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Èas pro koèkuJaro nám pøi¹lo letos zase o hvíli døíve a s ním i èas na vyvenèení na¹ih kaktusù. Po zimìtémìø beze snìhu se v¹ehno zaèalo probouzet a mnozí se báli toho, o by se stalo, kdybyse vrátila. Obavy byly tentokrát zbyteèné. Jako ostatnì v¾dyky. Má-li nìo dopadnout zle,obavy nepomohou. A má-li to skonèit dobøe, jsou zbyteèné. Podobnì jako starosti apod.Tím v¹ak nikoho nenabádámk lehkomyslnosti a nepodeòuji potøebu rozvahy a opatrnosti.Odmítám v¹ak strah a obavy, o¾ u¾ mnozí dovedou rozli¹it a pohopit. Ty negativnímy¹lenky jen rozptylují pozornost a odvádìjí od toho, o námmù¾e pomoi.Od �loso�e zase vzhùru na zem. U nás mírné, jinde v¹ak drsné a bouølivé poèasípøipomíná bouølivou situai na výhodì od nás. Ukrajina je velmi nepokojná, se svou vel-moenskou politikou se do toho vlo¾ilo Rusko a u nás i na západì je spousta hytrýh avelkohubýh záhranùmlátííh prázdnou slámu a pøihøívajííh si svou polívèièku. Je¹tìkousek dál se ztratilo velké dopravní letadlo a my se svou ve¹kerou þvyspìlouÿ tehnikoujsme témìø dva mìsíe neshopni ten kus kovu asi plný ne¹»astníkù najít. A je¹tì jindeumírají v lodi estujíí jen proto, ¾e velení podenilo situai a dr¾elo je v podpalubí, tak¾enestihli vèas uninknout.Z podivoèeného svìta zase domù.Hokejové fanou¹ky jistì potì¹ilo, ¾e leto¹ní ¹pièka jepøevá¾nì na Moravì, by» zrovna fanou¹i Komety tolik nejásají. A radìji pominu osobnostia události, kdy¾ je zrovna v¹ehno okolo v plném kvìtu. I té vláhy nám mírnì pøibylo a odo poèasí pestrý duben ukázal, ¾e nìo stále je¹tì funguje. Kaktusy u¾ máme venku, vìøím,¾e se tìm va¹im daøí a rostou a kvetou tak, jak mají a podle toho, jak jim k tomu pomáháte.Vèil jen aby k nám byli milosrdní i ti kvìtnoví ledoví ¹vihái a nehtìli nám vynahradit, oènás zima pøipravila.V klubu jsou v plném proudu þneviditelnéÿ pøípravy na výstavu kaktusù, kterou hod-láme letos pojmout trohu velkolepìji vzhledem k významnému klubovému výroèí. Mámepøislíbený nový prostor a vybavení. Pøipravujeme propagai a zviditelnìní výstavy. Zaji¹»u-jememateriál a slu¾by.. .Pokud jde o zpravodaj Azet, toto èíslo je z velké èásti vìnováno klubové administrativì{ najdete zde zprávy o æinnosti klubu, jak jsme s nimi byli seznámeni na únorové výroèníèlenské shùzi. Najdete zde v¹ak i obvyklé rubriky a velmi mì potì¹ila nabídka Dr. Ma-hálka, ¾e bude pro Azet psát èlánky o zajímavýh rostlináh a pøidá i obrázky. Nebudehybìt ani obvyklá kytka èísla, za ni¾ tentokrát dìkuji pøedsedovi Stanislavu Stuhlíkovi.Nastala trohu neobvylká situae. Se¹ly se mi tøi èlánky s kytkou èísla. Aèkoli ty dvì pøi-¹ly døív, tentorát na obále zasvítí ta, která se aktuálnì vztahuje k významné osobnosti.Za èlánky a fotogra�e dìkuji Stanislavu Stuhlíkovi. Jiøího Kolaøíka a Petra Metelu vedlepodìkování za pøíspìvek tedy poprosím o trpìlivost.A je¹tì k titulku. { Jak je to s tìmi koèkami: V tom jarním èase, kdy kaktusy htìjíven, musím nejprve prohrabat a pøesít písèitou zem ve þskleníkuÿ, který je vlastnì jenomotevøeným pøístøe¹kem a kam elou zimu hodily koèky z okolí a nehávaly tam takové ty¹karedé váleèky. A vìøte mi, není to ni voòavého.Pohoda, hezký den Josef18



Èlenská shùze 7. února 2014Úvodu výroèní èlenské shùze (v konkureni zahájení olympijskýh her) se ujal pøedsedaStuhlík. Vyzval èleny k zasílání fotogra�í do soutì¾e o fotku na plakát výstavy. Zmínil dálezámìry s pøípravou výstavy v jubilejním roe. Sympózium bude posunuto o týden pozdìji abude se konat vDìlnikém domì v Lí¹ni. Dále oznámil úmrtí Dr. Plesníka z Ostravy. RadekÈeh vyzval èleny, aby shraòovali noviny, aby byly k dispozii do prodeje výstavy. Dáleoznámil vernisá¾ výstavy Ladi Ka¹para v Bystri.Èlenové výboru následnì pøeèetli své zprávy:
•Zpráva o èinnosti za rok 2013 {Radek Èeh.
• Plán èinnosti na rok 2014 { Radek Èeh.
•Zpráva o hospodaøení klubu v roe 2013 { Jana Èehová.
