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Pomalu av¹ak jistì
Je kone dubna, mìsí po letos vemi èasný h Velikono í h. Jaro zaèalo brzy, aè nespì há
do léta jako v pøed hozí h lete h a pomalu si to vy hutnává. A o na to asi øekne pøíroda a
úroda na¹i h polí, zahrad, zahrádek a skleníkù?
Jen zatvrzelého pe ivála by to netáhlo ven. I já jsem se vytáhl a pøi uklízení døeva
mi odskoèil ¾elezný klín tak, ¾e se estou potkal s mou levaèkou a¾ jsem z toho prud e
pøibral na prsteníku. A to si v¾dy ky øíkám: þNebudu ne hávat Azet na poslední hvíli.ÿ
Jen¾e jednou rukou neumím psát na klávesni i a my¹ mi pravaèkou mo nejde. (Kdysi pøed
mnoha lety jsem s my¹í po pravi i zaèínal, ne¾ jsem zjistil, ¾e levá je mnohem praktiètìj¹í
a prá e je svi¾nìj¹í a efektivnìj¹í.) Je to jako se v¹ím. dokud si èlovìk nì o nevyzkou¹í na
vlastní kù¾i, neuvìøí a bude zatvrzele vìøit tomu, o je obe nì roz¹íøeno. þV¾dy» to tak dìlají
v¹i hni.ÿ A vìt¹ina z nás si to skuteènì nevyzkou¹í, proto¾e se to v¾dy ky dìlalo takto a
dìlají to tak v¹i hni... Pokrok nezastaví¹... Tím ov¹em ne h i øí i, ¾e ka¾dé postavení se do
opozi e a vyzkou¹ení nìèeho jiného je nutnì zdrojem pokroku. Nìkdy to naopak vede do
slepé ulièky. O tom by nakone mohl dlouho vyprávìt nesmrtelný génius Jára Cimrman {
pøímo nazývaný pionýrem slepý h ulièek. Ov¹em i takové odborníky, kteøí ovìøí a prohlásí,
tøeba: { þNikoli, pánové, nikoli, tudy esta nevede. Vyfukováním tabákového kouøe skrze
vodu zlato nevznikne.ÿ { nezbytnì potøebujeme.
Ruka u¾ je témìø v poøádku, to¾ zry hlenì dokonèím postupnì nasbírané a pøipravené.
Tentokrát s pøispìním èlenù výboru, kteøí mi dodali výroèní zprávy, informa e o výroèí h
na¹i h èlenù (díky, Karle) a kytku èísla { sukulent od Radka Èe ha. Dìkuji i novým èlenùm
výboru a revizní komise, ¾e poskytli nìkolik øádkù na své vlastní pøedstavení. Do tohoto
èísla se mi neve¹lo v¹e hno, o mám pøipraveno. Ne h i v¹ak jednorázovì zvy¹ovat rozsah,
pone hám si materiál do pøí¹tì, kdy bývá na zdroje bída.
A u¾ to jede. Kaktusy venku, za hvíli výstava, léto se zeptá, o jsme dìlali v zimì...Ne,
nevzdy háme, jak ten èas letí a jak jej máme málo. Máme jej pøe e v¹i hni naprosto stejnì.
Sedm dní v týdnu a 24 hodiny na den. V tom je svìt spravedlivý. Ka¾dý hytíme ten svùj èas
a pustíme se do toho, o h eme a nejradìji nejlépe, jak umíme. To je na tom nejkouzelnìj¹í,
¾e své vì i mù¾eme dìlat nejlépe, jak umíme. Lépe to stejnì nejde. Kdy¾ to zkusíte, je z toho
nanejvý¹ køeè a v¹e se v nezdar obra í. Zároveò v¹ak platí ( o¾ neodporuje pøedøeèenému),
¾e ka¾dou hvíli má to na¹e þnejlépeÿ jinou úroveò a podmínky. Jeden den se ítíme skvìle,
pálí nám to, jsme odpoèatí a jindy to nestojí za mnoho. Ani to nám v¹ak nebrání v tom,
aby hom své þvì iÿ dìlali nejlépe, jak umíme, by» není v¾dy zrovna þZemì ®ivitelkaÿ.
Vidím pøed sebou ten Renèínùv obrázek, kterak bore pí¹e ¹tìtkou na zeï velkými
písmeny þ®ivot stojí zaÿ a øíká druhému nì o jako: þPrávì mi do¹la barva. Mìlo tam být
,®ivot stojí za to, aby byl ¾it plnými dou¹ky.`ÿ
A aby si v tom radostném povídání pøi¹li na své i ¹karohlídové (jsou-li mezi námi),
pøidám je¹tì jeden, který po hází z náhrobku na vy¹ehradském høbitovì: Tentokrát sedí ony
dvì postavièky v pøírodì. Jeden s papírem a tu¾kou v ru e povídá tomu druhému: þA h,
v¾dy» jsme tu jen na hvíli,/svìt pobude déle,/on na estì vesmírem,/my na estì do... { a
tady mi hybí rým.ÿ { To¾ { a» u¾ smìøujete kamkoli { ©»astnou estu vám.
Pohoda, hezký den
Josef
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S hùze výboru 26. ledna 2016
Výbor se naposledy se¹el na dlouho obvyklém místì v neobvyklém termínu u pøedsedy
Stu hlíka. Zkontrolovali jsme minulý zápis, velmi kladnì jsme ohodnotili prosin ovou
èlenskou s hùzi s pøedná¹kou na¹eho pøedního gymno la Jaroslava Pro házky a projednali jsme pøípravu následují í výroèní èlenské s hùze s volnou tribunou.
Aè by se mohl zdát pøedstih jednání o sympóziu dost dlouhý, ¹tìstí pøeje pøipraveným
a proto jsme jednali o termínu { bude tentokrát 29. øíjna { a o mo¾ném místu konání.
V øíjnu jsou oèekávány volby i místní referendum a proto obvyklé místo a èas konání jsou
znaènì nejisté. Naskýtá se v¹ak ví e mo¾ností, proto pøezkoumáme v¹e hny a vybereme
nejvhodnìj¹í.
V souvislosti s døíve avizovaným ukonèením èinnosti ve výboru klubu se rozlouèili
od házejí í èlenové: Pøedseda Stanislav Stu hlík { a své podìkování zakonèil slovy: þ®ijte
blaze a pra ujte usilovnì.ÿ Knihovník Jaroslav Ka¹parovský se rozlouèil øka: þNeplaète { a
kdy¾ tak od radostiÿ, jen Jan Ziegrosser { èlen revizní komise { naznal, ¾e moudøí mlèí. ␁
Nakone jsme se spoleènì s pomo í samospou¹tì vyfotografovali a neformální besedou jsme ukonèili èinnost starého výboru Astrophyta. Nikdo to nebral pøíli¹ tragi ky,
vìt¹ina èlenù bude pravdìpodobnì ve výboru pokraèovat a je¹tì nebylo, aby nijak nebylo.

