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Spìhám...

. . .a nebudu pokraèovat písnièkou, by» i takovou znám. Uzávìrka Azetu vyhází zrovna

v dobì pøed dovolenou, kdy by mi mìl koneènì nastat èas a klid, leè je mi to málo platné,

hi-li, aby se v¹e stihlo do termínu pro distribui èasopisu. To¾ to bude tentokrát krat¹í.

Jakoby se i ten Azet svrkl suhem.

Vody spadlo vskutku velmimálo a vypadá to, ¾e zaèínáme sklízet, o jsme zaseli a ¾e to

zaèínají vidìt i mnozí z tìh, kteøí donedávna dìlali jakoby ni. Málo platné, stejnì na svém

hování a pøístupu nehodláme ni zmìnit (aspoò jak to vidím kolem sebe), tak mù¾eme

èekat, ¾e se problémy s poèasím budou stále zvýrazòovat, a¾ jednou...

Rok je v¹ak bohatý a slibný na úrodu. Po dvou pøedhozíh { slab¹íh { jsme se doèkali

hezké úrody a rovnì¾ svítí nadìje na tu zbývajíí.

Daøí se nejen ovoi, velmi se nám povedla i leto¹ní výstava kaktusù, o ní¾ bude je¹tì

dále øeè. Inovativní vzhled, dobrá náv¹tìvnost, velký odbyt rostlin v prodeji, èasto nad¹ené

a pohvalné ohlasy od náv¹tìvníkù.

Tímto èíslem si budete mo¾ná listovat estou na zájezd zaèátkem záøí. To bude po

první poprázdninové shùzi a klub se zaène probírat po letní stagnai. Cesta bude del¹í,

poznáme v¹ak pro zmìnu zase kousek Slovenska. Dnes formálnì izího státu, { jak hloupé,

kdy¾ je nám tolik blízké a øeèí i srdem si vìt¹inou dobøe rozumíme. Ostatnì nìkteré spolky

a sdru¾ení ignorovaly ono formální rozdìlení Èeskoslovenska a stále fungují ve spoleèném

duhu. O tom si tak pøemý¹lím, zatímo v¹ude okolo velkohubì slavíme (nebo se hystáme

slavit) nedo¾ité sté narozeniny Èeskoslovenska.

A je¹tì se rozhlédnìme okolo { v Rusku skonèilo Mistrovství svìta ve fotbale { spí¹e

jako by to bylo mistrovství Evropy. Ameriký prezident Trump se setkal s Vladimírem Puti-

nem.Unásmámekoneènì shválenou vládu, z ní¾ postupnìodpadávají opisovaèi diplomo-

výh praí a sem tam se nìkdo probudí a prohlásí, ¾e je suho a kùrove nezdr¾itelnì kùru

kou¹e. Pomalu opadá umìle vyvolaný humbuk kolem naøízení EU o ohranì osobníh dat,

v jeho¾ stínu se nenápadnì shovávají dal¹í zajímavé vìi, o nih¾ se nemámluvit. A jede se

dál v létì pøevá¾nì teplém a zatím stále velmi suhém { jen vzánì a lokálnì osvì¾ovaném

nárazovými pøívalovými de¹ti, s nimi¾ si vyshlá zemì pro zmìnu neví rady.

Zpátky v¹ak k vìi. Toto èíslo Azetu, které vás o mnoho èasu neobere a rue se jeho

dr¾ením neunaví, zahraòují èláneèky od pøispìvatelù, kterým upøímnì dìkuji. Jmenovitì

Janì Èehové aKarlu Ka¹párkovi (kytka èísla).

Pohoda, hezký den

Josef

Èlenská shùze 4. kvìtna 2018

Shùzi zahájil na obvyklém místì v pøedná¹kovém sále univerzity v obvyklé dobì po sedm-

náté hodinì první pátek v mìsíi pøedseda Petr Metela. Vyzval k doplnìní neobsazenýh

slu¾eb na výstavu a pøipomenul organizaèní zále¾itosti. Stejnì jako v minulýh leteh za-

ènou brigády v úterý. Svoz rostlin ve støedu a ve ètvrtek dopoledne. Pøebírat bude Jiøí Peòás.

Následovaly pokyny pro prodej rostlin. Pøipomnìl proento z tr¾eb, které jde klubu, nutnost

zapisovat si u brigád pøíhody a odhody a neparkovat hned pøed obhodem. Samozøejmì
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musí být v poøádku oznaèování rostlin do prodeje a doporuèuje se dávat eny zaokrouhlené

na pìtikoruny, rostliny v dùstojnýh kvìtináèíh. Zahájení pøedpokládáme v pátek kolem

pùl páté pro brigádníky, vystavovatele a lidi kolem výstavy.

