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Pìstitelská od Jiøího Peòáse
Zavírání sezóny v Chrudimi
Akersia rosei ora { Buining 1961

Lep¹í úvod by h nevymyslel
jako poslal na¹emu pøedsedovi pøedseda pra¾ského spolku a tajemník Spoleènosti. Následují í text zaznìl jako
zdravi e v nepøítomnosti jeho autora na samém zaèátku klubového sympózia poznamenaného významným
výroèím na¹eho klubu.

Vá¾ený pøedsedo, vá¾ení brnìn¹tí pøátelé, milé kolegynì a kolegové
Jako rodilý Bròák se pøipojuji k øadì gratulantù u pøíle¾itosti Va¹eho ú tyhodného kulatého
90. výroèí nepøetr¾ité úspì¹né èinnosti.
Velmi èasto vzpomínám, jak jsem pobíhal mezi skleníky u pøítele Fleis hera, za kterým
moji rodièe { jeho kamarádi { èasto jezdili. V nedìli po kostele se zde skupina evangelíkù
zastavovala na kávu. Pøítel Fleis her byl kamarádem mé maminky z evangeli ké mláde¾e
a pozdìji i mého ot e, který v Brnì studoval te hniku.
Moje maminka byla v lete h 1920{1929 zamìstnaná na brnìnském magistrátu jako
so iální pra ovni e a kamarád Fleis her jí èasto dával kaktusy nebo jiné rostliny, aby mìla
nìjaké dárky pøi náv¹tìvá h so iálnì slabý h rodin. Také za války nám na parapetu krytu
kvetly mamilárie od Fleis herù.
Já sám peèlivì sleduji Va¹i brnìnskou úspì¹nou èinnost ji¾ ví e ne¾ 45 let a mo Vám
fandím. Potì¹il mì úspì¹ný nástup Va¹í støední genera e, o¾ dává pøíslib, ¾e souèasná
aktivita bude mít z èeho èerpat i v budou nu.
Po obnovení Spoleènosti èeský h a slovenský h pìstitelù kaktusù a sukulentù úplnì
zmizela v minulosti znaèná rivalita Prahy a Brna. Ohromnì to prospìlo elému kaktusáøskému spoleèenství v na¹i h zemí h.
Na ka¾doroèní tradièní pravidelná sympozia do Prahy a Brna jezdí svìtové ¹pièky
z na¹eho oboru velmi o hotnì a v¹i hni jsou vìt¹inou pøekvapeni a¾ neèekanì velkou náv¹tìvností ak í.
Pøeji Vám do dal¹í h let mnoho úspì¹né èinnosti, neutu hají í zápal, øadu krásný h
výstav a sympozií.
Ing. Ivan Bì»ák
Pøedseda pra¾ské organiza e a tajemník Spoleènosti

S hùze výboru 20. srpna 2014
Výbor se se¹el u pøesedy Stu hlíka. Projednávala se pøíprava sympózia, která nabývá konkrétnìj¹í rysy a úkoly. Domlouvali se pøedná¹ejí í, pøipravoval se program a zázemí, aby v¹e
fungovalo o nejlépe. Na programu byla i pøíprava kalendáøe a zpravodaje Azet. Nezapomnìli jsme ani na pøípravu èlenské s hùze v záøí a zájezdu namíøeného letos do ji¾ní h Èe h.
Pøedbì¾nì byl navr¾en plán pøedná¹ek na období zhruba do kon e kalendáøního roku.
Co se týèe èinnosti v SÈSPKS, výbor klubu se rozhodl prostøedni tvím svý h zástup ù
podpoøit proslulého pìstitele zimo- a mrazuvzdorný h kaktusù Gabriela Vere¹e na výroèní
enu Zlatý Alberto pro rok 2015.
Po gratula i pokladní Janì Èe hové k narozeninám následovalo obèerstvení a volná
zábava.
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Èlenská s hùze 5. záøí 2014
S hùzi zahájil pøedseda Stu hlík. Zaèal s pozváním a informa emi o sympóziu. Upozornil
pøedev¹ím na místo konání, o¾ je po dvou lete h opìt Dìlni ký dùm v Brnì-Lí¹ni. Dále lákal
poslu haèe na nový kalendáø, který bude k dispozi i právì na sympóziu v øíjnu. Pøipomenul,
¾e je je¹tì mo¾né stále objednávat Atlas kaktusù, který je ji¾ témìø na estì do tiskárny. Platit
je mo¾né pøímo jemu jako pokladníkovi Spoleènosti. Nato pozval zájem e o notokaktusy na
brzké setkání Notosek e v Pr¹ti í h. Mnozí jméno toho místa sly¹eli prvnì, tak do¹lo i na
zemìpisné pouèení o této èásti brnìnského okolí.
Mo¾ná proto, ¾e jsme se jako èlenové klubu vidìli po del¹í dobì, bylo informa í ví e.
Pøidal se Dr. Sedlák s pozváním na výstavu sukulentù v univerzitní botani ké zahradì {
jen kousek od místa konání na¹i h pøedná¹ek. Pøinesl letáèky a zdùraznil, ¾e v prodeji bude
bohatý výbìr novinek a vùbe ¹pièkový h rostlin. K zájezdu plánovanému na následují í den
se rozpovídal Petr Metela. Zdùraznil èasnou dobu srazu a odjezdu, nebo» Písek { místo na¹í
první náv¹tìvy { je dost daleko, dálni e nejistá a následné esty neumo¾ní ry hlé estování.
Pøipomenul rovnì¾ pro pøípadné zájem e na poslední hvíli, ¾e jsou v autobuse je¹tì ètyøi
volná místa.
Závìreèné informa e patøily nabíd e prodeje tøí þgrusoòákùÿ, nabíd e dvou míst v autì
na estu do Chrudimi, pozvání na vinobraní ve Velký h Pavlovi í h, jeho¾ souèástí má být i
výstava kaktusù a sdìlení, ¾e letos nebude tradièní setkání gymno lù v Èebínì kvùli nemo i
pana Ondrou¹ka. Následovalo obvyklé slosování vstupenek.
Hlavním bodem s hùze byla pøená¹ka Dr. Franti¹ka Fleka. Byla
vlastnì volným pokraèováním jeho pøedná¹ky z ledna leto¹ního
roku (v. t. Azet 1/2014). Vy házeli jsme z pøedpokladu, ¾e o se
jednou osvìdèilo { a lednová pøedná¹ka byla velmi zajímavá, plná
hezký h fotek a vyprávìní ani tro hu nenudilo {, to je dobré zopakovat. Ukázalo se, ¾e volba byla opìt správná. Trefa do èerného (nebo
do zlatého { to pro lukostøel e).
Pro pøipomenutí alespoò struènì, o èem byla øeè. Loòská mexi ká esta se pøed námi otevøela na obráz í h a ve vyprávìní protkávaném vtipnými poznámkami. Následoval výèet oblastí od Saltillo, Monterrey. Ve vý¹ e 1300 m za¾ili ojedinìlý silný vítr a zimu.
Pokud jde o rostliny, první byl Thelo a tus rin onensis, dal¹í telokaktusy, horizontí i, koryfanty. Kvùli vìtru byly rostliny ví e utopené v zemi. Dal¹í nalezi¹tì zvolili kvùli rostlinám
Mammillaria plumosa. Aèkoli je tam nena¹li, poko hali se stenokaktusy nesou ími kolem
stovky ¾eber. Na¹li i kristátní rostliny. Na lokalitì bylo k nalezení mno¾ství nádhernì rostlý h kytek.
Stalo se tøeba, ¾e estovatelé absolvovali nároèný výlet do kop e a v tì¾kém terénu, aby
nakone na¹li jedinou rostlinu. Nezùstalo ov¹em zdaleka jen u tì hto lokalit a zmínìný h
rostlin. Dr. Flek nám pøedstavil øadu dal¹í h nalezi¹» a rostlin. Zajímavé byly i ekologi ké
postøehy, napøíklad pøíznivý vliv spásání travní h porostù na výskyt kaktusù. Nabízí se
srovnání i s na¹imi ekosystémy. To a vùbe podrobnìj¹í referování a þopisováníÿ pøedná¹ky
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by ov¹em vydalo na dlouhé pojednání mimo ráme Azetu. Ni ménì kdy¾ si pou¹tím záznam
pøedná¹ky (jen zvuk bez obrázkù), ítím znovu tu atmosféru a vnímám poutavé vyprávìní.
Potì¹ilo, ¾e pøedná¹ejí í vyu¾il fungují í zvukovou te hniku, o¾ pøidalo výslednému
dojmu z jeho pøedná¹ky. Snad jedinou stinnou stránkou bylo nedostateèné zatemnìní.
V záøí je Slun e pøe e jen je¹tì vysoko.