Èlenská s hùze 5. února 2016
Tato èlenská s hùze byla { jak bývá obvyklé { s hùzí výroèní, tentokrát volební a místo
hlavní pøedná¹ky byla volná tribuna.
Leè popoøádku:
S hùzi zahájil pøedseda Stanislav Stu hlík. Pøivítal v¹e hny pøítomné a upozornil na
kone ètyøletého volebního období výboru a nad házejí í volby výboru a revizní komise.
Následovala oznámení: Termín výstavy 28. kvìtna a¾ 5. èervna; termín sympózia,
pøedpokládá se 29. øíjen. Zároveò byla vyhlá¹ena soutì¾ o fotku na plakát. Podmínky jsou
obvyklé, redaktor vyzval ke støídmosti a dobrému výbìru nìkolika fotek. Hlasování bude
opìt anonymní, hodnotit budou èlenové výboru. Pøí¹tí s hùze je v jednání a je navr¾eno
nìkolik pøedná¹ejí í h. Bude to upøesnìno na webu.
Následovaly zprávy èlenù výboru s tím, ¾e budou nejprve pøeèteny a pøípadná diskuse bude
najednou na kon i. Radek Èe h pøednesl zprávu o èinnosti klubu za rok 2015 (viz dále v listu).
Rovnì¾ od Radka následoval plán èinnosti na
rok 2016 (viz té¾ dále v listu). Pokraèovala Jana
Èe hová pøednesením úèetní uzávìrky za rok
2015 a nanèního plánu na rok 2016 (obojí viz
dále). Z plánu vyplynul pøedpoklad vyrovnaného rozpoètu ve vý¹i 123 tisí Kè.
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Jan Ziegrosser za revizní komisi pøednesl revizní zprávu. Konstatoval, ¾e RK provedla kontrolu pokladní knihy, pokladní hotovosti,
inventáøe a inventární knihy a knihovny. Pokladní kniha a doklady
jsou úplné, pøehledné a mají v¹e hny nále¾itosti. Vý¹e pokladní hotovosti souhlasí se zápisy v pokladní knize. Inventáø a inventární
kniha jsou v souladu se skuteèností. Poèet knih v knihovnì souhlasí
se záznamy v eviden i. Finanèní hotovost byla èerpána v souladu
s nanèním plánem.
Nevze¹el ¾ádný pøíspìvek do diskuse a o v¹e h pøedlo¾ený h
zprává h bylo hlasováno najednou. Následnì byly zprávy hlasováním jednomyslnì s hváleny.
Po podìkování za dùvìru byly vyhlá¹eny volby. Nejprve Stanislav Stu hlík podìkoval
jako èlen odstupují ího výboru za vykonanou prá i a jednotu i v nìkterý h sporný h otázká h a názore h. Podìkování patøí nejen souèasným èlenùm, nýbr¾ i døívìj¹ím èlenùm za
dobu jeho èinnosti ve výboru. Z výboru klubu odstupují a znovu nebudou kandidovat: Jaroslav Ka¹parovský, Jan Ziegrosser a Stanislav Stu hlík. Nato oznámil novou kandidátku:
Revizní komise { Lubomír Hrubý (dosavadní) a Pavel Novák (nový kandidát). Do nového
výboru jsou navr¾eni dosavadní èlenové: Petr Metela, Radek Èe h, Jana Èe hová, Karel
Ka¹párek, Jiøí Peòás a Josef Polá h. Jako nový èlen je navr¾en Jiøí Kolaøík.
Èlenové klubu nemìli ¾ádné pøipomínky ke kandidátùm. Následnì byla hlasováním
jednomyslnì s hválena revizní komise. Dal¹ím hlasováním byl opìt jednomyslnì zvolen
navr¾ený výbor.
Dodateènì byl vznesen návrh hlasovat o ka¾dém èlenovi zvlá¹». Tøi hlasy pro v¹ak byly
pøehlasovány, proto volba komise výboru hromadným zpùsobem platí.
Následovalo vylosování vstupenek. Cenami pøispìli pøátelé Køivánek, Drápela a je¹tì
nìkdo, kdo unikl na¹í pozornosti. Dìkujeme.
Po slosování si je¹tì vzal slovo døívìj¹í a èestný pøedseda Astrophyta Josef Odehnal a
i on podìkoval za dobrou prá i odstupují ímu výboru a za to, ¾e pøispìl k dobrému jménu
klubu ve spoleènosti.
Nyní nastal èas pro pøíspìvky èlenù do oblíbené Volné tribuny.
Tu uvedl Petr Metela. Zahájila Jarka ®ivotská. Pøedvedla pøevá¾nì
snímky z na¹i h výstav kaktusù, které poøídila bìhem svý h slu¾eb
na výstavì. Nejprve ji zaujaly di hotomi ky se rozdìlují í hlavy mamilárií. Ve druhé èásti se zamìøila na detaily kvìtù a ne hala obrázky
s popisky plynout témìø bez komentáøe. Je fajn zastavit se, nemyslet
na ni a zakoukat se do kvìtù.
Jiøí Vítek, na nìho¾ se minule nedostalo, pøinesl 50 snímkù v¹eho huti ze zájezdù a výstav. Na nìkterý h jsme mohli vzpomenout
ji¾ ne¾ijí í h èlenù. Pravidelnì jezdí i do Chrudimi na Zavírání sezóny, proto ne hybìly ani snímky z Pavlíèkový h skleníkù. Dostalo se na mimotémata { Jiøí
se po hlubil tøeba svými pìstitelskými úspì hy s banánovníkem ve své kan eláøi. K vidìní
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byly i or hideje i kvetou í { zejména mexi ké { miniaturní kaktusy z vlastního skleníèku.
Minipøedná¹ka skonèila ukázkami z rekonstruk e (zateplování) obytného domu a nabídkou
pøedokenního skleníèku, na který ji¾ v nové lod¾ii nezbylo místo.
Dal¹í nastoupil se svou prezenta í pan Radomír Mrkva. Vrátil se
k loni naènutému tématu pojatému te hni ky (miniskalka). Tentokrát se rozhodl ví e vìnovat pìstování kaktusù v malé pøedokenní
sbír e. Obrázky rostlin v pøedokenní miniskal e s výhledem na Brno
od Lesné, kde pøedná¹ejí í bydlí, byly doplnìny i textovými tipy pro
pìstování. Vzhledem k venkovní kultuøe si po hopitelnì vybírá pøedev¹ím hladu a mrazu odolné druhy. Není v na¹em okolí zdaleka sám
a víme, ¾e mezi tìmito druhy jsou velmi krásnì kvetou í rostliny. Byli
jsme tedy oboha ení prezenta í plnou hezký h obrázkù i prakti ký h
pìstitelský h rad.
Pokraèoval dal¹í ji¾ z døívìj¹ka známý Rudolf Moulis. Pøedvedl si e
jen devìt obrázkù, zato v¹ak velmi zdaøilý h ukázek miniaturní h
kvetou í h turbinikarpusù, které svým velmi èasným kvetením vítají jaro u¾ zaèátkem roku. Pøipomnìl i pøíbìh z minulosti, kdy
tento druh byl je¹tì velmi vzá ný a zaèínal se u nás teprve pìstovat.
Následoval Mi hal Marèák, který si podobnì jako loni pøipravil povídání s obrázky z výstav, které nav¹tívil. Nejbli¾¹í byla v univerzitní botani ké zahradì výstava pøítele Tomandla. Dal¹í byla
výstava v Hodonínì. Byla v místnosti, rostliny od stejný h pìstitelù
se ka¾doroènì opakují. V Jihlavì mìli výstavu na nádvoøí místního
muzea se stahova í støe hou. Rostliny tak strávily pøevá¾nou èást
výstavy na èerstvém vzdu hu pod ¹irým nebem.
Dal¹í byla výstava v Ostravì, kde Mi hala zaujaly diskokaktusy, které
vypadaly jako z umìlé hmoty. Údajnì to bylo zpùsobem pìstování.
Pìstitel ne¹etøí vodou a rozumí zøejmì i hemii. Pøerov { tam byla
malá výstava, èlenù mají jen ¹est nebo snad osm. V Uherském Hradi¹ti se ¹patnì fotilo. Bylo tam toti¾ zoufale málo svìtla. Zlín zaujal
prostorem pøedsálí divadla, kde byla výstava naaran¾ována. V¹ude
dostatek místa, dùstojné prostøedí. Prodej byl rovnì¾ do ela rozsáhlý.
Poslední byla tentokrát Praha se dvìma vástavami. Na Slupi a v Tróji
ve skleníku Fata Morgana. Obojí ve znamení Pavla Heøtuse. Kdyby
tam nebyl on jako nejvìt¹í vystavovatel, byly by výstavy velmi hudé.
Ví e o tì hto výstavá h psal nedávno v Azetu Radek Èe h, který i doplnil Mi halùv výklad.
Na závìr svého pøíspìvku nám Mi hal Marèák pøedvedl nìkolik naskenovaný h materiálù z tiskovin a diapozitivù nalezený h v odpadu v jednom antikvariátu. Pøipomínají pana
Mouèku, bývalého pøedsedu, který se nedo¾il svý h leto¹ní h devadesátin.
Posledním pøispìvatelem byl Emil Va¹íèek z Blanska. Letos zaèal fotit ¹estého ledna.
Ve svém støe¹ním skleníku, který struènì pøipomenul, proto¾e nám u¾ pøedná¹el kdysi
døíve, nafotografoval jednak své rostliny a zároveò pøipomnìl a ukázal kaktusáøské prá e
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jako roubování, pøesazování, sbìr a èi¹tìní semen apod. Souèástí pøedná¹ky byly i prakti ké
rady. Emilovi se tøeba na prá i osvìdèila obrá ená bílá smaltovaná kry í deska ze sporáku,
na ní¾ je v¹e hno dobøe vidìt a ni se neztratí.
Na závìr Petr Metela, který volnou tribunu øídil, podìkoval pøedná¹ejí ím za pøíspìvky,
pøedal ka¾dému drobnou pozornost od výboru klubu a podìkoval v¹em pøítomným za úèast.
První únorový páteèní podveèer byl zá¾ivný a pestrý. Ve volné tribunì se tentokrát dobrou
organiza í dostalo na v¹e hny pøihlá¹ené. Nedostavila se nuda, uspokojeni mohli být jak
odborní i, tak pøedev¹ím bì¾ní kaktusáøi.

