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Z èinnosti klubu { èlenské a výborové s hùze
Sympózium 2014
Jsou kaktusy v Izraeli?
Vladimír Ka¹par { In memoriam
Epiphylum HU 988 { pøírodní hybrid

Jak se máte?

Do záhlaví Azetu pí¹i 1/2015 zaèínaje si zvykat na tento letopoèet, za oknem je obleva a
na krmítku ptá i, které z povzdálí monitoruje koèka. V noviná h na házím plno provoka í
k nenávisti a nesná¹enlivosti po velmi ne¹»astné události v redak i fran ouzského rádoby
humoristi kého týdeníku a tì h dal¹í h krát e potom. Zaèít nový rok provokováním a
¹tvaním { ni hezkého. Ostatnì za provokativní lze pova¾ovat i projev prezidenta Zemana
v Èeském rozhlasu. Pøipomnìli jsme si i 25. výroèí listopadový h událostí, které vedly ke
zmìnì vládnou ího re¾imu a ty oslavy se zvrhly opìt v nesmyslnì umìle vyvolané emo e.
Hospodáøství se si e malinko pozvedlo, leè perspektiva stále není svìtlá. Náhle byla sní¾ena
ena ropy a rozjí¾dí se nová studená válka. Tolik histori ké pøipomenutí, radìji pøejdeme
k poèasí. Kdybyste vìdìli, jak se tì¹ím, a¾ budu mo i napsat nì o povzbudivìj¹ího.
Váno e zaèaly na blátì, zimní reputa i si v¹ak { aspoò na hvíli { brzy napravily. Zaèínáme si zvykat na extrémní výkyvy, napøíklad zimní kalamity v USA nebo po¾áry v Austrálii.
Jako kaktusáø a fu¹er do v¹elikého pìstitelství se s pøibývají ím svìtlem tì¹ím a pøipravuji na novou sezónu. Urèitì nejsem sám. Mo¾ná i vás u¾ svìdí prsty a tì¹íte se na hrabání
v zemi i s nezbytnými bodlinkami. A zøejmì hystáte to, o se v zimì dá pøipravit a na
o jindy nebývá èas a pøíle¾itost. Nasvìdèuje tomu i skuteènost, ¾e témìø nikdo nepí¹e a
nepøispívá do Azetu (èest výjimkám dále). Jistì, ka¾dý máme jiné priority.
Èeká nás zhodno ení uplynulého jubilejního roku na výroèní s hùzi. Výbor klubu
prùbì¾nì pøípravuje dal¹í ak e, aby vás to v¹e hno s námi bavilo, abyste na klubové ak e
hodili rádi a tì¹ili se na nì. Budou to opìt pøedná¹ky, výstava, sympózium, zájezd... Funguje knihovna i pøes nevelký zájem èlenù. Mnohé zùstává, drobnosti se mìní. Sna¾íme se
leda o vylep¹ovat, dr¾íme se osvìdèeného a nesmìle zkou¹íme novoty. V¹e hno dìláme
amatérsky { tedy z lásky bez nároku na odmìnu. Jsme rádi za ka¾dou va¹i zpìtnou vazbu {
by» je vzá ná. Sna¾íme se þ hytatÿ projevy va¹í (ne)spokojenosti a pouèit se z ni h. Pomáhá
nám to. Dìkujeme za to. Dìkujeme i za zdánlivì nenápadné projevy va¹í spoluprá e. Nìkdo
daruje tøeba rostliny do slosování vstupenek, nìkdo si jde s èástí výboru povykládat do hospody. I tam vznikají nápady, jak o vylep¹it. ®ivot se skládá z malièkostí. A ani ta nepatrná
není zanedbatelná.
Velmi struènì k obsahu èísla, proto¾e tì h ¹estná t stránek velmi ry hle prolétnete
sami. To hlavní je podìkování pøedsedovi Standovi Stu hlíkovi za èlánky a Radku Èehovi za záznam s hùze pøedná¹ky, na které jsem hybìl, jako¾ i za vzpomínku na na¹eho
zvìènìlého èlena Laïu Ka¹para a náv¹tìvni kou bilan i sympózia. Dík patøí i Jaroslavu
Ka¹parovskému za informa i o knihovnì.
Nakone patøí vysvìtlit zdánlivì nesouvisejí í titulek tohoto úvodníèku. Pøi psaní
nejen¾e usrkávám maté, nýbr¾ i napùl u ha poslou hám rozhlas. Nadpis mi hybìl { ostatnì
èasto je to to pøedposlední, o v Azetu pí¹i. Právì tam host poøadu mluvil o tom, ¾e na zprofanovanou otázku: þJak se má¹?ÿ, na ní¾ málokdo vùbe oèekává smysluplnou odpovìï,
odpovídá: þJsem ¹»astný, a o ty?ÿ To¾ mì to zaujalo a posílám dál. Jsem ¹»astný. A jak jste
na tom vy? Jestli si nejste jistí, buïte taky␁
Pohoda, hezký den
Josef
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Sympózium

Chronologi ky by hom mìli zaèít touto z nejvýznamnìj¹í h klubový h ak í. Byla v¹ak zmínìna u¾ v minulém èísle a vrátíme se k ní dále v listu.
Èlenská s hùze 7. 11. 2014

Èlenskou s hùzi zahájil pøedseda Stanislav Stu hlík informa í o probìhlém sympoziu. Do
bohatì dotovaného slosování vstupenek pøispìli: Vladimír Ka¹par tiskovinami, semeny
Emil Va¹íèek a Franti¹ek Chládek a rostlinami man¾elé Urbanovi a Leo¹ Málek, v¹em
dìkujeme. Pokud jsem na nìkoho zapomnìl, tak se omlouvám.
Hlavním bodem této èlenské s hùze v¹ak byla pøedná¹ka Jardy Pro házky pod názvem Ménì známá gymno aly ia. Provedl nás prakti ky elou Argentinou. Podívali jsme se
i do málo nav¹tìvovaného þÈakaÿ, kde jsme mohli vidìt napøíklad Gymno aly ium mihanovi hii. Jarda nám øekl mnoho zajímavostí, odbornìj¹í zále¾itosti jen v lehkosti pøeletìl, ku
prospì hu vìt¹iny poslu haèù. Pøedná¹ka byla poutavá, vidìli jsme mnoho rostlin, sly¹eli
známá i ménì známá jména. Kdo nebyl, mù¾e litovat. S Jardou jsme se v¹ak urèitì nevidìli
naposled.
Radek Èe h
S hùze výboru 18. listopadu

