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Jede vlak, já v nìm. . .
...babky ve vagónu mají snìm, jak praví tahle malá bábi s o nou, ten jistì jede seznámit se
s rodinou. Pravdu má { a ví, proè mám ten ¹at zánovní...
Jen ten titulek je pravdivý. Zbytek je zaèátkem jedné písnièky. Opravdu sedím ve vlaku,
poèítadlo na klínì a v ne zrovna pohodlné poloze si »ukám písmenka. Je sobota, první den
výstavy, jedu na odpolední slu¾bu. Vjeda do tunelu pravím prùvodèí: þJejda, to se nám nìjak
se¹eøilo...ÿ V zápìtí to po hopila a odkráèela do dal¹ího vozu k dal¹ímu estují ímu (jestli
tam ov¹em byl). Vlak je témìø prázdný, slu¹ní lidé v sobotu pøed polednem hystají obìd
nebo se na nìj aspoò tì¹í, plá ají se na zahrádká h, hodí po výlete h nebo o...
Vèera jsme zahájili výstavu. Bylo to { jako poka¾dé { tro hu stejné, tro hu jiné. Pøijda
do skleníku roznesl jsem ry hle edulky vystavovatelù, které hybìly nebo nebyly pìkné,
udìlal jsem pár fotek a hvíli na to se ¹lo ven na zahájení.
...v Ti¹novì pøistoupila nìjaká dìvèata, tro hu rozptylují moji pozornost, leè vra ím
se ke klábosni i...
Rozhlí¾ím se kolem sebe, moji nejbli¾¹í, s nimi¾ sedávám na pøedná¹ká h, tu nejsou.
Honza buduje osi na zahrád e a Milada zapomnìla. Nevadí, jde se na mexi kou svatbu.
Me hulíni se o¾enili, kapela dohrála a dozpívala ...a ty jsi byla ke mnì tak milá. K proslovùm
nastupují þhlavouniÿ. Poprvé zahajuje ná¹ nový pøedseda Petr Metela. Je struèný, upøimný,
ni neprotahuje. Dìkuje i Pavlu Kutílkovi, kterému pøedává tradièní lahev Olmeky a slovo.
©éf zahradního entra Ètyølístek oslovuje nás þpi hlonìÿ, zmiòuje, ¾e u¾ tady za tì h dvaadva et let stojí se tøetím na¹ím pøedsedou a ¾e z toho má radost, proto¾e ak e jako ta na¹e
pomáhají odli¹it jeho rmu od tì h konkurenèní h hyper-super a ¾e je na¹e spoluprá e
oboustrannì u¾iteèná. Nikdo o tom nepo hybuje. Dále vtipkuje o tom, o bude za dal¹í h
dva et let, ¾e se na to tì¹í a ¾e tady urèitì bude. Ani o tom ostatnì nikdo nepo hybuje {
aspoò myslím.
Jde se na výstavu, do prodeje, na pivo a klobásu, poslou hat muziku. Chvíli si øíkám,
s kým to odpoledne strávím, hodím od jedoho ke druhému, tu a tam se zastavím a nakone
se dávám do øeèi se ¹ikovnou mladou dámou, kterou znám od vidìní z pøedná¹ek. Sedí e
u svaèiny, kterou nám pøipravují Karel a Lubomír, zatím o Radek toèí pivo, povídáme
o ledaèem, a¾ najednou pohlédnuv na hodiny zjistím, ¾e mám nejvy¹¹í èas podìkovat za
milou spoleènost, rozlouèit se a mazat na vlak.
Máme to za sebou, druhý den je sobota a já se vra ím do toho vlaku. Mezitím pøistoupilo pár lidí, za hvíli budu vystupovat.
Výstava se nám, myslím, do ela povedla. Svìdèí o tom uznalá slova náv¹tìvníkù i jeji h
zájem o rostliny. Prohlí¾ejí, nakupují, vyptávají se a na¹i èlenové na slu¾bá h hvílemi dost
kmitají. Naopak jindy { zvlá¹tì po obìdì { je ponìkud volnìji, mám èas a pøíle¾itost, aby h
si výstavu dùkladnìji prohlédl a nafotil rostliny, které mì zaujaly nejví e.
Tolik dojmy z leto¹ní výstavy, urèitì o ní bude je¹tì dále nìjaká zmínka. Vèil je spí¹e na místì
pøedstavit vám obsah tohoto èísla. Bude tentokrát ví e zamìøeno na èleny klubu, kteøí se
v leto¹ním ro e do¾ívají nìjakého ¾ivotního þjubilejnaÿ (kouzelný výraz od Jana Weri ha) a
tím se toto èíslo z velké èásti stává spoleèenskou kronikou na¹eho klubu.
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Díky tìmto pøíspìvkùm je tento Azet pøedev¹ím dílem na¹i h èlenù a pøestává být
divadlem jednoho her e, o¾ mì po hopitelnì velmi tì¹í a jsem za to autorùm ohromnì
vdìèný.
Za pøíspìvky dìkuji i zaslou¾ilému pøedsedovi Stanislavu Stu hlíkovi, který si své
dojmy, poznatky a obrázky nene hává pro sebe, nýbr¾ se o nì se mnou, pota¾mo s vámi
podìlil. Bude to asi na pokraèování, písmenek a obrázkù je dost.
A nakone malé pøipomenutí histori ké: Máme letní prázdninový èas, po velmi su hém
zaèátku léta u¾ obèas zapr¹í, tak¾e pìstitelé poté, o pøi¹li o èást úrody kvùli jarním mrazùm
nabývají nadìji, ¾e to, o je¹tì zùstalo a mù¾e se urodit, by mohlo dorùst a dozrát pìknì a
kvalitnì.
Okurková sezóna je o¾ivena ne¹»astnými událostmi ve fran ouzské Ni e a v Nìme ku.
Ve Spojeném království se v referendu volièi rozhodli pro od hod z Evropské unie. Samozøejmì k obrovské nelibosti o iální h autorit. Propaganda se pokou¹í stra¹it a vyhro¾ovat
dalekosáhlými negativními dùsledky, zatím o nìkteøí komentátoøi a odborní i v tomto poèinu vidí velkou nadìji. Èas uká¾e. Ve sportu se na¹i pøedstavitelé mo nevyznamenali, hokej
a fotbal nejsou zrovna na vr holu slávy, jsou v¹ak drobné záblesky nadìje. Chystá se olympiáda v Brazílii, i ta je v¹ak poznamenána mnoha obavami a stíny. Obavy se týkají bezpeènosti
{ pøe ejen se tam oèekává velké mno¾ství lidí na jednom místì, komáøi pøená¹ejí í nákazu
Zika rovnì¾ na optimismu nepøidávají a ostudy kolem dopingu na ruské a etiopské stranì (a
pravdìpodobný kolektivní trest { neúèast tamní h sportov ù) vzbuzují rozporuplné reak e
a názory.
Souèasné dìní v na¹em klubu je odpoèinkem a nade hnutím do druhého pùlroku
po hezké a úspì¹né výstavì pøed dal¹í sérií èlenský h s hùzí s pøedná¹kami, zájezdem a
sympóziem, hrudimským zavíráním... A toto èíslo vás bude provázet zaèátkem této druhé
pùle leto¹ní kaktusáøské sezóny. Ne h» je vám s ním lehko a radostnì.
Pohoda, hezký den
Josef