Zájezd do ji¾ní h Èe h
Jak se stalo v poslední h lete h tradi í, hned následují í den po s hùzi (ano, loni byla
výjimka { Zavírání sezóny v Chrudimi), jsme se vydali na zájezd za kaktusy a kaktusáøi.
Tentokrát po lete h opìt do ji¾ní h Èe h.
Zájezd uspoøádaný v re¾ii klubu je vyjádøením podìkování èlenùm, kteøí byli u¾iteèní
zejména na pøípravì výstavy kaktusù a slu¾bá h. Ti mìli zájezd zdarma. Na pøedposlední
hvíli bylo nabídnuto nìkolik míst v autobusu i dal¹ím zájem ùm.
Odjezd plánovaný na èasnou ranní hodinu se leh e pozdr¾el s ohledem na úèastníky,
pro nì¾ bylo nesnadné se na plánovaný èas dostat do Brna. To byl snad jediný zádrhel elého
zájezdu a od té hvíle se ji¾ v¹e hno dìlo podle plánu nebo podle nejlep¹í h okolností a
mo¾ností.
Po drobném zaváhání jsme dorazili do Tálínu u Písku. Tam to u¾ mnozí z nás znali
z jednoho z døívìj¹í h zájezdù. Dveøe do prùjezdu nám s uvítáním otevøel Dr. Rudolf Slaba.
Nepo hybnì ¹lo o nejvýznamnìj¹í osobnost, kterou jsme ten den nav¹tívili. Kromì toho,
¾e projel kus ameri kého kontinentu, kde rostou kaktusy, popsal nebo novì zkombinoval
dva et nový h taxonù. Pùsobí nebo pùsobil jako èlen a pøedseda Spolku pìstitelù kaktusù
v Písku a je èlenem redakèní rady èasopisu Kaktusy. Jeho zahrada je { jak popsal u¾ nìkdo
pøede mnou { jednou velkou harmonií pøírody. Skleník s kaktusy, zákoutí s bonsajemi,
skalka a ovo ná zahrada svìdèí o nad¹ení a itu doprovázenými spoustou prá e. Klidné
prostøedí na kraji vesni e neru¹ené tolik ivilizaèními ru hy je jistì snem nejednoho z nás.
Co se tyèe kaktusù, ty þbydlíÿ pøevá¾nì ve velkém skleníku s pre iznì vystavìnými
ulièkami a ostrùvky. Rostliny jsou ve výborném stavu, nádhernì uspoøádané a ú tyhodné
rozmìry nìkterý h z ni h svìdèí o tom, ¾e zde rostou ji¾ mnoho let.
Sulkorebutie, které jsou velkým pøedmìtem hostitelova zájmu, mají svùj samostatný
skleníèek. Dr. Slaba se hlubí tím, ¾e zde má v¹e hny popsané druhy toho rodu. Rostliny urèené na prodej jsou umístìny v postranním fóliovníku. Kromì toho je èást rostlin umístìna
venku ve volné kultuøe.
V pøíjemném prostøedí zahrady by se dalo vydr¾et dlouho, museli jsme se v¹ak rozlouèit
a pokraèovat dál. Za pøíjemného poèasí jsme popojeli do Èenkova. Cestou jsme drobnì
zakufrovali v Be hyni. Zají¾ïka v¹ak nebyla dlouhá a náhradou nám bylo projetí tam a
zpìt po vìhlasném mostu ar hitekta Be hynìho, kde èást silni e je ¾eleznièní drahou nebo
naopak, kde jezdí auta po ¾elezni i. ©íøka hlavy mostu prostì nedovolila obì esty umístit
vedle sebe. A ta tra», která zde vede mezi Be hyní a Táborem je první elektri kovanou
tratí na na¹em území. Provoz zaèal v èervnu 1903, jede to na 1500 V stejnosmìrný h na
standardním roz hodu kolejí 1435 mm. Tra» è. 202 má délku 24 km a pøibli¾nì v polovinì
má zastávky Mal¹i e a Èenkov.
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Hned kousíèek od ¾eleznièní zastávky Èenkov bydlí Ing. Milan Krátký { dal¹í ná¹
hostitel. A nejen bydlí. Se svou rodinou a dal¹ími spolupra ovníky pìstuje kaktusy a dal¹í
rostliny. Z ni h zaujmou zejména bizarnì tvarované døeviny, tøeba jehliènany. Na obrovské
zahradì má nìkolik polykarbonátový h skleníkù a nedaleko odtud u domu velký skleník se
sbírkou.
Z posezení pod stromem, kde se zároveò úètovaly zakoupené rostliny a kde se mimo
jiné o hutnávaly koøalièky domá ího pùvodu, jsme v¹ak opìt byli vyru¹eni a zvednuti. Ne
nadlouho. Svezli jsme se jen dolù do vesni e, kde v penzionu Na Pastou¹ e jsme mìli
nadøeknutý obìd. Zabrali jsme elé hospodské pøísálí a mìli jsme se dobøe. Krmì byla
hutná a velmi zdaøilá.
Smìrem domù nás je¹tì èekalo jedno mìsteèko hned se dvìmi kaktusáøi. Nad Lu¾ni í se tam rozkládá Sobìslav. Pøipomíná mi ra¹elinu a ¹i í stroje. My si ji v¹ak budeme
pamatovat jako bydli¹tì dvou kaktusáøù. Jmenují se Kaisler a Jano¹ek.
První z ni h { Jindøi h Kaisler bydlí na kraji mìsteèka. Na dlouhé úzké zahrád e má
skleník a paøeni¹tì. Sbírka není rozsáhlá, je v¹ak pestrá. Jsou k vidìní nejrùznìj¹í kaktusy a
sukulenty.
Pan Kaisler u¾ není nejmlad¹í, pùsobí v¹ak do ela spokojenì a optimisti ky. Zaujalo
nás, ¾e v tì¾ké vý hodoasijské konkuren i vyrábí a prodává pono¾ky. Nad¹ení a urèitý
¾ivotní nadhled jsou jeho velmi sympatiskými rysy. Raduje se z pravnouèka, který je mezi
kaktusy jako doma a uvidí se, jestli uvázne drápkem u tì h divný h pi hlavý h kytek...
Bylo pøíjemné sledovat, ¾e si kaktusáøi nejsou izí, s mnohými bròáky se zná z minulosti a setkání jej zjevnì potì¹ilo. I on mìl rostliny na prodej a potì¹il mnohé, kteøí je¹tì
nabyli nasy eni pøed hozími hostiteli, kteøí mìli mnohem vìt¹í nabídku a asi i ¹ir¹í výbìr.
Poslední kaktusáø, kterého jsme nav¹tívili, bydlel nedaleko, rovnì¾ v Sobìslavi. Pan
Jano¹ek má skleník u svého rodinného domku, paøeni¹tì, kamrlík s or hidejemi a maso¾ravkami a k tomu venku mnoho tilandsií. Nezastavil se ani pøed tropi kými rostlinami,
jeho botani ké pìstitelské spektrum je velmi ¹iroké. I zde si pøi¹li na svìt bonsajisté, kolem
skleníku byla spousta pøedev¹ím jehliènatý h miniaturek. K vidìní byly i dal¹í sukulenty,
litopsy, oran¾ovníky a jiné rostliny.
A jako v¹e hno má svùj kone , nìkteré vì i mají dokon e kon ù nìkolik, i na¹emu
zájezdu zùstala u¾ jen esta domù. Ta nepøinesla ¾ádné pøekvapení a do Brna dorazil modrý
autobus vèas a v poøádku.
To¾ Petøe, dìkujeme za výbornou organiza i a za výbìr hostitelù a tì¹íme se zase za rok
ve stejném èase. U¾ pøemý¹lí¹ o tom, kam to bude?

