tím nemù¾eme a ne h eme ni dìlat, je dobré o tom alespoò vìdìt a pøipomínat
si to. Vzpomeòme si tøeba na èást pøedná¹ky Oldøi ha Fen la na loòském sympóziu, která
se týkala klimatu a harakteru poèasí v pou¹ti Chihuahua. ©koda jen, ¾e se v na¹em klubu
nedoèkáme zamý¹lené a odøeknuté pøedná¹ky Mojmíra Martana z Èeského hydrometeorologi kého ústavu v Brnì. By» mírnì mimotémati ká, urèitì by byla mìla o øí i nám {
pìstitelùm nejen kaktusù.
Èasto pozoruji, ¾e k mnoha informa ím pøistupujeme povr hnì, nedomý¹líme souvislosti a dùsledky. Neptáme se proè, komu, jak... Spokojíme se s tím, o nám nìkdo pøedlo¾í...
A tak nìjak automati ky to pova¾ujeme za dùvìryhodné.
Co najdete dále? Obvyklé zprávy o èinnosti klubu a výboru doplní nìkolik rùznorodý h
èlánkù. Za literární pøíspìvky dìkuji pøedev¹ím Jiøímu Peòásovi. Za inspira i a námìty
Emilu Va¹íèkovi a Laïovi Ka¹parovi. Za poskytnutý materiál své pøedná¹ky doktoru Flekovi. Za v¹e hno ostatní ostatním, naè a na koho jsem si zrovna nevzpomnìl.
Pohoda, hezký den
Josef
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Èlenská s hùze 1. listopadu

Pøedseda Stu hlík zahájil první èlenskou s hùzi po sympóziu uvítáním èlenù. Oznámil nìkolik organizaèní h sdìlení, jako mimoøádné posunutí termínu otevøení knihovny z 12. na
19. listopadu, ¾e je¹tì pøijímá platby na Atlas 2013, jeho¾ vydání se mírnì opozdilo, vyhlásil
soutì¾ o fotku na plakát výstavy a oznámil, ¾e v prosin i se mù¾eme tì¹it na pøedná¹ku na¹eho bývalého pøedsedy Josefa Odehnala, která bude sestavena z nejzajímavìj¹í h zá¾itkù
a z nejkrásnìj¹í h obrázkù z jeho est za kaktusy v devadesátý h lete h. Vybíraly se èlenské
pøíspìvky a v prodeji bylo je¹tì nìkolik klubový h kalendáøù. Od prosin e bude distributor
Karel Ka¹párek vybírat pøedplatné na slovenský èasopis, jakmile bude známa pøesná ena.
Poté pøedstavil pøedná¹ejí ího Jiøího Jandu z Pávova u Jihlavy, který vydal knihu Pestrý
svìt sukulentù a mìl ji k prodeji za velmi pøíznivou enu 250 Kè. Pøed pøedná¹kou ov¹em
je¹tì probìhlo nezbytné slosování vstupenek s osvìdèenou dvoji í Radek Èe h a Jiøí Peòás.
Dár e mnoha en jsem v¹ak tentokrát nepo hytil. I tak jim patøí velký dík.
Vyvr holením èlenské s hùze byla jako obvykle pøedná¹ka.
Tentokrát { Sukulenty pod ¹irákem. Jiøí Janda podìkoval za
pozvání, které se neodmítá, aè bì¾nì nepøedná¹í.
Zaèal tím, ¾e kdysi zkou¹el pìstovat kaktusy, leè nepøíli¹
úspì¹nì. V ro e 1991 se odstìhoval do Pávova u Jihlavy. Zaèal
rostliny letnit, aby vzápìtí zjistil, ¾e jim to svìdèí a vypadají
mnohem lépe. Ven dává rostliny kon em kvìtna, nìkdy v¹ak
u¾ v dubnu. Domù je stìhuje kon em øíjna. Rostliny mívají
nejkrásnìj¹í barvy kon em èervna, potom vyblednou, aby se
barvy zase vrátily je¹tì v záøí. Blednutí zpùsobuje zøejmì skuteènost, ¾e teploty neklesají
pod 5 ◦ C. Na obráz í h byly pøesvìdèivì vidìt zmìny barev v prùbìhu vegetaèního období.
Poté následoval kon ert a pøehlídka rostlin. Pøedná¹ejí í i jeho rostliny si po hvalovali
letnìní. Shrneme struènì hlavní poznatky:
• Støídání teplot.
• Rostliny snesou ví e vody. Voda nevadí dokon e ani na podzim. Jednodu¹e ji
ne hají, aby protekla.
• Vosková vrstvièka se podílí na ojínìní nebo na lesku a ne há vyniknout barvám.
• Vosk venku zesiluje, rostliny lépe sná¹ejí nepohodu.
• ©ne i { nìkteré rostliny jim velmi hutnají, nedají se dávat ven.
• Díky men¹ím pøírùstkùm lze sázet rostliny hustìji.
Dále stojí za zmínku, ¾e rád sází do kerami ký h misek a korýtek od pana Souèka z plzeòského klubu kaktusáøù. Jsou levné a kvalitní a ka¾dý rok je nìjaký nový vzor. Nakone nám
pøedná¹ejí í podìkoval za pozornost a rozlouèil se s pøáním krátké a mírné zimy.
Aèkoli pøedná¹ka trvala jen ne elou hodinu, byla þvý¾ivnáÿ, plná krásný h obrázkù a
zajímavého pìstitelského vyprávìní. Myslím, ¾e nejeden z nás se vèil bude dívat na sukulenty
ponìkud vlídnìj¹ím okem.
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S hùze výboru 19. listopadu

