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Z èinnosti klubu { èlenské a výborové s hùze
Sympózium → →
Narozeniny →
Noto lové
Gymno l
Kytka èísla: Mammillaria po sedmi lete h ve sklepì

Druhá desítka
Není my¹len osvì¾ují í pìnivý nápoj, který by h snad popíjel pøi psaní Azetu. Pivo si dám
radìji v létì. Èíslovky v titulku znamenají, ¾e u¾ zaèínám »ukat písmenka do Azetu letos
jedená tým rokem. Poprvé to bylo pozdì a nary hlo, proto vy¹lo hned dvojèíslo s obrázkem
akantokaly ia na první strán e. Rozsah se ví eménì ustálil na ètyøia¹edesáti straná h roènì
(a¾ na loòskou výjimku, kdy nám leh e ztloustlo èíslo 3). Rozsah se ov¹em nenápadnì zvý¹il
u¾ v ro e 2010, kdy jsem zaèal pou¾ívat místo písma Computer Modern fonty Lido, které
jsou þhubenìj¹íÿ a tedy se vejde ví e textu na stejnou plo hu.
Zprvu mì nebavilo, ¾e jste mi pøíli¹ nepomáhali. Pak se to tro hu zlep¹ilo, zaèali jste
ví e pøispívat, za o¾ jsem velmi vdìèný a taky jsem se nauèil vy pávat prostor tøeba pøepisy
záznamù pøedná¹ek, pokud za to stály a bylo místo a byl èas. Máte, o jste htìli. Mo si
nestì¾ujete, tak to zkusím je¹tì hvíli, ne¾ mì nìkdo vystøídá.
To¾ o èem dneska? Venku propukl nový rok poèítaný jako 2018. Zima ni mo , su ho
a teplo, sem tam men¹í pøeháòka. Utì¹ujeme se nadìjí, ¾e to mo¾ná leden je¹tì do¾ene.
Za hvíli nám konèí vánoèní èas, zítra { 3. ledna pùjdu do prá e, nìkteøí v¹ak ten svùj
první úspì¹ný pra ovní den mají za sebou u¾ dneska... V pátek pátého bude první s hùze
s pøedná¹kou Zlatého Alberta Lumíra Krále. Zase se tam s mnohými potkáme, potøeseme
si a jede se dál. Co nás èeká, to jenom tu¹íme. Na nì o se tì¹íme, nì o by hom mo¾ná radìji
pøeskoèili nebo zaspali. Ka¾dý víme nejlépe, o si pøejeme a kam smìøujeme. A ví e nebo
ménì se sna¾íme pro tu svou pøedstavu nì o dìlat.
Po lete h zase volíme prezidenta. Na ten úøad se kromì toho dosavadního tlaèí i osm
dal¹í h u hazeèù. Ten souèasný èelí mimo jiné výèitkám, ¾e pøetáhl rozpoèet. Jeho kan léø
v¹ak prý hned pøispì hal s vysvìtlením, ¾e je to jen doèasné. ®e se to vyrovná, jen o vrátí
ty prázdné lahve... Od pokusu o vtip pøejdìme k histori kému pøipomenutí: Po volbá h se
tvoøí ne zrovna suverénní vláda. S hválena nebyla, ale to u¾ tu taky kdysi bylo. Ani ze svìta
nepøi házejí kdovíjak povzbudivé zprávy. Handrkování kolem (ne)úèasti na olympiádì,
neklid na v¹e h straná h, propagandisti ké ohlupovaèky rozporuplného harakteru jako
tøeba kampaò #MeeToo. Turisté z Afriky u¾ se nesmoèí ve slané vodì. Do Itálie je vozí letadly.
Nìjak se to zaèíná rozsypávat a názorové protipóly se stávají ne hutnými a neudr¾itelnými.
Jde to nìkam do absurdna a nìkteøí to ohromnì ba¹tí. Zdravý rozum zøejmì na zimu
od estoval nìkam do teplý h krajin. Jestlipak se nám nìkdy vrátí?
Doma se hlubíme hospodáøským vzestupem a rùstem ¾ivotní úrovnì. Nejsou lidi. A
kdo je a nì o umí, ten utíká za lep¹ím, zatím o rmy ¹kudlí a musí nabírat èasto ty ménì
s hopné, kteøí mnohdy nestaèí pro¹oupat ani jedny rukavi e. Pokrok nezastaví¹!
Jaký byl pøelom kaktusáøského roku v na¹em klubu, se dozvíte na následují í h stránká h.
Nebudu jej hodnotit, od toho bude v únoru výroèní èlenská s hùze. Mnì se do ela líbil,
by» kaktusy nejsou mou prioritou a mrzí mì, ¾e jsem je zase zanedbával. Tì¹ím se na ten
zaèínají í rok. Nì o mì stále táhne ven. Ví a ví e. Nikdy mi to tak nedìlalo, býval jsem dost
pe ivál. A vèil mám vysedávat u poèítaèe a psát. To¾ jdeme na vì .
A nakone dík v¹em pøispìvatelùm a ojedinìlým vzá ným kritikùm, díky nim¾ vím, o
se vám (snad) líbí a o o tøeba zrovna nestojíte.
Pohoda, hezký den
Josef
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S hùze výboru 12. záøí 2017
S hùze se se¹la si e v øádném { tedy obvyklém { termínu, nikoli v¹ak na obvyklém místì
u pøedsedy Petra Metely, nýbr¾ u Jaroslava Ka¹parovského, který nás pozval do svého
domeèku v Mìlèane h.
Sjeli a se¹li jsme se k bývalému èlenovi výboru klubu a knihovníkovi. Za de¹tivého
poèasí jsme nejprve pro¹li jeho skleníèky s kaktusy. Jeden v pøedsíò e domu, druhý v samostatné { kùlnièka to není { takové malé zdìné pøístavbì u hlívku na zahrád e (snímky
na zadní stranì obálky). Malá zahrádka pøed kon em sezóny, pár ovo ný h stromù, nìjaké
slepi e... Pøed domem ze strany od esty skalka a volnì rostou í opuntie.
Kdy¾ jsme to venku v¹e ko prohlédli a pro¹li, byli jsme pozváni dovnitø. Poøadí bylo neobvyklé, proto¾e nejprve bylo obèerstvení. Jara nezapøel své øemeslo a navaøil nám hutnou
a vydatnou krmi. Teprve po sklizení talíøù jsme pøe¹li k jednání s hùze.
Po podìkování hostiteli za pozvání vyslovil Jiøí Peòás nadìji, ¾e se to stane tradi í.
Podstatná èást byla vìnována pøípravì podzimního sympózia. Zájezd byl vyhodno en jako
zdaøilý a ke spokojenosti. Byly uva¾ovány i jiné varianty pro zájezd v pøí¹tím ro e (Slovensko, ví edenní výlet...). Budeme zva¾ovat a zkusíme udìlat nìjaký prùzkum mezi èleny.
Bylo navr¾eno, aby prùbì¾ný stav Azetu byl pro èleny výboru sdílen prostøedni tvím
slu¾by Dropbox (pozdìji realizováno). Byly diskutovány dal¹í pøedná¹ky, návrhy na Zlatého
Alberta pøed jednáním orgánù Spoleènosti, systematika a pojmenovávání rostlin a byla
pøipomenuta trvají í otázka þKam s níÿ { tedy s klubovou knihovnou. Stále nemáme vhodné
øe¹ení.
S hùze pøe¹la pozvolna do povídání o ledaèem a jakmile se se¹eøilo, vydali jsme se zpìt
{ vìt¹inou ke svým domovùm.

S hùze výboru 17. øíjna 2017
S hùze se se¹la opìt zpátky na obvyklém místì u pøedsedy Petra Metely. Hlavními body
jednání byla rekapitula e pøíprav a poslední pokyny k sympóziu. Radek Èe h a Petr Metela sdìlili nìkolik informa í z jednání výboru Spoleènosti. Dále byl upøesnìn a doplnìn
program pøedná¹ek na nad házejí í èlenské s hùze. Po pár dal¹í h informa í h a napøíklad diskusi, zda a jak patøí ozvlá¹tnit výstavu kaktusù, jsme poblahopøáním Lubomírovi
Hrubému k narozeninám pøe¹li k volnému programu.

