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Listopadový písnì od léta u¾ slý hám...
...vítr ledový pøinesl je k nám. Tak mì neèekej, dneska nikam nepospí hám, listopadový písni
naslou hám...
Si e vèil zrovna nenaslou hám, ne htì ru¹it hodinu po pùlno i, kdy jsem vstal nemoha
znovu usnout, leè dneska skuteènì nikam nepospí hám. U¾ jsem se napospí hal dost a
nièemu to nepomáhá. Lep¹í je, kdy¾ se vì i dìlají v pohodì, nejlépe, jak umíme a kdy je na
nì správný èas.
Na Azet pøi¹el správný èas v pùl e øíjna. To v¹ak tvrdì nará¾elo na správný èas skliznì
po¾ehnané úrody ovo e, na èas pra í na zahradì, pøehazování a rozvá¾ení kompostu a
kdy¾ se k tomu je¹tì pøidalo zakládání men¹ího sadu, nezbylo, ne¾ aby zpravodaj poèkal na
þpadlaÿ a na de¹tivé poèasí. Ale kdy je vlastnì þpadlaÿ? Je to takový ten kus vuøtu zavì¹ený
na ¹pagátku na tyèi, který se houpe psovi táhnou ímu vozík stále pøed èumákem.
To koneènì nastalo v den státního svátku 17. listopadu. Kompost je rozvezený a pøeházený, zahrada zrytá, sad vysázený, ¹kolka ví emìnì rozesázená, i kaktusy ¹ly pár dní pøed
Martinem do haloupky { a koneènì do¹lo na ná¹ zpravodaj.
Nevymlouvám se, jen omlouvám. A to pøedev¹ím tìm z vás, kdo odebíráte Azet spolu
s èasopisem Kaktusy zasílaným z Prahy. Dostanete jej do ruky a¾ nìkdy po Novém ro e. Fakt
to nìjak ne¹lo. A to se mám je¹tì uèit na zkou¹ku odborné zpùsobilosti v po¾ární o hranì.
Stále mám nì o ve frontì. Priority se pøesouvají, èas neèeká a bì¾í si stále po svém.
To¾ k vì i: V tomto èísle vás èeká obvyklá rekapitula e toho, o se událo od léta.
Obálku zdobí kytka èísla od místopøedsedy klubu Jiøího Kolaøíka, pokraèujeme v estopise h Standy Stu hlíka, vzpomeneme na zdaøilý zájezd za kaktusy a kaktusáøi na plzeòsko.
Jiné vì i zmíním jen okrajovì, ne v¹ude jsem se letos dostal, kam by h jinam rád ¹el, leè
v na¹í trojrozmìrné realitì a lineárnì bì¾í ím èase se to jinak udìlat nedá.
Tím dìkuji v¹em pøispìvatelùm, kteøí mi pomohli naplnit toto èíslo na¹eho zpravodaje.
Nebudu je zde vyjmenovávat, aby h na nìkoho nezapomnìl. Najdete je v¹ak podepsané
pod jednotlivými pøíspìvky. Bez ni h by to nebylo ono. Zpravodaj má být od nás a pro nás,
divadlo jednoho her e sem nepatøí. V¹ak to znáte.
A o jinak doma a ve svìtì? Stále ni povzbudivého. Na v¹e h straná h je to nìjaké
rozhádané, neuspoøádané a nevlídné. Spojené království se referendem rozhodlo opusti
Evropskou unii, ve svìtì se to v¹ude mydlí { nejde o nìjakou oèistu, nýbr¾ o spoustu násilí a
utrpení { a my se tady ne háváme rozptylovat øeèmi o Èínì, dohadováním o elektroni ký h
úètenká h a podobnými nepodstatnostmi. A taky prý byly nìjaké volby. A je¹tì v USA mají
nového prezidenta. Co se taky dalo jiného èekat, kdy¾ ten pøed hozí tam þsmrdìlÿ u¾ osm
rokù? Koho to v¹ak bude za pár let zajímat...
Jsme tady vèil, za okny je po¹mourno (mo¾ná v¹ak za tìmi va¹imi svítí Slun e, padá
sníh a ptá i se hádají na krmítku), máme pøíle¾itost na hvíli sednout, popøemý¹let, odpoèinout, nì o si pøeèíst, jít si zatan ovat, podívat se nìkam do divadla nebo na kon ert, vlastnì
je stále nìjaké drobné pilno. Asi to tak má být. Kdyby se ni nedìlo, stálo by to þzavili¹ÿ. To¾
buïme rádi. Jste rádi? Já mo . A baví mì to. A bavím se tím. A u¾ívám si to. A tì¹ím se dal¹í
spoustu u¾iteèný h vì í a èinností i na ty ptákoviny, které se pøitom u¾ijí a pøihodí. Vìøím,
¾e vy taky. Nebo ¾e by ne? To¾ to aspoò zkuste. Stojí to za to.
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A proto¾e nastala v tomto ro e poslední pøíle¾itost, kdy si tady na vás pou¹tím písmenka, otevøete, prosím, i vy nìjakou svou dírku do hlavy nebo rad¹i do srd e a nasajte
mé pøání spousty Lásky, radosti a zdraví. A je¹tì pøání radostný h Váno . A taky pohodu a
klid a hu» do v¹eho, o vás èeká. A sílu na to, abyste to mohli uskuteènit. A moudrost na
to, abyste to udìlali nejlépe, jak dovedete. A odvahu i trpìlivost, abyste pøekonali to, o se
nìjak zadrhává. A spoustu krásný h a milý h lidí kolem sebe. A...v¹ak víte sami, o nejví e
potøebujete.
Tì¹ím se { a rovnì¾ výbor na¹eho klubu, ¾e se budeme zase rádi setkávat, bavit a
spolupra ovat na tom, o dìlá klub klubem, spolek spolkem a lidi lidmi. Buïme ¹»astni.
Pohoda, hezký den
Josef

S hùze výboru 24. srpna 2016
Bartolomìjská no { tedy výborová s hùze { zaèala sdìlením, ¾e registra e spolku podle nového Obèanského zákoníku probíhá formou èilé koresponden e s úøady. Ve snaze o zjedno¹ení (spoleènost h e za¹títit v¹e hny spolky) komunikuje pøedseda Ví h s úøady v Ostravì,
zatím o úøady v jiný h mìste h pou¾ívají odli¹né výklady znìní zákona... Tak se to mo¾ná
je¹tì hvíli potáhne. Dále v bode h:
• Máme zakoupený nový poèítaè a projektor, vyzkou¹íme v¹e v záøí na pøedná¹ e.
• Dolaïujeme pøedná¹ky do kon e roku
• Upøesòujeme informa e a pokyny k zájezdu.
• K sympóziu není ni nového, je je¹tì dost èasu.
• Probìhla diskuse o pøí¹tím dr¾iteli o enìní þZlatý Albertoÿ.
Pøipomínky ¾ádné nebyly, Jana vyúètovala nìjaké nan e a formální èást s hùze pøe¹la
k obèerstvení a v¹elijakému povídání.