Èlenská s hùze 6. kvìtna 2016
V úvodu s hùze pøedseda Petr Metela informoval o tom, ¾e plakáty (banery), na nì¾ se nìkdo minule ptal, u¾ se vyrábìjí, budou vèas, aby to vyhovovalo nám i Ètyølístku. K organiza i
výstavy { bude to ví eménì stejné, jen je nutno rostliny pøivézt o nejdøíve, tedy ve støedu.
Nabádal rovnì¾, aby si vystavovatelé dobøe a zøetelnì oznaèili své bedýnky, aby hom pøede¹li zmatkùm a nedorozumìním. Dále pøidal pozvánku od maïarského svazu kaktusáøù na
tradièní elostátní výstavu do Budape¹ti, nosným tématem budou notokaktusy.
Petr oznámil, ¾e nás opustil pan Miroslav Knesl z Vá¾an. Jeho památku jsme u tili
povstáním a hvílí ti ha. Vzpomínám si, ¾e jsme jej { a jeho sbírku { kdysi nav¹tívili v rám i
jednoho tradièního záøijového zájezdu. Co nadìláme { ¾ivot je prostì nemo stopro entnì
smrtelná.
Nakone Petr nabídl plakáty pro èleny na zviditelnìní výstavy a Jarka ®ivotská podotkla, ¾e velmi úèinným zpùsobem propaga e je internet, tedy obeslání svý h pøátel pozváním. Dobrá pøipomínka.
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Pøihlásil se i Stanislav Stu hlík a vysvìtlil, proè
minule na jeho pøedná¹ e byla nekvalitní projek e. Vzniklo to tím, ¾e lampa se pøehøála,
sklo se pokrylo vrstvou usazeniny a lampa se
dokon e elá vyboulila (viz foto). Kdyby byla
h ípla úplnì, bylo by to v pohodì, proto¾e mìl
náhradní. Co nadìláme { pøíle¾itst pro pøí¹tì,
diapozitivù má Standa je¹tì dost.
Do následují ího slosování vstupenek pøispìli pánové Hejlek, Chládek a Metela. Výbor
klubu jim dìkuje.
Zaèátek pøedná¹ky Ing. Miroslava So hùrka z Mikulova (i jej si
pamatujeme z døívìj¹ího klubového zájezdu) byl poznamenán nepøíli¹ zdaøilým pokusnièením se zvukovou te hnikou. Opìtovnì
jsme pøi¹li na to, ¾e spoléhat na místní te hni ké zázemí se pøíli¹
nevyplá í. Co takhle znovu otevøít problematiku vlastního ozvuèení v novém výboru, kdy¾ ten minulý nepøikládal této vì i valného
významu?
Zvukový záznam není pøíli¹ kvalitní a pøepisování není snadné
a pohodlné. Budu proto tentokrát ponìkud struènìj¹í vy házeje
hlavnì z toho mála, o mi utkvìlo v pamìti.
Po rozpaèitém zaèátku jsme se dozvìdìli, ¾e pøedná¹ejí í byl
v Ameri e èestná tkrát, z toho v Bolivii osmkrát. Dá se tedy pøedpokládat slu¹ná znalost a
zku¹enost. Na estu se vydali se stra hem tøeba o poèasí... Ne hybìly obe né informa e,
vidìli jsme tøeba bolivijskou vlajku, dozvìdìli jsme se základní zemìpisné informa e, vì i
pro pøipomenutí a zopakování.
Po drobném pøeru¹ení kvùli te hni kým problémùm jsme se dozvìdìli dal¹í obe né
vì i. Prvním pøekvapením bývá pøistání v La Paz a vý¹kový ¹ok, který ne v¹i hni estovatelé mohou sná¹et dobøe. Nevìdìl jsem, ¾e v Bolivii jsou ètyøi o iální jazyky. Pro estu je
potøeba nìkolik oèkování, existuje i riziko onemo nìní èagas, Varování se vyskytují na rùzný h míste h, nemo pøená¹í pøelétavá bodavá plo¹ti e. Plo¹ti e saje krev a pøi po¹krábání
se mù¾e dostat infek e do krve. V Bolívii je rovnì¾ velmi oblíbená koka, prý 30 % lidí ji u¾ívá,
¾výká se s vápnem.
Pøi estování je velmi èasté pøekonávání velký h vý¹kový h rozdílù, tøeba 1500 m.
Cestovatelé nevyu¾ívali pøíli¹ pohodlí ubytova í h slu¾eb, vìt¹inou no ovali v pøírodì. Nyní
se u¾ koneènì dostáváme ke kaktusùm. Prvnì byly zmínìny neokardenasie. Brzy jsme v¹ak
pøe¹li k hlavnímu pøedmìtu zájmu { k sulkorebutiím.
Pøiznám se, ¾e louskání zvukového záznamu je obtí¾né. Projev pøedná¹ejí ího, aè
vypráví zajímavé vì i a pøedvádí pìkné obrázky, pøipomíná spí¹e zaklínaèe hadù. Proto
pøene hám prostor na¹eho plátku následují ím aktivitám.
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Pøedná¹ka trvala asi hodinu, mo¾nost diskuse a dotazù jsme drobnì vyu¾ili. Na¹e èleny
zaujala zmínìná nemo zpùsobená prvokem Trepanosoma a ¾e preven í mohou být napøíklad stavební úpravy, aby se hmyz nedostával do obydlí dìravým zdivem. Jde o slo¾itìj¹í
problematiku.
Po pøedná¹ e následovalo posezení v oblíbené nedaleké Sever e.

