Zpravodaj Klubu kaktusáøù Astrophytum Brno
3/2015
Z èinnosti klubu { èlenské a výborové s hùze
Výstavy v Praze oèima Radka Èe ha:
Klubová v botani ké zahradì
Mìstská výstava v Tróji
Na¹e výstava
Vzpomínka na
Zdeòka Fleis hera
Roubování v Blansku
Drobky ze spoleèenské kroniky
Dal¹í padesátník ve výboru { Petr Metela

Tro¹ku o hladit

Dívám se, kde jsem minule skonèil. Jaro je dávno pryè, skonèila výstava, propukly prázdniny
{ jak ¹kolní, tak klubové. ®ivot se v¹ak nezastavil, jen hvíli bì¾í v jiném, úsporném re¾imu.
Tento Azet { pøesnìji jeho závìreèný úvodník { vzniká kon em èerven e, kdy se koneènì mírnì o hladilo po extrémnì horkém a su hém létu.
Okurkovou sezónu u nás zpestøila øada ¾eleznièní h ne¹tìstí v prùbìhu jen nìkolika
málo dnù. Problém afri ký h a blízkový hodní h upr hlíkù nabírá obrátky a stále otevøenìji
se odhalují na¹e haraktery. Kdy¾ sly¹ím a ètu názory mnohý h lidí na tento velmi ne¹»astný
vývoj situa e, na jeho¾ pøíèiná h se sami podílíme, je mi a¾ hanba za to, o se tady dìje
a ¾e i mezi svými blízkými vnímám tolik nenávisti. Je v tom jistì nedostatek informa í,
urèitá propaganda a vyvolávání stra hu a obav. Proè a komu to má slou¾it? Nebudou zase
brzy volby? Ani já nevím, o koho ¾ene pryè ze své zemì. Jsou mezi nimi dobøí i darebá i.
Islámisté i antiislámisté. Vìøí í i bezvìr i. Neznám pomìr. Mezi na¹imi lidmi jsou rovnì¾
dobøí i darebá i. Slu¹ní i ti druzí. Ani zde neznám jeji h pomìr. Jsem nejistý a je mi divnì a i
tro hu smutno. Ubývá nás. Nemno¾íme se. Popula i nám doplòují izin i. Na þrákosníkyÿ
neboli vý hodoasiaty jsme si zvykli a mnozí rádi nakupujeme v jeji h krám í h, jíme v jeji h
provozovná h a ne háváme se zamìstnávat v jeji h rmá h. Afrièany a þblízkový hodòáryÿ
je¹tì tolik neznáme... Mám daleko ke stra hu, toto je v¹ak velmi znepokojují í a je mi
smutno z neinformovanosti, zaslepenosti, bezohlednosti a podnì ování k násilí. Radìji ani
ne h i srovnávat s minulostí. Eri h Maria Remarque { No v Lisabonu... Útìky a vyhánìní
bez ílové stani e. Ostraha hrani . Beznadìj. Zbyteèné umírání. Prosby a odmítání. Hrozby
a vysmívání. I mozkù vymývání, demonstra e a vyhro¾ování. Neklidné usínání. Jakobyni
vstávání. Násseto netýkání...
Zpátky na zem do na¹eho malého Brnéèka: Výbor klubu zøejmì zaznamená zmìny
ve svém slo¾ení { na spadnutí jsou rezigna e dvou dlouhodobì þnefungují í hÿ èlenù a
dal¹í (dobøe fungují í) se hystá odejít s kon em volebního období. Je tu opìt pøíle¾itost
k zamy¹lení o budou nosti a ke hledání o hotný h lidí, kteøí prospì¹nì doplní oslabený
výbor. Jsou mezi vámi takoví. O nìkterý h víme, jiní nás mo¾ná nenapadli. Jedna s hùze
mìsíènì, nìjaká prá e pro klub, nìkdo ví e, nìkdo ménì, do ela pøíjemná parta, ¾ádná
sláva, ¾ádný zisk. Jen po it u¾iteènosti a radosti, kdy¾ se nì o povede. A nìkdy i vdìènosti.
Ka¾dý nì o umí a má nìjaký èas a mo¾nosti... Nepatøí to zkusit?
Léto je mimo jiné èasem estování a poznávání. Na samotném zaèátku léta se v Praze konaly
kaktusáøské ak e, o ni h¾ nám napsal a je¾ nafotografoval Radek Èe h. Dìkujeme. Dìkuji i
Standovi Stu hlíkovi { zase vìrná sestava pøispìvatelù. Toto èíslo obohatí je¹tì vzpomínka
ze starého zpravodaje.
Skonèeme v¹ak rad¹i tro hu radostnìji v oèekávání nové sezóny. Pøed námi je zájezd,
sympózium a dal¹í roèník pøedná¹ek...
Pohoda, hezký den
Josef
Popisky ke s. 42: Èlenové redakèní a vydavatelské rady Jiøí ©tembera, Jaroslav Ví h, Stanislav
Stu hlík, Vítìzslav Vlk a Jiøí Pavelka.
Prodejní plo ha v botani ké zahradì
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Èlenská s hùze 15. kvìtna 2015

Proto¾e jsem se s hùze nezúèastnil a nemám k dispozi i ani ¾ádný záznam, nemohu tentokrát poskytnout hodnotné informa e. S hùze se se¹la v neobvyklém termínu, proto¾e na
první dva pátky vy¹ly sváteèní májové dny a první pra ovní byl a¾ patná tého. Pøedná¹ku
mìl bývalý pøedseda klubu Josef Odehnal a mìla se týkat jeho esty do Peru a Bolívie v ro e
2014. Na následují í výborové s hùzi byla hodno ena ke spokojenosti.
S hùze výboru 19. kvìtna 2015