Èlenská s hùze 2. záøí 2016
První poprázdninovou èlenskou s hùzi zahájil a vedl Petr Metela. Zaèal oznámením úmrtí
pana Karla Køí¾e z Boskovi . U tili jsme jeho památku povstáním a hvílí ti ha. Následovalo oznámení o tom, ¾e jeho pøíbuzní, kteøí nemají o rostliny zájem, nabízejí jeho sbírku
k prodeji. Kontakt je u Radka Èe ha. Podobnì byla inzerována dal¹í malá sbírka v Komínì.
Následují í zprávou bylo oznámení setkání gymno lù 17. záøí v Doubravníku u Jaroslava Pro házky. Dá se oèekávat pøíjemná zábava.
Pokraèovalo se pøipomenutím, ¾e zaèátkem øíjna nebude èlenská s hùze, nýbr¾ sympózium, a to tentokrát 29. øíjna v Dìlni kém domì v Lí¹ni.
Zaznìla pøipomínka, ¾e u¾ na listopadové s hùzi budeme vybírat èlenské pøíspìvky na
pøí¹tí rok.
A pøedev¹ím: Zájezd propukne zítra v pìt ráno v Brnì u Bohémy. Cesta je dlouhá, proto
tak èasný nástup.
Stanislav Stu hlík oznámil místní záøíjovou výstavu sukulentù a pozvání do Budape¹ti
na výstavu a prodej kaktusù a sukulentù s tématem Afrika. Pøipomenul rovnì¾ mo¾nost
zapla ení Atlasu kaktusù (pøímo jemu, neb je pokladníkem Spoleènosti).
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Jiøí Peòás poptává dvì místa v autì na estu do Chrudimi.
Petr Metela pøedstavil novì poøízenou te hniku.
Dotazy nebyly, následovalo slosování vstupenek, do nìho¾ pøispìli drobnými enami
pánové Urban, Va¹íèek, Chládek a Jelínek. Výbor klubu jím tímto dìkuje.
{ Naèe¾ mohla zaèít { a skuteènì posléze zaèala { hlavní a podstatná èást s hùze {
pøedná¹ka.
Pøedná¹et o e hino ereuse h nám pøijel Jan Müller. Byla
to výprava devíti lidí (zúèastnil se i ná¹ èlen Franti¹ek Flek a
byl bìhem pøedná¹ky nìkolikrát zmínìn) a smìøovala pøedev¹ím do Oklahomy. Zaèátek byl (kon em èervna) v¹ak v Albuquerque v Novém Mexiku a jedním z první h nalezi¹» byla
typová lokalita rostlin E hino ereus viridi orus.
Nìkteré lokality byly hùøe dostupné kvùli nedávným
povodním, byl omezený pøístup na nìkteré mosty apod. Pøesto estovatelé vidìli mno¾ství krásný h rostlin èasto vyu¾ívají í h krytu ostatní vegeta e, pod jeho¾ o hranou se jim
do ela dobøe daøilo.
Pøedná¹ka byla zajímavá, mírnì estopisná, pøevá¾nì
botani ká s vydaøenými obrázky, kterým na¹e nová te hnika
v letním ¹eru do ela pomohla.
Se zobrazova í te hnikou jsme tedy velmi spokojeni a za podstatnou prá i pøi výbìru a
poøízení dìkujeme místopøedsedovi Jiøímu Kolaøíkovi. Opìt byla v¹ak ¹koda, ¾e pøedná¹ejí í nevyu¾íval zvukovou te hniku. Mám si e na¹tìstí do ela kvalitní záznam, proto¾e jsem
si zku¹enì pøenesl nahrávátko dopøedu k pøedná¹ejí ímu, náv¹tìvníkùm pøedná¹ek sedí ím
vzadu to je v¹ak málo platné.
Náv¹tìvníkù bylo dost a tì¹í nás, ¾e jsme v auditoriu vidìli i nìkolik nový h tváøí,
nejví e zøejmì ty, kteøí nav¹tívili na¹i výstavu a byli zvìdaví, jak to funguje dál. Snad je to
zaujme a budou se vra et.

Zájezd za kaktusáøi a kaktusy 3. záøí 2016
Jak ji¾ bylo zmínìno, po èlenské s hùzi jsme si ¹li na hvíli zdøímnout, aby hom byli pøed
pátou u Bohémy pøipraveni k odjezdu. Se¹li jsme se tam vèas a ná¹ autobus odjel ví eménì
v urèenou dobu. Cesta byla v pohodì, kdy¾ jsme se blí¾ili k Plzni, u¾ se rozednilo a klubal
se pøíjemný záøíjový den. S øidièem a s jeho naviga í byly si e drobné potí¾e, leè ani jeho
ne hápavost nedokázala znepokojit navigátora Radka Èe ha a nezabránila v tom, aby hom
se vèas dostali k prvnímu hostiteli.
Aèkoli pozvánka a pøihlá¹ka na zájezd, kterou pøedseda Petr Metela posílal zhruba
mìsí pøed zájezdem, oznamovala, ¾e pojedeme k pánùm Naxerovi, Kùrkovi, Hájkovi a
Pro házkovi, byl skuteèný program malinko odli¹ný. ®ivot je zmìna a jediné, o je v dne¹ním
svìtì stabilní, je právì zmìna. To v¹ak nebylo vùbe k hor¹ímu, jak se je¹tì v zápìtí uká¾e.
Ni ménì zpìt v¹ak k na¹emu prvnímu hostiteli { Miroslavu Naxerovi do Ky¹i { ten zùstal
v souladu s pùvodním plánovaným programem.
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Tu zahradu, skleníky a domek { a po hopitelnì i hostitele
si pamatuji z jednoho z pøede¹lý h zájezdù. Zahrada se
malinko zmìnila, projevila se na ní spousta prá e a lásky.
Je pøíjemná, vyvá¾ená, ne hybí ani zákoutí pro posezení,
které jsme po prohlíd e skleníkù obsadili, aby hom si mohli
s hostitelem popovídat. I on stál o to, aby pobesedoval se
známými a pøáteli, a proto ani neprodával rostliny, aby neztrá el draho ený èas. Pokud si nìkdo odnesl nìjakou rostlinu, byla to vzá ná výjimka.
Leè zpìt na zahradu a do skleníkù: V malém skleníku v rohu
zahrady jsme potì¹ili své oèi pohledem na vzrostlé, zejména
kulovité kaktusy. Velký skleník opodál je pro zmìnu domovem malý h kaktusù a mno¾árnou. Nás náv¹tìvníky u hvaovaly krásné rostliny èistý h tvarù a jako navybírané s o

