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Zazimujeme

Minule jsem v titulku vyzýval þTro¹ku o hladitÿ. To se nakone povedlo a nastal nám { o do
poèasí { ví eménì obvyklý podzim. Ke kon i øíjna je je¹tì hodnì listí na strome h a barví se
velmi opatrnì. Obèas se objeví nesmìlé mrazíky, sem tam mlha, tro hu popr¹elo. Pokud jde
o poèasí, koneènì mù¾eme øí i: Ni mimoøádného. Nìkteøí z nás mo¾ná pozorovali úplné
zatmìní mìsí e a na hvíli se nám zase vra í øádný støedoevropský èas.
Úøední i na v¹e h úrovní h zpùsobují nejrùznìj¹í rozru h. Na úrovni evropské byla
s hválena ne¹»astná transatlanti ká hospodáøská dohoda TTIP, u nás padaly nìkteré tì¾aøské limity na severu Èe h, v nìkterý h mìstský h zastupitelstve h se hádají a poli isté dìlají
ostudu se zneu¾ívání pravomo i a zpronevìøováním pokut. Pro pozitivní rozhodnutí, která
zùstávají ve stínu, je nutné udìlat místní referendum (napø. k (ne)vybudování hráèského
doupìte), to nìkdy vyjde.
Kaktusy se stìhují na zimní stanovi¹tì poté, o kaktusáøùm vyvr holila sezóna. V pøípadì na¹eho klubu pokraèováním èlenský h s hùzí s pøedná¹kami, zájezdem, náv¹tìvou
Chrudimi, dokon e mimoøádnou pøedná¹kou a nakone sympóziem.
Toto èíslo mi vydatnì pomohli naplnit textem a obrázky zejména Radek Èe h, Stanislav
Stu hlík, který pøipravil èlánek Milana Kováøe, Rudolf Moulis a Jaroslav Ka¹parovský.
V¹em patøí velký dík.
V dal¹ím èísle najdete zejména podrobnìji rozepsané sympózium a mo¾ná se dostane
na nì o z historie klubu.
A proto¾e je toto poslední leto¹ní èíslo roku, vyu¾ívám této pøíle¾itosti k podìkování
vám v¹em na¹im èlenùm za pøízeò a podporu, a» u¾ jenom pøíspìvkem, nebo pomo í na
výstavá h, publikaèní èinností èi jakkoli, o mì tøeba nenapadlo. Mìjte se krásnì a radostnì,
aby hom se v pohodì a ve zdraví mohli opìt s házet, poznávat, estovat a bavit.
To¾ radostné váno e a ¹»astný nový rok 2016.
Pohoda, hezký den
Josef

S hùze výboru 11. srpna 2015

První s hùze pøed pokraèováním èinnosti klubu po prázdninové pøestáv e se se¹la v obvyklém èase na obvyklém místì u pøedsedy Stu hlíka. Petr Metela informoval o pøípravì
zájezdu do vý hodní h Èe h, rozeslal èlenùm pozvánky, aby zjistil zájem a aby mohl zajistit
plné obsazení a vyu¾ití autobusu. Bylo zmínìno, ¾e Azet se tentokráte zpozdí, brnìnský h
èlenù by se to nemìlo dotknout. Dozvìdìli jsme se, ¾e pøedná¹ku v Brnì je o hoten pøednést
Andrzej Mu ha z Polska. Jednáme o tom, kdy a jak. Zástup i výboru SÈSPKS a Redakèní
rady èasopisu Kaktusy se pøipravují na zasedání v Chrudimi kon em záøí. Probìhla i debata
o osudu sbírek kaktusù po èlene h, kteøí nás pøede¹li. Rovnì¾ probìhla rozsáhlá diskuse
o budou ím harakteru klubový h webový h stránek a byla navr¾ena s hùzka nìkterý h
èlenù s webdesignerem. Naznaèené téma aran¾ování pøí¹tí výstavy bylo zatím odlo¾eno na
jindy. Byla oznámena nová kniha od Gabriela Vere¹e o mrazuvzdorný h kaktuse h a bylo
rozhodnuto, ¾e ji zakoupíme do klubové knihovny. K sympóziu nebyly v této hvíli ¾ádné
nové podklady, v¹e dohodnuté zatím platí beze zmìny. Probìhla i diskuse nad volbami, které
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èekají ná¹ klub v ro e 2016. Pøíprava a zaji¹tìní záøijové èlenské s hùze bylo pøedposledním
bodem pøed gratula í Janì Èe hové k jejím narozeninám. Pak u¾ byl èas na obèerstvení a
volnou zábavu.
Èlenská s hùze 4. záøí 2015

S hùzi zahájil a vedl pøedseda Stu hlík. Nejprve pøipomenul zítøej¹í zájezd. Dále zmínil, ¾e
je domluvena mimoøádná pøedná¹ka Andrzeje Mu hy na první øíjnový pátek. Pøedpokládá
se v¹ak zaèátek a¾ v 18 hodin. Tehdy nebyla vylouèena ani zmìna místa konání. Dále pozval
pøítomné na sympózium a pøipomenul poøad pøedná¹ek a místo konání. Informoval o opo¾dìní Azetu è. 3 pro odbìratele s èasopisem. Dále byla o iálnì sdìlena rezigna e èlenù
výboru Marka Najvara a Tomá¹e Kulhánka. Pøed øádnými volbami (výroèní èlenská s hùze
v únoru 2016) výbor nehodlá kooptovat nové èleny. Dále nabídl mo¾nost hromadného objednání nové knihy o mrazovzdorný h rostliná h od Gabriela Vere¹e a vyzval zájem e, aby
se nahlásili. Nakone jsme povstáním u tili památku na¹eho èlena Jiøího Pe hmana, který
nás nav¾dy opustil (viz zmínku v minulém èísle).
Dr. Sedlák pozval pøítomné na výstavu sukulentù (viz rovnì¾ dále). Upozornil i na
pestrou a bohatou nabídku rostlin do prodeje.
Petr Metela vyzval pøítomné úèastníky s hùze, ¾e je je¹tì nìkolik poslední h volný h
míst v autobusu a je mo¾né se pøidat na zítøej¹í zájezd.
Dále probìhlo obvyklé slosování vstupenek. Cen bylo hodnì, bylo vidìt nìkolik mladý h tváøí náv¹tìvníkù, které zøejmì pøilákala výstava kaktusù. Uvidíme, budou-li se vra et.
Do slosování pøispìli enami { semeny Emil Va¹íèek, rostlinami man¾elé Urbanovi, Dana
Dobe¹ová, Milan Kováø, Lubo¹ Hrubý, Dalibor ©opf, man¾elé Èe hovi a tiskovinami jeden
skromný anonym.
Následovala pøedná¹ka Petra Metely { pøesnìji pokraèování nedokonèeného povídání
o jeho estì do Argentiny. Petr potvrdil nastavený standard a zdá se, ¾e pøedná¹ka se v¹em
líbila. Obrázky mìl kvalitní, povídání bylo poutavé a pestré, pøehlednost udr¾ovaly mapky,
jimi¾ prokládal svou prezenta i.
S hùze výboru 15. záøí 2015