Na s hùzi výboru jsme naplánovali èinnost na nejbli¾¹í období, zejména pøedná¹ky. Byla
pøipomenuta nutnost aktualiza e webu a pøevedení správy do rukou nìkoho, kdo bude mít
ví e èasu ne¾ Zdenìk Koláèek, který stíhal sotva nejnutnìj¹í aktualiza e. Byly prodiskutovány mo¾né budou í s énáøe. Dále jsme zhodnotili sympózium. Pøes elkovou spokojenost
zamrzela nízká úèast místní h, bylo zdùraznìno, ¾e musíme mít pøipravený zálo¾ní dataprojektor (jednu hvíli pøed zaèátkem se zdálo, ¾e ná¹ klubový vypovìdìl slu¾bu) a bylo
navr¾eno, aby se v mezièase h promítala na plátno nìjaká u¾iteèná prezenta e a nejen logo
projektoru nebo pra ovní plo ha poèítaèe. Úkolu se ujal Radek Èe h. ®e úspì¹nì, to se
ukázalo u¾ na pozdìj¹í h èlenský h s hùzí h.
Provedli jsme inventuru klubový h suvenýrù, kde poèítáme pro pøí¹tí rok s vy¹¹í spotøebou a zaèali jsme diskutovat o výstavì v jubilejním ro e se ètyøkou na kon i.
Po skonèení o iální èásti jsme pogratulovali Tomá¹i Kulhánkovi k narozeninám a po
obvyklém posezení a povídání jsme se roztrousili do svý h domovù.
Èlenská s hùze 6. prosin e

Loni naposledy jsme se se¹li na Mikulá¹e. S hùzi vedl jako témìø poka¾dé pøedseda Stu hlík. Ujistil nás, ¾e atlas vyjde v prosin i a ¾e stále je mo¾no platit rovnou jemu jako pokladníkovi Spoleènosti. Padla zmínka o nabíd e volnì rostou í h mrazuvzdorný h opun ií od
pøehrady, kterým hrozí likvida e, proto¾e je ne htìjí u¾ ani o hrán i a budou se nenávratnì
likvidovat (ty opun ie, ne o hrán i). Dozvìdìli jsme se, ¾e zemøel kaktusáø z Mikulova a
vdova nabízí sbírku asi dvou tisí rostlin. Byla ohlá¹ena pøedná¹ka na lednovou s hùzi { Dr.
Franti¹ek Flek z blanenské men¹iny. Funk ionáøi pøipomnìli pla ení èlenský h pøíspìvkù.
Cenami do slosování vstupenek pøispìli (bez nároku na úplnost) Radimír Knápek, Vladimír
Chalupa, Tomá¹ Kulhánek (rostliny), Jiøí Podrábský (semena) a Laïa Ka¹par (tiskoviny).
Proto¾e jsem tentokrát hybìl, nemohu poreferovat o hlavní pøedná¹ e Josefa Odehnala. Jen z útr¾kovitý h zmínek jsem se dozvìdìl, ¾e byla velmi kvalitní, obrázky byly
neobyèejnì krásné (po dlouhé dobì zase jednou diapozitivy) a vyprávìní bylo zajímavé,
èím¾ pøedná¹ejí í jen potvrdil svoji povìst zku¹eného kaktusáøe, svìtaznalého estovatele a
skvìlého nad¹eného vypravìèe.
Výborová s hùze 17. prosin e

Ani prosin ová s hùze výboru pøíli¹ nevyboèovala z obvyklého s hématu: Zhodno ení minulé èlenské s hùze a pøedná¹ky { Josef Odehnal urèitì zase dostane pøíle¾itost. Ze svý h
16 nebo 17 est má mnoho zá¾itkù a obrázkù, které budou stát za pøipomenutí.
Pohled do budou na se zamìøil na zaji¹tìní nejbli¾¹í s hùze a potvrzení èi naplánování
dal¹í h pøedná¹ek. Webová prezenta e klubu se doèkala minimální nutné aktualiza e, bude
potøeba vìt¹í kapa ita poskytovatele hostingový h slu¾eb.
Byla naplánována mimoøádná neformální s hùze výboru na 27. prosine a v¹imli jsme
si, ¾e do hází volné místo v knihovnì. Èlenové mají o knihy velmi slabý zájem. Dostalo
se i na informa e a konkrétnìj¹í pøedstavy o výstavì kaktusù. I tak se v¹ak diskuse toèila
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mezi soustou nápadù, domnìnek a pøipomínek. Promý¹leli jsme i slavnostnìj¹í harakter a
roz¹íøený obsah podzimního sympózia.
Blahopøání k narozeninám se tentokrát dostalo redaktorovi Azetu, který s dojetím
dìkuje a s hùze skonèila volnou neformální besedou.
Èlenská s hùze 3. ledna 2014