• Finanèní plán na rok 2014 { Jana Èehová.
•Zpráva revizní komise za rok 2013 { Jiøí Peòás.

Èlenové výboru se svými výroèními zprávamiK pøedneseným zprávám nevze¹la diskuse, souhrnné hlasování pøítomnýh èlenù odsou-hlasilo pøedlo¾ené zprávy.Následovalo slosování vstupenek { opìt pod vedením osvìdèené dvojieRadek Èeh aJiøí Peòás. Cenami pøispìli èlenové Kováø, Va¹íèek, Hasoò star¹í, Sedláèek a Podrábský.Pøedseda je¹tì oznámil pøí¹tí (bøeznovou) shùzi, na ní¾ bude pøedná¹et Jiøí Kolaøíko kvetouí Patagonii.Poté se øízení volné tribuny ujal PetrMetela. První dostal slovo právì Jiøí Kolaøík, kterývyprávìl o své náv¹tìvì Chile, èím¾ nás pozval na pøí¹tí pøedná¹ku. Vyprávìl o náv¹tìvìsvýh pøátel v Chile, zmínil tamnímeteorologiké pomìry, témìø tam neznají mrazy. Samo-zøejmì nesedìli jen u pøátel, hlavnì estovali a snad nejzajímavìj¹í byla zmínka o jednomproslulém ledovi. 19



Volná tribuna: Jiøí Kolaøík, Jan Hara¹ta, Rudolf Moulis a JanMahálekDal¹í krátký pøíspìvek { tentokrát v¹ak bez obrázkù { pøednesl pan Hara¹ta. Zku¹ený pìs-titel poradil na okraj, ¾e nejlep¹í èas na výsevy ehinoereusù je kone èervene a zaèáteksrpna. Hlavnì se v¹ak zabýval vegetativním mno¾ením ehinoereusù. Vzpomnìl na to,kterak onehdy neopatrností shodil na zem ehinoereus. Ten se rozlomil na ètyøi èásti. Pù-vodní rostlinu tedy o¹etøil, naøízkoval, dal do prá¹kového stimulátoru, nehal zavadnout aposléze zasadil do suhé antuky. (Ehinoereusy { kromì pektinátníh { obenì zakoøeòujívelmi neohotnì.) Kdy¾ ¹el za týden zalévat rostliny, v¹iml si, ¾e na tìh øízíh vyrostlyhojnì èekaí koøeny. Zboøil se tak léta udr¾ovaný mýtus o obtí¾nosti zakoøeòování ehi-noereusù. Dále pan Hara¹ta zmínil potøebu striktního letního vegetaèního klidu u tohotorodu, aby v dobì suha zalo¾ily kvìtní pupeny na pøí¹tí rok.Dal¹í pøíspìvek do volné tribuny pøinesl RudolfMoulis. Vyprávìl a ukazoval eskobarie,ortegokaktusy, mluvil o systematie a jejíh zmìnáh v posledníh leteh.Pokraèoval Jiøí ©kaloud se 42 obrázky z jara a èasného léta loòského roku ve snazedemonstrovat vliv loòského neobvyklého poèasí. U Jiøího jsme zvyklí namno¾ství zdaøilýhobrázkù pøevá¾nì kvetouíh rostlin a ani tentokrát nezklamal. Pøedná¹ka trvala 25 minut,mìla v¹ak svou dynamiku a pestrost, byla u¾iteèná i pìstitelskými zku¹enostmi.Následovala dal¹í { a jak se posléze ukázalo toho dne poslední { pøedná¹ka. Pøi¹el s níDr.Mahálek a vyprávìl pøevá¾nì o gymnokalyiíh. O rostlináh vìdìlmnohé informae avydatnì se s námi o nì podìlil { zejména zaujal dùkladnou znalostí systematiky, názvoslovía historie. Odvráenou stranou bylo v¹ak trvání této prezentae. Bylo del¹í, ne¾ odpovídápøíspìvku do volné tribuny, tak¾e se u¾ nedostalo na poslední pøedná¹ejíí. Výbor klubu senáslednì rozhodl poskytnout jimmo¾nost prezentae pøi nejbli¾¹í vhodné pøíle¾itosti.Shùze výboru klubu 18. února 2014Druhé úterý po prvním pátku je tradiènì dobou zasedání výboru klubu. To se se¹lo u pøed-sedy Stuhlíka a projednalo tyto hlavní body:
• Pøíprava výstavy kaktusù.
•Hodnoení únorové shùze a volné tribuny. Budeme muset dùslednì trvat nadodr¾ování rozvrhu a délky jednotlivýh pøíspìvkù.
• Sympózium { sna¾íme se pozvat zástupe organizaí okolníh zemí.
• Pøíprava následujíí shùze a návrhy dal¹íh pøedná¹ek.
