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Pr¹í. . .

. . .a hvìzdy na plakáteh blednou, zpívám si spolu s reprobednou... A já si zpívám zase

s Karlem Plíhalem, autorem a interpretem této písnièky. Proto¾e jsem se vèera vrátil ze zá-

jezdu a ráno jsem se probudil do ¹umìní mírného, leè vytrvalého de¹tì. Krásný a vytou¾ený

zvuk. Koneènì. Dìkujeme. Na záøí nám slibují mírnìj¹í teploty a snad i trohu té vláhy. To¾

uvidíme.

. . .Pr¹í { a soused hodí sadems konví, ka¾dej se diví, jenomon ví, proèmísto toho kropení

si nezaleze k topení a nepøeète si MBaina, proè vozí mouku domlejna.. .

A já jsem si zalezl k tomu topení, které v¹ak zatím je¹tì netopí, proto¾e zde mám stále

je¹tì pøíjemnýh 23,4

◦
C. Promazávám fotky ze zájezdu a hystám si za zdravé pamìti

poskládat kousek povídání.

. . .Pr¹í { a soused venku prádlo vì¹í, práe ho, jak je vidìt, tì¹í, aè promáèen je na nitku,

tak na o volat sanitku, stejnì na èísle blázine je vìènì nìkdo na line.

Jen¾e v tìh bláziníh { o¾ se v zájmu politiké korektnosti ani nedoporuèuje øíkat

{ stále je¹tì nesedí ti praví, ani¾ sedí za katrem, kam u¾ byhom vìdìli, koho uklidit, aby

ne¹kodil amìl dost èasu pøemý¹let o tom, jak se vìi dìlat mají a jak to dìlal jinak.

Ov¹em pokud budeme { jak to krásnì vyjádøil Max Ka¹parù { øíkat místo pýha {

zdravé sebevìdomí, zamìòovat lakomství za zákon ekonomiky, nestøídmost pøejmenovávat

na vy¹¹í ¾ivotní úroveò, závist zakrývat pojmem boj o spravedlnost, hulvátství nazývat

svobodou projevu, zanedbanou výhovu dìtí pokládat za tvorbu jejih vlastního názoru a

nevidìt lenost nýbr¾ prokrastinai, pøípadnì soiální dávku, nebude ani nadìje na zmìnu

pøíli¹ výrazná.

Uf to byla dlouhá vìta. Otírám si èelo a omlouvám se za tolik písmenek víe varovnýh

ne¾li zábavnýh. To¾ radìji obra»me list { jak pravil Adam. Mìl byh skonèit ponìkud

pøívìtivìji. K tomu nastala pøíle¾itost v nedìli 22. øíjna. Opìt pr¹í a mì nemusí mrzet, ¾e

kvùli Azetu smrdím u poèítaèe, zatímo byhmohl být venku.

Napadlomìpøipomenout pár událostí, kterémají spojitost s touto dobouamo¾ná si na

nì za èas vzpomeneme. Ze svìta vybírám referendum o osamostatnìní Katalánska jako pøi-

pomínku stavu svobody a demokraie.U nás vèera skonèily volby do poslaneké snìmovny.

Do ní se dostane rekordníh devìt politikýh stran. Výsledky nehodlám komentovat. Ho-

voøí samy za sebe. Ti, kteøí volili i nevolili, rozhodli pøesnì takovým zpùsobem. Nìo mi

øíká, ¾e máme, o si zaslou¾íme. Poslední vìí, kterou hi pøipomenout, je odstraòování

reklam z okolí silni. Tabule, které nestaèily zmizet ve stanoveném termínu, byly na protest

jejih správi ozdobeny èeskými vlajkami. Krajina bude vypadat zase malinko lépe.

A tím vlastnì pøeházím k tomu pøívìtivému koni. Poslední èíslo leto¹ního roèníku

zpravodaje je i pøíle¾itostí pro pøání radostného pro¾ití vánoèníh svátkù (v¹ihni pøejí

þveseléÿ, to¾ já se vraímkpùvodnímu a opomíjenémupøívlastku þradostnéÿ, proto¾emi to

tak pasuje pøíznaènìji a patøiènìji). A zároveò pøeji { a v tom asi mluvím i za výbor klubu {

pøíjemný odpoèinek v zimním období, nabrání vìdomostí tøeba studiem literatury (klubová

knihovna stále funguje na po¾ádání), setkávání s milými lidmi a vùbe pøijemnì strávený

èas v tì¹ení se a v pøípravì na dal¹í krásný a úspì¹ný rok.

Pohoda, hezký den

Josef
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Shùze výboru 13. èervna 2017

Shùze se ze¹la v øádném termínu na obvyklém místì u pøedsedy Petra Metely. Podstatnou

èást zápisu zabralo hodnoení probìhlé výstavy kaktusù. Pozitivnì jsme ohodnotili ná-

v¹tìvnost i �nanèní stránku i pou¾itý osvìdèený model. Pøihlásili se noví zájemi o èlenství

v klubu. Podìkovali jsme èlenùm, kteøí udìlali hodnì pro pøípravu a zdárný prùbìh výstavy.

Potì¹ilo nás, ¾e Ing. Kutílek { ¹éf a majitel Ètyølístku { byl letos klidnìj¹í a spokojenìj¹í.

Uvìdomujeme si, ¾e na brigádáhmusí být kromì Petra je¹tì jeden odpovìdný èlovìk z vý-

boru, který jej bude zastupovat tøeba ve hvílíh, kdy¾ Petr zrovna není k dispozii. První

sobota byla opìt náv¹tìvniky velmi silná, pøí¹tì bude potøeba posílit prodej. Pohvala za

páteèní zahajovaí obèerstvení, bude-li mo¾né, zopakujeme. Milá je i spolupráe s mateø-

skou ¹kolou. Dìti dostaly do pøipravenýh kvìtináèkù od klubu nìkolik rostlin. Vhodné

pokraèovat tímto nebo podobným zpùsobem. Likvidae a úklid probìhly bez problémù.

Prodávajíímohou být velmi spokojeni s odbytem rostlin. Osvìdèila se i nabídka skládaíh

krabi na zakoupené rostliny. Atd.

Minulá pøedná¹ka Petra Èesala byla odborná a byli jsme s ní velmi spokojeni. Nìkdej¹í

èlen výboru Jaroslav Ka¹parovský zve výbor na výjezdní zasedání do Mìlèan. S podìková-

ním pøijímáme a plánujeme v øádném termínu na záøí.