Výbor se opìt se¹el za obvyklý h podmínek, Ke spokojenosti byly vyhodno eny poslední
ak e { záøijová èlenská s hùze a zájezd. Po asi deseti lete h pøi¹el èas na výmìnu poèítaèe. Rozhodnutí v¹ak ne háme na novém výboru v ro e 2016. Bylo oznámeno, ¾e s hùzka
ohlednì webu se zatím nese¹la. Je v¹ak zaji¹tìno nejnutnìj¹í fungování a snadná aktualiza e. K pøípravì mimoøádné s hùze v øíjnu s pøedná¹kou A. Mu hy { v¹i hni podle svý h
mo¾ností poskytnou informa e, aby se o ak i mohlo dozvìdìt o nejví e èlenù klubu. Byla
domluvena úèast funk ionáøù na s hùzí h v Chrudimi a ujedno ena strategie. K sympóziu
nejsou podstatné zmìny. Vstupné bude zaokrouhleno na 100 Kè a pøipravíme vèas letáky,
aby byly k dispozi i v Chrudimi. V tomto mìsí i neslavil nikdo ze èlenù výboru narozeniny,
i tak jsme se je¹tì hvíli zdr¾eli pøi obèerstvení a diskusi o ledaèem.

51

Mimoøádná èlenská s hùze s pøedná¹kou 2. øíjna 2015

Pøedseda Stu hlík uvítal úèastníky s omluvou za mimoøádný termín a zmìnu zaèátku. Dùle¾itou zprávou byla informa e o sympóziu s programem pøedná¹ek. Vzhledem ke zkrá ení èasu bylo následují í slosování vstupenek velmi svi¾né, aby zbylo ví e èasu na
hlavní pøedná¹ku. Cenami pøispìli pánové Veselý, Dobiá¹, Ka¹parovský a paní Petr¾elková(?).
Hlavním bodem byla ov¹em pøedná¹ka Andrzeje Mu hy { odborníka na parodie z Polska. Do Brna pøijel i se svým mladým kolegou Tomaszem Bla zkowským { odborníkem na lobivie. Pøijeli a¾
z Gdaòska od moøe estou dlouhou 800 kilometrù.
Nejprve se pøedná¹ejí í zeptal, kolik je mezi pøítomnými pìstitelù parodií. Nebylo ji h
mnoho. Andrzeje to pøíli¹ nepøekvapilo a vyslovil nadìji, ¾e po dne¹ní pøedná¹ e ji h mo¾ná
pøibude. Na úvod ukázal obrázky ze své sbírky. Prohlásil, ¾e pùjde estou þminimaxÿ {
tedy poskytne minimum slov a maximum obrázkù. Jeho zmínìná obava, ¾e by hom jeho
øeèi nemuseli dobøe rozumìt, se ukázala jako zbyteèná. Podobnì jako jeho pøed hùd e
Matuszewski ovládal èe¹tinu natolik dobøe, ¾e se jeho zmìti pol¹tiny, èe¹tiny a sloven¹tiny
dalo do ela dobøe porozumìt. Pol¹tí kaktusáøi jezdí na své esty èasto s na¹imi a slovenskými
pøáteli, proto { i díky pøíbuznosti na¹i h slovanský h jazykù { po hytili do ela dost z èe¹tiny
a sloven¹tiny.
Andrzej Mu ha nejprve popsal historii objevování a popisování rostlin rodu Parodia a
postupnì pøe¹el k popisùm jednotlivý h druhù a nalezi¹». Díky mapkám, které dokreslovaly
pøedstavu o výskytu jednotlivý h druhù, se mu podaøilo velmi dobøe vystihnout hlavní
harakteristiky druhù podle nalezi¹». Obrázky rostlin z nalezi¹» doplnil pro srovnání snímky
rostlin ze sbírek.
Mám za to, ¾e tento mimoøádný poèin byl velmi vhodný a u¾iteèný, proto¾e rod Parodia
je u nás ponìkud opomíjený, a tak jsme dobøe zaplnili na¹i mezeru v poznání.
Zavírání sezóny v Chrudimi

Tentokrát se o nejvìt¹í kaktusáøské pouti v na¹í zemi a dost mo¾ná i ve svìtì nebudu rozepisovat podrobnì a reportá¾nì jako v pøed hozí h lete h. Nì o je stejné, nì o jedineèné.
O doprovodný h { ménì viditelný h ak í h { týkají í h se výboru Spoleènosti a Redakèní
rady èasopisu Kaktusy informuje podrobnì na jiném místì Radek Èe h. Vezmu jen pár vì í,
které mì zaujaly nebo mi pøipadly mimoøádné èi atypi ké.
Poèasí opìt nezklamalo. Dopoledne bylo si e tro hu po¹mourné { o také èekat konem záøí { bìhem dne v¹ak sem tam vykouklo Slun e.
U Pavlíèkù bylo pøíjemnì a hezky, kdo htìl, mohl se potkat a popovídat si se známými
kaktusáøi i þvýbory Spoleènostiÿ. Rostliny nádherné, jakoby naèasované na tuto sobotu.
Burza kaktusù { aè opìt velmi bohatì obsazená a zásobená { mi pøipadala pomìrnì
ménì zalidnìná. Nebyla tam obvyklá tlaèeni e. Oproti loòsku nebyla obsazena èást pod
s hodi¹tìm vzadu. I tak byly prodejní stoly i na hodbá h a nìkteøí prodej i zùstali pøed
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budovou. Vstupné bylo 30 Kè. Ani si neuvìdomuji, kdy podra¾ili, mám v pamìti, ¾e to
dlouhá léta bývalo 20 Kè.
Hlavní spoleèenská ak e dne probìhla opìt v plnì obsazeném { ne v¹ak pøe paném sále
kina Svìt u øeky Chrudimky. Ani letos, pøes pøed hozí pøípravy, nefungovala te hnika na
100 pro ent. Potí¾e se v¹ak podaøilo pøekonat a s nevelkým zpo¾dìním probìhlo pøivítání
(pøedseda hrudimského kaktusáøského sdru¾ení Karel Pavlíèek a pøedseda Spoleènosti
èeský h a slovenský h pìstitelù kaktusù a sukulentù Jaroslav Ví h) a pøedání výroèní eny
za zásluhy o rozvoj èeského a slovenského kaktusáøství Gabrielu Vere¹ovi.