S hùze výboru 14. listopadu 2017
Za plné úèasti èlenù výboru vèetnì revizní komise jsme se se¹li tradiènì u pøedsedy Petra
Metely. Zde si dovolím malou vsuvku. V øadì poslední h èlenský h s hùzí byla úèast èlenù
v¾dy témìø kompletní. Obèasná absen e bývala omluvena pøedev¹ím zdravotními zále¾itostmi nebo vá¾ným zaneprázdnìním z jiného dùvodu. V tomto ohledu jsou èlenové výboru
velmi po tiví.
Ze zápisu ètu tyto nejdùle¾itìj¹í kousky: { Program dal¹í h s hùzí a obsazení pøedná¹ejí í h, vyhodno ení sympózia a pøipomenutí úkolù k pøípravì výstavy, shánìní histori ký h
obrázkù a jiný h materiálù, proto¾e ve Ètyølístku budeme hosty u¾ po pìtadva áté a toto
ètvrtstoletí hodláme zviditelnit.
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Listopadovým jubilantem byl tentokrát místopøedseda klubu Jiøí Koláøík. Dárek od
èlenù výboru (foto na titulní strán e) se malinko zdr¾el, proto mu jej pøedáme a¾ na èlenské
s hùzi. Poblahopøání pøe¹lo do obèerstvení a neøízeného povídání o ledaèem.

Èlenská s hùze 1. prosin e 2017
S hùzi zahájil a vedl pøedseda Petr Metela. Úvod byl kratký a struèný. Petr pøipomnìl
probíhají í sbìr obrázkù pro soutì¾ na fotku na plakát. Stanislav Stu hlík oznámil, ¾e Atlas
kaktusù je v tiskárnì, tak¾e se brzy oèekává distribu e. Do slosování vstupenek pøispìli
enami Franti¹ek Chládek, Josef Odehnal, Emil Va¹íèek a Jara Dobiá¹. Kvùli ury hlení si
vyhrávají í nevybírali eny, nýbr¾ je dostávali jako pøekvapení na doma.
Pøedná¹ky, která trvala skoro hodinu a pùl, se ujal bývalý pøedseda Stanislav Stu hlík.
Byla monotémati ká a elá se zabývala rodem Wigginsia.
Zaèátek se dotkl systemati kého seznámení s tímto rodem. Historie sahá témìø dvìstì
let zpátky do roku 1819. Tehdy Haworth popsal Ca tus erina eus. V ro e 1850 zavedl
Salm-Dy k oznaèení Mala o arpus. Dal¹ím významným datem se stal rok 1898, kdy Karl
S humann pou¾il stejné jméno pro podrod E hino a tus. To v¹ak kvùli dupli itì názvu nebylo pøípustné, o¾ vyøe¹il v ro e 1964 D. M. Porter zaøazením do rodu Wigginsia. V ro e
1967 je¹tì pou¾il rakouský botanik Franz Buxbaum oznaèení podrodu Mala o arpus zaøazeného v¹ak v rodu Noto a tus. Nakone to v ro e 1986 pra ovní skupina Mezinárodní
organiza e pro sukulenty zavr¹ila zaøazením do rodu Parodia. Pøedná¹ejí í v¹ak pro svou
pøedná¹ku zvolil název Wigginsia.
Po písmenká h se na promíta í plo¹e objevil nejstar¹í barevný obrázek ze ètyøi átý h
let minulého století. Wiginsie se vyskytují v oblasti pampy ve státe h Uruguay, na jihu Brazílie { Rio Grande do Sul a ostrùvkovitì v Argentinì. Jediná výjimka se objevuje v Kolumbii
{ nìkolik tisí kilometrù odsud. O tom, jak se tam ty kaktusy dostaly, se dá jen spekulovat.
Nìkdo úplnì popírá, ¾e tam vùbe jsou, jiný to svádí na pta tvo a dal¹í na misionáøe. Do
Kolumbie se mo nejezdí, jen nedávno tam zamíøila èeskomoravská výprava. Ani ta v¹ak do
této otázky nevnesla svìtlo. { Následovala mapka nalezi¹», která Standa nav¹tívil.
Charakteristika rodu byla ne tak slovní, jako ví e obrazovì názorná. Rostliny se vyznaèují plo¹e kulovitým a¾ kulovitým stonkem velikosti od tøí a¾ do padesáti entimetrù.
Vìt¹inou rostou jednotlivì, nìkolik málo druhù odno¾uje. Nìkteré mají vlnu, která má navodit mikulá¹skou atmosféru. Staré rostliny se di hotomi ky dìlí. Koøeny jsou vláknité {
ov¹em jen v kultuøe. V pøírodì se na házejí koøeny kùlové. Délka koøene mù¾e být i ètvr»
metru. ®ebra { rozdìlená na hrboly { jsou obvykle ostrá a úzká. Trny rùznì dlouhé, i tøi a pùl
entimetru, rùzný h barev, nejmlad¹í mohou být èerné, pak blednou. Kvìtní poupata jsou
zahalena vlnou. Kvìty jsou ve v¹e h barvá h, pokud je to ¾lutá. Mívají èervený nebo rù¾ový
jí en. Èervená barva bývá u starý h kvìtù. Nìkdy v¹ak kvìty blednou a¾ do bìla. Okvìtní
lístky bývají vìt¹inou ¹ir¹í. Plody jsou mìkké bobule a ve dvou fází h se vytlaèují z tìla. Mají
rùznou barvu a uvnitø jsou èerná a hnìdá semena.
Na pìstování to jsou tvrdé rostliny, které snesou hodnì. Standa je pìstuje v paøeni¹tní h bedná h venku. Boky paøeni¹» jsou odstranìny, aby to lépe vìtralo. Na jaøe se probouzejí jako ostatní rostliny. Mírné ses hnutí se pozvolna napraví a rostliny hezky zbytní.
Zalévá ráno de¹»ovkou ke krèku. Proto¾e je zalévá po jedné, má mo¾nost rostliny pozorovat.
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Tento zpùsob ¹etøí i vlnu na temeni. Pøesazuje v období klidu v zimì nebo v létì { ne h e zasahovat do ¾ivota rostlin za vegeta e. Hnojení { na jaøe nìkolikrát Kristalonem, na podzim
je posílí fosforeènanem draselným (zpevnìní pletiv a podpora budou ího kvetení). ©kùd i:
Rostliny odolávají èervenému pavouèkovi. Nedá se vylouèit koøenovka, Standa s ní v¹ak
nemá problém, aè se sna¾í hemii vyhýbat. Nìkdy se mohou vyskytnout ¹títenky nebo pukli e. Pøezimuje v domì, natahá se s tím po spoustì s hodù. Konstantní teplota zaèíná na 14
stupní h a v prùbìhu zimy mírnì klesá. Nejvìt¹í rostliny zùstávají ve skleníku. Tam teplota
skáèe, ni ménì rostlinám to nevadí.
Po první h pìtadva eti minutá h nastává hodinová systematologi ká smr¹». Jméno
støídá jméno, obrázek obrázek. Vyprávìní z historie, srovnávání, názvy a èísla. Pøíbìhy izí
i vlastní. Popisy a jména objevitelù a popisovatelù. Pro mì to bylo spí¹e ko hání se obrázky
a fakta mi unikala. Proto je nebudu o¾ivovat ani ze svého audiozáznamu. Odborní i se
k informa ím mají jak dostat.
Stanislav Stu hlík { ti hý a skromný odborník se nezapøel. Byl ve svém ¾ivlu a zatáhl
nás do nìj. Kdy¾ ne jako odborníky a botani ké systematiky, alespoò jako obdivovatele krásný h { a zejména ¾lutokvìtý h rostlin. Ze zbývají í hodiny se stala pro házka jednotlivými
skupinami rodu Wigginsia. Není o dodat. Zklamání se nekonalo. Náv¹tìvní i sledovali
pøedná¹ku se zájmem a myslím, ¾e byli nakone spokojeni. Zajímavùstkou je, ¾e pøedná¹ejí í oproti obvyklému postupu témìø neubíral na intenzitì hlasu ani na tempu, jak bývá èasto
obvyklé. Svìdèí to o jeho neutu hají ím a nezdolném nad¹ení zejména pro notokaktusy a
jeji h pøíbuzné.

