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{ zvlá¹tnost od Rudolfa Moulise

Apríl, jak se patøí
Je pùlka dubna, otáèím hlavu doprava (tam mám okno) a usmívám se nad tím, ¾e aè jsem se
pøed hvílí radoval z vy házejí ího slun e a modré oblohy, vèil padají vloèky jako kravin e.
(Pøiznávám, ¾e jsem musel hvíli pøemý¹let, èím nahradím to první slovo, které mì pøi
pohledu na ty obrovské vloèky napadlo.) V zápìtí zase vyleze Slun e a bude pestropoèasový
a tro hu hladný aprílový den. Za¾ili jsme u¾ vysoké teploty a zase nám je slibují, jaro v¹ak
bude snad letos opìt pozvolnìj¹í a del¹í, ne¾ loni. Leè nepøedbíhejme.
A o se dìlo mezitím? Ne¹»astník vystøílel hospodu v Brodu (Uherském). Co se dìlo
v Ameri e kdysi pøed sto a ví e lety, do¹lo u¾ i k nám. Do hor spadlo nìme ké letadlo se stopadesáti lidmi letí í ze ©panìlska. Na rozdíl od pøed hozí h ne¹tìstí podobného harakteru
bylo hned druhý den v¹e hno jasné a hned se vìdìlo, kdo za to mohl. Pokrok nezastaví¹.
Na¹im územím projely ameri ké vojenské jednotky a Èeská televize dostala zákaz vysílat
o výroèí nìme ké okupa e v ro e 1939. Tentokrát izí vojsko pøijelo a hned zase odjelo, tak¾e
na¹tìstí nenastaly ¾ádné þvìèné èasyÿ jako onehdy. A ve Støedozemním moøi zase umírají
hromadnì upr hlí i z Afriky. Aspoò bylo hvíli o èem psát a mluvit.
Tento Azet je pro mì pøíjemnou skládaèkou, proto¾e nemám tolik prá e s vymý¹lením písmenek. Pøispìly k tomu pravidelné zprávy funk ionáøù výboru a èlánky pøedsedy
Stu hlíka, Franti¹ka Chládka a vykopávka ze starého Gymno lu jako vzpomínka na Zdeòka
Fleis hera, kterou na¹el a poskytl mi Emil Va¹íèek. Jestlipak se vejde do tohoto èísla anebo
jej odlo¾ím do pøí¹tího... V ka¾dém pøípadì bor ùm od Svitavy patøí velký dík. Co vy
ostatní? Ne háte si dát eka nebo bou hnete do klávesni e s výkøikem þRe!ÿ?
V plném proudu je pøíprava na výstavu kaktusù, plakáty jsou vyti¹tìny. Svítí na ni h
vìmeèek kvìtù mamilárie. Velkou radost mám ov¹em i z toho, ¾e se ne hal pøesvìdèit jeden
z fotografují í h úèastníkù soutì¾e pan Rudolf Moulis a ke svému obrázku napsal kratinké
povídání. Tak se jeho strombokaktus dostane { by» ne na plakát { dokon e na titulní stránku
Azetu, zatím o ostatní pomalu upadnou do v¹ednosti a zapomnìní. K fot e na plakát bude
ostatnì zmínka i dále v listu.
Pohoda, hezký den
Josef

Výroèní èlenská s hùze 6. února 2015
Proto¾e jsem se ani tentokrát s hùze osobnì nezúèastnil, pøepisuji ze zvukového záznamu.
Ze zaèátku byl ponìkud nekvalitní, nevyluèuji tedy drobné výpadky nebo nepøesnosti.
Úvodní èást zaèala oznámením termínu výstavy a ¾e bude ve stejný h prostorá h
jako minule. Kvìtnová s hùze bude 15. kvìtna (kvùli státním svátkùm). Distributor Karel
Ka¹párek oznámil, ¾e ztratil seznam a vyzývá èleny, aby si zkontrolovali, zda jim ne hybí
nìkteré èíslo a obrátili se na nìj pøí¹tì, aby to mohl napravit ke spokojenosti v¹e h. Dále
pøedseda vyzval k posílání fotogra í do soutì¾e o fotku na plakát redaktorovi Azetu. Petr
Metela vybírá pøíspìvky pro Gymno l. Dále byly v rám i výroèní s hùze pøedneseny zprávy
a plány, které najdete na jiném místì tohoto èísla. Po pøeètení byli èlenové vyzváni k pøipomínkám a k diskusi, Radek Èe h se dokon e nabídl, ¾e své zprávy pøeète znovu. Diskuse
se nakone nekonala a pøednesené zprávy byly hromadnì jednomyslnì s hváleny. Pøedseda
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nakone oznámil, ¾e pøí¹tí výroèní s hùze bude volební. S hùze se nesla ve veselém a pøátelském du hu, o èem¾ svìdèí napø. dotaz, kdy¾e zaène volební kampaò. Radek Èe h je¹tì
oznámil nabídku od p. Trávníèka na letní tábor pro dìti bez omezení vìku zamìøený na
mno¾ení a sázení rostlin.
Do velmi bohatého slosování tentokrát pøispìli: Mi hal Marèák, Jirka Vítek, Radek
Øepka, Jirka Peòás, p. Hejlek, který ne htìl být jmenován, Emil Va¹íèek a Laïa Ka¹par.
S hùze dále pokraèovala volnou tribunou. První pøedná¹ejí byla Jarka ®ivotská, na ni¾
se v minulé volné tribunì nedostalo a která pøispìla povídáním a snímky, z ni h¾ mnohé
byly naskenované z diapozitivù a fotogra í.
Zaèala výstavou z roku 2000 konanou v prostorá h, které dnes ji¾ Ètyølístku nepatøí,
pokraèovala snímky ze zájezdù, dal¹í h výstav, napø. þKavárna u kaktusuÿ. Výstavy postupnì pozmìnily harakter, od roku 2007 zmizela ústøední expozi e zpravidla vìnovaná
urèitému rodu kaktusù. Od roku 2006 jsme byli pøemístìni do nového men¹ího prostoru,
rovnì¾ pro fotografy ménì pøíznivého kvùli nepøíjemným stínùm, zatím o døíve bylo v prostorá h vhodné rozptýlené svìtlo. Mnozí èlenové se na sním í h poznali, o¾ bylo doprovázeno smí hem, budi¾ nám v¹ak útì hou, ¾e za nìjaký h deset let budeme vypadat mnohem
hùøe␁. V ro e 2009 konèí doba písková a zaèíná doba keramzitová. Jarka v tomto ro e zároveò zaèíná fotogafovat digitálnì. Ukázala i rozdíl mezi skenovanými snímky s minimálními
úpravami a snímky poøízenými digitální te hnikou.
Druhým pøedná¹ejí ím byl Mi hal Marèák. Provedl nás svými estami mimo Brno.
Èasto ¹lo o výstavy malý h organiza í, které musí poøádání takový h ak í stát velké úsilí.
Ukázal napøíklad výstavy v Kromìøí¾i, Velký h Pavlovi í h a na výstavi¹ti Flora Olomou .
Zajímavá byla výstava v Novém Byd¾ovì. Tamní organiza e má ¹est èlenù, z toho ètyøi
vystavují. Výstava v Uherském Hradi¹ti se vyznaèovala nedostatkem svìtla. Pøedná¹ejí í
také vyzval pøítomné k identi ka i staré fotky z na¹í výstavy konané je¹tì ve sklení í h
univerzitní botani ké zahrady. Dal¹í zajímavou výstavou byla výstava ve foyeru zlínského
divadla. Zajímavá byla tím, ¾e za Mi halovy pøítomnosti tam pøi¹lo pìt ¹kolní h tøíd.
Zde zvukový záznam konèí. Zbývá u¾ jen dopsat jména ostatní h pøedná¹ejí í h: Jiøí
©kaloud, Jaroslav Dobiá¹ a Radek Mrkva.