nejpestøej¹ím vytrnìním.
Dal¹í velké kaktusy byly k vidìní ve støe¹ním skleníèku a je¹tì v jednom, naopak tro hu
zapu¹tìném do zemì a pøilepeném k domku.
Poslední dva skleníky pøíli¹ kaktusáøe nezaujaly. V jednom byly rùzné kvìtiny, ov¹em i
sukulentní a druhý byl osázen zeleninou.
Zmínìná { velmi hezky upravená { zahrada zaujala drobnìj¹ími tvarovanými jehliènany a rùznì rozestavenými kusy keramiky. Dobøe o¹etøovaný hustý trávník byl jakoby
samozøejmostí, na¹lo se i nì o kvìtin a jezírko s vodní havìtí.
Po pøíjemném posezení, povídání a obèerstvení, za nì¾ dìkujeme, jsme popojeli kousek dál do Tøemo¹né k Miloslavu
Hájkovi. Nìkteøí øíkali, ¾e u¾ jsme zde na zájezdì jednou
byli. Na to si v¹ak nevzpomínám. Mo¾ná jsem tehdy zrovna
hybìl.
Za brankou nás s majiteli uvítala zahrada se skleníky,
stodolou, hlubokým jezírkem a rodinným domem. Zajímavostí byl opìt støe¹ní skleník. Kaktusáøi èasto vyu¾ívají kdejaký kousek místa, kam by mohli umístit své rostliny.
Tentokrát jsme v¹ak pøi¹li ke pìstiteli, který pìstování
a mno¾ení rostlin vìnuje zøejmì mnoho úsilí a èasu. A to
tolik, ¾e nezbývá èas na úpravu zahrady a okolí. Ka¾dý má
prostì jiné priority. Kontrast s prvním hostitelem byl tentokrát velmi výrazný. Zahrada u¾
dlouho nevidìla èlovìèí ruku s motykou, kosou, hrábìmi èi nù¾kami.
Jdeme se ohøát do skleníkù. Tam nás èeká mno¾ství rostlin a mnozí z nás si vynahrazují,
¾e dnes je¹tì nemohli nakoupit rostliny. Výbìr byl veliký a pánové domá í se mìli pøi
kasírování o otáèet. Prohlí¾ím si fotogra e a vidím mno¾ství pøedev¹ím mexi ký h rostlin
{ ariokarpusù, astrofyt, a to i tì h þmalovaný hÿ superhybridù, aztékií a mnohý h dal¹í h {
vìt¹inou roubovaný h { vyrovnaný h v dlouhý h pravidelný h øadá h. Dál nebudu ve výètu
pokraèovat, musel by h asi projít elou abe edu.
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Na støe hu k vestavìnému skleníku vede i výtah. Tím jsme
se v¹ak nesvezli. Je samozøejmì urèen pouze k pøevá¾ení
nejrùznìj¹ího materiálu a nepo hybnì i rostlin. Na nás bylo,
aby hom vystoupali po vnitøním s hodi¹ti a pøe¹li pøes pùdní
prostor, ne¾ se pøed námi otevøela úzká ulièka skleníku. Jde
nepo hybnì o mno¾árnu, kde vzniká mno¾ství roubovan ù.
Záhony pereskiopsisù urèený h jako podlo¾ky, odno¾ují í
hlavièky mateèní h rostlin, na ni h¾ se v¹ak jeji h dìti {
odno¾e { dlouho neohøejí, hned jdou þna lep¹íÿ { na nìjakou dal¹í podlo¾ku. Co vám budu povídat { plantá¾ hadra!
Kdo umí, ten umí. Tady se pánové zøejmì hodnì èiní a urèitì
zde stráví spoustu èasu.
Od èasného rána u¾ vìt¹inì z nás do ela vyhládlo. Do Plznì nebylo daleko, tak jsme zakrátko zaparkovali na dvoøe snad nejproslulej¹ího pivovaru Prazdroj. Tam mají obrovskou
hospodu (Na Spil e), o ní¾ se v ¾ádném pøípadì nedá øí i imrmanovské: þNa takové návaly
tady nejsme zaøízení!ÿ Pivo bylo dobré, obsluha pøíjemná a ry hlá, obìd rovnì¾ potì¹il.
Sedìlo se dobøe, bylo to velmi pøíjemné. Le kdo by je¹tì vydr¾el, leè kvùli tomu zde
nejsme. Po krátkém posezení jsme vyrazili zase dál. Tentokrát jen kousek do Bo¾kova za
Petrem Èesalem.
Ten nás pøivítal v zahradì nevelkého domku, kde má svùj
sbírkový skleník. A jako nejeden dal¹í kaktusáø má v domì i
malý podkrovní skleníèek.
Vìt¹í { sbírkový { skleník na zahradì potì¹il oko zejména milovníka støedo- a severoameri ký h druhù. Záhon lofofor, pele yfory, astrofyta, sloupovité rostliny... Ne hybìly
ani ferokaktusy, koryfanty, mamilárie... Na¹lo se i nì o
z jihu, gymnokaly ia, hamae ereusy...
V podkrovním skleníèku jsme potkali tøeba i leu htenbergie, sukulentáøe zase mohly potì¹ii tøeba ba ulaté
euforbie. A také ty sloupovité se zvlnìnými ¾ebry. Petr Èesal
prostì není spe ialista, pìstuje ¹iroké spektrum kaktusù i
nì o z ostatní h sukulentù, tak¾e nezarmoutí nikoho a snad ka¾dý si mù¾e pøijít na své.
V¹e jsme si u nìj doma pro¹li a prohlédli, aby hom brzy znovu nasedli do autobusu.
Ne, náv¹tìva je¹tì neskonèila. Jede se do nedaleké zahrádkáøské kolonie do zahrady, kde
v nepøíli¹ udr¾ovaném porostu mezi popadanými jablky stojí je¹tì jeden velký fóliovník.
Ano, pøesnì takový, na jaký se tì¹ili na¹i koupì htiv i. Výbìr byl veliký a ¹iroký, místa bylo
dost, nikdo se nemusel strkat.
V rohu zahrady jsou je¹tì paøeni¹tì. Bohu¾el v¹ak poznamenaná zubem èasu a tím, ¾e
majitel má asi dost jiný h starostí. Obrázek tro hu podobný pøedobìdovému Miloslavu Hájkovi. Ani zde ne hybí plantá¾ podlo¾kový h opun ií a pereskiopsù a øady naroubovaný h
rostlin.
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Vy házka dlouhou ulièkou v zahrádkáøské kolonii byla pøíjemná a vlastnì vedla (ov¹em
dále autobusem) k poslednímu plzeòskému pìstiteli.
Stále je¹tì v Plzni-Bo¾kovì nás uvítal mladý pìstitel Mihal ©ul se svým ot em Bohuslavem. Na malé zahradì za
domkem je dlouhý skleník s mno¾stvím rostlin { po hopitelnì zejména kaktusù. Postupnì pøistavované skleníky,
které tvoøí jednu dlouhou øadu, jsou z podstatné èásti vytápìné a zvenku se ani nezdá, ¾e zabírají 140 m2 . Venku na
zahradì pod ovo nými stromy mají je¹tì ©ul ovi paøeni¹tì,
kam se vejde je¹tì nìkolik dal¹í h þmetrùÿ rostlin. Kromì
toho mají nìkteré rostliny je¹tì venku, jen pod pøístøe¹kem.
Z kaktusáøù, které jsme dnes nav¹tívili, mají si e k dispozi i
mo¾ná nejmen¹í plo hu pro pìstování kaktusù. I tak v¹ak
bylo na o se dívat a taky o nakupovat.
I Mi hal vysévá, mno¾í a roubuje. Sbírku, kterou plynule pøevzal od svého ot e, ji¾
spravuje sám. Ote mu pomáhá a má u¾ spí¹e jen poradní hlas.
Ve skleníku se daly najít nejrùznìj¹í druhy rostlin. Ani zde
jsme nenarazili na vyhranìného spe ialistu, by» v jeho skleníku pøevládají jihoameri ké rostliny.
I zde je vidìt spousta prá e, sbírka i mno¾árna jsou
do ela dobøe udr¾ované. Nevelká zahrada by si v¹ak rovnì¾
zaslou¾ila tro hu ví e péèe. Ni ménì vìk a nad¹ení pìstitele
poskytuje nadìji, ¾e na nìkterém pøí¹tím zájezdu pøijdeme
do pøíjemnìji upraveného prostøedí.
Oku náv¹tìvníkù jistì neuniklo, ¾e kaktusaøení zøejmì
není v rodinì jediným koníèkem. Trofeje lesní zvìøe svìdèí i
o zálibì v myslivosti.
Velmi sympati ký a nadìjný je vìk Mi hala ©ul e a
jeho zájem o vedení a roz¹iøování sbírky a tedy pøedev¹ím
pokraèování rodové záliby. V dne¹ní dobì je to dost vzá ný jev. Èastìji bohu¾el vidíme, ¾e
potom i nemají o kaktusaøení zájem a sbírky se po od hodu starého kaktusáøe v lep¹ím
pøípadì rozprodají.
Aby hom nekonèili ¹karohlídsky, zbývá dodat, ¾e na to, jak to byla letos dlouhá esta, stihli
jsme v¹e èasovì velmi dobøe a bez komplika í. Leè nebylo v¹e úplnì skvìlé: Jeden úèastník
si pozdìji postì¾oval, ¾e na nìj ponìkud zapomínali distributoøi a o hutnávaèi nejrùznì¹í h
voòavý h tekutý h darù pøírody a ¾e mu bylo hloupé, aby si øekl sám. To¾ pouèení pro pøí¹tì.
Ale vá¾nì: Podle následný h reak í se zájezd vesmìs úèastníkùm líbil. Petr Metela to
opìt zaøídil velmi dobøe a aè se sám nezúèastnil, v¹e hno klaplo vèetnì pøíjemného poèasí.
Do Brna jsme pøijeli po dva áté hodinì. Vlak mi ujel a v¹i hni se mi rozutekli domù.
Musel jsem potom je¹tì dost dlouho sám èekat na autobus. Nebyla v¹ak zima, sedl jsem si
tedy na Zvonaø e a pøi èekání jsem si pro házel zá¾itky a dojmy toho dne. Pøemý¹lel jsem
o ledaèem, o jsem u¾ naznaèil v povídání vý¹e. Jak na jednu stranu obdivuji nad¹en e, kteøí