S hùze výboru 12. 12. 2017
V nadpisu jsem pou¾il pro oznaèení mìsí e èísli i místo èíslovky, proto¾e v tom vidím
urèité numerologi ké kouzlo. Nebudu v¹ak pátrat po histori ký h událoste h tohoto data
v minulosti, i kdy¾ mì nì o napadá. Ne h i za házet do mimotémat a koneènì { ¾ijeme
souèasností. Minulost neexistuje a budou nost { kdoví, jak.
Nejvìt¹í èást zápisu, který pro házím, zabírají informa e týkají í se obvyklé èinnosti:
Po hvalné hodno ení pøedná¹ky Standy Stu hlíka, od ní¾ se nedala èekat pestrost, kdy¾
byla zamìøena na jediný rod, ukázala v¹ak ohromné mno¾ství trpìlivé a soustané prá e
a samozøejmì dlouhou øadu kvalitní h obrázkù ze skleníku i z pøírody. Zpráva o tom, ¾e
máme zaji¹tìný pøedná¹kový sál na dal¹í období. Pøíprava lednové èlenské s hùze. Diskuse
o výstavì kaktusù. Èást zápisu zabral i výèet pøedná¹ejí í h plánovaný h na následují í
èlenské s hùze a nìkolik bodù k pøípravì výstavy.
Skonèili jsme poblahopøáním k narozeninám na¹emu redaktorovi. Já dìkuji za milou
pozornost. Pak se jen pokraèovalo obèerstvením a povídáním, dokud nás nerozdìlia potøeba
hytit veèerní spoje domù.
O váno í h probìhla je¹tì jedna neformální, leè tradièní s hùze. Proto¾e jsem v¹ak
hybìl, nemám, o by h o ní napsal. Vì i, které se týkají klubu, èinnosti a èlenù, se stejnì
probírají na øádný h s hùzí h výboru.
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Èlenská s hùze 5. ledna 2018
Hop { a jsme v ro e osmná tém. A hned v pátek jsme se se¹li na èlenské s hùzi s pøedná¹kou. S hùzi zahájil a vedl pøedseda Petr Metela. Zaèal pøáním, a» nám to pìknì roste.
Pøipomnìl soutì¾ o fotku na plakát, kde je zatím málo pøíspìvkù. Pøipomnìl i pøí¹tí volnou tribunu a hledá zájem e o prezenta i. Nabízejí se èasopisy a semínka agáví. Úvod
uzavøel poblahopøáním k ¾ivotnímu jubileu na¹emu nejzdatnìj¹ímu výstavnímu brigádníkovi Jiøímu Urbanovi a pøedal mu drobný dárek. Cenami do slosování vstupenek tentokrát
pøispìli pøátelé Dobiá¹, Dvoøáèek, Va¹íèek, ©opf, Peòás a Chládek. Výbor klubu dìkuje.
Osmdesát sedm ... sto ètyøi et sedm ... dvìstì ... stodevadesát jedna...{ To ni , to
zaèalo slosování vstupenek.
Dal¹í hodina a dva et minut patøily Lumíru Královi, který nám zaèal vyprávìt o svý h
está h. Ten podìkoval poøadatelùm za pozvání a popøál nám hlavnì hodnì pìstitelský h
úspì hù.
Cesta vedla do Bolívie a Chile. Pùvodnì htìli do Peru, tam je v¹ak elní i nepustili, tak
zùstalo u Chile. Problém byl s autem z pùjèovny. ®ádné potvrzení nepomohlo, nepustili je.
Asi nìjaký zatvrzelý úøedník { a nepomohly ani známosti Pavla Heøtuse.
Nejnovìj¹í Zlatý Alberto zaèal zemìpisnì. Nejvìt¹í mìsta jsou La Paz (hlavní mìsto)
a Santa Cruz, kam se pøená¹í stále ví e pravomo í a vypadá to, ¾e se z toho stane hlavní
mìsto. Tam zaèínají tropy, de¹tné pralesy. La Paz je vysokohorské mìsto (3800 m n. m) a
mnoha pøi¹ed¹ím se nedaøí dobøe a ry hle aklimatizovat.
Jeli na jih, jeho touhou bylo spatøit Gymno aly ium armatum. Cílù bylo ví e, htìli
vidìt i stopy dinosaurù, na které se mù¾eme dále tì¹it.
Co tam roste? Hlavnì opuntiovité, malé weingartie a sulkorebutie.
Vyprávìní zaèalo pomalým rozvá¾ným hlasem. Vedle zmínìného Pavla Heøtuse se zúèastnili i man¾elé Tvrdíkovi. Villa Montres { za tímto mìsteèkem hledali a na¹li G. p anzii.
Rostliny jsou v kamenité zemi, jsou v¹ak hnìdé od bahna, které je èas od èasu oplá hne a
u¹piní. Voda v prudký h pøeháòká h vystupuje vysoko. Rostliny padají ze svahu a potom se
u hytávají dole.
Následovalo G. armatum. Kamenitá pùda, mírné svahy. Gymna tam rostou v elé
oblasti. Zde se dají najít krásnì vytrnìné rostliny ve ¹tìrkové drti. Jsou variabilní a nádherné.
Jarda Pro házka na dotaz pøikyvuje. Sem tam vidíme i kvìty a hlavnì ¹irokou variabilitu na
lokalitì.
Dále pokraèovali na sever k Su re na G. millaresii, které tam roste na svahu. Poblí¾ se
dá najít i Blossfeldia liliputana. Kvìty se v¹ak nevyskytly, bylo na nì pøíli¹ pozdì.
Potom následovaly obrázky a popisy rùzný h rostlin, tøeba neokardenasií, opuntiovitý h v teplej¹í h oblaste h, na strome h epifyty { tøeba ripsalisy s bílými kvìty a kulatými
plody. Epifytní lepismia... Oreo ereusy zase rostou spí¹e ve vy¹¹í h míste h, tøeba kolem
3000 metrù. Tam si i èlovìèí tìlo zaèíná lépe pøivykat. Není to taková rána, jako kdy¾ se
pøiletí do La Pazu.
Pro¹li i histori kými místy, ruinami, minuli jezero Titi a a, nauèili se tam dý hat,
o¾ bylo obtí¾nìj¹í, leè dalo se snést. Muzeum, kamenné hlavy rùzný h lidský h a snad
i mimozemský h ras, keramika, zbranì, mumie. Tajemné protáhlé lebky odli¹né skladby
kostí s odli¹nou DNA ne¾ lidskou. Spousta mimotémati ký h otázek.
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Leè zpìt k weingartiím. Popisy a obrázky, které ze zvukového záznamu po hopitelnì
nevidím. Mohu si jen domý¹let podle slabé pamìti a mírné fantazie.
Cesovatelé na¹li i nì o málo plodù. V Bolívii bylo málo, pøi¹li pozdì. V Chile to bylo
o nì o lep¹í. Kamení, svahy, rostliny. Ètyøi tisí e metrù nad moøskou hladinou. Pomalý hlas,
vyprávìní po pùlhodinì mírnì vázne. Mù¾eme si vy hutnávat obrázky, ¾ádná honièka. Setkání s problémy na estì, na¹tìstí ne pøíli¹ vá¾nými { tøeba popadané kamení, propadnuté
auto do jámy. S tím si ov¹em zku¹ený øidiè Martin hravì poradil. Sem tam úzký most, i to
zvládl. A opìt rostliny.
Kousek pøeskoèíme... Skalnièky, nízké pøízemní plazivky, ve spárá h mezi skalami.
Portulaka s hlízami, èervená barva. Plazivé trsy pestrobarevný h verben. Spousta nepojmenovaný h nádherný h rostlinek. Pùlmetrové Jatrofy s loupají í se borkou, vynikají í
bonsaje. Zrají í plody pøi vysu¹ování pukaly a hlasitì praskaly. Pavel je v¹ak mìl zku¹enì
v pytlíku, tak¾e semena se neztratila. Odkvetlé or hideje, holi ie, pi hlavá s velkými kvìty,
bílé, rù¾ové i ¾luté.
Krajina jako na Mìsí i, øada národní h parkù. Mìsteèko s festivalem tan e a hudby.
Zvonivé rolnièky na botá h, indiánské tan e. Pìkné holky, fotografování, pøedvádìly se.
Pastva pro oèi. De hové a bubnové hudby, hlavnì indiáni, znìlo to prý dobøe.
Bìhem èekání na povolení do Chile pro¹li La Paz a svezli se lanovkou, která tam slou¾í
jako veøejná doprava. Tr¾i¹tì, staré indiánky s hovávají í se pøed fo»ákem, dokud si u ni h
nì o nekoupíte.
Mimotémati ká vlo¾ka byla pøe hodem k dal¹í estì. Jelo se do Su re. Tam poblí¾ na¹li
kdysi te¾aøi ve vápen i stopy dinosaurù. Na¹i estovatelé se tam na nì jeli podívat. Poprvé
se to dostalo na veøejnost v ro e 1985. Tì¾ilo se v¹ak dále a a¾ po devíti lete h tam byla
zastavena tì¾ba.
Lobivia innabarina { jedna z mála kvetou í h rostlin, L. ferox { nádherné rostliny.
Mediolobivie v nejvy¹¹í h kop í h ve svazí h pod kameny. Bohu¾el bez kvìtù a plodù.
Koneènì sulky. Nìkteré trsovité, èasto men¹í ne¾ 1 m. Zelené me hy tam rostou díky mlze,
úplné mokro tam v¹ak díky kamenité pùdì není.
I kdy¾ sjeli do vý¹ky tøí tisí metrù, na¹li dal¹í sulkorebutie { podobné rau¹kám, které
v¹ak rostou na protìj¹ím kop i. I ty na¹li. Velmi drobné, krásné. Nìkteré druhy jsou velmi
vzá né. Malá plo ha, øídký výskyt, výstavba. Smutná pøedtu ha likvida e lokalit. Bìlavé
traviny, Sul orebutia hertusii a S. swobodae. A zase popisy, o¾ si bez obrázkù nedovedu
pøedstavit. S. hora ekii. A je¹tì nìjaké dal¹í kaktusy i doprovodná óra.
Máme hodinu za sebou, jedeme na dal¹í lokality. Pavel dokon e narouboval do ereusu
jednu sulku a pro dal¹í náv¹tìvníky ji opatøil i edulkou. Výzva pro pøí¹tí estovatele, aby to
¹li zkontrolovat.
A zase mìsto, nákupy, tr¾i¹tì, kde se dá koupit v¹e hno. Opraví vám tam odìv i boty.
Barevné autobusy, esta do ní¾iny, teplo, tropi ké rostliny. Begonie na skalá h kolem est.
Papáje, banány... Dopravní zá pa kvùli blokádì{stáv e. Komplikované otáèení a esta
objí¾ïkou.
Pak u¾ jen esta do Santa Cruz k letadlu. U domkù se v¹ude su¹í koka, ka¾dý veèer
se sklízí, aby nenavlhla. Je to tam velmi populární a prezident Morales je jejím zastán em.
Nesmí se v¹ak vyvá¾et za hrani e.
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Kone pøedná¹ky byl namíøen odbornìji { vzpomínkou na botaniky a rostliny po ni h
pojmenované: Darwin, Janou¹ek ze Sokolova (1986 Noto a tus arnostianus), Ritter, Steiner, Pro házka, ... Zbytek si ne háme na pøí¹tì. { Hezký pøíslib.
Pøedná¹ka byla hezká a pestrá, i následnì hodno ená do ela kladnì. Rozlouèili jsme
se a jádro klubu potom ode¹lo do obèerstvovny na Jiráskovì uli i, proto¾e Severku nám
mezitím zavøeli.