První leto¹ní èlenskou s hùzi vedl opìt pøedseda Stu hlík. Nejprve musel uklidnit rozjaøené
obe enstvo, které si mìlo dost o povídat { mo¾ná o ¹tìdré nadíl e nebo o tom, jak to komu
klíèí... { a hvilku to u¾ vypadalo, ¾e pøedseda zùstane osly¹en.
Na¹tìstí jen hvilku. Po zti¹ení sálu naznaèil pøedseda program s hùze a pøednesl
nìkolik oznámení: Pøí¹tí volná tribuna, výzva k nahlá¹ení pøedná¹ejí í h. Padlo znovu pøání
do nového roku v¹em i na¹im rostlinám. Máme potvrzen termín výstavy, sympózium zatím
jistý termín nemá.
Radek Èe h oznámil nabídku nìkolika rostlin vzrostlý h kaktusù z Blanska, kontakt
na Fa ebooku klubu.
Poté následovalo losování { ne v¹ak o rostliny a obvyklé dárky { tentokrát ¹lo o úèast
v soutì¾ním kvízu. Cena byla do ela lákavá { lahev opravdi ké Tulamorky. Nìkteøí vylosovaní se vzdali, losovalo se znovu, a¾ se odvá¾liv i koneènì odhodlali a mezitím se nìkteøí, o
se vzdali, htìli pøihlásit { mìli v¹ak smùlu. Vystøelený ¹íp a vyøèené slovo nevrátí¹.
Dva ze soutì¾í í h si vzali pomo níka na legální nápovìdu. Pøedseda pøipomenul pravidla, pøedal soutì¾í ím papíry s otázkami a troji emi mo¾ný h odpovìdí. Po vymezeném
èase pøedseda vybral odpovìdi a kvíz pøeèetl vèetnì správný h odpovìdí. (Pokud jste hybìli nebo si jej h ete pøipomenout, listujte dál.) Mezitím byla hvíle èasu na vyhodno ení
odpovìdí. Napìtí houstlo, mezi soutì¾í ími byly ve výsledku jen velmi malé rozdíly. Vítìz
byl v¹ak jen jeden. A u¾ blahopøejeme Jiøímu Vítkovi, jemu¾ na¹eptával Tomá¹ Kulhánek.

Soutì¾í í v kvízu: Jan Ma hálek, Pavlové Hasoòové a Jiøí Vítek s Tomá¹em Kulhánkem
Teprve potom do¹lo na obvyklé losování vstupenek o drobné, leè zajímavé eny { hlavnì
rostliny, které vìnovali Emil Va¹íèek, Jan Ziegrosser a jeden anonymní èlen.
Pak nastal koneènì pravý èas k uvedení hlavního bodu s hùze { pøedná¹ky Dr. Franti¹ka
Fleka, který vyprávìl a promítal obrázky z loòské èerven ové esty po Mexiku. Tehdy jej
doprovázeli Jarda ©ni er, Karel ©lajs, Pavel Èejka a Ví»a Zavadil.
Z esty jsme nevidìli prùøez, nýbr¾ výbìr nìkolika lokalit s tím, ¾e do budou na {
bude-li zájem { mù¾eme pokraèovat.
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První byla lokalita San Antonio ve státì Tamaulipas s rostlinami Ario arpus trigonus v. elongatus, který dìlal èest svému
jménu, variabilnì pruhovanými rostlinami Astrophytum myriostigma, také tam rostla Obregonia denegrii { pomìrnì bohaté
nalezi¹tì a Coryphantha deli ata/palmeri.
Poblí¾ La Perdida estovatelé obdivovali Turbini arpus
s hmiede kianus, kvetla tam Leu htenbergia prin ipis a dále
jen vyjmenuji: Neolloydia onoidea/robustior, E hino a tus platya anthus, Coryphantha glanduligera a Turbini arpus graminispinus. To byla jedna z nejlépe vytrnìný h rostlin. Vlnité slabounké trny nádhernì zdobily
tuto jinak nepøíli¹ nápadnou rostlinu.
Podobnì jsme byli virtuálnì zavedeni do lokalit u La As ension (Nuevo Leon), La
Trinidad, Rayones s rostlinami Aztekium ritteri, El En ial, San Robero. A je¹tì by h mohl
hvíli pokraèovat, jen¾e bez tì h obrázkù to není ono. Nìkolik z ni h najdete uprostøed èísla
na barevné dvoustranì.
Nìkteré lokality nám v¹ak zùstaly utajeny, nebo» se tak úèastní i dohodli v zájmu
o hrany rostlin.
Zlatým høebem, na nìj¾ se vìt¹ina z nás velmi tì¹ila, bylo ne tak dávno objevené
Aztekium valdezii. Rostlina je to vskutku pùvabná a tro hu ví e se o ní mù¾ete dozvìdìt na
jiném místì tohoto èísla.
Za hodinu a deset minut jsme vidìli 262 obrázky. Jeden hezèí ne¾ druhý. Fotogra e byly
skuteènì velmi zdaøilé a pøedná¹ejí í si velmi po hvaloval svùj fotoaparát. Byl to kompakt
Olympus XZ2. Jak jsem si dodateènì zjistil, jde o ¹ikovný kvalitní kompaktík. Snadný na
ovládání a kaktusáø, který se jinak musí plazit u samé zemì, o ení zejména jeho výklopný
displej. Ukazuje se, ¾e i (nìkým tøeba pod eòovaný) kompaktní fotoaparát doká¾e v rukou
¹ikovného fotografa za hytit nádherné obrázky a udìlat tak i vìt¹í radost, ne¾ velká a
nákladná zr adlovka.
Zpìt v¹ak ke pøedná¹ejí ímu: Premiéra se Dr. Flekovi velmi vydaøila a vzhledem
k tomu, ¾e nestaèil vystøílet zdaleka v¹e hny patrony, vìøím, ¾e se s ním na nìkteré dal¹í
s hùzi setkáme nejen v øadá h divákù a poslu haèù.
S hùze výboru 14. ledna 2014