Dále následovaly minipøedná¹ky podle programu:
• Pøedná¹ka Zlatého Alberta.
• Vlastimil Luke¹ { Telokaktusy leto¹ního jara.
• Zlatko Janeba { Rod Islaya.
• Petr Antálek { Ario arpus stokrát jinak.
• Boris Vr¹kový { Etiopie.
• Thomas Bla zkowski { O miniaturowy h lobivia h z Argentyny, Boliwie i Peru.
• Milan Za har { Vtedy v Amerike 1990{2015.
Aèkoli ani letos jsem kvùli odjezdu vlaku nestihl elý program, v¹e nasvìdèuje tomu, ¾e se
ak e opìt vydaøila ke spokojenosti v¹e h úèastníkù.
Sezóna je tedy o iálnì uzavøena { aè øada ak í je¹tì následnì probìhne a kaktusáøi
je¹tì zdaleka neupadají do zimního spánku. Tak zase za rok { poslední sobotu v záøí.
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Zájezd do vý hodní h Èe h

I letos podle osvìdèené ¹ablony uspoøádal ná¹ klub pro své èleny { zejména ty, kteøí se
podíleli na zdaru výstavy kaktusù { zájezd do ètyø sbírek ve vý hodní h Èe há h.
S héma bylo tradièní: Úèastnili se èlenové klubu { vesmìs brigádní i a slu¾by z výstavy, odjí¾dìlo se první záøijovou sobotu (5. 9.) v 6 hodin od Janáèkova divadla v Brnì.
Úèastní i se se¹li vèas, nìkteøí pøistoupili je¹tì estou, která netrvala dlouho. První { a asi
nejdel¹í { zastávka byla v Sázavì u Lan¹krouna.
Tam bydlí a má svou sbírku pan Otmar Kokora. Se synem Jiøím ov¹em hospodaøí
i v dal¹í h obore h. Na své farmì hovají daòky a rovnì¾ ryby. O tom jsme se ostatnì
pøesvìdèili. Za rohem budovy mají nádr¾e s mladými jesetery (tøi druhy) a dvìma druhy
pstruhù, které nám pan Kokora o hotnì ukázal a pøedvedl nám jeji h krmení. Tolik ryb
pohromadì se jen tak nevidí. Leè my jsme pøijeli pøedev¹ím za kaktusy. Zahrada je témìø
z ela obsazena paøeni¹ti, a o bylo pro mnohé na¹e èleny významné, vìt¹inou plnými rostlin
na prodej. Výbìr byl velmi pestrý, k dostání byly vedle kaktusù i ostatní sukulentní rostliny,
napøíklad kosmat ovité. Ve velkém skleníku mají Kokorovi sbírku ú tyhodný h rostlin.
Mezi mnoha druhy zaujme tøeba záhon melokaktusù, v èele se vzpínají í ¹tíhlé a hlupaté
arojadoje, gymnokaly ia, buiningie s postranními efálii, grusony, astrofyta, ereusovité...
Venku u stìny se vyhøívají vzrostlé sukulenty a porùznu se krèí þdoprovodná vegeta eÿ jako
rajèata apod. Pamìtníkùm muselo být toto místo povìdomé, nebo» jsme je ji¾ nav¹tívíli na
podobném zájezdu pøed léty. Tehdy jsme dokon e ¹li na rybí farmu a nìkteøí èlenové si
kupovali ryby. Na to se tentokrát nedostalo.
V nedalekém Lan¹krounì na nás toti¾ u¾ èekal dal¹í kaktusáø { Jiøí Mièka. Nezaujal tolik rozlohou svého þpanstvíÿ, jako spí¹e útulným prostøedím. Na malé zahradì má
skleník pøilepený k domu, do kterého se vstupuje pøes þklubovnièkuÿ s krbem a pra ovnou/tru ovnou. Zvenku podél skleníku je skalka s jezírkem. Vzadu na zahradì stojí je¹tì
jedno men¹í vyvý¹ené paøeni¹tì s kaktusy. Na zaèátku zahrady je posezení pod pergolou
zarostlé v¹elijakým popínavým proutím, tak¾e tam muselo být pøíjemnì i v leto¹ní h letní h
vedre h. Zmínìná klubovnièka v prù hodu ke skleníku svìdèí o tom, ¾e kaktusáøství není
jedinou zálibou na¹eho hostitele. Myslive ké trofeje a sbírka ¹i¹ek jehliènatý h stromù ukazují na zájmy myslive ké a na to, ¾e z teplíèka skleníku se Jiøí Mièka hodívá z hladit do
stínu lesa.
Nás kaktusáøe ov¹em nejví e zajímal jeho skleník. Zde se dá najít ¹iroké spektrum
rostlin. Jsou pøevá¾nì men¹ího vzrùstu, èasto sesázené do skupin v miská h, kromì tì h
sloupovitý h umístìný h uprostøed. V èele skleníku vzadu je velmi pùsobivì uspoøádáná
skalka osázená drobnými druhy kaktusù. Na protìj¹í stranì se najde koutek osázený sukulenty.
Jakmile jsme si v¹e hno prohlédli a zaèali jsme spí¹e poposedávat a diskutovat, nade¹el
èas k od hodu. Ne v¹ak je¹tì do dal¹í sbírky, nýbr¾ na obìd. Na ten jsme si za¹li do kouzelné
døevìné hospody v Èeské Tøebové. Jídlo v¹em okolo hutnalo, pivo osvì¾ilo, obsluha byla
ry hlá a pøíjemná.
Po obìdì jsme pøe¹li kousek k na¹emu hostiteli a elodennímu prùvod i panu Jiøímu
Grundovi. I on má malou zahrádku, její¾ èást zabírá skalka osázená pøevá¾nì netøesky (nehybí ov¹em po hopitelnì ani opun ie). Na skal e by se ov¹em vyøádil i geolog, proto¾e ji
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tvoøí èásteènì sbírka kamenù, které se svou ¾enou shromá¾dili porùznu na está h. Nìkteré
kameny jsou umìle ky/øemeslnì upraveny do rùzný h symbolù, kde se nìkolikrát vyskytuje
písmeno G. Na kon i zahrady je v¹ak to hlavní { kaktusové skleníky. Vpravo vìt¹í na neobvyklé vysoké døevìné konstruk i. Ten je urèený pøedev¹ím pro sbírkové rostliny, je vysoký
a prostorný. Vlevo men¹í s kovovou konstruk í slou¾í jako pomo ný na mno¾ení rostlin.
V jeho pøístìnku je mno¾ství dal¹í h netøeskù na rozmno¾ení.
U pana Jiøího Grunda nebylo tolik rostlin na prodej jako zejména v první a poslední
nav¹tívené sbír e, nìkteøí na¹i èlenové si v¹ak i tam pøi¹li na své, kdy se jim po domluvì
s majitelem podaøilo získat nìkteré ¾ádané a vytou¾ené kousky.
Jako snad v¹ude, i u Grundù se na¹lo mimotéma. Nepoèítám-li nádhernì udr¾ovanou
zahradu a skalku s netøesky, v kle i u domu bydlí drobní ptá i { prý hùvièky nebo zebøièky.
Tøi ètvrtiny zájezdu jsou za námi. Zbývá je¹tì nejdel¹í zají¾ïka k poslednímu plánovanému kaktusáøi. Smìr Jaromìø. Jasenná. Dubnovi. I tam si to pamatujeme. Pøed nìkolika
lety jsme tam u¾ byli. Tehdy v¹ak je¹tì nebyl areál tak rozsáhlý. Nyní jsme ve¹li mezi hangáry,
na jeji h¾ kone si e oko dohlédne, ale dost se tam èlovìk na hodí. Sortiment bohatý a velmi
¹iroký, ráj pro koupì htivé. Sbírka té¾ rozsáhlá, ne v¹ak u¾ tak udr¾ovaná a úhledná, jak by
si rostliny zaslou¾ily. Ob hod je ob hod a nìkdy má pøednost pøed péèí o sbírkové rostliny.
Kaktusy, sukulenty, maso¾ravky, barevné obdélníky pøepravek s vyrovnanými rostlinami
podle druhù, pøedti¹tìné enovky, pravokoøenné rostliny, roubovan e, øízky, podlo¾ky na
roubování, nì o zaèíná zarùstat, spousta prá e pøed i za. Rodinný podnik s nìkolika zamìstnan i. Kluèina sedí í na stoliè e pøed skleníkem hlídají í náv¹tìvníky. Je¹tì men¹í koèenka
poèítají í útratu. Obdivuhodné a nepøedstavitelné. Ohromné, kdy¾ je záliba povoláním a
zamìstnáním. A mù¾e to v takovém rozsahu je¹tì nìkoho bavit? Mnoho otázek, úvah, pøemý¹lení. Mnoho k vidìní. Mnoho na výbìr, na prodej. Nalo¾íme to v¹e hno do autobusu a
uvezeme to?
Nalo¾ili a uvezli jsme v¹e hno. Od nadsázky zpátky na zem. Zbytek esty probìhl v pohodì, estou jsme vysadili pana Grunda s podìkováním za výteènou organiza i a elodenní
doprovod. Postupnì þodpadliÿ èlenové tzv. blanenské men¹iny, nebo» jsme projí¾dìli jeji h krajem. Petrovi Metelovi se opìt podaøil bezvadný zájezd se spoustou hezký h zá¾itkù.
I poèasí bylo objednané optimálnì. Aèkoli zrána bylo je¹tì ponìkud po¹mourno, posléze se
udìlalo velmi pøíjemnì na ven i do skleníkù. Co ví si pøát? Nejlépe, aby hom mohli zase
v plné sestavì, v pohodì a ve zdraví vyrazit na podobný zájezd i za rok?
Sympózium 2015