Jiøí Peòás pøipomnìl pravidla pro pøedávání rostlin, pokud to jde, oznaèit i jednot-

livé kvìtináèe. U významnýh rostlin by mìla být jmenovka. Neheme rostliny v¹elijak

napadené ¹kùdi.

Do slosování pøispìli rostlinami Franti¹ek Chládek a pan Kubát(?).

Potom je¹tì sdìlil Petr informae o rekonstruki skleníkù (Støedisko volného èasu

Lu¾ánky, p. Trávníèek) a nabízejí se tam vìi a rostliny k rozprodání, kaktusù u¾ mo není,

spí¹e pokojové rostliny. Jarka ®ivotská doplnila podrobnosti.

Poté nastal hvíli ¹um a volná zábava. Bylo to zpùsobeno tím, ¾e pøedná¹ejíí spoléhal

na dálnii, po které se sie dá jet i stotøiítkou, leè býváme rádi, ¾e lze popojí¾dìt krokem.

Zanedlouhopøi¹el pøedná¹ejííBoøivojProke¹. (Nikdy jsem

jej pøedtím neznal, vidìl jsem jej snad poprvé. Ani na webu

o nìmnenímnoho zmínek, snad jen ¾e je to zku¹ený pìstitel

se zelenýma rukama, ¾e mu vyklíèí snad v¹eko, o jinému

nikdy a ¾e mu zakoøení i to, o jiným spolehlivì uhnije.)

Omluvil se nejprve za zpo¾dìní. Zaèal vyprávìt o ostrovì

Madagaskaru (Malga¹ská republika), kde byl pìtkrát a kam

ji¾ jej to znovu táhne. Pøedná¹ka i pøes to zdr¾ení trvala ho-

dinu a pùl a kdyby mi to nìkdy vy¹lo, udìlám pøepis. Vèil to

nejde. Pravovìrní kaktusáøi si, pravda,mo neu¾ili, zatímo

sukulentáøi mìli dost dùvodù k tomu, aby byli spokojeni.

Byla znát zku¹enost pøedná¹ejíího a estovatele, proto byla

pøedná¹ka zajímavá. Kdy¾ se k tomu pøidají hezké obrázky,

není dùvod k nespokojenosti, o¾ ostatnì potvrdilo i následné hodnoení na shùzi výboru.

Mì tøeba zaujalo srovnání obrázkù stejnýh míst z rùznýh est s èasovým odstupem.

Shùze výboru 15. kvìtna 2018

Shùze v øádném termínu a na kdysi obvyklém místì (u pøedsedy Stuhlíka) jsem se tento-

krát nemohl zúèastnit. Ze zápisu, který jsem dostal, vybírám:

Je domluven sál na sympózium. Bude to Hvìzda v Bystri, kousek od místa, kde

míváme výstavy. V jednání jsou pøedná¹ejíí, nìkteøí potvrdili úèast. Minulá shùze byla

hodnoena ke spokojenosti i pøes pozdní pøíjezd pøedná¹ejíího. Dá se èekat pokraèování.

Byli upøesnìni i dal¹í pøedná¹ejíí na øádné pøedná¹ky, Byly doladìny poslední pokyny pøed

výstavou a úkoly pro jednotlivé èleny výboru. Zaznìly i nápady pro pøí¹tí výstavu a nakone

pøítomní popøáli Standovi Stuhlíkovi k narozeninám. Shùzi zavr¹ila neformální beseda.

Nevyhází to

A» dìlám, o dìlám, nedaøí se mi naskládat text a obrázky tak, jak byh si to pøedstavoval a

jak by to vypadalo hezky. Nedostalo se tentokrát na fotku na plakát (soutì¾) ani na reportá¾

o výstavì. To¾ snad to vyjde na podzim. Dìkuji za pohopení a za trpìlivost.
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Úterý 22. kvìtna pøed výstavou

Pátek 25. kvìtna { Zahájení výstavy
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Rebutia v. þMeisterstükÿ

Tuhle kytku jsemkdysi kdesi uvidìl a pøál si jimít. A o nìjaký rok pozdìji jsem si pøání splnil.

Není to sie ¾ádný þ¹pekÿ, ale obì rostliny, které mám, ka¾dý rok spolehlivì a krásnì kvetou

krémovì bílými kvìty.