Výbor se se¹el opìt na obvyklém místì u pøedsedy Stu hlíka. Vedle pravidelnì projednávaný h bodù jako hodno ení minulé èlenské s hùze a pøedná¹ky a pøípravy následují ího
programu pøednesli patøièní funk ionáøi své zprávy pro výroèní èlenskou s hùzi v únoru.
Zprávy byly okomentovány, prodiskutovány a podle potøeby doplnìny a upraveny. Diskuse
k nad házejí í výstavì, která bývá souèástí poslední h s hùzí výboru, zaèíná odhalovat
konkrétnìj¹í pøedstavy a naznaèuje zejména, o bude souèástí pøíprav této dozajista skvìlé
ak e.
V neo iální èásti jsme pogratulovali k narozeninám Marku Najvarovi.
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Rozumy a zku¹enosti

Jak si listuji materiály z loòské výstavy, na házím nìkolik èláneèkù na¹i h vystavovatelù, které doprovázely
jeji h výstavní expozi e. Pøi¹lo mi zajímavé je pøipomenout. Tøeba si pøi ètení vybavíte ony rostliny, k nim¾
povídání patøí. Autorùm patøí dík za kousek osvìty. Pøidají se letos na jubilejní výstavì dal¹í?

Tvarování jednoleté rostliny Adenium obesum { thajský hybrid

Ch eme-li mít rostlinu s o nej¹ir¹ím a nejni¾¹ím kaudexem, za¹típneme její vr holovou
èást asi za tøetím nebo ètvrtým lístkem shora ji¾ v období desátého a¾ dvaná tého mìsí e od
výsevu. Ránu mù¾eme pone hat bez o¹etøení nebo ji mù¾eme zatøít stromovým balzámem.
Po èase se nám za zbylými listy poènou tvoøit nové vìtvièky. Ty mù¾eme pone hat
pøirozenému rùstu, nebo je dále tvarovat zakra ováním, ohýbáním nebo vyvazováním.
Takto pìstované rostliny pøi dobré péèi mohou druhým rokem od výsevu kvést.
www.kaktusy-adenia.wz.cz

Adenium obesum { thajské hybridy s kvìty pastelový

h barev

Nìkolik rad a doporuèení pro jeji h pìstování:
Adenium obesum po hází z afri kého kontinentu, a proto je potøeba dbát na tuto
skuteènost. Rostliny vegetují po elý rok, mají-li k tomu patøièné podmínky.
Bìhem jara a léta jsou rostliny v silném vegetaèním yklu. Sná¹ejí teploty i k ví e
ne¾ 40 ◦ C. Za takový hto teplot zaléváme v¾dy brzy ráno nebo pozdì veèer vodou teplou
kolem 25 ◦ C. Vysy há-li substrát, zaléváme i 2× týdnì. Potøebu zálivky poznáme podle
toho, ¾e stahují své listy smìrem nahoru, aby zabránily odpaøování vody. Za plného rùstu
pøidáváme do zálivky hnojivo. Ch eme-li dosáhnout vìt¹í h pøírùstkù, dáváme hnojivo
s vy¹¹ím obsahem dusíku, pro tvorbu kvìtù pøidáváme hnojivo obsahují í vìt¹í mno¾ství
draslíku.
V období pozdního podzimu, zimy a brzkého jara potøebují rostliny, mají-li i v této
dobì vegetovat, dostatek svìtla a teplotu kolem 16 ◦ C v no i a pøes den alespoò 20 ◦ C. V této
dobì zaléváme 1× za dva a¾ tøi týdny.
Substrát, ve kterém rostliny pìstuji, je slo¾en z pìti dílù výsevního substrátu, jednoho
dílu písku a jednoho dílu perlitu.
Rostliny pìstujeme jak pro jeji h kaudex (zdu¾natìlý kmen), tak pro jeji h nádherné
kvìty. Ch eme-li vypìstovat silný kaudex, pone háváme ho o nejdel¹í dobu narùstat pod
substrátem.
Rostliny se dají tvarovat do stromkovitého, keøovitéhoi, popøípadì bonsajovitého
tvaru.
Bìhem nìkolika let pøi správném pìstování a péèi mù¾eme mít doma pøekrásnou
kvetou í bonsaj. Adenia se hodí do teplé bytové kultury, kde se pøi tro¹e péèe bìhem roku
dvou odmìní prvními kvìty a po èase i nádhernì tvarovaným kaudexem. Pøeji vám v¹em,
kdo si thajské hybridy adenií poøídíte, aby vám pøiná¹ely radost a potì¹ení.
www.kaktusy-adenia.wz.cz

Jaroslav Ka¹parovský
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Turbini arpus graminispinus

T. s hmiedi keanus v. sandiensis, La Trinidad, NL

Obrázky z lednové pøedná¹ky Dr. Fleka, Mexiko 2013
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Rod Epithelantha Weber ex Britton & Rose

Miniaturní jemnì otrnìné kaktusy vyznaèují í se kvìty, které na vr holu bradavek vyrùstají
z areoly, o¾ dalo rodu jméno slo¾ené ze tøí øe ký h slov:
• epi { na, nad, na vr holu
• thele { bradavka
• anthos { kvìt

Vyskytují se v USA ve státe h New Mexiko, Arizona, Texas a v Mexiku ve státe h Coahuila,
Nuevo Leon, Durango a San Luis Potosí. Dle poslední revize rodu od Davide Donatiho a
Carla Zanovella jsou urèeny následují í druhy:

1. Epithelantha mi romeris
2. Epithelantha greggii subsp. greggii
3. Epithelantha greggii subsp. poly ephala
4. Epithelantha greggii subsp. potosina
5. Epithelantha unguispina subsp. unguispina
6. Epithelantha unguispina subsp. huaste ana
7. Epithelantha pa hyrhiza subsp. pa hyrhiza
8. Epithelantha pa hyrhiza subsp. elongata
9. Epithelantha pa hyrhiza subsp. parvula
10. Epithelantha pa hyrhiza subsp. pul hra
11. Epithelantha bokei
12. Epithelantha ilariae
13. Epithelantha rypti a
Frailea

