Zpravodaj Klubu kaktusáøù Astrophytum Brno
2/2018
Z èinnosti klubu { èlenské a výborové s hùze
Výroèní s hùze a nále¾itosti
Volná tribuna
Spoleèenská kronika
Sympózium na pokraèování { dokonèení
Kytka èísla: Gymno a tus subterraneus od Rudolfa Moulise

My èekali jaro. . .

...a zatím pøi¹el mráz. I tentokrát zaèínám písnièkou. Èeský text v¹e h tøí variant, které
znám, zaèíná tìmito slovy. Ni nevadí, ¾e se posléze varianty roz házejí. Stejnì se na kon i
sejdou ve velmi podobné pointì.
Po mírné zimì byl pøelom února a bøezna mrazivý. Patøí to k zimì, aèkoliv rozsah byl
neobvyklý. Snìhu v¹ak bylo spí¹e ménì. Prodlou¾ené pøedjaøí. Kdy a jak pøijde jaro?
Divná doba. Nemáme poøádnou vládu a nìjak se nedaøí, aby to dali dohromady, kdy¾
máme devatero stranièek a v¹i hni se htìjí prosadit. Kdy¾ ne já, to¾ ani oni. Pøivádí mì to
k my¹len e, ¾e je to dobøe a vlastnì ani ¾ádnou vládu nepotøebujeme. Ten orgán skoro ni
nedìlá, tedy ne¹kodí, jen si ti¹e pøe¾ívá v oèekávání, o bude dál (nìjaká forma hiberna e,
zimního spánku) a nás obyèejný h lidí se to nikterak viditelnì nedotýká. No øeknìte, není
nakone toto lep¹í, ne¾ kdyby nì o vymysleli?
Zaèátek bøezna { na Slovensku zavra¾dìn novináø, který strkal svùj mladý sympati ký
nos mezi darebáky, politika a ma e... I tady zaèínáme dohánìt svìt. Prezident Zeman
se znovu usadil na pomyslný trùn. Ni divného, ¾e jeho inauguraèní projev opìt vyvolal
u mnohý h komentátorù nevoli. I v izinì je vidìt, ¾e se mnoho tradièní h zvyklostí boøí a
dokon e staví na hlavu. Èím vìt¹í hovadina, tím vìt¹í ¹an e na úspì h a ohlas. I v Rusku
volí prezidenta. Psi ¹tìkají, karavana jde dál.
Jo { a taky byla olympiáda. V Koreji. Nìkolik na¹i h úspì hù výraznì pøesvítila snowboardistka Ester Lede ká, kdy¾ na vypùjèený h ly¾í h v prasklé botì vyhrála i obøí slalom.
Vyvolalo to radost i svým zpùsobem poprask a ta mladá dáma sklízí vèil zaslou¾ený obdiv.
A mù¾eme se zamý¹let nad tím, èím to je, proè se nìkomu daøí a jinde to skøípe nebo prokluzuje øemen. A kam se podìla základna na¹í tìlový hovy a sportu? Odpovìï se nabízí.
My v¹ak v Azetu nepou¾íváme vulgární oznaèení zaoblený h èástí lidského tìla a naví zde
stejnì na mimotémati ké mudrování není místo.
Øíkají a pí¹í, ¾e je zase období høipkové epidemie, nastává doba jarní touhy a pro
nìkoho prý i jarní únavy. Období pùstu, oèisty, pøípravy na nový vegetaèní a hospodáøský
rok. I pro nás kaktusáøe. Èeká nás obvyklý program, jak ukázala výroèní èlenská s hùze.
Ni ménì nezùstáváme spát. Dozvíte se u¾ v tomto èísle, ¾e pøipravovaná výstava bude
v novém kabátì díky spoluprá i s mladými designéry. To ostatnì uvidíte u¾ do ela zakrátko.
I tentokrát upøímnì dìkuji v¹em pøispìvatelùm za èlánky a obrázky.
Písnièka nám konèí. Dvì verze takto: ...Nìkdy ten, kdo spì há, se domù nevra í. A ta
Strakova takto: ...Nìkdy dobrá vùle zkrátka nestaèí.
A ta moje takto: Nìkdy ten, kdo h e a potøebuje roubovat, proto¾e je pokroèilý èas,
vyleze ven, udìlá dva rouby a pak se vrátí domù rád, ¾e zmrzlými prsty odemkne dveøe. Sibiø
hadra. Máme 18. bøezen. Tak jo, jdu místo toho psát Azet. Nad klávesni í je o dvaadva et
stupòù ví e a nefouká tu ledový vítr.
A zhruba o mìsí pozdìji mù¾eme øí i, ¾e jaro nastoupilo do ela prud e, teploty po nìkolik
dnù pøekonávají rekordy, v¹e náhle vyrazilo, ra¹í, o mù¾e. Stromy kvetou skoro najednou,
nikoli postupnì, jak bývalo obvyklé je¹tì nedávno. Pr¹í v¹ak velmi málo. Su hé vìtry od
jihový hodu vláhu nenosí...No a já vám nesu písmenka a obrázky.
Pohoda, hezký den
Josef
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S hùze výboru 16. ledna 2018

Výbor klubu se se¹el v úplném obsazení u pøedsedy Petra Metely. Program byl do ela pestrý.
Objevila se nová mo¾nost, kde uspoøádat pøí¹tí sympózium, podíváme se tam a zkusíme
domluvit. Minulá s hùze s pøedná¹kou byla hodno ena ke spokojenosti. Bylo dobøe sly¹et,
obrázky pìkné a proto¾e to byla jen pùlka esty, dá se oèekávat pokraèování o Chile. Èlenové
výboru pøednesli návrhy svý h výroèní h zpráv a plánù. Pøipravujeme volnou tribunu v obdobném stylu jako v pøed hozí h lete h. Máme návrh pøedná¹ejí í h témìø do kon e roku,
budeme potvrzovat a ladit. Tro hu se rýsují i pøedná¹ejí í na øíjnové sympózium. Pokud jde
o výstavu, byla k ní dlouhá diskuse. Budeme asi spolupra ovat s gra kem Bukáèkem. Pøipravíme tisk malý h plakátkù. Radek Èe h pøinesl pár informa í z redakèní rady èasopisu
Kaktusy.
Nakone jsme poblahopøáli Pavlu Novákovi k narozeninám a skonèilo se jako obvykle
obèerstvením a povídáním o v¹em mo¾ném i nemo¾ném.
Výroèní èlenská s hùze s volnou tribunou 2. 2. 2018

Tradièní výroèní s hùze probìhla jako obvykle první únorový pátek. S hùzi zahájil pøedseda
Petr Metela pøednesením návrhu programu s hùze, který pøedlo¾il ke s hválení pøítomným
èlenùm. Hlasováním byl program odsouhlasen.
Následovaly zprávy funk ionáøù výboru. Zaèal Jiøí Kolaøík zprávou o èinnosti. Pøeèetl
ji za nepøítomného Radka Èe ha, který ji byl pøipravil.

Následovala zpráva o hospodaøení. Tu pøeèetla Jana Èe hová ve funk i pokladni e. Ze
zprávy vyplývá, ¾e hospodaøení bylo vyrovnané a plánovaný rozpoèet byl dodr¾en.
Pokraèoval Pavel Novák zprávou revizní komise (Stu hlík a Novák). Zpráva oznámila
soulad s plány èinnosti i hospodaøení.

