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Sympózium podrobnìji
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Zimní spánek. . .

...je dávno za námi. Datum vydání leto¹ního prvního èísla na¹eho zpravodaje tomu v¹ak
nenasvìdèuje. Aè je to neuvìøitelné, mám i já po svém zimním spánku, který se nekonal. Vèil
by mohla následovat série výmluv a zdùvodnìní, proè a o mì zdr¾elo. Nebojte se, nebude.
Výèet toho, ¾e jsem na podzim kromì obvyklý h zahrádkáøský h pra í pomáhal zakládat
sad, pøes váno e jsem se uèil, aby h tìsnì pøed jeji h kon em pátého ledna mohl udìlat
zkou¹ku odborné zpùsobilosti v po¾ární o hranì, bylo nutné odtahat døevo pøes rybník,
dokud nerozmrzne, navozit hnùj, zrenovovat parkety a vymalovat, nastìhovat vystìhované,
potom dohnat pár vì í, které byly odsunuty a ¾e v pøedjaøí mi zaèala roubováním nová
sezóna asi nikoho pøíli¹ nezajímá, tedy zkusím pøejít k na¹emu dal¹ímu spoleènému zájmu
{ kaktusùm, které ani o velikono í h je¹tì nemám venku. Mo¾ná zítra, tedy v pondìlí na
kon i krásného prodlou¾eného víkendu... Nìkteré vì i se naví komplikují a zdr¾ují jako
Babi¹ovo daòové pøiznání, proto¾e se mi zneviditelnila èást po¹ty v mém po¹tovním klientu
a musel jsem to zpìtnì vyzobávat z webu. Ni ménì i to se povedlo, v¹e je za hránìno a
mù¾eme psát. (Pokud ov¹em seda k poèítaèi nemám najednou z ela vygumováno a ni
mì zrovna nenapadne. Venku je krásnì, by» ponìkud hladnìji a vìtrno a já mám sedìt
u klábosni e...)
A psát se bude o období kon e roku 2016 a zaèátku nového roku 2017. Psát se bude i
o tom, o jste sly¹eli nebo mohli sky¹et { tedy o tom, o zaznìlo na pøedná¹ká h poøádaný h
na¹ím klubem a na na¹i h s hùzí h.
Rovnì¾ se bude psát to, èím pøispìli na¹i èlenové a za o¾ jim patøí velký dík, který
tímto vyslovuji { vlastnì vy»ukávám.
Za oknem máme aprílové jaro, rozkvétají první stromy (já vím, v Brnì u¾ pomalu
odkvétají), po pøíjemné zimì { koneènì s tro hou snìhu a s mrazy { se jaro pomalu, leè
nepøehlédnutélnì hlásí o v¹e, o mu patøí a prosazuje to svým nádherným zpùsobem, je¾
není po huti snad jen alergikùm, kteøí si zpívají s Ivanem Mládkem, ¾e þU¾ je tu zase to
pitomé jaro, ptá i øvou, ¹eøíky smrdí...ÿ.
Obvykle pøipomínám þudálosti histori kéÿ, { vèil mì v¹ak ni mo nenapadá. Zprávy
mì zajímají èím dál, tím ménì { nebo spí¹e: Èím ví e l¾ou, tím ménì. A èím ménì tì h
hezký h a pøíjemný h, tím men¹í mám o nì zájem. Kdy¾ se k tomu pøidá i nastávají í
pøedvolební boj, není u¾ vùbe o o stát. Velikonoèní èas, který by nás mìl nasmìrovat
k oèi¹tìní, Lás e, klidu a novým nadìjím, je naru¹ován násilnostmi drobnými i poten iálnì
hrozivými. Hospodáøství na tom si e není nejhùøe, je to v¹ak jen doèasné ¹idítko a slabá
útì ha.
Ne, nebudeme malovat èerta na zeï. budeme se radovat z malièkostí a tì¹it se na
v¹e hno, o nás èeká. Nebudeme se bát. To nemá význam. Jak se to øíká? Kdy¾ to má
dopadnout blbì, starosti nepomohou. Kdy¾ to má dopadnout dobøe, jsou starosti zbyteèné.
Jak jednodu hé. Kdo si to v¹ak uvìdomí?
A malý pøíklad na závìr: Máme zde opìt pitomý letní èas. Ni povzbudivého. Podívámeli se v¹ak na to z jiné strany, najdeme v tomto opatøení pøe e jednu výhodu: Dì ka aspoò
mohou o hodinu déle sáòkovat.
Pohoda, hezký den
Josef
2

Èlenská s hùze 3. listopadu 2016

S hùzi zahájil pøedseda Petr Metela. Zmínil sympózium, které probìhlo pøed týdnem. Náv¹tìva byla stejná nebo mírnì men¹í ne¾ v minulý h lete h, ohlasy jsou slu¹né. Podìkoval
na¹im brnìnským èlenùm Jiøímu Kolaøíkovi a Josefu Odehnalovi, kteøí zaskoèili svými pøedná¹kami po výpadku dvou nadøeknutý h pøedná¹ejí í h { tedy krát e zhodnotil sympózium
jako úspì¹né.
Po slosování vstupenek, do nìho¾ enami pøispìli Petr Metela, pan Netrefa, pan Mrkva
a je¹tì nìkdo { v¹em dìkujeme, do¹lo na hlavní èást s hùze { pøedná¹ku Martina Tvrdíka
o gymnokaly ií h na stanovi¹tí h v ro e 2014.
Pùvodnì mìl pøipravenu pøedná¹ku o estì, kterou absolvoal s na¹ím místopøedsedou Jiøím Kolaøíkem. Proto¾e jsme
v¹ak o té estì sly¹eli pøed pár dny na sympóziu, nabídl nám
dal¹í témata, z ni h¾ se dostalo na vyprávìní o jeho pøedposlední estì v ro e 2014 do Patagonie na semínka a potom
nahoru do Argentiny.
Pøiletìli do Cordoby a aby se vyhnuli pøesunu z Buenos
Aires pøes nudné roviny s kukuøí í a rùznými boby, dostali se
rovnou do entra dìní. Pùjèili si auto u osvìdèené agentury
a hned se vydali na estu.
Vèil zaèalo jednoapùlhodinové povídání o rostliná h na
jednotlivý h lokalitá h. Padaly názvy rostlin { po hopitelnì
pøedev¹ím gymnokaly ií. Proto¾e nejsem odborník, názvy
znám jen z dosle hu a jen nìkteré si dovedu pøiøadit k rostlinám, které znám. Zaujalo mì v¹ak tøeba srovnání nìkterý h morfologi ký h znakù rostlin
tého¾ druhu v souvislosti se zemìpisnou polohou { napøíklad tvar semeníku zakula ují í se
smìrem na jih.
Martin Tvrdík na svý h está h zároveò natáèí videozáznamy ve vysokém rozli¹ení, na
pøedná¹ká h je v¹ak pøíli¹ nevyu¾ívá, proto¾e na jeji h projek i te hnika èasto nestaèí.
V podstatì kopíroval estu Jardy Pro házky a místa pro házel v tém¾e poøadí.
Pøedná¹ka probìhla bez vyu¾ití místní audiote hniky. Pøedná¹ejí í se si e zpoèátku
sna¾il, je v¹ak obvyklé, ¾e èasem sklouzne do bì¾né øeèi a poslou hání se stává nároènìj¹ím.
To se stalo i na této pøedná¹ e.
Kromì kaktusáøské tématiky jsme se èasem dosle hli i o mimotémati ký h zále¾itoste h. Týkaly se tøeba místní h obyvatel, kapkové závlahy v klá¹terní zahradì, kde øeholník
pravidelnì ob hází, kontroluje a èistí trysky hadi ové soustavy. Doèkali jsme se rovnì¾ popisu klimati ký h a meteorologi ký h pomìrù, ostatní vegeta e apod. Vidìli jsme tøeba i
obrázky z pøírodní h rezerva í, kde se vyskytovali tuèòá i a rypou¹i sloní. Nebyly výjimkou
ani lamy vikunì, které v rezerva í h ztrá ejí svoji pla host a bez obav se pøibli¾ují k projí¾dìjí ím náv¹tìvníkùm.
Na estì pøespával pøedná¹ejí í pøevá¾nì a radìji v pøírodì ne¾ ve v¹elijaký h ubytova í h zaøízení h. Byl blí¾e pøírodì, rostlinám, neztrá el èas. Naví úroveò tì h penziónkù
není ni mo a je zbyteèné za to utrá et peníze.
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Vyvrátil i oblíbenou povìru, ¾e rostliny jsou trápené su hem. Nastávají období, kdy
bývá vody a¾ pøíli¹, zatím o v su hém èase se rostlina stáhne a s hová do zemì.
Dozvìdìli jsme se rovnì¾ o tom, ¾e z lokalit dová¾í semínka, o pro to dìlá po úøední
strán e a ¾e semena neprodává, nýbr¾ rozdá pøátelùm nebo pìstuje rostliny sám.
Øeè pøedná¹ejí ího, aè proná¹ena s nad¹ením a zaujetím, se dosti zry hlovala a pozbývala na srozumitelnosti. Zde tedy konèím pøepis záznamu pøedná¹ky, která byla následnì
po hválena a oznaèena za kvalitní a pøínosnou.
S hùze výboru 15. listopadu 2016

Kromì vyhodno ení sympózia a minulé èlenské s hùze s pøedná¹kou Martina Tvrdíka jsme
se zabývali opìt otázkou registra e na¹eho klubu podle po¾adavkù nového obèanského
zákoníku. Drobnì upravíme stanovy a pøedlo¾íme je ke hlasování èlenské s hùzi. Rovnì¾
jsme pøipravili program s hùzí a pøedná¹ek na nad házejí í období. Byla dohodnuta náv¹tìva pana Kutílka kvùli domluvení termínu a obe ný h vì í kolem výstavy kaktusù.
Èlenská s hùze 2. prosin e 2016