S hùze výboru 17. kvìtna 2016
Výbor se se¹el v úplné sestavì na místì, na nì¾ si zaèínáme zvykat { v Lí¹ni u pøedsedy
Petra Metely. Jako obvykle jsme pro¹li minulý zápis, upøesnili plán následují í h pøedná¹ek
na èlenské s hùze a na sympózium, a probrali, o kdo dodá do Azetu. Hlavní v¹ak byla
pøíprava výstavy, proto¾e tato s hùze byla poslední pøíle¾itostí, kdy se dají vì i je¹tì osobnì
projednat. ©lo spí¹e o uji¹tìní se, ¾e jsme na ní významného nezapomnìli a o upøesnìní
nìkterý h malièkostí.

Èlenská s hùze 3. èervna 2016
Termín èervnové s hùze vy¹el { jako v nìkolika pøed hozí h lete h { do prùbìhu na¹í
výstavy kaktusù. S tím souvisely i dal¹í doprovodné jevy jako ni¾¹í zájem a úèast èlenù a
vzhledem k blí¾í ímu se letnímu slunovratu i svìtlo, které nedostateèné zatemnìní sálu
nedoká¾e dobøe potlaèit.
S hùzi vedl místopøedseda Jiøí Kolaøík. Èást výboru toti¾ byla v té dobì na výstavì.
Ohlásil, ¾e tentokrát nás èeká rod Huernia a podobné þsmradlákyÿ. Nebyly ¾ádné pøíspìvky
ani od výboru ani od ostatní h èlenù.
Dále oznámil, ¾e nás nìkteré èekají prázdniny a od záøí nastane obvyklý program. Na
záøí je domluven Jan Muller od Roudni e vyprávìt bude zejména o e hino ereuse h v USA.
V øíjnu se máme tì¹it na tradièní sympózium.
Do následují ího slosování pøispìl p. Jaromír Dvorský a dal¹í neznámý dár e nebo
dár i. Dìkujeme.
Po pravidelný h èáste h s hùze dostal slovo Jiøí Hadamovský. Jak ji¾ bylo oznámeno,
nastoupil pøedná¹ejí í, který k nám pøi¹el od Pøírami. Pamatujeme si jej z pøedná¹ky pøed
nìkolika lety, která byla rovnì¾ v èervnu v dobì konání výstavy.
Pøedná¹ka byla plná autorový h fotogra í z est i z vlastní sbírky. Na zaèátku nás mìlo
èekat asi ètvrthodinové seznámení s historií rodu a dále budou u¾ jen samì rostliny.
Pùvodnì byly tyto rostliny zaøazeny do èeledi As lepiada eae. Po ro e 2000 byly v¹ak
pøevedeny pod èeleï Apo yna eae. Dozvìdìli jsme se i pøesnìj¹í zaøazení. Zajímavé je,
¾e tyto rostliny rostou po elém svìtì. Tì h asi 400 sukulentní h roste pøedev¹ím v Afri e,
zabíhají i do Arábie a dokon e a¾ do Indie. Tøi druhy rostou i v Evropì a jeden na Kanárský h
ostrove h. Na jinak sukulenty bohatém Madagaskaru se vyskytuje jen ¹est druhù.
Spoleèným znakem je pìtièetný kvìt. Systém opylování je velmi slo¾itý, proto¾e pylová
zrna jsou ve shlu í h. Hmyz je musí vytrhávat a poté zase vkládat do jiného kvìtu. Je to
nepøedstavitelné, leè nìkdy se to povede i na¹im mou hám.
Historie poznávání tì hto rostlin sahá do 17. století. Tehdy se i roz¹íøily za okna obydlí
na¹i h pøedkù.
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Pokud jde o systematiku, poukázal na brnìnského
a nám známého Pavla Hanáèka, terý se zabývá rozbory DNA tì hto rostlin. Mo¾ná se doèkáme velký h
zmìn v systemati kém zaøazení tì hto rostlin.
Stapelie vznikly pøed 54 miliony let, pravé sukulentní stapelie jsou zde prý jen asi 5 milionù let.
Vývoj probíhá stále, vzhledem k lidskému vìku je to
v¹ak nepozorovatelné.
Do této skupiny rostlin patøí napø. voskovky. Ty
v¹ak nebudou pøedmìtem zájmu této pøedná¹ky. Padaly i dal¹í názvy rostlin, proto¾e v¹ak nebylo kdovíjak rozumìt, netroufám si je ze záznamu pøepisovat.
Kvìty mívají rùznou barvu. Ty, které opylují
mou hy, bývají tmav¹í, ty, na nì¾ hodí vèely, bývají
svìtlej¹í. Kvìty ne v¹e h druhù zapá hají, nìkteré
naopak voní.
Centrem vzniku je prý vý hodní Afrika, odkud
se rostliny ¹íøily na sever a na jih.
Co se týèe pìstování, mìli by hom se sna¾it kopírovat pøírodní podmínky. Dostatek svìtla, ne v¹ak pøímý úpal, proto¾e rostliny èasto
rostou v køoviná h. Vìt¹í rostliny bývají odolnìj¹í. Doporuèován je propustný substrát kvùli