Pøedná¹ejí í na volné tribunì: Jaroslav Dobiá¹, Radek Mrkva,
Jiøí ©kaloud, Jarka ®ivotská a Mi hal Marèák, foto S. Stu hlík
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S hùze výboru 17. února
S hùze se se¹la v pravidelnou dobu (druhé úterý po prvním pátku v mìsí i { to pøipomínám
zejména pro ty, kdo by htìli vyu¾ít bohatou klubovou knihovnu, nebo» v tento den pøed
s hùzí bývá pøístupná zhruba od 16 do 17 hodin) na obvyklém místì u pøedsedy Stanislava
Stu hlíka na Jílové uli i 23.
Na programu jednání bylo vedle obvyklého vyhodno ení minulé (výroèní) s hùze naplánování a upøesnìní dal¹í h ak í, pøedev¹ím pøedná¹ejí í h na dal¹í èlenské s hùze. Byly
projednány nové pøírùstky do knihovny. Zároveò výbor rozhodl, ¾e bude sní¾en náklad
zpravodaje Azet z 200 na 180 ks kvùli nezadr¾itelnému úbytku èlenské základny. Výbor se
zabýval i pøípravou výstavy, zejména zále¾itostmi propaga e, napø. pøípravy plakátu, kde je
vyhlá¹ena soutì¾ o fotogra i na plakát a jednotlivými termíny.
Po skonèení o iální èásti s hùze poblahopøáli pøítomní èlenové výboru Karlu Ka¹párkovi k narozeniná h a následovalo obèerstvení a volná zábava.

Èlenská s hùze 6. bøezna 2015
S hùze mìla mírnì neobvyklý prùbìh, proto¾e pøedná¹ejí ího zdr¾ela dùvìra v jízdní øády
Èeský h drah. Ni to ov¹em nevadilo a výbor vyu¾il této pauzy ke kvízu, který tentokrát
pøipravil a hodnotnou enou zadotoval Jiøí Peòás. Podle èísel vstupenek byli vylosováni
tøi soutì¾í í. Pravidla byla obdobná jako u podobný h kvízù v nedávné minulosti. Ka¾dý
soutì¾í í si mohl vzít jednoho porad e, otázky dostali písemnì a výbor nakone vyhodnotil
jeji h odpovìdi. Knihu o ariokarpuse h si nakone odnesl vítìz Karel Pulkrábek.

Úèastní i soutì¾ního kvízu: Jaromír Dohnalík s Rudolfem Moulisem, vítìz Karel Pulkrábek
s Lubomírem Hrubým, mimo obraz ote a syn Hasoòové a vpravo ena pro vítìze