23

Následoval plán èinnosti klubu na rok 2018. I ten pøednesl Jiøí Kolaøík místo Radka
Èe ha, který ji pøipravil.
Závìrem pøeèetla Jana Èe hová návrh plánu hospodaøení (rozpoètu) na rok 2018. Ten
má být vyrovnaný ve vý¹i 148 000 Kè.
Po pøeètení tì hto zpráv, její h¾ úplné znìní najdete dále v listu, vyzval pøedseda Petr
Metela pøítomné èleny k diskusi. Pøihlásil se Franti¹ek Chládek s pøipomínkou èi dotazem
k termínu zájezdu. Bude to v obvyklém termínu zaèátkem záøí.
Navázal Jiøí Kolaøík, kterému termín vyhovuje a hodlá se zúèastnit.
Dal¹í pøipomínkou, dotazem èi návrhem byla otázka na webové stránky. Diskutují í
navrhl, ¾e by web mohl mít pokroèilý obsah, mimo jiné napø. e-shop nebo diskusní fórum.
Petr Metela vysvìtlil, ¾e elektroni ký ob hod nikoli, proto¾e podnikání není pøedmìtem èinnosti klubu a ani do budou ná není takový zámìr. Otázka krásné moderní webové stránky
byla u¾ v minulosti øe¹ena a nyní máme funkèní web. Z úst diskutují ího vyznìl urèitý náznak opovr¾ení. Podle zku¹eností se ani nedá pøedpokládat zájem o diskuse. To dokazuje
i Fa ebook. Mo¾nosti k diskusím v¹ak existují a kdo má zájem, najde si své fórum mezi
existují ími. Naví by byla nutná moderátorská prá e a není, kdo by to dìlal. Proto hodláme
pokraèovat s webem ve stati ké formì. Pavel Novák pøipomnìl, ¾e odborné diskuse se po
prvotním navázání kontaktu ji¾ zpravidla vedou na individuální úrovni. Ni ménì vývoji se
nebráníme a pøizpùsobíme se nastálým potøebám.
Dal¹í diskuse nebyla, proto bylo navr¾eno hlasovat najednou o v¹e h zprává h. Hlasování odsouhlasilo pøeètená znìní.
Jiøí Kolaøík oznámil nabídku sbírky z pozùstalosti ze Znojma. Kontak má k dispozi i.
Jiøí rovnì¾ oznámil úmrtí pana Lavranose, který se do¾il 91 roku a mù¾eme si jej
pamatovat i z jeho náv¹tìvy Brna.
Následovalo slosování vstupenek. Cen bylo hojnì, poskytli je pánové Chládek, Chloupek a Drápela, za o¾ jim výbor klubu dìkuje.

Volnou tribunu zaèal Tomá¹ La hký (foto vlevo) pøedstavením sbírky své a jeho pøítelkynì. Svý h 160 obrázkù nejprve ne htìl komentovat kvùli na hlazení, ni ménì jsme jej
pøesvìdèili, ¾e þnìmý lmÿ není to pravé a nakone to pøe e ¹lo ke spokojenosti. Obrázky
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byly zdaøilé a alespoò s øídkým slovním doprovodem to bylo nakone pøíjemné. Obrázky
byly kvalitní a hezké. Tomá¹e ostatnì známe jako autora úspì¹ný h snímkù z ka¾doroèní
soutì¾e o fotku na plakát. Tento pøíspìvek trval ne elou pùlhodinu.
Pokraèoval pan Køivánek (foto vpravo) fotogra emi souvisejí ími s èinností klubu.
Pøipomenuli jsme si pøípravu výstavy. Dále následovaly fotogra e rostlin buï novìj¹í h
nebo nìjakým zpùsobem zajímavý h. Mám rád fotky rostlin s pøíbìhem a myslím, ¾e nejsem
sám. Takový h minipøíbìhù jsme si u¾ili øádku. Sortiment rostlin { vzá nìj¹í h i bì¾ný h {,
které jsme vidìli, byl do ela pestrý. Obrázky po házely z vlastní sbírky i se sbírek pøátel.
Myslím, ¾e ka¾dý si na¹el své oblíben e. Pøíspìvek zabral deset minut.
Po nahledání dodané prezenta e a jejím spu¹tìní jsme pøivítali pana Mrkvu, jeho¾
sbírku umístìnou v panelákovém bytì na sídli¹ti Lesná ji¾ známe z minulý h let. Volná
kultura na balkonì tam pøe¾ívá do ela úspì¹nì a je vidìt, ¾e pøedná¹ejí í vytvoøil svým
rostlinám takové podmínky, aby úspì¹nì pøe¾ívaly a poskytovaly radost v ka¾dém roèním
období. Není nad podveèerní posezení na balkónì se sklenièkou vína. Za velmi enné pova¾uji prakti ké rady a zku¹enosti z eloroèního venkovního pìstování. Nejvìt¹ím problémem
bývají dlouhá období veder a nedostateèná vzdu¹ná vlhkost. Na¹tìstí proudí í vzdu h ve
vý¹ e ¹estého pos hodí situa i ponìkud mírní. ©tìrkový substrát umo¾ní optimální pøe¾ívání. Horninu volíme podle svého vkusu. Kromì kaktusù pìstuje tøeba i delospermy. Ani
v této dva etiminutové minipøedná¹ e ne hybìly rostliny s pøíbìhem.
Nakone jsem svou tro¹kou, by» mírnì mimotémati kou, pøispìl je¹tì já. Pøihlá¹ený h
bylo málo, èas je¹tì nìjaký zbýval, tak jsem povykládal o náv¹tìvì ú¾asné botani ké zahrady
{ Proje t Eden { poblí¾ mìsta St. Austell v angli kém hrabství Devon. Na místì jámy po
kaolínovém dole vybudovali Anglièané bizarní bublinovité plastové skleníky. Vìt¹í z ni h
je urèen pro tropi kou vegeta i a ten men¹í pro subtropi kou neboli støedozemní. Kromì
rostlin, poèasí a pár ¾ivoèi hù tam lze vidìt tøeba ukázky, jak se pùvodnì vyrábìla guma ze
¹»ávy fíkusù a podobné zajímavùstky. Proto¾e jsem tam v¹ak jako dozor doprovázel skupinu
¹kolní mláde¾e a kvùli urèitým problémùm jsme museli prohlídku ury hlit, nestaèil jsem si,
bohu¾el, u¾ projít biotopy, které mì zajímaly nejví e { tedy Kalifornii a ji¾ní Afriku. Kone
tohoto pøíspìvku vyznìl jako pøání, ¾e kdyby nìkdo tuto atrak i nav¹tívil, potì¹ilo by mì,
kdyby mi alespoò ukázal obrázky toho, oè jsem pøi¹el.
Tím skonèila leto¹ní volná tribuna. Pøedná¹ejí í dostali místo obvyklého dárku { pamì»ového média { tentokrát krabièku hnojiva Kristalon na kvìt a plod. Myslím, ¾e potì¹í ka¾dého
pìstitele.
S hùze výboru 13. 2. 2018

S hùze se se¹la na obvyklém místì, leè v ponìkud neobvyklé sestavì. Pøibyli Jarka ®ivotská
a Roman Bukáèek s Ane¾kou. Dùvod napoví tøeba tato høíèka: S hùze se dlouze, ne v¹ak
pouze, leè tuze zabývala výstavou. Netuhnìte v hrùze, pokou¹ím se pouze o rým z nouze
v touze o¾ivit zprávu napsanou. Èas se krátí, a aèkoli zima stále nekonèí, je tøeba zabývat
se pøípravou výstavy. Mladí spolupra ovní i pøinesli inovativní návrhy a slíbili pøipravit
konkrétní nabídku i s tím, ¾e se mezitím podívají na místo, jak vypadají prostory, aby nás
v kvìtnu nì o nepøíjemnì nepøekvapilo.
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Dále jsme ohodnotili minulou (výroèní) s hùzi jako vydaøenou a nerozebírali jsme jednotlivé pøíspìvky. Mohlo ji h být ví e, ale i to staèilo. Byl pøijat návrh, aby ka¾dý èlen výboru
pøipravil tøeba malou pøedná¹ku, kdyby nìkdy do¹lo k výpadku nebo ke zdr¾ení pøedná¹ejí ího a tedy aby bylo èím vyplnit nastálou pauzu. Byl upøesnìn program pøedná¹ek. Po
blahopøání Karlu Ka¹párkovi k narozeninám s hùze pøe¹la ve volnou zábavu s nezbytným
obèerstvením po nároèném výkonu.
Èlenská s hùze 2. bøezna 2018