Prvním bodem jednání bylo vyhodno ení øíjnového sympózia. Dále byla projednávána nezbytná pøíprava následují í h èlenský h s hùzí a pøedná¹ek. Bylo té¾ rozhodnuto, ¾e zbývají í kalendáøe nabídneme, kde kdo má mo¾nost, aby hom efektivnìji zhodnotili vynalo¾ené
úsilí a náklady. Vyhodnotili jsme, jak jsme na tom s klubovými upomínkovými pøedmìty
a jak s nimi budeme hospodaøit, probìhlo nìkolik informa í o Atlasu kaktusù, distribu i
èasopisu apod.
Po s hùzi jsme poblahopøáli Tomá¹i Kulhánkovi k narozeninám a skonèili jsme neo iální èástí { obèerstvením a povídáním o ledaèem.
Èlenská s hùze v prosin i

Informa e o s hùzi mám pouze zprostøedkované, proto omluvte, prosím, pøípadné nepøesnosti nebo neúplnost.
Poslední èlenskou s hùzi roku 2014 vedl pøedseda Stu hlík. Nejprve oznámil, ¾e distributor tisku Karel Ka¹párek je ze zdravotní h dùvodù nepøítomen a èasopisy se budou
rozdávat a¾ v lednu. Stejnì tak slovenský èasopis. Pokud jde o atlas kaktusù, zaèíná jeho
expedi e a zároveò je mo¾no ji¾ teï a na následují í h s hùzí h pøedplá et dal¹í roèník
u pøedsedy Stu hlíka. Dále oznámil lednovou s hùzi s monotémati kou pøedná¹kou o stapelií h a vyzval pøítomné, aby se hlásili, kdo h e pøispìt minipøedná¹kou na únorové volné
tribunì. Pøipomnìl té¾, ¾e jsou je¹tì k dispozi i klubové kalendáøe a ¾e èlenové mohou platit
èlenské pøíspìvky buï v hotovosti nebo pøevodem na bankovní úèet.
Zakonèil vzpomínkou na Vladimíra Ka¹para, který nás v pùl e listopadu nav¾dy opustil a jeho památku u tili pøítomní povstáním.
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Po tradièním slosování vstupenek ( enami pøispìli pánové Marèák, Drápela, Chládek, ©opf, Vítek, Dobiá¹ a neznámý dár e semínek { v¹em dìkujeme) pokraèovala s hùze
hlavním bodem { pøedná¹kou Josefa Odehnala o jeho nejnovìj¹í estì do Ji¾ní Ameriky.
Na pozvání Andrzeje Mu hy doplnil pøedná¹ejí í pøipravenou výpravu. Domluvil roz¹íøení
programu o náv¹tìvu památek Peru a nìkterý h lokalit horský h lobivií.
Zaèátek vyprávìní byl pøeru¹en te hni kými problémy pøi promítání. Pøedná¹ejí í
ponìkud pod enil pøípravu a nekompatibilitu formátù prezenta e. Své sehrála i velikost
souboru vzhledem k te hni kým no¾nostem poèítaèe. Posléze Radek Èe h prezenta i o¾ivil
a vyprávìní mohlo pokraèovat s obrázky.
Cesta zaèala dosti komplikovanì. Pol¹tí spolu estovatelé letìli zvlá¹», bylo nìkolikeré
pøestupování, zdr¾ení s pùjèením auta, se zavazadly, na elni i do Peru...
Po obe ný h informa í h o Bolívii zaèalo vyprávìní o vlastní estì. Pøedná¹ejí í se
tentokrát zamìøil pøedev¹ím na histori ké památky.
Jsem o huzen o obrázky, sly¹ím pouze zvukový záznam. Josef Odehnal potvrdil svou
vypravìèskou zdatnost. Pøedná¹ka je zajímavá, má svou dynamiku, doká¾e zaujmout. Je
znát klidný, zaujatý, soustøedìný a komentáøi poslu haèù neru¹ený posle h. V øeèi pøedná¹ejí ího je zaujetí, nad¹ení a obdiv pøi komentování dávný h stavební h památek. Komentáø je o¾iven vyprávìním starý h indiánský h povìstí o vzniku svìta. Pøítomní se doslý hají
o místní h muzejí h, ar hitektuøe, hotelí h. Ne hybí ani pøipomínky z historie a kultury
tamní h obyvatel. Dal¹ím zpestøením bylo, ¾e tam pøijeli v dobì místní h prezidentský h
voleb.
Významným zá¾itkem byl i výlet na jezeøe Titi a a s plovou ími ostrovy na najaté lodi.
Na ten výlet se v¹ak nevydali v¹i hni, jeden úèastník zùstal v autì a odpoèíval, proto¾e mu
dìlala problém aklimatiza e pøi náhlém pøe hodu do nadmoøské vý¹ky 4000 m. Pro na¹in e je nepøedstavitelné bydlení v plovou í h ostrovní h hatrèí h. Neodpovìzena zùstala
otázka, jak tam domorod i topí, ¾e pod nimi rákosové ostrovy ne hytnou. Asi dobøe a zku¹enì. Po¾áry tam prý nebývají. Turisti ký ru h je pro místní dobrou pøíle¾itostí k pøivýdìlku.
Pokraèování pøedná¹ky se pak pøesunulo do Peru. Dva a¾ tøi dny jsou potøeba na
objednání náv¹tìvy Ma hu Pi hu. Cesta taxíkem, autobusem a vlakem byla dlouhá, popr hávalo, byla bouøka, zdr¾ení na trati kvùli popadaným stromùm. V enì 220 dolarù
estovného je v¹ak zahrnuto i obèerstvení. Ú hvatný musel být výhled z vagonù nahoøe
prosklený h pøi estì kaòonem. Ohromnì se vydaøilo poèasí a díky vèasnému pøíjezdu bylo
v areálu málo lidí. Neuvìøitelné poèty náv¹tìvníkù mohou odradit ty, kteøí si takový výlet
dobøe èasovì nezorganizují.
Pøedná¹ejí í potom zry hlil vyprávìní a pøeblikal ry hle obrázky, aby se je¹tì dostal
ke kaktusùm. Ne¾ k tomu v¹ak do¹lo, pro estoval je¹tì oblast Arequipa. Celým vyprávìním
prosvítala radost a nad¹ení ze splnìného snu.
I nata¾ení druhé èásti provázely problémy s nekompatibilitou souborový h formátù. Je
to varování i pro dal¹í pøedná¹ejí í, aby spí¹e dali pøednost vyzkou¹eným a osvìdèeným
formátùm. V pøípadì nejistoty je dobré se pøedem poradit s Radkem Èe hem. Komplika e
a zdr¾ení { si e kompenzované vyprávìním bez obrázkù a odpovídáním dotazù { bývají
nemilým poka¾ením jinak skvìlý h pøedná¹ek.
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Problém se po ne htìné pøestáv e a nìkolika marný h pokuse h nepodaøilo vyøe¹it a
náhradou se stala debata a odpovídání otázek z publika a vyprávìní dal¹í h zá¾itkù.
Mezitím se v¹ak na pøinesený h pamì»ový h médií h na¹la prezenta e pøedná¹ky
o Peru od dal¹ího úèastníka výpravy Tomka Bla zkowského, z nìho¾ roste vynikají í spe ialista na lobivie. Ta vyplnila poslední pùlhodinu s hùze. V této èásti byly i kaktusy a jeji h
lokality, tak¾e elkovì byl obsah do ela bohatý a pestrý. Kone dobrý, v¹e hno dobré. Zahránìno. Sláva! Pøeru¹ení a nervozita zpùsobené nepøedvídanými te hni kými problémy
pak bylo pøemazáno pøíjemnìj¹ími stránkami vì i.
S hùze výboru 16. prosin e 2014