Dal¹í program byl obvyklý. Petr Metela pøipomenul základní pravidla k pøípravì výstavy.
V¹e je skoro pøes kopírák jako loni. Brigády zaènou v úterý, proto¾e máme pøislíbeny stejné
prostory, které jsou ji¾ vybaveny základním materiálem, tak¾e nebude tolik hrubé prá e.
Svoz rostlin ve støedu elý den a ve ètvrtek pouze dopoledne, aby mìli aran¾éøi dostatek èasu
na uspoøádání. Pøipomnìl rovnì¾ obvyklá pravidla o dovozu rostlin, parkování a hování
brigádníkù v prostorá h zahradního entra Ètyølístek.
Radek Èe h podìkoval sponzorùm slosování vstupenek. Tentokrát to byli pan Helán,
který dodal tiskoviny, rostlinami pøispìli Radek Øepka, Jaroslav Dobiá¹ a Franti¹ek Chládek.
Mezitím dorazil pøedseda Stu hlík s pøedná¹ejí ím panem Josefem Králíkem, který
pøijel vlakem z Lipníka nad Beèvou. Po uvedení, vyzkou¹ení te hniky a domluvì o tom, o
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a jak se bude promítat, zaèal pan Králík vyprávìt a ukazovat. Provedl nás sbírkami svý h
pøátel, výstavami napøíklad v Ústí nad Orli í (dlouhý fóliovník na uli i s kaktusy, tilandsiemi
a dal¹ími rostlinami na podívání i na prodej) nebo v pro nìj nedalekém Pøerovì, kde rovnì¾
vystavoval. Nezapomnìl nám ukázat ani obrázky ze své sbírky a podìlil se s námi o nìkteré
pìstitelské postøehy a zku¹enosti.
Vyprávìní prolo¾il ukázkami ze svého mìsta. Nejprve obrázky z tamního nádra¾ního
pod hodu vyzdobeného malbami þz pohádky do pohádkyÿ. Kupodivu obrazy nejsou poka¾eny þtakytvorbouÿ nezvaný h sprejerù. Dal¹í odskok byla pozvánka do Lipníka. Uli e
mìsta jsou vyzdobeny kovovými kováøskými výtvory. Nedaleko odtud se toti¾ na hází hrad
Helf¹týn, který se stal místem setkávání umìle ký h kováøù. Mo¾ná jste sly¹eli o ka¾doroèním festivalu Hefaiston. A právì odtud po házejí rùzné bizarní kovové výtvory.
Vyprávìní bylo pestré, zajímavé, pøedná¹ejí í v¹ak není nejzdatnìj¹ím vypravìèem a jeho projev pùsobil zvlá¹tì v závìreèné
èásti ponìkud váhavì a nejistì. Jinak ov¹em byla pøedná¹ka zajímavá a pestrá, poznali jsme ménì známou kaktusáøskou osobnost.
Rovnì¾ jsme se dozvìdìli nì o o tom, jak fungují men¹í kluby
kaktusáøù na Moravì a vlastnì i v Èe há h. Nakone následovala
krátká diskuse zejména o vì e h prakti ký h, o pìstování, vytápìní
apod.
Pøedná¹ka nebyla dlouhá, zbývají í èas jsme tedy vyu¾ili k vysle hnutí asi ètvrthodinového povídání pøedsedy Stu hlíka o jeho
náv¹tìvì v nejstar¹í evropské pìstírnì kaktusù Haage v Erfurtu.
Zajímavé byly hybridy nejèastìji e hinopsisù a zpùsob jeji h
pìstování. Proto¾e hybridy jsou jedineèné, musí se, aby byly za hovány jeji h vlastnosti,
mno¾it pouze vegetativnì. Dal¹í, o pøedná¹ejí ího zaujalo, byla kolek e gymnokaly ií.
Pìstírna je obrovská a mno¾ství rostlin tam mno¾ený h nepøedstavitelné. Nebyl by to
ani ná¹ pøedseda, aby nás nezavedl svými obrázky a povídáním i k notokaktusùm. Zdaleka
u ni h v¹ak neskonèil. Dostalo se i na litopsy, mamilárie, diskokaktusy, ariokarpusy a øadu
dal¹í h. Nìkteré obrázky u¾ ani nekomentoval a promítal jeden za druhým, aby hom se
mohli poko hat jeji h pestrostí.
Ze starý h skleníkù nás pøedseda virtuálnì zavedl do ¹esti nový h skleníkù a ukázal
nám napøíklad þkombajnÿ na sázení kaktusù. Ne hybìly ani sukulenty, sortiment je vskutku
velmi ¹iroký.
Pøedná¹ky probíhaly bez pou¾ití zvukové te hniky, o¾ je pro poslu haèe nároènìj¹í
a svádí to k nepozornosti a ru¹ení. Svìtelné podmínky byly je¹tì do ela pøijatelné, blí¾í
se zkrátka léto a dny se pøíjemnì prodlu¾ují, tak¾e promítání obrázkù na následují í h
pøedná¹ká h bude bohu¾el poznamenáno rozptýleným svìtlem.
V poslední { asi pùlhodinové { èásti vystoupila Jarka ®ivotská s histori kou rekapitula í
èinnosti klubu, jak ji za hytila ve svý h vzpomínká h a na obráz í h. Dokonèila tak své
vyprávìní, které zaèala na únorové volné tribunì. Zamìøila se ví e na lidi ne¾li na rostliny,
pro pøipomenutí, ¾e jsme kdysi byli mladí a krásní. Vèil u¾ jsme jenom krásní ␁. Spoleènými
silami jsme dávali dohromady jména napøíklad hostitelù na zájezde h, vzpomínali jsme a
leh e se diskutovalo. Poslou haje záznam nevidím obrázky, zkou¹ím si jen pøedstavit, o
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bylo na obráz í h, proto¾e Jarka byla málomluvnìj¹í a le os se dalo odhadovat hlavnì
podle reak í poslu haèù.
Kromì výstav a zájezdù vzpomnìla Jarka tøeba i náv¹tìvu u pana Hara¹ty, který se
rozhodl v ro e 2011 rozdat èlenùm a pøátelùm èást své sbírky.
Do ela obdivuji, jak tuto reminis en i Jarka uspoøádala. Sám mám zku¹enost, ¾e kdy¾
své fotky nepøeberu a nezpra uji hned, bývá následnì tì¾ké se v tom znovu vrtat. Ne, ¾e by h
je nedokázal najít, vypra oval jsem si do ela pøehledný systém, problémem v¹ak bývá, ¾e
mezitím nastanou nové ak e, nové úkoly to staré odroluje nìkam dolù do spodní h zásuvek
pamìti...

S hùze výboru 17. bøezna 2015
V obvyklém èase (dokon e ve stejný den díky poètu dnù v únoru) a na obvyklém místì se se¹el výbor klubu, aby nejprve zhodnotil minulou èlenskou s hùzi a její program. Úèastní i se
shodli na tom, ¾e je dobøe nìkdy zalovit v neznámý h vodá h, aby hom se mohli dozvìdìt,
jak se to dìlá jinde. Bylo vhodné, ¾e s hùzi o¾ivily a doplnily dal¹í dvì minipøedná¹ky. Velmi
kladnì byl o enìn i soutì¾ní kvíz Jiøího Peòáse, který tentokrát vyhrál Karel Pulkrábek.
Výbor dìkuje Jiøímu za pøípravu a za vìnování hodnotné knihy.
Dal¹í èást programu se vìnovala blízké budou nosti klubu: Upøesnìni následují í
pøedná¹ejí í, propaga e výstavy, uzavøení soutì¾e o fotku na plakát, pøíprava vstupenek...
Byl vypra ován seznam inventáøe klubu, revizní komise dostala za úkol provést kontrolu.
Nakone pøítomní poblahopøáli Radkovi Èe hovi k narozeninám a s hùze skonèila
obèerstvením a povídáním o ledaèem.