•Návrh na výmìnu funkí ve výboru a v revizní komisi kvùli omezené mo¾nostiúèasti na shùzíh.20



Èlenská shùze 7. bøezna 2014V pátek pøed sedmnátou hodinou jsme se se¹li na èlenské shùzi. Kromì organizaèníhvìí jsme se dozvìdìli, ¾e zemøelWernerUebelmann. Vzpomínku na nìj najdete dále v listì.Byly vyhlá¹eny výsledky soutì¾e o fotku na plakát leto¹ní výstavy a probìhlo obvyklé sloso-vání vstupenek.Hlavnímbodemprogramu byla pøedná¹ka JiøíhoKolaøíka o rozkvetlé Patagonii. Pøed-tím v¹ak dostala pøíle¾itost Jarka ®ivotská, její¾ pøíspìvek se minule neve¹el do volné tri-buny. Nehala nás, abyhom se pokohali nev¹edními pohledy na kaktusy. ©lo o velmizdaøilé makrozábìry a promítání beze slov.Zpìt v¹ak ke hlavní pøedná¹e. Jiøí je zku¹ený estovatel, spodek jihoamerikého svì-tadílu pro¹el nìkolikrát a proto¾e rád a dobøe fotografuje, mìl i o ukázat. Tentokrát tohojnì kvetlo a to nejen kaktusy, ale i doprovodná vegetae. Nehybìly pro zpestøení tøebav¹udypøítomné argentinské je¹tìrky. Pastva pro oèi a zajímavé vyprávìní. Cesta zaèínalav prosini 2013. Jiøí není ¾ádný nováèek a estoval pouèenSarnesovými, kteøímají podobnéspády (pamatujeme si je zminulého sympózia). Poznali jsme takto pìkný kus svìta poèínajenìkde od Buenos Aires.Skvìlou pøedná¹ku ponìkud oslabovala tehniká stránka vìi. ©koda, ¾e ne¹lo pou¾ítzvukovou tehniku a vadilo i zmen¹ení promítaného obrazu.Shùze výboru 18. bøezna 2014Shùze { aè se se¹la v obvyklou dobu za obvyklýh okolností { byla tentokrát mimoøádná.Bylo to tím, ¾e pøi¹li i nastávajíí aran¾éøi výstavy: Jarka ®ivotská aRadekKnápek. Zaèátektedy patøil onomu neo�iálnímu þvýstavnímu výboruÿ. Byly projednány hlavní aran¾érskéa organizaèní pøedstavy a pøedpoklady.Dal¹í prùbìh se vrátil do obvyklýh kolejí v tradièní sestavì. Projednávalo se zejménanásledujíí:
• Stav pøíprav na výstavu, propagae.
•Hodnovení bøeznové èlenské shùze a pøedná¹ky, spokojenost s pøedná¹kou(fotky i výklad).
•DoAzetu bude èlánek vìnovaný Uebelmannovi.
•Odsouhlasena výmìna funkí ve výboru a v revizní komisi, dát shválit následujííèlenské shùzi.
•Znovu vyhlásit soutì¾ o fotku na kalendáø, je pøedpoklad dal¹ího amo¾ná rozsáh-lej¹ího kalendáøe.
• Stále nemáme zdatného správe webu, pøipomenout znovu.
•Diskuse o vystavování na Floøe Olomou, není zájem.
•Diskuse o nabízenýh kniháh.
• Pøíprava následujíí èlenské shùze.Èlenská shùze 4. dubna 2014Pøed shùzí bylo ¾ivo kolem Petra Metely, který rozdával pøihlá¹ky èlenùm, kteøí htìjí vy-stavovat a prodávat na leto¹ní výstavì. Zapisovaly se i slu¾by, tentokrát dùslednì nejvý¹e21



po tøeh, abyhom pøede¹li neu¾iteènému ourání a spoléhání jednoho na druhého a vieversa. Byly pøipomenuty hlavní zásady o se týèe brigád, hování v areálu Ètyølístku, do-vozu rostlin, oznaèování nádob s rostlinami, popisky k rostlinám, parkování aut, pou¾ívánívozíkù a doporuèení zaokrouhlovat eny rostlin na pìtikorunu.Byly pøipomenuty výzvy na fotky (nová soutì¾ pro kalendáø), a ¾e stále hledámespráve webu nebo autora interaktivního redakèního systému.Byla ohlá¹ena a èlenstvem shválena zmìna funkí dvou èlenù výboru resp. komise.Radek Èeh pøipomnìl, ¾e se podílíme na pøípravì minivýstavy v Kouniíh a vyzvalèleny, kteøí by htìli vystavovat a prodávat, aby se pøihlásili.Byl vznesen dotaz na zmìny obèanského zákoníku, které se dotýkají na¹eho klubu.Odpovìï znìla, ¾e jsme se jimi zabývali a ¾e informae jsou dostupné i v èasopisu Kaktusy.Odmìnami do slosování vstupenek pøispìli Laïa Ka¹par, Dalibor ©opf, Jiøí Dobiá¹ aEmil Va¹íèek.K dispozii jsou letáky a plakáty na propagai výstavy.Byla pøipomenuta nadházejíí výstavaMgr. Hone { Sukulentní krajinky.Hlavní pøedná¹ku mìl tentokrát Filip Jelínek z Plznì. Vyprávìl nám o výpravì na polo-ostrov Baja California s Karlem Pavlíèkem a dal¹ími dobrodruhy. Nejvíe zaujaly nádhernìa pestrobarevnì vytrnìné rostliny pøevá¾nì ferokaktusù. Kvetouíh rostlin bylo tentokrátposkrovnu a elkový dojem vedle pronikajiího svìtla v tzv. letním èase kazil i nevýrazný amonotónní hlasový projev naví nepodpoøený zvukovou tehnikou.Shùze výboru 15. dubna 2014Shùze se se¹la za obvyklýh okolností na obvyklém místì. Proto¾e mì tentokrát nepus-tili z práe, podávám pouze zprostøedkované, niménì pøinejmen¹ím stejnì dùvìryhodnéinformae od Radka Èeha o tom, o se projednávalo:
• Pøedná¹ejíí na sympózium pøislíbili úèast.