S hùzi zahájil Petr Metela tím, ¾e budeme mít ví e prá e pøed pøedná¹kou, proto¾e potøebujeme kvùli pøeregistra i s hválit nové stanovy klubu. Zmínil struènì dùvody a historii
øeregistra e.
Poté Petr shrnul zmìny ve stanová h, který h nebylo mnoho. ©lo ponejví e o zjednodu¹ení, spojení nìkterý h vì í, které paøí k sobì, a zmìnu adresy klubu/spolku na bydli¹tì
pøedsedy. Dal¹í zmìnou bylo, ¾e èlenové výboru, kteøí zastupují klub na rùzný h jednání h,
mohou jednat samostatnì. Bývá toti¾ nesnadné, aby se v¹i hni ve své zaneprázdnìnosti
se¹li tøeba za úèelem podepsání nìjakého papíru v ban e. Byla zru¹ena zmínka o výnose h
z dal¹í hospodáøské èinnosti, která stejnì neexistuje a je tedy zbyteèná.
Po krátké diskusi o nìkterý h pojme h a slovíèká h, vysvìtlení a zdùvodnìní byly navr¾eny a s hváleny drobné úpravy a formula e, které budou do stanov doplnìny. S hválení
probìhlo formou hlasování. Registra e bude následnì podána a o dal¹ím prùbìhu budou
èlenové informováni.
Následovalo slosování vstupenek, které bylo tentokráte
¹tìdøej¹í. Jednak byly pøipraveny obvyklé eny a kromì toho
i tøi eny prémiové.
Nato pøedal Petr Metela slovo Jiøímu Peòásovi, aby nám povyprávìl o své první estì do Mexika. Jiøí zaèal své vyprávìní
fotogra emi rostliny Mammillaria bertholdii { své srdeèní
zále¾itosti, kterou htìl vidìt v její domovinì (nebylo jim to
v¹ak umo¾nìno, fotogra i má od Radka Knápka).
Dal¹ími úèastníky výpravy byli Josef Odehnal, Vlasta
Brand¹tetr, Radek Knápek, Laïa Køivánek, a Vá lav Jakube .
Jiøí se staral o peníze, Vlasta byl pomo ník v prù¹vizí h,
Radek byl vypravìè, øeèník a rétor, Ing. Køivánek byl te hnik
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a opraváø, Josef Odehnal byl rád em a navigátorem { jeho se týkaly výrazy jako (ne)na¹li,
minuli, netre li, d¾ípíeska... Jiøí ov¹em o enil jeho zku¹enost a podìkoval mu za psy hi kou podporu, kdy¾ byl nìkdy netrpìlivý, jak se nì o nedaøilo. Vùd em výpravy byl Vá lav
Jakube .
Cesta zøejmì nebyla úplnì snadná a bezproblémová. Na nìkterá nalezi¹tì se estovatelé vùbe nedostali (tøeba zmínìné þbertholdkyÿ), o¾ bylo zpùsobeno nedobrými zku¹enostmi s døívìj¹ími náv¹tìvami plenièù z rùzný h zemí. Bohu¾el mezi nimi prý byli i na¹i
spoluobèané. Na¹i estovatelé byli nìkdy nevybíravým zpùsobem a pod pohrù¾kami násilím
z nìkterý h míst vykázáni.
Jiøí vyu¾il svou pøedná¹ku i jako pøíle¾itost k urèení rostlin, s nimi¾ si nebyl jistý. Obèas
svùj výklad prokládal výzvou: þMilo¹u, zapi¹ to!"ÿ Dobrým rád em { zejména pokud ¹lo
o e hino ereusy, byl nìkolikrát pan Hara¹ta.
Drobná diskuse nastala v souvislosti s urèováním rostlin. Není to snadné ani s pomo í
internetu. Rostliny jsou variabilní a li¹í se v kultuøe a v pøírodì.
Jako pohádka z me hu a kapradí nám pøipadaly tøeba mamilopsisy rostou í v borovém
jehlièí a me hu. Ne hybìla ani náv¹tìva lokality aztékií a geohintonií.
Jiøí zmínil i te hni ké zále¾itosti týkají í se fotografování. Pou¾ívá zr adlovku s výmìnnými objektivy. Jediné, o mu hybìlo, byl objektiv pro fotografování nádherný h èlenitý h
krajinný h s enérií, které velmi obdivoval vèetnì tzv. doprovodné vegeta e.
Zajímavùstkou byla i so iální poznámka o tom, ¾e ve vesni kém ob hodu nemìli
k dostání pivo. Kdy¾ se zajímali, proè tomu tak je, dozvìdìli se od místního kovboje, ¾e pivo
si tam nemohou dovolit, proto¾e tam jedno stojí jeho elodenní plat. S místními lidmi se
snadno skamarádili a kovboj jim tøeba dovolil, aby si vyzkou¹eli, jaký je pohled na kousek
Mexika ze sedla konì. Koni se Jiøí nakone slu¹nì omluvil.
Proè máme rádi kaktusy? Nìkdo øekne, ¾e kvùli atraktivnímu vzhledu, bizarním tvarùm a kvìtùm. Jiøí zase obdivuje jeji h odolnost, skromnost a ¾ivotas hopnost v neuvìøitelnì skromný h podmínká h. Toto øíkal zejména v souvislosti s druhem Mammillaria
perezdelarosae subsp. andersoniana { o¾ je rovnotrnná obdoba oblíbené a nezamìnitelné
perez-de-la-rosae. Doká¾í toti¾ rùst na plo hé skále s prohlubeninkou 8{10 mm v pùl entimetrové vrstvì naváteho pra hu s obèasným de¹tìm a tro hou rosy.
U této pøedná¹ky ponìkud hybìly zemìpisné informa e. Nebylo to v¹ak a¾ tolik na
závadu. Jiøí se soustøedil pøedev¹ím na rostliny a popis prostøedí a lokalit, které v¹ak nejmenoval. Fotogra e byly velmi zdaøilé, v obráz í h mìl Jiøí nepøíli¹ hezky vkládaná jména
rostlin, pokud je znal. Zaujaly i makrosnímky miniaturní h rostlin.
Kromì rostlin jsme vidìli i histori ké památky { napø. pyramidy. Co se týèe jídla, bylo
to do ela zoufalé a asi by se taková strava nedala dlouho vydr¾et. Prostì dietologi ká bomba,
dietologi ké peklo. Místní koøalièka, její¾ výrobnu na¹i estovatelé nezapomnìli nav¹tívit,
rovnì¾ nenad hla. Byla jako drak. Nemìla v¹ak sedm hlav, nýbr¾ sedm o asù.
Ke kon i pøedná¹ky zaèal tlaèit èas. Tempo se zry hlilo, intenzita hlasu o habla. Asi
není snadné na hystat pøedná¹ku se 480 obrázky na ne elé dvì hodiny. Znamená to tempo
4 obrázky za minutu. Kdy¾ se v¹ak u nìkterého zastavíme s krátkým vyprávìním, zbude na
ostatní obrázky tøeba jen 5 sekund. Tomu u¾ se potom øíká uspì hanost.
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S hùze i hodinu a pùl trvají í pøedná¹ka probíhala bez pou¾ití zvukové te hniky, nový
projektor a poèítaè je¹tì neumíme stopro entnì ovládat, ale uèíme se. Te hni ké kvality
zaøízení v¹ak jsou velkým pøínosem pro na¹e pøedná¹ky.
Co napsat nakone ? Nedostalo se na fotogra e (48) a vyprávìní o rostliná h z Jiøího
sbírky, zejména jeho ariokarpusy. Mo¾ná se doèkáme nìkdy pøí¹tì. Jiøí se ukázal { kromì
toho, jak jej známe { tedy jako nenápadný a ponìkud skromný i tajemný pìstitel { i jako estovatel, fotograf a vypravìè se znalostí mexi ký h kaktusù a od nedávna i jeji h domoviny.
Jsme rádi, ¾e v na¹í h øadá h máme dal¹ího estovatele, který se podíval do domoviny
kaktusù, které léta pìstuje. Dne¹ní doba tuto mo¾nost nabízí a stále ví e lidí ji vyu¾ívá.
Zároveò v¹ak s obavami zji¹»ujeme, jak se svìt mìní a je nám líto, ¾e k lep¹ímu jen velmi
málo. My se v¹ak umíme radovat i z drobný h vì í.

Úèastní i výpravy: Odehnal mimo obraz, Jakube , Køivánek, Knápek, Brand¹tetr a Peòás
S hùze výboru 13. prosin e 2016

Poslední loòská výborová s hùze probìhla opìt u pøedsedy Petra Metely.
Byly navr¾eny dva termíny výstavy s tím, ¾e volba bude na Ing. Kutílkovi ze Ètyølístku.
Petr Metela jej nav¹tíví je¹tì v prosin i.
Minulou s hùzi s pøedná¹kou Jiøího Peòáse jsme vyhodnotili jako velmi úspì¹nou.
Nabízí se doporuèení Jirkovi: Udìlat je¹tì jednu pøedná¹ku ze své sbírky.
Na leden je naplánována pøedná¹ka Emila Va¹íèka z Blanska, v únoru bude po výroèní
s hùzi volná tribuna.
Zabývali jsme se i nutnou a spì hají í proøebou pøeregistra e klubu. Vyplnili jsme
formuláø na webu a jak se pozdìji ukázalo, bylo to pro úøady uspokojivé.
Byla domluvena mimoøádná neformální s hùze výboru na 27. prosine .
Èlenové výboru pogratulovali k narozeninám Josefovi. Dìkuji vám { je to milé.
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Èlenská s hùze 6. ledna 2017