PetrMetela pøipravuje zájezd a domlouvá sbírky pro na¹i náv¹tìvu.Mámepøedplaený

sál na dal¹í èlenské shùze a naplánovány nejbli¾¹í pøedná¹ky. Stále hledáme prostor pro

umístìní knihovny.

Shùze skonèila poblahopøáním Janì Èehové k narozeninám. Pak následovalo obèer-

stvení, volná zábava a vyprávìní o v¹elièem.

Shùze výboru 18. èervene 2017

První prázdninová shùze probìhla opìt u pøedsedy Metely v Lí¹ni v obvyklém øádné ter-

mínu. Kolik let u¾ se vlastnì shází výbor druhé úterý po prvním pátku vmìsíi?

Tentokrát ji¾ pøi¹la øeè spí¹e na pøípravu podzimního sympózia. Byl sdìlen a potvrzen

termín { státní svátek 28. øíjna 2017. Místem konání bude opìt Dìlniký dùm v Lí¹ni.

Upøesòujeme a domlouváme pøedná¹ejíí, aby byla skladba pøedná¹ek zajímavá a pestrá.

Dal¹ím tématem byly pøedná¹ky pro podzimní èlenské shùze a pohopitelnì domlou-

vání pøedná¹ejííh.

Zájezd zaèínánabývat jasnìj¹í obrysy.Musímepoèítat s tím, ¾e jemnoho sbírek, jejih¾

majitelé nejsou ohotni brát velké skupiny. Budeme se tedy muset støídat po polovináh.

Padaly zároveò návrhy a nápady na zájezd v pøí¹tím roe.

Nakone jsme se dozvìdìli nìkolik informaí z náv¹tìv sbírek, þklípkyÿ se sdru¾ení

Gymno�l { pøíprava setkání v Brnì-Bystri, oznámení o úmrtí Andrzeje Muhy (minulé

èíslo Azetu) a kdy¾ jsme pøeházeli do neformálního povídání, pohlubil se Lubomír Hrubý

s ú¾asným ehinopsisem a pøesvìdèili jsme jej, aby ten pøíbìh sepsal a s fotkami poslal

redaktorovi Azetu. Tak vzniklaminulá kytka èísla.
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Pøed èervnovou shùzí na terase u PetraMetely

Shùze výboru 15. srpna 2017

Dal¹í letní výborovka se konala opìt na obvyklém místì v øádném termínu. Bylo povrzeno

konání pøí¹tí výborové shùze u Jary Ka¹parovského vMìlèaneh, opìt v øádném termínu.

Hlavní témata, která výbor projednal: Sympózium { máme potvrzeny pøedná¹ejíí.

Vstupenka bude formoumalé plaky na þsiherkuÿ. Pøedná¹ky do kone rokumáme naplá-

novány. Rovnì¾ zájezd. Na nìkteré náv¹tìvy budeme rozdìleni do dvou skupin. Gymno�l:

probìhlo setkání, 40 lidí i s pøedná¹ejíími, venku horko, v sále jako ve sklepì.Návrh, aby se

i nadále konalo v Brnì, dobrá ena a dobrá domluva. Èlenská shùze v záøí, slu¾by, rostliny

do slosování, pøedná¹í p. Jiru¹e. Radek Èeh { informae o novì popsaném gymnu, dis-

kuse o pojmenování. Jiøí Peòás napí¹e èlánek o setkání gymno�lù. Jiøí Kolaøík hybí, tedy

nevíme, zda a jak pokroèilo poøízení zvukového zaøízení.

Konèíme gratulaí Pavlu Novákovi k narozeninám, pou¹tíme se do obèerstvení, ba-

víme se o v¹emmo¾ném a postupnì se rozházíme, jak nám komu o jede.

Èlenská shùze 1. záøí 2017

První záøí { výroèí zaèátku druhé svìtové války (útok nìmekýh vojsk na Polsko) { nebylo

tentokrát prvním ¹kolním dnem, jak je obvyklé, proto¾e vy¹lo na pátek. Tak mìly dìti je¹tì

den volna.

Na¹i èlenové v¹ak u¾ nikoliv. Se¹li jsme se v doela hojném poètu po skoro ètrtletní

pøestáve.Shùzi zahájil a vedlPetrMetela.Muselnejprveuklidnit rozjaøenéa rozvykládané

obeenstvo. Bylo o èem vyprávìt. Mnozí se potkali po dlouhé dobì, v¹ak to znáte.

Zaèal informaemi o zítøej¹ím zájezdu. Shrnul, na o se máme tì¹it. Upozornil na to,

¾e do nìkterýh sbírek pùjdeme po pùlkáh (autobusu). Pøipravil nás na tuto zmìnu, snad

se s tím vypoøádáme dobøe.

Pøipomnìl výstavu sukulentù v botaniké zahradì, kterou poøádá pan Tomandl. Jeden

den tam bude i burzaminerálù.

Pan Jedlinský má zájem o semena nebo rostliny mrazuvzdornýh kaktusù, kontakt je

u PetraMetely.

Ná¹ èlen a nìkdej¹í èlen výboru Vlastimil Man prodává zbytek sbírky, o kterou se u¾

nemù¾e starat. Jsou tam vìt¹inou velké parodie. Kontakt opìt u Petra.

56



Dvaátého osmého øíjna máme sympózium v Dìlnikém domì v Lí¹ni { jako loni.

Sdìlil nám i jména pøedná¹ejííh.

Od listopadu se budou vybírat èlenské pøíspìvky na pøí¹tí rok. Nevíme je¹tì enu

èasopisu, kdyby se mìnila, dozví se to patøièní èlenové výboru na redakèní radì nebo na

valné hromadì Spoleènosti v Chrudimi pøed zavíráním sezóny.

Stanislav Stuhlík pøipomnìl nabídku kaktusù od pana Støítekého, pøítomen na

místì. Dal¹í byla informae o nabíde keramikýh kvìtináèkù v Zakøaneh, info rovnì¾

u Standy Stuhlíka.

Do slosování vìnovali rostliny paní Tobiá¹ová, Milan Kováø, Emil Va¹íèek a jeden

dáre, který { snad ze skromnosti { nehtìl být jmenován. Cen bylo hodnì, slosování bylo

velmi ¹tìdré.

Hlavní èásti shùze jsem u¾ nemohl být pøítomen. Díky svému

nahrávátku a ohotnému Karlu Ka¹párkovi mám v¹ak zvukový

záznam pøedná¹ky, která byla následnì pohvalnì komentována.

Zkusím vybrat alespoò pro pøipomenutí pár hlavníh vìí.