Pøed s hùzí jako obvykle byla pro zájem e pøístupná klubová knihovna. Její správ e Jaroslav
Ka¹parovský doplnil nové polo¾ky: Jsou jimi vyvázaná periodika jako Gymno l, Minimus,
Kaktusy a KuaS, jako¾ i dvì knihy: Turbini arpus a The Ca tus Handbook.
Na s hùzi se výbor zabýval plánováním nad házejí í h ak í { zejména pøedná¹ek,
budou ností a harakterem webu a návrhy na záøíjový zájezd.
Hlavním bodem byla ov¹em pøíprava výstavy, nebo» v následují í h dne h ji¾ mìla
propuknout, tak se dolaïovaly a upøesòovaly poslední potøebné vì i, aby bylo v¹e vèas
pøipraveno.
Nakone èlenové výboru poblahopøáli pøedsedovi Stanislavu Stu hlíkovi a následovala
volná diskuse o ledaèem.
Èlenská s hùze 5. èervna 2015

Èervnová s hùze se odehrála na obvyklém místì v obvyklém termínu a èase. Stejnì jako
v pøed hozí h lete h se její datum stre lo do prùbìhu výstavy. I to byla jedna z pøíèin
ponìkud slab¹í úèasti èlenù. Rostlinami do slosování vstupenek pøispìla Jarka ®ivotská.
Zaèátek pøedná¹ky, kterou nám pøinesl ze Slovenska MUDr. Roman Staník, provázely te hni ké problémy zpùsobené velikostí
souboru prezenta e. Zakrátko si s nimi v¹ak poøadatelé s pøedná¹ejí ím poradili a zaèala pøedná¹ka o estì do Chile za kaktusy
v ro e 2014.
Po pøedná¹ e, která byla následnì hodno ena velmi kladnì, a
kde byl zku¹ený a z estovalý Roman Staník o enìn jako výborný
vypravìè, se nìkolik èlenù klubu se¹lo s pøedná¹ejí í m na posezení
v nedaleké oblíbené hospodì Severka.
S hùze výboru 16. èervna 2015

Výbor se opìt se¹el za obvyklý h podmínek, aby zhodnotil poslední èlenskou s hùzi a
pøedná¹ku pøed prázdninami, aby vyhodnotil nedávno skonèenou výstavu kaktusù a zajistil
externí správu klubového webu. Probìhla i debata o odstupují í h èlene h výboru klubu.
O iální èást s hùze skonèila gratula í Honzovi Ziegrosserovi k narozeninám.
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S hùze výboru 14. èerven e 2015

V èerven i se výbor se¹el { jak se stalo v poslední h lete h obvyklé { v Lí¹ni u místopøedsedy
Petra Metely. Proto¾e jsem pøi¹el pozdì, nemám dostatek informa í a rovnì¾ mi unikl
zápis. Vzhledem k prázdninovému èasu a vzhledem k tomu, ¾e o iální èást s hùze byla
krátká a rovnì¾ proto, ¾e v tuto dobu ani v pøed hozí h lete h nebylo pøíli¹ mnoho vì í
k projednávání, mám za to, ¾e jsem o ni významného nepøi¹el.
To hlavní byla stejnì gratula e hostiteli Petru Metelovi k narozeninám. Petr se prostì
pøidal k øadì padesátníkù ve výboru klubu. Pøi té pøíle¾itosti dostal od ostatní h èlenù
výboru klubu krásný originální obraz lobívie od Jaroslava Záhory. (Tato Lobivia jajoiana mi
tentokrát poslou¾ila místo kytky èísla a znáte ji z titulní stránky tohoto Azetu.)
Výstava kaktusù 2015

I letos vyvr holila klubová sezóna tradièní výstavou kaktusù. Jako v pøed hozí h lete h se
konala v Zahradním entru Ètyølístek v Brnì-Bystr i. Výstava byla provedena v podobném
du hu a stylu jako ta loòská þjubilejníÿ. Probìhla ve dne h 30. kvìtna a¾ 7. èervna 2015.

Vedou í Ètyølístku a pøedseda Astrophyta pøi zahájení výstavy
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Ne¾ to propukne

Pøíprava probíhala rovnì¾ podobnì jako v minulý h lete h. Nebyla pøíli¹ nároèná. Pøidìlené výstavní prostory nepotøebovaly mnoho úprav a hrubé èi tì¾ké prá e. Brigádníkù byl
dostatek. Aran¾ování vedla osvìdèená dvoji e Jarka ®ivotská a Jaroslav Ka¹parovský, který
s Janou Èe hovou zaji¹»oval i slu¾by u pokladny výstavy. O pøíjem rostlin se staral tradiènì
Jiøí Peòás. V prodeji se støídali Stanislav Stu hlík, Petr Metela a Radek Èe h. Jak mohli,
pomáhali i ostatní èlenové výboru a øada brigádníkù. Rovnì¾ tak, kdo mohl, zaji¹»oval
propaga i výstavy. V dostateèném rozsahu byly zaji¹tìny i slu¾by v prùbìhu výstavy.
Brigádni ké hodiny odpra ované pøi výstavì 2015

Èe h
Ka¹parovský
®ivotská
Metela
Urbanová
Havelková
Èe hová
Knápek
Urban
Stu hlík
Sedláèek D.
Kvasnièková
Peòás
Mazour
Omasta
Kraus
So¹ka

98,5
62
61
57,5
45
36,5
34
30,5
29
27,5
22,5
21,5
17,5
16,5
16,5
16
15

Je¾
Marèák
Kraus
Horákovský
Dobe¹ová
Ka¹párek
Novák
Buèek
Leixner
Va¹ina
Polá h
Hasoò
Køivánek
Odehnal
Dohnalík
Mrkva
Salát