S hùze výboru v záøí
V záøí to na zasedání výboru bylo dost jednotvárné. Témìø v¹e se toèilo kolem sympózia.
Upøesòovali se hosté, program pra ovní i mimo pøedná¹ky, zázemí, te hnika a organiza e.
Z ostatní h bodù programu snad jen hodno ení s hùze a zájezdu, pøíprava kalendáøe,
pøipomenutí Azetu.
Následovala gratula e pøedsedovi Stu hlíkovi k narozeninám, obèerstvení a povídání
o ledaèem.
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S hùze výboru v øíjnu
I 14. øíjna bylo hlavním tématem výborové s hùze sympózium. Body a úkoly u¾ byly konkrétnìj¹í, dolaïovaly se nejasnosti a pøesvìdèovali jsme se o tom, ¾e jsme na ni nezapomnìli.
Z ostatního { pøedev¹ím byl upøesnìn program následují í h èlenský h s hùzí { zejména
pøedná¹ek.
S gratula í k narozeninám byl na øadì tentokrát Lubomír Hrubý.

Zavírání sezóny v Chrudimi
Ka¾doroèní kaktusáøská pou» mìla i letos obvyklý prùbìh podle ¹ablony, která se v poslední h lete h velmi osvìdèila. K jejímu zdaru pøispìlo i poèasí, které se hlavní den { v sobotu
{ vzepøelo po nesmìlém zaèátku do høejivì sluníèkova.
V burzovním zpravodaji, který ka¾doroènì papírovì i webovì vydává Pavel Pavlíèek
{ strùj e elé ak e { se nedoèteme o s hùzi výboru Spoleènosti a redakèní a vydavatelské
rady. Tyto ak e jdou mimo hlavní veøejný proud událostí. Nám je pøiblí¾í je¹tì v tomto
Azetu Radek Èe h, který oby jeden z na¹i h zástup ù byl pøímo u toho. Jinak bude zpráva
v nejbli¾¹ím èasopisu Kaktusy.
K pátku uvádí autor burzovního zpravodaje pouze obe né informa e pro ty, kteøí
pøijí¾dìjí u¾ den dopøedu { napøíklad mo¾nost obèerstvení.
To hlavní propuká v sobotu. Tentokrát 27. záøí. Nabízí se mo¾nost zaèít hned ráno
snídaní u Pavlíèkù. Po elý den se na zahradì griluje uzenina, toèí pivo, limo, pøipravuje se
káva a èaj... Zároveò je mo¾né projít si skleníky, v tom prodejním nakoupit rostliny za eny
sní¾ené o 10 pro ent a v gará¾i uzpùsobené na prodejnu je k dostání literatura, hemie,
pìstitelské potøeby, koøenáèe, truhlíky apod.
Nejmasovìj¹í sk e v¹ak propuká v deset hodin dopoledne v jídelnì a hodbá h blízké
továrny døíve známé jako Transporta. Prodává se i venku pøed závodem, v¹ude plno lidu,
aut, sly¹et jsou nejrùznìj¹í jazyky, nebo» se tato pou» stala skuteènì mezinárodní ak í.
Nikdy tam nevydr¾ím dlouho, èas do zaèátku odpoledního programu obvykle vyu¾ívám pro házkou po mìstì, zajdu na obìd...
Odpolední program zaèíná kolem 14. hodiny v kinì u øeky. (Loni ak e probìhla v náhradní h prostorá h, letos se vrátila na tradièní osvìdèené místo.) Program uvádí Karel
Pavlíèek { syn a následník svého ot e Pavla. Na zaèátku se i letos mihnul krátkým pøivítáním starosta Chrudimi. Prvním bodem bývá vyhlá¹ení výroèní eny Zlatý Alberto. Letos se
jím stal Ing. Zdenìk Èervinka z Èelakovi . Nezbytné gratula e, fotografování... A èas na to,
aby se laureát pøedstavil. Vìt¹inou se to dìje formou krátké pøedná¹ky. Tentokrát Zdenìk
Èervinka vyu¾il a ne hal nám pustit ji¾ natoèený dokumentární lm, který vypráví o nìm a
o jeho bratrovi. Budi¾, taky øe¹ení.
Následovaly dal¹í krátké pøedná¹ky. Vzhledem k závislosti na vlakovém spoji, aby hom
se dostali je¹tì v sobotu domù, stihli jsme u¾ jen jedinou pøedná¹ku. O dal¹í jsme pøi¹li. Byly
to tyto (podle Pavlíèkova programu):
• Andrzej Mu ha { Bolivijské a Peruánské parodie
• Jiøí Kolaøík { Kvetou í Patagonie ve zkrat e
• Záhora Jarda { E hinofossulo a tus = Stejnokaktus?
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• Petra Tvrdíková { S gymno lem v Argentinì (nekaktusáøský pohled na estování

po kaktuse h)

• Jaroslav ©ni er { Kdy¾ to nejde pøedkem, pùjdem na to zadkem (dal¹í povídání

o dobývání Aztekium valdezii)

Dal¹í ak e Ca tus Party { posezení s ountry muzikou { a nedìlní spravova í èesneèka
u Pavlíèkù jsou ak e, které znám jen ze zmínìný h programù. V nedìli u¾ nebývají hromadné ak e, individuálnì je mo¾né domluvit si tøeba náv¹tìvu nìkteré ze sbírek v okolí
nebo se vìnovat nìjakému mimotématu, k jakým je v Chrudimi a v okolí mnoho pøíle¾itostí.
A pravdu má zpravodaj: Chrudim je malé mìsto a pì¹ky je v¹ude blízko.

Ze Spoleènosti
Velké S znamená samozøejmì Spoleènost èeský h a slovenský h pìstitelù kaktusù a sukulentù (SÈSPKS),
v její h¾ vr holný h orgáne h má ná¹ klub své zástup e. Výbor Spoleènosti a dal¹í orgány se s házejí mimo
jiné právì den pøed Zavíráním sezóny v Chrudimi. Za informa e, které se k vám posléze dostanou i v èasopise
Kaktusy, dìkuji Radku Èe hovi.

Z jednání redakèní a vydavatelské rady a výboru SÈSPKS v Chrudimi 26. záøí 2014
• V RR a VR konèí pø. Odehnal.
• Výborem KK Astrophytum Brno byl navr¾en a s hválen pø. Èe h
• VR projednala návrh na odprodej izojazyèný h spe iálù do Nìme ka pøes an-

tikvariát pana G. Gutte, èlena DKG.

• VR se rovnì¾ zabývala ekonomi kou situa í okolo èasopisu Kaktusy.
• Probìhla diskuse vìnují í se Atlasu kaktusù { nedostatek autorù.
• Hlavním tématem bylo projednávání obsahu ètvrtého èísla èasopisu Kaktusy a

výhled dal¹í h pøíspìvkù pro následují í roèník vèetnì odborný h spe iálù.

Následovalo jednání výboru SÈSPKS.
S hùzi výboru zahájil pø. Bì»ák smutnou zprávou o nedávném úmrtí pø. Habermanna.
Dále pøednesl zprávu o èinnosti za minulé období pø. Ví h. Pro zajímavost, SÈSPKS za¹ti»uje 78 organiza í, z toho 9 ze Slovenska. Finan e nastínil hospodáø pø. Stu hlík, poté
následovala revizní zpráva z úst pø. Kubáta. Pø. Pode¹va hovoøil o webový h stránká h,
které ji¾ nav¹tívilo ví e ne¾ 300 000 náv¹tìvníkù. Za ar hivní sek i promluvil pø. Vo hozka.
Pø. Pavelka nastínil dal¹í témata pro èasopis Kaktusy.
Cena èasopisu Kaktusy se pro rok 2015 mìnit nebude, zùstane ve vý¹i 270 Kè za roèník
a 340 Kè pro individuální odbìr. Od roku 2015 povede spoleènost úèet pouze u banky Fio
banka, a. s.
Jako Zlatý Alberto pro rok 2015 byl navr¾en a jednomyslnì s hválen pø. Vere¹ z KK
Zvolen.
Podrobnìji budou informa e uveøejnìny v èasopise Kaktusy a kompletní znìní v¹e h
zpráv bude k dispozi i na webový h stránká h Spoleènosti.
Radek Èe h
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Zájezd 5. záøí: U Slabù v Tálínì

Dr. Slaba

Sulkorebutie

Uvítání za vraty

Hlavní skleník

Prodejní skleník

U Krátký h v Èenkovì

Pohled do èela hlavního skleníku
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Ing. Krátký