Tradièní podzimní sympózium se konalo { jako v nìkterý h pøede¹lý h lete h { opìt v sále
úøadu Mìstské èásti Brno-Lí¹eò, tentokrát 17. øíjna.
V¹e probìhlo podle naplánovaného s hématu, podrobnìji se k nìmu vrátíme v následují ím èísle na¹eho zpravodaje.
Ze statistiky, kterou dùkladnì zpra ovali Jana a Radek Èe hovi, a ke které se podrobnìji vrátíme v pøí¹tím èísle, zmíním aspoò poèet úèastníkù: Bylo nás 79, tj o 10 % ménì,
ne¾ loni. Náv¹tìvní i byli z Èeské republiky, Slovenska a Polska, z 11 èeský h a slovenský h
organiza í, pøièem¾ na¹i h èlenù bylo témìø 70 %.
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U Kokorù, Sázava u Lan¹krouna

Jiøí Mièka, Lan¹kroun

Jiøí Grund, Èeská Tøebová

U Dubnù, Jasenná
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Ze setkání Notosek e

Ve sbír e A. Zatloukalové (f. W. Prauser)

Úèastní i na obìdì (f. S. Stu hlík)

Snídanì v trávì (f. S. Stu hlík)

Sbírka M. Strnada (f. S. Stu hlík)

Obrázky k èlánku Radka Èe ha o výletu do støední h Èe h (1), (2) a (3)
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Chvála Notosek e