S hùzi zahájil a vedl opìt pøedseda Petr Metela. Bylo to velmi svi¾né. Zaèal zprávièkami.
Nabízí se k prodeji sbírka kaktusù v Kuøimi. Zaèínáme s pøípravou výstavy, která bude 25. 5.
a¾ 3. 6. Pøipomínky z øad èlenù nebyly, mohli jsme ry hle pøistoupit k losovánní vstupenek.
Tentokrát enami pøispìli pánové Va¹íèek (semena), Drápela (rostliny) a byla k dispozi i i
nìjaká dal¹í semena. Výbor dár ùm dìkuje.
Proto¾e jsem kvùli nenadálé náv¹tìvì doma musel odejít døíve, zkusím pøepsat nì o z hlavní
pøedná¹ky aspoò ze záznamu, který mi za hytili pøátelé. Moje ¾enu¹ka si je¹tì po tì h - eti
lete h nezvykla, ¾e první pátek v mìsí i mám v Brnì kaktusáøe.
To¾ ke pøedná¹ e: Program byl náhradní, o¾ vùbe neubralo na úrovni èi kvalitì. Na pøedposlední hvíli se nám
podaøilo domluvit a pozvat Vá lava Jakub e z Lu¹tìni na
mladoboleslavsku. Tento sympati ký pøedná¹ejí í je mi povìdomý a nì o mi øíká, ¾e jsme u nìj kdysi byli na zájezdì.
Vá lav Jakube se uvedl tím, ¾e pøedná¹ku pøislíbil ve støedu
a nary hlo nì o pøipravil.
Zaèal tím, ¾e Mexiko za poslední h asi 27 let udìlalo
ohromný pokrok. Èe¹i, èi Èe hoslová i mají o Mexiko velký
zájem a potvrdil to tím, ¾e v letadle ji h potkává velké mno¾ství. Cesta zaèala komplika emi v lete kém provozu, které stály estovatele elý den. Dobrodru¾ství s nouzovým únikem z letadla hned po nepovedeném startu, zranìním spoluestují í h... Zdr¾ení v hotelu, dal¹í zpo¾dìní. Doletìli veèer, auto pøipraveno. Prohlídka
mìsta. Katedrála, muzeum, tan ují í indiáni, mno¾ství lidu. Botani ká zahrada, exkurze
v ohromné vysoké ¹kole se 66 tisí i studenty. Fotogra e nejvy¹¹í hory Mexika byly zakaleny
smogem z hlavního mìsta. Odtud se dostáváme do nìjakého provinèního mìsteèka. V Mexiku pøevládá køes»anství a nejhezèí budovou ve vesni i bývá zpravidla kostel. Bìhem svátku
Du¹ièek oslavují pozùstalí své nebo¾tíky náv¹tìvou na høbitovì s poho¹tìním a posezením.
Pøedná¹ejí í zmínil i dal¹í lidové tradi e, napøíklad vyplá ení dìvèat podobné na¹emu velikonoènì pondìlnímu øádìní. Dal¹ími za hovalými objekty jsou ¹koly. Vláda se v poslední h
lete h zamìøila na vzdìlání. Zaèaly tam fungovat vì i, které naopak u nás zanikají { jako
poskytování pomù ek zdarma, doprava do ¹koly apod.
Jsme zase ví e v krajinì. Náv¹tìva pyramid Slun e a Mìsí e. Výzkumy, prùzkumy,
vykopávky. Staletá historie, ú hvatné stavební památky. Obklady stìn slídou, která se ¹iroko daleko nevyskytuje. Nástìnné kresby. Mraky náv¹tìvníkù. Zvýhodnìní invalidní h
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náv¹tìvníkù { neplatí vstupné na kulturní památky. Vá lavovi se dostalo uznání, proto¾e na
pyramidu vy¹plhal s berlemi.
A u¾ jsme u botaniky. Ohromný ypøi¹. Padesát osm metrù obvod, vý¹ka 42, 14,05
prùmìr, 817 m3 døeva, 636 tun... Velký, ¾e se nedal vyfotit. A je¹tì azté ká pyramida.
Histori ký fotbal. Vítìzné dru¾stvo bylo obìtováno bohùm. Sýpky na obilí.
Po pìtadva eti minutá h se dostáváme ke kaktusùm. Cestou je¹tì zastávka u termální h pramenù, vodopád s teplou vodou, ohromný proud, masá¾ vodopádem. Cephalo ereus
senilis, Fero astus glau es ens, agáve, mamilárie... Výprava jedená ti lidí se plazila po zemi
hledají v zemi zata¾ené kaktusy. Lokalita vzá ný h kaktusù byla pøed lety zorána kvùli
pìstování agáví { kaktusy se dají najít jen velmi vzá nì.
Pøi opravì auta vidìli na zahrád e grusony, které domorode pøinesl odnìkud ze skal.
Po krkolomné estiè e se tam ¹li podívat. Berle neberle, bra¹ny s fotote hnikou, pøevisy. Nedostupnost je zá hranou pro ty pøekrásné rostliny. Obdivné vzdy hání a smí h obe enstva
potvrzuje obdivuhodnost této vy házky.
Zimapánská pøehrada s rostlinami E hinofossulo a tus sulfureus. Popsaný 1837, potom ztra ený, znovuobjevený, semenáèky dobøe rostou, snad se brzy roz¹íøí. Mamilárie,
miniaturní rostliny, dal¹í fosuláky, wilkoxie, ariokarpusy... O tyto obrázky ve zvukovém
záznamu pøi házím.
Následovala vyprávìní, jak podle popisu esty hledali zajímavé lokality. Ve vyprávìní
mi hybí souvislosti, je to útr¾kovité, absen e obrázkù dìlá ze zvukového záznamu sérii útr¾kù. Proto konèím pøepis, který by ani vám nedával smysl. Nìkteré vì i se prostì
musí za¾ít. A podle vyprávìní Vá lava Jakub e a první h obrázkù, které jsem je¹tì staèil
zahlédnout, soudím, ¾e jsem pøi¹el o hezkou a zajímavou pøedná¹ku. Pestrou botani ky i
mimotématy. V¹e { podle mého { ve vyvá¾eném pomìru. Zøejmì i úèastníkùm s hùze se
pøedná¹ka líbila a zaujala tak, ¾e vyru¹ování bylo opravdu minimum. Zvuk byl dostateènì
kvalitní a vyprávìní { jak u¾ jsem byl zmínil { zajímavé a poutavé. To¾ dìkujeme za témìø
dvouhodinovou pøedná¹ku plnou hezký h fotek, rostlin a vyprávìní nejen o kaktuse h.
S hùze výboru 13. bøezna 2018

Tato výborová s hùze byla v mnohém podobná té minulé, únorové. A nejen datem konání.
I tentokrát nejvìt¹í èást zabrala debata o výstavì. tentokrát v¹ak v ponìkud konkrétnìj¹í
rovinì. Z návrhù Bukáèkový h jsme vybrali vhodné vì i, mìli jsme za sebou náv¹tìvu
prostorù ve Ètyølístku a i proto nabývaly na¹e pøedstavy jasnìj¹í podobu.
V ostatním programu s hùze ji¾ nebylo ni mimoøádného, spí¹e upøesòování a dolaïování. O iální èást jsme zakonèili gratula í Radkovi Èe hovi k narozeninám.
Èlenská s hùze 6. dubna 2018