Jednání mìlo na programu ví eménì obvyklé souèásti. Hodno ení minulé èlenské s hùze,
pøíprava dal¹í h ak í, byla naplánována náv¹tìva vedení Ètyølístku kvùli výstavì... Odpovìdným funk ionáøùm bylo pøipomenuto, aby pøipravili výroèní zprávy k projednání pøed
výroèní èlenskou s hùzí. Byly upøesnìny nìkteré podrobnosti k distribu i èasopisù a Atlasu
v následují ím ro e.
Blahopøání k narozeninám tentokrát míøilo k redaktorovi Azetu. Setkání skonèilo obèerstvením a neformálním posezením.
Èlenská s hùze 2. ledna 2015

Na první s hùzi letos do¹lo hned první pra ovní den. Program byl
ví eménì obvyklý. Zpestøen byl pouze blahopøáním pøedsedy k novoroènímu jubileu Dr. Josefa Tománka, který se v dobrém du¹evním rozpolo¾ení i fyzi kém zdraví do¾ívá 87 let.
Pøedseda dále oznámil, ¾e je mo¾né u nìj pøedplatit nový Atlas
kaktusù 2015.
Dále byla oznámena únorová volná tribuna. Zájem i o minipøedná¹ky byli vyzváni, aby se zapsali u Petra Metely a své pøíspìvky aby pøipravili na délku 10 a¾ 12 minut, aby se dostalo na
v¹e hny.
Pøedseda dále pøipravil vìdomostní kvíz zamìøený na èeskou
a slovenskou kaktusáøskou literaturu. Ani pøes pøíslib nevyhla¹ování poètu bodù se v¹ak nena¹li zájem i, a tak úsilí pøedsedy a vynalo¾ený èas pøi¹ly kvùli
nezájmu èlenù nazmar.
Následovalo obvyklé slosování vstupenek. Bohu¾el se nepodaøilo zaznamenat v¹e hny
èleny, kteøí pøispìli enami do slosování vstupenek a ti se potom na vyzvání asi ze skromnosti nepøihlásili. Víme pouze o Dr. Sedlákovi a Radku Øepkovi. Patøí jim v¹em velký dík.
S pøedná¹kou k nám pøi¹el Pavel Hanáèek z Blanska. Pøedmìtem jeho zájmu jsou
pøedev¹ím sukulenty a tentokrát se zamìøil dost monotémati ky na okruh Stapelia.
Na zaèátku pøipomenul, ¾e zde ji¾ pøedná¹el pøed nìkolika lety. Jeho zámìrem bylo seznámit nás se systematikou okruhu, který vy hází z èeledi kleji hovitý h (As lepiada eae).
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Èeleï v¹ak byla nedávno zru¹ena a rostliny byly pøevedeny do èeledi toje¹»ovitý h (Apoyana eae) a byly vytvoøeny systemati ké podjednotky. Histori ká systematika byla pojata
podrobnìji, av¹ak tak, ¾e pro vìt¹inu poslu haèù mohla být pøehledná a po hopitelná.
Histori ky se rod oddìlil od ostatní h ( eropegií) asi pøed pìti miliony let. Ètyøi stovky
druhù jsou roz¹íøeny od Afriky pøes Arábii, Indii a¾ po Barmu, dva druhy dokon e i v Evropì.
Mìli jsme tu èest seznámit se s dosud nepublikovanými údaji. Pøedná¹ejí í spolupra uje s významnými zahranièními odborníky, spolupodílí se na výzkumu a publikování
odborný h pra í.
Pavel Hanáèek postupnì pøe¹el k botani kému a morfologi kému
popisu rostlin. Zajímavý byl popis vývoje a þputováníÿ vyvíjejí í h
a pozmìòují í h se druhù po afri kém kontinentu. Nejstar¹í spoleèný pøedek se pøedpokládá ve vý hodním rohu Afriky, odtud se
pak druhy ¹íøily v¹emi smìry a vyvíjely se.
Popis zaèal nejstar¹ím kmenovým rodem Caralluma. Následoval popis vývojovì mlad¹í h rodù, v¹e doprovázeno kvalitními
obrázky.
Není v mo¾noste h tohoto struèného textu zabývat se obsahem pøedná¹ky podrobnìji. Nezbývá, ne¾ ukonèit struèným zhodno ením: Pøedná¹ka zaujala jak vysokou odborností, tak velmi pøehlednì a výsti¾nì uspoøádanou obrazovou èástí prezenta e s fotogra emi, s hématy, grafy, popisy a vývojovými stromy.
Te hni ká stránka byla bez hybná, zvuková te hnika fungovala, zatemnìní bylo díky
roèní dobì dokonalé a pøedná¹ejí í pøesvìdèil o hluboké odbornosti i o svý h prezentaèní h
dovednoste h. Do výzkumu je autor velmi zapálený, svìdèí o tom i jeho o hota investovat
do zkoumání DNA, které je velmi nákladnou zále¾itostí.
To jsme se dozvìdìli zejména v následují í témìø ètvrthodinové diskusi, která se rozebìhla po skonèení základní hodinové pøedná¹ky. Byla to i pøíle¾itost zjistit, jak sám tyto
rostliny pìstuje. Diskuse dosvìdèila i skuteènost, ¾e na¹e èleny toto téma zaujalo, aè by se
mohlo èekat, ¾e nìkteøí kaktusáøi nad ostatními sukulenty ohrnou horní ret.
Leto¹ní zaèátek klubové èinnosti se tedy { a¾ na èlenstvem odmítnutý kvíz { velmi
dobøe vydaøil.
S hùze výboru 13. ledna 2015