Ustavují í s hùze nového výboru 16. února 2016
S hùze nového výboru se tentokrát se¹la na neutrálním místì a to ve stylovém salónku
restaura e Severka, kam nìkdy hodí nìkteøí èlenové výboru a dal¹í èlenové na posezení po
èlenské s hùzi.
Prezident Bene¹ dohlí¾ejí í z obrazu na zdi vedle dobového rozhlasového pøijímaèe
se tak stal svìdkem voleb a prvního jednání nového výboru. Z neobvykle dlouhého zápisu
vybírám to nejdùle¾itìj¹í { a opìt popoøádku:
S hùzi zahájil bývalý jednatel Radek Èe h. Nejprve byla navr¾ena a bez pøipomínek
jednomyslnì s hválena revizní komise ve slo¾ení Lubomír Hrubý a Pavel Novák.
Následovala volba pøedsedy: Byli navr¾eni dva kandidáti a dostali mo¾nost, aby sdìlili
své volební programy a pøedstavy o budou ím fungování klubu pod jeji h pøípadným vedením. Hlasováním se pøedsedou klubu stal Petr Metela. Druhý kandidát { Jiøí Kolaøík { se
stal místopøedsedou.
Dal¹í funk e byly obsazeny témìø jednomyslnì podle s hématu minulého výboru:
Jednatel { Radek Èe h, pokladní { Jana Èe hová, distributor { Karel Ka¹párek, redaktorem
zùstává Josef Polá h. Knihovnu zatím povede ve svém bytì Stanislav Stu hlík a o ar hiv
se budou starat Stanislav Stu hlík a Petr Metela. Bez pøidìlìné funk e zùstává Jiøí Peòás.
Funk e ve Spoleènosti zatím zùstanou dosavadním èlenùm, není dùvod pro zmìnu.
Následnì se vedení s hùze ujal nový pøedseda a byla projednána øada dal¹í h organizaèní h mimoøádný h i obvyklý h vì í týkají í h se èinnosti klubu v dal¹ím období.
Bylo projednáno a s hváleno udìlení titulu èestného pøedsedy Stanislavu Stu hlíkovi.
K tomu dojde na dubnové èlenské s hùzi. Zároveò se výbor zabýval pøípravou výstavy
kaktusù.