Rudolf Moulis

je rod skuteènì trpaslièí h kaktusù, jedním z nejmen¹í h mezi kaktusy vùbe . Jsou s hopny
kvést u¾ ve velikosti tøe¹nì a v dospìlosti dosahují sotva velikosti vej e. Jsou to mnohotvárné, vitální a milé rostlinky jako stvoøené pro pìstitele, kteøí htìjí mít mno¾ství druhù a
mají pro svou zálibu málo místa.
Druhy tohoto rodu po házejí z ji¾ní Brazílie, Paraguaye, Bolívie, Argentiny, Uruguaye
a Kolumbie. Pìstitelsky jsou vdìèné, je mo¾né je úspì¹nì pìstovat pravokoøenné, roubované se vyvíjejí ry hleji a narùstají do vìt¹í h rozmìrù.
Jeji h zvlá¹tností je kleistogamie, jeji h kvìty se oplodní a pøiná¹ejí semena bez toho,
aby se otevøely. Aby se kvìty fraileí otevøely, musí mít v dobì kvetení pøedev¹ím dostatek
svìtla.
Jaromír Dohnalík

Kristáty neoblíbené i hýèkané

Ke zvlá¹tnostem pøírody patøí bezesporu kristátní formy kaktusù, opun ií i nìkterý h sukulentù. Pøíèina jeji h vzniku není dosud objasnìna. Neznámý impuls zpùsobí, ¾e se pùvodnì
bodový vegetaèní vr hol zaène protahovat do linie. Nìkdy na obì, jindy jen na jednu stranu.

10

Jakmile kristáta doroste urèité velikosti, zaènou se její kon e prohýbat rùznými smìry bez
zjevné zákonitosti. Dle star¹í h autorù { kaktusáøù { lze vý hovným øezem dosáhnout rùstu
urèitým smìrem. Nìkdy je rùst kristáty ukonèen návratem k pùvodnímu tvaru rostliny.
Kristáta zaène vytváøet normální odno¾e. Je vhodné je odstraòovat, nebo» kristáta èasto
kvùli nim ukonèí rùst. Kristáty vznikají nìkdy u¾ pøi výsevu nebo spontánnì ze star¹í h
rostlin.

Pìstování

Kristáty jsou vìt¹inou o nì o houlostivìj¹í ne¾ rostliny, ze který h vznikly. Zkrou ený
høebínkový tvar pod sebou udr¾uje vlhko (nebezpeèí zahnívání) a poskytuje úkryt ¹kùd ùm
(èerv ùm, roztoèùm, m¹i ím). Proto je vhodné { kromì nìkolika þtvrdý hÿ druhù { kristáty
roubovat. Nejvhodnìj¹í podno¾e jsou: Erio ereus jusbertii { dobré vytrnìní, Tri ho ereus
pasa ana { roub ho nevysaje, Tri ho ereus pa hanoi { nehnije, E hinopsis { bere v¹e atd.
Roubovat mù¾eme na nízko nebo na vysoko dle místa a vkusu. Berme v úvahu, ¾e
nìkteré kristáty dorostou do velikosti kbelíku. Je tøeba s tím poèítat, mít místo a pøimìøenì
velkou podno¾. Je vhodné mít ví e exempláøù od jednoho druhu. Rostliny èasto odejdou bez
zjevné pøíèiny, hodnì ji h uhyne první rok po roubování v zimì (zimuji ve tmavém sklepì
6 a¾ 7 mìsí ù). Kristáty mohou vypadat rùznì na rùzný h podno¾í h. Li¹í se napø. ¹íøkou
høebínku nebo otrnìním (na e hinopsisu). Tvoøí se u rostlin vìt¹iny rodù. Výjimkou je rod
Melo a tus { tam nejsou známy. Kristáty vzá nì i kvetou. Dají-li semena, vyrostou z ni h
normální rostliny.

Roubování

Roubování rostlin je pomìrnì snadné: Z kon e høebene odøízneme 2{3 m kousek rostliny
(men¹í zasy hají, s vìt¹ími se hùøe manipuluje). Upravíme, seøízneme vodorovnì podno¾ i
roub a po ukonèení výronu ¹»áv z podlo¾ky i roubu pøilo¾íme roub, který má dva vodorovné
évní svazky tak, aby protnuly kruhový évní svazek podno¾e. Za xujeme gumou nebo
roubova ím pøípravkem, za¹eptáme prosbu k bohyni Flóøe a ulo¾íme na stinné a teplé místo.
Zhruba za týden zru¹íme xa i a mù¾eme se radovat (nìkdy). Kristáty rády tru ují, þsedíÿ,
jedna Mammillaria theresae mi zaèala rùst teprve tøetím rokem po naroubování. Rada na
závìr: Nerozmazlujte podno¾. Nepìstujte ji þna ¾abákaÿ. Kristáta pøíli¹ podno¾í vyhnaná,
by» krásná, nemusí pøe¾ít první zimu. Drobná vy hytávka: Pøed roubováním aklimatizujte
podno¾ aspoò 14 dní v místì, kde bude ¾ít naroubovaná a zalejte ji.
Nezavrhujte kristáty. Jsou svým zpùsobem krásné. Zkuste je pìstovat. Je to urèitá výzva
a vìt¹í zábava ne¾ nìkteré oblíbené rody a trendy v kaktusáøství poslední h let. Pìstování
kristát, kaktusù a kvìtin obe nì je smysluplnìj¹í ne¾ povinné sobotní grilování u bazénu,
internet, televizní reality show, peníze a jiné vymo¾enosti.
A» vám rostou!