Výbor se se¹el v obvyklém èase na obvyklém místì u pøedsedy Stu hlíka. Jako v¾dy jsme
zhodnotili poslední èlenskou s hùzi a pøedná¹ku, upøesnili program nad házejí í h ak í
{ zejména èlenský h s hùzí { a vá¾nìji jsme se zaèali zabývat pøípravou výstavy. Dva èlenové výboru u¾ nav¹tívili vedou ího bystr kého Ètyølístku Ing. Pavla Kutílka a projednali
základní podmínky pro pøípravu a konání leto¹ní výstavy. Prozradíme zatím pouze to, ¾e
máme pøislíbeny stejné prostory jako loni. Jednali jsme i o zaji¹tìní vèasné a úèinné propaga e. Vyzýváme zároveò èleny, aby nám v tomto pomohli podle svý h mo¾ností a známostí.
Náv¹tìvní i, kteøí zaplatí vstupné a nakupují nabízené rostliny jsou významným zdrojem
pøíjmù do rozpoètu klubu, tím druhým hlavním zdrojem jsou èlenské pøíspìvky a je snahou
výboru udr¾et vyhovují í rovnováhu a stabilitu hospodaøení.
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Dále byl doplnìn seznam knih, projednáno opatøování èasopisù do klubové knihovny
a pøedev¹ím seznámení výboru s pøipravenými zprávami o èinnosti, plány a hospodaøením,
jako i zpráva revizní komise klubu, které budou o iálnì pøedneseny ke s hválení na výroèní
èlenské s hùzi v únoru. Zprávy byly s hváleny ke zveøejnìní na s hùzi.
Neo iální èást byla zahájena gratula í k narozeninám Marka Najvara.
Výroèní sympózium je minulostí
Aby v¹ak neupadlo z ela v zapomnìní, pokusím se je pøipomenout reportá¾í a pøepisem èásti pøedná¹ek.
Ak e to byla mimoøádná vzhledem k významnému klubového výroèí a výbor ne¹etøil na výbìru kvalitní h a
významný h hostí a pøedná¹ejí í h jako¾ ani na místì konání.

Neviditelné daleko na poèátku
Pøípravy zaèaly u¾ øadu mìsí ù pøedem. Plány a pøedstavy uzrávaly na s hùzí h výboru i
v hlavá h tì h jeho èlenù, kteøí se na tom podíleli nejví e. Zámìrem bylo pøipravit tuto ak i
úmìrnì významu loòského devadesátého výroèí klubu i za enu, ¾e na to nanènì ponìkud
doplatíme.
Jako místo jednání jsme zvolili sál Dìlni kého domu v Lí¹ni, který jsme ji¾ vyzkou¹eli
dva roky zpìt. þDìlòákÿ je dostateènì prostorný, sál jde dobøe zatemnit, je vybaven ozvuèova ím zaøízením, v pøedsálí je þobèerstvovnaÿ i dostatek prostoru na posezení a pøípadný
prodej rostlin.
Sympózium je ov¹em pøedev¹ím pøíle¾itostí pro pøedná¹ky a setkávání. Zámìrem výboru bylo pozvat významné osobnosti klubù a spoleènotí ze sousední h zemí. Jak se doètete
dále, povedlo se to ponìkud odli¹nì od pùvodního íle (odøeklo napø. Rakousko), hosté se
v¹ak se¹li významní a pøedná¹ky stály za to.
Rovnì¾ jsme pro hosty zajistili doprovodný program, veèerní posezení a ubytování tì h
pøedná¹ejí í h, kteøí to mají domù pøíli¹ daleko. V jednání byla i náv¹tìva sbírek nìkterý h
èlenù. Zde patøí dík zejména Standovi Stu hlíkovi, Petru Metelovi a Jiøímu Kolaøíkovi, kteøí
pøispìli organizaènì a pozváním hostí, jako¾ i sponzorskými dary.

V sobotu ráno
Nìkolik hodin pøed zaèátkem se se¹lo pár èlenù výboru, aby pøipravili v¹e potøebné. Jana
Èe hová a Jaroslav Ka¹parovský vítali hosty a vybírali vstupné. Hostùm rozdávali pøívìsek
vyrobený právì a jen pro tuto ak i. Karel Ka¹párek se staral o prodej suvenýrù, kalendáøù
a dal¹í h tiskovin, Radek Èe h pøipravil a obsluhoval projekèní te hniku a ostatní pøilo¾ili
ru e tam, kde bylo zrovna tøeba. I poèasí se velmi vydaøilo, byl sluneèný podzimní den.