Pokou¹el jsem se na internetu nìo o ní dozvìdìt a byl jsem pøekvapen, jak v dne¹ní

dobì informaí, je toho zoufale málo. Bakebergùv Kakteenlexion z roku 1966 se o ní

zmiòuje pod jménemRebutia hybrida albiora.

Pìstitelem, u nìho¾ spatøila svìtlo svìta, byl prý nìjaký pan Stirnadel a mohlo by jít

o køí¾ene druhù z roduRebutia a Pseudolobovia, napø. Pseudolobivia polyanistra. Na dal-

¹íh stránkáh autor pí¹e o pùvodu ve druzíhRebutia kranziana nebo Rebutia kariusiana.

A to je vlastnì v¹e, o se mnì podaøilo najít. Ka¾dopádnì mi dìlá radost stejnì jako nám

v¹em tenhle ná¹ kaktusový koníèek. V jedné písnièe skupiny AG Flek zní, ¾e blázni umírají

nadvakrát. A o to pøee jde.

Karel Ka¹párek { vèetnì obrázku na titulní stráne

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

sazba: Josef Poláh { sazba systémemT

E

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

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

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

jinak { pøipomínky,námìty, pøíspìvky prosímna adresu josef@polach.org
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Èlenská shùze 1. èervna 2018

Na den dìtí jsme se opìt se¹li v univerzitní posluhárnì na Kotláøské. Bylo to právì v prù-

bìhu výstavy { jak to v posledníh leteh vyhází.

Shùzi zahájil PetrMetela zprávou o úmrtí na¹eho èlena a bývalého èlena výboru Ivana

Bla¾íèka. Jeho památku jsme utili povstáním.

Dále pøipomnìl pokyny k ukonèení výstavy a zmínil první poznatky z leto¹ní výstavy.

Velký zájem v prvníh dneh a pøedpoklad slu¹ného úspìhu.

Dùle¾itou zprávou bylo sdìlení místa a èasu konání sympózia. Bude to v Bystri pod

zoologikou zahradou v restaurai Hvìzda. Je to pøi estì od ¹aliny { zastávka ZOO pøes

lávku a kousek smìrem ke Ètyølístku, av¹ak po pravé stranì.

Dozvìdìli jsme se i o tom, ¾e zájezd bude tentokrát na Slovensko. Padla i jména

pøedpokládanýh hostitelù.

Následovalo slosování lístkù. Cenami pøispìli paní ©vestková a Stanislav Stuhlík.

Na tomto místì urèitì oèekáváte pøedná¹ku. Stala se v¹ak podobná vì jako minule. Do-

pravní situae nám zdr¾ela pøedná¹ejíího, proto zaskoèil Stanislav Stuhlík s krátkým

povídáním o své estì z listopadu roku 2016. Chvíli jsme nemohli najít ty správné obrázky,

tady se v¹aknemù¾eni ztratit a protonásledujííh témìø ¹estminutmohl Standa vyprávìt.

Poté v¹ak u¾ dorazil Jaroslav ©nier a po krátké pøípravì se

dal do vyprávìní.

Pøedná¹ka pak trvala asi hodinu a pùl. Zaèal zmínkou

o nové mamilárii z okruhu plumosy, která je v¹ak zatím

obestøena tajemstvím, Mexièané htìjí potlaèit oèekávaný

zájem.

Na estì, o ní¾ Jaroslav vyprávìl, jej doprovázeli Vojta

My¹ák, Roman Staník, Milan Zahar, Láïa Pasový, Milo¹

Krejzlík, Alan Pohop(?) a Libor Kunte. Úplnì nejbájeè-

nìj¹í sestava. Pøedstavení zahrnulo i nìkolik ilustraèníh

pøíbìhù odhalujííh haraktery nìkterýh úèastníkù.

Zakrátko jsme se dostali na lokality za zajímavými a

krásnými rostlinami.

Nehybìly i èasté nará¾ky na zoufalý mexiký zpùsob ohrany pøírody. Situai kolem

ohranáøskýh pravidel a zákonù komentoval s rozhoøèením a doplnil vyjádøením a zdù-

vodnìním svého postoje. Ilustroval to na pøípadeh z praxe a jejih popisem. Napøíklad

záhranná stanie na rostliny. Zabývají se tam rostlinami, které to nepotøebují a opomíjejí

ty vzáné a ohro¾ené. Vìt¹inou to není zpùsobeno zlým úmyslem, spí¹e neznalostí.

Pøedná¹ejíí byl v Mexiku padesátkrát. Má je projeté velmi dùkladnì a není mnoho

takovýh odborníkù. Jeho zámìrem je vytvoøit odbornou databázi rostlin a lokalit, aby tím

pomohl botaniké systematie i ohranì rostlin.