Do nového roku jsme vstoupili jako klub opìt první pátek v lednu. S hùzi zahájil pøedseda
Petr Metela. Popøál v¹em v¹e hno nejlep¹í a zahájil dobrou zprávou, ¾e registra e klubu se
povedla a nakone to byla jen èistì formální { papírová zále¾itost.
Radek Èe h upozornil na mo¾nost zapla ení èlenského pøíspìvku sdru¾ení Gymno l
pøípadnì mo¾nost stát se jeho èleny.
Stanislav Stu hlík nabídl za odvoz men¹í skleník a nabízí Atlas kaktusù. Mù¾ete mu
(pokladníkovi Spoleènosti) jej rovnou zaplatit.
Petr pøipomenul, ¾e pøí¹tí s hùze bude výroèní a vyzval k vystoupení na volné tribunì.
Slosování vstupenek tentokrát nebylo. V¹i hni máme rostliny poklizené a nebylo
snadné nì o donést. Semena, která donesl neznámý dár e, ne háme na pøí¹tì.
Po krátkém o iálním úvodu se o to døíve dostal ke slovu ná¹ dobrý známý { pøíslu¹ník
þblanenské men¹inyÿ Emil Va¹íèek.
Texas, Nové Mexiko, Arizona, Utah. Josef Mikulá¹.
Jedenadva et let. První jsou státy, které s Pavlem Pavlíèkem nav¹tívili, druhé { jméno Emilova kamaráda { známe
i z na¹i h pøedná¹ek. Emilùv hostitel, který náv¹tìvníkùm
zajistil dopravu, ubytování a po èást esty i doprovod po
svý h { a málo dosud prozkoumaný h { nalezi¹tí h. Dokon e mìl i domluvený výlet vrtulníkem do Velkého kaòonu. Následují í èasový údaj je poèet let od Emilovy první
náv¹tìvy Spojený h státù a tehdej¹ího dvoutýdenního pobytu u Josefa Mikulá¹e.
Zaèátek esty byl velmi zajímavý. Zá¾itky vypadají krkolomnì a¾ dìsivì. Dva átého prvního bøezna mìli pøed
polednem odlétat do Ameriky. Pavla Pavlíèka v¹ak zdr¾ela
dopravní situa e. Emil se potil a èekal, èas odbavení se valem blí¾il, ne¾ Pavel dobìhl na poslední hvilku. S tro hou ¹tìstí se dostali do letadla smìr
Londýn. V Londýnì nastaly dùkladné prohlídky. Tam jim pro zmìnu zpùsobil problém Pavlùv propadlý prùkaz ESTA. Na¹tìstí se to podaøilo vyøídit po telefonu a internetu s pomo í
Petra Pavelky.
Po pøíletu do Dallasu následovala nároèná prohlídka s poøizováním biometri ký h
záznamù. Zdr¾ení, te hni ké problémy. Kontrola zavazadel. Ne¾ to v¹e hno probìhlo, ukázalo se, ¾e byl mezitím zru¹en let do Albuquerque, kde je mìl èekat kamarád Rí¹a Kala¹.
Náhradní autobus na hotel, kde mìli pøespat, mezitím ujel. Museli v¹ak zaplatit taxi i ubytování.
Nakone v¹e dobøe dopadlo. Potkali se s Rí¹ou, který tam má zámeèni kou a kováøskou
dílnu, ten je odvezl k Josefu Mikolá¹ovi. První den strávili v indiánském skanzenu. Je to
zrenovovaná indiánská vesni e. Z vesni e byl okouzlují í výhled do krajiny.
První kaktusy, které vidìli, byly opun ie. Vyprahlý terén, S lero a tus whipplei, parviorus... Pøijeli v¹ak ponìkud brzy. Mo¾ná staèil jen týden. Rostliny mìly teprve pupeny a
nesmìle zaèínaly kvést.
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Josef Mikulá¹ dìlá v indiánské rmì vedou ího elektrikáøe-spe ialistu. Jeho ¹éf mu
zajistil výlet vrtulníkem do Grand Canyonu. Tento zámìr v¹ak nevy¹el, proto¾e byl zastaven
lete ký provoz. Okolí bylo velmi kouzelné, tak si alespoò spravili hu» výletem kolem kaòonu
a fotografováním.
V Arizonì nav¹tívili nalezi¹tì rostlin Navajoa kensenii. V kamenitém terénu na¹li tyto
rostlinky, které po hopitelnì ve své domovinì vypadají úplnì jinak, ne¾ v na¹i h sbírká h.
Ohromné bylo, ¾e je Josef Mikulá¹ doprovázel spolehlivì i bez naviga e. Má ohromnou
pamì» a intui i. Spolehlivì v¾dy trefí, kam potøebuje a najde v¹e, o potøebuje.
I ve Státe h zápasí s nedostatkem vody. Svìdèí o tom i pøehrada, její¾ nádr¾ má dva et
metrù pod stav.
Z dal¹í h mimotémat zaujalo muzeum staré vojenské te hniky pod otevøeným nebem,
Mùj zvukový záznam bohu¾el konèí po úvodní h ètyøi eti minutá h. Pøesto¾e jsem
mìl mo¾nost vysle hnout si Emilovo vyptávìní døíve soukromì a do vìt¹í h podrobností,
nebudu je nyní ví e rozebírat. Jenom dodám, ¾e estovatelé nav¹tívili je¹tì dal¹í pøátele a
pokud jde o estu domù, ani ta se neobe¹la bez komplika í. Ni ménì kone dobrý { v¹e hno
dobré. Pøátelé, zá¾itky, rostliny, krajiny, krásné obrázky. Tak nìjak by se dala shrnout první
leto¹ní pøedná¹ka. Mo¾ná se k tématu je¹tì vrátím, zatím aspoò dám do barevné pøílohy
nìkolik Emilový h fotogra í.
S úsmìvem a v pohodì, radostnì, by» bez zvukové te hniky nám Emil povyprávìl o své
estì. Vidìli jsme fotogra e Emilovy i Pavla Pavlíèka. S pøípravou pøedná¹ky pomohl doktor
Flek, i jeho známe z klubový h pøedná¹ek. Blanenská men¹ina se tedy opìt po hlapila a
poskytla nám hezký zá¾itek a pøíjemný vstup do nového kaktusáøského roku.
S hùze výboru 17. ledna 2017

Na s hùzi jsme se dozvìdìli podrobnosti o tom, jak probíhalo pøeregistrování na¹eho klubu.
V¹e je zdárnì za námi, v názvu klubu máme nyní þz. s.ÿ jako zapsaný spolek a jedeme dál.
Petr Metela zajistil a pøedplatil univerzitní pøedná¹kový sál na dal¹ího pùl roku.
Dosti jsme se vìnovali pøípravì leto¹ní výstavy kaktusù. Známe ji¾ termín. Zapi¹te si
tedy do svý h diáøù data: 27. 5.{4. 6. 2017. V¹e nasvìdèuje tomu, ¾e pøíprava i prùbìh
výstavy budou v podobném du hu a stylu jako v pøede¹lý h lete h. Co se osvìdèilo, do toho
se nevrtá.
Dal¹ím bodem s hùze byla pøíprava výroèní èlenské s hùze zaèátkem února. Funk ionáøi si pøipraví své pøíspìvky, zajistíme volnou tribunu a drobné dárky pro pøedná¹ejí í.
Byly pøedneseny návrhy pøíspìvkù funk ionáøù a s drobnými zmìnami s hváleny.
Podobnì návrh rozpoètu na nastávají í rok. Má být vyrovnaný a zhruba ve stejné vý¹i jako
v pøed hozí h lete h.
Vyvstal po¾adavek na sestavení aktuálního seznamu literatury v klubové knihovnì a
jeho variant: Autorský, názvový a pøírùstkový. Slíbil pøipravit Radek Èe h.
Nakone o iální èásti jsme poblahopøáli Pavlu Novákovi k narozeninám a následovalo zaslou¾ené obèerstvení a volný program.
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Výroèní èlenská s hùze 3. února 2017

S hùzi zahájil pøedseda Petr Metela. Struènì sdìlil program a bez dal¹ího zdr¾ování následovaly pøíspìvky funk ionáøù.