zabránìní zamokøení. Pøihnojovat by se mìlo hnojivem s vy¹¹ím podílem fosforu a draslíku.
Se zálivkou musíme být opatrníþ hrozí-li sní¾ení teplot. V zimì v teple je potøebná pomalá
zálivka, aby rostliny ne høadly, ale jen pomalu se udr¾ovaly. Bujný rost není ¾ádou í. V¾dy
zále¾í na ostatní h ¾ivotní h podmínká h, zejména na teplotì.
Mno¾ení je nejsnadnìj¹í vegetativním zpùsobem. Mno¾ení semeny není obtí¾né, semena klíèí ry hle. Není v¹ak snadné si je vypìstovat. Semena není nutno moøit, do zálivky
klíèí í h rostlin pøidává pøedná¹ejí í Previ ur. Vegetativní mno¾ení je oproti tomu velmi
snadné, snad jen s výjimkou nìkolika málo rodù.
Úvodní þètvrthodinováÿ èást se protáhla na skoro 40 minut. Zase to v¹ak tolik nevadí,
nebyla nezajímavá. Jiøí nám poradil i dopruèenou kiteraturu, je vidìt, ¾e se tím zabývá
dùkladnì a systemati ky.
V dal¹í èásti asi hodinové pøedná¹ky jsme se dostali k huerniím poprvé popsaným
v ro e 1810. Pøibývaly dal¹í a dal¹í druhy a skupiny a rostliny podle abe edy. Vyprávìní bylo
zajímavé a pestré, obrázky hezké a kvalitní, i tentokrát ov¹em poznamenané pronikají ím
svìtlem z oken.
Po hodinì pøedná¹ka pokraèovala rodem Orbea.
Na pøepisování zbytku pøedná¹ky to v¹ak ani teï není. Záznamu jde si e pøi tro¹e
trpìlivosti a snahy rozumìt. Ani tentokrát v¹ak nebyla pou¾itá zvuková te hnika, o¾ ponìkud kazilo elkový dojem z jinak zdaøilé pøedná¹ky odborníka. A» si to pøipustíme nebo ne,
pøedná¹ejí í nedoká¾e nikdy vykládat dostateènì mo ným hlasem, by» se o to na zaèátku
pokou¹el. A jako i obèas v minulosti, i tentokrát jsme sly¹eli ozývají í se telefony.
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S hùze výboru 14. èervna 2016
S hùze se pøedev¹ím zabývala hodno ením nedávno skonèené výstavy kaktusù. Výstava
byla velmi zdaøilá jak rostlinami, uspoøádáním, zaji¹tìním slu¾eb a brigád, tak i z nanèního
hlediska. (Nemám bohu¾el je¹tì vyúètování, tedy bilan i, kterou obvykle v Azetu pøedkládám, snad pøí¹tì.) Shrnuli jsme i úkoly do budou na, na nì¾ je tøeba myslet a vèas je zajistit.
Jedná se tøeba o propaga i, banery, edule apod. Debatovalo se i o mo¾ný h budou í h
variantá h pro konání výstavy. Jiøí Kolaøík se vzdal své odmìny za slu¾by a ne hává ji klubu
jako sponzorský dar. Výbor dìkuje.
Dále byl projednán a podpoøen nákup nového poèítaèe a projektoru na pøedná¹ky. Byly
stanoveny základní te hni ké po¾adavky a podle ni h budeme vybírat konkrétní zaøízení.
I tentokrát výbor projednal budou í pøedná¹ejí í na èlenské s hùze a na sympózim,
èasto ¹lo jen o upøesnìní a uji¹tìní, o u¾ je domluvené a pøislíbené.
Aktuální se stává pøíprava zájezdu. Má se konat v sobotu tøetího záøí. Pokud jde o smìr,
kam se vydáme, zajiskøil pøedseda výrokem: þØeknite si kam a já to zorganizuju.ÿ V¹e
nasvìdèuje tomu, ¾e po lete h se opìt podíváme na plzeòsko.
S hùze skonèila gratula í Janì Èe hové k jejím narozeninám a pokraèovalo se obèerstvením a volnou diskusí o ledaèem.

S hùze výboru 12. èerven e 2016
První prázdninová s hùze byla mírnì odli¹ná. V této dobì nás ni ne¾ene a netlaèí, výstava
je za námi, druhá èást sezóny teprve pomìrnì daleko pøed námi a tak je èas a pøíle¾itost se
vìnovat tématùm, na nì¾ jindy nezbývá èas.
Jedním z ni h je i poøízení nové te hniky. Zaèínají padat konkrétnìj¹í návrhy a nabývá
to jasnìj¹í podoby.
Rovnì¾ byl èas na diskusi o mo¾nosti poøízení hybìjí í h knih do klubové knihovny a
rùzný h propagaèní h materiálù.
Proto¾e na¹i èlenové pra ují i ve výboru a redakèní radì na elostátní úrovni, pøi¹la øeè
i na mo¾né kandidáty na pøí¹tího Zlatého Alberta.
V neposlední øadì byla øeè i o nový h stanová h a organizaèní h zále¾itoste h Klubu
po zmìná h Obèanského zákoníku.