Èlenská s hùze 6. bøezna 2016
S hùzi zahájil nový pøedseda Petr Metela. Nejprve oznámil funk e èlenù nového výboru.
Potom byla pøipomenuta uzávìrka soutì¾e o fotogra i na plakát. V souvislosti s pøípravou
výstavy vznikl problém s aran¾ováním. Hledáme pomo níky na aran¾ování, hlaste se, kdo
se na to tro hu ítíte. Ka¾dá pomo se ení. Stále jsou vítány jakékoliv mo¾nosti propaga e výstavy. Vyzýváme kohokoli, kdo mù¾e pomo i, aby hom mohli zpomalit nebo zvrátit
ubývání náv¹tìvosti.
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Na výstavu máme pøislíbeny stejné prostory jako v minulém ro e. Pøipravujeme nové
bannery na zviditelnìní výstavy. Na pøí¹tí s hùzi se budou vydávat pøihlá¹ky pro vystavovatele. Èísla vystavovatelù zùstávají stejná.
Oznámení, ¾e se nabízejí vìt¹í rostliny kaktusù, adresa u Petra Metely.
Následovalo slosování vstupenek, do kterého pøispìli rostlinami Petr Metela, Jaroslav
Dobiá¹, Franti¹ek Chládek, Emil Va¹íèek, sl. Chromá a Dalibor ©opf.
Pøedná¹ku jako hlavní bod s hùze si pøipravil Dr. Flek z Blanska.
Není tøeba jej podrobnì pøedstavovat, vìt¹inou si jej pamatujeme
z nedávný h pøedná¹ek, kdy nás zaujal poutavým vyprávìním i
velmi kvalitními a zajímavì nasnímanými obrázky. Déle ne¾ hodinu
nám vyprávìl o své loòské estì, kterou absolvoval se skupinou kaktusáøù pod vedením Jardy ©ni era po jihozápadì Spojený h státù
ameri ký h. Odlétali na pøelomu èervna a èerven e. Po ètyøiadvaeti hodiná h do estovali do Los Angeles. Po potí¾í h s pùjèováním
automobilù se odebrali smìrem na Las Vegas.
Cestou potkali rostliny E hino a tus poly ephalus velikosti míèù na házenou. Popula e kaktusù je tam do ela pìkná a zdravá. Poblí¾ rostly i odkvetlé
opuntie. I vìt¹ina ostatní h kaktusù byla po odkvìtu, tak¾e mnoho kvìtù dnes neuvidíme.
Na nìkterý h rostliná h ji¾ v¹ak dozrávala semena, jinde bylo ov¹em i pozdì na nì.
Rostliny v pøírodì bývají velmi hustì vytrnìné, èasto není vùbe vidìt epidermis. Rostliny stejného druhu se èasto vyskytují na jednom stanovi¹ti s rozdílnými znaky. Cestovatelé
se nìkdy dostávali i do blízkosti vojenský h objektù jako radarù, s armádou v¹ak nemìli
problémy a kaktusy si mohli prohlí¾et a fotografovat.
Je¹tì v Kalifornii mezi nejroz¹íøenìj¹í rostliny na tisí zpùsobù patøily E hino ereus
engelmannii a Es obaria vivipara, ta na dva tisí e zpùsobù. Spolu estují í e hino ereusáøi
Jan Miler a Jan Hadraba roz¹íøili na¹emu pøedná¹ejí ímu povìdomí o tomto rodu.
Dále pokraèovali do Nevady, kde se vyskytovaly rostliny E hinomastus johnsoni opìt
s variabilní barvou trnù od ¾luté do èervené. Nìkde byla barva otrnìní na nalezi¹ti stabilní,
na nìkterý h nalezi¹tí h v¹ak barva varírovala. Stanovi¹tì byla ¹tìrkovitá s absen í humusu.
Semen se mo nedalo najít, estovatelé jen pabìrkovali po mraven í h.
Západnì od jezera Moabe na¹li pouze hezké zlato¾luté opun ie, které je v¹ak lep¹í
ob házet obloukem. V té dobì rapidnì stoupaly teploty { pøes den i pøes 50 ◦ C a v no i se
¹patnì spalo pøi tøi eti stupní h.
V Nevadì pøejí¾dìli do kaòonu El Dorado, kde si pøi¹li na své opìt e hino ereusáøi.
Jako jedny z mála kvetou í h rostlin zastihli alespoò Fero a tus a anthodes. Terén kaòonu
má barevné vrstvy a vypadá velmi efektnì. V oblasti Nevady je velké su ho, velmi dlouho
tam nepr¹elo a pokles hladiny pøehradní nádr¾e byl asi 30 metrù. Je to zvlá¹tní, proto¾e
sousední Oklahoma pro¾ila tøi mìsí e pøedtím obrovské záplavy. I v oblasti E ho Hills byly
podobné e hinomastusy, svìtlej¹í otrnìní bylo vidìt i u star¹í h rostlin. I zde se vyskytovaly
døíve vyjmenované rostliny.
Co se týèe estování, ujeli za tøi týdny 11,5 tisí e kilometrù. Cesty byly dlouhé, únavnì
jednotvárné, samé roviny. Cestou se plánovanì potkali s Rí¹ou Kalaèem a se Zlatkem Janebou. Setkali se v krásné krajinì Snow Canyon.
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Nejúspì¹nìj¹í obrázky ze soutì¾e Foto na plakát