Zahájení
Uvítání se ujal pøedseda Stanislav Stu hlík. Pronesl nìkolik vìt k devadesáti letùm nepøetr¾ité èinnosti klubu. Za to podìkoval mnoha genera ím kaktusáøù. Podìkoval v¹em minulým
èlenùm výboru, zdùraznil v¹ak i význam èlenstva jako podporovatelù, vystavovatelù, sponzorù apod. Zakonèil pøáním, ¾e by se rád do¾il stého výroèí zalo¾ení klubu za deset let a
pøedal slovo pøítomnému pøedsedovi SÈSPKS Jaroslavu Ví hovi.
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Pøedseda Spoleènosti Jaroslav Ví h a Stanislav Stu hlík pøi zahájení sympózia

Albert ©krovan
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St. Stu hlík, Grzegorz Matuszewski a Jaroslav Ka¹parovský

Jiøí Kolaøík a jeho host Ralf Hillmann
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Pøedseda Ví h nás v¹e hny pozdravil u pøíle¾itosti obdivuhodného výroèí. Zmínil, ¾e
na¹e Spoleènost se øadí pomìrem kaktusáøù v popula i k nejvìt¹ím spolkùm ve svìtì, není-li
z ela nejvìt¹í. Popøál, aby se nám v¹em, výboru a èlenùm Astrophyta daøilo pìstovat rostliny
na takové úrovni jako doposud. Nakone podìkoval a popøál v¹em pøíjemný den.
Dále pokraèoval pøedseda Stu hlík pøeètením zdravi e Ing. Ivana Bì»áka, pøedsedy
pra¾ské organiza e, kterou ji¾ znáte z úvodníku minulého Azetu.
Kone úvodní èásti patøil pøedstavení pøedná¹ejí í h, kteøí dostanou slovo v následujíím programu.

Historie
Vstupní pøedná¹kou byla prezenta e historie klubu, kterou pronesl Stanislav Stu hlík. Pøedseda uvedl, ¾e tam bude mnoho obrázkù, u nìkterý h¾ z ni h se mu nepodaøilo v dostupný h
materiále h vypátrat autora.
Následovala pùlhodinová smr¹» fotogra í, osobností, ak í, ukázek dokumentù, pozvánek, obì¾níkù, zpravodajù a dal¹í h artefaktù svi¾nì doprovázená pøedsedovým výkladem.
Tuto pøedná¹ku hodlám zpra ovat samostatnì jako ozvuèenou prezenta i, proto pøeskoèím podrobnosti, které by v písemné formì vydaly na samostanou men¹í publika i.

Jaroslav Ví h { Mexiko
Pøedná¹ka þstarého noto laÿ (jak se sám oznaèil) zaèala otázkou: þKdo z vás { nemá ve
sbír e mexi ké kaktusy?ÿ Pøiznal se, ¾e je má taky, aèkoli témìø elý svùj kaktusáøský ¾ivot
zasvìtil Ji¾ní Ameri e a tamním rostlinám.
Tato pøedná¹ka se týkala esty do Mexika. Let byl pøes Amsterdam pøímo do Mexi o
City a estou za jasného poèasí vidìli kus Kanady a Spojený h státù. Mexiko je krásná, velká
a zajímavá zemì, jen ¹koda, ¾e bezpeènostní situa e tam není zrovna klidná.
První esta z hlavního mìsta vedla do mìsta Queretaro, které má vztah i k na¹í historii
{ je tam místo popravy mexi kého ísaøe Ferdinanda Maxmiliana Habsburského (bratra
na¹eho pøedposledního ísaøe Franti¹ka Josefa) a jeho dvou generálù, kteøí se stali obìtí
zrady svý h pøemo¾itelù.
Po histori kém odskoku se estovatelé pøemístili do pøírody ke mìstu Huiza he { místu
výskytu rostlin Ario arpus retusus. Následovalo opu¹tìné místo poblí¾ La Paloma. Tam
byla forma tého¾ ariokarpusu se zobáèkem na kon i tuberkulí. Rovnì¾ tam na¹li zajímavé
kristáty.
Dále následovaly ukázky napø. thelokaktusù. V oblasti El Nu~nez, kde byl pøed lety
nalezen Ario arpus bravoanus, jej estovatelé na¹li taky, jen¾e v té dobì nekvetl. Lokality
byly po nedávný h de¹tí h a záplavá h zaneseny nánosem bahýnka a písku, tak¾e rostliny
byly tì¾ko k nalezení, pokud zrovna nekvetly.
Vidìli jsme i lofofory, Ario arpus ssuratus, obrovské mno¾ství i kvetou í h rostlin.
Opìt spousta silnì vytrnìný h thelokaktusù, dal¹í lofofory, suratusy...
V oblasti Cuatro Ciénegas vidìli a nafotografovali Ario arpus ssuratus, Astrophytum
niveum, E hino ereus stramineus a agave. Zajímavostí byl vysoký výskyt housenek a jiné
havìti, která okousávala zejména kvìty.
Proud zajímavý h informa í doprovázený h velmi zdaøilými obrázky snad nikoho nezarmoutil. S pøedná¹ejí ím jsme pro estovali je¹tì øadu dal¹í h mexi ký h lokalit a vidìli
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jsme mno¾ství krásný h rostlin. Ne hybìly ani efalo ereusy, by» ne pøímo z vyhlá¹eného
Údolí star ù. Nìkdy musel pøedná¹ejí í pøeskakovat obrázky zvý¹enou ry hlostí, aby stihl
aspoò to hlavní a nejzajímavìj¹í z toho, o mìl pro nás pøipraveno. Èas byl toti¾ omezený a
ve frontì èekalo je¹tì nìkolik pøedná¹ejí í h.
V¹i hni pøedná¹ejí í dostali od výboru klubu jako malou pozornost ta¹ku s knihou a
klubovými upomínkovými pøedmìty.

Albert ©krovan { Bolívie
Dal¹ím { je¹tì pøed polední pøestávkou na obìd { byl pøedseda bratislavského klubu kaktusáøù Nobilis Albert ©krovan. Pøi¹el nám povyprávìt a ukázat obrázky z esty po Bolívii.
Pøedná¹ku zaèal ukázkou kilometrovníku a výstra¾ný h dopravní h znaèek. Po hválil
Moralesovu vládu, jaký udìlala velký pokrok od doby minulé esty v budování silnièní
sítì. Vedle nový h pøepy hový h silni existuje v¹ak ohromný rozdíl v kvalitì a úrovni
bolívijský h est.
Jedním z ílù výpravy bylo najít nedávno popsanou sulkorebutii, která má podle jména
osi spoleèného s Ladislavem Horáèkem. Na kop i ji na¹li za hladného poèasí a poøídili
dostatek obrázkù. Rostlina má nadìji na pøe¾ití, proto¾e roste zároveò s povr hem zemì,
tak¾e je ov e a kozy nedovedou vykousnout.
Vidìli jsme a sly¹eli jsme i o dal¹í h lokalitá h a tamní h rostliná h. Vyprávìní bylo
prokládáno a o¾iveno èlovìèími úsmìvnými pøíhodami z esty a obrázky rostlin a krajiny
byly prolo¾eny mapami, aby hom si mohli udìlat pøedstavu o zemìpisné poloze. Ne hybìly
ani obrázky z mìst a vesni , vidìli jsme i tamní obyvatele.
Jeho spolu estují ími nebyl nikdo men¹í ne¾ Brian Bates, Slávek Kube¹a a Ladislav
Horáèek.
Ani zde není mo¾né reprodukovat elou hodinovou pøedná¹ku. Pøíjemná sloven¹tina
doznìla, následovalo podìkování pøedsedy pøedná¹ejí ímu a roz hod na obìd.