•Bude kalendáø, zatím není jistá forma, vyzýváme èleny k posílání fotogra�í.
• Programnásledujííh akí klubu.
• Správawebu { rozjednáno, pøírùstky do knihovny.
• Pøíprava a propagae výstavy.
•Gratulae Jaroslavu Ka¹parovskému k narozeninámWerner J. Uebelmann-Frik*16. 3. 1921 †1. 3. 2014þJe to privilegium, o kterém mohou mnozí jen snít: Ze své záliby moi vybudovat obhoda pøitom mít tolik úspìhu, ¾e èlovìk mù¾e jít v ¹edesáti leteh na odpoèinek.ÿ Takto hod-notil svou kaktusáøskou èinnost W. Uebelmann, který vybudoval ve ©výarsku prosluloukaktusáøskou �rmu su-ka-or. K její úspì¹nosti pøispìlo to, ¾e si smluvnì zavázala BrazileLeopolda Horsta, aby hledal a dodával kaktusy výhradnì pro tuto �rmu. Kaktusy z tétospolupráe mìly oznaèení HU. Na druhou stranu L. Horst dostával dostatek prostøedkùk tomu, aby mohl realizovat objevitelské esty. W. Uebelmann zakoupil v Brazílii terénní22



vùz pro potøebu Horsta a sám jej pøi svýh výpraváh do Ji¾ní Ameriky také pou¾íval. Byl to¹»astný tah nejen pro �rmu, ale také pro kaktusáøe, spolupráe pøinesla elou øadu novýhkaktusù.Nejproslulej¹í je objev zela novýh rostlin, které dostaly rodové jménoUebelman-nia. L.Horst byl obhodnì velie zdatný, vzpomínám si, jakmiW.Uebelmann líèil své prvnísetkání s ním. L. Horst pøijel do Evropy, aby zde navázal kontakty s kaktusáøskými �rmami,pro které htìl praovat. Pøivezl sebou nejen vzorky kaktusù, ale také housle, které htìlv Evropì výhodnì prodat. Jak to dopadlo s houslemi, u¾ si nevzpomínám, ale s kaktusyuspìl: þZ padesáti kaktusù, které mìl sebou, bylo ètyøiet devìt v Evropì neznámýhÿ {Takto setkání komentovalW.Uebelmann.Slu¾ebnì star¹í kaktusáøi si jistì vzpomenou na pøedná¹ku W. Uebelmanna v Brnìv roe 1987 (foto ní¾e). Byl to zá¾itek pro obì strany { my jsme vidìli nìo, o èem jsme simohli nehat v podstatì jenom zdát, proto¾e na stanovi¹tì kaktusù se dostali na¹i kaktusáøijen ojedinìle, a W. Uebelmann byl udivený z toho, kolik lidí pøi¹lo na jeho pøedná¹ku a ¾edokone pøijeli z rùznýh koutù republiky. Byl potom u nás v republie je¹tì v roe 1995v Kromìøí¾i u pøíle¾itosti tamního symposia o kaktuseh. I s tímto jeho pobytem se mipojí jedna historka. W. Uebelmann nehal na internátu, kde úèastníi sympozia noovali,penì¾enku s doklady amálem odjel bez ní. Z internátu mu ji v¹ak na poslední hvíli pøineslia on byl velie pøekvapený, samozøejmìmile.Po odhodu do dùhodu si postavil u rodinného domu u mìsta Bremgarten velkýskleník, ve kterém se vìnoval kaktusùm, ale u¾ jako zálibì. Nìkolikrát jsem byl u nìhoa v¾dyky jsme si i s kolegy { kaktusáøi odvá¾eli hodnì kaktusù, byl velkorysý. Dodnesjih mám je¹tì elou øadu, napø. velie pìknì èervenopurpurovými kvìty kvete EpiphyllumHU988, které oznaèil jako pøírodní hybrid.Poslední moje náv¹tìva u Uebelmannù, tentokráte u¾ v bytì (na stáøí prodali dùmi skleník s kaktusy a pøestìhovali se), byla v kvìtnu 2013 (foto na s. 32). Tehdy jsemsamozøejmì nemohl vìdìt, ¾e u¾ se s ním nesetkám. Ale zùstaly mi na nìho vzpomínky,fotogra�e a kaktusy. Kdo si ho pamatujete, vzpomeòte si na nìho se mnou.Stanislav Stuhlík
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Fotka na plakátStává se tradií vybírat obrázek na plakát k výstavì formou soutì¾e. Ve snaze vyu¾ít barevnou dvoustránku proobrázky, budu maximálnì struèný: Vítìz (2 fotky na ¹pii) Jiøí ©kaloud. Dal¹í úèastníi podle úspì¹nosti (kte-rou mù¾e ponìkud zkreslovat poèet dodanýh obrázkù): Man¾elé Èehovi, Jarka ®ivotská, Tomá¹ Zedníèek,Jaroslav Ka¹parovský, Jiøí Kolaøík a Josef Poláh. V¹em soutì¾íím dìkujeme a bude-li to na místì, zaøadímefotky znova do výbìru na zamý¹lený kalendáø.