Jiru¹e { Peru. Tak by mohl vypadat titulek. Zdenìk Jiru¹e

zaèal tím, ¾e mìl pøed nedávnem pøedná¹ku v Praze, kde vyprávìl

o pomìrnì jednotvárném rodu Oroya. Tentokrát se v¹ak rozhodl

vyprávìt o té výpravì spí¹e estovatelsky.

Seznámil nás nejprve se èleny výpravy. Byli to kromì nìj je¹tì

JirkaHoral a FrantaMiler.

Prvními rostlinami byly þklakyÿ { oreoereusy po veèerním mejdanu motýlù. Zaèal

nedaleko od moøe v nadmoøské vý¹e kolem pìti set metrù. Následovaly dal¹í sloupovité {

haageoereusy na horskýh svazíh obdaøovanýh èastými mlhami. Nehybìly ani ukázky

nekaktusové vegetae, úhvatné kamenité svahy se skromnouvegetaí,mraveni poklízejíí

semena rostlin hluboko pod zem, kde nemohou vyklíèit, loxantoereusy se zygomorfními

kvìty jako dìlanými pro kolibøíky, troha zelenì dole v údolíh, rostliny porostlé li¹ejníky

díky hojné vzdu¹né vlhkosti, která v¹ak nestaèí na to, aby tam rostla tráva.

Dostáváme se vý¹e, tisí metrù nad moøem svìdèí opìt loxantoereusùm i melokak-

tusùm, které se naházejí nejvíe kolem pobøe¾í a to a¾ do vý¹ky dva a pùl tisíe metrù.

Zahlédneme i kristátu, v¹ude spousta semen, které nikdo { ani ¾ádná havì» { nesbíral.

Na¹i estovatelé to trohu dohánìli. Melokaktusy zde nejsou zrovna teplomilné, respektive

snesou i studenìj¹í þodhovÿ.

Zmínìn byl mladý botanik Molinari, který dìlá revolui v nomenklatuøe a nejradìji by

v¹ehno zaøadil mezi ehinopsisy.

Cestovatelé potkali i hovatele { dá-li se øíi { ko¹enily na èervené barvivo. Zajímavostí

byly i kaktusy, které obsahují hodnì meskalinu, dokone víe, ne¾ lofofory. Pøíli¹ se v¹ak

nepou¾ívají, proto¾e to má imálo pøíjemné vedlej¹í úèinky.

Do¹lo i na oroje rostouí na vápeníh, na ¹krapovýh políh, hory jsou jih na nì-

kterýh místeh plné. Jsou v¹ak vytlaèovány lidskou èinností na ménì dostupná místa. Po

sedmnáti leteh jih velmi výraznì ubylo. Vykopané rostliny nebyly ¾ádnou vzáností.

Dále esta smìøovala na jih. Tu¹ím, ¾e náv¹tìvníi mohli vidìt hezké snímky rostlin.

Usuzuji tak z popisu a z komentáøù pøedná¹ejíího. Vmokrémprostøedí jsou barvy výrazné,
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zejména trny vypadají krásnì. Oroje { tìm se nejlépe daøí ve vý¹e kolem 4 000 m na

vápeníh. Ten potøebují asi eseniálnì, proto¾e na vyvøelýh hornináh je nenajdeme.

Poèasí zde bývá promìnlivé, ráno bývá hezky, pøes den se zatahuje, k veèeru pr¹ívá.

Kaktusy se zde pìstují i jako ¾ivé ploty, ty doela dobøe zaruèují, ¾e pøes nì nikdo

nepoleze. Austroylindropunie od toho doela odradí.

Smístními obyvateli, které potkávali, semonedokázali domluvit. Jejih snímky aspoò

zpestøily pøedná¹ku proslovenou pøíjemným a optimistikým hlasem. Pøedná¹ku zpestøila i

mimotémata jako broui èi pavoui z pøíbuzenstva èerné vdovy. Sukulentní rostliny, lobívie

s hezky otrnìnými plody, rostliny shované v bujnémmehu. Akantolobivie { u nás nepøíli¹

pìstované { pøesto¾e semena klíèí doela dobøe.

Oroje slou¾í domorodùm i k jídlu. Nakládají je do ukru nebo je vaøí na zpùsob

brambor. Kvìty jsou praktiky výhradnì ¾luté, svítivé. Stále je øeè o orojíh, které jsou

prùvodi po vìt¹inì popisované esty.

Horské louky kolem 4000 m n. m. Èlovìk se obèas zadýhá, rostliny v¹ak nerostou

pøíli¹ daleko od sebe. V¹ude stojí voda, Táhne se to osmdesát kilometrù do dálky a¾ k øee.

Rostliny mírnì varírují, skoro v¹ude jsou doprovodné tefrokaktusy. Ty rostou i tam, kde

jinak není vùbe ni.

Pøeskakuji druhoupùlkupøedná¹ky,mo¾ná si ji nìkdydoposlouhám, vèil je èas drahý.

Pøedná¹ka konèila rekapitulaí mapy s výskytem rùznýh orojí, pøedná¹ejíí uvádí své roz-

dìlení podle výraznìj¹íh typù.

Nakone pøedseda Petr Metela podìkoval za pøedná¹ku o estì domíst, kam se kaktu-

sáøi bì¾nì nedostávají. Pøipomenul zítøej¹í odjezd na zájezd a to je vlastnì v¹ehno.

Obsahovì i obrázkovì skvìlá, hodinu a pùl trvajíí pøedná¹ka byla ponìkud nepohodlná

na poslouhání, proto¾e nìkdo dost ru¹il povídáním a nìkdo i rádoby rytmikým velmi

vytrvalým »ukáním do stolu. Takhle to bezohlednì kazit. Jsou mezi kaktusáøi i nervái a

instabilové. Asi jako ve zbytku populae. ©koda. Máme zkrátka stále mezi èleny doela

bezohledné osoby { abyh se nesni¾oval k vulgárním výrazùm, které by se mo¾ná daly

pou¾ít. Bez zvukové tehniky tomo¾ná nebylo pro posluhaèe zrovna pøíjemné a pohodlné.

Kdy¾ si uvìdomím, ¾e nahrávátko bylo doela blízko pøedná¹ejíímu, ruhy byly doela

protivné a pøepisovaní není vùbe pøíjemné. I to mì pøimìlo k tomu, abyh pøepis vzdal asi

v polovinì záznamu. Jak to vnímali posluhaèi nahoøe, na to se radìji ani nikoho nebudu

ptát.

To¾ na vidìnou zítra na zájezdu.