55

56

Popis obrázkù ze zájezdu na pøedposlední strán e dole (s. 63)
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dovedou na plný úvazek pìstovat kaktusy a nìkteøí zvládají i dal¹í záliby. Vedle toho ov¹em
vím a ítím, ¾e na mì by to nebylo. Jsem rád, ¾e zvládám zamìstnání a mám tro hu èasu
na zahradu a hlavnì na ovo né stromky, i na dal¹í drobné záliby. Takto þzávoditÿ by h
nedokázal.
To¾ tím jsme zahájili podzimní èást kaktusáøské sezóny

S hùze výboru 12. záøí 2016
Výbor se se¹el opìt v Lí¹ni u pøedsedy Petra Metely. Ten informoval, ¾e stav kolem registra e
spolku se pøíli¹ nemìní, snad pomù¾e valná hromada Spoleènosti v Pie¹»ane h. Radek Èe h
pøi¹el s návrhem nakoupit velmi levnì papírové informaèní skládaèky vydané Spoleèností,
které mù¾eme vyu¾ít v propaga i kaktusaøení a na¹eho klubu zejména bìhem výstavy.
Výbor s hválil poøízení drobného pøíslu¹enství (ta¹ka, kabely) k novì poøízenému
notebooku a projektoru.
Hodno ení minulé èlenské s hùze: Spokojenost s pøedná¹kou, mohla být i del¹í, pøedná¹ejí í mohl doplnit tøeba nì o ze své sbírky. Sám pøedná¹ejí í byl velmi mile pøekvapen.
Zájezd byl hodno en kladnì v souladu s pøed hozím èlánkem.
Sympózium v bode h: Zmìna termínu na 29. øíjen. Bude se konat v Dìlni kém domì
v Lí¹ni. V¹i hni ne h» sdìlují tuto informa i, kde jen mohou. Pøedná¹ejí í jsou potvrzeni
(Dráb, Kunte, Glosser a Kolaøík). Doladìny rùzné individuální te hni ké a organizaèní
úkoly zejména pro èleny výboru.
Byly pøipomenuty slíbené pøíspìvky do Azetu a tím skonèila o iální èást s hùze.
Následovalo posezení a obèerstvení, ne¾ jsme se nakone roze¹li domù.

Zamykání sezóny v Chrudimi
Tuto událost zmíním pouze okrajovì, proto¾e jsem letos hybìl a nemám z této ak e prakti ky ¾ádné zprávy. Podle v¹eho se ak e i letos velmi vydaøila, poèasí bylo tradiènì hezké.
Výroèní ena Zlatý Alberto zùstala tentokrát v Chrudimi. Obdr¾el ji zaslou¾enì právì
zakladatel a dlouholetý poøadatel této kaktusáøské pouti Pavel Pavlíèek. Blahopøejeme.
Podle burzovního zpravodaje leto¹ního Zamykání sezóny mìly následovat minipøedná¹ky Jana Gratiase o 30 jubilejní h sukulente h, Josefa Odehnala o Mexiku po 25 lete h,
Lumíra Krále { 100 obrázkù z Peru 2015, Jaroslava Pro házky { Poznámky k druhu Lobivia
silvestrii (Chama ereus silvestrii), Martina Tvrdíka { Argentina a Bolivie a nakone Petry
Tvrdíkové { Poprvé v Bolivii.
Jak je vidìt, tøetinu pøedná¹ek zajistili na¹i èlenové. { Øíkám to stále: Chrudim je
taková na¹e výjezdní èlenská s hùze.
Ve zpravodaji nalézám je¹tì jednu drobnou zmìnu { ena vstupného na burzu se
zvý¹ila ze dva eti na 30 Kè, dìti to mají za deset.
Ví nevím. Doplòte mì, kdo jste tam byli. Tøeba to bude stát za to.

S hùze výboru 18. øíjna 2016
Na s hùzi, která byla poslední pøed konáním podzimního sympózia (zejména zmìny pøedná¹ejí í h), se vedle toho probírala informa e z valné hromady v Pie¹»ane h. Pokud jde
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o registra i spolku, bude se Astrophytum nakone registrovat samostatnì. Pøipravují Petr
Metela, Jiøí Kolaøík a Lubomír Hrubý. Dále v bode h:
• Bylo s hváleno, ¾e nabídneme izojazyèné èasopisy zahranièním organiza ím.
• Na Zlatého Alberta 2017 podpoøí Astrophytum Lumíra Krále.
• Domluveno doplnìní nového webu, který bude o iálnì pøedstaven na sympóziu.
• Byl upøesnìn program pøedná¹ek do kon e roku 2016.
Nakone výbor poblahopøál Lubomírovi Hrubému k narozeninám a podìkoval mu za obèerstvení, které Lubo¹ zajistil.

Gymno l 1/2016
Jako èlen v nadpise zmínìného sdru¾ení jsem dostal nové { letos první a zdá se, ¾e i poslední,
èíslo stejnojmenného obèasníku.
Podstatnou èást obsahu 38 stránek zabírá èeský pøeklad pojednání, v nìm¾ se Massimo
Meregalli a Tomá¹ Kulhánek sna¾í pozvednout Gymno aly ium s hmidianum z postavení
podrodu do pozi e druhu. Jestli se to pozvednutí Maximovi a Tomovi povedlo, neprozradím. Ne, ¾e by h ne htìl pøedèasnì vyzvonit rozuzlení zápletky, vì je prost¹í: Èlánek (a
tedy Gymno l) jsem nedoèetl. Je toti¾ mimo úroveò mý h èasový h mo¾ností, priorit a nepo hybnì i mý h znalostí a porozumìní pojednávané problemati e. { Nevadí (tedy aspoò
mnì). Se¹itek jsem si prolistoval a odlo¾il jsem jej. Èlánek se ni ménì zdá být odbornì velmi
vyspìlý a propra ovaný. Je vidìt, ¾e stál autory mnoho èasu a úsilí. Dokon e se k nìmu
v dodatku vyjádøil i Wolfgang Paps h. Vyjádøení je v¹ak jen doplnìním nìkolika okolností
souvisejí í h s objevením tì hto rostlin Hansem Tillem a Franzem Striglem.
Gymno l tedy stále ¾ije nebo alespoò pøe¾ívá. Nevíme v¹ak, jak. O tom se v plátku
nepí¹e. Hlavní je, ¾e o sobì dal vìdìt. Úsilí a prá e je v tom nepo hybnì hodnì. Chválím!
Øemeslné provedení, aè na kvalitním papíøe, si e pokulhává, leè buïme vdìèni aspoò za to.
Gymno l tedy ¾ije. A» ¾ije!