Èlenská s hùze 3 dubna 2015
S hùze zaèala oznámením pøedsedy, ¾e kvìtnová èlenská s hùze bude 15. kvìtna, o¾ si e
není první pátek v mìsí i, kvùli slavným májovým dnùm je to v¹ak první pra ovní pátek.
S tím leh e souvisí i zmìna knihovny a s hùze výboru (úterý 19. kvìtna). Stanislav Stu hlík
zmínil i pøípravu a zapisování na slu¾by výstavy. Jsou k dispozi i plakáty na výstavu, èlenové
mohou pøispìt propaga i.
Proto¾e nebyly ¾ádné dal¹í pøíspìvky èlenù výboru ani z publika, pøe¹lo se k losování
vstupenek. Cenami pøispìli tentokrát Emil Va¹íèek, Jaroslav Ka¹parovský, Laïa Køivánek,
Jarka ®ivotská a je¹tì nìkdo, koho jsme nezaznamenali.
Hlavním bodem s hùze byla tradiènì pøedná¹ka. Tentokrát jsme
zalovili ve vlastní h øadá h. Vyprávìní se ujal Petr Metela.
Jeho esta zaèala loni na výstavì, kdy Jiøí Kolaøík hledal spoluúèastníky na zimní estu do Argentiny. Petr Metela vyu¾il pøíle¾itosti, proto¾e o estì dlouho uva¾oval, a nyní se se¹ly vhodné
okolnosti.
Petrovým zámìrem bylo vidìt ¹ir¹í a pestøej¹í rozsah jak zemìpisnì, tak i botani ky. Ne hal tedy itineráø Jiøímu a svìøil mu
ve¹kerou dùvìru. Pøi pøípravì ni nepod enil, zaèal dva dni pøedem a dost èasu strávil
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shánìním sandálù (bylo to pomalu zaèátkem na¹í zimy). Cestovatelé vyrazili z Brna 3. listopadu autobusem Student Agen y do Vídnì. Odtud letadlem do Buenos Aires, kde je zdr¾ela
zmìna letového øádu a museli èekat na leti¹ti na dal¹í spoj. Tím do¹lo ke zdr¾ení pøedání
pùjèeného auta. Kdy¾ si pro nì do¹li, leh e se podivili, ¾e dostali ponìkud jiný typ, ne¾ si
pøedstavovali do terénu. Nehtìli ztrá et èas objednáváním nového a radìji hned vyrazili
podle plánu své esty.
Témìø novým vozem vyrazili na estu. Petr zùstal þuvázánÿ u toho kola, kterým se
natáèejí kola auta, proto¾e Jiøí po pøíletu do Buenos Aires zjistil, ¾e ne hal doma øidièák.
Namíøili si to na Mendozu, estou vidìli první kaktus, nepoèítají-li importy na tr¾i¹ti ve
mìstì (ni místního). Aèkoli tam jeli zaèátkem jara, nemìli zrovna ¹tìstí na kvetou í rostliny. Èasto pøijeli pøíli¹ brzy nebo tìsnì po kvìtu.
Cestovatelé potkávali spoustu poli ejní h nebo vojenský h stani a nìkdy byli obtì¾ováni kontrolami. Petr zmínil i dal¹í okolnosti jako faunu, poèasí a øadu dal¹í h dojmù.
Zpoèátku nebylo kaktusù mnoho, teprve posléze ji h v prezenta i pøibylo. Pøedná¹ka zahrnovala austro a tusy, maihuenopsisy, tefrokaktusy { oblast zájmu Jiøího Kolaøíka a rovnì¾
pozdìji napø. lobivie, notokaktuy a gymno al ia, o¾ ví e zajímalo Petra Metelu.
Dostalo se i na doprovodnou vegeta i. Zaujaly napøíklad oxalisy, drobné rostliny, které
v¹ak mají mohutné podzemní èásti, je¾ jim umo¾òují pøe¾ít nepøíznivá období bez vody
v hudé pùdì a drsném podnebí. Nebylo neobvyklé, ¾e se na¹i estovatelé pohybovali v nadmoøský h vý¹ká h kolem 3000 m n. m. I pøes velkou nadmoøskou vý¹ku slun e pra¾ilo a
èasto ani ne¹lo opøít se o kámen, tøeba kvùli fotografování. Tomu ostatnì rovnì¾ vìt¹inou
lépe svìdèí rozptýlené svìtlo, tak¾e nebylo snadné vytvoøit a vyu¾ít podmínky pro dobrou
fotku. Petr Metela fotografoval jednak svou zr adlovkou, vyu¾íval v¹ak zároveò i malý kompaktík. A ¾e se to nauèil dobøe, to se prokázalo na pøedná¹ e.
Nemá smysl rozepisovat dopodrobna elou pøedná¹ku. Dùle¾itý byl dojem, jakým
pøedná¹ka pùsobila. Bylo zjevné, ¾e si Petr své první izokrajné kaktusáøské esty velmi
dobøe u¾il a ¾e se mu tam líbilo. Jsme rádi, ¾e dojmy a fotogra e, které si pøinesl, nám Petr
pøíjemnì, pøehlednì a poutavì pøedstavil. Velmi o eòuji mapky, jimi¾ prokládal povídání
o jednotlivý h lokalitá h. Tím pøispíval ke zlep¹ení pøehledu, tak¾e se vyhnul tomu, aby
vyprávìní o zá¾it í h a rostliná h na jednotlivý h lokalitá h splývaly.
Nedá se na tomto místì reprodukovat elý obsah pøedná¹ky. Záznam je si e poutavý,
kvalitní a pøíjemný na poslou hání, pro mou potøebu v¹ak pøíli¹ dlouhý. Pro ty, kdo na
pøedná¹ky ne hodí, je to jen pøipomínkou toho, oè asi pøi¹li. Okam¾itý zá¾itek z pøedná¹ky
nelze nahradit, a» je prezenta e sebedokonalej¹í a sebevymakanìj¹í.
Nezbývá tedy, ne¾ Petrovi podìkovat za hezkou pøedná¹ku, která patøila k tìm lep¹ím,
které jsme v poslední h mìsí í h mohli sly¹et a vidìt.
Nebýt nìkolika ru¹ièù, kterým pøes pøed hozí výzvu, aby si vypnuli telefony, tyto zaèaky vyzvánìt, nemìla tato s hùze ¾ádné vá¾né nedostatky.
Obrázky na následují í dvoustranì: S. 24 { Vyso e umístìné snímky ze soutì¾e o fotku na
plakát. Autoøi Martin Hotárek, Rudolf Moulis, Jiøí ©kaloud, Jan Ziegrosser a Jarka ®ivotská
S. 25 { Snímky Stanislava Stu hlíka z náv¹tìvy pìstírny Haage v Erfurtu. Dole inspira e pro
manipula i s velkými rostlinami od Franti¹ka Chládka.
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S hùze výboru 14. dubna 2015
Výbor klubu v obvyklém èase na obvyklém místì nejprve zhodnotil a velmi po hválil minulou pøedná¹ku Petra Metely. Potom byl upøesnìn program následují í h ak í, zejména
pøedná¹ek. Dostalo se i na diskusi, zda koupit novou knihu do klubové knihovny.
Nejví e èasu zabralo jednání o nad házejí í výstavì kaktusù. Pøíprava tiskovin, propaga e, domlouvání ve Ètyølístku, pøíprava a námìty pro aran¾ování, obsazení pokladny...
Na¹tìstí mnohé skuteènosti budou podle osvìdèeného minulého s énáøe, tak¾e v¹e hno
jistì organizaènì zvládneme ke spokojenosti èlenù i náv¹tìvníkù. Máme na to poslední
mìsí a kousek.
S hùze skonèila poblahopøáním Jaroslavu Ka¹parovskému k narozeninám a povídáním o ledaèem pøi dobrém obèerstvení.