Zavírání sezóny v Chrudimi { pokraèování
Navazuji na minule pøeru¹ené povídání. Bylo spí¹e soukromé a dost mimotémati ké a
skonèilo pøí hodem do kina, kde se konala hlavní spoleèenská ak e.
Po uvítání Karlem Pavlíèkem z hrudimského spolku, který oznámil, ¾e tentokrát nebude pøítomen ¾ádný místní politik ani Maru¹ka nám nezahraje a nezazpívá písnièku, proto¾e je zrovna nemo ná a ani on sám nám zpívat nebude, proto zaène hned { bez pøedehry.

Zlatý Alberto { pøedání výroèní eny
Zaèínáme plastikou Zlatý Alberto, kterou vytvoøil hrudimský umìle Ri hard Herbst. Na
kerami ké des e je { ka¾dý rok na jiném místì { umístìna zlatá destièka, èím¾ se ka¾ý kus
stává nezamìnitelným. ...Po tì h lete h je to pro mì novinka, nikdy jsem si toho nev¹iml...
Po tomto krátkém úvodu pøedal Karel Pavlíèek slovo a mikrofon pøedsedovi Spoleènosti èeský h a slovenský h pìstitelù kaktusù a sukulentù Jaroslavu Ví hovi.
Ten oznámil, ¾e volba dr¾itele tohoto výroèního o enìní padla na Lumíra Krále. Tohoto
skromného mu¾e není tøeba pøíli¹ pøedstavovat, proto¾e je známý po elé republi e i mimo
hrani e. Je u základù dobrý h èesko-polský h vztahù. S Lumírem se znají dlouho. Byl
skromný, nikam se nehrnul, pozdìji v¹ak byl pøita¾en k funk ionáøení a pøed tøi eti lety
pøevzal po Dr. Plesníkovi nejen vydávání zpravodaje ostravský h kaktusáøù Ostník, nýbr¾ i
pøedsedni tví ostravského spolku. Je to nejdéle slou¾í í redaktor kaktusáøského zpravodaje
snad na svìtì. Vydávání zaèalo v ro e 1971 a pokraèuje bez pøestávky dodnes. Je to pomník
Lumírovy prá e.

Pánové Alberto Lumír Král, Jaroslav Ví h a Andrzej Wandzik
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S pøipomenutím mezinárodní spoluprá e po¾ádal pana Andrzeje Wandzika, aby pøednesl
pøíspìvek polský h kaktusáøù k tomuto slavnostnímu dni.
Andrzej se nejprve omluvil, ¾e bude mluvit þpo polskuÿ, ¾e tak mu budou rozumìt Èe¹i
i Polá i. S na¹imi kaktusáøí se potkává nejví e na setkání v pobeskydí a tam také potkal
kaktusáøe jménem Lumír Král. Nyní dìkuje na¹í Spoleènosti, ¾e navrhla o enit èlovìka,
kterého si i oni velmi vá¾í a jsou mu vdìèni za spoluprá i. þLumíre, ve jménu polský h
kaktusáøù pøijmi mou gratula i k obdr¾ení o enìní Zlatého Alberta.ÿ
Po potlesku Jaroslav Ví h Lumírovi za výbor Spoleènosti poblahopøál k tomuto o enìní. Vyzval jej, aby pøi¹el dopøedu a pøedal mu dla¾di i. Po vtipkování, kam si Alberta
umístí, pøedal oslaven i slovo pøed úvodní pøedná¹kou.
Lumír podìkoval a zaváhal, jestli si zaslou¾í být srovnáván s pøed hozími slavnými
jmény. Vyslovil vdìènost spoustì kamarádù, bez ni h¾ by taková èinnost nebyla mo¾ná.
Vzpomnìl i svùj podíl na tom, ¾e pøesvìdèil polské pøátele, aby i oni poøádali podobná
sympózia a velmi je hválil.