Zájezd na Hanou

Nikoli za Hanou, ani na Hanu, nýbr¾ skuteènì na Hanou. Pohrávám si s jazykem s hutí

nehranou a nìkdo bymohlmohl øíi, ¾e a¾ za hranou, to¾ radìji k událostem, které nastanou

{ ov¹em jen zde na papíøe, proto¾e ve skuteènosti ji¾ nastaly hned druhého záøí ráno:

Odjezd jako pøes kopírák, by» tentokrát trohu pozdìji. Staèilo nám odjí¾dìt a¾ v 7 ho-

din. KOlomoui to toti¾ není vùbe daleko.

Organizae v¹ak byla malinko odli¹ná. Stále hùøe se hledají kaktusáøi, kteøí jsou

shopni a ohotni pøijmout najednou náv¹tìvu asi ètyøieti zvìdavù. Nìkdy nemají dost

prostoru, nìkdy mají obavy, ¾e v¹ehny neuhlídají { mo¾ná kvùli ¹patným zku¹enostem a
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èasto jsou na elou náv¹tìvu sami. Proto jsme èást náv¹tìv provedli rozdìleni na levou a

pravou pùlku autobusu. Zatímo jedna pùlka vystoupila a ¹la si prohlí¾et sbírku a zahradu

hostitele, autobus s tou druhou pùlkou odejel k dal¹ímuhostiteli a potom jsme se vystøídali.

Pøejezdy nebyly dlouhé, proto se tento zpùsob organizae dal pomìrnì snadno ukoèírovat.

Nejprve jsme pøijeli ke Zdeòku Járovi do ©tìpánova-Libo¹e. Ano, pøesnì k tomu, je¾

nám pøedná¹el letos 3. bøezna. Obhodník, døíve výzkumník ve ¹lehtitelství. Neustále na

estáh, rostliny si vozí s sebou, aby nepøi¹el o jejih kvìty nebo mo¾nost opylení.

Z pøedná¹ky víme, ¾e má ohromné povìdomí z fyziologie rostlin, ostatnì jeho praxe

tomu rovnì¾ odpovídá. Nedivíme se, tedy, ¾e mu rostliny bují a mno¾í se velmi úspì¹nì.

Jeho oblíbeným heslem je (pøibli¾nì): þKdy¾ to Holanïané dokázali, to by nebylo, aby to

nezvládlHanák.ÿ Vztahuje se to k úspì¹nosti pìstování, bujnému vzrùstu a pøivádìní rostlin

do kvìtushopnosti.

To nám ukázal v ohromném skleníku, kde vedle kaktusù rostla i zelenina a èásteènì

slou¾il jako skladi¹tì. Tammìl ov¹em pro koupìhtive na výbìr mnoho rostlin.

Druhý skleník má v podkroví pøístavku rodinného domku. Tam má spí¹e fajnovìj¹í {

sbírkové kusy, klíèírnu, mno¾árnu a zøejmì i prostor pro roubování. Pohlubil se mnoha

krásnými rostlinami a vyprávìl nám i o jejih historii. Ta je ostatnì mnohdy spjatá se èleny

na¹eho klubu, proto¾e kdy¾ v Brnì studoval, hodil na klubové pøedná¹ky a s øadou èlenù se

znal. Od nih právì nìkteré rostliny poházejí.

Svou sbírku buduje ponìkolikáté, proto¾e kvùli stìhování a rùzným okolnostem nìko-

likrát o rostliny pøi¹el. Nemá tedy stáøím a vzrùstem útyhodné rostliny. To, o jsme vidìli,

v¹ak svìdèí o jeho pìstitelském umìní a talentu. Pohopitelnì i o píli, bez ní¾ nejde poøádnì

dìlat ¾ádná záliba. A nepohybnì mu pomáhá vhodné hanáké klima.

Kaktusy nejsou jediným zájmen Zdeòka Járy a jeho rodiny. Na rozlehlé zahráde jsme

na¹li od okrasnýh rostlin pøes bylinky a koøení i melouny a dal¹í zeleninu. Nìkteøí èlenové

obdivovali jehliènany i dal¹í døeviy. Doma zde byl tøeba jinan dvojlaloèný. Z druhého kone

zahrady bylo vidìt pøes potok ke kostelu a høbitovu do otevøené hanáké krajiny.

V¹ehno jsme si prohlédli, povykládali jsme, podìkovali jsme i za poho¹tìní { pivo a

tvarù¾ková pomazánka námudìlaly dobøe { a pøi¹lo na první støídání.

Podrobnýh zmatíh se zapomenutými vìmi jsmenaskákali do autobusu a vystøídali jsme

druhou skupinu, která semezitím vrátila z nedalekého ©ternberka.

Tam na kopeèku v Babiké ulii bydlí Mihal Re. Je pøedsedou olomoukého kaktu-

sáøského spolku. Jeho práe má osi spoleèného s franouzskými automobily a zdá se, ¾e

je úspì¹ná a vyná¹í. V¹ude bylo vidìt spoustu vytrvalé a dùkladné práe, v¹e vzornì upra-

vené. Dùm, zahrada, bazének, rostliny nejrùznìj¹ího druhu od jehliènanù, pøes okrasné

kytky, vzornì udr¾ovaný trávník v kaskádovité zahradì.. . Na horním koni této zahrady se

rozkládal velký skleník lemovaný záhony venkovníh sukulentù a opunií.

©iroká kovová oblouková nosná konstruke pøikrývala kaktusový a sukulentní parèík,

za nìj¾ by se nemusela stydìt ani nìjaká proslulá a vyhlá¹ená botaniká zahrada.

U Reù bylo vidìt, ¾e si nepotøebují na ¾ivobytí pøivydìlávat prodejem a mno¾ením

kaktusù. I pøesto v¹ak zájemi vìt¹inou neodházeli s nepoøízenou. Pokud to bylo mo¾né,

hostitel rád vyhovìl pøání na¹ih èlenù a nìjakou kytku pustil do svìta.

Na následujííh stránkáh najdete snímky ze zájezdu: Od Járù, Reù a ©ímù.
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Fotogra�e ze zájezdu 2. záøí 2017
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|pokraèování pøí¹tì|
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Mihal Re je znalem a milovníkem sukulentníh rostlin, za nimi¾ se vydal i do

jejih domoviny. Proto¾e jej zøejmì netrápí existenèní problémy, mù¾e se svému koníèku i

vedení olomoukého klubu vìnovat naplno. Je vidìt, ¾e se mu to daøí. Pozná se to z jeho

spokojeného a klidného vystupování, které doprovázelo na¹i náv¹tìvu.