Soutì¾ o fotogra i na plakát výstavy
V dobì, kdy otevíráte toto èíslo Azetu, ji¾ v¹i hni dobøe znáte vítìzný obrázek, který zdobí
plakát leto¹ní výstavy. Co v¹ak bylo za tím a vedle toho, to se vám pokusím pøiblí¾it v následují í h øádká h.
Soutì¾ byla vyhlá¹ena obvyklým zpùsobem na èlenský h s hùzí h a v Azetu. Na výzvu
zareagovalo deset soutì¾í í h. Mezi nimi vítìzové pøede¹lý h soutì¾í, vytrval i, kteøí to stále
{ zatím neúspì¹nì { zkou¹ejí a nìkteøí noví, kteøí to zkusili poprvé. Byli to: Martin Hotárek,
Tomá¹ La hký, Rudolf Moulis, Radek Mrkva, Josef Polá h, Marek Svoboda, Jiøí ©kaloud,
Sylva Urbanová, Jan Ziegrosser a Jarka ®ivotská.
Do hlasování se dostalo 27 obrázkù. Obrázky byly nejrùznìj¹ího harakteru. Byly
poøízeny rùznými pøístroji, mìly rùznou kvalitu, nìkteré dokon e nesplnily podmínku, aby
¹lo o neupravené originály.
Hlasovalo devìt èlenù výborù tak, ¾e pøidìlovali od pìti do jednoho bodu obrázkùm,
které se jim nejví e líbily.
Nejví e { devatená t bodù { získala vítìzná fotogra e mamilárie, kterou znáte z plakátu. Dal¹í poèty bodù byly velmi vyrovnané, postupnì to klesalo a¾ k jednomu bodu (14,
dvakrát 12, 11, dvakrát 10 atd.). Bez bodu zùstalo 13 fotogra í.
Druhé místo získala fotogra e Rudolfa Moulise, která zaujme jiné významné místo
{ kytky tohoto èísla. Tøetí a ètvrté místo patøí snímkùm Jana Ziegrossera, zku¹eného kaktusáøe a fotografa, jeho¾ snímky ji¾ plakát výstavy zdobily v minulosti. Tøetí (resp. ètvrté)
místo pozbyla Jarka ®ivotská, její¾ fotka byla upravená (vlo¾ením nìjakého textu). Dal¹í
troji i s desíti body obsadili Jiøí ©kaloud, Martin Hotárek a Jan Ziegrosser.
Vítìznou fotogra i obodovalo ¹est hodnotitelù, po 5 fotogra í h se líbilo ètyøem a tøem
hodnotitelùm, zbývají í pabìrkovaly.
Hlavním sdìlením v¹ak je, ¾e ka¾dý ze soutì¾í í h dostal aspoò nìjaký bodík, ¾e jsme
rádi, ¾e pøibylo vás odvá¾ný h oproti minulým roèníkùm a ¾e jste mì nezahrnuli mno¾stvím
fotogra í a na¹li jste soudnost a kritiènost k posílání tì h skuteènì nejlep¹í h. Vìøím, ¾e
soutì¾ivost je nám vlastní a ¾e i v dal¹í h lete h vybereme fotku na plakát podobnou formou.
Dìkuji tedy v¹em soutì¾í ím, devíti èlenùm výboru, kteøí hlasovali, blahopøeji tìm
úspì¹nìj¹ím soutì¾í ím, povzbuzuji ty ostatní, aby to nevzdávali a vyzývám v¹e hny ètou í:
Dívejte se kolem sebe, fotografujte, vybírejte a èekejte zase na vyhlá¹ení nìjaké dal¹í soutì¾e.
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Strombo a tus dis iformis
Tímto strohým nadpisem zaèíná velmi kratinké, leè postaèují í a výsti¾ná zmínka o krásné rostlin e, její¾ fotka
se zúèastnila soutì¾e o obrázek na plakát a o zvlá¹tnosti, kterou Rudolf Moulis vypìstoval, vypozoroval a
následují ími písmenky popsal:

I strombokaktusy, kdy¾ jsou tvrdìji pìstované a mají velmi svìtlé pøezimování, doká¾í potì¹it velkými kvìty o prùmìru a¾ 6 m. Vnitøní okvìtní lístky jsou pøevá¾nì svìtle na¾loutlé,
vnìj¹í mají na spodní stranì na alovìlý støedový prou¾ek. V¹iml jsem si, ¾e se obèas vyskytne kvìt s výrazným na alovìlým støedovým prou¾kem i na horní stranì vnitøní h okvìtní h lístkù (viz zadní rostlina vpravo). Toto zabarvení kvìtu se v mé sbír e u strombo a tusù
objevuje u rùzný h jedin ù z ela nahodile, dal¹í kvìtenství je bez tì hto prou¾kù.