Jiøí Vítek

La hký/©vestková

La hký/©vestková

Jan Ziegrosser
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Z pøedná¹ek Volné tribuny v únoru

Kaktusy p. Mrkvy s výhledem na Brno

Turbinikarpusy Rudolfa Moulise
Na levé stranì jsou nejúspì¹nìj¹í snímky ze soutì¾e kromì vítìzného snímku dvoji e Jolana
©vestková a Tomá¹ La hký, který u¾ záøí na plakáte h. Vítìzùm a dal¹ím úspì¹ným blahopøeji. V¹em úèastníkùm i hodnotí ím èlenùm výboru dìkuji. Podrobnìj¹í vyhodno ení
najdete v pøí¹tím èísle.
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Pokud jde o divoká zvíøata a jinou havì», byli vzá nì k vidìní hadi, høestý¹i se rádi
zdr¾ovali v míste h, kde nedávno pr¹elo. Pøesto ji h mo nevidìli.
Na pomezí Utahu a Arizony obdivovali krásné rostliny Utahia sileri. Utahie si na rùzný h nalezi¹tí h za hovávaly ví eménì stejný vzhled. Vytrnìní bylo velmi tmavé a¾ èerné.
Pøeva¾ovaly jednohlavé rostliny, místy se vyskytovaly ví ehlavé. Nejmen¹í rostliny mìly kolem pìti entimetrù, semenáèky k vidìní nebyly. V¹ude pra¾ilo nemilosrdné Slun e. Proto¾e
to bylo na indiánském území, nebylo radno se nikde dlouho zdr¾ovat. I v sousední Arizonì
bylo prostøedí podobné.
Dal¹ím zájmem estovatelù byly nava hoje. Nìkteré byly na nalezi¹tí h dokon e oznaèeny ple hovými ¹títky. Hledání miniaturní h rostlin pøi zemi bylo velmi obtí¾né, zejména
do objevení první rostliny. Nìkteré rostliny nena¹li ani tehdy, mìli-li k dispozi i souøadni e
GPS. Na nalezi¹tí h v¹ak bylo pomìrnì málo rostlin.
Pøístup do indiánský h rezerva í bývá pouze na povolení, které na¹i estovatelé nemìli
a pøihodily se i nároèné situa e. V jedné ¹patnì oznaèené (povalenou edulí) indiánské
oblasti se potkali s hrubì ozbrojenými strá¾ i, kteøí byli dosti nevlídní. Hrozivá a nepøíjemná
situa e pak skonèila na¹tìstí pouze pokutou a vykázáním.
Poté pøejeli do vy¹¹í h nadmoøský h vý¹ek (kolem 2000 m) za pediokaktusy. Klima
tam bylo ponìkud pøíjemnìj¹í, krajina je porostlá nízkými borovi emi. Tam byl k nalezení
Pedio a tus paradinei, by» jej tam bylo málo a rostliny byly ukryté v trávì, s ní¾ splývaly.
Dal¹í kouzelnou krajinou byl Nord Canyon, jakásí odno¾ Grand Canyonu. Hledali
tam Pedio a tus bradyi. Hledali dlouho a na¹li asi ¹est rostlin tìsnì pøed hranou kaòonu.
Rostlinky rostly ve ¹tìrkovitém substrátu a byly vidìt díky své bílé barvì. A i zde byly témìø
v¹udypøítomné E. engelmanii.
Po pøejetí øeky Colorado je postihla prudká píseèná bouøe. Jako náhradu za nepohodlí
si u¾ili studené øíèní vody a výhledù na nádherné krajinné s enérie.
V Utahu na druhé stranì øeky nav¹tívili typovou lokalitu E hino ereus anonyensis.
Kousek dále na házeli S lero a tus wrightii. Aèkoli potkali rostlinu s poupaty, otevøené
kvìty jim zùstaly skryty.
Dobrodru¾ství a rostlin bylo je¹tì o nì o ví e, doprava a esty místy dost obtí¾né,
ni ménì za nalezení a vidìní napø. rostlin Pedio a tus simpsoni to rozhodnì stálo.
Pøedná¹ka byla i pøes nedostatek kvetou í h rostlin zajímavá a poutavá. Bylo to ostatnì
o enìno i na následují í s hùzi výboru a do budou na poèítáme s jejím pokraèováním,
proto¾e vyprávìní a obrázkù má Dr. Flek v záloze je¹tì mnoho. Èekají nás oblasti státù
Utah, Nové Mexi o, Arizona a Texas.