14
14
13,5
12
11,5
11,5
11
9
9
8,5
8
7,5
7,5
7,5
7
7
7

Dobiá¹
Pulkrábek
Ziegrosser
Kováø
©kaloud
©opf
Drápela
Dvorský
Chládek
Tenk
Va¹íèek
Moulis
Hrubý
La hký
©vestková
Sedlák

6,5
6,5
6,5
5,5
5,5
5,5
5
5
5
4
4
3,5
3
2,5
2,5
2

Celkem odpra ovalo 50 brigádníkù 845 hodin.
Pozn.: Údaje vy házejí nìkdy z nepøesný h údajù, proto¾e ne v¾dy bylo v¹e zapsáno správnì
v se¹itu s pøehledem brigádni ký h hodin.
Slavnostní zahájení výstavy

V pátek odpoledne se u¾ jen dolaïovala pøipravená a mo hezky naaran¾ovaná výstava.
Nastal èas pro zahájení. Ani to se pøíli¹ neodli¹ovalo od toho, jak je známe z pøed hozí h let.
Poèasí se si e tro hu promìnlivì honilo, nakone se v¹ak pøíjemnì zklidnilo. Podveèerem
nás provázelo trampské hudební sdru¾ení v sestavì podobné jako v minulosti. Ze zahájení
tradiènì ni nemìli Petr Metela a Miroslav Vojtì h. Byli toti¾ þza¹itíÿ pod nedalekým pøístøe¹kem, kde se starali o obèerstvení. Grilovali a servírovali klobásy. S nimi se Radek Èe h
staral o èepování piva.
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Proslovy velký h ¹éfù

Po úvodní písniè e (jak jinak, ne¾ Mexi ká svatba) zahájili výstavu svými proslovy pøedseda
Astrophyta Stanislav Stu hlík a vedou í Zahradního entra Ètyølístek Pavel Kutílek. Kromì
upøímného podìkování v¹em, kdo se jakkoli na pøípravì a zdárném prùbìhu podíleli a je¹tì
podílet budou, o enili stále lep¹í a oboustrannì prospì¹nìj¹í spoluprá i obou sdru¾ení.
Vedou í Kutílek poté s úsmìvem vyzvedl, ¾e þpi hloniÿ se u¾ ve Ètyølístku nauèili hovat,
jakoby tam patøili, nepøeká¾ejí a dodr¾ují v¹e hna pravidla.
Jaká byla

Výstava samotná probìhla opìt v obvyklém { ví eménì standardním { du hu. Podle sdìlení pokladní Jany Èe hové byla o nì o vy¹¹í náv¹tìvnost, prodej byl na pøibli¾nì stejné
úrovni v porovnání s pøed hozím rokem a nepøihodilo se ni mimoøádného nebo znepokojivého. Proto¾e jsem dosud neobdr¾el vyhodno ení { nanèní bilan i, nemohu v tomto èísle
poskytnout obvyklý pøehled. Snad pøí¹tì.
Jako poslední perlièku jsem si ne hal zmínku o výtvarné výzdobì, o kterou se postaraly
svými obrázky dìti z bystr ké mateøské ¹kolky. Jestlipak se mezi nimi najdou budou í
kaktusáøi a kaktusáøky?
Náv¹tìva obou pra¾ský h výstav kaktusù

Nejen ná¹ klub, nýbr¾ i dal¹í kluby a nejrùznìj¹í institu e, od ni h¾ by hom to tøeba neoèekávali, poøádají
výstavy kaktusù. O dvou takový h { témìø souèasnì poøádaný h ak í h { poslal pìknou reportá¾ vèetnì
fotogra í Radek Èe h { tentokrát témìø jediný pøispìvatel do na¹eho zpravodaje. Velký dík, Radku.