Lumír Král
Oslavene zaèal svou ètvrthodinovou minipøedná¹ku þrodokmenem zlatý h Albertùÿ a fotogra í ze svý h ètyø let. První své kaktusy, které mu pøinesl tatínek, zdárnì uzalíval a¾
k úplnému h ípnutí. Po hází z Krnova, jezdil k panu Zavadilovi, který bydlel nedaleko a
mìl bohatou knihovnu. Dal¹ím jeho motivátorem byl Dr. Plesník, jeho pøed hùd e, který
zaèal vydávat zpravodaj Ostník, který kromì informa í z klubové èinnosti obsahoval i èlánky
o rostliná h, galerii ohro¾ený h rostlin, seriál o epifytní h kaktuse h a ne hybìly ani ostatní
sukulenty nebo pìstitelské rady, tøeba o roubování nebo o fotografování rostlin.
Pozdìji zaèal jezdit i na esty a deníky z ni h se rovnì¾ objevovaly v Ostníku. Má své
webové stránky, na ni h¾ se rovnì¾ dá najít mno¾ství tì hto informa í.
Dále hovoøil o svý h está h, kde pøevládaly zemì ji¾ní Ameriky. Vrátil se opìt k Ostníku a k ukázkám nìkterý h èísel. Ukázal nám i obrázky ze své sbírky. Zmínil i svùj pøíspìvek { pøedná¹ku pro stru¾ení noto lù. A opìt Ostník, obdivuhodný h ¹estná t stran ka¾dý
mìsí mimo prázdniny.
Skonèil podìkováním svým pøátelùm a nabídl odbìr èasopisu Ostník skrze adresu
distributora.

Pøedná¹ejí í pánové Masa, Kunte, Berthold a Musil
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Fotogra e ze zájezdu 2. záøí 2017

U pana Kry¹tofka v Dolane h

U Hanákù v Hulínì
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Fotogra e ze sympózia v Brnì 29. øíjna 2017

Úvod { Radek Èe h a Petr Metela

Poslu haèstvo

Pøedná¹ejí í: Dráb, Snopka, Kunte, Chvosta

V pøedsálí

Sladká odmìna pro pøedná¹ejí í
Vstupenka sympózia (na titulní stranì)
Foto Lumír Král a Radek Èe h)
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Mr. Masa { Japonsko
S dal¹í { tentokrát pùlhodinovou pøedná¹kou pøi¹el a¾ z Japonska pan Masa. Vyprávìl angli ky o souèasný h trende h pìstování sukulentù a kaktusù. Mìli jsme k dispozi i slovenský
pøeklad.
Zaèal tím, ¾e omezení daná dokumenty CITES vedla k tomu, ¾e se Japon i zabývají
spí¹e pìstováním a ¹le htìním rostlin.
Hlavními tématy byly po známý h astrofyte h hlavnì havortie a ariokarpusy. Ceny
rostlin bývají vysoké a rostliny se èasto prodávají formou auk í. V sedmdesátý h lete h
zaèali dovozem rostlin z lokalit i jiný h zemí. Posléze se pustili do ¹le htìní. Vidìli jsme
srovnání pùvodní h dovezený h rostlin a nový h výpìstkù. V¹e mají dùkladnì pojmenováno a oznaèeno. Hovoøil a ukazoval ¾ádou í èi ílové morfologi ké vlastnosti, na nì¾ se
výbìr a ¹le htìní zamìøují. Nemají rádi hybridy, spí¹e se sna¾í vy¹le htit zajímavé od hylky.
Mají it pro detaily a dovedou je dotahovat k ¾ádou í dokonalosti.
Pan Masa pøedstavil vedle rostlin i jeji h pìstitele, aè nìkterý byl zmínìn pouze jako
anonym, proto¾e zøejmì nestojí o publi itu.
Prezenta e pùsobila zvlá¹tnì, proto¾e èetl texty zároveò promítané. Tato redundantnost je ponìkud neobvyklá a pro nìkoho i ru¹ivá. Ni ménì na zajímavosti obsahu to tak
mo neubralo.
Nakone podìkoval svým kolegùm, kteøí mu poskytli materiály a obrázky a posluhaèùm za pozornost. Od Karla Pavlíèka dostal pamìtní min i a po podìkování nastala
pøestávka na obèerstvení.

Libor Kunte { Namibie letem svìtem
Z Widhoeku vyrazili najprve na jih a posléze se vydali zase na sever. Projeli zemi od øeky
Oranje a¾ po Kuneme na severu za tøi týdny Úèastníky výpravy byli Boøek Proke¹, Libor
Kunte, Pavel Fran , Lubo¹ Ho...(?), Slávek (?) a Ota Meli har.
První týden nav¹tívili botani kou zahradu paní Inge Pehlemannové ve Widhoeku. Je to
nad¹ená dáma, která má ohromnou výhodu v tom, ¾e to zasadí do zahrádky a ono jí to roste.
Celá ji¾ní Afrika je plná pøekrásný h ibulovin. Ty pøedná¹ejí ího velmi zaujaly, i kdy¾
nebyly jediné, o ni h¾ s nad¹ením vypravoval.
Libor nám pøedstavil pojem pangejtová botanika. { To, o je mezi silni í a plotem (za
ním¾ je v¹e vypaseno), je ze v¹eho nejhezèí a nejzajímavìj¹í.
Rostliny, které jsme vidìli, známe i od nás, v na¹i h sbírká h v¹ak nemohou dorùst
takové velikosti. Padaly názvy známý h a oblíbený h sukulentù, jaké ví eménì známe nebo
jsou nám pøinejmen¹ím povìdomé. Rozdíl byl po hopitelnì v habitu, vzrùstnosti nebo
v tom, ¾e kvetly, o¾ se u nás u nìkterý h druhù nestává.
Cestovatelé na¹li i volnì rostou í kaktusy, které tam byly zøejmì zavleèeny z nìjaké
zahrádky. Asi se nestanou tì¾kými invazními rostlinami.
Nejen pøíroda je zájmem estovatelù. Jede se i pøes mìsta. Jedno takové mìsteèko
s nìme kým jménem nav¹tívili, leè bylo nehezké a zanedbané, tak¾e radìji spì hali zase
nìkam do pøírody.
Z dal¹í h mimotémat mo¾no zmínit ¾ivoèi¹nou výrobu. Kromì obvyklý h hospodáøský h zvíøat (ov í a skotu) se hovají i místní afri ká zvíøata pro odstøel a potravu.
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Cestou na sever potkávali hromady navátý h pískù, které jsou podobné jako u nás sníh
ve vzá ný h zimá h a musí se stále odklízet.
Ne hybìla ani ukázka rostlin Welwits hia mirabilis. Jsou skuteènì bizarní s dlouhými
listy, mají spoleèné vlastnosti s jehliènany.
Pobøe¾í koster, la htani a jiná zvíøata, stopy hadù a èlenov ù, louky kvetou í h adenií,
která pøe¾ívají, proto¾e kvùli jeji h jedovatosti je ni ne¾ere { i na tyto vì i se dostalo, by»
jen velmi zbì¾nì a ke kon i pøedná¹ky ponìkud ve spì hu.
Minipøedná¹ka, která konèila obrázkem velkého údajnì meteoritu Hoba, byla pøíjemná, ¾ivá, prokládaná úsmìvnými postøehy a Libor Kunte s desetiminutovým pøídavkem
pøibli¾nì dodr¾el plánovaný rozsah.

Andreas Berthold { Kterak jsem ji na¹el
Následují í pøedná¹ka byla krat¹í. Nezabrala ani dva et minut. Obsahovì struènìj¹í byla i
díky potøebì pøekladu. Pøekládal ná¹ místopøedseda Jiøí Kolaøík.
V ro e 2013, 20. bøezna jeli k jednomu mìstu a zastavili u tequilérie. Popsal estu
kousek za vesni i, kam se ¹li podívat na Ortego a tus ma dowellii. Byly tam i dal¹í rostliny.
Andrease v¹ak zaujala divná rostlina, která pøipomínala koko¹ku pastu¹í tobolku. Minul ji,
vrtalo mu to v¹ak v hlavì, vrátil se a rostlinu vyhrabal. Mìlo to øepu a mamily.
Potom se hystali pøejet asi 20 km dál na lokalitu zmínìného ortegokaktusu. Nìjak
se zadrhli na estì, ukázal svùj nález spolu estují ím a jeho rakouský kolega vyzval k okam¾itému návratu. Dvì hodiny potom hledali. Sebrané rostliny ponìkud utrpìly ne¹etrným
ulo¾ením. Novì nalezené rostliny nejprve pokládal za nì o blízkého M. ro zekii. Ta v¹ak
roste mnohem dále na severu.
Sebrané rostliny nepøe¾ily dlouho. Z jedné v¹ak získal aspoò pìt milimetrový h semen.
Ta byla první v Evropì.
Poslal je Volkeru S hadli hovi { známému gymno lovi { na prozkoumání. Semena se
mu v¹ak vrátila pla atá.
Za dal¹ího pùl roku se vypravil znovu na lokalitu, kde nalezl napité asi 15 mm veliké
rostliny s ta¹kovitì uspoøádanými areolami. Na nìkterý h míste h bylo i do ela hodnì
rostlin. Tehdy si vybral 6 rostlin, z toho 4 poslal do botani kého institutu a dvì rostliny
pøivezl domù. Dále nám Andreas popsal, jak je nesnadné poslat po¹tou z Mexika balíèek.
Po nìkolika pokuse h na¹el ve vedlej¹í uli i DHL. I tam v¹ak htìli vìdìt, o posílá. Nìjak
to nakone umluvil, bylo to drahé, leè povedlo se.
Nakone nám ve své prezenta i ukázal i herbáøové polo¾ky a dùkladnì je popsal.
Zmínil i popis, který obsahoval i øez kvìtu s dlouhou trubkou, o¾ nasvìdèuje zaøazení do
skupiny saboae.
Po nìkolika obráz í h kvetou í h rostlin podìkoval náv¹tìvníkùm za pozornost.