Jaroslav ©nier potvrdil, ¾e je stále zku¹eným estovatelem, botanikem a znalem

Mexika.Díky tomu, ¾e je zároveò skvìlýmvypravìèem, byla tato pøedná¹ka skuteènì jednou

z tìh, které si rád poslehnu znovu a tím si i zaslou¾í pøepis. Jestli se nìkdy vytrvale rozpr¹í,

slibuji, ¾e na to vlítnu.
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Shùze výboru 12. èervna 2018

Výbor klubu se se¹el opìt u pøedsedy Petra Metely. Byla drobná upøesnìní k sympóziu,

minulá shùze s pøedná¹kou Jardy ©niera byla hodnoena ke spokojenosti a program

dal¹íh shùzí je zatím beze zmìn.

Probìhlo první hodnoení výstavy. Velmi úspì¹ná byla tr¾ba v prodeji rostlin, ostatní

údaje byly stejné nebo mírnì ni¾¹í. Oenili jsme pøíznivìj¹í klima v pøistínìném prostoru,

pohválili jsme Jarku ®ivotskou za aran¾ování. I brigády byly v pohodì, ta úklidová byla

ryhlá. S úsmìvem bylo øeèeno, ¾e kvùli tomu, ¾e tr¾by za rostliny se rozdávaly a¾ po

skonèení práe. Ztratily se dvì rostliny a rozhodli jsme se poskytnout pøimìøenou náhradu

posti¾eným. Na pøí¹tí rok budou nové dekorae se vzpomínkou na 25 let ve Ètyølístku. Jiøí

Kolaøík poskytl sponzorský dar vzdav se odmìny za slu¾by. Výbor dìkuje.

Stanislav Stuhlík informoval o pra¾ské výstavì, která se nesla ve znamení narozenin

I.Bì»áka.Cobylomimonìj, nenadhlo. Pøipravuje se stìhování knihovny a èestný pøedseda

Odehnal hystá u nìj doma oslavu narozenin pro èleny výboru.

Nakone jsme popøáli Janì Èehové k narozeninám a shùze pøe¹la v neformální

volnou zábavu.

Shùze výboru 10. èervene 2018

Výbor se se¹el uMetelù, tentokrát v¹ak o týden døíve, jak se èlenové byli pøedtím domluvili.

Program byl krat¹í, struènìj¹í, proto¾e èervene u¾ je daleko po výstavì a pøíli¹ brzy pøed

podzimní èástí sezóny a zájezdem. Stìhování knihovny nabývá konkrétníh rozmìrù, bude

brigáda, pøevoz, administrativní zápis (revizní komise). Díky Petrovi máme zaplaen a

domluven sál na pøí¹tí pùlrok. Shroma¾ïujeme historiké fotky z minulýh výstav na pøí¹tí

jubilejní. Rýsuje se smìr zájezdu { ®ilina, Poprad. Pojedeme brzy a bude to do pozdního

veèera. Probìhla diskuse o nominai a podpoøe pøí¹tího Zlatého Alberta a Karel poptává

star¹í èasopisy pro jednoho zájeme.

Nakone jsme poblahopøáli pøedsedovi Petrovi k narozeninám a po hutném obèer-

stvení jsme klábosili o ledaèem, ne¾ jsme se roze¹li s oblíbeným: þU¾ ti zase jede vlak?ÿ

Tradièní pra¾ské sympozium 24. 3. 2018

Dne 23. 3. 2018 se v prostoráh úøadu mìstské èásti Praha-Libeò konal 32. roèník tradiè-

ního pra¾ského sympozia. Aki zahájil pøedseda pøítel IvanBì»ák.Na úvod nás uvítal, sdìlil

nìkolik organizaèníh zále¾itostí a povìdìl nìkolik zajímavostí ohlednì sympozia, napø. ¾e

sám ji¾ jej uvádí po dvaáté osmé a za elou dobu poøádání sympozií se zúèastnilo elkem

150 pøedná¹ejííh.

Mohli jsme shlédnout elkem 4 pøedná¹ky, ve kterýh byly rovnomìrnì zastoupeny

kaktusy i sukulenty.