Zprávy pøednesené na výroèní èlenské s hùzi
Zpráva o èinnosti Klubu kaktusáøù Astrophytum za rok 2014
Vá¾ení pøátelé,
stejnì jako v minulý h lete h se v¾dy v únoru koná pravidelná výroèní èlenská s hùze Klubu
kaktusáøù Astrophytum Brno. Je zde zhodno ena na¹e èinnost za uplynulý rok.
Ná¹ klub vy házel ve své èinnosti z plánu prá e, který byl s hválen výroèní èlenskou
s hùzí v únoru 2014.
Jednou z hlavní h na¹i h èinností bylo zaji¹tìní èlenský h s hùzí. V minulém ro e se
uskuteènilo elkem devìt s hùzí a konaly se na akademi ké pùdì Masarykovy univerzity.
Pravidelnými body programu byly zprávy funk ionáøù a slosování vstupenek. Poté v¾dy
následovala odborná pøedná¹ka s prezenta í obrázkù jak z nalezi¹» kaktusù i sukulentù, tak
i z domá í h sbírek.
V minulém ro e pøedná¹el jeden zástup e ze Slovenska, jeden mimobrnìnský pøedná¹ejí í a zbývají í h ¹est pøedná¹ek obstarali na¹i domá í èlenové Astrophyta.
Na únorové výroèní s hùzi se volné tribuny zúèastnili ètyøi na¹i èlenové. Marek Najvar
pøe¹el do revizní komise a ve výboru ho nahradil staronový èlen Jiøí Peòás.
Velmi dùle¾itým bodem na¹eho plánu je pravidelná výstava kaktusù i sukulentù. Tato
výstava je øadu let realizována v areálu Ètyølístku v Brnì-Bystr i. Loòská výstava se konala v období 31. 5. a¾ 8. 6. 2014. Celkem se jí zúèastnil 41 vystavovatel a bylo vystaveno
1657 kvìtináèù, to je o 2 ví e, ne¾ minule. Na pøípravì výstavy, jejím prùbìhu i na koneèné
likvida i se podílelo 45 èlenù a odpra ovali dohromady 823,5 brigádni ký h hodin. Aran¾ování výstavy zvládla na výbornou Jarka ®ivotská s pomo níky. Podìkování patøí v¹em, kteøí
pøispìli jakýmkoliv dílem k na¹í výstavì. Jak u¾ se stalo tradi í, náv¹tìvní i na¹í výstavu
hodnotili opìt velmi kladnì.
Jako ka¾dý rok uspoøádal výbor pro èleny, kteøí se podíleli na realiza i výstavy, první
sobotu v záøí 6. 9. 2014 zájezd za kaktusy do ji¾ní h Èe h. Nav¹tívili jsme elkem ètyøi kaktusáøe, a to Slabu, Krátkého, Kaisera a Jano¹ka. Jako v¾dy tento zájezd výbornì zorganizoval
Petr Metela.
Dne 18. øíjna se uskuteènilo sympozium v Brnì-Lí¹ni v Dìlni kém domì. Na sympoziu bylo pøedneseno pìt velmi kvalitní h pøedná¹ek. První pøedná¹ka byla od (pøedsedy)
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Stanislava Stu hlíka k historii Klubu kaktusáøù Astrophytum Brno. Následoval (prezident
SÈSPKS) Jaroslav Ví h { Mexiko, (Bratislavský pøedseda) Albert ©krovan { Bolívie, (©výar) Ralf Hillmann { Cestou pøes Cordillera Madinga { rostlinné spoleèenství v ji¾ní Bolívii
a (polský místopøedseda) Grzegorz Matuszewski { Mexiko. Celkem se zúèastnilo 88 kaktusáøù, z toho z brnìnské organiza e 58.
V ro e 2014 se výbor se¹el elkem tøiná tkrát. Na svý h s hùzí h se zabýval zaji¹tìním
pøedná¹ek, výstavy, sympozia, vydáváním Azetu a øe¹il pøipomínky z øad vás, èlenù.
Zpravodaj Azet v ro e 2014 vy¹el ètyøikrát. Díky redaktorovi Josefu Polá hovi má stále
kvalitní úroveò. Bylo by dobré, kdyby hom my, èlenové, ví e pøispívali do zpravodaje a tím
oboha ovali jeho obsah.
V ro e 2014 mìlo èlenské pøíspìvky zapla eno 178 èlenù Astrophyta, z toho èasopis
z Prahy odebírá 70 èlenù, na èlenské s hùzi 57 èlenù, dohromady 127, a 51 èlenù je bez
èasopisu.
Ar hiv Astrophyta je ulo¾en u Petra Metely. Nezpra ované materiály postupnì zpra ovává Stanislav Stu hlík.
Na¹e knihovna je prùbì¾nì doplòována o nové publika e a má k dne¹nímu dni 1162
zaøazené tituly. Je ¹koda, ¾e z øad èlenù je o zápùjèku literatury velmi malý zájem. O knihovnu, která je ulo¾ena v bytì pøedsedy, se vzornì stará Jaroslav Ka¹parovský.
Na¹i tøi èlenové { Stu hlík, Metela a Èe h { jsou zastoupeni ve vedení Spoleènosti
èeský h a slovenský h pìstitelù kaktusù a sukulentù. Dva èlenové { Stu hlík a Èe h jsou
èleny vydavatelské a redakèní rady èasopisu Kaktusy.
Bìhem roku byly prùbì¾nì aktualizovány na¹e stránky www.astrophytum.cz správem Josefem Polá hem, který je snad pøedìlá do modernìj¹í podoby. Od roku 2012 máme
také skupinu na strán e Fa ebook, která je rovnì¾ prùbì¾nì aktualizována. Adresa je
www.facebook.com/AstrophytumBrno.
V minulém ro e se uskuteènila minivýstava kaktusù v Dolní h Kouni í h pøi pøíle¾itosti Svatogothardský h slavností v termínu 2.{4. 5. 2014. Výstavy se zúèastnilo (jako
vystavovatelé) pìt èlenù: Èe h, Metela, Ka¹parovský, Odehnal a Trávníèek.
V ro e 2014 oslavil klub kaktusáøù Astrophytum Brno devadesát let od svého zalo¾ení.
Na hrudimské Zavírání sezony zavítalo 24 èlenù Astrophyta.
Pøi hodno ení na¹í èinnosti v uplynulém ro e tak, jak nám ukládal plán prá e, mohu
konstatovat, ¾e výbor v¹e hny dané úkoly splnil bezezbytku. Za to si zaslou¾í podìkování
jak v¹i hni èlenové výboru, tak hlavnì vy, èlenové, kteøí jste se podíleli na úspì¹né èinnosti
na¹eho klubu.
Zprávu pøedkládá jednatel Radek Èe h