Náv¹tìva Lipska
Zaèátkem èerven e 2016 jsme byli spolu s Jaroslavem Pro házkou pozváni do Lipska. Bylo
to dlouho plánované setkání spojené s náv¹tìvami sbírek v Lipsku. Nav¹tívili jsme také
s hùzku klubu kaktusáøù, který se k mému pøekvapení jmenuje jako ná¹, toti¾ Astrophytum
Leipzig (https://www.dkg.eu/cs/index.pl?navid=1275) Jeho èlenové se s házejí
dvakrát mìsíènì. Jednou v místním muzeu, kde mívají pøedná¹ku a pak se je¹tì s házejí
v jedné místní restaura i, kde jsme právì byli. Obsah s hùzky je ménì formální, ni ménì
je na poøadu krátká pøedná¹ka o jedné rostlinì. Pøi na¹í náv¹tìvì byl na poøadu dne rod
Sanseviera. Jako my vydáváme ná¹ Azet, vydávají kolegové v Lipsku obì¾ník Astrophytum,
letos u¾ tedy 24. roèník. Tì h nìkolik dní v Lipsku bylo velmi pìkný h. Byly spojeny i
s prohlídkou mìsta, kdy nám prùvod e dìlal bývalý pøedseda Konrad Müller. No a teï mi
do¹la pozvánka, aby h udìlal v Lipsku také pøedná¹ku. Ta bude v èervnu 2017 a bude to ta,
kterou jste vidìli na na¹em sympóziu { o na¹í lednové estì po Bolívii a severní Argentinì.
Jiøí Kolaøík
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Náv¹tìva u rmy Köhres
Pokud zadáte na internetu heslo þKöhres Kakteenÿ, dostane se Vám uvítání na webový h
stránká h této rmy, její¾ zamìøení je hned spe i kováno: þKaktusy, sukulenty, tillandsie, mesembryanthema, hrnkové rostliny, kbelíkové rostlinyÿ. Jak jsem zjistil pøi náv¹tìvì
skleníkù této rmy, v¹e se zde { a¾ na hrnkové a kbelíkové rostliny, ty jsem nìjak nezaregistroval { na hází. Pøi pozornìj¹ím studiu webový h stránek lze zjistit, ¾e ze v¹eho jsou ale
(s výjimkou tillandsií) nabízena jen semena.
Skleníky rmy se na házejí ve mìstì Erzhausenu (ji¾nì od Frankfurtu nad Mohanem)
na dvou míste h. Na obì dvì jsme se dostali. Páteèní náv¹tìva byla sjednána organizátorem
jako doprovodný program setkání noto lù sdru¾ený h v Internoto, proto¾e místo setkání
bylo v blízkosti rmy. Pondìlní náv¹tìvu ve druhý h sklení í h jsme si domluvili s majitelem
sami. Bì¾nì asi náv¹tìvníky nepøijímá, ale nám o hotnì vy¹el vstøí . Mo¾ná zavá¾ilo také
zji¹tìní, ¾e jsme pøijeli za kaktusy z pomìrnì vzdálené domoviny.
Musím se pøiznat, ¾e aè jiné sukulenty jsou u mne nìkde
v pozadí za kaktusy, tak tentokrát v rám i náv¹tìvy rmy
Köhres jsem je musel posunout na první místo. Ne ¾e by tam
kaktusy nebyly, byly tam a bylo ji h hodnì, letitý h a pozoruhodný h { napø. naplno kvetl velký trs Mammillopsis senilis s bílými kvìty, k vidìní byly elé záhony lofofor, spousta
dal¹í h starý h a veliký h rostlin { ale jiné sukulenty kralovaly. Proè? Proto¾e ji h bylo v¾dy mnoho od jednoho druhu
a jestli nekvetly v dobì na¹í náv¹tìvy úplnì v¹e hny, tak tì h
bez kvìtù mo nebylo. A kdy¾ vidíte vìt¹í skupiny jednoho
druhu a v¹e hny rostliny kvetou, tak to je pastva pro oèi. Co
na tom, ¾e jednotlivé kvìty bývají drobné? Na jedné rostlinì ji h bývá hodnì { a k tomu je¹tì je pohromadì v¾dy
ví e rostlin tého¾ druhu. Pøevládají í barva kvìtù byla èervená a ¾lutá. O mno¾ství kvìtù svìdèí napø. i skuteènost, ¾e
bìhem na¹í pondìlní nìkolikahodinové náv¹tìvy mìl jeden
zahradník na starosti jenom spra¹ování rostlin.
Nemohu zapomenout ani na tilandsie. I tì h bylo ve
skleníku opravdu mnoho, byly zavì¹eny na jedné stìnì.
Kvìtù u¾ mnoho nebylo, ale i tak to byla zajímavá podívaná, vidìt ten hustý les rostlin namaèkaný h jedna vedle druhé. Vùbe hustota rostlin ve
sklení í h byla význaèným znakem, vìt¹ina ji h byla opravdu velmi hustì vedle sebe.
Jen¾e v¹emu je jednou kone , a tak pøi¹el i kone náv¹tìv skleníkù rmy Köhres.
Obzvlá¹tì pondìlní náv¹tìva by se dala natáhnout na mnohem del¹í dobu, ale nás èekala
esta domù. Zbývalo tedy jenom podìkovat za umo¾nìní prohlídky a rozlouèit se.
Stanislav Stu hlík
Fotogra e k èlánku najdete na poslední strán e (s. 64)
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Sympózium 29. øíjna 2016
V tomto èísle skonèíme pouze velmi struènou zmínkou o uskuteènìném 22. sympóziu, které
se po zmìná h termínu a pøedná¹ejí í h nakone v sále Dìlni kého domu v Lí¹ni velmi vydaøilo. Standardnì velmi dobrá úroveò jak pøedná¹ek (domá í { hosté 3 : 1) i organiza e
podpoøená novou kvalitní videote hnikou nemohla snad nikoho zarmoutit. Pøíle¾itost k setkávání a k popovídání se rovnì¾ na¹la, u nìkolika individuální h prodej ù byly k vidìní a
ke koupi rostliny.
Ví e pøí¹tì { v následují ím èísle Azetu.