Obìd { Na Pastou¹ e v Èenkovì

Náv¹tìva u pana Kaislera v Sobìslavi

a u pana Jano¹ka tamté¾
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Setkání noto lù { Pr¹ti e u Brna
Kdy¾ se po loòském zasedání Notosek e rozhodovalo o tom, kde bude pøí¹tí setkání noto lù,
byly dvì volby. Rozhodovalo se mezi Prahou a Brnem. Uspoøádat setkání nakone pøipadlo
na¹í brnìnské organiza i. Bylo to snad také proto, ¾e na¹e brnìnská organiza e v leto¹ním
ro e slaví devadesáté výroèí svého zalo¾ení a druhým dùvodem bylo snad také to, ¾e ná¹
pøedseda p. Stanislav Stu hlík je také pøedsedou Notosek e a jedním z nejvìt¹í h odborníkù
na tento rod v Evropì a tím samozøejmì i u nás.
Poté, o byl dohodnut termín, zaèalo hledání místa, kde toto setkání uspoøádat. Padl
návrh na Pr¹ti e u Brna, kde je velká sportovní hala s pøilehlými salónky, mo¾ností slu¹ného
ubytování a stravování za pøijatelné eny.
V¹e bylo dohodnuto Standou Stu hlíkem a tak se mohli 12. 9. 2014 v odpolední h
a podveèerní h hodiná h zaèít sjí¾dìt a s házet první úèastní i tohoto setkání. Vlakem
dorazili ètyøi úèastní i, se kterými jsem se po osmná té hodinì setkal na místì. Èekali
jsme na dál¹í úèastníky, ale jako mnohokrát pøedtím a v jiný h pøípade h zaúøadovala
nepøedvídaná þzá paÿ na nejoblíbenìj¹í dálni i v ÈR, na D1.
Dal¹í úèastní i tohoto setkání a neformálního posezení dorazili tìsnì pøed dva átou
hodinou. Ji¾ z první h kontaktù bylo zøejmé, ¾e se se¹la veselá parta noto lù, které není
¾ádný humor izí a tak bylo o zábavu postaráno a¾ do pozdní h veèerní h hodin.
V sobotu 13. 9. 2014 byl naplánovaný den plný pøedná¹ek. Po krátkém zahájení a
zvolení staronového výboru, mohly pøedná¹ky zapoèít.
Prvním pøedná¹ejí ím byl nìme ký host a pøedseda Internota p. Norbert Gerloff. Zapoèal pøedná¹ku o druhu N. ottonis { Pau ispini. Jeho pøedná¹ka byla velmi poutavá, doplnìná
spoustou obrázkù jak z nalezi¹» tì hto rostlin, tak i rostlin kulturní h, nejenom z jeho sbírky.
Obrázky byly velmi zdaøilé a byla na ni h mo¾nost dobøe pozorovat rozdíly mezi rostlinami
z rùzný h nalezi¹» i malé odli¹nosti u sbírkový h kytek. Tlumoèení se zku¹enì zhostil èlen
na¹eho brnìnského spolku pan Karel Tenk. Karel tlumoèil nejenom tuto pøedná¹ku, ale i
pøedná¹ky ostatní, které mìl pan Norbert Gerloff. Norbert Gerloff po pøetlumoèení odpovìdìl suverénnì v¹e hny otázky, které mu pøítomní polo¾ili. Je a¾ neuvìøitelné, jak velkou
rozlohu tyto rostliny obývají, kde jsou domovem. Nejvìt¹í roz¹íøení je v Brazílii, Uruguayi,
men¹í mno¾ství tì hto rostlin zasahuje do Paraguaye a nepatrný výskyt je v Argentinì.
Druhým pøedná¹ejí ím byl ná¹ pøedseda Stanislav Stu hlík, který se zamìøil na systematiku Noto a tus are havaletai. I tato pøedná¹ka byla doplnìna skvostnými obrázky
tì hto rostlin na jednotlivý h nalezi¹tí h a velmi vyèerpávají ími odbornými informa emi
o tomto druhu a jeho odli¹noste h na rùzný h nalezi¹tí h v jeji h domovinì. Bylo a¾ s podivem, jak se pøedná¹ejí í dokázal v této problemati e orientovat a poutavì vyprávìt o pro mì
nepatrný h rozdíle h, které jsem já ani nepostøehl.
Dal¹í v poøadí, ji¾ tøetí pøedná¹ka sobotního dne byla o N. langsdor i a jeho nìkterý h
souputní í h na nalezi¹ti. Tuto pøedná¹ku mìl opìt ná¹ nìme ký host a stejnì tak jako
první pøedná¹ka, i tato byla na velmi vysoké úrovni. Je znát, ¾e ná¹ host nav¹tívil lokality
rodu notokaktus ji¾ mnohokrát a jeji h studiu vìnoval nemalou èást svého ¾ivota. Byl
nám pøedstaven tento velmi zajímavý druh z rodu Noto a tus. Pøedná¹ka byla doplnìna
nádhernými i detailními obrázky jak tohoto druhu, tak i N. uebelmannianus a rostliny
z rodu Frailea, která je na nìkterý h nalezi¹tí h spoleèni í tohoto notokaktusu. Opìt byly