S hùze výboru 15. bøezna 2016
Oproti minulé { zakláda í { s hùzi mìla tato ji¾ pozvolnìj¹í prùbìh a ménì bodù k projednávání. Výbor se se¹el { a má se tak dít do budou na dále { u pøedsedy Petra Metely
v Lí¹ni. Projednávaly se podrobnìji polo¾ky jako program nejbli¾¹í h s hùzí, pøíprava výstavy, zejména její propaga e. Minulá èlenská s hùze a zejména pøedná¹ka Dr. Fleka byla
hodno ena velmi pøíznivì.
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Èlenská s hùze 1. dubna 2016
První jarní s hùze byla ponìkud netradièní. Byla leh e slavnostní a zvlá¹tní svou pøedná¹kou. I tentokrát to v¹ak vezmeme hezky popoøádku.
U¾ si pomalu zaèínáme zvykat na to, ¾e s hùze vede nový pøedseda klubu Petr Metela. Petr zahájil a zaèal rovnou instruk emi k výstavì. Prùbìh bude velmi podobný jako
v pøede¹lý h lete h. Na úterý oèekáváme nejví e brigádníkù kvùli tì¾¹í prá i. Rostliny je
nutno pøivézt nejlépe ve støedu, je¹tì mo¾no ve ètvrtek dopoledne. Rostliny do prodeje podobnì. Pravidlem je jasné a èitelné oznaèení rostlin názvem, enou a èíslem vystavovatele
v krou¾ku. V pátek kolem 16.30 bude o iální zahájení. Hudba je domluvena, bude zále¾et na poèasí. Nutno dodr¾ovat pravidla pro parkování vozidel a pou¾ívání manipulaèní h
vozíkù, aby hom nepøeká¾eli prodeji ve Ètyølístku. Nepøeká¾et, umo¾nit pro házení zákazníkù apod. Výstava konèí následují í nedìli v 18 hodin. Likvida e výstavy probìhne opìt
v pondìlí po 14. hodinì.
Z dal¹í h informa í stojí za zmínku: Zemøel kaktusáø Miroslav Marek z Velký h Pavlovi . Bylo vyøízeno podìkování tìm, kdo se zúèastnili slavnostního rozlouèení. Bude se
likvidovat sbírka, nejlépe v elku, pro zájem e byl sdìlen telefon. Dále byla inzerována bøe lavská výstava v ledni kém zámku v krásný h restaurovaný h konírná h od 6. èerven e
(pravdìpodobnì jen jeden den). Vstupné se nevybírá.
Do slosování vstupenek pøispìli enami Fr. Chládek a p. Dobe¹ová. Výbor dìkuje.
Hlavním bodem s hùze bylo v¹ak udìlení titulu Èestný pøedseda Stanislavu Stu hlíkovi. Petr Metela mu po deseti lete h, kdy byl stejným zpùsobem jmenován Josef Odehnal,
znovu podìkoval a pøedal jmenování a drobný tekutý dar.
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Stanislav Stu hlík si vzal slovo, aby podìkoval a pøedev¹ím, aby se ujal pøedná¹ky, kterou si
pøipravil.
Pøedná¹ka byla mimoøádná te hnikou. Odlo¾ili jsme datový projektor a oprá¹ili jsme promítaèku na diapozitivy 6 × 6. Samotná
pøíprava byla velkým vzpomínáním. První zábìry poøídil svým
pøístrojem Penta on Six pøesnì pøed ètyøi eti lety. S fotografováním na lm se Standa rozlouèil v ro e 2006. { Tedy po tøi eti
lete h a opìt je to kulaté výroèí.
Vzpomínámí se týkalo nejen jeho vlastní h rostlin, nýbr¾
obsáhlo i øadu dal¹í h kaktusáøù a jeji h rostlin. Jména a pøíbìhy
budou podle popiskù a mù¾e se stát, ¾e nìkde se objeví urèitý
¹um.
Prvním snímkem bylo Astrophytum asterias od Bohumila
S hutze { významného brnìnského kaktusáøe. Byla zmínìna a
ukázána i sbírka Zdeòka Fleis hera. Z významný h jmen zaznìlo
i jméno Otakara Sadovského, autora názvosloví køí¾en ù astrofyt
(napø. senas) a (spolu)autora knih o astrophyte h.
Dále se pokraèovalo podle abe edy { A antho aly ium glau um { které mìl z popudu
Bohumila S hutze, který o nìm napsal kdysi poutavý èlánek. Atd. atd. Pokraèovalo se
prakti ky ve stylu: þCo snímek, to pøíbìh.ÿ
©tosy rámeèkù na promíta ím stole se pod rukama promítaèe Radka Èe ha postupnì
pøemístily na druhou stranu. Vymezený èas ubìhl a myslím, ¾e ani tentokrát se nikdo z pøítomný h nenudil a nikdo nelitoval jarního podveèera stráveného v poslu hárnì. Obrázky
po házely pøevá¾enì od pøedná¹ejí ího, vyu¾il v¹ak místy i obrázky dal¹í h kaktusáøù. Kvalita promítaného obrazu byla poznamenána denní dobou a zatemnìním. Pøesto to bylo pro
nás { je¹tì pamìtníky této te hniky { dojemné pøipomenutí. Uvìdomili jsme si ohromný
rozhled a zku¹enosti pøedná¹ejí ího. Pøipomnìli jsme si døívìj¹í doby a mo¾ná nìkdo si
zavzpomínal a uvìdomil, o v¹e hno se za tu dobu zmìnilu. Co bylo fajn a o nestálo za
zmínku. Co nás trápilo a o nás tì¹ilo. Koho jsme kdy a kde potkali. Jaké rostliny jsme
vidìli a mìli. Jak jsme hltali vzá né informa e ze svìta. Jak jsme získávali semena a rostliny. Jak jsme snili o nesnadno dostupný h novinká h. Jak jsme vzá nì potkávali významné
osobnosti svìtového kaktusáøství i u nás v Brnì. Jak se nìkteré vì i pøibli¾ovaly a stávaly
samozøejmostí. Jak... Ka¾dý za sebe tì h þjakÿ najde urèitì elou øádku. Proè jimi plnit
Azet.
Doba se zmìnila. Te hnika rovnì¾. Zpra ování obrázkù je nyní mnohem snadnìj¹í a
dostupnìj¹í. Aèkoliv kvalita digitální h obrázkù ji¾ dohnala a nìkdy i pøekonala hemi kou
fotogra i, rád jsem si na ty doby vzpomenul a vìøím tomu, ¾e jsem nebyl sám. I já jsem následnì pøi nad¹eném hodno ení této s hùze a pøedná¹ky horlivì pøikyvoval. Bylo skuteènì
proè. Dìkujeme, Stando, stálo to za to.

S hùze výboru 12. dubna 2016
Výbor klubu v Lí¹ni projednal bì¾né organizaèní vì i, vyhodnotil minulou èlenskou s hùzi
a pøedná¹ku. Byli upøesnìni pøedná¹ejí í na následují í èlenské s hùze, pøíprava výstavy
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nabývá stále konkrétnìj¹í h rysù. Po o iální èásti s hùze jsme blahopøáli Jiøímu Kolaøíkovi
k narozeninám a pokraèovali ve volné debatì.