Milan Kováø

Pøírùstky v klubové knihovnì

Jako ka¾dý rok touto dobou vám pøiná¹íme seznam nový h svazkù poøízený h v prùbìhu minulého roku do
klubové knihovny. Proto¾e jej opisuji z úhledného, leè ne zrovna èitelného knihovníkova rukopisu, omlouvám
se za pøípadné nepøesnosti. Nìkteré polo¾ky jsem si ovìøil na webu, s nìkterými si v¹ak nejsem jistý.
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Název

Autor

Jazyk

Kaktusy 2011

È

Kaktusy 2011

È

Kaktusy 2011

È

KuaS 2012

N

Aloe

Roman ©tarha

È

Kaktusy 2012

È

Kaktusy 2012

È

Kaktusy 2012

È

P anzenfuhrer S honbrun

N

Pri klypears

Cheryl W. Green

A

101 Ca tus del Perú

Carlos O. Nano

©

Kakteen ana Sukl

Dietmar Spat (?)

N

Historie Sokolu

È

Pestrý svìt sukulentù

Janda a kol.

È

Die Mammillariae

Bernd Hofmann

N

Jménem republiky

Tento pøíbìh je volným pøevyprávìním rozsudku 6 As 66/2013 { 28. Poslal mi jej Laïa Ka¹par a dost se
divil, proè to po nìm h i v èe¹tinì, kdy¾ to èesky pøe e bylo. Ta právni ká pseudomluva je opravdu zoufalá a
vydestilovat z ní souvislý pøíbìh bylo do ela nároèné. Ètìte tedy, o a kterak se bylo pøihodilo.

Svým rozhodnutím uznala Èeské inspek e ¾ivotního prostøedí paní R. M. vinnou tím, ¾e
dovezla do Èeské republiky (respektive do Evropské Unie) bez platného povolení nebo potvrzení 100 ks exempláøù rostlin kaktusù. Za to jí byla podle §31 odst. 1 písm. a) zákona
è. 100/2004 Sb., o o hranì druhù volnì ¾ijí í h ¾ivoèi hù a planì rostou í h rostlin regulováním ob hodu s nimi... ulo¾ena pokuta ve vý¹i 200 000 Kè. Zároveò rozhodla ÈI®P
o zabavení rostlin a povinnost nahradit náklady øízení. Rovnì¾ zamítla odvolání dotyèné a
potvrdila je.
Paní to nedalo a pohnala to vý¹. K Mìstskému soudu v Praze. Ten zru¹il rozhodnutí
ÈI®P, vì jí vrátil k dal¹ímu øízení a pøiznal ¾alobkyni právo na náhradu nákladù øízení. Soud
si e uznal, ¾e doruèení rostlin tøetí osobou (tøeba dr¾itelem po¹tovní li en e) je dovozem,
leè nebylo prokázáno, ¾e to bylo na objednávku nebo se souhlasem adresáta.
Naví mìstský soud uznal ¾alobní námitku, ¾e ÈI®P provedla pro esnì vadnì výsle h
a proto nelze informa e takto získané pou¾ít v øízení pøestupku.
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Proti rozhodnutí mìstského soudu podala ÈI®P kasaèní stí¾nost k Nejvy¹¹ímu správnímu soudu. Tam probìhla disputa e a vysvìtlování, de nování, o je postaèují í a o je¹tì
není k prokázání odpovìdnosti atd. To tvoøí pøevá¾nou èást pìtistránkového textu.
Rozhodují í je ov¹em výsledek { a to takový, ¾e Nejvy¹¹í správní soud tuto kasaèní
stí¾nost zamítl.
Z ka¾dého pøíbìhu by mìlo vzejít nìjaké ponauèení. Tady se ji h nabízí hned nìkolik: Nedová¾ejte a nene hávejte si posílat rostliny z iziny, nemáte-li o¹etøeny v¹e hny nále¾itosti
podle vý¹e zmínìného zákona. Jinak po vás Inspek e pojede a vydatnì vám to spoèítá. Dále
se nebojte úøadù a braòte se. To je v¹ak nároèné a bez právni ké pomo i to nepùjde snadno.
Muselo to stát ohromné úsilí a spoustu penìz, aby se situa e aspoò takto napravila.
Ne hybìlo mnoho k tomu, aby þhrdinkaÿ na¹eho pøíbìhu pøiplatila ke ka¾dému kaktusu
je¹tì dvì tisí ovky. A» tak anebo tak, mù¾e se na ty zabavené rostliny pøijít podívat do
libere ké botani ké zahrady.
K¹eft je k¹eft