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panem Gerloffem zodpovìzeny vyèerpávají ím zpùsobem v¹e hny kladené otázky. Z jeho
snímkù bylo patrné, ¾e je ke ¹kodì nepìstovat kaktusy tohoto rodu.
Ji¾ ètvrtou pøedná¹ku o rodu Noto a tus, tentokrát o jeho rodu Wigginsia mìl pøedseda Spoleènosti èeský h a slovenský h pìstitelù kaktusù a sukulentù pan Jaroslav Ví h.
Vìnoval se prùøezu tímto rodem, nalezi¹tím a odli¹nostem jednotlivý h druhù a forem.
Velmi veselá a úsmìvná situa e nastala pøi diskusi o øazení jednotlivý h poddruhù mezi
Standou Stu hlíkem, Norbertem Gerloffem, Lubomírem Berkou a pøedná¹ejí ím. Ka¾dý
z ni h mìl nìjakou výhradu k øazení a nemohli se nakone dohodnout, jak by to mìlo být
správnì. Ov¹em vr holem této diskuse bylo prohlá¹ení Norberta Gerloffa, který pravil: þMìl
jsem na toto téma diskuzi s jednou italskou kaktusáøkou a kdy¾ jsem vidìl, jak a o k èemu
pøiøazuje, øekl jsem jí, ¾e je to, jakoby htìla spáøit krávu s prasetem.ÿ V tomto okam¾iku
propukli úèastní i pøedná¹ek v bouølivý smí h.
Dále u¾ potom probíhala pøedná¹ka pana Ví ha na vysoké úrovni, provedl nás nalezi¹ti
tì hto rostlin a jeji h variaèní ¹íøí. Jeho vynikají í obrázky byly tøe¹nièkou na pomyslném
dortu. Velmi zajímavé byly obrázky a informa e o roz¹íøení rodu Wigginsia v Kolumbii. Zde
jsou tyto rostliny tro hu odli¹né od tì h, které rostou v Brazílii a Argentinì. Kolumbijské
rostliny jsou zøejmì vystaveny extrémnìj¹ím podmínkám, jeji h epidermis je zbarvena do
ruda a nìkteré byly èásteènì popáleny. Pøedná¹ejí ímu patøí dík za tuto pøedná¹ku.
Pátá pøedná¹ka byla o ekologi ký h zmìná h v pampì. Zde je nutno podotknout, ¾e
zmìny jsou nejenom v pampì, ale i v na¹í domovinì a s tìmito negativními zmìnami se setkáváme dnes a dennì. V domovinì kaktusù bylo z obrázkù patrné, ¾e v nìkterý h oblaste h
s velkým výskytem tì hto rostlin mù¾e bìhem krátké doby 5{10 let nastat taková zmìna, ¾e
zde kaktusy neporostou vùbe . Je to zpùsobeno hlavnì nadnárodními spoleènostmi z USA
a Austrálie, které si zde ve velké míøe pronajímají obrovské pùdní plo hy a na ni h vysazují
eukalypty a sóju. Je to stejný mor, jako u nás øepka olejná. Dal¹ím extrémem, který byl pøedná¹ejí ím prezentován, byla výstavba obrovský h vìtrný h elektráren v Uruguay. Zdej¹í
vìtrné elektrárny by mìly podle informa í N. Gerloffa zajistit 100% sobìstaènost v potøebì
elektri ké energie této jihoameri ké zemì. Nabízí se otázka: Co budou dìlat, kdy¾ nebude
foukat vítr?
V podveèerní h hodiná h zapoèal svoji pøedná¹ku Standa Stu hlík na téma N. leninghausii v. minor. Ve své pøedná¹ e nám Standa pøedstavil velké rostliny v pøírodì. Bylo
zajímavé vidìt, v jaký h podmínká h tyto kaktusy rostou. Vìt¹ina z tì h, které jsme vidìli,
rostla ve ¹tìrbiná h skal a kamenù, kam v prùbìhu èasu navál vítr listí, odumøelé zbytky
rostlin, ze který h se vytvoøil humus a zde mohla semena tì hto rostlin vyklíèit. Tyto rostliny
rostou, jak bylo z obrázkù patrno, ve velmi vlhkém prostøedí, ve spoleèenství jiný h rostlin,
travin a me hù. Zajímavé bylo, ¾e star¹í rosliny visely svým tìlem dolù a a¾ v urèité velikosti
se jeji h temena zaèala zase stáèet smìrem k obloze, nahoru. Tyto rostliny pøipomínaly
dìdeèkovu fajfku. Pøi dotazu na Standu, jaký je rozdíl mezi v. minor a nominátní formou,
bylo øeèeno, ¾e Standa podstatný rozdíl nevidí. Údaje od první h nález ù byly, ¾e zmínìná
varieta se od nominátní formy má li¹it délkou trnù, ale dlouhotrnné Standa nikde v pøírodì
nena¹el.
Poslední pøedná¹kou elého sobotního yklu byla pøedná¹ka Lubomíra Berky o rodu
Frailea. Na toto téma jsem ji¾ vidìl nìkolik pøedná¹ek pana Berky a v¾dy se mnì líbily.
Nebylo tomu jinak ani tentokrát. Pøedná¹ejí í nám pøedstavil druhy tohoto rodu, které