Celá dubnová s hùze byla tentokrát vìnována na¹emu èestnému pøedsedovi Josefu Odehnalovi. Po ry hlém úvodu jsme pøe¹li k nejdùle¾itìj¹ímu bodu a to blahopøání na¹emu
milému jubilantovi, který se do¾ívá osmdesáti let. Od výboru obdr¾el vedle blahopøání kyti i a bednu dobrý h vín.
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I dal¹í èást s hùze patøila jubilantovi. Samozøejmì pøedná¹ka. Byla vzpomína í, rekapitulaèní. Vzpomínalo se na estování, na dobrodru¾ství, na lidi a na rostliny. Tì h est
bylo -ná t od Kalifornie po Chile a spolu estovatelù nepoèítanì. Tak jen namátkou: Bratr
Vá lav, Leo van der Hoeven, Chloupek, ©eda, Kra ík, Pavlíèek, ©orma, Slaba, Horáèek,
Halda, Jakube , Lip¹, Kuman, Belianèin, Langr, Kasperski, Kousal... Øadu z ni h známe
z pøedná¹ek, ze zájezdù a ze setkání pøi rùzný h dal¹í h pøíle¾itoste h. Desítky tisí najetý h
kilometrù. Stovky obrázkù. Jeden hezèí ne¾ druhý. Hafo vzpomínek a tro ha dojetí.
Zkusme to v¹ak vzít tro hu od zaèátku. První a zøejmì nejdel¹í esta (43 000 km a
ètyøi mìsí e) je z èerven e a¾ listopadu 1991. Jihozápad USA, Baja Cali rnia a Mexiko.
Doprovázel jej tehdy bratr Vá lav, který ve Státe h pra oval. Josef tehdy potkal známé,
s nimi¾ si pøevá¾nì jen dopisoval a ti mu umo¾nili poznat spoustu zajímavý h nalezi¹».
Josef Odehnal má ze svý h est ohromnou spoustu obrázkù. Ty star¹í je¹tì na diapozitive h, novìj¹í u¾ jsou poøizované digitálními pøístroji. Na pøedná¹ e se v¹ak promítalo
jen dataprojektorem. Nejprve zkou¹el diapozitivy skenovat, zjistil v¹ak, ¾e nevybral vhodný
skener, tak to zkou¹í znovu jinak a lépe.
Pøátelé v izinì { samá známá jména proslulý h kaktusáøù, botanikù, estovatelù, dobrodruhù, pìstitelù, sbìraèù a ob hodníkù. My je známe hlavnì z literatury, Josef Odehnal
jako osobní pøátele.
Cestování zprvu s náhodnými spolu estovateli, nìkdy taky sám, porùznu stopem a
v¹elijak. To byly první esty. Dal¹í u¾ byly organizované, ví e promy¹lené a plánované.
Po hopitelnì i ve vìt¹ím pohodlí.
Aèkoli jsme Josefa Odehnala sly¹eli na pøedná¹ká h ji¾ mnohokrát, nikdy jsme se
nenudili. Ani tentokrát ne. Z tak bohatý h zdrojù doká¾e dobrý vypravìè udìlat originální h
pøedná¹ek nepoèítanì. Josef nám opìt potvrdil, ¾e mu to stále jde. Obdivuhodná pamì» jen
s obèasnou nápovìdou.
Ani tentokrát nemohu pøepisovat elý obsah pøedná¹ky. Kdyby h to umìl, zkusil by h
aspoò popsat náladu a dojem. Jen¾e neumím ani to a slova záznamu mi proplouvají u¹ima.
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Obèas te hni ká poznámka tøeba o fotografování nebo o kvalitì lmù a jak vypadají
po lete h. Napøíklad barevné lmy z lmfabriky ve Wolfenu (OrWo) se soudruhùm z NDR
skuteènì pøíli¹ nepovedly (na rozdíl od èernobílý h). Dùle¾ité bylo, ¾e na obráz í h jsou
za hy eny neopakovatelné zá¾itky a skvìlé osobnosti, z ni h nìkteré ji¾ zùstávají jen ve
vzpomínká h.
Témìø dvì hodiny vyprávìní a promítání nebyly ani tro hu únavné a nudné. Naopak
pestré a stále zajímavé. Sly¹eli jsme a ítili poutavou smìs útr¾kù pøíbìhù, vzpomínek,
zá¾itkù, v ni h¾ v¾dy bylo nì o veselého nebo dobrodru¾ného.
Dostalo se i na vzpomínky ze samého zaèátku. Roztrhání komunisti ké prùkazky
v osma¹edesátém, koupený kaktus od Fleis hera, poznávání brnìnský h kaktusáøù, Josefa
Mouèky... první výsevy.
Dalo by to mo¾ná na knihu, kdyby nìkdo dokázal vzpomínky sepsat, uspoøádat a
pøevyprávìt. Otázka je, zda by se na¹lo dost zájem ù, kdo by to èetl. Myslím v¹ak, ¾e
pøinejmen¹ím na¹i èlenové, kteøí Josefa Odehnala znají, by takové povídání uvítali a o enili.
To se nikdy neoposlou há. To nikdy nepøestane bavit. Zvlá¹», kdy¾ má èlovìk tro hu vztah
ke kaktusùm, k estování, botani e...
Dìkujeme vám, Josefe, za skvìlou pøedná¹ku plnou vzpomínek, nádherný h obrázkù,
za pøipomenutí významý h osobností a vìøte mi, ¾e jste nebyl sám, koho tro hu poznamenalo dojetí. Doba se mìní, lidé se støídají, kaktusy kvetou...Tu pøedná¹ku si je¹tì nìkdy
posle hnu elou. Udìlám si na ni klid, nìkam se za¹iju, nene hám se nikým ru¹it. Je v tom i
kousek mý h vzpomínek a urèitì nejsem sám.
To¾ hodnì lásky a radosti do dal¹í h let.
S hùze výboru 17. dubna 2018
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Teplé dubnové poèasí nás pøed s hùzí posbíralo na terase u pøedsedy Petra Metely. Kaktusy
ve skleníku, venku a v paøeni¹tí h zatím rozkvétaly jen vzá nì, je to v¹ak do ela slibné.
Vìt¹ina z nás po prá i tro hu vyde hla, ne¾ jsme zalezli do haloupky a zaèali s hùzi.
Kromì bì¾né agendy jako upøesòování budou í h ak í a hodno ení s hùze { shodli
jsme se, ¾e byla velmi vydaøená a stala se i dùstojnou oslavou narozenin pøedsedy Odehnala
{ jsme se propra ovali k pøípravì výstavy. Propaga e, tiskoviny, pøíprava. Konkrétnìj¹í
podoba v¹eho, o èem se mluvilo minule. Vzájemné informování a koordina e. Ladìní a
sjedno ování. Termíny a úkoly. Na o jsme mohli zapomenout? Za kým je¹tì zajít. Co jsme
to loni htìli zlep¹it? Atd. atp.
Tento mìsí se nevyskytlo ¾ádné þjubilejnoÿ nìkterého èlena výboru, tak jsme nakone
nì o dobrého pojedli a roze¹li jsem se domù s nadìjnými vyhlídkami a natì¹eni na hezkou
a úspì¹nou výstavu. { Jo a na obrázku vý¹e jste asi poznali Karla Ka¹párka, Petra Metelu a
Standu Stu hlíka. To jen pro poøádek.
Výroèní nále¾itosti klubu

Zde se dostáváme k zále¾itostem projednaným nejprve na s hùzi výboru a zveøejnìným na
výroèní èlenské s hùzi.