Pøed s hùzí na terase u Petra metely
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Výstava kaktusù { Astrophytum Brno
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Fotogra e na vnitøní barevné dvoustranì
Levá strana { Výstava kaktusù Astrophytum Brno v den zahájení
• Èelní pohled do výstavy
• Expozi e vìnovaná nìkdej¹ímu pøedsedovi Josefu Mouèkovi s jeho oblíbenými

mamiláriemi

• Dva nejdùle¾itìj¹í, bez ni h¾ by to ne¹lo { Pavel Kutílek a Petr Metela
• Dva nejdùle¾itìj¹í, bez ni h¾ by to nebylo ono { Karel Ka¹párek a Lubomír Hrubý

Pravá strana { Výstavy kaktusù Libo hovi e a Praha, Radek Èe h
• Libo hovi e { mamilárie témìø jako v pøírodì
• Libo hovi e { èást výstavy
• Libo hovi e { rod Euphorbia
• Praha { kolek e rodu Lithops
• Praha { expozi e Petra Pavelky

Neve¹lo se minule { starý výbor se louèí
Poslední spoleèné foto konèí ího výboru klubu v lednu 2016. Zleva Karel Ka¹párek (distributor), Lubomír Hrubý (revizní komise), Jana Èe hová (pokladní), Jaroslav Ka¹parovský
(knihovník), Jiøí Peòás, Jan Ziegrosser (revizní komise), Stanislav Stu hlík (pøedseda),
Josef Polá h (redaktor), Petr Metela (místopøedseda) a Radek Èe h (jednatel).
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Inspekèní esta po výstavá h kaktusù
Ètvrtého èervna 2016 jsem se zúèastnil redakèní a vydavatelské rady èasopisu Kaktusy. Jak
v¹i hni víte, druhým èlenem za Brno je ná¹ èestný pøedseda Stanislav Stu hlík. Okolnosti
tomu htìly, aby hom jeli i s prezidentem Spoleènosti èeský h a slovenský h pìstitelù
kaktusù a sukulentù Jaroslavem Ví hem. Má u Brna rodinu, u které trávil víkend, tak¾e
jsme se domluvili a estovali ve tøe h.
Proto¾e jsme do Prahy pøijeli s èasovou rezervou, nav¹tívili jsme prvnì výstavu pra¾ský h kaktusáøù, kam nás pozval jeji h pøedseda Ivan Bì»ák. O výstavì jsem referoval loni,
i letos byla v podobném du hu. Pùlmetr ze své sbírky, kde vystavovalo deset kaktusáøù, a
potom bylo na výstavní plo¹e umístìno nìkolik stolù s u elenými kolek emi. Zaujaly mì
dvì expozi e, a to vìt¹í kaudexní rostliny Petra Pavelky a asi metr ètvereèní rodu Lithops od
majitele, jeho¾ jméno si nepamatuji. Prodej byl také zajímavý, aè na kon i výstavy, dalo se
tam le os vybrat a doplnit tak sbírku.
Poté následovala Redakèní rada, kde jsme probírali pøipravené tøetí èíslo èasopisu
Kaktusy. Pøítomen byl také Jan Gratias, známý propagátor sukulentù a autor øady knih,
který nás pozval na výstavu roudni ký h kaktusáøù, která se konala ve skleníku na zámku
Libo hovi e, které le¾í asi 15 km od Roudni e nad Labem. Pùvodnì neplánoval s námi estu
absolvovat, ale proto¾e jsme skonèili brzy, nakone si to rozmyslel a jel. Právì pøi diskusi
v autì vznikl název na¹í výpravy. Jan Gratias nebyl toti¾ oèekáván, proto¾e mìl slu¾bu a¾
v nedìli. Výstavní plo ha zaujímala obì strany skleníku a uprostøed byly je¹tì umístìny stoly.
I kdy¾ není roudni ká organiza e nijak zvlá¹» poèetná, se¹lo se na výstavì velké mno¾ství
rostlin, a to jak kaktusù, tak i ostatní h sukulentù. Osobnì se mi nejví e líbila kolek e rostlin
rodu Euphorbia, které byly krásnì èisté a bez jediné skvrnky. Na levé stranì byla vystavena
skupina nìkolika misek osazený h mamiláriemi a doplnìna kameny a ¹tìrkem na povr hu.
Jak jsem se dozvìdìl, kaktusy patøily zahradníkovi libo hovi kého zámku, jen¾ byl ¾ákem
Libora Kunteho { velkého znal e nejen mexi ký h kaktusù. Po nezbytném fo ení jsme se
odebrali na obìd a poté k domovu.
Cestou zpìt jsem nabídl Jardovi Ví hovi, aby nav¹tívil i na¹i brnìnskou výstavu. Na¹tìstí mìl je¹tì tro hu èasu, tak souhlasil. Myslím, ¾e výstavu ve Ètyølístku popisovat nemusím, drtivá vìt¹ina z vás ji jistì nav¹tívila. Tím by h uzavøel na¹e putování (inspek i) po
èeský h a moravský h výstavá h.
Hodno ení je elkem jednodu hé, ka¾dá výstava byla svým zpùsobem nìèím zajímavá.
A která byla nejhezèí? Na to odpovídat nebudu, proto¾e jsem patriot a stejnì by to byl jen
subjektivní názor.
Radek Èe h