59

jsou domovem v Argentinì. Na obráz í h byly pøedstaveny pøekrásné rostliny tohoto rodu,
rostliny, které mù¾eme øadit k jihoameri kým miniaturám. Byly zde prezentovány rozdíly
mezi druhy, které rostou v Argentinì a mezi stejnými druhy rostou ími jinde. Z toho, o nám
v¹e ho pøedná¹ejí í o tì hto rostliná h a o biotopu, kde rostliny rostou, øekl, bylo patrné, ¾e
se tímto rodem peèlivì zabývá a studuje jej. Jak sám v pøedná¹ e øekl, je ve spojení s pìstiteli
tì hto rostlin po elém svìtì, spolupra uje s nimi a obèas získá i nový pìstební materiál.
Jeho pøedná¹ka byla poutavá se spoustou zajímavý h obrázkù a komentáøù. Je ¹koda, ¾e se
pìstování tì hto miniatur nevìnuje ví e kaktusáøù. I nové objevy èi nalezi¹tì spadají spí¹e
do náhod a to, kdy¾ gymno lové po svý h toulká h Argentinou náhodnì na tyto rostliny
narazí. Touto pøedná¹kou skonèil sobotní pøedná¹kový yklus a po dobré veèeøi se rozbìhla
opìt diskuse a zábava.
Pøi veèerním posezení, které se protáhlo do pozdní h hodin, nás nav¹tívili místní
stár i, kteøí nás pøi¹li pozvat na probíhají í hody. Bylo to milé pozvání, ale proto¾e nám
hybìly taneèni e, nene hali jsme se zviklat.
Na závìr by h htìl podìkovat pra ovni ím místní ku hynì, které se o nás velmi dobøe
staraly a pøipravovaly nám hutná jídla.
Je jenom ¹koda, ¾e se na toto setkání nepøi¹lo podívat ví e brnìnský h èlenù, kteøí to
mìli doslova za humny. Kdo ví, kdy se zase brnìnským taková pøíle¾itost naskytne. Z na¹i h
èlenù se pøi¹li podívat pánové: Radek Èe h, Martin Hotárek, Vladimír Køivánek a Franti¹ek
Hejlek.
Nedìle jako obvykle patøí náv¹tìvám okolní h sbírek. Po snídani jsme pøed devátou
vyrazili na náv¹tìvu k man¾elùm Èe hovým, kteøí bydlí v ob i Hlína. Mají zde pìkné pìstební zaøízení v podobì paøeni¹tní h stolù, ve který h jim prospívají rostliny jak Ca ta eae,
tak i ostatní sukulentní rostliny, které jsou doménou paní domu. Zatím o paní má ráda
þzelíèkoÿ, Radek se vìnuje ve velké míøe gymnokaly iím a ferokaktusùm.
Dal¹í náv¹tìva byla v mé malé sbír e, kterou nemám nijak spe ializovanou, ale mezi
mé nejoblíbenìj¹í patøi mamilárie zejména z podrodu Doli hothele.
No a u¾ jsme vyjí¾dìli na dal¹í ¹ta i, kterou byla sbírka pana Jana Ma hálka v Olbramovi í h. Pan doktor je zejména spe ialistou na rod Gymno aly ium a rostliny v jeho nevelké
sbír e a 14 m2 jsou jako malované. I znalosti z historie tohoto rodu jsou nepøeberné.
Poslední sbírkou, kterou jsme nav¹tívili, byla sbírka pana Oldøi ha Chloupka v ®ele¹ií h. V témìø novì vybudovaném skleníku se na hází obrovská spousta krásný h kaktusù
a sukulentù. Jenom jeji h výèet by zabral nejménì jednu stránku. Je vidìt, ¾e pan Prof. Ing.
Oldøi h Chloupek, DrS . vìnuje svým kytkám spoustu volného èasu a dopøává jim dostatek
prostoru ke zdárnému vývoji a rùstu.
Na závìr by h htìl podìkovat pøedná¹ejí ím, tlumoèníkovi a majitelùm sbírek, které
jsme mìli mo¾nost nav¹tívit.
Setkání Notosek e 2014 skonèilo, a» ¾ije setkání v ro e 2015 v Lipníku nad Beèvou.
Jaroslav Ka¹parovský, Mìlèany
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Není 30 jako 30 aneb jak nás Oskar na¹tval
A¾ na pár zaèáteèníkù to známe asi v¹i hni. Pøijdeme do skleníku, letmo pøehlédneme
sbírku a z úst se vyloupne þA do pr., no to snad není mo¾né, v¾dy» na tomto místì mám ty
kytky 20, 30, 40 let, stejnì vìtrám a nikdy se ni nespálilo!ÿ
Asi takto zaèátkem leto¹ního èervna reagovalo ví e z nás. Na upozornìní jednoho
z posti¾ený h jsem dokon e pozoroval popálený keø josty a doma v Kuøimi zlatý dé¹»,