Výroèní zprávy odpovìdný h funk ionáøù klubu
Zpráva o hospodaøení Klubu kaktusáøù Astrophytum Brno za rok 2015
Pøíjmy

Výdaje

Èasopis a èlenské pøíspìvky

54 360 Kè

Výstava a prodej rostlin

49 875 Kè

Sympozium (vstupné)

7 900 Kè

Sponzorské dary

10 060 Kè

Vstupné na èlenský h s hùzí h

9 980 Kè

Ostatní (reklamní pøedmìty, staré èasopisy)

1 485 Kè

Celkem

133 660 Kè
Bì¾ný úèet

93 991 Kè

Pokladna

54 425 Kè

Celkem

148 416 Kè

Èasopis
39 620 Kè
Výstava
20 014 Kè
Sympozium
3 728 Kè
Zájezd
12 258 Kè
Azet
9 361 Kè
Nájem sálù
7 500 Kè
Literatura
10 244 Kè
Po¹tovní slu¾by
669 Kè
Odmìna pøedná¹ejí ím 2 820 Kè
Ostatní
877 Kè
Celkem
107 091 Kè

Plán hospodaøení Klubu kaktusáøù Astrophytum Brno za rok 2016
Pøíjmy

Výdaje

Èasopis a èlenské pøíspìvky

54 000 Kè

Výstava a prodej rostlin

45 000 Kè

Sympozium

5 000 Kè

Vstupné na èlenský h s hùzí h

9 000 Kè

Sponzorské dary
Celkem

10 000 Kè
123 000 Kè

Èasopis
37 000 Kè
Výstava
20 000 Kè
Sympozium
15 000 Kè
Zájezd
18 000 Kè
Azet
10 000 Kè
Nájem sálu { pøedná¹ky 10 000 Kè
Literatura
5 000 Kè
Po¹tovní slu¾by
2 000 Kè
Odmìna pøedná¹ejí ím
4 000 Kè
Neoèekávané výdaje
3 000 Kè
Celkem
123 000 Kè
Zprávy pøedkládá pokladní Jana Èe hová
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Zpráva o èinnosti Klubu kaktusáøù Astrophytum za rok 2015

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 vyhodno ena na¹e èinnost za uplynulé období.
Ná¹ klub vy házel ve své èinnosti z plánu prá e, který byl s hválen výroèní èlenskou
s hùzí v únoru 2015.
Jednou z na¹i h hlavní h èinností bylo zaji¹tìní èlenský h s hùzí. V minulém ro e
se uskuteènilo elkem 10 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.
V minulém ro e pøedná¹el jeden zástup e ze Slovenska, jeden z Polska, mimobrnìn¹tí
pøedná¹ejí í byli dva a zbývají í h ¹est pøedná¹ek obstarali na¹i domá í èlenové Astrophyta.
Je tøeba podotknout, ¾e jedna pøedná¹ka byla mimoøádná.
Na únorové výroèní s hùzi se volné tribuny zúèastnilo pìt na¹i h èlenù. Marek Najvar
a Tomá¹ Kulhánek ukonèili èinnost ve vedení Astrophyta.
Velmi dùle¾itým bodem na¹eho plánu je pravidelná výstava kaktusù i sukulentù. Tato
výstava je pravidelnì realizována v areálu Ètyølístku v Brnì-Bystr i. Loòská výstava se
konala v období 30. 5. a¾ 7. 6. 2015. Celkem se jí zúèastnil 41 vystavovatel a bylo vystaveno
1657 kvìtináèù. Na elkovém prùbìhu se podílelo 50 èlenù a odpra ovali dohromady 845
brigádni ký h hodin. Aran¾ování výstavy zvládla na výbornou Jarka ®ivotská s pomo níky.
Podìkování patøí v¹em, kteøí pøispìli jakýmkoliv dílem k na¹í výstavì.
Jako ka¾dý rok uspoøádal výbor první sobotu v záøí pro èleny, kteøí se podíleli na
realiza i výstavy, zájezd za kaktusy, tentokrát do vý hodní h Èe h. Nav¹tívili jsme elkem
ètyøi kaktusáøe, a to Kokoru, Mièka, Grunda a Dubna. Jako v¾dy tento zájezd výbornì
zorganizoval Petr Metela.
Dne 17. øíjna se uskuteènilo sympozium v Brnì-Lí¹ni na radni i. Na sympoziu byly
pøedneseny ètyøi odborné pøedná¹ky od domá í h èlenù Astrophyta, jmenovitì Jiøí Kolaøík:
Peru { zemì retardérù, Jaroslav Záhora: Mexiko a rod Steno a tus, Jan Gloser: Za sukulenty do Ji¾ní Afriky a Stanislav Stu hlík: Kaktusy podle abe edy. Celkem se zúèastnilo 79
kaktusáøù, z toho z brnìnské organiza e 54.
V ro e 2015 se výbor se¹el elkem 13krát. Na svý h s hùzí h se výbor zabýval zaji¹tìním pøedná¹ek, výstavy, sympozia, vydáváním Azetu a øe¹il pøipomínky z øad vás, èlenù.
Zpravodaj Azet vy¹el v ro e 2015 ètyøikrát. Díky svému redaktorovi má stále kvalitní
úroveò. Bylo by dobré, kdyby hom my, èlenové, ví e pøispívali a tím oboha ovali jeho obsah.
V ro e 2015 mìli èlenské pøíspìvky zapla eny 164 èlenové klubu. Èasopis z Prahy
odebírají 64 èlenové, na èlenské s hùzi 60 èlenù, dohromady 124, a 40 èlenù je bez èasopisu.
Ar hiv Astrophyta je ulo¾en u Petra Metely. Nezpra ované materiály postupnì zpra ovává Stanislav Stu hlík.
Knihovna, která je ulo¾ena v bytì pøedsedy, je prùbì¾nì doplòována o nové publika e
a má k dne¹nímu dni 1193 zaøazené tituly. Vzornì se o ni 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.
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Bìhem roku probìhla zmìna designu webový h stránek, adresa se nezmìnila. Adresa www.facebook.com/AstrophytumBrno je také beze zmìny. Aktualiza i obou medií
obstarává Radek Èe h.
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.
Plán èinnosti Klubu kaktusáøù Astrophytum Brno pro rok 2016

• Uskuteèní se 9 èlenský h s hùzí s odborným programem;
• Podzimní sympozium se uskuteèní v øíjnu 2016;
• Výbor se bude s házet pravidelnì jednou mìsíènì, pøípadnì mimoøádnì;
• Výstava probìhne ve Ètyølístku v termínu 28. 5.{5. 6. 2016;
• Bude zorganizován zájezd za kaktusy;
• Ètyøikrát vyjde zpravodaj Azet;
• Bude zaji¹»ována distribu e èasopisu Kaktusy a slovenského èasopisu Ca ta eae

et . 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 radì èasopisu Kaktusy.