Zpráva o èinnosti Klubu kaktusáøù Astrophytum Brno, z. s. za rok 2017
V minulém ro e se uskuteènilo elkem 9 èlenský h s hùzí, které se konaly na akademi ké
pùdì Masarykovy univerzity. Pøedná¹eli dva domá í pøedná¹ejí í a ostatní byli mimobrnìn¹tí. Na únorové výroèní s hùzi se volné tribuny zúèastnilo pìt na¹i h èlenù.
Nejdùle¾itìj¹í ak í byla výstava kaktusù a sukulentù v areálu Ètyølístku v Brnì-Bystr i,
kterou nav¹tívilo 1165 náv¹tìvníkù. Loòská výstava se konala v období 27. 5. a¾ 4. 6. 2017.
Celkem se jí zúèastnilo 39 vystavovatelù a byl vystaven 1301 kvìtináè, o¾ je o 140 ménì
ne¾ loni. Slu¾eb se zúèastnilo 25 èlenù a odslou¾ili 235 hodin a na brigádá h bylo 39 èlenù
a odpra ovali 298 hodin. Aran¾ování se opìt ujala 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 Olomou ko. Nav¹tívili jsme pìt sbírek, a
to Mi hala Re e, Zdeòka Járu, Franti¹ka ©ímu, Rostislava Kry¹tofka a Vladimíra Hanáka.
Dne 28. øíjna 2017 se uskuteènilo sympozium v Brnì-Lí¹ni v kulturním entru. Na
sympoziu byly pøedneseny ètyøi odborné pøedná¹ky, Igor Dráb { USA, Mário Snopka {
Peru, Eduard Chvosta { Omán, Libor Kunte { Kuba. Celkem se zúèastnilo 89 kaktusáøù,
z toho z brnìnské organiza e 63. Opìt nás potì¹ili náv¹tìvou pøátelé z Polska.
V ro e 2017 se výbor se¹el elkem 13krát. Zpravodaj Azet v ro e 2017 vy¹el pouze
tøikrát. Snad se to u¾ nebude opakovat a bude vy házet pravidelnì.
V ro e 2017 mìlo èlenské pøíspìvky zapla eno 159 èlenù Astrophyta, z toho èasopis
z Prahy odebírá 60 èlenù, na èlenské s hùzi 52 èlenù, dohromady 112, a 47 èlenù je bez
èasopisu.
Ar hiv Astrophyta je ulo¾en u Petra Metely a knihovna, která je prùbì¾nì doplòována
o nové publika e a má k dne¹nímu dni 1211 zaøazený h titulù, je umístìna u Stanislava
Stu hlíka.
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Volná tribuna { La hký

Volná tribuna { Køivánek
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Gymno a tus (rapi a tus) subterraneus
Tento kaktus se díky svému rùstu netì¹í zvlá¹tní oblibì kaktusáøù, kteøí milují pøevá¾nì
solitérní kulovitý tvar. Subterraneus vyrùstá z podzemní brambùrky krèkem o prùmìru do
5 mm, jeho¾ délka se postupem let prodlu¾uje díky zasy hají ím a odlupují ím se star¹ím
bradavkám rostliny. Krèek si za hovává pru¾nost. Rostlina na obrázku má tenký krèek délky
12 m, krèek se zas hlými bradavkami délky 10 m a hlavièku o prùmìru 3 m. Kvete brzy
na jaøe purpurovými kvìty. Pøi odlomení hlavièky a zakoøenìní se ji¾ podzemní brambùrka
zpravidla nevytvoøí, stejnì tak jako protáhlý krèek. Vypadá to lépe, ale u¾ to není typi ký
tvar subterraneusu.
Rudolf Moulis (vè. fota na titulní stranì)

Volná tribuna { Mrkva
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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.
Adresa webu je www.astrophytum.cz a www.facebook.com/AstrophytumBrno
Fa ebooku.
Závìrem by h htìl podìkovat vám v¹em, kteøí jste pøispìli jakkoliv k èinnosti na¹eho
klubu.
Zprávu pøedkládá jednatel Radek Èe h

Stav nan í k 31. 12. 2017
Bì¾ný úèet 56 287 Kè
Pokladna

27 513 Kè

Celkem

83 800 Kè

Zpráva o hospodaøení KK Astrophytum Brno za rok 2017 { Pøíjmy
Èasopis a èlenské pøíspìvky

53 370 Kè

Výstava a prodej rostlin

90 474 Kè

Sympozium (vstupné)

4 110 Kè

Sponzorské dary

10 000 Kè

Vstupné na èlenský h s hùzí h

9 285 Kè

Ostatní (reklamní pøedmìty, staré èasopisy)
Celkem

580 Kè
167 819 Kè

Výdaje
Èasopis

42 360 Kè

Výstava

53 274 Kè

Sympozium

18 706 Kè

Zájezd

12 202 Kè

Azet

9 702 Kè

Nájem sálù

8 250 Kè

Literatura

5 599 Kè

Po¹tovní slu¾by

1 073 Kè

Odmìna pøedná¹ejí ím

6 173 Kè

Ostatní

2 937 Kè

Celkem

160 276 Kè
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Plán pøíjmù a výdajù pro rok 2018
Èasopis a èlenské pøíspìvky

54 000 Kè

Výstava a prodej rostlin

70 000 Kè

Sympozium

5 000 Kè

Vstupné na èlenský h s hùzí h

9 000 Kè

Sponzorské dary
Pøíjmy elkem

10 000 Kè
148 000 Kè

Èasopis

42 000 Kè

Výstava

40 000 Kè

Sympozium

15 000 Kè

Zájezd

18 000 Kè

Azet

10 000 Kè

Nájem sálu { pøedná¹ky

9 000 Kè

Literatura

5 000 Kè

Po¹tovní slu¾by

2 000 Kè

Odmìna pøedná¹ejí ím

4 000 Kè

Neoèekávané výdaje

3 000 Kè

Výdaje elkem

148 000 Kè

Zpráva revizní komise o kontrole hospodaøení Klubu kaktusáøù Astrophytum Brno za
rok 2017
Èlenové revizní komise pø. Stanislav Stu hlík a Pavel Novák provedli dne 16. 1. 2018 kontrolu úèetní dokumenta e, pokladní hotovosti a dal¹í h dokladù o nanèním a materiálovém
hospodaøení spolku. Na základì provedené kontroly konstatují:
• Penì¾ní deník je veden øádnì, úplnì a správnì, ve¹keré prvotní doklady jsou
øádnì evidovány, odsouhlaseny oprávnìným zástup em spolku, stav nanèní h
prostøedkù na úètu souhlasí s úèetní eviden í. Pøi namátkové kontrole úèetní h
polo¾ek a dokladù nebyly zji¹tìny závady.
• Pokladní kniha je takté¾ vedena øádnì, úplnì a správnì, pokladní hotovost ke dni
kontroly odpovídá eviden i v pokladní knize.
• V oblasti hmotného majetku nedo¹lo v prùbìhu roku 2017 ke zmìnám, evidovaný
majetek je ulo¾en u pø. Metely.