smrèek apod. V¾dy ze strany odpoledního slun e.
Po prvním ¹oku a zdravém na¹tvání se ka¾dý z nás donekoneèna ptal: þProè?ÿ ®e
pøíèinou popálení je vysoká teplota pùsobí í na povr h rostliny, je jasné, ale proè zrovna
letos do¹lo k popálení kaktusù, jako¾ i volnì rostou í h keøù a stromù? Podle informa í,
které jsem vydoloval z internetu, se se¹ly dva negativní faktory: Vysoká teplota (30 ◦ C) a
nízká ozónová vrstva a tím vysoká intenzita UV záøení a þbylo vymalovánoÿ.
Jako oslí mùstek pro pokraèování svého èlánku pou¾iji úryvek z jedné komediální
televizní pohádky:
Komoøí: Velièenstvo, velièenstvo!
Král: Co se dìje?
Komoøí: Vlítl nám sem drak, h e se¾rat prin eznu!
Král: A o udìláme, o udìláme? Máme nìjaká opatøení?
Komoøí: Máme! Dokon e jedno: Dát mu ji!
Král: Ták?
Komoøí: No tedy, já by h mu ji jenom ukázal, obluda se zdìsí a odletí.
Král: Ale to nepùjde, v¾dy» prin ezna neumí létat!
(Autor v tomto úryvku nará¾el na zjevnì neúspì¹ný þsoubor opatøeníÿ tehdej¹í vlády { a
rok 1982).
Já si myslím, ¾e jediné úèinné opatøení je pozorovat poèasí nejenom v brzkém jaru èi
pozdním podzimu, ale i v prùbìhu elého roku a pokud zhruba do 30. èervna budou hlá¹eny
teploty nad 28 ◦ C a po 30. èervnu nad 32 ◦ C, je vhodné kromì maximálního vìtrání zajistit
zastínìní sbírky, o¾ není z mé strany ¾ádná pøevratná rada, ale htìl by h tzv. þvybur ovatÿ
kaktusáøe, aby nespoléhali na to, ¾e se to nestalo snad 50 let. Oproti panu Klausovi si
myslím, ¾e nyní je tì h extrémù poèasí stále ví e a ví e.
Závìrem by h ji¾ tradiènì htìl poprosit laskavé ètenáøe o reak i (nejlépe kriti kou)
na mùj èlánek, kterou mù¾ete adresovat pøímo mnì Jiøí Peòás, Na Louèká h 1205, 664 34
Kuøim, tel. 664 504 331, e-mail jiripenas@centrum.cz nebo redaktorovi Ing. Josefu
Polá hovi.
Jiøí Peòás

Akersia rosei ora Buining 1961
V devadesátý h lete h minulého století nemaje zrovna o na prá i listoval jsem ve své
kaktusáøské knihovniè e. Byly to roky bohatý h výsevù, a proto se není o divit, ¾e jsem mìl
pøi pohledu na fotku kvetou í rostliny Akersia rosei ora jasno. Nabídkový katalog Pavla
Pavlíèka byl po ru e jako první a semínka mojí þfavoritkyÿ byla k mání. Výsev jsem provedl
spoleènì s ostatními druhy první týden v bøeznu (jako ka¾dý jiný rok). Osmdesátipro entní
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klíèivost pøíjemnì pøekvapila a já se ji¾ tì¹il na ty kyti e kvìtù. Ji¾ pøedem mohu øí i, ¾e
první radosti jsem se doèkal a¾ po dlouhý h sedmi lete h. První tøi roky rostly semenáèky
ví e ne¾ uspokojivì. Pak se ale rùst zpomalil a já ka¾dé léto oèima vytahoval poupata ze
stonkù. Jak se ale øíká: þKdo si poèká,ten se doèká.ÿ Po nekoneèný h lete h èekání jsem
objevil první rezavé homáèky ¹tìtin derou í se pøes hustou hradbu zlatý h trnù. Krásnì
rù¾ové (rosei ora) zygomorfní kvìty daly ry hle zapomenout na dlouhé èekání.
Co se pìstování týká, neèiní rostliny ¾ádné problémy. Zimování volím s ohledem na
pùvod rostin (Peru) spí¹e teplej¹í, o¾ je v mý h podmínká h kolem 12 ◦ C a v létì jim
dopøávám maximum sluníèka s dostatkem vody. První kvìty se objevují zaèátkem srpna a
postupnì dokvétají a¾ do kon e záøí.
Petr Metela

Sympózium

Krát e pøed uzávìrkou tohoto èísla probìhlo sympózium. Tro hu tradièní, tro hu mimoøádné. V¹e se vydaøilo, pøevládají pøíjemné dojmy a poznatky, velmi zdaøilé pøedná¹ky,
úèast významný h osobností, v¹e probìhlo na vysoké úrovni odbornì i spoleèensky. K tomu
v¹emu krásné poèasí. Co ví e jsme si mohli pøát. Snad jen ví e místa v Azetu, aby hom se
mohli rozepsat. Nevadí. Zbude na pøí¹tì.