Pøedseda redakèní a vydavatelské rady Ivan Bì»ák naplánoval tøetí redakèní radu v tomto
ro e na sobotu 13. 6. 2015, aby její úèastní i mohli nav¹tívit obì pra¾ské výstavy.
První z ni h poøádal pra¾ský Spolek pìstitelù kaktusù a sukulentù ve spoluprá i s Botani kou zahradou pøírodovìde ké fakulty UK ve sklení í h v uli i Na Slupi.
Výstava to byla v poøadí ji¾ ètyøi átá osmá a probíhala v termínu 30. 5. 2015{14. 6.
2015. Pøi vstupu mohl náv¹tìvník vidìt po pravé stranì kolek i rostlin nazvanou þPùlmetr
z mé sbírkyÿ, kde se prezentovali jednotliví kaktusáøi. Hned první tøi pùlmetry harakterizovalo stejné pøíjmení, a to Bì»ák. Jedná se o pøedsedu pra¾ské organiza e, jeho syna
a vnuka. Následovala pøehlídka þMùj nejhezèí sukulentÿ, kde bylo po jedné rostlinì od
rùzný h pìstitelù. Pravou stranu zakonèovala asi metr dlouhá vìtev osázená bromeliemi a
tilandsiemi.
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Centrální plo ha byla rozèlenìna na nìkolik sek í. Nejvìt¹í plo hu zaujímala skupina rostlin rodu Gymno aly ium v popøedí se vzrostlými Gymno aly ium saglionis, po pravi i stolek
s afri kými sukulenty vìt¹inou rodu Aloe, vlevo a 82 kaktusù E hino a tus horizontalonius. Za vstupními dveømi byl paraván z rákosu a hned za ním rùzné ereusovité rostliny,
kristáty a sukulenty. Následoval metr ètvereèní kolek e turbini arpusù a ji¾ zmínìná gymno aly ia. Za dal¹í zástìnou uprostøed byly k vidìní tilandsie, vìt¹í kusy ereusù napøíklad
Pa hy ereus pringlei, dále Fero a tus steinesii a dal¹í kulovité kaktusy, v¹e z provenien e
Pavla Heøtuse.
Celá výstava byla doplnìna pìknými fotogra emi kvetou í h rostlin jak z domoviny,
tak i ze sbírek a rùznými doprovodnými texty o pìstování, harakteristikami rodù a mapkami roz¹íøení. Na rostliná h bylo znát, ¾e jsou na výstavì opravdu dlouho, proto¾e byly
hodnì vyprahlé. Bohu¾el ve skleníku nebylo stínìní a výstava se konala v období opravdu
velký h veder.
V dal¹í èásti skleníku byl prodej pøebytkù. Pøesto¾e se výstava hýlila ke kon i, výbìr
rostlin byl bohatý. Ostatnì skoro ka¾dý z redakèní rady si udìlal drobnou radost.
Druhou výstavu uspoøádalo mìsto Praha pod zá¹titou velvyslane tví Jihoafri ké republiky, Peru a Spojený h státù mexi ký h v botani ké zahradì v Tróji s názvem þPi hlavá
historieÿ v termínu 13. 6. 2015 a¾ 12. 7. 2015. Umístìna byla v horní èásti zahrady ve dvou
fóliový h lodí h. V levé èásti fóliovníku byla vymodelována domovina kaktusù a sukulentù
s pøí hozí estou uprostøed. V pozadí byly zavì¹eny velké folie s potiskem krajiny v pøírodì.
V podstatì to byly dvì hromady kamení, ve který h byly zapu¹tìny rostliny v kvìtináèí h.
Nalevo byla pøedstavena sukulentní ora Afriky, napø. Tyle odon pani ulata, Pa hypodium
su ulentum a dal¹í. Vpravo zase Amerika zastoupena rùznými ereusovitými a kulovitými
kaktusy, napø. Opuntia us-indi a, Cereus peruvianus, Espostoa lanata a jiné. Na zaèátku
hodníèku bylo vystaveno obleèení typi ké pro ji¾ní Ameriku. Je to mùj subjektivní dojem
ovlivnìný právì ukonèenou výstavou kaktusù v Brnì plnou pestrý h a kvetou í h rostlin.
Pravá loï foliovníku vìnovaná historii kaktusáøství a estovatelùm byla prezentovaná
v retro stylu tøi átý h let. Tato èást byla o poznání zajímavìj¹í. Prezentovaný h rostlin
mnoho nebylo, ale doplòkové pøedmìty v¹e vynahradily. Vpravo hned za vstupem byla
gurína obleèena jako zahradník z dva átý h nebo tøi átý h let minulého století. Stála
u stolu s døevìnou bednièkou semenáèù Hamato a tus hamata anthus s pomù kami na
pikýrování. Na vedle stojí ím stole s ohrádkou byla bednièka s kulatými hlinìnými kvìtináèi
pøipravenými k osázení. Dále byla poli e s dobovými pøedmìty. Vedle stály na zemi døevìné
bednièky doplnìné o ereusovité rostliny, napø. vzrostlej¹í Espostoa lanata a také pìkným
kaudexem Ipomea holubii. Expozi e pokraèovala døevìným paøeni¹tìm napùl osázeným
kaktusy a napùl sukulenty. V první polovinì byly zastoupeny skupiny rodù Astrophytum,
Fero a tus, Gymno aly ium, Mammillaria, ale tøeba také E hino a tus grusonii nebo Erioa tus leninghausii. V té druhé { sukulentní { èásti byli k vidìní zástup i rodù napø. Aloe,
Haworthia, Mesembryanthemum, i Agave vi toriae-reginae.
Centrální parapet odstupòovaný na tøi s hody byl doplnìný kaktusy i sukulenty, který h nebylo mnoho. Ov¹em jako dominantní rostlina byla zvolena Carnegia gigantea, urèitì
nejvìt¹í rostlina v Èeskoslovensku. Na vý¹ku mìøila i s kvìtináèem a 170 m. Nejvìt¹í
z ela urèitì, proto¾e saguaro roste velmi pomalu. Sám mám doma asi tøi etiletou rostlinu
o vý¹ e a 30 m.
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Na výstavì v botani ké zahradì...

...si pøi¹li na své i sukulentáøi

40

Pøedstava sukulentní krajiny

Centrální parapet a ...

Kvìtináèe a rostliny pøipravené k pøesazování

Autor èlánku a Carnegia gigantea

...autor èlánku hystají í se pøesazovat

Prodejní plo ha
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V levé èásti výstavy byly umístìny tabule s na¹imi nejvýznamnìj¹ími estovateli, kaktusáøi, nebo jeji h propagátory. Jako prvního by h zmínil Benedikta Roezla (1824{1885),
který objevil tøeba Espostoa lanata, a také nejvìt¹í leknín na svìtì { Vi toria regia (viktorie
královská). Dal¹í zajímavou postavou byl Emil Holub (1924{1885), podle kterého je pojmenovaná vý¹e zmiòovaná Ipomea holubii. Dále spisovatel Karel Èapek (1890{1938), který
pøispíval do rùzný h periodik povídáním o kaktuse h a napsal pøedmluvu ke knize Oskara
Smr¾e Kniha o kaktuse h a jiný h sukulente h (1929). Nesmím zapomenout na známou
povídku Ukradený kaktus. Následoval Antonín Záruba (1867{1937), majitel nejvìt¹í pra¾ské sbírky pøed první svìtovou válkou, který vystavoval i ve Vídni. Mezi nejvýznamnìj¹í
osobnosti, které se zapsaly do dìjin Èeskoslovenského kaktusáøství, patøí bezesporu Alberto Vojtì h Friè (1882{1944). Spatøit jsme mohli i zr adlo, do kterého se díval, pokud
nebyl zrovna na está h. Vedle zr adla stály opøené døevìné s hody z vily Bo¾ínka, kterou
Friè se svojí rodinou obýval. Na s hode h byly rostliny spjaté s touto osobností. Zastoupeny byly tyto druhy: Leu htenbergia prin ipis, Rebutia einsteinii, Pele yphora aselliformis,
Oreo ereus irigoyennii, Lophophora fri ii, Obregonia denegrii, Astrophytum asterias a Gymno aly ium mihanovi hii.
Obì výstavy byly zajímavé, ta první urèitì mno¾stvím a uspoøádáním kaktusù, proto¾e
ji dìlali pra¾¹tí kaktusáøi. Ta druhá zase doplòkovými pøedmìty a èástkou investovanou do
propaga e, která byla v øáde h statisí ù. Rozhodnì nelituji èasu, který jsem obìtoval na obì
výstavy, stálo to za to.
Radek Èe h
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Kaktusy z Bolívie