Jiøí Musil { Sever Argentiny
Poslední pøedná¹ku, na kterou jsme je¹tì zùstali, pøednesl Jiøí Musil z Plznì. Pamatujeme si
jej i z pøedná¹ky u nás v Brnì.
Jezdí do Chrudimi u¾ 15 let, tráví zde poka¾dé tøi dny od pátku do nedìle, proto
pova¾uje za vhodné nì o vrátit, být nìjak u¾iteèný.
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V ro e 2014 plánovali plzeòá i estu, proto¾e se jim to dosud nepovedlo. Cesta se
podaøila, na¹li si dobré ubytování, poznali skvìlé lidi a zjistili, ¾e se nemají èeho bát.
V dal¹í èásti zhruba ètyøi etiminutového pøíspìvku u¾ Jiøí popsal estu a o je v¹e hno
potkalo, o v¹e hno na¹li a vidìli.
Krajina je zanesena spoustou odpadkù, mezi nimi v¹ak rostou a kvetou zajímavé a
krásné rostliny. Napøíklad lobívie. S po item lítosti jsme se dozvìdìli, ¾e mnohé rostliny,
které nás zajímají, jsou silnì devastovány lamami a zejména osly, kteøí do pøírody nepatøí.
Zjistili, ¾e je tam v¹ude mnoho pavouèkù { zlovìstný h èerný h vdov, díky opatrnosti
v¹ak unikli riziku.
Oreo ereusy na kop í h byly ú hvatné. Køí¾í se nejen mezi sebou, ale i s lobiviemi.
Ch e to projít si lesní estièky a pohledy stojí za to.
Pøesto¾e tam byli podruhé, na¹li i do ela jiné rostliny ne¾ pøi první estì.
Rostliny rostly místy na velmi dobøe zvíøaty vyhnojený h míste h. Proto se nebojte
hnojení ani doma.
Feroxky, hybridy oreo ereusù a lobivií, kristáty, mediolobivií asi 4 druhy, neoverdermanie...
Dal¹í èást vesty vedla do Santa Vi torie. Cesta byla do ela strastiplná, nesnadno prùjezdná, ale jiná tam nevede. Mìsto je elkem významné a vybavené, vede tam v¹ak krkolomná esta u hrani e nezi Jujuy a Saltou. Vidina nové silni e z vý hodu není zrovna v brzku
reálná.
Cestou do hor se mìní ráz krajiny { jsme ve velehorá h, nì o jako Tatry. ®ivot je
zde nepo hopitelný, je to na hrani i pøe¾ití. Míst vhodný h pro ¾ivot a tøeba pìstování
plodin je velmi málo. Zato výhledy do krajiny, kdy¾ se udìlá hezké poèasí { nìkdy jen
na hvilku { jsou ú hvatné. Rostou tam kupodivu i pomìrnì velké rostliny, nejen nìjaké
skrèené mediolobivie. Extrémní podmínky pomáhají vytvoøit extrémnì krásné rostliny.
I tato pøedná¹ka obsahovala mimotémati ké úvahy a pohledy tøeba do so iologie,
zamysleli jsme se nad tím, proè a jak tam lidé ¾ijí, estování, ubytování, jaké jsou tam
klimati ké podmínky, mo¾nosti dopravy a logistiky na tom kon i svìta.
V okolí Santa Vi torie, o¾ je pøíjemné mìsteèko jako mnohá jiná, i pøes èasté a ry hlé
zmìny poèasí se stále estovalo po está h-ne está h.
V takovém mimotémati kém du hu drobnì prokládaným zmínkami o rostliná h skonèila pro nás poslední pøedná¹ka. Dal¹í jsme ji¾ pøene hali tìm, kteøí v Chrudimi stráví zbytek dne a mo¾ná i nedìli nebo tìm, kdo si mohou dovolit pozdìj¹í odjezd. Pøestávka, která
následovala, v¹ak pro nás byla povelem k od hodu,
Vydaøené, ne? Nám se to líbilo a po hvalovali jsme si pøíjemnì strávený den. Tak tøeba
zase pøí¹tì { poslední sobotu v záøí.

Sympózium 28. øíjna 2017
Tento èláneèek bude ponìkud neúplný a neseriózní, proto¾e jsem tentokrát hybìl a mám jen nepøímé
informa e, nìkolik fotogra í, za nì¾ dìkuji a zvukový záznam, který mi poøídil Karel Ka¹párek. V¹em tìmto
þpomo níkùmÿ dìkuji. Právì díky nim mohl vzniknout následují í text.
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Sympózium tentokrát vy¹lo na poslední øíjnovou sobotu, aè v minulosti bývalo vìt¹inou
v polovinì mìsí e. Bylo k tomu nìkolik dùvodù jako tøeba konání jiný h ak í, mo¾nosti
pøedná¹ejí í h nebo volno v sále Dìlni kého domu v Lí¹ni, kde se sympózium opìt konalo.

Chlap i, prosím vás, posaïte se, zaèínáme
Tìmito slovy zaèíná zvukový záznam, z nìho¾ èerpám následují í øádky. Na sympóziu jsem
hybìl. Hlavním dùvodem bylo, ¾e jsem potøeboval vèas dokonèit minulé èíslo Azetu. Tak
pí¹i opìt se slu hátky na u¹í h a to díky Karlovi Ka¹párkovi, který se i pøi svý h ostatní h
povinnoste h postaral o zvukový záznam. Je¹tì jenou dìkuji.
Petr Metela pozdravil a pøivítal náv¹tìvníky, pøedná¹ejí í ze Slovenska, hosty z Polska
a novopeèeného Zlatého Alberta Lumíra Krále.
Zaèal s organizaèními zále¾itostmi, upozornil na bar s obèerstvením, naznaèil, kam se
dá jít na obìd a po¾ádal o vypnutí telefonù.
Petr Metela na kone tohoto kratinkého úvodu pøedstavil prvního pøedná¹ejí ího.
Radek Èe h si je¹tì vzal slovo a pøedal Petrovi drobný sladký dárek s tím, ¾e jej máme i
pro pøedná¹ejí í.