Èasopis Kaktusy a jeho 53. roèník v ro e 2017
Obrátil se na mì e-mailem jeden z redaktorù èasopisu Spoleènosti

Kaktusy

Libor Kunte, aby h zveøejnil

následují í výzvu. Vím, ¾e mnoho z vás èasopis odebírá, pøesto v¹ak, pokud nejste mezi nimi nebo jestli zatím
váháte, míøí tato výzva pøímo na vás:

Výzva novým pøedplatitelùm
Svoje první vlastní se¹ity na¹eho èasopisu Kaktusy jsem dostal do ruky v záøí 1982. Tehdy
jsem vyfasoval naráz v¹e hna tøi doposud vydaná èísla zmínìného roèníku. Bylo to na
s hùzi kaktusáøù v Domì kultury v Ústí nad Labem, kam jsem, oby elév, zaèal pravidelnì
do házet. Dodnes si pamatuji na øadu publikovaný h èlánkù, fotogra í, ale i drobnièek,
které mì nìjakým zpùsobem ovlivnily, a které vnesly do mého se rozvíjejí ího kaktusáøského
¾ivota náhled autora, jeho vlastní podání a pøedestøení vì i.
Od té doby uplynula dlouhá doba a bìhem ní se odehrála øada zmìn. Jedna výrazná
{ politi ká, nìkolik neménì významný h nástupù te hni ký h nebo snad te hnologi ký h
novinek, no a pøirozenì do¹lo i na zmìny u mì samého. V poslední dobì probìhlo nìkolik
retrospektivní h pøedná¹ek o þporevoluèním kaktusaøeníÿ, na ni h¾ jsem byl zaznamenán jako relativnì ¹tíhlý jino h { i tady nastala zmìna, ale tu nemám a¾ tak na mysli. Jde
o zmìnu, kdy jsem byl vyzván Honzou Gratiasem, aby h se z bì¾ného ètenáøe stal spoluautorem èasopisu, aby h se stal èlenem redakèní rady. Psal se rok 1994. I èasopis Kaktusy
se hodnì zmìnil a za poslední h dva et let se výraznì posunul. Nejvìt¹í zmìna v¹ak pøi¹la ponìkud nenápadnì, plí¾ivì, o to ví e v¹ak ovlivnila a stále ovlivòuje samotné pojetí a
význam na¹eho èasopisu. Tento zásadní obrat, který nelze kvanti kovat ani pøesnì zaøadit
do ¹katulky, je podmínìn právì onìmi zmìnami ostatními { politi kými, te hnologi kými
a v neposlední øadì i ekonomi kými { jedná se o skuteènost, ¾e èasopis Kaktusy není ji¾
jediným informaèním zdrojem èeský h a slovenský h kaktusáøù jako tomu bylo pøed onìmi
zhruba pìtadva eti lety! Zámìrnì teï pomíjím slovenský èasopis, lokální periodika vydávaná nìkterými kluby èi publika e o kaktuse h od nejrùznìj¹í h autorù a nakladatelù. Beru
èasopis jako informaèní platformu pro kaktusáøskou komunitu þÈeskoslovenskaÿ, jako periodikum vy házejí í ve dvou èi tøímìsíèním odstupu, které mù¾e reagovat na novinky a
zaujímat urèité postoje. V souèasné dobì je toti¾ èasopis Kaktusy jedním z nìkolika desítek ti¹tìný h periodik bì¾nì dostupný h po elém svìtì a èelí tlaku nepøedstavitelnì silné
informaèní základny elektroni ký h médií volnì ¹íøený h po internetu.
V tomto prostøedí a v této situa i se èasopis Kaktusy o itá tro hu jako dospìlý sirotek, který v minulosti dìlal radost svému okolí, ale teï je vál ován þvnouèatyÿ, která jsou
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rozmazlená blahobytem a nevá¾í si tradi e, je¾ má být v tomto pøípadì prùvod em, nikoliv
sevøeným vìzením.
Jsme si této zmìny, oby redakèní a vydavatelská rada, dobøe vìdomi. V nedávné dobì
probìhla øada diskusí o tom, jaký má èasopis být, jakou má mít obsahovou náplò, jakou má
mít gra ku, jak je tøeba oslovovat stávají í, ale pøedev¹ím nové autory, atp., atd... Mnohdy
to byly debaty velmi a velmi vzru¹ené, vypjaté, emotivní ale myslím si, ¾e mìly stejný íl {
zlep¹it úroveò èasopisu a tím pøilákat i ví e ètenáøù. Je v¹ak otázkou, jestli tahle mno¾ina
velièin má vliv na to, podaøí-li se zastavit klesají í poèet pøedplatitelù nebo zda se musíme
vydat je¹tì jinou estou!
Mo¾ná estou prosby k tìm nerozhodnutým. Stálí pøedplatitelé vìdí, o mohou od
èasopisu èekat, jaká témata budou zaznívat a vìt¹inou jsou s úrovní èasopisu spokojení.
Moje prosba smìøuje pøedev¹ím k jednatelùm a pøedsedùm onì h konkrétní h klubù, kteøí
by nám mìli pomo i a pokusit se oslovit své pøátele a kamarády, kteøí èasopis neodebírají. To èiním i já prostøedni tvím tohoto èlánku a ¾ádám v¹e hny, kteøí doposud nejsou
rozhodnuti, aby se seznámili s èasopisem a podpoøili toto médium, které u¾ 53 let pøiná¹í
kaktusáøùm informa e, bez ni h¾ by na¹e hobby nebylo na takové úrovni, na které dnes je. A
to v porovnání nejen s Evropou, ale troufám si øí i se svìtem. Za dobu své existen e od roku
1965 èasopis Kaktusy potì¹il ètenáøe 272 jednotlivými èísly, 42 spe iály, o¾ dává pøibli¾nì