Druhá (pou¾itá na plakát) a vítìzná fotogra�e { obì od Jiøího ©kalouda
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Autoøi obrázkù na této stráne zleva doprava a shora dolù: Èehovi, ®ivotská, Ka¹parovský,Èehovi, Zedníèek, Poláh. Fotogra�i Jiøího Kolaøíka uvidíte v nìkterém z následujííhèísel na titulní stráne (kytka èísla).Pøedhozí stránka, druhá øada: Dal¹í úspì¹né fotogra�e od Jany a Radka Èehovýh. Tøetíøada: Obrázky Jarky ®ivotské a Tomá¹e ZedníèkaMaje zde tu mo¾nost, pøidám vlastní redaktorské a výtvarniké zhodnoení: Velmi slibné se mi jeví proúèel fotky na plakát (kalendáø) obrázky Tomá¹e Zedníèka. Mají klidné (spí¹e tmavé pozadí), nerozptylujínadmìrnou barevností a tím pøitáhnou pozornost k pøedmìtu zájmu. Pomíjím zde tehniké nále¾itosti(obrázky byly upravené { nedodr¾ení zadání, by» nebylo asi dost zdùraznìno { a naví ulo¾ené v nìjakémobskurním þnáøeèíÿ JFIF/JPEG, ¾e jsem semusel hvíli sna¾it, abyh je otevøel).Tím ov¹em nezavrhuji obrázky poøízené jiným zpùsobem, jinou tehnikou a jiným pohledem. 25



O�iální výroèní nále¾itostiJako ka¾dý rok v únoru byla èlenská shùze shùzí výroèní. Program u¾ znáte, na tomto místì najdete zprávyfunkionáøù v plném znìní, jak byly výborem navr¾eny, èlenstvu pøedneseny a nakone shváleny.Zpráva o èinnosti klubu za rok 2013 NaHlínì, 15. ledna 2014Vá¾ení pøátelé,stejnì jako vminulýh leteh se v¾dy v únoru koná pravidelná výroèní èlenská shùze Klubukaktusáøù Astrophytum Brno. Je zde zhodnoena na¹e èinnost za uplynulý rok.Ná¹ klub vyházel ve své èinnosti z plánu práe, který byl shválen výroèní èlenskoushùzí v únoru 2013.Jednou z hlavníh na¹ih èinností bylo zaji¹tìní èlenskýh shùzí. V minulém roe seuskuteènilo elkem devìt shùzí a konaly se na akademiké pùdì Masarykovy univerzity.Pravidelnými body programu byly zprávy funkionáøù a tombola. Poté v¾dy následovalaodborná pøedná¹ka s prezentaí obrázkù jak z nalezi¹» kaktusù i sukulentù, tak i z domáíhsbírek.Vminulém roe pøedná¹el jeden zástupe ze Slovenska, ètyøi mimobrnìn¹tí pøedná¹e-jíí a zbývajíí tøi pøedná¹ky obstarali na¹i domáí èlenové Astrophyta.Na únorové výroèní shùzi se volné tribuny zúèastnilo pìt na¹ih èlenù a do výboru bylpøijat nový èlen výboru jako pokladník.Velmi dùle¾itým bodem na¹eho plánu je pravidelná výstava kaktusù i sukulentù. Tatovýstava je øadu let realizována v areálu Ètyølístku v Brnì-Bystri. Loòská výstava se konalav období 25. 5. a¾ 2. 6. 2013. Celkem se jí zúèastnilo 41 vystavovatelù a pro zajímavost,bylo vystaveno 1655 kvìtináèù.Na pøípravì výstavy, jejím prùbìhu i na koneèné likvidai sepodílelo 45 èlenù a odpraovali dohromady 838 brigádnikýh hodin. Aran¾ování výstavyzvládl na výbornou Jaroslav Ka¹parovský ve spoluprái s Jarkou ®ivotskou a Honzou Ha-ra¹tou. Podìkování patøí v¹em, kteøí pøispìli jakýmkoliv dílem k na¹í výstavì. Jak u¾ se stalotradií, náv¹tìvníi na¹í výstavu hodnotili opìt velmi kladnì.Jako ka¾dý rok uspoøádal výbor pro èleny, kteøí se podíleli na realizai výstavy, poslednísobotu v záøí zájezd za kaktusy na zavírání sezony v Chrudimi. Ake je spojená s udílenímeny Zlatý Alberto, kterou loni obdr¾el ná¹ pøedseda Stanislav Stuhlík jako oenìní zadlouholeté zásluhy pro èeskoslovenské kaktusáøství. Jako v¾dy tento zájezd výbornì zorga-nizoval Petr Metela, ve spoluprái s vedouím zájezdu JiøímPeòásem.V mìsíi øíjnu se uskuteènilo sympozium v Brnì-Lí¹ni. Na sympoziu byly pøednesenyètyøi velmi kvalitní pøedná¹ky. První a poslední pøedná¹ka byla od domáíh èlenù a zbylédvì od mimobrnìnskýh. Sympozia se zúèastnilo elkem 71 kaktusáøù, z toho z brnìnskéorganizae 53.V roe 2013 se výbor se¹el elkem 13krát. Na svýh shùzíh se výbor zabýval za-ji¹tìním pøedná¹ek, výstavy, sympozia, vydáváním Azetu a øe¹il pøipomínky z øad na¹ihèlenù.26