Igor Dráb { USA
Po ví e ne¾ deseti lete h se Igor vrátil pøedná¹et do Brna { prý na nátlak Jiøího Kolaøíka.
Jiøímu dìkujeme.
De nitivnì poslední esta do Spojený h státù { to by mohl být podnadpis.
Pod ním v¹ak byla kratinká vsuvka { blahopøání ke státnímu svátku, o který jsou
Slová i rozhodnutím své vr hnosti pøipraveni. Popøál nám, a» si jej tedy u¾ijeme aspoò my.
Poprvé se vydal do Ameriky v ro e 2009, mezitím bylo dal¹í h 5 est, naposledy v ro e
2015. Cesta postupovala skrze státy Kalifornie, Arizona, Nové Mexiko, Texas, Kolorado,
Utah, Nevada a zpìt do Kalifornie. Zaèínal, jako mnozí, na jihozápadì v Kalifornii, v národním parku Joshua Tree. Odtud byly první obrázky napø. rostliny Yu a brevifolia, polyefalusy, Mammillaria andersonii èi Opuntia basilaris { vìt¹inou jako vzrostné trsy. Mladé
semenáèky vypadají v¹ak spí¹e jako þOpuntia hnusensisÿ { hlupatá oglo hidovaná tu¾ka.
Aèkoli nìkteré rostliny mìly semena, netroufali si pøinést ¾ádná, proto¾e na nì úøady
nasadily sledova í doprovodnou patrolu.
Na jihozápad USA se jezdí taky za rostlinami Carnegia gigantea. Nesprávnì jsou
pova¾ovány za þorgan pipeÿ, ve skuteènosti to v¹ak je Marshalo ereus thurberi. Ten nám
Igor Dráb na obráz í h ukázal rovnì¾. Nìkdy dokon e vytváøejí kristáty a nìkdy i s plody.
Jak vypadá pøístup domá í h k o hranì pøírody (kromì nahánìní náv¹tìvníkù), dokazovaly i fotky ze stavby nìjaké silnièní odboèky s vyrytými odhozenými rostlinami a se
spoustou odpadkù jako tøeba nádob od rùzný h olejù apod.
Následovaly dal¹í lokality, z rostlin zaujala tøeba ménì známá úzkolisá juka Y. angustifolia, která bohatì kvetla pøi poslední náv¹tìvì. Z kaktusù tøeba Coryphantha vivipara,
E hinomastus ere to entrus ...
Setkali se s agentkou, která ¹mírovala a hovala se podivnì pøedstírají zájem o plazy.
Pozdìji se s ní potkali je¹tì jednou na leti¹ti bìhem vy¹etøování.
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V Novém Mexiku se potvrdilo, ¾e USA jsou zemí pistolníkù. U mìsta Chaparral potkali
tøeba mu¾e zastøelují ího svou pu¹ku, tak radìji zaveleli k od hodu. Podruhé je ohro¾oval
pistolí poli ajt a potøetí bude je¹tì zmínìno.
Nav¹tívili i pøírodní památku White Sands, kde rostly rostliny E hino ereus triglo hidiatus var. gona anthus, kterou si e nìkteøí neuznávají, výraznì se v¹ak li¹í velikostí. Mìli
¹tìstí i na krásné kvìty. Rostliny jsou monumentální a kvìty velmi fotogeni ké. Rovnì¾ zde
roste Yu a elata.
Elephant Mountains { Texas, dal¹í lokalita, kterou nav¹tívili, byla bohatá na horizontaloniusy. Dále smìøovali k národnímu parku Big Bend v mexi kém pohranièí. Tam je
zaøíznutý kaòon øeky Rio Grande. Cestou odtud byli opìt vyhnáni z jedné lokality neurvalým
nervózním ozbrojen em.
Odtud estou do Nového Mexika na sever Pe os pøed Carlsbadem na¹li nìkolik rostlin
homeo efaly texensis, semena v¹ak byla ji¾ vybraná. Mraven i byli ry hlej¹í. U karlovarský h jeskyní kvetla Coryphantha ma romeris. V pøírodì je to vzá ný pohled, ve sbírká h
prý kvete èastìji.
Pøi posle hu se pokou¹ím na dal¹í obrazov e sledovat i mapu, ale nestíhám. Nìkterá
místa mi unikají, nedohledám to, tolik èasu nemám. Po lete h a po mnoha podobný h
pøedná¹ká h si teprve tro hu dávám dohromady zemìpis ameri kého jihozápadu. Názvy
mi koneènì tro hu zaèínají zapadat do souvislostí. Jen nìjak nevím, k èemu mi to kdy bude
Pøipomnìlo mi to ten vtip, jak se ten malý velbloud ptá maminky velbloudi e, proè mají...
Pøi tì hto úvahá h ubíhají minuty záznamu, kde jsem kousek za polovinou. Mezitím
jsme se dostali do Utahu. Colorado tentokrát vyne hali kvùli de¹»ùm a nesjízdným estám.
V Utahu nav¹tívili nádherný národní park Natural Bridges a øadu dal¹í h pøírodní h
památek. Stinnou stránkou bylo bahno po de¹tí h a místy tøeba nájezdy ètyøkolkáøù devastují í h, o je¹tì z krajiny zùstalo.
V závìreèné èásti pøedná¹ky mluvil Igor Dráb ví e o pøed hozí h výpravá h a srovnával. Tempo a hlas se zvolnil, vyprávìní v¹ak ni neubíralo na zajímavosti. Zájmu poslu haèù
napovídal i klid v auditoriu.
Vidìli jsme i jiné rostliny, zmínìna byla i zvíøata, harakter podnebí a rùzné okolnosti,
které k takové estovatelské pøedná¹ e patøí. Dal¹í zálibou pøedná¹ejí ího jsou máky, které
dobøe nastudoval a na svý h está h rovnì¾ vyhledával. Sly¹eli jsme zamy¹lení o zmìná h
tì h biotopù, obavy o jeji h dal¹í osud, veselé perlièky i povídání o setkání h se zajímavými lidmi. Zmínìny byly i nepøíjemnosti s úøady, které se starají o dodr¾ování pøedpisù
na o hranu rostlin a ¾ivoèi hù, zpùsob jeji h þprá eÿ a dùsledky bonzování, sledování a
vy¹etøování.
Obrázky jsem nevidìl, mnohé v¹ak nasvìdèuje tomu, ¾e to byla pastva pro oèi a díky
novému kvalitnímu projektoru to mohla být do ela pohoda.
Pøedná¹ka mì do ela zaujala, aè jsem ji mìl jen do u ha, pro obrázky mohu zapojit leda
fantazii. Tím se stalo, ¾e jsem popsal mnoho stránek a u¾ nemám na to, aby h popsal
dal¹í ètyøi stránky. I tak tentokrát zase tloustneme. To¾ bude-li místo, èas a hu», vrátím se
k sympóziu je¹tì pøí¹tì. A ne-li pøedná¹kami, aspoò bilan í, kterou zde mám pøipravenu od
Èe hový h.
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Gymno l ¾ije
Pone hávám nadpis, jaký byl v minulém èísle, text v¹ak bude odli¹ný. Dostal jsem èíslo
obèasníku Gymno l 2/2017. Na osmná ti stránká h kvalitního papíru jsou tøi odborné
èlánky pánù Neuhubera, Kùrky a Stu hlíka. Týkají se zejména rostlin druhu Gymno aly ium
andreae. Obálku zdobí snímky od Martina Tvrdíka. I text je prolo¾en barevnými obrázky.
Tì¹í nás, ¾e spolek Gymno l stále funguje, ostatnì dost èlenù na¹eho klubu jej podporuje a i v dobì, která spolkové èinnosti zrovna nesvìdèí, ukazuje, ¾e stále se najde aspoò
nìkolik obìtav ù, kteøí jej ne htìjí ne hat zaniknout.
A aby h nezùstal dlu¾en, pøidávám fotku ze setkání v Brnì-Bystr i, o nìm¾ psal v minulém èísle Radek Èe h.

Noto l { Èeská Tøebová 2017
Setkání pøátel notokaktusù, ale nejenom pøátel tì hto krásný h a zajímavý h rostlin.