Botani ká zahrada Palmengarten { Frankfurt
Kdo se dostane do Frankfurtu nad Mohanem, nemìl by si ne hat ujít náv¹tìvu botani ké
zahrady Palmengarten (zalo¾ena 1868). Termín þbotani ká zahradaÿ je tro hu zavádìjí í,
proto¾e Palmengarten není jenom botani kou zahradou, ale i obrovským výletním parkem,
kde je mo¾né strávit èas uprostøed zelenì. Na 22 hektare h naleznete opravdu v¹e hno, o se
rostlin týká { od tropi ký h skleníkù pøes palmový skleník a¾ po skleník se subantarkti kou
órou. Samozøejmostí jsou i venkovní expozi e nejrùznìj¹í h rostlin, temati ky zamìøené
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(rù¾e, stepní rostliny, rododendrony atd. atd.). O v¹e se stará asi 120 zamìstnan ù, z toho
je asi 70 zahradníkù. Kromì stálý h expozi je poøádáno eloroènì mnoho nejrùznìj¹í h
jednorázový h ak í. V dobì na¹í náv¹tìvy (duben 2016) byla v pøedsálí palmového skleníku
výstava zdej¹í h azalek, k tomu i výstava malý h so h a obrázkù. Ale urèitì je lépe se tam
podívat, ne¾ o tom jenom èíst.
Co zajímá kaktusáøe pøedev¹ím? Po hopitelnì kaktusy a dal¹í sukulenty, proto k nim.
Mìli jsme výhodu v tom, ¾e na¹ím prùvod em byl jeden ze zdej¹í h zamìstnan ù, se kterým
jsme se dostali i do objektù veøejnosti nepøístupný h. Kdy¾ nìkde ve svìtì vykvete Amorphophallus titanum svým obrovským kvìtem, je to senza e, která se èasto publikuje. Zde
byl jeden skleník (neveøejný) vìnován tomuto rodu { a rostliny zde bì¾nì kvetou, vèetnì
A. titanum, který je zastoupen ve ví e rostliná h. Nebyli jsme pøítomni ve správnou dobu,
nìkteré druhy rodu si e kvetly, jen¾e ne ty nejvìt¹í.
Ale zpìt ke kaktusùm a jiným sukulentùm. Jsou soustøedìny v ji¾ní èásti komplexu
skleníkù zvaný h þtropi ariumÿ (pìtidílná èást, zvaná su hé tropy na rozdíl od severní èásti
{ vlhký h tropù {, kde je zastoupena vegeta e napø. ml¾ný h lesù nebo mangrove). Skleníky mají pùdorys tvaru osmi ípé hvìzdy. Jednotlivé skleníky su hý h tropù jsou vìnovány
v¾dy jedné oblasti, ve které rostou kaktusy a sukulenty (napø. polopou¹tì, ml¾né pou¹tì,
savana). Ve vstupním skleníku se otáèí velká maketa zemìkoule s vyznaèením rostlinný h
pásem. Nebudu zde rozebírat rostlinná spoleèenství jednotlivý h skleníkù, spí¹e se budu
sna¾it upozornit na zajímavé rostliny. Hned po vstupu upoutá pozornost obrovská Opuntia
elata { je tøeba ale zvednout hlavu, proto¾e sahá a¾ ke stropu skleníku. Majetkem Palmengarten je od roku 1930, pøi pøistìhování do nového skleníku (tropi arium bylo vybudováno
v osmdesátý h lete h minulého století) ji bylo nutno velmi radikálnì oøezat, ale ry hle opìt
narostla do dne¹ní h rozmìrù. Pozoruhodný je rovnì¾ obrovský E hino a tus grusonii, asi
70 m ¹iroký. V ro e 1936 byl dovezen pøímo z Mexika, jeho stáøí se odhaduje na 250 let.
Welwits hia mirabilis je zastoupena ve ví e exempláøí h, samèí h i samièí h. Nejstar¹í
rostlina po hází z roku 1955, mlad¹í rostliny byly vypìstovány ze semen vysetý h pøímo na
parapet kon em devadesátý h let minulého století. Pøi pravidelném zavla¾ování rostou relativnì ry hle. O hranná sbírka notokaktusù není volnì pøístupná, jen po pøed hozí domluvì.
Wigginsie jsou zde ve velkém poètu a v dobrém stavu, o¾ se bohu¾el nedá øí i o dal¹í h
notokaktuse h.
Kaktusy a sukulenty bývají v létì vysázeny volnì. Venku v¹ak je¹tì nebyly. Je¹tì zimovaly ve sklení í h. Venku byly pouze dva kaktusy { kovové plastiky.
A¾ budete ve Frankfurtu nad Mohanem, zaøaïte se mezi onì h 800 000 náv¹tìvníkù,
kteøí nav¹tíví botani kou zahradu ka¾dým rokem. Urèitì budete spokojeni.

Stanislav Stu hlík
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Jan Hara¹ta { 85 let
Honza se narodil 9. èervna 1931 v Brnì. Po absolvování základní ¹koly vystudoval støední
¹kolu zahradni kou v mìstì Ledni e, kde po absolutoriu i vyuèoval. Po ukonèení kantorské
kariéry pra oval jako zahradník v nemo ni i na uli i Pekaøská.
Zaèátkem 60. let ho zaujaly kaktusy, zejména rody E hino ereus, Thelo a tus a Mexi o
jako elek, snad s výjimkou rodu Fero a tus.
Já osobnì si pamatuji, jak jsem byl v ro e 1987 pøíjemnì ¹okován skupinou pravokoøenný h en efalokarpusù strombiliformis na výstavì v botani ké zahradì, tedy v dobì, kdy
se ze stra hu pøed ztrátou roubovaly i rostliny z ji¾ní Ameriky.
Jak asi v¹i hni víte, Honza dlouhá léta pùsobil ve výboru Astrophyta Brno, také
aran¾má vìt¹iny výstav byla jeho zásluhou.
Nyní si Honza pone hal pro radost pár desítek nejoblíbenìj¹í h kaktusù, ale stále
aktivnì nav¹tìvuje s hùze a je v¾dy pøipraven pomo i Astrophytu radou i pomo í.
Honzo, za elý výbor a Astrophytum Brno Ti pøeji hodnì zdraví, spokojenosti a samozøejmì i Tvùj nezamìnitelný elán do ¾ivota a prá e.
Kamarád Jirka Peòás