Zpravodaj Azet v roe 2013 vy¹el ètyøikrát. Díky redaktorovi Josefu Poláhovimá stálekvalitní úroveò. Bylo by dobré, kdybyhom my, èlenové, víe pøispívali do zpravodaje a tímobohaovali jeho obsah.V roe 2013 mìlo èlenské pøíspìvky zaplaeno 181 èlenù Astrophyta, z toho èasopisz Prahy odebírá 78 èlenù, na èlenské shùzi 59 èlenù, dohromady 137 a 44 èlenù je bezèasopisu.Arhiv Astrophyta je ulo¾en u PetraMetely. Nezpraovanémateriály postupnì zprao-vává Stanislav Stuhlík.Na¹e knihovna je prùbì¾nì doplòována o nové publikae a má k dne¹nímu dni 1142zaøazenýh titulù. Je ¹koda, ¾e z øad èlenù je o zápùjèku literatury velmi malý zájem. O kni-hovnu, která je ulo¾ena v bytì pøedsedy, se vzornì stará Jaroslav Ka¹parovský.Na¹i tøi èlenové { Stuhlík, Metela a Èeh { jsou zastoupeni ve vedení Spoleènostièeskýh a slovenskýh pìstitelù kaktusù a sukulentù. Dva èlenové { Stuhlík a Odehnaljsou èleny redakèní rady èasopisuKaktusy.Bìhemrokubylyprùbì¾nìaktualizoványna¹e stránky www.astrophytum.cz správ-em ZdeòkemKoláèkem, který svou èinnost z dùvodu vysoké praovní vytí¾enosti ukonèil.Od øíjnamáme nového správe Petra Stuhlíka, který by mìl na¹e stránky pøedìlat tak, abyje mohl snadno aktualizovat nìkdo z výboru. Obìma dìkujeme za jejih dùle¾itou prái. Odroku 2012 máme také stránku spoleèenské sítì Faebook, která je prùbì¾nì aktualizována.Adresa je www.facebook.com/AstrophytumBrno.Pøi hodnoení na¹í èinnosti v uplynulém roe tak, jak nám ukládal plán práe, mohukonstatovat, ¾e výbor v¹ehny dané úkoly splnil bezezbytku. Za to si zaslou¾í podìkováníjak v¹ihni èlenové výboru, tak hlavnì vy, èlenové, kteøí jste se podíleli na úspì¹né èinnostina¹eho klubu. Zprávu pøedkládá jednatel Radek ÈehPlán èinnosti Klubu kaktusáøù AstrophytumBrno pro rok 2014NaHlínì, 15. ledna 2014
•Uskuteèní se 9 èlenskýh shùzí s odborným programem;
• Podzimní sympozium se uskuteèní v øíjnu 2014 v Lí¹ni;
•Výbor se bude sházet pravidelnì jedenkrát mìsíènì, pøípadnìmimoøádnì;
•Výstava probìhne ve Ètyølístku v termínu 31. 5.{8. 6. 2014;
•Bude zorganizován zájezd za kaktusy;
•Ètyøikrát vyjde zpravodaj Azet;
•Bude zaji¹»ována distribue èasopisu Kaktusy a slovenského èasopisu Cataeaeet. pro èleny, a to buï zasíláním po¹tou, nebo osobním odbìrem na shùzi,rovnì¾ mámemo¾nost pøedplatit si Atlas kaktusù u na¹eho pøedsedy;
•Knihovna a arhiv budou prùbì¾nì doplòovány;
•Budeme pokraèovat v èinnosti ve vedení SÈSPKS;
• Pokraèování v èinnosti v redakèní radì èasopisu Kaktusy.Zprávu pøedkládá jednatel Radek Èeh27



Zpráva o hospodaøení KKAstrophytumBrno za rok 2013(èlenské pøíspìvky vybrané pro rok 2013)Pøíjmy Èasopis a èlenské pøíspìvky 80 950 KèVýstava a prodej rostlin 47 173 KèSympozium 5 680 KèVstupné na èlenskýh shùzíh 10 210 KèOstatní (reklamní pøedmìty, staré èasopisy) 7 530 KèCelkem 151 543 KèVýdaje Èasopis 46 020 KèVýstava 19 255 KèSympozium 7 603 KèZájezd 10 691 KèAZET 9 200 KèNájem sálù 8 250 KèLiteratura 7 333 KèReklamní pøedmìty 24 238 KèTisk kalendáøe 2014 6 000 KèPoplatky bane 1 897 KèPo¹tovní slu¾by 2 111 KèOdmìna pøedná¹ejíím 4 350 KèOstatní 6 880 KèCelkem 153 828 KèStav �naní k 31. 12. 2013Bì¾ný úèet 108 992 KèPokladna 11 294 KèCelkem 120 286 Kè Stav �naní k 13. 1. 2014Bì¾ný úèet 117 922 KèPokladna 14 714 KèCelkem 132 636 KèPlán pøíjmù a výdajù pro rok 2014(èlenské pøíspìvky vybrané v roe 2013)28



Pøíjmy Èasopis a èlenské pøíspìvky 61 000 KèVýstava a prodej rostlin 45 000 KèSympozium 5 000 KèVstupné na èlenskýh shùzíh 10 000 KèSponzorské dary 14 000 KèCelkem 135 000 KèVýdaje Èasopis 44 000 KèVýstava 25 000 KèSympozium 14 000 KèZájezd 20 000 KèAZET 9 200 KèNájem sálu { pøedná¹ky 8 250 KèLiteratura 5 000 KèPo¹tovní slu¾by 2 000 KèOdmìna pøedná¹ejíím 4 000 KèNeoèekávané výdaje 3 550 KèCelkem 135 000 Kè Jana ÈehováZpráva revizní komise o �nanèním hospodaøení za rok 2013Revizní komise provedla kontrolu pokladní knihy, pokladní hotovosti, inventáøe a inven-tární knihy a knihovny.Revizní komise konstatuje:
• Pokladní kniha a pokl. doklady jsou úplné, pøehledné amají v¹ehny nále¾itosti.