Zprávu o èinnosti, kterou pøipravil Radek Èe h, pøeèetl Jiøí Kolaøík. Zprávu jako¾ i dal¹í
dokumenty najdete na jiném místì zpravodaje.
Jiøí dále pokraèoval pokladní zprávou, kterou pøipravila nepøítomná Jana Èe hová. Nebýt mimoøádný h s hválený h výdajù za novou te hniku (poèítaè a projektor) byl
rozpoèet vyrovnaný a prakti ky dodr¾en.
Dal¹ím bodem byl návrh rozpoètu na leto¹ní rok. Rozpoèet má být opìt vyrovnaný a zhruba ve stejné vý¹i jako
loni. Neoèekáváme ¾ádné mimoøádné polo¾ky ani na pøíjmové ani na výdajové stranì navrhovaného rozpoètu.
Následoval plán èinnosti na rok 2017. I ten pøipravil Radek Èe h a pøeèetl jej Jiøí Kolaøík. Plán pøedpokládá
prakti ky nezmìnìnou skladbu ak í jako v minulosti.
Nakone pøeèetl Lubomír Hrubý zprávu revizní komise. Byl vypra ován a pøeèten seznam majetku.
Pøedseda následnì vyzval k diskusi a pøipomínkám. Ty se nevyskytly a hlasováním
o v¹e h pøíspìv í h najednou byly tyto s hváleny.
Zprávy a pøíspìvky budou ve stavu, jak byly pøedneseny, vyvì¹eny na webový h stránká h klubu.
O slovo se pøihlásil èestný pøedseda Stanislav Stu hlík { správ e knihovny. Vzhledem k tomu, ¾e v poslední h
mìsí í h je minimální zájem o pùjèování knih a pevnì
stanovený, leè nevyu¾itý èas neu¾iteènì blokuje man¾ele
Stu hlíkovy, nabízí se mo¾nost náv¹tìvy knihovny po pøedhozí telefoni ké domluvì v prakti ky jakémkoliv termínu.
To není v¹e, mù¾ete rovnì¾ napsat e-mail a vybrané knihy
vám pøinese Stanislav Stu hlík na èlenskou s hùzi.
Druhou pøipomínkou byla mo¾nost pøedplá et nový
Atlas kaktusù { opìt u hospodáøe Spoleènosti Stanislava
Stu hlíka.
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Nakone byla vyhlá¹ena výzva na posílání fotogra í do soutì¾e pro plakát leto¹ní
výstavy kaktusù.
Do slosování vstupenek, které probìhlo na rozhraní dvou hlavní h èástí s hùze pøispìli hlavnì rostlinami a semeny pøátelé Va¹íèek, Mrkva, Chládek, Pavlík a je¹tì jeden
pøispìvatel. V¹em dìkujeme.
Po úvodní pùlhodinové èásti nastal èas na volnou tribunu. Tentokrát se pøihlásili následují í èlenové:
• Pan Mrkva { pìstování kaktusù v paneláku na Lesné.
• Stanislav Stu hlík { Noto a tus mammulosus.
• Jiøí Peòás { kvìty ze sbírky.
• Jarka ®ivotská { náv¹tìvy dvou sbírek.
• Mi hal Marèák { výstavy kaktusù u nás a na Slovensku.
První a nejdel¹í pøíspìvek pronesl pan Mrkva. Pøi¹el s loso í, ¾e nelze pìstovat v¹e hny druhy, nýbr¾ je tøeba
si vybírat sortiment po házejí í od mexi ký h hrani nahoru, které budou sná¹et na¹e podnebí. Na parapetu balkónu v sedmém patøe panelového domu na Lesné má svou
kaktusovou zahrádku. Na fotogra í h nám ukázal rostliny,
které jsou na tom místì u¾ ètvrtým rokem a pøi správném
zpùsobu pìstování, který nám popsal, se jim daøí do ela
dobøe.
Za velmi dùle¾itý prvek pova¾uje pøedná¹ejí í proudìní vzdu hu. Ke zdaru pøispívá i minerální pùda a oslunìní. Pøirozeným zpùsobem tam zapr¹í nebo nafouká sníh
jen velmi vzá nì, tak¾e nadbyteèná voda témìø nehrozí.
Rostliny jsou uspoøádány ve ¹tìrbinovitý h miniskalká h. Tím jsou napodobeny pøírodní
podmínky. Rostliny rostou do ela pomalu a jsou dostateènì vyzrálé a odolné. Dokon e i
obèasné zimní promoknutí nezpùsobuje v tì hto podmínká h ne¾ádou í jevy a ztráty.
Velkou výhodou je, ¾e svou kaktusovou zahrádku máme na oèí h a pod kontrolou
neustále. Na tøe h metre h ètvereèný h se daøí ve ètyøi eti miská h asi stov e druhù rostlin.
Posezení se sklenkou bílého a prohlí¾ení své minizahrádky s výhledem na mìsto patøí
k nejpøíjemnìj¹ím zá¾itkùm pøedná¹ejí ího.
Po 38 minutá h dostal slovo opìt Stanislav Stu hlík. Tento pøíspìvek byl pro zmìnu nejkrat¹í, pouze nìkolikaminutový. Ukázal nám pøírodní stanovi¹tì rostlin druhu Noto a tus
mammulosus. Jsou to ¾lutì nebo rù¾ovì kvetou í rostliny. Zajímavé je, ¾e rostliny vytváøejí
pomìrnì veliké trsy. Fotogra e po házejí z rùzný h let, proto se na sním í h tro hu li¹í
barvy. Pokud zbytek kvìtu zas hne, není u¾ rozpoznatelné, byla-li barva kvìtu ¾lutá nebo
rù¾ová.
Pøedná¹ejí í stojí o to, aby se jím posbíraná semena dostala do sbírek. Nabízí tedy
zdarma smìs semen tì hto rostlin. Vìt¹ina tì h rostlin by mìla být rù¾ovokvìtá.
Tøetím pøedná¹ejí ím byl Jiøí Peòás. Pøinesl snímky rostlin ze své sbírky, na které se nedostalo pøi jeho nedávné estovatelské pøedná¹ e.
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Pøedná¹ka byla zamìøena vylo¾enì pìstitelsky. Nejví e obrázkù patøilo ariokarpusùm.
Dosle hli jsme se øady pìstitelský h zku¹eností. Jiøí si po hvaloval, ¾e se loni daly rostliny
díky poèasí hodnì zalévat, proto se hezky napily { zejména v èervnu { a byly bujné a silné, a¾
nìkdy dokon e praskaly kvìtináèe. Pod eòování zálivky rostliny oslabuje a nemohou potom
vykvést. Je-li úroda brambor, hezky kvetou ariokarpusy.
Ke kon i svého vystoupení Jiøí pou¹tìl obrázky rostlin jen se skromným komentáøem.
Jarka ®ivotská poskytla krátký pøíspìvek z náv¹tìv dvou sbírek brnìnský h kaktusáøù.
Prvním byl Jiøí Drápela. U nìj zaujal ukázkový poøádek a èistota, rostliny naaran¾ované
v pìnovém vápen i i pou¾ívání kulatý h kvìtináèù.
Druhá byla sbírka man¾elù Urbanový h v dobì pøed výstavou. Ti dovedou vyu¾ít ka¾dý
kousek volného prostoru. Zaèátkem kvìtna to v Rajhradì dosti kvetlo, tak¾e bylo na o se
dívat. I rostliny, které zrovna nekvetly, byly velmi pìknì rostlé a vytrnìné.
Tøetí èástí byla ukázka fotogra í z pøedná¹ky Jana Glosera na loòském sympóziu. Jarka
je na vakala nary hlo v prùbìhu pøedná¹ky a jeji h kvalita byla do ela obstojná.
Mi hal Marèák jako v pøed hozím ro e i loni nav¹tívil výstavy kaktusù po republi e a na
Slovensku. Vyprávìní bylo ry hlé a struèné, proto se hodí zpra ování heslovitou formou:
• Praha { Na Slupi. Expozi e litopsù, témati ky zamìøené èásti, v sousedství stálá
expozi e.
• Ostrava { dùm dìtí (nebo te hniky?). Tam jej okouzlila expozi e Lumíra Krále.
• Uherské Hradi¹tì { nedostatek svìtla, jen pár rostlin, které zaujaly.
• Zlín { foyer divadla. Nejprve tam nikdo nebyl, zakrátko tam pøi¹la spousta dìtí
v organizovaný h ¹kolní h skupiná h.
• Bratislava { setkání se známými lidmi, napø. Igor Dráb. Rovnì¾ stálá expozi e
v bratislavské botani ké zahradì.
• Olomou { malá expozi e ve stanu na nádvoøí te hni kého muzea.
• Hodonín { dal¹í malá výstava. Hezké kytky a výborná slivovi e.
• Bøe lav¹tí kaktusáøi { v krásném prostøedí zámku Ledni e.
• Nové mìsto nad Metují { 7 èlenù, v¹i hni pøispìli do výstavy, v prodeji jen stapelie.
Naskýtá se zajímavá pøedstava, jak by to asi vypadalo, kdyby v¹i hni èlenové
na¹eho klubu dali své rostliny na výstavu.
• Brno, Masarykova univerzita, výstava s p. Tomandlem v záøí, malá expozi e.
Pøijemná spoluprá e se studentkami, které tu výstavu aran¾ovaly.
Nakone Petr Metela pøedal pøedná¹ejí ím malou odmìnu { pamì»ová média, ash disky.
Zpøipravený h pøedná¹ejí í h odpadl jen Jiøí ©kaloud. Jeho prezenta i se nepodaøilo
naèíst z pamì»ového média, které si pøinesl. Snad nìkdy pøí¹tì.
S hùze výboru 14. února 2017

Volná tribuna byla hodno ena ke spokojenosti. Nevadila del¹í pøedná¹ka pana Mrkvy, dostalo se na v¹e hny kromì vý¹e zmínìného Jiøího ©kalouda. Byla projednána pøíprava dal¹í
s hùze. Pøipomeneme uzávìrku soutì¾e o fotku na plakát a dáme poslední mo¾nost na
poslání fotogra í.
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Rovnì¾ jsme upøesnili plán pøedná¹ek na jarní období. K výstavì nejsou zatím ¾ádné
zmìny nebo jiné významné informa e. Padaly i návrhy na pøedná¹ejí í pro podzimní sympózium. Dozvìdìli jsme se rovnì¾, ¾e zemøel ná¹ èlen Dr. Edmund Sedlák.
Gratula í Karlovi Ka¹párkovi k narozeninám skonèila o iální èást s hùze a plynule
jsme pøe¹li k obèerstvení a volné debatì, kde jsme se dozvìdìli ví e o dùvodu nepøítomnosti
man¾elù Èe hový h na výroèní èlenské s hùzi { veøejné zabíjaè e na Hlínì.
Èlenská s hùze 3. bøezna 2017

Èlenskou s hùzi zahájil pøedseda Petr Metela oznámením úmrtí
na¹eho èlena Dr. Edmunda Sedláka. Jeho památku jsme u tili
povstáním. Nepøíli¹ zdaøilý snímek (výøez a je¹tì k tomu z mobilu)
je jedním z jeho poslední h { z únorové èlenské s hùze.
Radek Èe h vyzval k zapla ení Gymno lu, ne v¹ak dnes, proto¾e h eme dát maximální prostor oèekávané pøedná¹ e.
Byla pøipomenuta uzávìrka soutì¾e o fotku na plakát výstavy.
Slosování, do nìho¾ pøispìli pánové Brand¹tetr, Va¹íèek a
Odehnal, se Radek a Petr sna¾ili o nejví e ury hlit. Cen bylo dost

a výher i jistì spokojení.
Pøedná¹ejí ím byl Zdenìk Jára z Libo¹e u Olomou e
{ nebo u ©ternberku, h ete-li. Pøedpokládali jsme pøedná¹ku pìstitelskou, ta v¹ak pøekonala v¹e hna na¹e oèekávání. Zahrnovala øadu aplikovaný h poznatkù pøedev¹ím
z fyziologie rostlin a s dojetím jsem si vzpomnìl na druhý
roèník vysoké zemìdìlské, kdy jsme drtili ©ebánka. Mimohodem k té knize a¾ teï znovu rád vra ím, proto¾e mi
pomáhá porozumìt mnoha zákonitostem ¾ivota rostlin.
Ale zpìt k pøedná¹ e. Ta zaujala mno¾stvím prakti ký h tipù od z ela prostý h { nestydím se øí i primitivní h a¾ k velmi odbornì promy¹leným závìrùm. Pokusím
se tedy o její kdy¾ ne pøepis, to¾ aspoò o vydatný extrakt,
proto¾e si to velmi zaslou¾í.
Pøedná¹ka byla netradièní i prezentaèními metodami.
Pøedná¹ejí í si pøipravil na tabule papíry, aby na nì mohl
kreslit náèrty a s hémata.
Pøedná¹ejí í zaèal s kaktusy zde v botani ké zahradì.
Mìl ¹tìstí, ¾e zde pra oval jeho pøíbuzný a dodnes si pamatuje, jak si odná¹el ta¹ku plnou
kaktusù. Mezitím vystudoval zahradni kou ¹kolu v Ledni i, diplomovou prá i psal na biofyzikálním ústavu o kaktuse h a jeji h pìstování v tkáòový h kulturá h. Letos bude mít
padesáté výroèí kaktusaøení, zaèal ve svý h osmi lete h. Proto¾e mìl pestrý pra ovní ¾ivotopis, pra oval na rùzný h míste h a sbírku nìkolikrát obmìnil. Ta dne¹ní je asi dva etiletá.
Zaèal vyprávìt o svém skleníku zvlá¹tní dobøe vìtratelné konstuk e. Pìstuje dnes u¾
pøevá¾nì jihoameri ké druhy.
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Z pøedná¹ky Jiøího Peòáse

Mam. bertholdii, andersonii, perezdelarosae a bo assana

Gruson na skále, M. senilis, E e. engelmannii a Th. bi olor

Krajinky mexi ké, vpravo roste M. theresae
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E hinofossulo a tus, Pele yphora pseudope tinata s bobkem, Obregonia a þkoèkaÿ