Mezi 28. a 30. 8. 2015 mi po dlouhé dobì nì o vy¹lo. Mìl jsem èas, peníze, propustku od
rodiny i zákazníkù. Tøi dny volna mi vyjdou málokdy, a proto { hurá na Notosek i. Tam se
setkává skupina pohodáøù se zájmem o rod Noto a tus.
Vyjeli jsme v pátek z Brna autem a po projetí automobilový h kolon jsme k veèeru
dorazili do Lipníku nad Beèvou. Ujali se nás organizátoøi ak e pøátelé Pepa Králík a Mirek
Strnad. Byli jsme ubytováni a ode¹li jsme na veèerní posezení s pøáteli kaktusáøi. Úèast
v pátek bývá men¹í, ale i tak jsme si u ro¾nìného masa a u piva bezvadnì þsplkliÿ.
Druhý den ráno zaèala odborná èást setkání, byl nám pøedstaven nový ¹éf Internoto
Wolfgang Prauser. Dosavadní pøedseda Norbert Gerloff má bohu¾el vá¾né zdravotní potí¾e
a asi u¾ k nám nezavítá. W. Prauser se uvedl dle mého lai kého úsudku kvalitní pøedná¹kou o rostliná h okruhu Seta ei (Noto a tus on innus { okruh). Pøedná¹ejí í z Notosek e
jsou známí svou vysokou odbornou úrovní { obsahovou i obrazovou. Nìkdy si øíkám, ¾e je
¹koda mít tak kvalitní pøedná¹ky jen pro pár pøátel, bylo nás tam i s neèleny Notosek e asi
dva et. Tyto ak e jsou tak málo nav¹tìvovány i v pøípadì, ¾e se poøádají v Brnì nebo v okolí
(viz loòská s hùze Notosek e). Bohu¾el se to stává pravidlem. ©íøit se podrobnìji o pøedná¹ e pøedsedy Stu hlíka je zbyteèné. Kvalita, odbornost, skvìlé fotogra e { známe i z jeho
pøedná¹ek v na¹em klubu. Pø. Stu hlík ukázal okruh kolem N. uebelmannianus se svým
obvyklým nasazením, hybìly mi nìkdy jen bouølivé diskuse o rostliná h s N. Gerloffem.
Dal¹í pøíspìvky mìli: Jaroslav Ví h o Wigginsia bezru ii a vzpomínku na G. S häfera,
Lumír Král o nejji¾nìj¹í h stanovi¹tí h N. submammulosus a koneènì Stanislav Stu hlík
v zastoupení N. Gerloffa jeho prezenta i o skupinì kolem N. mammulosus. V¹e hny pøedná¹ky splnily obvyklý vysoký standard.
Po ukonèení odborné èásti probìhla v¹eobe ná diskuse o budou nosti Notosek e, pro
vysoký vìk vìt¹iny èlenù není pøíli¹ rù¾ová. Øe¹il se i osud èasopisu Minimus. Zvítìzil názor
vydávat v budou nu jej elektroni ky, ti¹tìný je pro nás nanènì neúnosný. ©koda. Probrali
jsme i pøí¹tí setkání { asi u pø. Kaloèe ve Fren¹tátu pod Radho¹tìm. Veèer jsme opìt usedli
ke grilu a pivu na zahradì u pø. Strnada. Bylo to fajn, ani se ne htìlo jít spát na ubytovnu.
V sobotu i v nedìli zorganizoval þsnídani v trávìÿ u paøeni¹tì pø. Králík. Sbírky jsme
nav¹tívili v sobotu i v nedìli. Zaujaly mne sulkorebutie pø. Králíka, v paøeni¹ti na zahradì se
daøí nejen jim. Má i skleník, kde mno¾í a roubuje. Lépe jeho sbírku nav¹tívit, ne¾ o ní psát.
Pø. Strnad má nový polykarbonátový skleník, postavil ho sám, klobouk dolù. Vynikají í
vìtrání { mù¾e oddìlat oba ¹títy, rostliny mají spoustu vzdu hu a svìtla a je to na ni h vidìt.
Kdyby h se nìkdy zmohl na skleník, vzal by h si u Mirka inspira i.
Na závìr jsme byli u paní Zatloukalové. Bylo to dosti smutné, její mu¾ nedávno zemøel.
Je to zvlá¹tní po it, sbírka nadále ¾ije, ale její majitel je u¾ na vìènì zelený h plání h. Nu,
takový je ¾ivot.
V nedìli odpolednì návrat do rodného Brna, èím je ak e kvalitnìj¹í, tím ry hleji
ubìhne. Snad to vyjde i pøí¹tí rok, kdo by mìl èas a hu», a» se Notosek e zúèastní, u¾ije si
klidné pohodové atmosféry. Díky v¹em úèastníkùm, bylo to fajn.
Pø. Stu hlíkovi dìkuji za inspira i, pomo a fotogra ký materiál.
Milan Kováø
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Na výletì ve støední h Èe há h

Chtìl by h se s vámi podìlit o náv¹tìvu sbírek ve støední h Èe há h. Letos jsme se se ¾enou
vydali na dovolenou po vlaste h èeský h. A o by hom to byli za kaktusáøe, kdyby hom
nenav¹tívili nìjakou tu sbírku. Kde jsme se v¹ude toulali, není pøedmìtem tohoto èlánku.
Cestou jsme v¹ak míjeli Pískovou Lhotu, kde má skleníky Pavel Heøtus. Nelenili jsme a
zavítali na prohlídku. Kdo z vás hodí na brigády, mìl mo¾nost jeho fóliovník nav¹tívit
na jednom ze zájezdù. Nabídka byla pestrá od kaktusù pøes sukulenty a¾ po napø. èerstvì
dovezená Pa hypodium bispinosum.
Dále jsme pokraèovali smìrem na Mìlník, kde je nedaleko Roudni e nad Labem. Zde
bydlí známý propagátor sukulentù a kaudexù Jan Gratias (na následují ím snímku vpravo).
S Honzou jsme byli pøedem domluveni, ¾e ho nav¹tívíme. A aby to nebyla jen jedna sbírka,
domluvil nám je¹tì náv¹tìvu u svého kamaráda Jana Boháèka (na následují ím snímku
vlevo) v nedalekém mìsteèku Ho¹tka.
Po milém pøivítání na dlouhé zahradì za domem jsme si prohlédli paøeni¹tì, kde byla soustøedìna témìø u elená sbírka rodu Sul orebutia. Témìø pí¹i pro to, ¾e díky neustále novým
rekombina ím vlastnì ani u elení nelze dosáhnout. Dále jsme se ko hali ve skleníku, kde
byl sortiment pøe i jen s pestøej¹ím zastoupením jak severu, tak i jihu. Ve skleníku mì v¹ak
zaujala úplnì jiná vì . Ka¾dý kaktusáø zápasí
s místem a sna¾í se vyu¾ít ka¾dý kout. Nejinak
tomu bylo i tady. Zem byla vysypána pískem a témìø elá plo ha vyu¾ita na zakoøenìní
odno¾í, které byly jen tak nakladeny na zem a oznaèeny jmenovkou (obrázek 3 v barevné
pøíloze). Pøirozená vlhkost z pùdy urèitì usnadòuje tvorbu koøenového systému. Poté jsme
obdivovali podél jedné del¹í strany zahrady netøesky vtipnì øeèeno od A do Zet. Byly zde
zastoupeny prakti ky v¹e hny mo¾né i nemo¾né druhy rodu Sempervivum.
Po krátkém posezení jsme se odebrali do Roudni e nad Labem. Jan Gratias bydlí v rodinném domì se zahrádkou a mù¾ete si ho pamatovat z brnìnského sympozia 2013, kde
mìl pøedná¹ku Inventura kaudi iformní h sukulentù v na¹i h sbírká h nebo jako neúnavného autora èlánkù o sukulente h v èasopise Kaktusy. Sám o sobì øíká, ¾e je psave . Ostatnì
napsal øadu knih a na mnoha se podílel jako spoluautor. Pøesto¾e je propagátor sukulentù
a kaudexù, jak u¾ jsem se zmínil vý¹e, má také sbírku kaktusù umístìnou v pøístavku za
skleníkem. Nebudu v¹ak pøedbíhat. Cestou na zahradu jsme mìli první zastavení u poli e
a balkonu z boku domu, kde jsme vidìli první zástup e sukulentní h bonsají. Za zmínku
stojí napø. Pa hypodium su ulentum, Fo kea edulis a dal¹í. Také nás upozornil na rostlinku
3
Graptopetalum pa hyphyllum zasazenou do 2 m velké dutiny v kousku zvìtralé bøidli e
(obrázek 1). V ní takto ¾ije ji¾ od roku 1998, kdy poslou¾ila jako jeden z námìtù v knize
Sukulenty jako bonsaje. Pokraèovali jsme dále, kde má ke stìnì domu pøipojený skleník.
Oko sukulentáøe by zajásalo. Mohli jsme spatøit pøehr¹el zajímavý h rodù a druhù,v pøevaze v¹ak momentálnì byly druhy rodù Pelargonium (obrázek 2) a Sinningia. Za skleníkem
se na hází men¹í paøeni¹tì na kuøí h no¾ká h, kde jsou umístìny vý¹e zmínìné kaktusy,
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napø. rody Astrophytum, E