Pøi¹la mi zprávièka, ¾e se na plzeòském kaktusáøském webovém fóru pí¹e o pokusu propa¹ovat hromadu
kaktusù z Bolívie. Objevily se tam rùzné spekula e i známky toho, ¾e se ví, o koho jde apod. V ka¾dém pøípadì
je to ¹patnou reklamou pro èeské a moravské kaktusáøství, kde { jak doufám { pøevládají ti slu¹nìj¹í. Pro info
pøikládám tiskovou zprávu elní správy z jeji h webu a posléze pøetisknutou nìkolika zpravodajskými servery.

Celní i na pra¾ském leti¹ti v Ruzyni odhalili nedovolený dovoz stovek kaktusù. Ty byly
ukryty v zavazadle h estují í h, kteøí pøiletìli na lin e La Paz { Lima { Madrid { Londýn
{ Praha. Celní i objevili kaktusy pøi bì¾né kontrole zavazadel za pou¾ití rentgenu, kdy se
jim nezdál obsah zavazadel. Pøi kontrole postupnì nalezli v ¹esti zavazadle h elkem 1 293
kaktusù, které byly zabaleny do papírový h sáèkù.
Pra ovníky Èeské inspek e ¾ivotního prostøedí, kteøí s elníky spolupra ují, bylo urèeno, ¾e se jedná o exempláøe uvedené v pøíloze B/II mezinárodní úmluvy CITES, u ni h¾
musí být pøi dovozu pøedlo¾eno vývozní povolení vydané výkonným orgánem Bolívie. Pøípad Celní úøad Praha Ruzynì dále ¹etøí jako podezøení ze spá hání trestného èinu neoprávnìného za házení s hránìnými volnì ¾ijí ími ¾ivoèi hy a planì rostou ími rostlinami.
Oprá¹ená vzpomínka

Dostal jsem od Emila Va¹íèka (dìkuji, Emile) 30 let staré stránky zpravodaje Gymno l. Je to stránka a pùl (A4)
napsaná perlièkovým (drobným fontem) psa ím strojem na registrovanou rozmno¾ova í blánu { jak bylo þza
bol¹evikaÿ povinné. Osobnost Zdeòka Fleis hera netøeba pøíli¹ pøedstavovat, mnozí jej je¹tì pamatují. Tuto
osobnost by h v¹ak nyní rád pøipomenul z pohledu osobní vzpomínky jeho pøítele a uèedníka Milana (?)
Zubra a na zaniklý vy¹kovský spolek kaktusáøù. Následují í nadpis by { kdyby byl aktuální { obsahoval místo
osmdesátin stodesátiny. Pøepisuji v¹ak text témìø slovo od slova, opravil jsem pouze nìkolik drobný h hyb.
Zdenìk Fleis her, k nedo¾itým osmdesátinám