11 000 stran! To jsou èísla, která stojí za to jistì podpoøit.
K tomuto kroku jsem se odhodlal proto, ¾e je pøed námi zaji¹tìní dal¹ího roèníku a
máme tedy ideální pøíle¾itost nabídnout èasopis k odbìru novým pøedplatitelùm. Získat
je pro zapla ení eloroèního pøedplatného ve vý¹i 270 Kè by nemìl být zásadní problém.
Jednak to není mnoho a jsem pøesvìdèen, ¾e za tyto nan e nabídneme ètenáøùm kvalitu,
na kterou jsou zvyklí. U¾ teï víme, ¾e kromì ètyø základní h èísel vyjdou i dva spe iály,
pøièem¾ jeden mohu slíbit za sebe a Járu ©ni era. Budeme se v nìm vìnovat rodu Aztekium
a vìøíme si, ¾e ètenáøùm pøineseme zásadní novinky v pojetí tohoto rodu, který v nedávné
minulosti zaznamenal revolu i objevením nového dobrého taxonu.
Èasopis Kaktusy se zdaleka nevyèerpal a je stále pøipraven zpra ovávat nové a nové
informa e, vra et se k publikování dobrý h pìstitelský h rad a zásad, pøedstavovat zajímavé
sbírky K + S nejen u nás, ale i v zahranièí, publikovat zajímavé estopisy s tématikou na¹eho
zájmu, ale také informovat o spolkový h událoste h. K tomu v¹ak potøebuje, kromì ètenáøù,
kteøí si ho zaplatí, také autory. Bude mi tedy tí, pokud se okruh pøispìvatelù roz¹íøí o dal¹í
kolegynì a kolegy, kteøí mají o èem psát, a kteøí mají hu» rozdìlit se o své zku¹enosti
s ostatními. Tímto se pøímo obra ím napø. na ty estovatele nebo pìstitele, kteøí vìdí, ¾e
mají téma, ale nevìdí si s ním rady. Nevìdí, jak èlánek sepsat, jak se o nìj podìlit se ètenáøi.
Redakèní rada s nìkterými novými èleny bude o hotna pomo i, aby i zaèínají í autor mìl
dostatek sebevìdomí, motiva i a nebál se neúspì hu.
Máme pøed sebou výzvu. Pokusme se spoleènými silami zvrátit klesají í poèet pøedplatitelù! Jen tak se budeme je¹tì dlouho radovat z na¹eho milého èasopisu Kaktusy. Reakèní i
vydavatelská rada udìlají v¹e proto, aby se èasopis líbil a aby obsahoval spoustu zajímavého
poètení. Na to máme hu» i sílu. Mo¾né to v¹ak je pouze s va¹ím pøispìním { objednejte si
proto èasopis Kaktusy na rok 2017 a my vás nezklameme.
Libor Kunte
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Cumulopuntia rossiana (Heinri h & Ba k.) F. Ritter
Friedri h Ritter v ro e 1980 ve svém díle Kakteen in Südamerika, díl 2, ustanovil nový
rod Cumulopuntia (typus Opuntia ignes ens Vaupel) a vlastnì totálnì rozebral døívìj¹í Ba kebergovo uspoøádání þsbìrnéhoÿ velkorodu Tephro a tus a vlastnì, alespoò já mám ten
názor, výraznì zpøehlednil uspoøádání elé velké skupiny kaktusù nazývané Opun iovité
...a proto¾e opun iovité drtivou vìt¹inu kaktusáøù vlastnì nezajímají, udr¾uje se zde nadále øazení ...jo, nìjaké tefráèe..., by» se ani v této þnové dobìÿ sluèování èi výzkumù DNA
neobjevil nikde názor, ¾e by rod Tephro a tus v Ba kebergovì pojetí mìl být obnoven.
Cumulopuntia rossiana roste na velkém areálu zhruba od Iturbe (Jujuy, Argentina) na
sever daleko do Bolívie. Severní hrani i areálu roz¹íøení není jednodu hé vytýèit. Je to horský druh, který i vzhledem k velikosti areálu, je znaènì variabilní. Tento druh je miniatura,
srovnám-li ji tøeba s C. boliviana , má øepovitý koøen. Tak¾e vývoj od semenáèku je doslova
letitý, proto se dá mno¾it roubováním na A. subulata, pak rouby kvetou mnohem døíve a
ví e. Kvìty jsou od svìtle itrónovì ¾luté pøes oran¾ovou po skoro alkovou, pøièem¾ mi
dle sledování na lokalitá h pøipadalo, ¾e ¾luté kvìty mají typy rostou í v ni¾¹í h polohá h
(3000 m). U Iturbe jsme vidìli kvìty od ¾luté do èervené. U Iturbe, Jujuy, byl popsán (bohu¾el) dal¹í druh C. iturbi ola G. Charles na základì údajný h rozdílù v DNA. Toto je v¹ak na
jinou diskusi. Dle mý h pozorování není rozdílu (zøetelného) mezi rostlinami z Argentiny
a tøeba od Culpina, Bolívie. Rostlina na obrázku je oznaèena jako C. rossiana HPT 855, je
pùvodem ze sbírky Hanse-Petra Thomase, HPT není polní ale sbírkové èíslo, ni ménì je to
originál z pøírody. Rostlina je roubovaná a je to dìdi tví po mém vloni zemøelém kaktusovém
kamarádovi z Drá¾ïan.
Pìstování tì hto kytek je v elku jednodu hé, ta A. subulata je u¾ kus døeva a pro
kvetení je nutné za hovat na jaøe þsu houÿ fázi, ne¾ se uká¾í poupata, pak tak 2{3krát
dostanou vodu (s Kristalonem). Zimování nemù¾e být s mrazem, o¾ je ov¹em mo¾né pro
pravokoøenné rostliny.
Text a foto na titulní strán e Jiøí Kolaøík