hino ereus, E hinofossulo a tus, E hinopsis, Gymno aly ium,

Lobivia, Mammillaria a Noto a tus .

Vedle pak stojí je¹tì jeden skleník, který z poloviny slou¾í i na zeleninu. Pøekvapivì
v nìm prospívají i sazeni e nìkterý h druhù sukulentù a ze dvou nejví e zastoupený h rodù
jsme si odvezli nì o na památku.
Náv¹tìva u obou pìstitelù byla velmi pøíjemná a urèitì stojí za to se zmínit i na stránká h zpravodaje Azet.
Radek Èe h

Informa e z redakèní a vydavatelské rady a výboru
SÈSPKS v Chrudimi 26. 9. 2015

Jednání redakèní a vydavatelské rady zaèalo jako první, ji¾ v 15.00 hodin. Na poøadu byl
hlavnì obsah a kontrola èasopisu Kaktusy 4/2015 a debata o obsahu spe iálu èíslo 41.
Dále se hovoøilo o dal¹í h mo¾ný h témate h vhodný h pro dal¹í spe iály. Poté pøítel Berka
informoval o Atlasu kaktusù, 30. roèník je kompletnì pøipravený pro tisk. Øe¹ila se i nanèní
stránka vydávání èasopisu Kaktusy a Atlasu kaktusù, a proto¾e je bilan e dobrá, není dùvod
periodika zdra¾ovat. Proto pøítel Bì»ák navrhl k projednání na výboru SÈSPKS enu pro
rok 2016 následovnì: èasopis Kaktusy individuálnì z Prahy 340 Kè, èasopis na èlenské
s hùzi 270 Kè, Atlas kaktusù 200 Kè pro Èeskou republiku a pro Slovensko kvùli vy¹¹ímu
po¹tovnému 250 Kè.
Od 17 hodin následovalo jednání výboru Spoleènosti èeský h a slovenský h pìstitelù
kaktusù a sukulentù. Po zahájení následovaly zprávy funk ionáøù, jmenovitì: pøedseda Jaroslav Ví h { Zpráva za minulé období, hospodáø Stanislav Stu hlík, za revizní komisi Ivan
Kubát, v zastoupení Zdenka Pode¹vy Jaroslav Ví h zprávu o webový h stránká h spoleènosti a za ar hivní sek i Jiøí Vo hozka. V¹e hny zprávy byly bez pøipomínek s hváleny. Poté
v¹e hny pøítomné informoval pøedseda redakèní rady Petr Pavelka o èasopisu Kaktusy. Byla
s hválena vý¹e zmínìná ena èasopisu pro rok 2016. Dále nás Lubomír Berka seznámil
s Atlasem kaktusù a jeho budou ím smìrem. Na enu Zlatý Alberto 2016 byl jednomyslnì
navr¾en a s hválen Pavel Pavlíèek. Dal¹ím bodem byla debata o pøipravované valné hromadì na pøí¹tí rok. VH uspoøádá KK Pie¹»any v sobotu 8. 10. 2016 se zaèátkem ve 13 hod.
Nejdùle¾itìj¹í vì , která se projednávala a týká se v¹e h organiza í, je nový Obèanský zákoník. Jaroslav Ví h informoval v¹e hny pøítomné o tom, o z toho vyplývá pro
nás. Pøednì to je nová pøeregistra e organiza í, které nemají v názvu spolek nebo zapsaný
spolek. Týká se to prakti ky v¹e h kaktusáøský h spolkù na území ÈR. Minulá valná hromada povìøila výbor SÈSPKS, aby v této vì i jednal. Proto pøedseda Jaroslav Ví h pøi¹el
s nápadem, aby se takto zapsala pouze Spoleènost a ostatní spolky by se staly poboènými
organiza emi Spoleènosti. Pro jednotlivé kaktusáøské spolky by se prakti ky ni nezmìnilo,
jen je nutná úprava stanov, to se týká i Spoleènosti. Jaroslav Ví h po konzulta i s právníky
po¹le jednotlivým organiza ím návrh na nutné zmìny ve stanová h jednotlivý h spolkù,
aby v¹e vyhovovalo právním pøedpisùm.
Dále se øe¹ila nová adresa Spoleènosti, a proto¾e je registrována v Brnì, logi ky se
nabízela adresa S heinerova 20, 628 00 Brno, o¾ je adresa místopøedsedy Astrophyta,
Petra Metely.
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V èasopisu Kaktusy bude o tì hto jednání h urèitì informováno a elkové znìní jednotlivý h zpráv je mo¾né pøeèíst na webu Spoleènosti.
Radek Èe h

Lidé kolem

I tentokrát mi Karel Ka¹párek pøipomnìl významná ¾ivotní výroèí na¹i h èlenù.
Stanislava Kvasnièková { 70

Mi hal Skurský { 60

Na¹e oslaven e známe z èlenský h s hùzí, výstav a dal¹í h ak í klubu i tì h mimoklubový h. Paní Stáòu jsem tøeba nedávno potkal na zmínìné výstavì sukulentù. Tì¹í nás, ¾e
nejsou jen pasivními èleny a podle svý h mo¾ností pomáhají klubu { tøeba na výstavá h.
Dìkujeme.
Výbor klubu pøeje v¹em jubilantùm hodnì lásky, zdraví a vùbe { dùvodù k radosti,
aby hom se mohli nadále setkávat.
Dal¹ím èlánkem pøispìl i Jaroslav Ka¹parovský:
Sedmdesát pìt a padesát.