Sukulentní doprovodná vegeta e

Èlenové výpravy a Jiøí stokrát jinak

Ze sbírky

14

Z pøedná¹ky Emila Va¹íèka

15

Ze sympózia

Pøedseda Petr Metela/místopøedseda a pøedná¹ejí í Jiøí Kolaøík/webmaster Mário Snopka
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Pra oval jako ¹le htitel, ¾iví se semenáøstvím, je mu blízká i genetika, kterou postgraduálnì studoval.
Zaèal vyprávìt o tom, jak se dají opylit zdánlivì neopylitelné rostliny ( izospra¹né
vlastním pylem). Fligna spoèívá v tom, ¾e se vyu¾ije rùzné èasové fáze zralosti pylu a blizny.
Staèí tedy odhalit vèas poupì { uøíznout vr¹ek { a nezralou bliznu opylíme pylem té¾e
rosliny. U brukvovitý h je ten rozdíl dva dny, u kaktusù se to mo neví. Nìkteøí kaktusáøi
potvrzují, ¾e se dá i izospra¹ná rostlina sprá¹it vlastním pylem, semena v¹ak nejsou klíèivá.
Tentokrát si u pøepisování nemohu pou¹tìt obrázky, proto¾e je nemám, hytám jen
podle zvukového záznamu.
Zdenìk Jára má rád kaktusy s pøíbìhem. Nìkolik nám ji h bìhem pøedná¹ky poskytl.
Jednu èást vìnoval eriosi ím, roubuje je na jusberty. Rozhodl se, ¾e je nauèí kvést do deseti
let. Kdy¾ to umí Belgièané, musí se to povést i Hanákovi. Dr¾íme mu pal e. Hanákovi
brnìnskému 
Dal¹í prakti kou ukázkou byly jmenovky. Tiskne si je z poèítaèe na fólii Xerox a jmenovky mají ohromnou odolnost.
Kromì kaktusù roubuje i melouny, borovi e a v¹e hno mo¾né.
Ve vyprávìní pøeskakuje od tématu k tématu. Pøi posle hu to nevadí, leè pøepis se
z toho pí¹e nesnadno. Jsou to rùzné drobné útr¾ky poznatkù, zku¹eností, pøíbìhù...
Mluvil dále o svý h zku¹enoste h s pìstováním rostlin ve fytotrone h, rozebírall rùzné
typy osvìtlova í h lamp a to, jak je nesnadné pøimìt rostliny k produk i ¾ivotas hopného
pylu.
Zajímavým poznatkem jsou výsledky pokusù s mutováním astrofyt. Zmutované rostliny nedají potomstvo a re esivní geny se nemohou projevit. V¹e tedy nasvìdèuje tomu, ¾e
Japon i získávají své mimoøádnosti výbìrem z mimoøádnì rozsáhlý h výsevù.
Potvrdil i opakování Frièový h pokusù s ozaøováním. Dosáhl podobný h výsledkù,
rostliny se v¹ak dále nemno¾í.
Dal¹ím zajímavým fíglem je vlo¾ení papírové edulky s popisem do kvìtu. Po odkvìtu
papír þzarosteÿ do zas hlého zbytku kvìtu a tím je ten identi kovatelný.
Dále zmínil pou¾ívání CU pasty nebo ferme¾ové barvy na zakoøeòování rostlin. Stejnì
dobøe prý poslou¾í i obyèejný stromový balzám. Ten umo¾ní zakoøenìní, proto¾e zabrání
zdøevnatìní. Neudìlá se ¹punt, který to u pe. To je zøejmì základem úspì hu. Není tøeba
v tom hledat nìjaké fytohormony, tøeba ytokininy. Zøejmì je tam nenajdete. V tomto zøejmì
pøíèina úspì hu nebude. Rùzné pasty je tøeba aplikovat na zas hlé øezy. Zas hnout, natøít,
obrátit koøínky dolù. Pøi prá i je tøeba mít mokré ru e, aby se pasta nelepila. V¹e hny takové
èinnosti je v¹ak tøeba dìlat za plného rùstu rostlin.
K nìkterým nápadùm se rozvinula i do ela zajímavá diskuse.
Jedním z okruhù zájmu byla epitelanty. Pøepr¹ku názvù rostlin pøepisovat nebudu,
proto¾e si obrázky u¾ nepamatuji.
Rovnì¾ nás pøedná¹ejí í naléhavì upozornil na riziko pøenosu þbreberekÿ z odjinud
pøenesený h rostlin.
K te hni e výsevù jsme se dozvìdìli, ¾e se mu osvìdèil dr ený ostrý vápene s antukou
a tro hou zeolitu. Je mo¾né dávat i zvìtralý grandiorit, pøíli¹ jej v¹ak nedoporuèuje. Vysévá
do kromìøí¾ský h kvìtináèkù. Je tam jistota, ¾e nedojde k pomí hání. Rovnì¾ tento zpùsob
vyhovuje rostlinám, které nesná¹ejí dobøe pøesazování. Zmínil i eis herùv zpùsob výsevu
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pro drobnosemenné druhy. Doporuèuje v¹ak dvakrát sterilizovat vodu a substráty { po dvou
dne h.
Zdenìk Jára se vrátil i ke pìstování kaktusù na agaru. Tam je v¹ak problémem, ¾e
zbytky agaru po pøesazení do bì¾ného substrátu zùstávají na koøene h a jsou nesmírnì
vnímavé k plísním. I na to v¹ak objevil vtipné øe¹ení. Staèí odlepit pásku na lahvi, pustit tam
vzdu h, agar tro hu vys hne a popraská a potom se teprve dají rostlinky vytáhnou s èistými
koøeny.
Ke stimula i semen a zvý¹ení klíèivosti pou¾ívá kyselinu a døíve i giberelin. Máèí
semena asi deset minut v kon entrované kyselinì sírové. Pro nìkteré druhy v¹ak je prý i 40
minut málo.
V poslední tøetinì pøedná¹ejí í mluvil mírnì unaveným hlasem, stále v¹ak vyprávìl
velmi zajímavì. Tøeba o roubování na jeho oblíbený seleni ereus. Má výhodu v tom, ¾e se
tam dá roubovat i malý semenáèek. Gumièka se dá za hytit za trny a ke srùstu staèí den.
Naví podlo¾ka je hladu odolná a snese i hodnì vláhy èi hnojení. Nevyhýbá se v¹ak ani
roubování na jiné druhy jako tøeba oblíbené jusberty èi pasakány.
Oblíbený h druhù má Zdenìk Jára spoustu. Své rostliny vozí s sebou v autì. Ch e je
mít po ru e, kdy¾ pokvetou, aby je mohl spra¹ovat a získávat následnì semena.
I pøes úspì hy v roubování v¹ak doporuèuje zpravokoøeòovat. Do ela brutálnì odkroutí podlo¾ku i s évními svazky, posype stimulátorem, ne há zas hnout a za pár týdnù to
koøení.
Dal¹ím zajímavým tipem proti øasám je prá¹ková mìï. Rostlinám to nevadí, øasy v¹ak
høadnou.
Zajímavé bylo sledovat rozdíly rostlin pìstovaný h v rùzný h type h substrátu.
Nebo tøeba aztékia. Ta nesná¹ejí pøíli¹ svìtla a tepla. Jakmile zèervenají, zastavují rùst
a není po ni h ni . Proto nejménì dva et entimetrù od záøivek!
Ve výseve h je nutný i vzdu h na koøene h. Proto potøebujeme nadý haný substrát.
Vodu je tøeba ne hat vzlínat odspoda.
Pøed kon em zaznìla i vzpomínka na s hùze ve Vlnìnì { která nedávno lehla, aby
udìlala místo pro novou zástavbu. Pøedná¹ejí í vzpomínal, jak se tì¹il na s hùze, kdy si
pøed pøedná¹kou koupí nìjakou zajímavou vytou¾enou kytku.
A je¹tì re ept na klíèení terez { me h Sphagnum pod ubrousek, na nìj semena. Doporuèuje k vyzkou¹ení. Prý roste v Jeseníká h a v minulosti se pou¾ívalo i v lidovém léèitelství.
Zøejmì obsahuje fyton idy.
A taky nikdy nevyhazujte stará semena. Nìkdy se mù¾ete po pár lete h podivit a
radovat.
A re ept na praní semen { zamotat do pou¾itý h punèo h a vyprat na 40 stupní h.
V pra í h prá¹ í h jsou toti¾ enzymy, které rozlo¾í v¹e hny ne¾ádou í organi ké slo¾ky.
Vyzkou¹ejte.
Nakone probìhla krátká diskuse s nìkolika dodatky, tipy a radami. Napøíklad na tì¾ e
klíèivé kaktusy pou¾ívat èistou, nejlépe destilovanou vodu. Díky osmóze se tak voda lépe
dostane dovnitø.
Zajímavý byl i pro es pøedklièování osiva. Spoèívá ve vlhèení ve vodní mlze, aby se
nastartovaly pro esy klíèení a kdy¾ klíèek pronikne k povr hu semene, pro es se zastaví.
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Takto pøipravené semeno posléze po zalití vyklíèí ry hle a spolehlivì. A nepøelívat, musí být
i pøístup vzdu hu.
Tato netradièní pøedná¹ka mìla díky pestrosti témat stále svou dynamiku a nebyla ani
tro hu nudná èi nezajímavá. Urèitì si z ní ka¾dý nì o odnesl.
Nakone Petr Metela podìkoval za zajímavou pøedná¹ku, jaká tady u¾ dlouho nebyla a
pøipomnìl, ¾e na pøí¹tí s hùzi bude rozdávat pøihlá¹ky na výstavu kaktusù.
Dokumenty výroèní èlenské s hùze
Zpráva o èinnosti Klubu kaktusáøù Astrophytum Brno, z. s. za rok 2016