Zprávy pøedkládá jednatel Radek Èe h

Noví èlenové výboru/revizní komise se pøedstavují
Ing. Pavel Novák

Od redaktora Azetu jsem dostal nejtì¾¹í úkol, jaký znám: Napsat v krátkosti nì o o sobì.
Proto¾e jsem to slíbil a jsem zvyklý sliby plnit, nezbývá mi, ne¾ to zkusit. Tak¾e: Narozen
v Brnì, stár 57 let, momentálnì bydlím v Chrli í h. A proto¾e jsem od ukonèení vysoko¹kolský h studií ¾eleznièním zamìstnan em, bydlím tam na nádra¾í. Kaktusy pìstuji s nìkolika
pøestávkami ji¾ od základní ¹koly. Popisovat, jak jsem se k tomu dostal, by v¹ak bylo pøíli¹
zdlouhavé, tak¾e a¾ nìkdy ústnì. Momentálnì moje sbírka pøedstavuje tak a 9{10 m2 .
Nejhojnìji jsou v ní zastoupeny rostliny rodu Mammillaria, které jsem si oblíbil ji¾ v poèát í h svého kaktusaøení pro jeji h vzhledovou rozmanitost, pomìrnì snadné pìstování
a znaènou o hotu ke kvetení i v nìkdy dosti drsný h podmínká h, kdy¾ se mi na nì obèas
nedostává volného èasu. Èlenem na¹eho klubu jsem zhruba od pøelomu tisí iletí, ni ménì
ji¾ pøed tím jsem do házel na s hùze jako host. A proè jsem se stal èlenem výboru na¹eho
klubu? Hlavnì proto, ¾e v souèasné dobì je èím dál ménì lidí, kteøí mají èas a hu» nì o
dìlat pro ostatní a myslím si, ¾e je dùle¾ité, aby v dne¹ní uspì hané a hekti ké dobì byly i
za hovány pøíle¾itosti k tomu, aby se lidé mohli setkávat a bavit i nìèím jiným, ne¾ jen pra í.
A k tomu by h htìl svoji pra í ve výboru pøispìt. Snad to jako krátké pøedstavení mé osoby
staèí.
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Ing. Jiøí Kolaøík

Kaktusy pìstuji s pøestávkami vynu enými ¾ivotními okolnostmi asi od roku 1968. Zpoèátku to prostì byly jen kaktusy, spe ializa e pøi¹la mnohem pozdìji kolem roku 1972 a
první mùj zájem byl o rod Gymno aly ium. Sbírka zùstala v Opavì u kamaráda a v Nìme ku
jsem se od roku 1984 zaèal vìnovat rodu Noto a tus a pozdìji kolem roku 1987 rodùm
S lero a tus a Pedio a tus. Po návratu do ÈR a bìhem budování rmy jsem po ro e 1999
zaèal s postupným roz¹iøováním sbírky o jihoameri ké mrazuodolné kaktusy. Po první estì
za kaktusy v r. 2008 do Chile a Argentiny nastal prudký rozvoj zájmu o rody Austro a tus
a Ptero a tus, obe nì tedy o rody, které sná¹ejí v zimì mráz. Od roku 2008 dodnes (bøezen
2016) jsem nav¹tívil Argentinu a Chile nìkolikrát, Peru a Bolívii jedenkrát. V USA jsem byl
v ro e 2011, proto¾e mrazuvzdorné kaktusy obou ameri ký h subkontinentù tvoøí vìt¹inu
mé sbírky. Z mý h est sestavuji pøedná¹ky a pøedná¹ím po elé republi e a na Slovensku. Samozøejmì také pøedná¹ím a tlumoèím v nìme ky mluví í h zemí h { Rakousku,
Nìme ku a ©vý arsku. Letos jsem byl zvolen místopøedsedou KK Astrophytum.

Pa hypodium bispinosum (L. f.) A. D. C.
Pa hypodium bispinosum z èeledi Apo yna eae popsal v ro e 1844 Alphonse Louis Pierre
Pyramus de Candolle (1806{1893), syn slavnìj¹ího botanika Augustina Pyrama de Candolle (1778{1841). Poprvé jsme se mohli setkat s druhovým jménem bispinosum u¾ v ro e
1782 jako E hites bispinosus L. f. a pou¾il jej takto Carl (von) Linné (1741{1783). Je¹tì
existuje jedno synonymum a to Belonites bispinosus E. Mey popsané v ro e 1837 Ernstem
Heinri hem Friedri hem Meyerem (1791{1858). Rod Pa hypodium ustanovil v ro e 1830
angli ký botanik John Lindley, a v pøekladu znamená tlustá noha. Domovinou vý¹e zmínìné
rostliny je Kapská provin ie v Jihoafri ké republi e.
Tento sukulent jsem vybral proto, ¾e jsem ve své sbír e zatím nevidìl kvést mnoho
pa hypodií. Zmínit mohu pouze dal¹í tøi své kvetou í zástup e, a to Pa hypodíum brevi aule
(¾lutì kvetou í forma, existuje je¹tì bìlokvìtá), Pa hypodium densi orum a Pa hypodium
su ulentum, kterému je Pa hypodium bispinosum velmi podobné. Po výsevu jsou obì rostliny k nerozeznání, diferen e se dostaví a¾ v pozdìj¹ím vìku, nebo pøi kvetení, o¾ je pomìrnì brzy, a po ètyøe h lete h. Získání semen dnes není ¾ádný problém, literatura udává
klíèivost asi dva roky. Výsev se provádí stejnì jako u kaktusù. Semenáèe i dospìlé rostliny
lze dr¾et v rùstu po elý rok pøi pokojové teplotì a nárazové záliv e. Pokud zimujeme hladnìji (okolo 10 ◦ C), provádíme zálivku velmi omezenì, a jednou za mìsí , a to i v pøípadì,
jestli¾e rostlina shodí olistìní. Stanovi¹tì nemusí být nutnì na pøímém slun i. V oblibì má
venkovní letnìní a pomìrnì èastou zálivku, v dobì vegeta e i dvakrát týdnì. Tato rostlina
má výhodu, ¾e snese i nìjaký ten pìstitelský pøehmat. Velmi vhodné je i tvarování vìtví,
nejlépe v pøedjaøí. Rostlina na fotogra i je asi deset let stará.
Text a foto na titulní strán e Radek Èe h

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
32