Obì tato významná ¾ivotní jubilea patøí jedné a té¾e osobì. Patøí na¹emu èlenu panu Jiøímu
Podrábskému.
V øíjnu leto¹ního roku se pan Jiøí Podrábský do¾il sedmdesáti pìti let a zároveò s tímto
¾ivotním jubileem oslavil i padesátileté èlensví v na¹em kaktusáøském klubu Astrophytum
Brno.
Zajisté vìt¹ina z vás pana Jiøího velmi dobøe zná. Jiøí se pravidelnì zúèastòoval a
zúèastòuje pøedná¹ek na¹eho klubu, symposií a také brigád na výstavì a výstav samotný h.
Mnozí z vás mají jistì doma rostliny, které si vyseli ze semen od Jiøího, nebo rostliny,
které si zakoupili jako semenáèky a dnes to jsou ji¾ letití krasav i.
Není tøeba ví e Jiøího pøedstavovat a psát o nìm. Chtìl by h mu touto estou { a jistì
nejenom za sebe { popøát do dal¹í h let hodnì zdraví, spokojenosti, klidu a radosti nejenom
z kaktusù.
Jiøí, u¾ívej si je¹tì ve zdraví dlouhá léta. To Ti pøeje tvùj dlouholetý známý, kterému jsi
v jeho kaktusáøský h zaèát í h hodnì radil, Jara Ka¹parovský.
Zajisté Ti k tvému jubileu popøejí i dal¹í kaktusáøi ze spolku a výbor Astrophyta.
Jaroslav Ka¹parovský

Samozøejmì, Jaro, výbor se pøidává␁
Erratum

Ke vzpomínkovému èlánku na Dr. Fleis hera z minulého èísla upøesòuji jméno autora. Za
zkratkou Mil. se zøejmì skrýval Miloslav Zubr. Zajímavostí je, jak vypátral a upozornil mì
Stanislav Stu hlík, ¾e ve Vy¹kovì, dokon e ve stejné uli i, ¾il podle seznamu z roku 1969 i
Miroslav Zubr. Na toho mì pro zmìnu nasmìroval Emil Va¹íèek. Dìkuji obìma.
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Astrophytum myriostigma SB 262?
Kdy¾ jsem v ro e 2003 vyséval ví ero druhù semen kaktusù, byla mezi nimi i semena shora
uvedeného druhu.
Mnoho semenáèkù jsem ji¾ rozdal nebo vymìnil a ve sbír e jsem si z tohoto výsevu
pone hal nìkolik rostlin. Mnohé z tì hto rostlin, a¾ na tøi výjimky ji¾ vykvetly typi kými
¾lutými kvìty. Mezi tìmito tøemi rostlinami jsou dvì, které doposud nekvetly a jedna rostlina, která vykvetla letos poprvé. Jaké bylo moje pøekvapení, kdy¾ jsem uvidìl, jakou barvu
má kvìt této rostliny. Na obrázku, který vidíte, je barva kvìtu, jak ji bez úprav za hytil
fotoaparát.
Kvìt byl asi ve velikosti na¹í jednokorunové min e, mo¾ná malinko vìt¹í a kvetl pouze
jeden den. Kdy¾ jsem tak nad tím kvítkem stál, pøemý¹lel jsem, jestli barva kvìtu je nìjakou
pøírodní muta í nebo nejedná-li se o hybridní rostlinu. Pokusil jsem se tento kvìt sprá¹it
klasi ky, ¾lutì kvetou í myriostigmou, ale nepodaøilo se to. Rostlina nevytvoøila plod a tudí¾
ani semen se nedoèkám.
Rád se se ètenáøi Azetu podìlím o tuto malou zajímavost a popøípadì si vysle hnu va¹e
názory týkají í se této mé rostliny. Mo¾ná má nìkdo ve sbír e nì o podobného, a tak by bylo
zajímavé, kdyby se s námi o takovouto zajímavost podìlil.
Jaroslav Ka¹parovský, www.kaktusy-adenia.wz.cz

Fotogra e uvedený h rostlin jsou na titulní strán e nahoøe. Ve spodní øadì jsou A. senile
s odli¹nou barvou kvìtu od tého¾ autora.
Výstava sukulentù v Brnì

Pøesnìji výstava sukulentù, kaktusù, tilandsií a jiný h exoti ký h rostlin, která probìhla 11.
a¾ 18. záøí 2015 ve sklení í h univerzitní botani ké zahrady na uli i Kotláøské.
Stihli jsme to pøesnì poslední den a bylo to fajn. Výstava nebyla si e kdovíjak rozsáhlá,
byla v¹ak velmi pøíjemná. Tomu pøispìlo prostøedí skleníkù botani ké zahrady Masarykovy
univerzity, kde jsou shromá¾dìny subtropi ké a tropi ké rostliny.
Výstava byla umístìna pøevá¾nì ve druhé místnosti. Na parapete h po obvodu byly
vy¹¹í sukulentní rostliny a na jiném kaktusy. Na stole h uprostøed byly spí¹e drobnìj¹í
rostliny. Napøíklad kosmat ovité, z ni h¾ nìkteré kvetly, o¾ bylo velmi pùsobivé.
V dal¹ím prostoru byla jakási èelní expozi e s rostlinami na polièká h a obrazem
krajiny se sukulenty. Kousek vedle byly k vidìní i kresby Jaroslava Záhory. V¹i hni je známe,
je v ni h krása i vìrnost zobrazení. V dne¹ní dobì, kdy je barevná fotogra e dostupnìj¹í, ne¾
kdykoli v minulosi, jsou tyto kresby pøipomínkou, jak se døíve ilustrovaly knihy a èasopisy.
Døíve samozøejmé, dnes vzá né. Vùbe se nedivím, ¾e Záhorovy obrazy jsou tøeba vdìèným
darem nìkterým na¹im þvýborùmÿ k významným narozeninám. V¹ak jsme o ni h psali.
V zadním traktu byly k dispozi i k prodeji rostliny a nìkteré kopie Záhorový h kreseb.
Pøed kon em výstavy u¾ nìkteøí prodej i poèítali, aby se v¹e vèas stihlo. V¹ak to známe i
z na¹i h výstav.
Ny výstavì a v prodeji jsem potkal nìkolik èlenù klubu. Pro ilustra i najdete na poslední
strán e obrázky. Jsem rád, ¾e se mi letos podaøilo tuto výstavu stihnout aspoò pøed samým
jejím závìrem. Byla velmi pohodová a pøíjemná.
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Kaktusáøi na Spi¹i se èiní