Toto úsloví mì napadlo nad postesknutím, jak draho se dnes prodávají semena kaktusù,
kdo si to mù¾e dovolit a jaký to mù¾e mít odrazují í úèinek zejména na mladé èi zaèínají í
kaktusáøe.
Je to jako se v¹ím. Dìlník si zaslou¾í svou mzdu. Se získáním a distribu í semen je
prá e, ni není zadarmo, ani èas a úsilí. Leè nepova¾uji za dobré tì¾it jen z toho, ¾e je nì o
zrovna novinka nebo vzá nost. Myslím takové to umìlé vytáèení eny nahoru a spekula e,
jak, kdy a na èem se dá o nejví e trhnout. Pøipadá mi to nemravné.
Jistì { dìlají to tak mnozí. (To v¹ak nepova¾uji za omluvu takového jednání.) Dosáhnou snad krátkodobì toho, o htìli. Dlouhodobì v¹ak mohou odradit ménì majetné
zájem e a tím oslabit kaktusáøství jako zálibu a zmen¹it kaktusáøskou základnu. A to jsou
právì poten iální zákazní i pro budou nost.
Mo¾ná pláèu na nesprávném hrobì. Mezi na¹imi èleny znám ví e tì h, kteøí semena a
rostliny prodávají elkem la ino a nìkdy je poskytují zdarma { tøeba do slosování vstupenek
na èlenský h s hùzí h. A také vím, ¾e i kdyby se nìkdo potrefený na¹el, asi si z mý h slov
mo tì¾kou hlavu dìlat nebude.
Zde jest test

...neboli kvíz od na¹eho pøedsedy, kterým o¾ivil lednovou èlenskou s hùzi. A ne, abyste ¹vindlovali a nahlí¾eli
do výsledkù na poslední strán e␁

1) Kdo je autorem prvního popisu Astrophytum asterias, na¹í erbovní rostliny?
a) Friè
b) Lemaire
) Zu arini
2) Astrophytum asterias se na hází v Mexiku a také v jednom státu USA. Je to:
a) Arizona
b) Nové Mexiko
) Texas
3) Stanovi¹tì rostlin rodu Co hemiea se na házejí v Mexiku v:
a) Baja California
b) Coahuila
) Tamaulipas
4) Notokaktusy jsou vìt¹inou rostlinami pampy, který z uvedený h druhù ale z pampy není?
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a) N. ma ambarensis
b) N. vilanovensis
) N. warasii
5) Z Bolívie po hází nedávno popsaná frajlea, velmi podobná F. mammifera subsp.angelesiae,
která je ale asi 1500 km od ní vzdálená. Je to Frailea:
a) angeli ana
b) atrobella
) melitae
6) Rostliny rodu Thelo a tus nalezneme v Mexiku, ale v také v jednom státu USA:
a) Arizona
b) Nové Mexiko
) Texas
7) Drobné plody jednoho kaktusu jsou nazývány þgarambulloÿ (borùvka) { je to:
a) Myrtillo a tus geometrizans b) Neoraimondia herzogiana ) Steno ereus dumertiori
8) Jak vypadá Opuntia mi rodasys, víme. Ale jaké má kvìty?
a) èervené
b) oran¾ové
) ¾luté
9) Gymno aly ium eurypleurum po hází ze státu:
a) Argentina
b) Bolívie
) Paraguay
10) V USA v oblasti Big Bendu roste Ario arpus:
a) ssuratus
b) kots houbeyanus
) trigonus
11) Jedna rostlina rodu Arthro ereus nemá noèní kvìty bílé barvy, ale svìtle alovì rù¾ové:
a) ampos-portoi
b) mi rosphaeri us
) rondonianus
12) Jedna z uvedený h rostlin rodu Mammillaria roste také na Haiti:
a) arretii
b) elongata
) prolifera
13) Modrou barvu kvìtu v kombina i s èervenou má:
a) Aporo a tus leptophis
b) Rhipsalis a uleata
) Wittia amazoni a
14) Jak napovídá jméno, roste Geohintonia mexi ana v Mexiku, ale ve kterém státu?
a) Nuevo León
b) Oaxa a
) Puebla
15) Èeské jméno þje¾unkaÿ bývalo døíve pou¾íváno pro kaktusy rodu:
a) E hino a tus
b) E hino ereus
) E hinopsis
Král komer e { aneb jak jsme dohnali Ameriku

Pøedstavovat E hino a tus grusonii alias taburet pro t hýni, èi lidovì gruzoòák, je jako
pøísloveèné no¹ení døíví do lesa. Rostlinu popsal roku 1891 Heinri h Hildman na poèest
významného pìstitele Hermanna Grusona.
V úvodu o této rostlinì pí¹i jako o králi komer e, proto¾e díky pìstírnám je snad
nejroz¹íøenìj¹ím kulovitým kaktusem na svìtì. Tato þv¹ednostÿ a dostupnost je snad i
dùvodem, proè je na výstavá h kupován spí¹e laiky, kterým se líbí pro svou dokonalou
symetrii a krásné ¾luté trny.
Pøe e je tu ale i výzva pro milovníky rarit a tì¾kopìstitelný h rostlin. Myslím si, ¾e
vypìstovat kvìtus hopnou, nepo¹kozenou a krásnì vytrnìnou rostlinu není zase taková
þbrnkaèkaÿ, jak se na první pohled zdá. Rostliny si e nejsou nároèné na výbìr substrátu,
staèí dobøe propustný substrát èi antuka, ale jsou, zejména na jaøe, ná hylné na popálení,
èemu¾ zabráníme pøistínìním a po asi 10 dne h na stanovi¹ti zálivkou, proto¾e napité
rostliny slun e sná¹ejí lépe. Také si myslím, ¾e rostliny nemají pøíli¹ v lás e zálivku tzv.
na tìlo, o postøiku a následném pone hání na sluneèném stanovi¹ti ve ¹patnì vìtraném
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skleníku platí toté¾. Pro dosa¾ení o nejkrásnìj¹ího vytròování musíme rostlinu umístit na
sluneèné a dobøe vìtrané stanovi¹tì a nebo pøímo v tzv. volné kultuøe.
A jak nebo v èem jsme dohnali Ameriku? Bohu¾el ne v rùstu HDP ani vymahatelnosti
práva, ale podle nejmenovaného ob hodního øetìz e (volný pøeklad Zemì ob hodu) v tuposti a nevzdìlanosti národa! Dostal jsem toti¾ darem od pøítele E hino a tus grusonii a na
obalu byl kromì obe ný h rad o pìstování nápis þNevhodná ke konzuma iÿ. Bojím se nyní,
¾e v návodu k mikrovlnné troubì bude upozornìní, ¾e pøístroj není vhodný k su¹ení koèek
èi jiný h domá í h mazlíèkù!
Jiøí Peòás
Kytka èísla {