Nastal èas odhodu a vyzvednutí druhé skupiny u Járù. Následoval pøesun do Holi, kde

jsme mìli nadøeknutou restaurai s obìdem. Po drobnýh dohadeh s dona¹eèkou dopadlo

v¹e dobøe a doèkali jsme se pøíjemného nasyení a zahnání ¾íznì. Sedìlo by se hezky, ale

dal¹í pivo u¾ jsme si nemohli dát, proto¾e nás støídala druhá pùlka autobusu. My jsme zase

popo¹li sotva pùl kilometru pøes mostek kolem potoka k ©ímùm.

Tedy ke Franti¹ku ©ímovi. Kouzelný a pøíjemný bìlovlasý dìdeèek nás pøivital ve svém

dvorku.Dvoreèek jako dlaò. Pøesto se do nìj ve¹ly dva skleníky, hlívek,meruòka a hnoji¹tì.

Nedivím se, ¾e nebyl shopen pøijmout elou na¹i skupinu.

Rozptýlili jsme se po sklenííh, vystøídali jsme se i u stolku s obèerstvením, kde

probìhla neøízená ohutnávka ovonýh pálenek, nìkteøí na¹i èlenové nakupovali rostliny

a nìkteøí rozprávìli s hostitelem.

Svìt je malý. Dozvìdìl jsem se, ¾e nìkteøí na¹i èlenové na olomouko jezdí a dlouho se

znají. Setkání bylo velmi pøíjemné, elý den nás provázelo pøíjemné poèasí a najednou jsme

byli zase na estì.

Na estì do Dolan. U¾ si ani neuvìdomuji, jak ta vesnie vypadá, nezapomenutelné je

v¹ak prostøedí, kde bydlí a své kaktusy pìstuje Rostislav Kry¹tofek. V na olomoukou ro-

vinu nezvykle zaøíznutém údolí Trusovikého potoka bydlí ná¹ ètvrtý hostitel { dal¹í èlen

olomoukého sdru¾ení kaktusáøù.

Kaktusy se tam daly najít v¹ude. V mobilníh paøeni¹tíh na dvorku, na pùdì kùlny i

v podkroví rekonstruovaného a pøistavovaného domu, kam se ¹lo po èásteènì venkovním

shodi¹ti, o¾ nìkteré slab¹í povahy nedaly. Prostoru bylo dost, tam se mohlo rozptýlit elé

osazenstvo autobusu.

Pan Kry¹tofek pìstuje rùzné druhy kaktusù a sukulentù, pøee se v¹ak víe zamìøuje

na ji¾ní Ameriku. Zøejmì tam tìmto rostlinám lépe svìdèí. V takovém údolí se dají èekat

èastìj¹í mrazy.

Kdy¾ jsme se vynadívali a nìkteøí i nakoupili, sebrali jsme se k odjezdu. Po ètvrté sbíre jsme

v¹ak nejeli hned domù, jak je na takovýh zájezdeh obvyklé, nýbr¾ jsme vyu¾ili èasovou re-

zervu a kouzelnou rovinatou olomoukou krajinou { minuli jsme napøíklad Svatý Kopeèek

s dominantním poutním kostelem v pùsobivém nízkém sluneèním osvìtlení { jsme jeli do

nepøíli¹ vzdálenéhoHulína. Ten se,myslím, poèítá ji¾ do kraje zlínského, krajina je tamv¹ak

stále hanáky rovinatá.

Mnohým z nás to tam bylo povìdomé. Vzpomnìli jsme si, ¾e jsme tam u¾ jednou byli.

Listuji star¹ími Azety a dvorek pana Vladimíra Hanáka naházím v èísle 4 roku 2009. Tak

jsem to odhadl dobøe.Muselo to být je¹tì, kdy¾ jsemmìl je¹tì svùj první digitální fotoaparát

Koniku-Minoltu, tedy nejpozdìji v roe 10 a nejøíve v roe 8, kdy jsem zaèal psát Azet.

Pan Hanákmalinko zestárl { ostatnì kdo z nás ne? Dvorek v¹ak byl témìø stejný. Ka-

menné koule, venku rostouí rostliny, mno¾árenský skleník, stavební stroje, v¹ude známky

rekonstruke.
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Jen hlavní výstavní a výstavný obloukový skleník se stále skví v plné kráse. A zejména

rostliny. Nádherné, velkolepé amoné kytky vyrostly a zesílily. Sloupovité { zejména ereu-

sovité se pod støehu nevejdou,musí se øezat. Na zemi le¾ely odøezky jako noha, za jakou by

se nestydìl ani mu¹ketýr Porthos. Ve zdìné èásti skleníku stále hezké posezení s výzdobou

z exotikýh zemí.. .

Kdy¾ jsme se vynadívali, pøi¹el èas pro nástup do autobusu a estu domù. Z Hulínka je do

do Brna po dálnii hvilka a tak se stalo, ¾e jsem po dlouhé dobì mohl jet ze zájezdu vlakem

v osm hodin. Spokojenost. A nejen namé stranì. Ohlasy byly pøíznivé, nová organizae nás

snad nezaskoèila, poèasí pøíjemné.

U¾ pøemý¹líme o dal¹ím zájezdu. ®e by tøeba Slovensko?Nebo udìlat jiný zájezd tøeba

pro ménì lidí mikrobusem na víe dní? Uvidíme. Máme o èem pøemý¹let tøeba na shùzíh

výboru v zimním období, které se hlásí krátíím se svìtlem a vlhèím a studenìj¹ím poèasím.

To¾ tak�

Zavírání sezóny v Chrudimi

Dlouhou, témìø nepøetr¾itou øadu let jezdím poslední záøíjovou sobotu do Chrudimì. Vìt-

¹inou sám, nìkdy s kamarády èi známými.. .Tentokrát jsem vzal s sebou po leteh ¾enu¹ku

Vìru¹ku, abyh ji také jednou nìkamvyvezl�Svezli nás kamarádi z Brna. Cestou s nìkolika

objí¾ïkami jsme se zdárnì prokousali a¾ k íli, kde jsme se rozdìlili na men¹í skupinky.

Kolegové vyrazili na burzu, þne¾ to Jiøí v¹ehno vykoupíÿ { leè pozdì, potkali jej ji¾ odhá-

zejíího a já se ¾enou jsme se vydali k Pavlíèkùm.

Ukázalo se, jak je ten svìt malý a zejména uèitelùm. Kdo tam obrael párky a toèil

pivo? Nikdo jiný, ne¾ ná¹ známý a Vìru¹èin bývalý kolega ze ¹koly. Po svaèinì a krátkém

povykládání si jsme obe¹li Pavlíèkovy kaktusy a pøi¹la øada na burzu. Skoro jako pøes

kopírák z pøede¹lýh let. Za tøiet korun nás pustili dovnitø, abyhom si u¾ili vzájemné

èlovìèí blízkosti v tlaèenii, prohlédli nabídku a vìt¹inou i nìo koupili a odnesli. Jako

obvykle nejen od èeskýh a moravskýh prodejù. Byly sly¹et i jiné jazyky, nebo» ji¾ øadu let

je tato kaktusáøská pou» vskutkumezinárodní slezinou.