A nakone ...
Vzhledem k tomu, ¾e toto èíslo je ji¾ notnì naplnìno, odpustím si rozsáhlé mudrování, omezím se vedle upøímného podìkování pøispìvatelùm pouze na nìkolik základní h informa í.

Dnes v noviná h, zítra v dìjiná h
Po propr¹eném srpnu jsme si u¾ili jak¾-tak¾ babího léta. Máme za sebou místní a senátní
volby. Tentokrát to vypadá, ¾e lidé nevolili tolik strany, jako spí¹e osobnosti. Na vý hodì
Ukrajiny kon ikt hladne velmi nesmìle, nadìje zùstává. V Afri e se rozmáhá krvá ivá
horeèka (ebola) a zaèíná se mluvit o oèkování. ®eby nová ptaèí a praseèí høipka na obzoru? Kuba tam posílá lékaøe, USA vojsko. Na vý hodì se rozmáhá hnutí Islámský stát.
Je to nepøehledné a z bývalý h nepøátel se stávají spojen i. Ve ®ïáøe nad Sázavou zabila
s hizofrenièka studenta. Dost. Hezkého tam tedy opìt ni mo není.

V kalendáøi jasnì záøí
Karel Ka¹párek si vzal za úkol sledovat èasovou osu a data narození na¹i h èlenù. Ve druhé
polovinì leto¹ního roku se nám þzakula ujíÿ tito oslaven i:
• Ing. Jaromír Autrata { 70 let
• Franti¹ek Chládek { 70 let
• Ing. Vá lav Nejez hleba { 70 let
• Franti¹ek Pl h { 70 let
• Jaroslav Pro házka { 70 let

• Jiøí Kostka { 65 let
• Sylva Urbanová { 60 let
• Dalibor Sedláèek { 60 let
• Ing. Josef Polá h { 50 let

Hned pìt sedmdesátníkù najednou { neuvìøitelné! Výbor klubu dìkuje v¹em za pøízeò a
pøeje vám hodnì lásky a dùvodù k radosti.
Tímto na¹e nepravidelná rubrika nekonèí, na nìkteré osobnosti se dostane je¹tì dál.
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Jaroslav Pro házka { 70 let
Jak ji¾ bylo zmínìno o pár øádek vý¹e, dozvídáme se, ¾e mezi na¹imi sedmdesátníky se objevuje na pohled
nenápadný, tím,

o dokázal, v¹ak nepøehlédnutelný Jaroslav Pro házka. Dìkuji Standovi Stu hlíkovi za

þzdravi iÿ.

Jubilanta není tøeba pøedstavovat, urèitì ho èlenové Astrophyta
znají. Ne v¹i hni v¹ak vìdí, ¾e se letos do¾il sedmdesáti let. Speialista { gymno l, který za svými oblíbenými rostlinami podnikl
øadu est do ji¾ní Ameriky (byl ale i v Severní Ameri e podívat
se na z ela jiné kaktusy), pøi který h ujel znaènou øádku kilometrù. I doma se ov¹em mù¾e zálibnì dívat na gymnokaly ia, proto¾e
z ni h (by» nejen z ni h) vybudoval krásnou a hodnotnou sbírku. To
ostatnì mù¾e dosvìdèit øada kaktusáøù, na¹i h i zahranièní h, kteøí
nav¹tívili Doubravník, kde má sbírku umístìnu. Dlouholeté vedení
Gymno lu, pøedná¹ky o gymnokaly ií h { to jsou dal¹í aktivity jubilanta.
Nezapomenutelná jsou pravidelná neformální setkávání gymno lù v záøí { u¾ asi tøi et
let se jezdí dopoledne do Doubravníku a odpoledne se jezdilo do Èebína k dal¹ímu gymno lu
{ Franti¹ku Ondrou¹kovi. Odpolední èást je ale minulostí, proto¾e F. Ondrou¹ek ji¾ není
mezi námi. Proto byla letos tradi e poru¹ena, ale pøí¹tí rok u¾ bude opìt v záøí Doubravník
na programu. Gymno lové, tì¹te se. Jardo, vítej v klubu sedmdesátníkù!
Stanislav Stu hlík

Zemøel Franti¹ek Ondrou¹ek
Ani se nepokou¹ím najít jiná slova pro nadpis. Stává se. ®ivot je nemo

stopro entnì smrtelná. Je¹tì se

nestalo, ¾e by z nìj nìkdo vyvázl ¾ivý. V¹i hni to víme a pøe e nás takové zprávy pøinutí zastavit se a zamyslet.
Vzpomenout. Podìkovat. Odpustit. Poprosit za odpu¹tìní. Proto¾e kdy¾ nìkdo umøe, je to na dlouho. . . Za
vzpomínku na na¹eho èlena, který nás pøede¹el na estì ke pøedkùm, dìkuji opìt Standovi Stu hlíkovi.

Dlouholetý èlen Astrophyta, dobrý pìstitel a dobrý èlovìk { to je
velmi struèná harakteristika Franti¹ka Ondrou¹ka z Èebína.
Do pamìti mnoha kaktusáøù z Brna a okolí se zapsal svým pravidelným poøádáním neo iálního setkávání pøízniv ù rodu Gymno aly ium u nìj na zahradì. Zaèátek tì hto setkávání polo¾il nìkdy
pøed tøi eti lety Jiøí Ma háèek, po nìkolika setkání h u nìho se zaèali gymno lové s házet v¾dy v záøí dopoledne v Doubravníku a
odpoledne právì v Èebínì. Franti¹ek Ondrou¹ek byl vzorným hostitelem, jeho paní pøipravila pro náv¹tìvníky koláèky, náv¹tìvní i
prohlí¾eli kaktusy, mluvilo se, jedlo a pilo. A nakone se opékaly

klobásy.
To v¹e je ale ji¾ minulostí, proto¾e Franti¹ek Ondrou¹ek zemøel 1. øíjna ve vìku 78 let {
vzpomínejme na nìho.
Stanislav Stu hlík, foto Jiøí Va¹ina
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Zlatý Alberto Zdenìk Èervinka s pøedsedou Spoleènosti Ví hem

Chrudimský kinosál na zaèátku odpoledního spoleèenského setkání
Výbor klubu a redak e Azetu pøeje v¹em èlenùm a pøízniv ùm Klubu Astrophytum radostné
Váno e a ¹»astný nový rok 2015.

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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