Aztekium valdezii

Nedávno objevená rostlina si zaslou¾í kousek povídání. Zmínili jsme ji u¾ v minulém èísle na¹eho zpravodaje
(mluvil o ní Jarda ©ni er v Chrudimi). Tentokrát ji máme v ¾ivé pamìti z lednové pøedná¹ky Dr. Franti¹ka
Fleka. Mnozí z nás mohou porovnat. A to fotogra e i zpùsob prezenta e. Já se vám pro zmìnu pokusím
pøedlo¾it mírnì utøídìnou smìs informa í o tomto novém druhu, které jsem posbíral z obou pøedná¹ek a rùznì
na internetu (napø. od Pavla Pavlíèka). Fotogra e na titulní strán e je rovnì¾ od Dr. Fleka.

K rodu Aztekium jen struèný histori ký pøehled: A. ritteri bylo objeveno nìkdy v ro e 1929.
Jeho pìstování není snadné { zejména na vlastní h koøene h { a proto ani dnes není z ela
bì¾nou rostlinou.
Vìt¹ina z nás si je¹tì dobøe pamatuje rozru h, jaký zpùsobilo témìø souèasné objevení
dvou nový h druhù Aztekium hintonii a Geohintonia mexi ana. Bylo to nìkdy v ro e 1991
(objevil George S. Hinton a popsali Charles Glass a W. A. Fitz Mauri e). O rok pozdìji byly
tyto rostliny zpopularizovány v tisku. Jeji h nalezi¹tì je ji¾nì od Galeany.
Tyto rostliny se pro své snadné rozmno¾ování zpùsobené brzkou dospìlostí, hojností
semen a díky snadnìj¹ímu pìstování do ela ry hle roz¹íøily.
Aztekium valdezii spe . nova je tøetí { dobøe odli¹itelný druh toho rodu. Tìsnì pøed
uzávìrkou jsem mìl za jménem rostliny zkratku Nom. prov. { provizorní, mo¾ná doèasné
jméno rostliny bez platného popisu. Byl jsem v¹ak upozornìn, ¾e rostlina ji¾ byla popsána
v mimoøádném vydání jednoho rumunského èasopisu.
Podle dostupný h informa í objevili na¹i estovatelé rostlinu podle geologi ký h harakteristik { typi ký h kamenù. Spekuluje se o oblasti kolem Rayones, mo¾ná jde v¹ak
o zavádìjí í informa i. Èasem se uká¾e.
Rostlinu známe jen z fotogra í a popisu na pøedná¹ká h. Vzpomeòme si, jak to bylo:
Rostliny jsou v naprosté vìt¹inì pìti¾eberné (vzá nì ètyø¾eberné). Na vr¹ku rostliny je
homáèek trnù, není tam v¹ak vata, nedr¾í se v ní tedy semena. Rostliny jsou soliterní,
pøípadné shluky nejsou tvoøeny odno¾emi, jde o skupiny jednotlivý h rostlin. Z aztékií jsou
to rostliny nejmen¹í. To se v¹ak nedá øí i o kvìte h. Kvìt má jen osm výrazný h korunní h
lístkù s perle»ovým leskem. Kvìty nevykvétají souèasnì, nýbr¾ postupnì.
Geologi ké podlo¾í tvoøí tvrdé slepen e. Rostliny se dr¾í na prudký h, i témìø kolmý h
stìná h. Na skalá h jsou nesnadno dostupné.
Èlánek struèný { o mnoho ví e informa í nemám. Èasem nì o prosákne. Po hopitelnì
hybí informa e o jeji h pìstování. V ka¾dém pøípadì je to krásná rostlinka, bylo by milé,
kdyby se jí podaøilo proniknout do na¹i h sbírek { ov¹em nikoli na úkor pùvodní popula e.
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Doèítáte první èíslo Azetu v novém ro e. Posílali jste nejrùznìj¹í pøáníèka, tzv. péefkami by se dalo tapetovat.
Dovolil jsem si dvì z ni h pùjèit. Na první poznáte jistì jejího odesilatele, na¹eho èestného pøedsedu Josefa
Odehnala. Druhou poslal souèasný pøedseda Astrophyta Stanislav Stu hlík. (Dovolil jsem si jen mírný oøez.)

1 , 2 , 3a, 4 , 5b, 6 , 7a, 8 , 9 , 10a, 11 , 12 , 13 , 14a, 15

Azet { zpravodaj Klubu kaktusáøù Astrophytum Brno { Neprodejné { Redak e, jazyková úprava,

sazba: Josef Polá h { sazba systémem TEX s pou¾itím písma Lido { tisk: Tiskárna Indra { vytvoøeno
s pou¾itím legálního a svobodného softwaru { ani¾ bylo vìdomì ublí¾eno ¾ivým tvorùm { v èlán í h
byly opraveny jazykové a typogra ké hyby, beze zmìny smyslu sdìlení, není-li uvedeno u pøíspìvku
jinak { pøipomínky, námìty, pøíspìvky prosím na adresu josef@polach.org
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