Jako mnoho let nazpìt, i letos se uskuteènilo setkání nemnoha pøátel tì hto rostlin, tentokráte v pøíjemném prostøedí Eko entra Podorli ko v Èeské Tøebové. Hostitelem tohoto
setkání byl tentokrát kolega, kamarád, výborný pìstitel kaktusù a hovatel exoti kého pta tva Jirka Grund.
Setkání bývá v poslední h lete h nav¹tìvováno asi 15{20 úèastníky. Mívá tak spí¹e
komorní atmosféru a o to ví e je èasu na pøátelské popovídání. V¾dy» se s vìt¹inou úèastníkù
potkáváme jedenkrát v ro e, nìkdy i v del¹ím èasovém intervalu.
Tentokrát se mnozí úèastní i sjeli do Èeské Tøebové ji¾ v podveèer v pátek 25. 8. Já a
je¹tì dva kolegové jsme dorazili na místo konání v sobotu krát e po osmé hodinì ranní. Po
krátkém pøivítání a pozdravení zapoèaly pøedná¹ky.
První pøedná¹ku s diapozitivy mìl kolega z Fren¹tátu pod Radho¹tìm Petr Kaloè. Byla
to vzpomínka na léta a setkání pøede¹lá a také na kolegy, kteøí u¾ ode¹li do kaktusáøského
nebe.
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Druhá pøedná¹ka byla v podání pøedsedy Internota p. Prausera. Byla to velmi odborná
a na geneti ký h poznat í h zalo¾ená pøedná¹ka. Dovìdìli jsme se zde spoustu informa í,
a také to, ¾e v publika í h internota se napøíklad námi pou¾ívaný název rodu Brasili a tus
jako takový pou¾ívat nebude. Jistì, pro nìkoho, kdo se zabývá pøesnou nomenklaturou,
jsou tyto informa e pøínosné a zásadní. No a takoví, jako já, nadále budou pou¾ívat zabìhlý
systém a zajisté edulièky se jmény pøepisovat nebudou.
Dal¹ím pøedná¹ejí ím byl ná¹ Standa Stu hlík, který mìl pøedná¹ku na téma Wigginsia
alves ens a její nalezi¹tì v Brazílii a Argentinì. Byla to nádherná pøedná¹ka a ti z vás, kteøí
ji nevidìli, mohou jenom doufat, ¾e ji { nebo podobnou { Standa zopakuje na nìkteré na¹í
èlenské s hùzi. I poslední pøedná¹ku nám odprezentoval Standa. Byla to pøedná¹ka, kterou
zaslal dlouholetý pøedseda Internota a èastý úèastník na¹i h setkání p. Norbert Gerloff. I
tato pøedná¹ka byla nádherná a poutavá a h i tímto panu Gerloffovi podìkovat a popøát
hodnì zdraví, kterého se mu v souèasnosti nedostává.
Po polední pøestáv e jsme se vydali na náv¹tìvu po okolní h sbírká h. Nebudu zde
vyjmenovávat v¹e hny, které jsme nav¹tívili. Ch i podìkovat v¹em, kteøí nás do svý h sbírek
pøijali za o hotu s jakou nás svými sbírkami provedli a také za mo¾nost nákupu rostlin.
Tak èas pokroèil a nìkteøí se vrátili zpìt k pøeno ování do Èeské Tøebové, jiní, jako já a
mí dva spolu estuji í, jsme se vydali zpìt k domovu.
Tak skonèilo setkání pøátel notokaktusù v ro e 2017 a a» ¾ije setkání v ro e 2018.
Setkání v ro e 2018 se uskuteèní 14.{16. záøí ve Sportovní hale v Pr¹ti í h. A proto¾e
to bude pro vás èleny Astrophyta Brno tak øíkají za humny, dovoluji si vás tímto na toto
setkání pozvat jménem svým, ale hlavnì jménem Standy Stu hlíka, pøedsedy Notosek e.
Tì¹ím se, ¾e toto pozvání pøijmete a setkám se s o nejvìt¹ím poètem z vás a to nejenom
brnìnský h èlenù.
Jaroslav Ka¹parovský
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Kouzlo ne htìného
I poslala mi na¹e èlenka Sylva Urbanová obrázky hezké høíèky pøírody, kdy¾ jim doma
vykvetla podlo¾ka pod astrofytem. Napsala mi o ní, ¾e rostlinu mìli tro hu zastrèenou a
pozdìji si v¹imli, ¾e na jusbertu je nejen odno¾, která ¹la ihned dolù, ale i tøí entimetrové
poupì, kterého jim bylo líto a poèkali, a¾ vykvete. Tolik k fotogra i na zadní stranì obálky.

Lithopsy v knihovnì
Pøed listopadovou výborovou s hùzí kolovala mezi èleny krásná nová kniha Wild Lithops
{ Divoký litops, jejím¾ autorem je Harald Jainta a spoluautorkou (foto) je Anja Jainta.
Kniha psaná angli ky vydaná v ro e 2017 o velikosti A4 na 487 straná h popisuje
rozdìlení litopsù do dvaná ti skupin, pøílohy pojednávají o objevitelí h, lokalitá h a jsou
doplnìny klimati kými grafy. Pøedmluvu napsali Steven Hammer a Ronald Uijs, ne hybí
samozøejmì rejstøík.
Vydání má na svìdomí Klaus Hess Publisher/Verlag Gottingen { Windhoek, ISBN
978-3-933117-93-9.

Nìkteré rostliny vydr¾í neuvìøitelné
Zeptala se mì jednou kolegynì mojí ¾eny, kdy¾ byla na náv¹tìvì u nás na zahradì, ke
které z rostlin v mé sbír e kaktusù mám nìjaký zvlá¹» silný vztah. Po krat¹ím zaváhání
jsem vybral tu, kterou vidíte na pøipojeném obrázku (titulní stránka). Pak jsem samozøejmì
musel vysvìtlit proè. Mo¾ná to bude zajímat i nìkoho dal¹ího.
Tato rostlina spojuje dvì období mého kaktusaøení, která jsou od sebe oddìlena sedmi
lety, kdy jsem bydlel v tmavém bytì a je¹tì jsem v té dobì nemìl zahradu. Tak¾e pøed
nastìhováním do tohoto bytu jsem rozdal pøátelùm, kteøí mìli zájem, svoji (v té dobì
na¹tìstí nevelkou) sbírku kaktusù, kterou jsem si pìstoval ji¾ od ¹kolní h let. Témìø elou,
pouze jediná rostlina zùstala a proto¾e jsem se stìhoval na podzim, tak pøi¹la do sklepa a
hodlal jsem ji nìkomu darovat na jaøe. A tím jsem pova¾oval elou svoji kaktusovou éru za
uzavøenou.
Po onì h zmínìný h sedmi lete h jsem se opìt stìhoval. Jaké bylo moje pøekvapení,
kdy¾ jsem pøi vyklízení sklepa objevil zmínìnou rostlinu, na ní¾ jsem u¾ dávno zapomnìl,
na poli i ve sklepì, zèernalou od uhelného pra hu (v bytì se je¹tì topilo uhlím). Je¹tì
vìt¹í pøekvapení v¹ak pøi¹lo, kdy¾ jsem usazený mour odfoukl. Rostlina byla si e ji¾ notnì
svra¹tìlá, ale epidermis vypadala, ¾e je je¹tì stále ¾ivá. A proto¾e svìtelné podmínky v novém
bydli¹ti byly pro kaktusy podstatnì pøíznivìj¹í, naví bylo právì jaro, pøesadil jsem tuto
zubo¾enou veteránku do nového substrátu (pøed tím jsem ji dùkladnì oplá hl) a ona o¾ila.
Si e jsem ji¾ dávno zapomnìl její název, jmenovka byla nenávratnì ztra ená, ale kytka rostla
a pøí¹tí rok i vykvetla. Od té doby u¾ uplynulo ví e ne¾ dva et let a ona stále roste, jako kdyby
htìla zame¹kané roky dohnat. A je¹tì zpùsobila, ¾e jsem se vrátil ke svému staronovému
koníèku, za o¾ jsem jí obzvlá¹tì vdìèný.
Pokud tedy nìkde objevíte zapomenutou rostlinu, která na první pohled bude vypadat,
¾e u¾ to má za sebou, zkuste jí dát je¹tì ¹an i. Mo¾ná èeká jen na to.
Pavel Novák
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Snímky ze skleníkù Jary Ka¹parovského a jusbert od Sylvy Urbanové

Závìrem
I tentokrát dìkuji v¹em pøispìvatelùm a pomo níkùm { text, fotky audiozáznam. Ani dnes
se v¹e hno neve¹lo { bude mo¾ná pøí¹tì. To u¾ vlastnì bude jaro a budeme se hystat na
výstavu.
Konèí teplý a mírnì vlhký leden. Pøíroda se zaèíná pøedèasnì probouzet, u nás na
Vysoèinì se je¹tì tro hu dr¾í v klidu. I my se probouzíme ze zimního spánku a vím, ¾e mnozí
zaèínají být na¾haveni na novou sezónu. To¾, a» se nám vydaøí.

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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