34

• Finanèní prostøedky jsou èerpány v souladu se s hváleným nanèním plánem,

prostøedky jsou vynakládány úèelnì, pøípadné mimoøádné výdaje jsou øádnì odsouhlasovány výborem a èlenskou s hùzí.
• Na základì pøedlo¾ený h dokladù a zji¹tìný h skuteèností konstatují èlenové
revizní komise, ¾e úèetní eviden e za rok 2017 podává vìrný a správný obraz
o hospodaøení a majetku spolku.
• Ve spolkové knihovnì je ke dni kontroly evidováno 1211 svazkù, knihovna je
ulo¾ena u pø. Stu hlíka.
Zapsal Pavel Novák

Plán èinnosti Klubu kaktusáøù Astrophytum Brno, z. s. pro rok 2018
• Uskuteèní se 9 èlenský h s hùzí;
• Podzimní sympozium se uskuteèní 6. øíjna 2018;
• Výbor se bude s házet pravidelnì jedenkrát mìsíènì, pøípadnì mimoøádnì;
• Výstava probìhne ve Ètyølístku v termínu 26. 5.{3. 6. 2018;
• 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. a v redakèní a vydavatelské
radì èasopisu Kaktusy.
Spoleèenská kronika

Dìkuji Karlu Ka¹párkovi za dodání pøehledu o èlene h, jeji h¾ ¾ivotopisná data máme
k dispozi i. Vezmeme to nejprve ve struèném pøehledu a posléze se o nìkterý h osobnoste h
doètete malinko podrobnìji.

Jubilanti

Zemøelí

Jan Bøeza
Josef Odehnal
Stanislav Stu hlík
Jiøí ©kaloud
Jiøí Urban
Josef Tománek
Jan Ziegrosser

75 let
80 let
75 let
65 let
70 let
90 let
75 let

† 20. 7. 1978 40 let
Zdenìk Fleis her
Jan Pe hánek * 28. 7. 1918 100 let † 9. 2. 1988 30 let
Antonín Hline ký
† 31. 7. 1988 30 let
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Josef Odehnal { 80 let
Kdy¾ se tak dívám na onu osmdesátku v nadpisu, vùbe se mi ne h e vìøit, ¾e se ná¹ èestný
pøedseda Pepa Odehnal do¾il 21. bøezna tohoto vìku. V¾dy» stále oplývá energií, kterou by
mu mohli závidìt mnohem mlad¹í kolegové. Jen dva mìsí e pøed dovr¹ením jubilea lezl po
horá h v Mexiku, aby zde hledal kaktusy v jeji h domovinì. A takový h est za kaktusy bylo
opravdu mnoho. Nav¹tívil pøi ni h opakovanì Mexiko a USA v Severní Ameri e, v Ji¾ní
Ameri e Argentinu, Bolívii, Chile a Peru. Nezapomnìl ani na protino¾ e, nebo» se vydal i na
dlouhou estu do Austrálie a na Nový Zéland, aby zde obdivoval krásy sukulentù a dal¹í h
zajímavostí. Kdyby se spoèítaly èasy v¹e h est, které podnikl, byla by to slu¹ná èást jeho
¾ivota.
Jeho skleníky a paøeni¹tì pøivítaly mnoho náv¹tìvníkù
z øad milovníkù kaktusù z nejrùznìj¹í h míst na¹í republiky
a také z mnoha zemí Evropy i zámoøí. Bylo u nìho v¾dy o
obdivovat, ov¹em o já sám nejví e obdivuji, je jeho neuvìøitelná výdr¾ ve výseve h. Není ¾ádný tro¹kaø, kdy¾ výsev,
tak poøádnou por i semen. Ty tisí e a tisí e semenáèkù,
které dodne¹ka vypìstoval, se roz házely do nejrùznìj¹í h
sbírek, aby zde pøinesly radost jeji h novým majitelùm.
Mnohým kaktusáøùm by takováto pìstitelská èinnost
ve své rozsáhlosti staèila k tomu, aby byli plnì vytí¾eni.
Pepovi to nestaèilo, a tak si k tomu je¹tì pøibral funk ionaøení { jenom krát e vzpomenu jeho pøedsedni tví ve
sdru¾ení Gymno l, dlouholeté pøedsedni tví v brnìnském
Astrophytu a nakone byl také nejvy¹¹ím kaktusáøským þ¹éfemÿ u nás a na Slovensku, nebo» se stal pøedsedou Spoleènosti èeský h a slovenský h pìstitelù kaktusù a sukulentù.
Za své úspì¹né pùsobení ve funk i pøedsedy Astrophyta byl jmenován jeho èestným pøedsedou. Ale to nebylo jediné o enìní, kterého se mu dostalo. Jeho v¹estranná èinnost na poli
kaktusáøství byla po zásluze v ro e 2008 o enìna nejvy¹¹ím o enìním, kterého je mo¾né
u nás dosáhnout { byl mu udìlen Zlatý Alberto.
Co pøát Pepovi do dal¹í h let? Elán? { Ten má dosud ve velké míøe. A tak a» mu hodnì
dlouho vydr¾í zdraví, které v kombina i s jeho elánem zaruèí do budou na dal¹í úspì hy
v kaktusaøení { to pøeji za elou kaktusáøskou obe Astrophyta, za výbor a samozøejmì také
za sebe. Pepo, vydr¾!
Stanislav Stu hlík
Fotogra e ze zahájení výstavy 23. kvìtna 2008

Dr. Josef Tománek devádesátiletý
Tak jsem nakone podlehl prosbì na¹eho výboru, aby h se pokusil probrat své mozkové
závity a vylovit tam nìkteré souvislosti týkají í se na¹eho oslaven e, pøítele Josefa Tománka.
A tak si øíkám, kdy¾ mám o pøíteli Tománkovi napsat, mìl by h hlavnì vìdìt, o napsat. Je
to vlastnì v ¾ivotì dlouhá historie a vzdálené vzpomínky jsou tak spletené a je ji h tolik, ¾e
èlovìk ani neví, o. Pokusím se hlavnì vyzvednout nì o z jeho kaktusáøské èinnosti.
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V první øadì musím poznamenat, ¾e pøítel Tománek je v souèasné
dobì prakti ky jedním z nejdéle pìstují í h milovníkù kaktusù v brnìnském krou¾ku Astropythum. I pøes dlouhou dobu, o se vìnuje
kaktusùm a ini iativám spojený h s tímto hobby, není èásti brnìnské kaktusové ob e a¾ tak známou osobou. V mý h kaktusový h
zaèát í h (1963) a pokud si dobøe pamatuji, se pøítel Tománek vìnoval rodu Mammillaria. Nevím ale, jestli je tomu alespoò èásteènì
je¹tì dnes. Známý je hlavnì jako gymno l. Zápis jeho pøíslu¹nosti
ke gymno lùm je z roku 1971? Tak dlouhá esta mezi kaktusy a
velmi dobrými znalostmi napøíè kaktusovým spektrem musela zákonitì vyústit v to, ¾e nemohl zùstat pouze v pozadí. V ro e 1988
pøevzal funk i redaktora zpravodaje Gymno l. Ji¾ v ro e 1987 zaèal zpravodaj vy házet
v se¹itové podobì A5. Od roku 1971, kdy vy¹lo první èíslo, a¾ do roku 1986 vy házel zpravodaj formou listù A4. Od té doby, o pra oval jako redaktor, se sna¾il o to, aby byl soustavnì
zdokonalován a to jak po strán e elkové kvality, kvality tisku, barevný h fotogra í a podobnì. Díky jeho pøekladùm, které zpravodaj dobøe doplòovaly, se dostal na velmi kvalitní
úroveò. Tato realizovaná úroveò pokraèuje dále a te hnika dostává zpravodaj zase o nì o
dále. Mì se na tyto èasy velmi dobøe vzpomíná. Nevím, zda to vyjádøím dobøe, ale byla to
pro mì velmi pohodová doba. Bylo by dobré zavzpomínat také na na¹e s hùzky nad tvorbou
obsahu èasopisu, které byly v¾dy pøínosné a pøátelské. Také by h se mìl zmínit o na¹i h
gymno lský h s hùzká h na závìr kaktusové sezóny u pøítele Pro házky dopoledne a u pøítele Ondrou¹ka v Èebínì odpoledne. Myslím si, ¾e to sem také tak tro hu patøí. Druhá nebo
tøetí sobota v mìsí i záøí je svátkem brnìnský h gymno lù. Dlouhá léta jsme se takto u Ondrou¹kù v sobotu odpoledne s házeli. Bez èerveného vína, ¹pekáèkù a hodnì diskusí, jsme
si u¾ nedokázali závìr sezóny pøedstavit. A takto pøetrvává a¾ do dne¹ní h dnù, i kdy¾ se u¾
k Ondrou¹kùm nejezdí. Vzpomínám si je¹tì na náv¹tìvy pana S hutze, Mouèky, Stu hlíka,
Hline kého, Ma háèka a dal¹í h.
Není mo¾né si myslet, ¾e má jako hobby jenom kaktusy. Tì h rùzný h vá¹ní má nìkolik. Není úèelem, aby h je jmenoval v¹e hny. Za v¹e hny ale musím jmenovat fantasti kou
sbírku mraven ù. Nikdy jsem ni takového nevidìl. Nesmím opomenout zmínit jednu velikou spoleènou vá¹eò man¾elù Tománkový h. Mnoho úsilí, èasu, radosti vìnují zahradnièení
na svý h zahradá h.
Mohl by h vzpomínat a psát je¹tì dlouho. Myslím, ¾e to a¾ tak úplnì úèelné není. Jedno
je ale nutné je¹tì pøipomenout. V ro e 2006 byl pøíteli Dr. Tománkovi udìlen titul þÈestný
èlen svazu Gymno lùÿ.
Milý Josefe a tak mi dovol, aby h Ti za brnìnské kaktusáøe a i za sebe, k Tvému
významnému ¾ivotnímu jubileu popøál, aby Tì do dal¹í h let provázela jen dobrá mysl,
¹tìstí, radost, spokojenost a hlavnì to nejdùle¾itìj¹í { hodnì a hodnì zdraví.
Pøítel J. P.
Sympozium { vzpomínky a dokonèení