•Vý¹e pokladní hotovosti souhlasí se zápisem v pokladní knize
• Inventáø a inventární kniha souhlasí se skuteèností
• Poèet knih v knihovnì souhlasí s poètem knih v evidenèní knize
• Finanèní hotovost byla èerpána v souladu se shváleným plánem.
•Mimoøádný výdaj ve vý¹i 24 238 Kè za reklamní pøedmìty byl projednán a shvá-len èlenskou shùzí.V Brnì dne 14. 1. 2014 za revizní komisi Jiøí Peòás a Jan Ziegrosser29



Notoatus uebelmannianusBuining(Vìnováno památeWerneraUebelmanna)Nìkdy v ¹edesátýh letehminulého století do¹lo k objevu kaktusu, který dodnes patøí k ne-roz¹íøenìj¹ím notokaktusùm ve sbírkáh { na sénì se objevilNotoatus uebelmannianus.Objeven byl Leopoldem Horstem, pøesný èasový údaj není znám, známý je rok 1966, kdytoto stanovi¹tì nav¹tívili spoleènì L. Horst a A. F. H. Buining. O dva roky pozdìji se objevilv nìmekém èasopise Kakteen und andere Sukkulenten první popis tohoto kaktusu z peraA. F.H.Buininga, ov¹emèernobílý obrázeknevystihuje jehohlavní krásu{purpurové kvìty.Nový kaktus byl nazván na poèest Wernera Uebelmanna, významného ¹výarského kaktu-sáøe, pro jeho¾ kaktusáøskou �rmu praoval L. Horst jako sbìratel kaktusù. þStanovi¹tìv Brazílii, Rio Grande do Sul, u Ca�apavaÿ { takto je v prvním popisu uvedena informaeo lokalitì typu. Rostliny na ní sbírané dostaly èíslo HU 78, resp. HU 81. Notoatus uebel-mannianus se vyznaèuje kvìty dvojí barvy, purpurovì kvetouí rostliny dostaly èíslo HU78,¾lutì kvetouí HU 81 (poèáteèní písmena Horst { Uebelmann). Podle prvního popisu bylona stanovi¹ti asi 85 % rostlin s purpurovými kvìty, asi 15 % se ¾lutými kvìty.Jaká je dne¹ní situae s roz¹íøenímNotoatus uebelmannianus v pøírodì?Kope s plo-hým temenem, na kterém byly poprvé rostliny nalezeny a sbírány, se nahází u Guaritas(ji¾nì od Ca�apava). Pøi mé náv¹tìvì tohoto místa v roe 2002 jsme nalezli jednu jedi-nou rostlinuNotoatus uebelmannianus. Zato zde rostly nádherné trsy Ehinopsis oxygonaa¾ 60 m ¹iroké a nìkolik rostlin Notoatus ottonis. Na této pùvodní lokalitì se u¾ tedypraktiky tento druh nevyskytuje, ale byla nalezena øada dal¹íh stanovi¹», kde se naházejírostliny s obìma barvami kvìtù. V¹ehna známá stanovi¹tì Notoatus uebelmannianus senaházejí v jediné oblasti ji¾nì odmìstaCa�apava doSul, jinde se u¾ druh (ani jeho variety aformy) nenahází. Celá oblast výskytuNotoatus uebelmannianus je tvoøena nejrùznìj¹ímiskalami a kopi. Notokaktusy dnes nepatøí k favorizovaným rostlinám ve sbírkáh, ale proNotoatus uebelmannianus to neplatí, ten se vyskytuje èastìji. Je to pro jeho nádhernoubarvu kvìtù, která nebývá v¾dy stejná (ale obdobnì je tomu i v pøírodì), nejkrásnìj¹í jsourostliny s tmavými kvìty. Pìstování není obtí¾né, výsevy bývají úspì¹né, a tak nìkolik let povýsevu mù¾e Notoatus uebelmannianus potì¹it svého majitele kvìty objevujíími se brzyna jaøe.Na obrázku je rostlina s oznaèením HU 78, která byla vypìstována ze semen z rostlinz lokality typu. Pokud se na ni podíváte, vzpomeòte si na èlovìka, po kterém dostala jménoa který nedávno zemøel. Stanislav StuhlíkBlahopøání k narozeninámDíky Karlu Ka¹párkovi se dozvídám, ¾e v tomto období se do¾ívají kulatýh èi pùlkulatýhnarozenin na¹i èlenové: Jiøí Farkaè (60 let), Radimír Kanápek (65), Franti¹ekMáhal (70),Ing. Pavel Novák (55) a Jiøí Peòás (50 { foto na titulní stráne, víe v pøí¹tím èísle). Výborklubu jim pøeje hodnì radosti a lásky.Fotografujte, vybírejte a posílejteJak jste v pøedhozím textu postøehli, i letos výbor klubu hodlá vydat obrázkový kalendáø nanásledujíí rok. Aæ je¹tì nevíme, bude-li ètrnátidenní nebo podobný jako leto¹ní, budeme30