Dne 26. 10. 1985 jsme si pøipomnìli nedo¾ité osmdesátiny Zdeòka Fleis hera. V¹i hni
víme, o pro na¹i kaktusáøskou vøejnost znamenal a o zanamenalo jeho jméno i v zahranièí.
Myslím si, ¾e o jeho významu bylo napsáno ji¾ hodnì a ne htìl by h se proto opakovat. Chtìl
by h radìji napsat nì o málo ze svý h osobní h dojmù, jak jsem Zdeòka Fleis hera poznal
pøi své nìkdej¹í praxi a jak na nìj s odstupem èasu vzpomínám. Jak jsem to pro¾íval pøi praxi
tehdej¹íma oèima a jak vidím Zdeòka Fleis hera s odstupem èasu pøi jeho prá i s kaktusy.
Chtìl by h tak vzpomenout s vá¾ností i humorem na tohoto velkého a námi vá¾eného
èlovìka.
Mùj nástup do kaktusárny byl v úterý ráno. Chvíli jsem si prohlí¾el kaktusy a potom
dostal prá i. Odkrylo se nìkolik paøeni¹» a já místo kaktusù uvidìl zelenou louku. Bylo mi
jasné, o mì èeká, vzal jsem pokornì pinzetu a zaèal plet. Ze zaèátku se mi pra ovalo tì¾ko,
nebo» kaktus je kaktus a ten stále pí há. To byla má první prá e, jak se øíkalo þu Fleis heraÿ
A mé první setkání? Plel jsem zrovna u pøedposledního paøeni¹tì u ereusù, kdy¾ pøi¹el a
sedl si naproti na paøeni¹tì. Vyptával se, kde studuji, jak se mi tam líbí, o probíráme za
uèební látku. Tì¹il jsem se, jak si budeme povídat o kaktuse h, ale bylo to úplnì jinak. Zaèal
se vyptávat na kapradiny, jak se rozmno¾ují, rostou. Tehdy jsem mo neuspìl a pamatuji
se, jak mi øekl: þBudeme si muset v¹e tro hu zopakovat.ÿ { A ode¹el. Mo dobøe mi v této
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hvíli nebylo, a proto jsem doma zaèal hned studovat biologii, ale ne tak, jak jsem se uèil
me hani ky ve ¹kole, nýbr¾ jsem zaèal uva¾ovat, proè tomu tak je v pøírodì, tak, jak mi to
naznaèil. A to mi zùstalo dodnes.
Nejprve jsem se na¹i h dal¹í h setkání obával, ale potom jsem se od nìj dozvídal zajímavé vì i ze ¾ivota óry, tak¾e se tento pøedmìt stal pro mì veli e zajímavým a u¾iteèným
pro dal¹í studium. I kdy¾ jsem èasto øadu vì í nevìdìl, nikdy mne ani nikoho nesni¾oval,
øekl nì o naví , dovedl upoutat a povzbudit k dal¹ímu poznávání.
Ve srovnání s jinými nastupují ími pra ovníky jsem mìl výhodu { díky svému ot i, ¾e
jsem se dovedl èásteènì orientovat v latinský h názve h kaktusù a nì o málo znal i z praxe
kolem ni h. Myslel jsem si, ¾e toho znám dost, ale teprve prá e v kaktusárnì ukázala,
¾e toho znám veli e málo. Tøeba pøi sázení kaktusù do krabi mi zpoèátku dalo hodnì
døiny, aby rostliny byly stejnomìrnì nasázeny a vyrovnané v þkonzervìÿ. Neodpovídalo-li to
pøísným parametrùm, pøi¹el p. Fleis her, strèil do krabi e ruku, podebral kaktusy, pronesl
svá magi ká slova a ¹el pryè. Bylo to pro zaèáteèníka kruté, ale po nìkolika þpøerovnaný h
konzervá hÿ se to tím ry hleji nauèil.
Teprve pøi druhé praxi jsme si zaèali povídat o kaktuse h. Mìl samozøejmì radost, ¾e
jsem mu vyjmenoval v¹e hny trávy na jeho skal e, povídali jsme si o vývoji Zemì, o oblíbený h houbá h, které jsme spolu urèovali. Nauèil mì výbornì roubovat, dokon e mi pùjèil
svùj roubova í nù¾ a já tehdy rouboval þsul kyÿ, jak se øíkalo sulkorebutiím, na ty ereusy,
které jsem tam pra nì plel a u který h jsem i klel.
Jednou jsme pøená¹eli kaktusy ve skleníku z jednoho kon e na druhý. Pan Fleis her
sedìl uprostøed ulièky, po u ával kávu a pikýroval semenáèky, nebo» venku bylo vlemi
hladno a nedalo se pra ovat pod vi¹ní. Aby h pravdu øekl, dost nám v prá i pøeká¾el, a¾
jsme to nevydr¾eli a naznaèili, ¾e se musí odstìhovat. Oblékl si kabát, èepi i, ¹álu a rukavi e
a ¹el si se svou pra í sednout pod svoji vi¹eò s nìjakým tím þutrou¹eným slovíèkemÿ. Byl
ov¹em obleèen tak, ¾e aè mìl v kolektivu velkou vá¾nost, dalo mo pøemáhání, aby se èlovìk
nezaèal smát a musel se nejednou kousnout do rtù, kdy¾ ho uvidìl. Tak tam sedìl elé
dopoledne a veli e brblal. Sám se v¹ak bavil na ná¹ úèet, kdy¾ vidìl, jak hodíme kolem nìj
a pøedstíráme, ¾e jej nevidíme pod tou jeho vi¹ní v tom slu¹ivém obleku. Odpoledne si obì
strany sdìlily své dojmy a v¹e bylo zase jako døíve.
Byly i stinné stránky v praxi: Nemìl rád, kdy¾ se mu nì o ztratilo vlivem nepo tivý h
sbìratelù, tak¾e to nìkdy odnesli i nevinní, nebo» byl veli e mrzutý a velmi hromoval.
Pøeva¾ují v¹ak vzpomínky veselé. Vzpomínám napøíklad na svého pøítele, který se pøijel
podívat na kaktusy a jak se øíká, popovídat si se Zdeòkem Fleis herem o kaktuse h. Ten ho
v¹ak vzal do svého oblíbeného Brna a ukazoval mu ho a vyprávìl mu o støe há h a slùvkem
nezavadil ani o trn za elé ètyøi hodiny hùze.
Tím by h htìl své malé vyprávìní ukonèit. Jak jste také jistì usoudili, poznal jsem
èlovìka, který mìl velké znalosti, kdokoliv se s ním mohl pobavit o kaktuse h, obraze h,
který hrál velmi dobøe na klavír, pøekvapil tím, ¾e dovedl tøeba øí t nejlep¹í èas v bìhu na
200 m, který byl zabìhnut pøed rokem. Chtìl by h závìrem napsat, ¾e vzpomínám na tyto
hvíle rád, na elý kolektiv, v nìm¾ jsem tehdy pra oval, nejen jako na ¹kolu praxe, ale jako i
na ¹kolu, která mi dala mnoho do ¾ivota a kde mi bylo v¾dy ky dobøe. Rád se tam vra ím.
Mil. Zubr
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Lidé kolem