Poslední pøedná¹ky ze sympózia, struèná informa e, zkrá ený pøepis.
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Mário Snopka { Peru
Pøedná¹ka trvala hodinu a 35 minut. Mário se pøedstavil s tím, ¾e není klasi kým pøedná¹ejí ím, tak to mo¾ná nebude dokonalé. Mluvil o estì z roku 2015, kterou vykonal s Jiøím
Kolaøíkem (i on nám o ní vyprávìl), Lumírem Králem a Frantou Frídlem. Pøejeli na ní 7700
kilometrù od Limy smìrem dolù, potom k hilským hrani ím, do Cuzka a dále na sever.
Mária zajímají zejména ereusy a dosti se jim ve svém vyprávìní vìnoval a popisoval je.
Ne hybìla ani Islaya omasensis s typi kými ¾lutými kvìty s narù¾ovìlými okraji. V tropi ké
oblasti potkávali a poznávali vedle kaktusù i dal¹í tropi kou óru. Padala i jména dal¹í h
kaktusù, zemìpisné názvy a vyprávìní o tì h rostliná h a lokalitá h.
Smoèení nohou v hodnì studeném pa i ku, létají í kondoøi a kaktusy. Islaje, úvahy
o lokalitá h a výskytu rostlin, spousta drobný h pøíbìhù. Klidný a ménì výrazný hlas mluvil
o está h v údolí h, o obrovský h trse h tilandsií, jinde zaujaly zase opun iovité...
Zemìpisnì a klimati ky pestré Peru, i ètyøtisí ové nadmoøské vý¹ky s krotkými domestikovanými lamami vikuòa a ojedinìlými rostlinami. Øídké osídlení, opun ie. A zase ereusy, popisy a vyprávìní. Jezero Titi a a, mìsto Puno, hladno a mno¾ství turistù. Místní si
toho nevá¾í a neudr¾ují tam poøádek. ©koda.
Cesta na Ma hu Pi hu. Ú¾asný zá¾itek. Oblíbená turisti ká destina e v trope h.
Rostou tam or hideje, petronie... Skály, s hody, estièky, obdivuhodné histori ké stavby.
Druhou pùlku u¾ jen pøeskakuji, náv¹tìva národního parku Huas arán, v¹ude opìt
zajímavé rostlinky. Kaktusy i drobné skalnièky.
Ke kon i smutné vyprávìní o èilém stavebním ru hu na lokalitá h kaktusù a prakti ká
likvida e této lokality { jev známý i z jiný h pøedná¹ek a jiný h míst.
Petr Metela podìkoval pøedná¹ejí ímu za pøedná¹ku, za ni¾ ten ani ne htìl honoráø a rovnì¾
podìkoval a po hválil Máriovu èinnost na správì na¹i h webový h stránek.
Byl èas popøát dobrou hu» k obìdu, naznaèit estu k mo¾ným obèerstvovnám a tì¹it
se na dal¹í pøedná¹ku po pøestáv e.

Eduard Chvosta { Omán
Jako tøetí pøedná¹ejí í se pøedstavil pra¾ák { oby bývalý student zahradni ké ¹koly v BrnìBohuni í h, který hodil na praxi do JZD Mír Tuøany, kde se nakazil kaktusáøstvím. Dìkuje
Brnu za to, ¾e se stal kaktusáøem.
Aè kaktusáø, na rodinnou dovolenou jel za teplem do Afriky { Ománu. Zaèal tro hou
teorie, zemìpisu, porovnáváním rostlin, klimatologi kou historií, srovnávání rostlin na
dvou straná h Sahary, která musela být v minulosti zelená, o èem¾ svìdèí právì podobnost
rostlin na proti hùdný h straná h.
Omán je zemì s vápenatými sedimenty, s minerální spí¹e zásaditou pùdou. Zemì
stoupá od moøe a¾ do vý¹ek pøes dva tisí e metrù. O eán poskytuje vzdu¹nou vlhkost a
dost srá¾ek { dokon e ví e, ne¾ tøeba v Brnì. Sukulentùm se daøí ví e na závìtrné stranì
ve srá¾kovém stínu. Pro náv¹tìvu je vhodné dobøe promyslet roèní období, povìtrnost i
vegetaèní stav rostlin.
Na své si pøi¹li nejen sukulentáøi, nýbr¾ i ostatní botani i a kvìtináøi a zahrádkáøi mohli
poznat spoustu svý h rostlin nebo jeji h pøíbuzný h.
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Hodinová pøedná¹ka mi pøipadala zajímavá, pøíjemná a do ela pestrá. Pøíjemné poznání jedné se zemí, kde jsem taky je¹tì nebyl. Mohu si jen pøedstavovat. Náv¹tìvní i pøedná¹ky si kromì toho mohli samozøejmì prohlédnout i obrázky. I zde byly vsuvky drobný h
mimotémat, stravování, lidé, drobné pøíbìhy, kultura, nì o o spoleènosti, která je pøevá¾nì
muslimská. Ar hitektury { samá me¹ita, hudá i bohatá, pestrá. Starobylá i nová výstavba.
Státu vládne sultán a dvoukomorový parlament, který má v¹ak pouze poradní funk i. Zemì
je prosperují í a ukáznìná. Oblíbený je hov koz a krav, aèkoli tam zdánlivì nemají mo o
¾rát, pøesto zvíøata nevypadala na to, ¾e by strádala.
Pøedná¹ka byla zakonèena odkazem na odborníka a znal e této zemì { Lubo¹e Hojného ze Dvora Králové. Doporuèil i tamní literaturu o rostliná h. Pozval úèastníky do
Prahy-Tróje na expozi i zimovzdorný h kaktusù a jiný h sukulentù pod ¹irým nebem. Zmínil i jeji h výstavu (s dvouletou periodou), zmínil i dal¹í expedi e, které poskytují inspira i i
materiál pro dal¹í zkoumání a pìstování.