Dokazuje to útlá kní¾ka, kterou mi pùjèil Emil Va¹íèek. Kní¾ka se jmenuje Kaktusy na
Spi¹i { 30 rokov organizovaného kaktusárstva. Jako autor je uveden Marián Janèura a
letos ji v nákladu 100 ks vydalo Obèianske zdru¾enie Klub kaktusárov Spi¹ská Nová Ves
s podporou mìsta Spi¹ská Nová Ves. Bro¾ovaná kní¾eèka o rozsahu asi 100 neèíslovaný h
stránek je øemeslnì do ela dobøe provedena.
Popisuje historii postavenou na vùdèí osobnosti zakladatele Milana ©trau ha, který
je zároveò nejvìt¹ím pìstitelem kaktusù ve zmínìné oblasti. Èlenskou základnu zpoèátku
tvoøili pøevá¾nì zamìstnan i drah a s házeli se v Uzlovém klubu ¾eleznièního depa ÈSD ve
Spi¹ské Nové Vsi. Pøidávali se i pøíslu¹ní i jiný h profesí a studenti.
Podnìtem pro sjedno ení èlenù smi¾anský h, novoveský h a levoèský h se stala výstava v rám i Spi¹ský h výstavní h trhù v ro e 1985. Její obrovský úspì h pomohl pøílivu
nový h èlenù. První desetiletí rozvoje klubu s konáním ka¾doroèní h výstav je pova¾ováno
za velmi úspì¹né.
Druhé desetiletí je v¹ak ji¾ oznaèeno jako þpøe hodná krize integrityÿ. Poklesla spoleèenská aktivita, nìkteøí zaèali estovat, kaktusáøi se uzavøeli do svého svìta. Nìkteøí se
soustøedili na prodej rostlin, o¾ bylo v prvním období spí¹e podru¾né. Rovnì¾ se objevilo nìkolik amatérský h popisovaèù klonù. Nad øadou mo¾ný h pøíèin { i nad sebou { se
mù¾eme zamý¹let. V¹e samozøejmì souvisí i s divokými þporevoluènímiÿ roky ¾ivelného
rozvoje kapitalismu. Jak povìdomé. V té dobì se kolem Milana ©trau ha vytvoøil souèasný
kolektiv. Zajímavá a podnìtná je i snaha zapojování rodinný h pøíslu¹níkù do kaktusáøského dìní.
Tøetí desetiletí je v kní¾ e ji¾ rozepsáno podrobnì po jednotlivý h lete h a konaný h
ak í h. Obnovilo se konání výstav. V únoru 2005 probìhla ustavují í s hùze klubu { obèanského sdru¾ení. Ka¾dý rok je popsán na dvou a¾ tøe h stránká h, sem tam je prolo¾ena
fotogra e.
Dal¹í èást kní¾ky je vìnována výstavám a v¹emu, o s nimi souviselo. Následují zájezdy
do sbírek ale i do botani ký h zahrad apod. Nìkteré ak e jsou popsány do ela dùkladnì.
Mnohé esty míøily na Moravu i do sbírek nìkterý h na¹i h èlenù. Jedním z dùvodù je
po hopitelnì zemìpisná blízkost. Ni ménì { i kdyby ne, hovoøí autoøi o Moravì jako o zemi
zaslíbené kaktusùm. Ne hybí v¹ak ani zprávy o está h do Èe h a samozøejmì na Zavírání
sezóny do Chrudimi.
Poslední h bezmála dva et stránek je vìnováno lidem kolem klubu. Nejprve ¹íøeji a
obe nì v sezname h, následují pro ly jednotlivý h èlenù.
Kniha je zakonèena otázkami a odpovìïmi nìkterý h èlenù. Jsou loso ké, lidské a
nìkdy i úsmìvné. Úplnì na kon i ne hybí podìkování.
Skláním se a symboli ky smekám. Smekám pøed èinorodostí Spi¹anù, pøed jeji h nápady,
pøed odhodláním a vydáním knihy a pøedev¹ím pøed tím, jak se dokázali po druhé dekádì
znovu postavit na nohy a pokraèovat v døíve nastartovaném a doèasnì utlumeném sna¾ení.
Vidím tam pouèení a mo¾nost srovnání. I jiné kluby pro házely svými vývojovými fázemi.
Ka¾dý je jinaèí a ka¾dý má jiné podmínky, prostøedí a zdroje. Spi¹¹tí to zøejmì hytili za
správný kone a velmi dobøe vyu¾ili svùj poten iál. Tak a» se dr¾í. Dìkujeme za poètení a za
pouèení.
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Ni

se neztratí

Kdy¾ jsem vás vyzýval, abyste posílali snímky na soutì¾ o fotku na plakát (a mù¾ete u¾ zaèít vybírat, nì o
podobného se dá zakrátko èekat znovu), psal jsem, abyste pøipsali pár písmenek. Taková fotka potom má ¹an i
se dostat do Azetu. O tom, ¾e to funguje, vizte dùkaz ní¾e.

Turbini arpus graminispinus { velmi pìkná, dobøe pìstovatelná miniaturka s dlouhými,
podle názvu trávì podobnými trny. Zøejmì nejmen¹í z doposud známý h druhù rodu Turbini arpus má nalezi¹tì v mexi kém státì Nuevo Leon. Rostlinka na snímku (na poslední
strán e) je semenáèek z r. 2009 v kvìtináèku o prùmìru 4 m. V na¹i h sbírká h je ¹íøena
s polním èíslem Vojty My¹áka VM 817.

Rudolf Moulis

Turbinikarpusy Rudolfa Moulise k èlánku vý¹e

Z výstavy sukulentù k èlánku na s. 62

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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