Vá¾ení pøátelé,
stejnì jako v minulý h lete h se v¾dy v únoru koná pravidelná výroèní èlenská s hùze Klubu
kaktusáøù Astrophytum Brno, z. s. Je zde zhodno ena na¹e èinnost za uplynulé období.
V minulém ro e se uskuteènilo elkem 9 èlenský h s hùzí, které se konaly na akademi ké pùdì Masarykovy univerzity. Pøedná¹eli ètyøi mimobrnìn¹tí pøedná¹ejí í a zbývají í
tøi pøedná¹ky obstarali na¹i domá í èlenové Astrophyta.
Na únorové výroèní s hùzi se volné tribuny zúèastnilo ¹est na¹i h èlenù. Hlavním
bodem v¹ak byly volby do vedení Astrophyta. Tentokrát probìhly velké zmìny. Odstoupili
knihovník Jaroslav Ka¹parovský, pøedseda Stanislav Stu hlík a èlen revizní komise Jan Ziegrosser. Tímto by h jim htìl podìkovat za jeji h obìtavou prá i, kterou pro Astrophytum
vykonali. Do nového výboru byli navr¾eni a zvoleni stávají í èlenové a dva noví kandidáti a
to Pavel Novák za revizní komisi a Jiøí Kolaøík.
Na nejbli¾¹í výborové s hùzi 16. 2. 2016 byli zvoleni jednotliví funk ionáøi, a to jmenovitì: Radek Èe h { jednatel, Jana Èe hová { pokladník, Lubomír Hrubý { revizní komise,
Karel Ka¹párek { distributor, Jiøí Kolaøík { místopøedseda, Petr Metela { pøedseda, Pavel
Novák { revizní komise, Jiøí Peòás { èlen, Josef Polá h { redaktor. Knihovna i ar hiv jsou
ve správì Stanislava Stu hlíka, který se stal èestným pøedsedou 1. 4. 2016, pøesnì po deseti
lete h od zvolení Josefa Odehnala, který také jménem v¹e h èlenù Standovi podìkoval za
jeho dlouholetou prá i.
Nejdùle¾itìj¹í ak í je pravidelná výstava kaktusù a sukulentù tradiènì v areálu Ètyølístku v Brnì-Bystr i. Loòská výstava se konala v období 28. 5. a¾ 5. 6. 2016. Celkem se jí
zúèastnilo 40 vystavovatelù a bylo vystaveno 1441 kvìtináèù, o¾ je o 216 ménì ne¾ loni. Na
elkovém prùbìhu se podílelo 38 èlenù a odpra ovali dohromady 599 brigádni ký h hodin.
Aran¾ování výstavy zvládla na výbornou Jarka ®ivotská s pomo níky.
Jako ka¾dý rok uspoøádal výbor první sobotu v záøí pro èleny, kteøí se podíleli na
realiza i výstavy zájezd za kaktusy, tentokrát na Plzeòsko. Nav¹tívili jsme elkem ètyøi
kaktusáøe, a to Miroslava Naxeru, Miroslava Hájka, Petra Èesala a Mi hala ©ul e. Jako
v¾dy tento zájezd výbornì zorganizoval Petr Metela, i kdy¾ se nemohl zúèastnit.
Dne 29. øíjna 2016 se uskuteènilo sympozium v Brnì-Lí¹ni v kulturním entru. Na
sympoziu byly pøedneseny ètyøi odborné pøedná¹ky, Josef Odehnal { USA, Milan Kùrka {
Rod Mediolobivia, Jan Gloser { Za sukulenty opìt do ji¾ní Afriky { vý hodní Kapsko, Jiøí
Kolaøík { Bolivie. Celkem se zúèastnilo 79 kaktusáøù, z toho z brnìnské organiza e 54.
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V ro e 2016 se výbor se¹el elkem tøiná tkrát. Na svý h s hùzí h se výbor zabýval
zaji¹tìním pøedná¹ek, výstavy, sympozia, vydáváním Azetu a øe¹il pøipomínky z øad vás,
èlenù, loni i volbou vedení Astrophyta.
Zpravodaj Azet v ro e 2016 vy¹el ètyøikrát. Díky redaktorovi Josefu Polá hovi má stále
kvalitní úroveò.
V ro e 2016 mìlo èlenské pøíspìvky zapla eno 164 èlenù Astrophyta, z toho èasopis
z Prahy odebírá 67 èlenù, na èlenské s hùzi 52 èlenù, dohromady 119, a 45 èlenù je bez
èasopisu.
Ar hiv Astrophyta je ulo¾en u Petra Metely. Nezpra ované materiály postupnì zpra ovává Stanislav Stu hlík.
Na¹e knihovna je prùbì¾nì doplòována o nové publika e a má k dne¹nímu dni 1205
zaøazený h titulù.
Na¹i tøi èlenové { Stu hlík, Metela a Èe h { jsou zastoupeni ve vedení Spoleènosti
èeský h a slovenský h pìstitelù kaktusù a sukulentù. Dva èlenové { Stu hlík a Èe h jsou
èleny vydavatelské a redakèní rady èasopisu Kaktusy.
Probìhla i zmìna designu webový h stránek, kterou gra ky pøipravil Mário Snopka.
Adresy jsou www.astrophytum.cz a www.facebook.com/AstrophytumBrno. Aktualiza i obou medií obstarával Radek Èe h, nyní Jiøí Kolaøík.
Loni 8. 10. 2016 se konala v Pie¹»ane h valná hromada SÈSPKS, z. s. Volební hlas za
Brno mìl Radek Èe h. Podrobnosti jsou na adrese www.cs-kaktusy.cz.
V prosin i jsme naplnili literu nového obèanského zákoníku a provedli zápis na¹eho
spolku, pøed házelo tomu s hválení drobný h zmìn ve stanová h.
Závìrem by h htìl podìkovat v¹em, kteøí jste se podíleli na úspì¹né èinnosti na¹eho
klubu.
Zprávu pøedkládá jednatel Radek Èe h
na Hlínì, 15. ledna 2017
Plán èinnosti Klubu kaktusáøù Astrophytum Brno, z. s. pro rok 2017

• Uskuteèní se 9 èlenský h s hùzí s odborným programem;
• Podzimní sympozium se uskuteèní v øíjnu 2017;
• Výbor se bude s házet pravidelnì jedenkrát mìsíènì, pøípadnì mimoøádnì;
• Výstava probìhne ve Ètyølístku v termínu 27. 5.{4. 6. 2017;
• Bude zorganizován zájezd za kaktusy;
• Ètyøikrát vyjde zpravodaj Azet;
• Bude zaji¹»ována distribu e èasopisu Kaktusy a slovenského èasopisu Ca ta eae

et . a to buï zasíláním po¹tou, nebo osobním odbìrem na s hùzi, rovnì¾ máme
mo¾nost pøedplatit si Atlas kaktusù u Stanislava Stu hlíka;
• Knihovna a ar hiv budou prùbì¾nì doplòovány;
• Budeme pokraèovat v èinnosti ve vedení SÈSPKS, z. s.;
• Pokraèování v èinnosti v redakèní a vydavatelské radì èasopisu Kaktusy.

Zprávu pøedkládá jednatel Radek Èe h
na Hlínì, 15. ledna 2017
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Zpráva o hospodaøení KK Astrophytum Brno za rok 2016
Pøíjmy
Polo¾ka

Kè

Èasopis a èlenské pøíspìvky
55 440
Výstava a prodej rostlin
47 994
Sympozium (vstupné)
4 100
Sponzorské dary
10 000
Vstupné na èlenský h s hùzí h
9 270
Ostatní (reklamní pøedmìty, staré èasopisy) 1 055
Celkem

127 859

Výdaje
Polo¾ka

Kè

Èasopis
Výstava
Sympozium
Zájezd
Azet
Nákup te hniky
Nájem sálù
Literatura
Po¹tovní slu¾by
Odmìna pøedná¹ejí ím
Ostatní
Celkem

40 220
27 586
14 107
22 922
9 108
53 381
4 500
8 089
1 011
5 094
1 790
187 807

Finan e k 31. 12. 2016
Polo¾ka

Kè

Bì¾ný úèet
Pokladna
Celkem

46 226
31 241
77 467
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Plán pøíjmù a výdajù pro rok 2017
Pøíjmy
Polo¾ka

Kè

Èasopis a èlenské pøíspìvky
54 000
Výstava a prodej rostlin
45 000
Sympozium (vstupné)
4 000
Sponzorské dary
10 000
Vstupné na èlenský h s hùzí h 9 000
Celkem

122 000

Výdaje
Polo¾ka

Èasopis
Výstava
Sympozium
Zájezd
Azet
Nájem sálu { pøedná¹ky
Literatura
Po¹tovní slu¾by
Odmìna pøedná¹ejí ím
Neoèekávané výdaje
Celkem

Kè

37 000
20 000
15 000
18 000
10 000
9 000
4 000
2 000
4 000
3 000
122 000

Sympózium 2016

Jak jsem naznaèil v minulém èísle, neve¹lo se a nabídnu tentokrát podrobnìj¹í povídání
o loòském { 22. sympóziu. Bylo uspoøádáno 29. øíjna 2016 v Dìlni kém domì v Lí¹ni a
zúèastnili se jej 82 náv¹tìvní i. Z ni h 60 brnìnský h, 17 dal¹í h èeskoslovenský h (z pìti
èeský h/moravský h a pìti slovenský h spolkù) a 5 polský h. Za statistiku dìkuji Radku
Èe hovi.
Zahájení

Sympózium zahájil pøedseda klubu Petr Metela, popøál v¹em pøíjemný zá¾itek a hned pøedal slovo Jiøímu Kolaøíkovi, aby pøedstavil o iálnì nové klubové webové stránky. Tomu se
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minulý vzhled a fungování stránek nelíbily a proto¾e se zná s Máriem Snopkem (webmasterem mnoha slovenský h kaktusáøský h webù), na jeji h estì v Peru se o tom dost bavili
a posléze domluvili na nové podobì. Výsledek je¹tì není na 100 %, jsou tam pravopisné
hyby, proto¾e Mário nevládne èe¹tinou suverénnì. Tímto vyzval k nahlá¹ení nalezený h
hyb, návrhù a oprav, aby mohly být opraveny. Pøislíbil doplòování a aktualiza i, zejména
o se týèe èinnosti klubu. Ví e o webu najdete dále v listì. Petr Metela vyzval zejména èleny
o poskytnutí/zapùjèení materiálù ze soukromý h ar hivù, které mohou obohatit ná¹ web.
Následují í organizaèní informa e se týkaly mo¾ností, kam se dá o pøestáv e zajít na
obìd nebo pro obèerstvení a po krátké pøestáv e nutné pro výmìnu te hniky (projektoru za
diaprojektor) zaèala odborná èást.
Josef Odehnal { Vzpomínky na první esty po Spojený h státe h