Jako první nám svoji pøedná¹ku þRod Weingartiaÿ pøednesl Ludwig Berht z Nizo-

zemí. Popsal nám jednotlivé druhy a jejih výskyty napøíè elou Argentinou od jihu a¾ k se-

veru. Jako zajímavost napø. uvedl, ¾eW. westii byla nejprve popsána jakoGymnoalyium a

teprve následnì pøeøazena do roduWeingartia.
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Dal¹ími zajitými místy nás provedl Rikus van Veldhuisen { takté¾ z Nizozemí { se

svými þSukulenty Zimbabweÿ. Jeho esta zaèala pøíletem do Johannesburgu a pokraèovala

þnahoruÿ naHarare, do národníh parkù a zpìt na jih do JAR. Cesta trvala 3 týdny a elkem

urazili okolo 6 tisí kilometrù. Zimbabwe je zvlá¹tní zemì. V dobáh, kdy bývala nìmekou

kolonií, to bývala bohatá zemì. Nyní je to zemì velmi hudá a zdevastovaná. Vzhledem

k minimální atraktivitì pro turisty jsou nìkterá místa v zemi uèinìnými pøírodními ráji.

V zemi se obenì vyskytuje ménì sukulentù ne¾ napø. v JAR.Mù¾eme zde nalézt pøedev¹ím

zástupe rodù Euphorbia, napø. E. griseola, vzánou E. bernardii nebo také nìkteré nové

druhy, které teprve èekají na svùj popis.

Po jistì dobrém obìdì jsme si mohli poslehnout vyprávìní presidenta spoleènosti

pøítele JaromíraVíha z jeho esty po nalezi¹tíh kaktusù v Kolumbii. Úvodem bylo øeèeno,

¾e Kolumbie je rovníková zemì bez rovníkového poèasí. Pøítel Víh zde nav¹tívil pìt vý-

znamnýh lokalit, kde byl pøedpokládán výskyt kaktusù. První oblastí byloMondoòedo, kde

mohli vidìt zástupe Op. shumanniana,Wigginsia vorwerkiana, v Evropì skoro neznámý

Meloatus guanensis,Meloatus urvispinus neboMammillaria olumbiana.

Následujíí velie zajímavou prezentai nazvanou þPrùzkum lokalit rodu Caralluma

v Indiiÿ nám pøednesl pøítel Wiebe Bosma do tøetie z Nizozemí. Na úvod jsme mohli

shlédnout nìkolikaminutový sled fotogra�í ze ¾ivota Indù a rozmanitosti krajin Indie do-

provázené nádhernou etnikou hudbou. Na jeho estì jsme mohli spatøit zástupe rodù

Euphorbia, Caralluma, Kalanhoe nebo Ceropegia. Pøedná¹ka byla zajímavá pøedev¹ím

proto, ¾e my sukulentáøi jezdíme za svými miláèky úplnì na jiné kontinenty a toto je zatím

ze sukulentáøského pohledu neprobádaná èást zemìkoule.

Jako ka¾doroènì bylo sympozium velie zdaøilé.

Ing. Jana Èehová

Setkání polskýh kaktusáøù { Wiosenne Spotkanie

Milo�snikówKaktusówUstro

�

n-Jaszowie

S nìkolika pøáteli jsem letos nav¹tívila aki poøádanou polskými kaktusáøi a pøedev¹ím

jejih prezidentem Andrzejem Wandzikem, která se konala v krásném prostøedí polskýh

Beskyd. Setkání bylo zahájeno v pátek a to spoleèenským veèerem s posezením u dobrého

moku a jídla pøi debatáh urèitì nejen o na¹ih oblíbenýh kaktuseh a sukulenteh.

Dal¹í den pokraèovala pøedná¹ková èást. Mohli jsme shlédnout elkem 9 pøedná¹ek.

Z toho 5 pøedná¹ejííh bylo z Èeské republiky (J. Víh, J. ©nier, P. Heøtus, J. Proházka a

L. Král), 1 pøedná¹ejíí ze Slovenska (G. Vere¹) a 3 pøedná¹ejíí z Polska (G. Matuszewski,

T. Blazkowski a R. Klajmon). V pøilehlýh prostoráh u pøedná¹kového sálu probíhal

doprovodný prodej kaktusù a sukulentù.

Na¹e skupina se po sobotním programu odebrala do svýh domovù. Ake v¹ak pokra-

èovala i následujíí den, a to prohlídkami sbírek kaktusù v Polsku i v Èeské republie.

Rádi byhom tímto podìkovali pøíteli Andrzeji Wandzikowi za opravdu pøíjemné a

pøínosné setkání, které poøádá ji¾ tolik sezón a tì¹íme se na dal¹í setkání a» u¾ v Polsku nebo

na nìkteré z na¹ih aki, které na¹i pøátele z Polska také nav¹tìvují.

Ing. Jana Èehová
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