Ing. Stanislav Stu hlík { èestný pøedseda Astrophyta
Se Standou Stu hlíkem jsem se poprvé setkal ve výboru Astrophyta v ro e 1974 na výroèní
èlenské s hùzi (v té dobì se konala v prosin i). Jako nový kandidát do výboru byl navr¾en
Standa, stejnì jako ostatní kandidáti byl do výboru odsouhlasen 100% poètem hlasù. Bylo
to v období rozkvìtu Astrophyta, proto¾e se ka¾doroènì poèet èlenù zvy¹oval (dnes u¾ je to
bohu¾el obrá enì z rùzný h dùvodù). V poèát í h 70. let se poèet èlenù roènì zvy¹oval asi
o 50 novì zaregistrovaný h a dosahoval v tomto ro e ji¾ ví e ne¾ 450 èlenù. V novì zvoleném
výboru poèátkem ledna 1975 na ustavují í výborové s hùzi byl Standa spolu s Rudolfem
Èerným a se mnou zvolen do Revizní komise (v pøed hozím období jsem byl v revizní komisi
spolu s dal¹í legendou brnìnský h kaktusáøù panem Antonínem Hline kým, který se v ro e
1974 vzdal èlenství ve výboru a na jeho místo byl nominován právì Standa).
Jak èas bì¾el, Standa postupnì zastával rùzné funk e ve výboru. Byl knihovníkem
i ar hiváøem. V ro e 1999 se mi podaøilo jej pøesvìdèit spolu s dal¹ími kamarády, aby
pøevzal funk i pokladníka v SÈSPKS, ve které pùsobí dodnes. Po nìkolikaleté odml e,
pøedev¹ím pøestìhováním mimo Brno (do Mìlèan) se znovu do výboru vrátil v ro e 2001.
Pro jeho vlastnosti jsem si jej vybral do funk e jednatele Astrophyta. Po mém odstoupení
z funk e pøedsedy Astrophyta v ro e 2005 se stal jeho pøedsedou. Letos v únoru na výroèní
s hùzi se rozhodl ukonèit funk ionáøskou kariéru v Astrophytu. ©tìstím pro Astrophytum
je, ¾e se nám se Standou podaøilo vy hovat relativnì mladé nástup e, kteøí jsou zárukou, ¾e
Astrophytum bude i nadále hrát významnou roli i z hlediska elostátního. Standa nejen svou
bohatou publikaèní èinností (podrobnosti se mù¾ete doèíst v èasopise Kaktusy 2013/4), ale
pøedev¹ím svojí peèlivostí, svìdomitostí a dùsledností ve funk í h, které zastával, proslavil
nejen sebe, ale i Astrophytum.
Stando, i kdy¾ Ti nìkteré funk e v SÈSPKS zùstaly, u¹etøený èas mù¾e¹ vìnovat na¹í
spoleèné zálibì a estování. Èlenové nejen Astrophyta se mohou nadále tì¹it na Tvé pre izní
pøedná¹ky plné nádherný h snímkù z nalezi¹» i kultury. Ne náhodou Ti na èlenské s hùzi
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1. dubna 2016 za v¹e, o jsi za dlouhá léta vykonal nejen pro Astrophytum, byl udìlen titul
Èestný pøedseda Astrophyta. Dovol, aby h Ti k tomuto vyznamenání poblahopøál nejen
jménem svým, ale troufnu si tvrdit i jménem v¹e h èlenù Astrophyta a popøál Ti pøedev¹ím
hodnì ¹tìstí a zdraví do dal¹í h let.
Josef Odehnal, èestný pøedseda Astrophyta

Vytesat a vyle¹tit! Lépe se to snad napsat nedalo. Díky, pane Odehnale. Ví e ne¾ výsti¾né. Mo¾ná ani netu¹íte,
jak se va¹e slova potvrzují. U¾ teï mám od Standy tøi estovatelské èlánky, které { jak jsem zmínil { vyjdou na
pokraèování. Pøiznám se, ¾e takto nìjak si pøedstavuji þdù hodÿ. Nebýt svázaný pra í (by» ji tøeba mám rád)
a pra ovní dobou, dìlat nejlépe, jak umím, to, o mì baví a o pøiná¹í radost mnì i druhým. A tøeba i to, kdy¾
nìkdo øekne: þDík, to se ti povedlo.ÿ
K podìkování a blahopøání se upøímnì pøidává elá redak e Azetu Fotogra e laureáta vy¹la v minulém
èísle na s. 27.