Dost bylo burzy. Pro¹li jsme se mìstem, abyhom se zastavili v kostele nahoøe na

námìstí, za¹li na obìd a po leteh si znovu prohlédli proslulé Muzeum loutkáøskýh kultur.

Ponedávné rekonstruki je jakonové,mo¾ná trohu jinakuspoøádané a zase onìobohat¹í.

Pøíjemné je, ¾e náv¹tìvníky pou¹tìjí a¾ nahoru do vì¾ièky, odkud je velmi hezká vyhlídka,

zejména za doela hezkého poèasí, jaké bylo i toho 30. záøí.

Po Chrudimi by se dalo hodit dlouho a byla by spousta vìí k obdivování. Leè þjízdní

øádÿ neoblomnì vedl do místního kina. Sebìhli jsme tedy po shodeh, abyhom se na

Mydláøský dùm s vì¾ièkou (nejstar¹í ve mìstì), který jsme pøed hvílí opustili, podívali pro

zmìnu zespoda a ke kinu to bylo jen kousek. Pøi¹li jsme tak akorát, abyhom hytli dobrá a

pohodlná místa a zakrátko to zaèalo.

Hlavní èástí hrudimského Zavírání sezóny je tradoènì odpolední blok, který zaèíná pøe-

dáním výroèní eny Zlatý Alberto a následujíí program krátkýh pøedná¹ek. Vzhledem

k tomu, ¾e mi dohází papír, dovolím si tuto èást nehat do dal¹ího { tedy prvního èísla

nového roku.
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Spoleèenská kronika

Ve druhém pololetí leto¹ního roku oslavují na¹i èlenové:

Dr. Franti¹ek Flek 55 let

Ing. Boris Cíha 60 let

Jiøí Kolaøík 60 let

Do. Dr. Ing. Radomír Øepka 60 let

Jan Sedláèek 60 let

Petr Horákovský 65 let

Jiøí Pavlík 65 let

JaroslavDobiá¹ 75 let

Výbor klubu jim dìkuje za pøízeò a pøeje hodnì dùvodù k radosti a spokojenosti.

Z tìhto jubilantù se díky Karlovi Ka¹párkovi zamìøíme na na¹eho èlena, gymno�la, bota-

nika, vysoko¹kolského uèitele.. .

Radek Øepka { ¹edesát

Ne ka¾dý ví, ¾e ná¹ èlen, odborník na rod Gymnoalyium, autor nìkolika popisù gymen i

spoluautor popisu jedné uebelmanie .. . není jen kaktusáø, ale pøedev¹ím botanik tìlem a

du¹í. Radek prauje na Ústavu lesniké botaniky, vyuèuje na zahradniké fakultì, zajímají

ho orhideje, mapuje botaniké lokality, je spoluautorem unikátní knihy Ostøie Èeské

republiky popisujíí v¹ehny u nás vyskytujíí se druhy.. .

Mohl byh psát dlouho, a tak radìji pøipomenu jeho trpìlivost a ohotu, s jakou nám

laikùm pojmenovává kytky a mnohé vysvìtluje. A ¾e o kytkáh nejen pí¹e a bádá, ale i

aktivnì se úèastní managementovýh akí k jejih záhranì. Na titulní stranì èísla najdete

snímek z oslavy se èleny Svazu ohránù pøírody Hoøepník.

Karel Ka¹párek

Gymno�l ¾ije

Jak Pepa Poláh referoval v pøedhozím Azetu o setkání pøíznivù roduGymnoalyium, tak

se také stalo. Poslední èervenovou sobotu 29. 7. 2017 se uskuteènilo þpravidelnéÿ setkání

Gymno�lù v restaurai Modrá hvìzda v Brnì-Bystri. Pravidelné by bylo správnì, kdyby

probìhlo i loni, o¾ se bohu¾el z organizaèníh dùvodù nestalo. Na¹tìstí jsme se do toho

v Brnì opøeli a zorganizovali leto¹ní a snad i vydaøené gymno�lské sympozium. Úèastníkù

se se¹lo nìo pøes tøiet lidí z rùznýh koutù republiky, o¾ je na pomìry malého sdru¾ení

elkem dost, vzhledem k úèasti v pøedhozíh leteh. Zamrzet mù¾e jedinì fakt, ¾e Brno

bylo zastoupeno jenmalou hrstkou nad¹enù.

Letos byly na poøadu dne hlavnì volby nového pøedsedy. Zvolili jsme Jirku Èipa z Vra-

timova i v jeho nepøítomnosti. Ze zdravotníh dùvodù se nemohl zúèastnit, tak námmusela

postaèit fotka z gùglu. Volil se i zbytek výboru, který bude praovat beze zmìny. Po orga-

nizaèníh zále¾itosteh následovala bohatá smr¹» pøedná¹ek. Tomá¹ Kulhánek nám pøed-

stavil novì popsaná gymnoalyia. Následovala Petra Tvrdíková s vìdomostním kvízem.

Její man¾el Martin vybral nìkolik netypiky vypadajííh gymen a my jsme hádali jméno.
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U nìkterýh rostlin to byl doela oøí¹ek. Svými znalostmi v¹ehny pøítomné strèil do kapsy

RadekØepka, kteréhoPetra ¾ádala, aby dal ostatnímalespoò deset sekundna rozmy¹lenou.

Po vtipné a pouèné prezentai nás Jarda Proházka provedl okruhem rostlin okolo Gymo-

alyium riojense { bodenbenderianum. Dopoledne zavr¹il Martin Tvrdík kaktusy ze Sierra

Ambato. Následoval vydatný obìd s øízkem jako sloní uho. Odpolední blok zahájil Radek

Øepka, který se kaktusùm vìnoval z vìdekého hlediska. Provedl nás tajemstvím genetiky

a na základì mìøení i jiným pohledem na pøíbuzenské vztahy v rodì Gymnoalyium. Poté

nám Petra Tvrdíková pøedstavila svoje mu¾ské spoluestujíí po domovinì kaktusù. Pøed-

ná¹ka sie nebyla odborná ani primárnì zamìøená na kaktusy, o to v¹ak vtipnìj¹í bylo její

vyprávìní. Celodenní maraton zakonèil Milan Kùrka estou po Sierra Grande a pøedstave-

ním svýh oblíbenýh rostlinGymnoalyiummonvillei.