Bìhem poslední doby se mi s pomo í Karla Ka¹párka, který sleduje dostupná výroèí a
narozeniny, jako¾ i dal¹í události týkají í se na¹i h èlenù, se¹lo nìkolik informa í smutný h
i radostný h. Budi¾ pøipomenuty. Nejprve v¹ak pøíspìvek pøedsedy Stanislava Stu hlíka,
který souvisí s titulní stránkou tohoto èísla zpravodaje. Na fotogra i Radka Èe ha není
tentokrát kytka èísla, nýbr¾ vý¹e zmínìná lobívie z obrazu Jaroslava Záhory.
Petr Metela { 50 let

Místopøedseda Astrophyta a souèasnì také místopøedseda Spoleènosti èeský h a slovenský h pìstitelù kaktusù a sukulentù se do¾il padesáti let. Mohu potvrdit, ¾e v plné síle,
které nijak neubylo ani po nìkolikerý h oslavá h jubilea. Od hovan e Zetoru, kde se také
oby dítì prvnì zaháèkoval za trny kaktusù, tyto trny dr¾í pevnì dodnes. Sbírku vybudoval
u svého domu v Lí¹ni, kaktusy má ve skleníku a na terase, kde jsou umístìny v bedná h,
døíve døevìný h, nìkolik let u¾ v komfortním hliníkovém provedení. Na terase mají kaktusy
bohatý pøístup vzdu hu, øada z ni h je pìstována z ela volnì. Svìdèí jim to, krásnì rostou a
bohatì kvetou.
Ale nejen kaktusy svìdèí o dobré prá i Petra. Mezi jeho ka¾doroèní þpovinnostiÿ
v rám i èinnosti Astrophyta patøí zaji¹»ování zájezdù za kaktusy do bli¾¹í h i vzdálenìj¹í h oblastí Èeské republiky, v nedávné dobì to byly i zájezdy do zahranièí (Maïarsko,
Rakousko, Slovensko). Zájezdy byly v¾dy ky dobøe organizovány, v¹e hno klapalo, jak
mìlo.
Letos poprvé se Petr vydal i do domoviny kaktusù, nav¹tívil Argentinu. Obrázky a
zá¾itky z esty jsme v Brnì vidìli a sly¹eli pøi jeho pøedná¹ e.
Do dal¹í h let mohu popøát Petrovi pokraèování v úspì¹ném kaktusaøení, k tomu
hodnì zdraví. A a» leto¹ní první esta do domoviny kaktusù není poslední.
Stanislav Stu hlík
Jiøí Vítek { 60

Aè na to nevypadá, Ing. Jiøí Vítek, kterého známe z ak í klubu, jako vystavovatele rostlin
i jako úèastníka mimoklubový h ak í a v neposlední øadì jako estovatele, který se tøeba
na únorový h volný h tribuná h rád s námi dìlí o své zá¾itky a obrázky, oslavil v pøedjaøí
¹edesátku. Do té dal¹í pøeje výbor klubu Jiøímu hodnì dùvodù k radosti.
Jiøí Pe hman

Pøed nìkolika dny jsme se dozvìdìli, ¾e ke pøedkùm ode¹el pan Jiøí Pe hman z Brna. Bylo
mu 78 let. Pamatujeme si jej jako kaktusáøe, který pomáhal pøi pøípravì na¹i h výstav,
rovnì¾ byl zku¹eným pìstitelem ovo ný h stromù a nepo hybnì mìl øadu dal¹í h zájmù.
Výbor klubu takto { alespoò symboli ky { dìkuje za v¹e dobré a u¾iteèné, o vykonal. Mír
va¹í du¹i, pane Jiøí Pe hmane.
A jak u¾ to v takový h situa í h bývá, rostliny z osiøelé sbírky ( a 20 m2 ) jsou nyní k dispozi i zájem ùm. Ví e informa í a kontakt bude na s hùzi v záøí.
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Roubování v Blansku

©estého èervna jsme se letos opìt se¹li na pravidelné neformální ak i blanenské men¹iny {
na blanenském roubování u Emila Va¹íèka.
Bìhem dopoledne porùznu pøi házeli úèastní i. Vìt¹inou ¹lo o èleny na¹eho klubu
Astrophytum Brno. Mezi prvními zde byli Dr. Flek a Martin Hotárek. Kdy¾ jsem pøi¹li,
byli ji¾ v plné prá i. Zejména Dr. Flek se nene hal nikým a nièím vyru¹ovat a jel stále jako
ma¹ina. Postupnì se pøidali napø. Franti¹ek Pl h, ote a syn Hasoòové, Vin en Bla¾ek...
Mo¾ná mi nìkdo unikl a taky jsem nemohl zùstat do kon e, neb bylo tøeba su¹it a uklízet
seno.

Kdo htìl roubovat nebo jakkoli pomáhat, posadil se nìkam ke stolu a øezal. Náøadí a
v¹e hny potøeby byly vzornì pøipraveny. Ti, kdo se na roubování ne ítili, mohli zapra¹ovat
øezné plo hy hotovek nebo popisovat edulky.
A kdo se potøeboval protáhnout, tomu staèilo vystoupat po s hode h do støe¹ního
skleníku a prohlédnout si Emilovu sbírku. A kdo ne htìl po s hode h, mohl se jít ohøát do
pozemního pomo ného skleníku.
Samozøejmostí jako v¾dy byla vzorná obsluha a skvìle fungovalo tzv. te hni ké zázemí
vèetnì obèerstvení. Dìkujeme, Emile. Tobì i þpaní domá íÿ.
V tomto ro e bylo i pøíjemnìj¹í poèasí. Nebylo je¹tì horké, ale vzpomínali jsme na
loòský studený vítr a nábìh k pøeháòkám.
Tato ak e byla zároveò vzpomínkou na Oldøi ha Pohla. Byl to právì on, kdo pøipravil
vìt¹inu pou¾ívaného náøadí { zejména no¾ù { ne¾ nás pøede¹el...
A já { jako postupnì stále ví e ovo náø ne¾ kaktusáø { jsem si vedle roubování kaktusù
zkusil naroubovat i srstku, letos ostatnì zdaleka ne jedinou. Zaujala mì toti¾ pìkná meruzalková podno¾, která jen volala: þJosefe, pojï si øíznout, napí hni na mì nì o dobrého!ÿ
Posle hl jsem ji a narouboval, jen¾e { jak jsem se dodateènì dozvìdìl { nepovedlo se. Následovala horka a asi se ne hyla na rozdíl od nìkolika jiný h, které jsem rouboval v jinou dobu
a na jiný h míste h. Holt není ka¾dý den zemì ¾ivitelka...
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Jak se to dìlá?