Plán èinnosti Klubu kaktusáøù Astrophytum Brno pro rok 2015
• Uskuteèní se 9 èlenský h s hùzí s odborným programem;
• Pravidelné podzimní sympozium se uskuteèní v øíjnu 2015 v Lí¹ni;
• Výbor se bude s házet pravidelnì 1× mìsíènì, pøípadnì mimoøádnì;
• Výstava probìhne ve Ètyølístku v termínu 30. 5.{7. 6. 2015;
• Bude zorganizován zájezd za kaktusy;
• Ètyøikrát vyjde zpravodaj Azet;
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• Bude zaji¹»ována distribu e èasopisu Kaktusy a slovenského èasopisu Ca ta eae

et . pro èleny, a to buï zasíláním po¹tou nebo osobním odbìrem na s hùzi, rovnì¾
máme mo¾nost pøedplatit si Atlas kaktusù u na¹eho pøedsedy;
• Knihovna a ar hiv budou prùbì¾nì doplòovány;
• Budeme pokraèovat v èinnosti ve vedení SÈSPKS;
• Pokraèování v èinnosti v redakèní a vydavatelské radì èasopisu Kaktusy.

Zprávu pøedkládá jednatel Radek Èe h

Zpráva o hospodaøení KK Astrophytum Brno za rok 2014
Pøíjmy
Èasopis a èlenské pøíspìvky
Výstava a prodej rostlin
Sympozium (vstupné)
Sponzorské dary
Vstupné na èlenský h s hùzí h
Ostatní (reklamní pøedmìty, staré èasopisy)
Celkem

58 610 Kè
46 060 Kè
6 560 Kè
11 000 Kè
9 311 Kè
5 252 Kè
136 793 Kè

Výdaje
Èasopis
Výstava
Sympozium
Zájezd
Azet
Nájem sálù
Literatura
Reklamní pøedmìty + kalendáø
Po¹tovní slu¾by
Odmìna pøedná¹ejí ím
Ostatní
Celkem

44 150 Kè
19 779 Kè
19 350 Kè
16 532 Kè
9 890 Kè
7 250 Kè
5 568 Kè
10 202 Kè
1 446 Kè
3 060 Kè
1 431 Kè
138 658 Kè
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Stav nan í k 31. 12. 2014
Bì¾ný úèet
Pokladna
Celkem

Stav nan í k 12. 1. 2015

88 286 Kè
26 851 Kè

Bì¾ný úèet 106 616 Kè
Pokladna
29 941 Kè

115 137 Kè

Plán pøíjmù a výdajù pro rok 2015

Celkem

136 557 Kè

Pøíjmy

Èasopis a èlenské pøíspìvky
Výstava a prodej rostlin
Sympozium
Vstupné na èlenský h s hùzí h
Sponzorské dary
Celkem

55 000 Kè
45 000 Kè
5 000 Kè
9 000 Kè
10 000 Kè
124 000 Kè

Výdaje
Èasopis
Výstava
Sympozium
Zájezd
Azet
Nájem sálu { pøedná¹ky
Literatura
Po¹tovní slu¾by
Odmìna pøedná¹ejí ím
Neoèekávané výdaje
Celkem

44 000 Kè
18 000 Kè
13 000 Kè
16 000 Kè
10 000 Kè
9 000 Kè
5 000 Kè
2 000 Kè
4 000 Kè
3 000 Kè
124 000 Kè
Jana Èe hová

Zpráva revizní komise o nanèním hospodaøení za rok 2014
Revizní komise provedla kontrolu pokladní knihy, pokladní hotovosti, inventáøe a inventární knihy a knihovny.
Revizní komise konstatuje:
• Pokladní kniha a pokladní doklady jsou úplné, pøehledné a mají v¹e hny nále¾itosti.
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• 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 s hváleným plánem.