Myslím, ¾e se elá ake vydaøila ke v¹eobené spokojenosti. Potili nás svou náv¹tìvou

i pøátelé z Polska v èele s pøedsedou PTMKAndrzejemWandzikem.Nezbývá ne¾ doufat, ¾e

dal¹í setkání budou stejnì zajímavá.

Radek Èeh

Kolokvium Plzeò 2017

Tak jsem po leteh zase zavítal na tuto plzeòskou aki (15. a 16. 9.), kterou lze trohu

srovnat s na¹ím brnìnským sympoziem, tedy a¾ na to, ¾e Kolokvium je ake víedenní a

zaèíná u¾ v pátek setkáním u nìkterého kaktusáøe doslova na zahradì u skleníku. Letos

tedy u Jirky Musila (znáte z leto¹ní výborné pøedná¹ky o Mexiku). Bohu¾el já mohl pøijet

a¾ v sobotu ráno. Niménì nìo podobného jsem za¾il pøed lety u Petra Èesala. Jsou to

jistì skvìlé ake, které posilují na¹e zájmy, navazují se nová pøátelství poèatá mnohdy i na

kaktusovýh fóreh.

Vlastní ake se pak koná v prostøedí Klubu na ©eøíkové ulii, kde jsou i pravidelné

shùzky KK Plzeò. Dopoledne byla burza/prodej kaktusù a sukulentù a nabízejííh bylo

asi 25{30, vìt¹inoumístníh èi z okolí, tedy z Èeh. ZMoravy jsem zaznamenal jen na¹eho

èlena Zdeòka Jelínka (mìl také pøedná¹ku) s nabídkou svýh hilskýh oblíbenù.

Následovaly krátké pøedná¹ky na téma Výsevy. Probíraly se výsevy drobnosemennýh

kaktusù a sukulentù zejména z rodù Aztekium èi Stromboatus nebo Sinningia. Dal¹ím

tématem byly výsevy tì¾ko èi problematiky klíèííh rodù jako Sleroatus se zamìøe-

ním na skari�kai (mehanikou i hemikou) velkýh semen. Toto se zdokumentovanou

praktikou ukázkou. Dal¹í pøedná¹ky byly zamìøeny na výsevní substráty.

Odpoledne bylo vìnováno náv¹tìvám sbírek v Plzni a okolí. Ake byla jistì úspì¹ná

a snad jen relativnì velká vzdálenost Plznì byla pøeká¾kou vìt¹í náv¹tìvy od nás z Brna,

pøesto¾e byla ake inzerována i na na¹ihwebovýh stránkáh.

Jiøí Kolaøík

Radebeul 2017

Gymno�lové v Evropì mají (= mìli) nìkolik setkání v roe na rùznýh místeh. A jak to

vypadá, tradièní setkání v Eugendorfu (Rakousko) se ji¾ nebude konat. O prázdnináh se

konalo nìkolik rokù po sobì i setkání v Itálii, toto se ji¾ také letos nekonalo { a tak asi zbyde

jen mezinárodní setkání v Radebeulu (mj.MuseumKarlaMaye) uDrá¾ïan.
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Tato setkání se konají v¾dy první víkend v záøí a probírají se okruhy rostlin rok pøed

tím zvolenýh druhù. Letos jsem se zúèastnil po loòském vynehání (mìl jsem pøedná¹ku

na Sympoziu v Trnavì, které se bohu¾el koná ve stejném termínu) a tématem bylo Gymno-

alyiummorroense. Setkání je víedenní a trvá od pátku do nedìle s mnoha pøedná¹kami {

v úvodu a závìru nejen o roduGymnoalyium.

Hlavnímpøedná¹kovýmdnem je sobota, kdy se okruh zájmu probere nìkolika pøedná-

¹ejíími (od nás letos Tomá¹em Kulhánkem) a následuje bohatá diskuze. Pitvá se doslova

v¹e z okruhu druhu, jsou pøedkládány názory { protinázory, teorie.. . Je to elé zajímavé,

by» tedy jednaí øeèí je nìmèina nebo angliètina. Na takovýh setkáníh (podobnì zajímavé

bylo i leto¹ní brnìnské setkání Gymno�lù) se tøíbí názory na øe¹ení problémù v rodu. Je

to jistì lep¹í platforma nì¾ popisovat þnovéÿ druhy/variety na základì podivnýh znakù a

naví jimdávat pohybná jména. Jestli se setkání vRadebeulu stane hlavnímmezinárodním

gymno�lským setkáním, se je¹tì uká¾e, niménì hojnou úèastí aktivníh èlenù k tomu má

tzv. na¹lápnuto.

Jiøí Kolaøík

Není výstava jako výstava {Wiesbaden 2016

Není výstava jako výstava { to jsem zjistil pøi náv¹tìvì výstavy kaktusù a jinýh suku-

lentù ve Wiesbadenu (Nìmeko). Proè toto tvrzení? Pokud byste pøijeli na wiesbadenskou

výstavu kaktusù, tak je zela jiná, ne¾ na¹e domáí výstavy, na které jsme zvyklí. Výstavní

exponáty tam neexistují, takovéto rostliny musíte hledat v bohatém sortimentu rostlin,

urèenýh k prodeji. Jinými slovy { i kdy¾ poutaè pøed budovou zve na výstavu, výstava v na-

¹em pojetí to není, jedná se jen o prodej rostlin a dal¹íh doplòkù, nutnýh pro pìstování

(literatura, kvìtináèe, rùzné pomùky, hemiké pøípravky.. .).

Wiesbadenská výstava trvala dva dny, 16.{17. 4. Její souèástí byl i pøedná¹kový pro-

grampo oba dny. Zúèastnit jsme se jejmohli v nedìli, kdy byl na programupouze jeden bod.

Nebyla to pøedná¹ka, nýbr¾ hodinové pásmo obrázkù kaktusù, statikýh i dynamikýh

(napø. rozevírajíí se kvìty), podbarveno hudbou. V¹e bylo ve výborné kvalitì, a tak vznikl

zá¾itek, který musel být podlo¾en mnoha hodinami pøíprav autora pásma.

Pokud jde o rostliny v prodeji, byla tam velie pestrá smìsie v¹eho mo¾ného, v nej-

rùznìj¹íh velikosteh a samozøejmì i enáh. Nìkdy eny ¹plhaly dosti vysoko, napø. 128

eur za ètyøentimetrové Aztekium ritteri se mi zdálo ví ne¾ dost. Pro porovnání: Stejnì

velké Aztekium hintonii stálo 89 eur. Sortiment prodejníh rostlin byl bohatý, zájeme si

mohl najít asi opravdu v¹e, o ho zajímalo. Promne bylo pøekvapením, kdy¾ jsem u jednoho

prodejního stánku uvidìl sedíího prodeje, který mi z pro�lu pøipomínal Jardu ©niera.