potøebovat obrázky a tedy dávámepøíle¾itost vám{ na¹im èlenùm, abyste jej svými obrázkyvyzdobili. Posílejte redaktorovi Azetu nezmen¹ované, neupravované pùvodní fotogra�e.Dìkujeme.Gymnoalyium albispinumBakbg. 1935Je to druhové jméno, které pro¹lo nìkolika kombinaemi a revizemi stejnì jako druh Gym-noalyium bruhii, do kterého jsou dnes tyto rostliny øazeny. Lze jen souhlasit s názoremIng. Pa¾outa, ¾e G. bruhii je praktiky shodné s G. albispinum a G. lafaldense. Dr. Shützuznával druhG. lafaldense, kterýbyl popsánpozdìji, ale správnì, zatímoBruhovy rostlinypopsal Dr. Spegazzini døíve (1923), ale jako Frailea bruhii a o 3 roky pozdìji Dr. Hosseusdruh popsal jakoGymnoalyium bruhii.Dnes ji¾ lze jen spekulovat o tom, proè Dr. Spegazzini popsal Gymnoalyium jakodruh rodu Frailea. Stejnì tì¾ko pohopitelné je, proè Bakeberg zdùrazòuje u G. bruhiivariabilitu pokud se týká velikosti a vytrnìní a pøitom popsal v roe 1935 Gymnoalyiumalbispinum.V roe 1979 nav¹tívil rakouský kaktusáø a gymno�l Franz Bozsing Argentinu, aby stu-doval gymnoalyia na nalezi¹tíh. Pøi té pøíle¾itosti se mu podaøilo objevitGymnoalyiumalbispinum, o kterém zøejmì pøedpokládal, ¾e ze sbírek vymizelo. O svou radost z nálezuse neváhal podìlit i se dvìma moravskými kaktusáøi. Panu Hlinekému poslal dopis, vekterém kromì tohoto znovunalezeného gymnokalyia zmiòuje i jiné nálezy. Dnes si ji¾ naobsah dopisu mo nevzpomínám, jen mne pøekvapilo, ¾eG. albispinum roste v trávì. PanuIvanu Miltovi poslal pohlednii s informaemi o nálezu. Z textu na pohlednii je pro násdùle¾ité, ¾e rostliny na¹el na druhé stranì pohoøí západnì od Alta Graia asi 30 km daleko.Pozdìji pøivezl pan Bozsing nìjaké importy do Brna a trohu jej pøekvapil, ¾e o G. albispi-num není takový zájem jako o jiné druhy. Na poèátku osmdesátýh let jsem mìl mo¾nosts pøítelemKarlemNìmemobjednat nìjaká semena od panaBozsinga aG. albispinum bylomezi nimi. Semena dobøe vyklíèila a rostliny s oznaèenímG. albispinumFBmámdodnes.Jsou to odolné rostliny i bez kvìtù velmi pìkného vzhledu. Jejih sytì rù¾ové kvìtyse objevují v hojném poètu ji¾ poèátkem kvìtna. Star¹í rostliny odno¾ují a vytváøejí trsy.Pohled na takový rozkvetlý trs je nádherný zá¾itek. Odno¾e bez problémù zakoøeòují. Spra-¹ování kvìtù je nìkdy problematiké, proto¾e nìkteré rostliny mají sklon vytváøet samièínebo samèí kvìty. Koøeny jsou dosti dlouhé, øepovité a proto volíme hlub¹í kvìtináèe. Nanevhodnou zálivku nejsou tak itlivé jako jiné druhy. Nepamatuji se, ¾e by nìkterou rost-linu napadla hniloba. Pøezimování volíme hladnìj¹í a suhé. Krátkodobì vydr¾í i hlub¹ípokles teploty pod nulu. Jedna zapomenutá rostlina pøeèkala na¹i zimu na suhém místìv roztrhaném foliovníku, kdy teplota klesala i pod−15 ◦C. Netvrdím, ¾e by jí to prospìlo anedoporuèuji zkou¹et se sbírkovými rostlinami.Bakebergovo taxonomiké pohybení se sna¾il napravit Ivan Milt novou kombinaiGymnoalyium bruhii v. albispinum a Raushùv taxon G. bruhii v. niveum pova¾uje zanadbyteèné synonymum. G. Neuhuber ve své studii z roku 2009 varietu niveum uznává astanovil øadu variet a poddruhù. JámámBozsingovy rostliny oznaèeny jakoGymnoalyiumalbispinum FB, proto¾e mám rád, kdy¾ jsou rostliny pøímo odnìkud a pøímo odNìkoho.Dr. JanMahálek31



Werner a Rosly Uebelmannovi v kvìtnu 2013Azet { zpravodaj Klubu kaktusáøù Astrophytum Brno {Neprodejné { Redake, jazyková úprava,sazba: Josef Poláh { sazba systémemTEX s pou¾itím písma Lido { tisk: Tiskárna Indra { vytvoøenos pou¾itím legálního a svobodného softwaru { ani¾ bylo vìdomì ublí¾eno ¾ivým tvorùm { v èláníhbyly opraveny jazykové a typogra�ké hyby, beze zmìny smyslu sdìlení, není-li uvedeno u pøíspìvkujinak { pøipomínky,námìty, pøíspìvky prosímna adresu josef@polach.org32