Grzegorz Matuszewski { Mexiko
Po polední pøestáv e, kterou mohli náv¹tìvní i sympózia vyu¾ít tøeba na obìd nebo rozhovorem s pøáteli èi jakkoli jinak, jsme se opìt shromá¾dili k dal¹ím pøedná¹kám. Opìt byla
jedna mexi ká a druhá jihoameri ká.
S tou první pøijel z Polska nám ji¾ dobøe známý Grzegorz Matuszewski. Známe jej
z døívìj¹í h pøedná¹ek a jeho zajímavým a milým, by» leh e úsmìvným atributem je èe¹tina.
Mluví zajímavým hybridem pol¹tiny a èe¹tiny prokládaným slangovými èeskými kaktusáøskými výrazy. Hlavní v¹ak je, ¾e je mu do ela dobøe rozumìt a velmi o eòujeme jeho snahu
mluvit na nás èesky, jak nejlépe dovede.
Z pøedná¹ky bohu¾el zùstala jen èást záznamu, zbyde z ní tedy jen to, o si ka¾dý
náv¹tìvník zapamatoval sám.

Ralf Hillmann { Bolívie
Pøedná¹ejí ího pro nás získal a pøivedl Jiøí Kolaøík. Zároveò velmi dobøe pomohl jako
pøekladatel pøedná¹ky.
Pøedstavil a uvedl svého hosta, o nìm¾ jsme se dozvìdìli, ¾e jezdí po svìtì u¾ tøi et
let, aè mu je¹tì není padesát. Slovanské jazyky vystøídal jazyk þøí¹skýÿ { ná¹ ¹vý arský host
toti¾ hovoøí nìme ky.
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Pøedná¹ka zahrnula opìt oblast Bolívie, a to pøedev¹ím ji¾ní oblasti a byla ¹ir¹ím, nejen
kaktusáøským pohledem. Kaktusáøe zajímá asi tøetina území Bolívie, ve vlhký h pralese h
kaktusy nerostou. Dále Ralf nastínil klimati ké a povìtrnostní pomìry v zemi.
Zemí pro házejí ètyøtisí ové Kordillery a rozdìlují ji na dvì klimati ky z ela odli¹né
oblasti. Na vý hodní èásti pohoøí Sierra Mandinga mohou vát vlhké vìtry z Amazonie a
na druhé stranì je vysoké pohoøí Altiplano. Prostøední Pil omayo rozdìluje zemi na dvì
oblasti. Západní je ve srá¾kovém stínu, je tam z ela odli¹ná vegeta e, zatím o na vý hodì je
vlhký les. Jsou tam dokon e místa, kde rostou palmy.
Kaktusy tedy musíme po hopitelnì hledat na su¹¹í h míste h. Jsou to místa, kde je ví e
¹tìrku a písku, který neumo¾òuje dlouhodobé zadr¾ování vody. Tam je výhodnìj¹í prostøedí
pro rostliny, které jsou lépe pøizpùsobeny su hým podmínkám, zatím o jeji h konkurenti
se zde nemohou prosadit.
Stromy tam kvetou pøed pøí hodem de¹»ù, je to pastva pro oèi, kdy¾ v¹ak de¹tì nepøijdou, nemusí to strom pøe¾ít.
S tím souvisí i stav vody na øe e Rio Grande smìøují í na jih do Paraguaye. Je velmi
variabilní a závisí na roèní dobì.
Po zemìpisnì klimatologi kém úvodu u¾ se to zaèalo hem¾it rostlinami. Støídaly se
sulkorebutie, kleistokaktusy, lobivie... { pøevládaly samozøejmì vysokohorské druhy, proto¾e témìø elou dobu jsme se þpohybovaliÿ v øídkém ovzdu¹í vysoký h hor. Nejbohat¹í na
kaktusy byla oblast kolem 2000 m.
Pøedná¹ka byla ponìkud pestøej¹í o øadu dal¹í h rostlin a sly¹eli jsme výklad týkají í se
vlivu poèasí na tamní rostlinstvo. Vedle kaktusù jsme ov¹em vidìli i dal¹í tzv. doprovodnou
vegeta i. Ne hybìly ani ukázky ¾ivoèi hù, napø. pavoukov ù. Pøedná¹ejí í si mnohem ví e
uvìdomuje provázanost pøírodní h jevù a mnohé souvislosti, které¾to zku¹enosti mu jistì
umo¾nilo získat právì èasté estování a nepo hybnì i velmi vyspìlý pozorova í smysl.
Bylo zajímavé sledovat, jak se tøeba mìní rostliny jednoho druhu s pøibývají í nadmoøskou vý¹kou. Co se týèe kaktusù, byla øeè ponejví e o lobivií h, sulkorebutií h { vysokohorský h rostliná h. Odborní i by se mohli zabývat { a jistì se zabývají { systematikou
s ohledem na variabilitu rùzný h znakù rostlin.
I Ralf prokládal svùj výklad mimotémati kými prakti kými poznámkami, tøeba o tom,
¾e si radìji na výpravá h vaøí sám a tím se vyhne pøípadným za¾íva ím problémùm, které
mohou vznikat i tím, ¾e èlovìk není zvyklý a pøizpùsobený na místní stravu a nedají se
vylouèit zdroje infekèního napadení.

Mimo o iální program
Po skonèení o iálního programu se pøedná¹ejí í, kteøí nespì hali domù, spolu s èástí
výboru a nìkolika èleny klubu odebrali do nedaleké restaura e na kop i v Lí¹ni. Vìt¹ina si
dala zaslou¾enou veèeøi, povídalo se, bylo èím svla¾it hrdla po nároèném a snad úspìném
dni. Nemohl jsem zùstat déle, z vyprávìní v¹ak vím, ¾e veèer probìhl v pøíjemné zábavì
zpestøené neplánovaným hudebním vystoupením.