Èekal jsem, a¾ vstane { a byl to opravdu on. Tak jsme hvíli setrvali v dru¾ném rozhovoru.

Nìmeký trh je pøee jenom vìt¹í a eny jsou zde pro prodeje zajímavìj¹í. . .

To v¹ak nebyla jediná èeská stopa, objevili jsme je¹tì jednu. Bylo by mo¾né øíi, ¾e to

byla skoro brnìnská stopa. U jiného stánku visel velký plakát s odkazem nawebové stránky

www.rarecacti.com, jejím¾ majitelem je { Rudy Krajèa. Ten ale nebyl osobnì pøítomen,

zastupovali ho dva pro nás izí lidé. Tak¾e i v daleké izinì potká èlovìk krajany.
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Podle mého názoru pestrý sortiment byl zèásti (zda vìt¹í nebo men¹í, to si netroufám

posoudit) dán tím, ¾e prodávali nejen soukromníi, ale i velké kaktusáøské �rmy. K vidìní

byl napø. stánek �rmy Uhlig nebo Andreae, u druhé �rmy byl v prodeji sámmajitel �rmy.

Výstava byla v sále, tzn., ¾e rostliny byly pøi umìlém osvìtlení. Ale vzhledem k tomu, ¾e

jim svìtlo hybí jen krátký èas, urèitì jim to nevadí. Bylo o vybírat, a tak poèetní náv¹tìvníi

si odná¹eli domù v hojné míøe své þúlovkyÿ.

Legenda k obrázkùm na poslední stráne: 1 { Vstup do výstavní haly. 2 { Pestrá skupina su-

kulentù. 3 { Jaroslav ©nier v plné parádì. 4 {Máte zájem o Ehinoatus horizontalonius?

5 { Pestrá prodejní smìs.

Stanislav Stuhlík

Weingartia neumanniana (Bakeberg)Werdermann

Kakteenkunde 1937: 21

C. Bakeberg popsal tento druh v roe 1933 jakoEhinoatus neumannianus a k jeho

zaøazení do nového roduWeingartia bylo pak provedeno E. Werdermannem v roe 1937.

Tato situae se nezmìnila dodnes.

Bakeberg uvádí jako typovou lokalitu místo severnì od mìsta Humahuaa. Na¹im

mnohým kaktusáøùm je toto místo dostateènì známo, proto¾e hledání kolemmìsta Huma-

huaa, resp. na CerroNegro bylo dlouhé. Dnes je zde známo nìkolik lokalit a rostou zde jak

¾lutì, tak i èervenì kvetouí rostliny.

Rostlina na obrázku je ale odjinud. Je jisté, ¾e CerroNegro není jedinémísto, kde druh

roste. Rostliny byly nalezeny také u Iturbe, Jujuy. Jedním z prvníh objevitelù byl jistì Mats

Winberg (Nilson) s polním èíslem MN 172, který udal Iturbe jako novou lokalitu. Zde je

nìkolik lokalit, jak jsem zjistil z mi známýh GPSek a je zajímavé, ¾e zatím v¹ehny rostliny

kvetou tímto i þstrakatýmÿ oran¾ovoèerveným kvìtem, tak¾e jméno þaurantiaÿ, které dal

C. Bakeberg (1963) nálezùm F. Rittera { FR 50 to pøímo odpovídá.. . Bohu¾el F. Ritter

vnesl do jeho polního èísla FR 50 pøidìlením písmen a, b, .. . zmatek v lokalitáh, proto¾e

velmi podobné rostliny lze nalézt i severnìji v Bolívii popsané pak jako �dana (�daiana),

kargliana, ammerhauseri. . . Uvidíme, o námblízká budounost pøinese, proto¾e je nìkolik

dal¹íh nálezù a elá skupina þji¾níhÿ weingarií èeká na zpraování.

Rostlina na obrázku je pùvodnì ze sbírky KonrádaMüllera (Lipsko) a jsou pravdìpo-

dobnì ze semen MN 172. Odpovídají zela mi dnes známým nálezùm od Iturbe. Pøestìho-

valy se pøed 3 roky domé sbírky {mám dvì rostliny ze stejného zdroje. Kvetou pravidelnì i

dvakrát na jaøe, tedy nìkdy poèátkemkvìtna a pak je¹tì v èervnu po druhé zálive. V pøírodì

rostou v èistìminerálním substrátu. Pro svùj rùst potøebují velmi hluboké kvìtináèe (klidnì

20 m), proto¾e tvoøí velmi dlouhé øepovité koøeny a vmìlkýh kvìtináèíh doslova vylézají

ven a rostou spí¹e sloupkovitì { v pøírodì se za suha stahují do úrovnì zemì. V pøírodì jsou

tak do 6 m v prùmìru, ale to jsou u¾ velmi velké rostliny, bì¾nìj¹í jsou s prùmìrem 2 a¾

4 m... Rostou velmi pomalu, roubovat je nemá smysl, proto¾e jsou tominiaturní rostliny a

roubováním se sma¾e jejih elkový harakter.

Jiøí Kolaøík
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Obrázky Stanislava Stuhlíka z výstavy veWiesbadenu. Popisky u èlánku na s. 67

Závìrem

Upøímnì dìkuji v¹empøispìvatelùm.Opìt jste byli ¹tìdøí.Neve¹lo se v¹ehno { bude pøí¹tì:

Tøeba èlánek od Jaroslava Ka¹parovského o setkání noto�lù. Rovnì¾ nìkolik fotogra�í ke

èlánkùm a k zájezdu. Poèítám i s pøepisem odpolední èásti hrudimského zavírání sezóny.

Azet { zpravodaj Klubu kaktusáøù Astrophytum Brno {Neprodejné { Redake, jazyková úprava,

sazba: Josef Poláh { sazba systémemT

E

X s pou¾itím písma Lido { tisk: Tiskárna Indra { vytvoøeno

s pou¾itím legálního a svobodného softwaru { ani¾ bylo vìdomì ublí¾eno ¾ivým tvorùm { v èláníh

byly opraveny jazykové a typogra�ké hyby, beze zmìny smyslu sdìlení, není-li uvedeno u pøíspìvku

jinak { pøipomínky,námìty, pøíspìvky prosímna adresu josef@polach.org
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