Pøedná¹ejí í { èestný pøedseda klubu { sáhl do ar hivu snímkù starý h 25 a 19 let { tedy
právì diapozitivù. Mìl bratra v Los Angeles, který tam pra oval ve správì èerpa í h stani .
První esta probíhala v èervnu, tak¾e po odkvìtu vìt¹iny rostlin, proto nemáme èekat pøíli¹
kvìtù, spí¹e hezká tìla.
Nejprve nám pøedstavil mìsto Los Angeles, kam jej pozval jeho bratr { operu, radni i,
loï Queen Mary, ruskou ponorku ©korpion, katedrálu, kterou nav¹tívil pape¾ Jan Pavel i
neskuteèný do oèí pálí í smog, který se ztratil teprve po de¹ti na poslední tøi dny pobytu.
Nemohl vyne hat ani botani kou zahradu a zejména její kaktusovou èást. V ro e 1991
mìl v¹e hny vstupy zdarma. To u¾ dnes není pravda. Dá se tam najít mnoho kaktusù i
ostatní h sukulentù, vidìli jsme nìkolik ukázek vzrostlý h a krásný h rostlin. Zamìstnan i
se neustále starali o dokonalou èistotu.
Mezitím vzpomenul pøedná¹ejí í i fotogra kou te hniku, prá i s diapozitivy, nedostatek kvalitní h lmù, jeji h vysokou enu, náklady na zpra ování, rámeèky apod., jako¾
i èasovou nároènost nálního zpra ování. Chystá se zdigitalizovat svùj bohatý obrazový
ar hiv, aby za hránil a zpøístupnil toto bohatství. Znamená to spoustu prá e a zatím je ve
fázi výbìru skeneru.
Zajímavým zpestøením byla zmínka o estování po mìstì. þ©alinkartaÿ byla pøenosná
{ u nás tehdy nemyslitelné {, na mìsí za 40 dolarù. Mohl se tedy bezstarostnì a pomìrnì
levnì seznamovat napøíklad s univerzitní knihovnou. Obdivoval èistotu ve mìstì, zmínil
vysokou zalidnìnost...
Cesta do opravdi ké pøírody zaèala v parku Organ Pipe (varhanní pí¹»ala), nejji¾nìj¹í
park, le¾í v Arizonì pøi hrani í h s Mexikem. Je obklopen horami, na jeji h¾ svazí h roste
Fero a tus a anthodes. I pøesto, ¾e spal pod ¹irákem, nemusel se bát zvíøat, proto¾e jsou
zde velmi pla há. Zmínìné varhanní pí¹»aly jsou lidovým názvem rostliny Lemayro ereus
turderi.
Velmi oblíbené { i u rodinný h domù { jsou karnegie. Pøesto¾e produkují velké mno¾ství semen, v elém parku na¹el pouze dva semenáèky.
Dal¹í rostliny vyjmenuji jen lete ky, jak jsem je po hytil ze záznamu: Fau aria splendens, Lopho ereus shottii, Opuntia bigelovii, E hino a tus poly ephalus s rùznobarevným
vytrnìním, S lero a tus parvi orus, E hino ereus engelmannii...
Nìkteré rostliny byly i v pøírodì opatøeny jmenovkami, nìkdy byly podepøeny. O hranáøi se starají.
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Z dal¹í h zajímavý h míst zmínil Josef Odehnal napø. jezero Elendale s letními sídly
boháèù, kam se dá pøijet na lodi a¾ k jednotlivým domùm.
Pøedná¹ejí í estoval sám, tak¾e esta byla ponìkud smutná, nebylo s kým promluvit,
nebylo to ono.
Dal¹í nav¹tívenou oblastí bylo Big Bend Lake. V¹udypøídopné byly opun ie triglo hidiáty, velké trsy rùznì otrnìný h rostlin, opìt velmi vytrnìné formy engelmannii. Pøi estì
z hor poblí¾ fabriky bylo v¹e zaprá¹eno do ¹eda, ¾alostný pohled na zubo¾ené rostliny.
Palm Springs { opìt letní sídla boháèù obsypané mno¾stvím elektráren rozesetý h na
svazí h, vyu¾ívají vítr, který je tak silný, ¾e brání i jedou ímu automobilu v jízdì.
• Fero a tus a anthodes
• Soukromá botani ká zahrada za deset dolarù { ne¹el tam.
• Zima tam vypadá jako u nás jaro.
• Joshua Tree { nádherný park.
• Kempy, kde se dá deset dnù parkovat zdarma. Vybavené, èisté, pohodlí a spokojenost. Amerièané tan tráví své krátké dovolené (oproti nám).
• Yu a bervifolia, nádherné skalní útvary, stránì s fantasti kými akantodésy, v roviná h jsou akantodésy a koryfanty alversoni.
Pøedná¹ejí í potom mírnì zvolnil tempo vyprávìní, i tak v¹ak nás provádìl hezkými obrázky.
Po návratu do Los Angeles se vydal do Nevady, Albuquerque, Green Canyonu { aè byl su hý
a vyprahlý... Vyskytovaly se tam pøevá¾nì stejné druhy jako vý¹e zmínìné, nìkteré se mírnì
li¹ily.
V té dobì bylo velmi vyprahlo, dé¹» za¾il teprve pár dní pøed odjezdem.
Obrázky rostlin E hinomastus johnsoni, var. lutes ens { hojný v té oblasti.
Kolem øeky Colorado, kde se koupali ve studené vodì, vidìli rovnì¾ spoustu nádherný h rostlin. Ve mìstì v¹ak banky, hotely a kasina.
Jihozápadu dominují poly efalusy, najdeme je na rozlehlém území výskytu.
• Petri ed Forest { zkamenìlý les.
• Histori ké stromy, zkamenìlé zbytky kmenù.
• Vyasfaltované esty, ve¹keré pohodlí.
• Amerièané jezdí a fotí z auta, na¹i hodí pì¹ky, zkoumají a slídí.
• Opuntia ursina { její trny pou¾ívá Steve Bra k ke spra¹ování pa hypodií. Nièím
jiným se tam nedostane.
• Údolí smrti: V televizní reportá¾i v ro e 2005 se dozvìdìl, ¾e je to nádherná
kvetou í pou¹». Zatou¾il se tam podívat a vzal s sebou i ¹vagra, kterého hytly
stejné houtky. To byla tøetí esta.
• I bra hykláda kvete { èervenì.
• Vysoké baráky jsou jen v entru, v okolí jsou jen nízké domy. Je to po hopitelnì
kvùli seisimi kým vlastnostem tamní èásti zemské kùry.
Potom si pøedná¹ejí í uvìdomil, ¾e je potøeba zry hlit a vyprávìní se stalo ponìkud útr¾kovitým a tedy ménì souvilým. Zde tedy { ne elou pùlhodinu pøed kon em devadesátiminutové
pøedná¹ky skonèím svùj pøepis, aèkoli obrázky byly stále hezké a rostliny zajímavé.
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Druhou pøedná¹ku mìl Milan Kùrka, kaktusáø z Plznì. Vzpomínám si, ¾e jsme Milana
Kùrku na nìkterém na¹em zájezdu do Plznì nav¹tívili a prohlédli jsme si jeho sbírku. Ve
skleníku, paøeni¹ti na zahradì i na skla e má pestrou øadu kaktusový h rodù.
Tématem pøedná¹ky byly rebutie a sulkorebutie. Samozøejmì i mediolobívie apod.
Zkraje zmínil a zabýval se dvìma pøístupy v taxonomii. Chvíli vìnoval i rostlinì Rebutia
pygmaea té¾ zvané E hinopsis pygmaea. Je to taková paní Colombová mezi kaktusy. Ka¾dý
ji zná, leè nikdo ji nevidìl.
Ne hybìla ani ara hnologi ká a entomologi ká vsuvka s pavouky a rùznou hmyzí
havìtí. Nezapomnìl ov¹em ani na doprovodnou vegeta i.
Jádrem ov¹em byly rebutie a pøíbuzné druhy, které jsou opravdu jádrem zájmu pøedná¹ejí ího. Má velmi rozsáhlý pøehled i z literatury, velmi dobøe zná popisy a historii, poutavì
vypráví o tì hto rostlinný h druzí h. Napøíklad o Frièovì favorit e Rebutia einsteinii.
Ani pøepis této pøedná¹ky bohu¾el nedokonèím. Tento pøedná¹ejí í si e pou¾il zvukové
zaøízení a posle h byl pohodlnìj¹í. Bohu¾el jsem v¹ak asi ¹patnì postavil své nahrávátko,
proto¾e mi hytá huèení projektoru a hlas má nìjaké e ho, tak¾e mi z toho zaèíná huèet
v hlavì. Naví nevida obrázky uniká mi u¾ to spojení a informa e mi jako neodborníkovi
nedávají souvislost.
Odborní i v¹ak byli nespornì potì¹eni a uspokojeni. Obrázky byly rovnì¾ zdaøilé,
jako¾ i vyprávìní a popis nalezi¹».
Po této pøedná¹ e nastal èas na pøestávku na obìd. Roze¹li jsme se podle svý h zájmù a
hutí, aby hom se najezení a odpoèatí ve 14 hodin opìt setkali v sále Dìlni kého domu.
Tradiènì tøetí a první odpolední pøedná¹ka byla sukulentová. Po nìkolika lete h na¹e pozvání pøijal Zlatý Alberto { tedy dr¾itel této výroèní eny SÈSPKS { Jan Gloser. Pøedná¹ka
mìla název Za sukulenty opìt do ji¾ní Afriky { vý hodní Kapsko.
V míste h, která pøedná¹ejí í nav¹tívil, je nì o hránìný h lesù, které v¹ak nejsou ani
vysoké ani rozsáhlé a spí¹e pøe házejí v bu¹.
První èást pøedná¹ky byla pøevá¾nì ve znamení euforbií (který h je asi ètyøi et druhù, i
kdy¾ v¹e hny nám neukázal). Napø. Euphorbia mauretani a. Jsou tam v¹ak i kosmat ovité {
Mesembryanthema eae nebo hvìzdni ovité { Astera eae. Zá¾itkem byly euforbie z okruhu
horrida nebo polygona { vzrostné sloupovité i vìtvené rostliny pøipomínají í kaktusy.
Vidìli jsme stromovité rostliny, které se u nás pìstují jako miniatury v sukulentní h
skalká h. Ostatnì i dal¹í zmínìné a ukazované druhy známe i z na¹i h sbírek, skalek a
zahrádek.
Dostalo se i na haworthie, kterým se u nás nesprávnì øíká þhavor ieÿ, aèkoli jsou pojmenovány podle pana Hawortha (vzpomnìl jsem si v této souvislosti i na lidovì nesprávnì
nazývané rebutie jako rebu ie).
V krajinì zdaleka nedominují trávy, spí¹e drobné keøíèky. Malinko se to zmìní jen
v období de¹»ù. Rostliny mají pøevá¾nì zdøevnatìlé stonky, pøedná¹ejí í se diví, na èem
se tam mohou pást zvíøata, která byla místy ke spatøení. Nìkteré rostliny mají ve tkání h
jedovatý latex a tì h se rovnì¾ zvíøata netknou.
V nepøíli¹ výrazné a zajímavé krajinì by èlovìk na první pohled tì¾ko hledal rostliny,
které se u nás pìstují. Jan Gloser v¹ak vyjmenoval hned nìkolik druhù, z ni h¾ v¹ak nìkteré
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vypadají v domovinì ponìkud odli¹nì, ne¾ v na¹i h sbírká h. Výjimkou byla Euphorbia
obesa, která vypadá úplnì stejnì. Roste hlavnì pod køovinami, kde je hránìná pøed zvíøaty.
V dal¹í èásti jsme pøe¹li ze zoufalý h keøíkový h polopu¹tí do skalní a kop ovité oblasti.
V mìsteèku na kraji té oblasti (Malé Karru) bydlí jeden star¹í kaktusáøský nad¹ene , který
tam na rùzný h míste h vysazuje kaktusy a ty ji¾ narostly dùstojné velikosti, tak¾e si v tì h
míste h skoro ji¾ ani nepøipadáte jako v Afri e.
K této dobøe prozkoumané a prostudované oblasti existuje dostatek studijní literatury,
tak¾e náv¹tìvník mù¾e pøijet dobøe pøipraven. Pøes pásma hor vede nìkolik prùsmykù, serpentinové esty jsou estovatelským zá¾itkem. Èást krajiny je (na rozdíl od døíve zmínìné)
ji¾ kultivovaná, jsou tam i vini e i plantá¾e zavleèený h blahovièníkù. Tro hu se tam pase,
ov¹em u¾ málo. Zavádí se tam hov hránìný h pùvodní h zvíøat, tam se dají najít sukulentní rostliny. Jsou tam i terasy s naplaveným ¹tìrkem. Pøímo u silni se dá najít spousta
sukulentní h rostlin. Pod keøovitou vegeta í rostou tøeba stapeliovité.
Dají se tam najít hvìzdni ovité v krásný h { u nás neznámý h { sukulentní h druzí h.
Jsou sukulentní nebo aspoò èásteènì du¾nadé.
Na èastý h ¹tìrkovitý h skalká h rostou tøeba tylekodony, které dobytek rovnì¾ pro
jedovatost nevyhledává. Na léto shazují listy a mají vegetaèní období v zimì. Na pìstování
nejsou nároèné, jen v zimì potøebují svìtlo.
Dále pøedná¹ejí í pøe¹el ke kosmat ovitým. Pleiospilosy, konofyta, tri hodiademy,
psylokaulon s èlánkovitými stonky... to je nìkolik ukázek z této oblasti.
Za nejzajímavìj¹í pova¾uje pøedná¹ejí í sukulentní vegeta i na polopou¹tní h plohý h ¹tìrkovitý h terasá h. Poslední ètvrthodinu vyplnilo vyprávìní právì o tì hto rostliná h.
Pøed kon em nastaly drobné potí¾e se zobrazováním prezenta e, ni ménì se je podaøilo vyøe¹it a zajímavá hodinová pøedná¹ka mohla dobìhnout k plné spokojenosti.
Poslední pøedná¹ku mìl místopøedseda na¹eho klubu Jiøí Kolaøík. Bolívie a èásteènì severní Argentina byly ménì obvyklé oblasti. Na výpravì byl s Martinem Tvrdíkem { gymnolem. Oba estovatelé jeli i se svými ¾enami. Letìli z Mni hova pøes brazilské Sao Paolo
odtud dále do Santa Cruz de la Sierra. Pøiletìli do tropù, kde bylo odpornì vlhko.
Problémy byly s pøe hodem hrani pùjèeným autem. Zemì se zøejmì nedoká¾í dohodnout. Pøesto na¹li jednu estovku, která jim to umo¾nila. Auto mìli nové, je¹tì nezajeté, o¾
znamenalo drobné problémy a zvý¹enou spotøebu paliva.
Smìøovali na jih do Tarija a pøijeli témìø k argentinským hrani ím. Vy¹krabali se do
hor a prvními rostlinami byla gymnokaly ia, která byla pøedev¹ím zájmem Martina Tvrdíka,
zatím o Jiøí je s úsmìvem pova¾uje za plevel. Vidìli i mno¾ství kvetou í h lobivií.
Cílem esty byla gymnokaly ia, zejména G. ardenasianum a G. armatum. Vidìli v¹ak
i sulkorebutie. Jiøí se v¹ak nejví e vy¾íval v opun iovitý h.
Oblast je vymezena øekami, esta probíhala v lednu. Èekali mokré poèasí, leè po dobu
esty bylo su ho, nepr¹elo, aè byl èas jevu El Ni~no.
Vidìli i parodii { P. maxima s dlouhýmii trny. Rostliny rostou v kamenitém terénu,
pùda je tvoøená sutí z navìtralý h bøidlièný h hornin. Rostliny bývají hlubo e zakoøenìné,
jeji h pøípadné vyrytí by nebylo vùbe snadné.
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Údolím øeky Rio Oro pokraèovali dále k argentinské hrani i. Ta se dá pøejít na nìkterém ze dvou hranièní h pøe hodù. Jeden je na vý hodì, ten frekventovanìj¹í, kam smìøovali
i na¹i estovatelé je Villazon (Bolívie)/la Quia a (Argentina).
Tam se v¹ak odpoledne doèkali nemilého pøekvapení, kdy¾ jim úøedni e u posledního
okénka sdìlila, ¾e mají fale¹né papíry. Na¹tìstí jeji h ¾eny vládnou ¹panìl¹tinou a s velitelem
stani e vyjednaly, o bylo tøeba. Velitel je posléze s mávnutím ruky propustil, ale bylo u¾ pùl
jedená té veèer, právì zavírali pøe hod.
V no i byla zima, vyrazili ve smìru ji¾ním... a dál u¾ to nemám. Do hází místo a u¾
mi to nejde. Zkou¹el jsem si pøi pøepisování jezdit prstem po mapì, ale asi jsem nemìl tu
správnou, aby h dokázal najít v¹e hna místa. Tak se omlouvám. Neve¹la se zmínka o závodu Dakar, který tudy projí¾dìl, povídání o lokalitì Gymno aly ium ragonesei, o zasolené
pùdì kde ragonesky rostou a kde je na¹li, o¾ není snadné, proto¾e staèí, aby foukl vítr,
a nenajdete ni , jen doprovodné stetsonie. O rostliná h s hovaný h pod keøi, proto¾e se
jim na slun i nelíbilo. O tom, ¾e potkali partu ètyøkolkáøù ze Slovenska, o potí¾í h s jízdou
autem v nemo¾ném terénu, o probíhají ím referendu, zda se mù¾e prezident zvolit potøetí, o mizení pùvodní domorodé kultury, o rozvoji a výstavbì silni . Samozøejmì to v¹e
bylo prokládané povídáním o rostliná h, ke kon i mírnì pøevládala mimotémata, obsah byl
vyvá¾ený a pestrý.
Sympózium 2016 skonèilo podìkováním pøedsedy Petra Metely a popøáním ¹»astné
esty domù v¹em náv¹tìvníkùm.