Náèrt tohoto èlánku mi zde le¾í u¾ øadu let a zatím nebyla pøíle¾itost, aby h jej pou¾il. Od roku 2008 se vlastnì
ani mnoho nezmìnilo, kromì zmìny pou¾itého písma, kterou jsem tady zmiòoval, kdy¾ k ní do¹lo. Tentokrát
mám pøíle¾itost èlánek pou¾ít. Oprá¹ím jej a zavzpomínám.

Ke tvorbì pou¾ívám své oblíbené a osvìdèené nástroje. Hlavními jsou staøièký (1978), leè
dosud nièím nepøekonaný typogra ký systém TEX. Kdo neza¾il a nevyzkou¹el, nedoká¾e
jej o enit. Mnoho poten iální h u¾ivatelù odradí dávkový zpùsob prá e, i kdy¾ jsou u¾
k dispozi i nadstavby fungují í témìø interaktivnì jako ostatní mainstreamové nástroje.
Pro pøevod textu z roz¹íøeného a oblíbeného formátu *.doc(x) a podobný h vytváøený h kan eláøskými editory mi staèí Open Of e. Naète v pohodì v¹e hno a dovede mi
vrátit holý neformátovaný text v kódování, jaké si vyberu. Podobnì si pøevedu tabulku do
holého textu, aby h ji mohl následnì pøipravit pro zpra ování TEXem.
Text by hom mìli { a pro jeho úpravu, pøípadnì i samotné psaní { mi slou¾í geniální
editor Vim. Nebudu jej popisovat, pamatuji si na nekonèí í slovní války mezi jeho u¾ivateli
a vyznavaèi napø. Ema su. Ka¾dý si vybere, já mu zùstávám vìrný a jsem vdìèný za jeho
mo¾nosti, z ni h¾ mnohé autoøi dnes roz¹íøený h editorù dosud ani nestaèili pøevzít.
Pro prá i s obrázky, zejména fotogra emi, mám skvìlý gra ký editor GIMP. Není
nutné jej popisovat, je doma i na dnes roz¹íøeném systému s tlaèítkem Start. Podobnì pro
vektorovou gra ku, které je v Azetu velmi málo, mi do ela vyhovuje S ribus.
Pøíprava pro tiskárnu se neobejde bez PSUtils a podobný h pomù ek. Døíve jsem tak
hystal tiskové ar hy A3, na ni h¾ byly naskládány ètyøi urèené strany Azetu. Dnes mi skript
zajistí v¹e hna postupná zpra ování a výstupem je Azet ve formátu PDF po jednotlivý h
stránká h a zároveò druhý PDF poskládaný ze dvoustránek pro oboustranný tisk, jaký
najdete tøeba v ar hivu na¹eho klubového webu. Pamatuji si, ¾e poprvé jsem s tím dost
zápasil, kdy¾ u¾ je to jednou vymy¹lené a napsané, stane se to rutinní brnkaèkou. Takové
opakované èinnosti mi kone kon ù zaji¹»ují jednodu hé skriptíky napsané v Bashi, o¾ je
zároveò interpreter pøíkazù pro systém, který pou¾ívám.
Tolik aspoò hlavní programy. Bì¾í (èi aspoò s hopnì hodí) na poèítaèi s operaèním systémem Linux. Samozøejmì legálnì a zdarma, bo jsem drobný ¹kudlil a nikdy by h
neutrá el za nìjaké proprietární programy, které naví nedají výsledek, za jaký by h se
nemusel stydìt. Bylo by mi i hloupé pomáhat si k nim nepo tivým zpùsobem (krást).
A na èem to v¹e hno hodí nebo bìhá? Kdy¾ jsem s Azetem v ro e 2008 zaèínal, sedával
jsem pøed poèítaèem s pro esorem Pentium 166 a nìjakými 64 MB (mo¾ná 128, nejsem si
jistý) operaèní pamìti. Vèil je to skoro nepøedstavitelné, leè fungovalo to.
Dnes mi mùj netbook s 1 GB operaèní pamìti slou¾í skvìle, i kdy¾ to není ¾ádné dìlo.
A kdy¾ se mu ne h e, snadno jej po mìsí i èi dvou restartuji. Zrovna vèil se dívám, ¾e bì¾í
bez restartu ¹edesátý den.
Jistì i mé programy se vyvíjejí a mohl by h pou¾ívat mnohá vylep¹ení nebo pomo né
nástroje. Proto¾e se mi v¹ak stále { mo¾ná pro nìkoho ponìkud konzervativní { design
Azetu líbí, a taky proto, ¾e jsem tro hu líný vrtat do nìèeho, o dobøe funguje, zùstávám
u nìkterý h þpøedpotopní hÿ nástrojù a kon gura í. Jestli to tak vyhovuje i vám { zatím
ne hválíte ani nestíráte { zùstanu je¹tì hvíli u tohoto stylu. { Dokud mì nevystøídá nìkdo
s hopnìj¹í a zdatnìj¹í.
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Ze zahájení na¹í výstavy kaktusù 29. èervna 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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