Statistika, náv¹tìvní i
Za pøehlednou bilan i dìkuji jednateli Radku Èe hovi.
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Poèet organiza í: 13

Organiza e

Poèet Pro enta

Brno
Bratislava
Bøe lav
Frýdek-Místek
Jihlava
Olomou
Ostrava
Plzeò
Trenèín
Zlín
Zvolen
Host
Polsko
©vý arsko

58
3
1
3
1
2
3
1
1
1
1
6
6
1

65,91
3,41
1,14
3,41
1,14
2,27
3,41
1,14
1,14
1,14
1,14
6,82
6,82
1,14

Celkem

88

100,00

Organiza e Poèet Pro enta
Brno
Mimo Brno
Zahranièí

58
18
12

65,91
20,45
13,64

Celkem

88

100,00

Poèet Pro enta
Domá í
Ostatní
Celkem

58
30
88

65,91
34,09
100,00

Hodno ení
Sympózium se stalo pøedmìtem diskuse na následují í výborové s hùzi. Výbor se shodl na
tom, ¾e ak e byla úspì¹ná, probìhla dùstojnì a náv¹tìvní i od házeli pøevá¾nì spokojeni.
Bylo to pøíjemné vyvr holení jubilejního roku na¹eho klubu.
Probírali jsme ov¹em i te hni ké nedostatky. Vrzají í dveøe do sálu, slabé zvukové
zaøízení, bezohlední poslu haèi se zapnutými mobilními telefony a nìjaké dal¹í malièkosti.
Nezbývá, ne¾ se z ni h pouèit a udìlat pøí¹tì v¹e pro to, aby se neopakovaly a abyste na na¹e
ak e nadále rádi hodili. A zejména na¹i èlenové, který h bylo si e letos ví e, ne¾ v minulý h
lete h, pøesto v¹ak ne tolik, jak by se od takto významné ak e dalo oèekávat. Tak zase za rok.
Kaktusy v Izraeli oèima úèastníka nekaktusáøského
zájezdu

Kdy¾ jsem se dostal do Izraele, jedna z my¹lenek, které mne tam napadly, byla { proè zde nerostou nìjaké kaktusy? Podnebí je pøíznivé, subtropi ké, zemìpisná ¹íøka je zhruba stejná
jako zemìpisná ¹íøka napø. státù Coahuila, Chihuahua v Mexiku nebo Texas na severní
polokouli nebo na ji¾ní polokouli státu Rio Grande do Sul v ji¾ní Brazílii èi provin ií Corrientes, Misiones a Santa Fe v Argentinì. I pou¹tì zde èlovìk najde, Negevská pou¹» zabírá
ji¾ní polovinu státu, ve støedu je Judská pou¹» { tak proè zde nerostou v pøírodì kaktusy?
Jen¾e nerostou, jsem na opaèné stranì zemìkoule, z hlediska kaktusù té nesprávné. Prostì
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pùvodní domovina kaktusù je Severní a Ji¾ní Amerika, a pokud je uvidíme nìkde jinde,
tak tam byly dovezeny. Jiná je situa e se sukulenty, napø. v Negevské pou¹ti rostou rùzné
starèeky (Sene io). Zøejmì bude pùvodní h sukulentù i ví e, ale jeji h hledání nebylo ílem
zájezdu, se kterým jsem se v Izraeli o itnul.
A tak je kaktusáø (i sukulentáø) pøi putování po nádherný h památká h této zemì
odkázán na rostliny, které se pìstují pro okrasu v zahradá h volnì v pùdì nebo vysazeny
v kvìtináèí h bez jakékoli o hrany proti vnìj¹ím vlivùm. Slou¾í jako dekorativní rostliny ke
zkrá¹lení prostøedí, proto se pìstují pøedev¹ím takové, které doká¾í vytvoøit patøièný vizuální efekt pro náv¹tìvníky. Po hopitelnì jsou to ty vìt¹í kaktusy nebo sukulenty, pøedev¹ím
ereusy a agáve. Daøí se jim, klima jim svìdèí a zøejmì bývají i èastìji zalévány, ne¾ je tomu
v pøírodì. A tak nepøekvapí, ¾e je mo¾né uvidìt vzrostlý exempláø E hino a tus grusonii
s vìn em zbytkù odkvetlý h kvìtù, které se u nás uvidí jen výjimeènì èi velký exempláø
ereusu s bohatou násadou kvìtù je¹tì nerozevøený h. Jsou k vidìní i men¹í jedin i, jen¾e ti
se snáze pøehlédnou. A tak si po shlédnutí v¹e h tì hto kaktusù a sukulentù mù¾e na¹ine
jenom povzde hnout: þTady by se to pìstovalo!ÿ
Stanislav Stu hlík
Na stranu 9 se ve¹lo nìkolik obrázkù, jeji h¾ popisky budou povìdomé botanikùm i ètenáøùm Písem:

• Agave ameri ana na pobøe¾í Galilejského jezera
• Cereus s násadou kvìtù { hora Tabor
• Aloe krapohliana { Haifa
• Velká opun ie { Tabgha
Vladimír Ka¹par

Zemøel kamarád, kaktusáø a hodný èlovìk. V pondìlí dne 17. listopadu 2014 neèekanì
opustil nejen na¹e øady dlouholetý èlen klubu kaktusáøù Astrophytum Brno pan Vladimír
Ka¹par ve vìku nedo¾itý h 63 let. Co øí i ví e.
Narodil se v lednu 1952 v Brnì. Pra oval elý ¾ivot jako tiskaø a po od hodu do dù hodu
si u¾íval zaslou¾eného odpoèinku. Mezi jeho koníèky patøilo pìstování kaktusù, or hidejí a
bonsají a v poslední dobì i malování.
Kaktusùm se vìnoval øadu let a vybudoval velmi pìknou sbírku s rostlinami pøevá¾nì
mexi ké provenien e. Znal se s mnoha významnými èeskými a slovenskými kaktusáøi.
Dlouho a pravidelnì zásoboval tombolu Astrophyta. Mnoho let tiskl zpravodaj Azet.
Ve svém skleníku mìl z jedné tøetiny vymezený prostor i pro or hideje, které úspì¹nì
pìstoval a mno¾il. Vybudoval si kolem skleníku pøíjemné prostøedí a skalku. Na sklonku
¾ivota intenzivnì maloval. Svými obrazy vyzdobil elou stìnu v hodbì svého domu. Laïa
byl mùj dlouholetý kamarád a tato zpráva mì silnì zasáhla. Myslím, ¾e ho ka¾dý znal jako
v¹estranného èlovìka. Za sebe by h øekl, ¾e to byl v jádru velmi hodný a obìtavý èlovìk.
Mnohokrát mnì sám zavolal, jestli nì o nepotøebuji, a» u¾ ty byly kaktusy, kvìtináèe, èi jiné
vì i. Myslím, ¾e nám v¹em bude hybìt.
Èest jeho památ e.
Radek Èe h
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Pøírodní hybrid