V Brnì dne 15. 1. 2015
Za revizní komisi Jan Ziegrosser

Kakteen { Haage, Erfurt
V kvìtnu 2014 jsem mìl mo¾nost se opìt po del¹ím èase podívat do skleníkù rmy Kakteen
{ Haage v Erfurtu. Náv¹tìva se uskuteènila v nedìli, o¾ bylo mo¾né jenom proto, ¾e nás
tam doprovázel ná¹ známý Wolfgang Gemmri h, který u rmy pra uje jako zahradník. U¾
u vstupu nás vítal veliký transparent, který sdìloval, ¾e jsme v nejstar¹í pìstírnì kaktusù
na svìtì. A aby toho nebylo málo, dal¹í informa e znìla, ¾e jsme v zahradni tví, které
existuje od roku 1685. Tehdy se poprvé v daòovém spisu objevilo jméno Hans Hage (psáno
s jedním a) { erfurtský obèan a samostatný zahradník. Kaktusáøskou rmu zalo¾il Friedri h
Adolf Haage v ro e 1822. On sám získal své zahradni ké znalosti na saském královském
dvoøe, o¾ byl po hopitelnì dobrý odrazový mùstek pro jeho zahradni tví. Bìhem krátké
doby vybudoval významnou kaktusovou sbírku a polo¾il tak základy, na který h rma stojí
dodnes.
V nedìli se ve rmì nepra uje, tak¾e v elém areálu zahradni tví nebyl nikdo { kromì
nás. Wolfgang mìl s námi velkou trpìlivost, pro házeli jsme v¹e hny skleníky a prostory, a»
u¾ veøejnosti pøístupné nebo nepøístupné. A byla toho opravdu spousta k vidìní, padlo na to
elé nedìlní odpoledne a¾ do veèera.
Staré prostory jsou urèeny pro soukromou sbírku a pro mno¾ení rostlin. ©est novìj¹í h
skleníkù bylo urèeno pøevá¾nì pro prodej. Naví se v sobotu, tj. den pøed na¹í náv¹tìvou,
uskuteènil Den otevøený h dveøí, tak¾e pro náv¹tìvníky ve sklení í h byly pøipraveny rùzné
expozi e jako lákadla k nákupùm. Nejvìt¹í zá¾itek jsme za¾ili hned na zaèátku prohlídky
ve skleníku, kde jsou sbírkové rostliny. Prastaré kusy gymnokaly ií, ariokarpusù, astrofyt, turbinikarpusù, notokaktusù a øady dal¹í h kaktusù byly tentokráte z ela zastínìny
hybridními rostlinami. Ty toti¾ ve velkém kvetly a byla to pastva pro oèi. Mnoho metrù
ètvereèní h nejrùznìj¹í h hybridù, jeji h¾ základ tvoøily rostliny rodù E hinopsis, Heliantho ereus (Tri ho ereus) a Chamae ereus se honosilo kvìty v¹e h mo¾ný h barev anebo
jeji h kombina emi. Øadu z tì hto hybridù bylo také mo¾no koupit v prodejním skleníku.
Od ka¾dého kultivaru si rma pone hává obvykle jednu rostlinu a hlídá její odno¾e. Tìmi
se pojistí dal¹í pokraèování klonu, a pokud je odno¾í ví e, dávají se do prodeje. Dal¹í obrovskou dávku hybridní h rostlin jsme vidìli ve skleníku s epifyti kými kaktusy. Kvìty rostlin
rodu Epiphylum byly rovnì¾ v nejrùznìj¹í h barvá h, naví byly skuteènì obrovské. A tak
jsme prohlí¾eli a prohlí¾eli a fotografovali a fotografovali...
Po prohlíd e tì hto skleníkù jsme se pøesunuli do novìj¹í h skleníkù, veliký h a rozlehlý h lodí. V ni h jsme byli napø. také seznámeni s èinností sáze ího stroje, který sám
nesází, ale svým neustálým pøísunem materiálu k sázení pøivádí obsluhu do stavu vyèerpání
{ údajnì se dá takto pra ovat jednu, maximálnì dvì hodiny.
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Sortiment prodejní h rostlin, a» ji¾ kaktusù nebo jiný h sukulentù, je skuteènì obrovský. Firma uvádí, ¾e prodává ví e ne¾ 3000 druhù. Rostlin na prodej bylo opravdu hodnì. A
to je¹tì bylo po Dni otevøený h dveøí, tak¾e stoly s prodejními rostlinami byly nìkde dosti
proøídlé. Mnoho rostlin kvetlo, o¾ bylo samozøejmì dùle¾ité právì pro hybridy, aby mohl
zájem e vidìt barvu, tvar a velikost jeji h kvìtù. Ov¹em ena rostlin { kaktusù i jiný h sukulentù { není zrovna na na¹e pomìry malá, zaèíná se asi tak na úrovni 100 Kè. Týká se to i
bì¾ný h rostlin.
Rovnì¾ venku bylo k vidìní a ke koupi mnoho rostlin, po hopitelnì tì h, které jsou
mrazuvzdorné. Bohatý sortiment hemi ký h pøípravkù, nejrùznìj¹í h substrátù, kvìtináèù, literatury a øada dal¹í h potøeb pro pìstování kaktusù byly k dispozi i pro zájem e.
Dal¹í údaje o rmì mù¾ete najít na www.kakteen-haage.de, otevøeno je v pondìlí a¾
pátek od 7 do 15 hodin, v sobotu od 10 do 15 hodin.
Stanislav Stu hlík

Obrázky z této náv¹tìvy najdete na vnitøní barevné dvoustranì (s. 25). Popis: Pohled do prodejního skleníku,
hybridní E hinopsis, prùvod e W. Gemmri h, sáze í stroj, a parapet s hybridy. Obrázky k následují ímu
èlánku jsou na té¾e strán e dole: Celkový pohled na uspoøádání a èi¹tìní koøenù na zvednuté rostlinì.

Jsem sám { o s tím?
Pamìtní i si pravdìpodobnì vzpomenou, ¾e podobné téma jsme na liste h Azetu rozebírali v èísle 4/2011, kde
Jaroslav Dobiá¹ popisoval svùj þnáry htungÿ na pohodlnou, bezpeènou a k rostlinám ¹etrnou manipula i pøi
pøesazování velký h rostlin, ani¾ by k tomu potøeboval dal¹ího pomo níka.
Podobnì k nìmu pøistoupil i Franti¹ek Chládek z Letovi { nebo h ete-li z þblanenské men¹inyÿ, který
popisuje a obrázky dokumentuje svùj podobný zpùsob. Dobré a u¾iteèné nápady a te hniky patøí pøipomenout
a ¹íøit. Mnozí z nás jsou na tom podobnì a podle rèení þPomo nou ruku hledej na kon i svého rameneÿ nám
mohou být následují í øádky do ela u¾iteèné. A mo¾ná si po pøeètení struèného èláneèku uvìdomíte, ¾e sami
pou¾íváte nìjaký zlep¹ovák, ignu, grif a stálo by za to se s tím po hlubit...

Èas od èasu je potøeba pøesadit rostliny nasázené v kvìtináèí h, kontejnere h èi mísá h.
Bývá to tì¾ké (váhovì), ale jde to. Co v¹ak s kaktusy? Nejdou u hopit. Co litr objemu, to kilo
váhy. Ale ty trny... Nesmí se po¹kodit!
Pou¾ijeme nejlépe molitan, vhodnì umístíme kolem tìla rostliny a uvá¾eme (tøeba
øemenem). Povìsíme si kladku a vyzvedneme, kam je tøeba. Zajistíme. Oèistíme koøeny.
Pøipravený kontejner podlo¾íme pod kytku, kterou popustíme do vhodné polohy. Pak u¾ jen
pøidáváne zeminu a nìjakým ¾dou hátkem zapravíme mezi koøeny a hotovo.
Franti¹ek Chládek

Do tohoto èísla se neve¹la jubilea èlenù, vzpomínkový èlánek na Zdeòka Fleis hera a zprávièka se zamy¹lením o pa¹ování kaktusù. To¾ pøí¹tì.

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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