Lobivia wrightiana Ba

keb. var.

winteriana

První sbìry této nenápadné lobivie provedl ji¾ v ro e 1964 pan F. Ritter. O pìt let pozdìji
ji popsal jako Lobivia winteriana (na poèest své sestry Hildegard Winterové). V prùbìhu
patná ti let byla nìkolikrát pøejmenována, aby se roku 1985 doèkala svého posledního
jména Lobivia wrightiana var. winteriana. Její domovinou je Peru v oblasti Huan aveli a
v nadmoøský h vý¹ká h 2500{3000 metrù.
Rostlinu na obrázku jsem dostal jako tøíletý semenáèek od Josefa Odehnala. Ji¾ v následují í sezonì jsem se doèkal prvního kvìtu. Jeho tvar, barvy a pøedev¹ím velikost mne
ohromily.
Pìstování je bezproblémové. Vyklíèené semenáèky dobøe narùstají. Tak jako v¹e hny
lobívie z vy¹¹í h poloh potøebuje dostatek svìtla a maximum èerstvého vzdu hu. Jediným
úskalím je nevhodná (a úplnì zbyteèná!) zálivka v dobì letní h veder. Do hází pak k podpaøení a ry hlé hnilobì. Star¹í rostliny nás odmìní velkým poètem kvìtù, které se opakovanì
objevují od jara do podzimu. Jeji h krásu pak vystøídají nepravidelnì pokrou ené støedové
trny dorùstají í a¾ 5 m.
A na závìr ta nejdùle¾itìj¹í informa e: Kvìty tì hto krasavi Vám vydr¾í dìlat radost
tøi i ví e dní! Je¹tì stále nevíte, èím si letos o¾ivíte svoji sbírku?
Text a foto na titulní strán e Petr Metela
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RNDr. Edmund Sedlák, CS .

Tato písmena se objevila na naskenovaném úmrtním oznámení, které mi v pùl e února
pøi¹lo e-mailem. Je za nimi osobnost na¹eho èlena a pravidelnho úèastníka na¹i h ak í
jako¾ i jednoho z nejvìrnìj¹í h náv¹tìvníkù klubové knihovny. Známe jej z na¹i h pøedná¹ek
i z výstav jako pìstitele miniaturní h druhù.
Tento nepøíli¹ nápadný vzdìlaný pán ode¹el ke pøedkùm 10. února 2017 ve vìku 79 let.
Rozlouèení probìhlo v obøadní síni krematoria mìsta Brna 17. února.
Za výbor klubu kaktusáøù Astrophytum Brno si dovolím podìkovat za v¹e dobré, èím
klubu pøispìl. Èest jeho památ e a mír jeho du¹i...
Neve¹lo se

V následují ím èísle se mù¾ete tì¹it na seznam pøírùstkù klubové knihovny, který mám
pøedpøipravený a na nìj¾ nezbylo místo. Dívám se, ¾e mi vypadla zpráva revizní komise
a seznam majetku klubu { pøí¹tì doplním a dostane se i na vyhodno ení soutì¾e o fotku
na plakát. Zatím znáte z plakátu jen tu vítìznou. Ty dal¹í ov¹em rovnì¾ stály za to, výbìr
nebyl snadný a bylo by ¹koda ne hat je jen tak prosvi¹tìt kolem. Pøi¹el mi drobný pøíspìvek
jednoho na¹eho èlena, zbývá mi èlánek Standy Stu hlíka z jeho miniseriálu o estì do
Nìme ka a uva¾uji o rekapitula i historie na¹eho webu. A samozøejmì hlavním bodem
bude výstava kaktusù.
Ze sympózia

Pøedná¹ejí í: Jan Gloser/Josef Odehnal/Milan Kùrka

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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