Epiphyllum

Obzvlá¹tì v poslední dobì je mezi na¹imi kaktusáøi patrná tenden e pìstovat rostliny s þpùvodemÿ, tj. botani ky èisté mají í svùj pùvod v pøírodì. Nahrává tomu mo¾nost v poslední h
dvou a pùl desetiletí h estovat za kaktusy do jeji h domoviny a pøivá¾et odtud botani ký
materiál, opatøit ho nejrùznìj¹ími údaji { polním èíslem sbìratele, údajem o lokalitì (místo
nálezu, souøadni e GPS) a nakone ho ¹íøit. I kdy¾ u¾ není mo¾né legálnì vyvá¾et kaktusy ze zemí, kde rostou, pøe e jenom je¹tì i nyní je obvykle mo¾nost vozit z tì hto zemí
semena. A tak se nejrùznìj¹í katalogy pøedhánìjí v nabídká h takový hto semen, event.
rostlin z ni h vypìstovaný h. Pìstovat botani ky èisté rostliny je hlavním ílem na¹eho pìstování kaktusù. Vìt¹ina kaktusáøù nemá rostliny jenom pro radost, proto¾e hezky rostou a
kvetou a na jménu nezále¾í, oni htìjí o ni h vìdìt nì o ví e. Trendem je udr¾ovat rostliny
botani ky èisté, ve sbírká h zabránit køí¾ení (nebo je mít pod kontrolou) a pìstovat a ¹íøit
takovéto rostliny s patøièným þkøestním listemÿ. Jen¾e jak reagovat v pøípadì, kdy¾ jsou
známé hybridy, které nevytvoøil èlovìk?
Jedním z takový hto pøírodní h hybridù (i kdy¾ s otazníkem), na jeji h¾ vytvoøení
nemá èlovìk zásluhu, je Epihyllum HU 988. Podle katalogu HU èísel þHorst & Uebelmann
Feldnummernlisteÿ z roku 1996 jsou u rostliny údaje þHU 0988 Epiphyllum × (Natur
Hybride?) Campo Alegre, Santa Catarina, Brasilienÿ.
Rostlinu jsem si pøivezl od Wernera Uebelmanna v ro e 2001 ( h ete-li pøesné datum,
tak tedy 8. kvìtna). Mìl ji h ve sbír e nìkolik a nebylo mo¾né je pøehlédnout, proto¾e
naplno kvetly, naví byly zavì¹ené hned oproti vstupním dveøím skleníku zhruba ve vý¹i
oèí dospìlého èlovìka, tak¾e ka¾dý náv¹tìvník na nì musel pohlédnout, a» ji¾ htìl nebo
ne htìl. Ale urèitì se podíval ka¾dý rád, proto¾e nevìøím, ¾e by nìkdo nemìl zájem vidìt
takovou krásu. Kaktusáø sbìratel se nezapøe, a tak jsme projevili zájem o rostliny { a bylo
nám vyhovìno, nìkolik øízkù se stìhovalo domù.
A tak od té doby mám tuto rostlinu, pøi pohledu na ni si vzpomínám na osobu Wernera
Uebelmanna (obzvlá¹tì nyní, kdy¾ ji¾ není mezi námi). Rostlina byla zpoèátku ve skleníku,
ale pozdìji jsem ji umístil na krytou, nezasklenou verandu, kde na ni mohou èásteènì
pùsobit povìtrnostní vlivy po elou vegetaèní sezónu. Zøejmì jí to svìdèí, proto¾e kvete
pravidelnì ka¾dý rok. Je pravdou, ¾e kvìtù nebývá vysoký poèet, ale jeji h velikost a barevná
kombina e stojí za obdivování. A tak u¾ v zimì (teplota zimování 10{15 ◦ C) hodím rostlinu
kontrolovat, jestli se u¾ z areol nezaèínají tlaèit poupata...
Stanislav Stu hlík
Zpráva knihovníka

V ro e 2014 pøibyly do na¹í knihovny vedle èasopisù Kaktusy, Ca ta eae et . a dal¹í h tyto
tituly: T. Sato, Haworthia A ademy, jap., J. Pilbeam, Stapeliads, an., L. Pfeipfer, Ca teen,
nìm., Rumpler Forster, Hanbu h Der Kaktenkunde, nìm. a G. Rowley, En y lopédie des
plantes grasses, fr.
Loni nebyla knihovna pøíli¹ nav¹tìvována. Pravidelným náv¹tìvníkem byl pouze Dr. Edmund Sedlák a v prosin i si pøi¹li do na¹í knihovny pùjèit literaturu na¹i témìø noví èlenové.
I v ro e leto¹ním pøibudou nové tituly a tak se vy, na¹i èlenové máte na o tì¹it.
Knihovník Jaroslav Ka¹parovský
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Vzpomeòme s vdìèností a láskou na na¹eho èlena, kamaráda Laïu Ka¹para
Fotka na plakát

V dobì, kdy zaèínám pøipravovat letáèky na leto¹ní výstavu a kdy ètete tyto øádky, máte
je¹tì poslení ¹an i odeslat mi na adresu ní¾e fotogra e do soutì¾e o fotku na plakát výstavy.
Podmínky jsou jednodu hé: Po¹lete nejlépe jednu { tu nejlep¹í { fotogra i, na ní¾ by mìl
být hezký, výrazný, prostì na první pohled pøita¾livý obrázek kaktusu. Fotogra e ne h» je
v plném rozli¹ení a bez úprav.

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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