Hlína na kaktusovém výsluní
Zaènu tro¹ku ze ¹iroka. Hlína, kde ¾iji, je malá obe s asi 250 obyvateli. Proè kaktusové
výsluní? Kromì mì se kaktusùm a sukulentùm vìnuje i moje ¾ena, kterou v¹i hni znáte
jako pokladní Astrophyta. Dále máme v na¹í malebné ob i je¹tì dal¹í tøi men¹í sbírky.
Myslím, ¾e na poèet obyvatel to není vùbe málo. ®e by h zalo¾il novou organiza i? Dìlám
si samozøejmì legra i. V na¹í dìdin e z organiza í pra uje Sbor dobrovolný h hasièù a také
zájmové sdru¾ení Babine . To se sejdou ¾eny bez rozdílu vìku a za podpory obe ního úøadu
se vìnují rùzným pra ím, namátkou vaøení, výtvarné èinnosti nebo tøeba pletení obvazù pro
malomo né v Indii. Samozøejmì dùkladnì a svìdomitì proberou ve¹keré dìní v ob i.
Na pátek 22. dubna 2016, kdy se pravidelnì jednou mìsíènì s házejí,
zajistil starosta ob e pøedná¹ku zamìøenou právì na kaktusy. Pøedná¹el významný brnìnský kaktusáø Jaroslav Pro házka. Tématem jeho
pøedná¹ky byly samozøejmì kaktusy, které rostou v Argentinì a hlavnì
strasti a radosti z est po ji¾ní Ameri e. Jardu znám do ela dlouho a
nìkolik velmi odborný h pøedná¹ek jsem vidìl. Vím, ¾e je v rodu Gymno aly ium velmi fundovaný èlovìk, jsou to také jeho nejoblíbenìj¹í
rostliny. Právì proto mì mile pøekvapila jeho prezenta e na Hlínì.
Mohli jsme shlédnout obrázky z jeho nìkolika est, vysle hli jsme si
podrobnosti o estování, stravování i ubytování. Rovnì¾ jsme vidìli
nìkolik zábìrù z Rallye Paøí¾ { Dakar, velmi mnoho stanovi¹» a doprovodné vegeta e. Zaøadil i nìkolik obrázkù z Patagonie. Pøedná¹ka trvala bezmála dvì a pùl hodiny. Bìhem
vyprávìní odpovídal i na rùzné dotazy zvídavý h poslu haèek. Jen na okraj, kdyby nebyl
na úøadì starosta, byl jsem jediný zúèastnìný mu¾. Pøesto¾e to mìlo být zamìøeno i na
pìstování kaktusù, vùbe se na toto téma nedostalo. Místním ¾enám se jeho vystoupení
velmi líbilo a u¾ padaly návrhy, kdy by se nì o podobného mohlo zorganizovat znovu. Kdyby h mìl hodnotit, pøedná¹ka byla velmi pestrá, poutavì Jarda vyprávìt umí, a ¾e je dobrý
fotograf, jsme se pøesvìdèili nìkolikrát v Brnì. Tak¾e, snad nìkdy pøí¹tì.
Text a foto Radek Èe h
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Významná výroèí èlenù klubu
Letno tabulkovì pøipomínáme dal¹í nedávná kulatá a pùlkulatá výroèí èlenù klubu, o ni h¾
máme potøebné údaje a která pro Azet sleduje a dodává Karel Ka¹párek. Dìkuji, Karle.
Vezmìne to tedy s podìkováním a blahopøáním tentokrát abe ednì.
Ka¹párek Karel
Ka¹parovský Jaroslav
Køivánek Vladimír
Tenk Karel
Ulèák Zbynìk
Va¹íèek Emil
Vykoukal Ladislav
Záhora Jaroslav

Tri hodiadema densum (Haw.) S

55
65
70
75
50
70
70
55

hwantes

Dnes pøedstavený taxon byl popsán ji¾ v ro e 1795 jako Mesembryanthemum densum a do
rodu Tri hodiadema ho pøevedl v ro e 1926 S hwantes. Rostlina patøí do èeledi Aizoa eae
(kosmat ovité) a po hází z Jihoafri ké republiky z provin ie Ji¾ní Kapsko. Tri hodiadema
byla fo ena u nás na oknì a výsev byl proveden na Slovensku. Mno¾it se dá i zakoøenìním
øízkù po tvarova ím øezu. Proto¾e roste velmi pomalu, je ka¾dý nevhodný zásah do koruny
dlouho vidìt. Výhodou tohoto sukulentu, který pøipomíná kaktus, je, ¾e z nìj lze snadno
vytvoøit bonsaj. Nemá problém ani s povyta¾ením ztloustlý h koøenù nad povr h substrátu
za pøedpokladu, ¾e se to provádí jen po malý h kous í h. Zálivka se provádí rovnì¾ jako
u bonsají, èasto, ale v mírný h dávká h, klidnì po elý rok. Jakmile rostlina zaène nasazovat
poupata, se zálivkou na hvíli poèkáme do doby, ne¾ zaènou pøipomínat malé semenáèky
kaktusù, a poté mù¾eme opìt pravidelnì zalévat. Rostlina má ráda maximum slun e pøes
zimní období, v sezonì ostatní h sukulentní h rostlin v¹ak vy¾aduje nepøímé slun e. Nesná¹í sluneèní úpal a nehybný vzdu h, naopak snese krátkodobý pokles na nízkou teplotu
za pøedpokladu, ¾e je substrát su hý. Optimální je teplota nad 10 ◦ C. Pøesazovaní je vhodné
èastìj¹í, klidnì dvakrát za rok, av¹ak nádobu volíme úmìrnì velikosti koøenového systému.
Na podzim je dobré se této èinnosti vyvarovat, proto¾e se v té dobì tvoøí poupata. Patøí mezi
velmi odolný druh a snese i obèasný pìstitelský pøehmat. To nejdùle¾itìj¹í na závìr, vegetaèní období této rostliny je takzvanì opaèné, to znamená, ¾e roste v oblaste h se zimními
srá¾kami. V pøípadì této rostliny platí staré úsloví: þSpì h v¹eliký toliko pro hovada dobrý
jestÿ.
Text a foto na titulní strán e Radek Èe h

Legenda k obrázkùm na dal¹í stranì (èlánek St. Stu hlíka, Frankfurt)
Vstup do skleníkù þsu hé tropyÿ
Welwits hia mirabilis

Náv¹tìvní i a E

hino a tus grusonii

Al antarea (Vriesea) imperialis, ¹íøka 1,5 metru (stojatá fotka)
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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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