Libor Kunte { Kuba
I poslední pøedná¹ejí í na úvod prohlásil, ¾e je rovnì¾ poznamenaný Brnem. Podobnì jako
pøed hozí vykonával praxi v bývalém JZD Tuøany a pro¹el øadu brnìnský h sbírek.
Libor nav¹tívil Kubu poprvé a zaujala jej tak, ¾e se tam h e vrátit. Pravil, ¾e je tøeba si
Kuby je¹tì u¾ít, ne¾ to tam zaplaví Amerièané, a¾ tam zaènou houfnì jezdit.
Pøed estou mìl spoustu rozporuplný h informa í. Nevìdìl tedy, jak se má na estu
pøipravit. Kuba nejsou zdaleka jen pøekrásné plá¾e u Karibského moøe.
Na jedné z první h fotogra í byl Kry¹tof Kolumbus, který v ta místa kdysi pøijel.
Zá¾itkem byla i setkání s dìtmi, které si { na rozdíl od na¹i h { dovedou vá¾it mo¾nosti
vzdìlání.
Na ka¾dém kroku jsou vidìt pøipomínky a propaganda so ialisti kého re¾imu, na
nìj¾ mù¾eme pohlí¾et z rùzný h stran, h eme-li zùstat spravedliví a nepodlehnout jednostranným prohlá¹ením a hodno ením, jaký h se nám u nás hojnì dostává. Ze soukromého
podníkání jsou prý zatím povoleny jen ubytova í slu¾by a taxislu¾ba.
A jdeme do pøírody. Zá hranná stani e zvíøat, Libor tam má pøítele veterináøe. A rostliny: Agáve, melokaktus { umìle zasazený, vlhko, horko, èasté pøeháòky. Nikdo by v trope h
s 1200{1400 mm srá¾ek roènì kaktusy nehledal. Palmy a opìt melokaktusy. Endemi ký
dendro ereus { jediná rostlina pùvodního spoleèenstva, která zùstala na novì vybudovaném golfovém høi¹ti. Plod má veliký, du¾natý, je v nìm v¹ak velmi málo semen.
Ibi¹ek lípovitý. A opìt dendro ereus. Snímky lidí, kteøí nìkdy vypadají do ela blahobytnì. S domorod i se bavili èasto, ti znají pøírodu velmi dobøe a byli dobrými rád i a
prùvod i. Velmi spolehlivì pomohli estovatelùm nalézt vytou¾ené rostliny { a to i v komplikovaném zarostlém terénu. Bez prùvod e není ¹an e.
Kubán i vydávají velmi pìkný botani ký èasopis, zaujal zá hranný program rostliny
Melo a tus a tina anthus.
Libor vzpomenul i profesora Glossera, kterého velmi dobøe známe a který kdysi na
Kubì objevil Melo a tus perezasoi { jak se dnes nazývá. Èe¹i jsou v zemi oblíbení, proto¾e
v minulosti zde mnozí Èe hoslová i pomáhali budovat zejména prùmysl. Jeden z ni h si
dokon e pamatoval profesora Glossera. Dal¹í zase kdysi montoval ve Strakoni í h motorky
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þ havaÿ. Na své estì potkali dokon e paní, která utekla po ro e 1989 pøed nástupem
kapitalismu z Kladna na Kubu, provdala se tam a ¾ije si zøejmì spokojenì.
V¹ude spousta levný h potravin. Dvojí mìna (smìnné peso pro turisty a národní peso)
napoprvé zmate náv¹tìvníky kurzový rozdíl obou mìn. Znamená to i rozdílné eny èasto
znevýhodòují í turisty. Jsme zøejmì nìkde na trhu. Sly¹ím vyprávìní o ovo i a jeho ená h,
ob hod ukrem dostal rovnì¾ na frak, velmi levné ryby na trhu, vynikají í pivo. Nav¹tívili i
zpra ovatelský závod na kokos. Kokosy se su¹í a pak se z ni h lisuje olej.
A zase zpátky k rostlinám. Krásné a vzrostlé melokaktusy rostou ve zvlá¹tní h enklává h, kapsá h naplnìný h mineralizovaným materiálem.
A jsme na lokalitì rostlin Es obaria ubensis. Obrázky nejsou dokonalé, proto¾e bylo
pod mrakem, pr¹elo, málo svìtla, nìkdy se muselo pøisvìtlovat bleskem. Tato rostlina je
dokonalým lákadlem na svilu¹ky. I tyto rostliny mají velmi málo semen v plode h.
Cestou za¾ili i hurikán. Najednou spadlo 500 mm vody ( o by hom dali i za desetinu),
vítr foukal a¾ 240 km/h. Rostliny se zakrátko zotaví a znovu rozrostou. Bouøka mìla i svùj
pozitivní efekt, proto¾e se daly na zeni sbírat tilandsie a v¹elijaké broméliovité.
A dostáváme se na jihový hod. Kvùli ponièeným estám se v¹ak nedostali a¾ na nálezi¹tì. Nìkteré melokaktusy mají jména znìjí í maïarsky, proto¾e zde pùsobilo i mnoho
Maïarù, kteøí zde takto zane hali svou vizitku. Ne hybìla ani oblíbená Mammillaria prolifera, ssp. haitiensis. Má hrubé stonky, a¾ 6 m, zatím o my ji známe jako drobnou rostlinku.
Krajina s kaòony, øekami, kop i, dostupnost velmi nesnadná. A zase rostliny, jeji h¾ názvy
mi bez obrázkù ni neøíkají. Jeji h popisy jsou v¹ak dobré a pùsobivé.
A poslední minuty { náv¹tìva doutníkové manufaktury, výlet do botani ké zahrady
v Havanì, ukázka tì¾ e invazivní h rostlin, mìsto, budovy, te hnika...
Hodinová pøedná¹ka utekla jako ni , Libor Kunte umí dobøe a poutavì vyprávìt. ®ádný
uspávaè hadù. Tato pøedná¹ka se mi líbila nejví , aè ani z ní neznám obrázky. Posle hl jsem
si ji elou a vy hutnal jsem si ji skuteènì se zájmem.
Podìkování poslednímu pøedná¹ejí ímu, rozlouèení s úèastníky, pøipomenutí místním, ¾e
za pár dní bude èlenská s hùze. A já jsem splnil svùj dluh z minula a tro hu pøipomenul
znamenité pøedná¹ky na¹eho loòského sympózia.
Výroèní èlenská s hùze Notosek e v Pr¹ti í h

Ve dne h 14. a¾ 16. 9. 2018 se koná výroèní èlenská s hùze Notosek e v Pr¹ti í h. S hùze
je urèena nejen èlenùm Notosek e, zváni jsou v¹i hni pøízniv i rodu Noto a tus z Brna a
okolí. Bli¾¹í informa e podá Jaroslav Ka¹parovský, Mìlèany 122, 664 64 Dolní Kouni e,
e-mail kasparovsky.jaroslav@email.cz,mobil 604 112 370.
Závìrem se omlouvám za pøeházené polo¾ky ve výroèní h nále¾itoste h. Je to kvùli tomu,
aby h obsah o nejví e smáèknul, proto¾e u¾ se nedalo mo mazat a nevy¹ly by mi stránky.
Dìkuji za po hopení.

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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