Fotogra e na vnitøní barevné dvojstranì
S. 56 nahoøe { U Naxerù v Ky¹i í h: Upravená zahrada s jezírkem, skleník þna kuøí no¾ eÿ,
vzrostlé sbírkové kulovité kaktusy, krása vytrnìní stokrát jinak a znovu velmi úhledná a
vzdu¹ná zahrada.
S. 56 dole { U Hájkù v Tøemo¹né: Bohatá nabídka rostlin ke koupi, vnìj¹í úprava zahrady
si e tro hu pokulhává, leè mno¾árna a její plody u hva ují.
S. 57 nahoøe { U Èesalù v Plzni-Bo¾kovì: Sloupovité Euphorbie, sbírkový skleník, nepøeberná nabídka ve fóliovníku v zahrádkáøské osadì za mìstem. Vpravo nad èarou Petr Èesal
v èepi i a v dru¾ném hovoru s na¹ím zaslou¾ilým pøedsedou.
S. 57 dole { U ©ul ù v Plzni-Bo¾kovì: Sbírková èást skleníku, neuvìøitenì otrnìné ereusy,
nahlédnutí do paøeni¹tì a do prùèelí hlavního dlouhého skleníku.
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Fotogra e Stanislava Stu hlíka k jeho èlánku na s. 60

Neve¹lo se
Pøí¹tì vás èeká: Podrobnìji sympózium, dal¹í èlánek Stanislava Stu hlíka a povídání Emila
Va¹íèka o jeho estì do Ameriky, nový web klubu... { Samozøejmì kromì obvyklý h vì í. A
s hválnì: Bude tam tentokrát i nì o od vás?

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

64

