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Na podzim, když kvetou jiřiny...

— Jaroslav Kašparovský

Odchází znamení Panny. Poslední letní znamení zvěrokruhu doputuje unaveně
ke svému konci a to se už blíží i konec měsíce září, který je i zároveň prvním měsícem
podzimním a také prvním měsícem nového
školního roku.
A jakmile první podzimní znamení zvěrokruhu Váhy přebere 23. 9. patnáct minut
před desátou hodinou dopolední pomyslnou
štafetu z rukou Panny, posledního letního
znamení zvířetníku, tak tato štafeta už nezáří pálivými slunečními paprsky jako u jejich
letních předchůdců, znamení Lva a Raka,
ale spíše vypadá jako Tři zlaté vlasy děda
Vševěda.
V této podzimní rovnodennosti se dostane slunce kolmo nad zemský rovník, a tak
v tento den má noc i den stejnou délku a to
na celé naší planetě.
Váhy jakoby měly kouzelnou moc a pozvolna se sluneční pochodeň, kterou přebraly do své podzimní moci, mění v pestrobarevnou paletu barev a odstínů, jaké snad
nenamíchá žádný malíř.
Vůkol, kam se podíváme, září pestrou
směsicí barev listí na stromech v lesích,
na březích vodních toků a i v zahradách vidíme nepřebernou směsici barev.
Ve smrčinách počínají růst podzimní
houby a to jsou pravé podzimní houbařské
žně. V příznivých letech, v době hojnosti vláhy, překypují košíky houbařů nádhernými
úlovky hub.
Dostaneme-li se na procházce do hlubších
lesů nebo do lesní obory, můžeme v podvečerních hodinách uslyšet jelení říji. Je to
neklamné znamení nastávajících soubojů
těchto krásných zvířat, které nám zvěstuje,
22 | AZET 3/2019

Dětská říkanka:
Foukej, foukej, větříčku,
shoď mi jednu hruštičku,
shoď mi jednu nebo dvě,
budou sladké obě dvě.
že si samci chtějí vydobýt svůj harém laní.
V zahradách můžeme spatřit nádherné
podzimní květy jiřin, které mají nejenom
pestrobarevné květy, ale i různé tvary.
Na stromech dozrávají pozdní švestky,
jablka různých barev, odstínů a chutí. Když
zafouká mírný větřík, mohou nám do klína
spadnout i sladké hrušky.
Za pěkného slunečného počasí v posledních zářijových dnech a prvních říjnových
dnech k nám zavítá i babí léto. V povětří
vidíme poletovat spoustu pavučin a jsou
to dny, kdy je vidět ještě mnoho motýlů
a jiného hmyzu. Za těchto pěkných dnů,
budeme-li pozorní a budeme-li mít štěstí,
můžeme na obloze spatřit i hejno jeřábů popelavých, kteří při letu vydávají svoje typické krrůů, krrůů. Při letu je poznáme podle
polohy jejich těla, kdy celé tělo je srovnáno
v jedné přímce.
Jak už to v životě bývá, když něco končí,
tak něco jiného začíná. A tak září je i pro
pěstitele kaktusů a sukulentů posledním
měsícem, ve kterém se dočkáme některých
dokvétajících rostlin, ale je to hlavní období,
kdy nejvíce kvetou ariokarpusy, královské
rostliny mezi kaktusy.
V tomto čase většina z nás udělá preventivní chemické ošetření před zimním
kaktusářským klidem, který brzy nastane.
Mnozí z nás také v tomto měsíci provedou
i poslední zálivku rostlin tak, aby do zimního odpočinku, ke kterému rostliny nachystáme, byl substrát dostatečně vyschlý a rostliny vyzrálé.
Na mnohých rostlinách počínají dozrávat
plody se semeny a je to čas, kdy tyto plody
sesbíráme, semena vyjmeme a ošetříme.

ČLENSKÁ SCHŮZE 3. 5. 2019
Na červnové přednášce nás uvítal Jirka Kolařík,
který ji započal informacemi o přicházející výstavě.
Tradičně pobízel, aby se „v papíru“ doplnila bílá místa
služeb a zrekapituloval harmonogram výstavy.
Slosování vstupenek tentokrát neproběhlo (přesouvá se na příští schůzi) a tak Jirka rovnou uvedl přednášejícího z Ostravska – Jiřího Čipa, který je mimo jiné
spoluorganizátorem mezinárodního setkání kaktusářů Pobeskydí.
Ten nás vzhledem ke svému hlavnímu zájmu o gymna přednáškou nezavedl nikam jinam než do Argentiny, kterou procestoval v letech 2015 a 2018. Na přímluvu Lumíra Krále pojal přednášku spíše
jako cestopisný průřez plný zajímavých míst i úsměvných historek.
Začátek jeho lásky ke kaktusům se datuje k roku 1976, kdy začal sbírat všechno, co člověk
mohl zrovna sehnat. Dnes se zaměřuje na gymna, jejichž domovinu nám popsal jako travnatou plochu, kde se prodíráte houštinou a kolikrát se stane, že nějaký kaktus rozšlápnete
a nebo vylezete celý zkrvavený od trnitých keřů.

SCHŮZE VÝBORU 14. 5. 2019
Květnová schůze výboru proběhla tentokrát u Standy Stuchlíka. Na úvod zhodnocení minulé přednášky – zdála se býti docela krátká, nicméně zajímavá. Finišuje příprava na přesun
knihovny od Standy Stuchlíka k Jaroslavu Kašparovskému do Mělčan. Pro letošní podzimní
sympozium domluven sál v prostorách ÚMČ Brno-Líšeň. Ladily se poslední detaily výstavy.
Na závěr přání Standovi k narozeninám, následovalo občerstvení a volná diskuze.

ČLENSKÁ SCHŮZE 7. 6. 2019
Na červnovou členskou schůzi k nám zavítal Petr Antálek. Přichystal si přednášku o rodu
Ariocarpus. Do tohoto vydání AZETu se už bohužel nevešla, budeme se snažit otisknout ji
v některém z dalších čísel.

SCHŮZE VÝBORU 18. 6. 2019
Zhodnocení výstavy – velmi úspěšná. Ztratila se akorát jedna mamilárka, jedna pinzeta a
nějaká ta přepravka :) Článek od Jany Čechové najdete na prostředních barevných stranách.
Přednáška z členské schůze zhodnocena jako pestrá, zajímavá. Pojatá byla cestopisně. Navrženo a schváleno speciální číslo AZETu, vyjde ke konci roku. Téma: 25 let výstav ve Čtyřlístku. Na závěr přání Janě Čechové k narozeninám, občerstvení a volná diskuze.
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BOTANICKÁ ZAHRADA JENA
— Stanislav Stuchlík

Botanická zahrada v Jeně je druhou nejstarší botanickou zahradou v Německu –
byla založena v roce 1586 jako malá „zahrada
mediciny“ (Hortus Medicus) a později přešla
do „Hortus Botanicus“. Prvenství má botanická zahrada v Lipsku, která byla založena
v roce 1580. Určitě není bez zajímavosti, že
vývoj botanické zahrady v Jeně je koncem 18.
století úzce spjat se jménem Johann Wolfgang Goethe. Ten nechal položit vodovodní
potrubí, postavit několik skleníků a inspekční domek. V zahradě pobýval po mnoho hodin při studiu botaniky. Tuto dobu dodnes
připomíná mohutný starý strom ginkgo
(„Goethe-Ginkgo“).

krajinného parku. V současnosti roste na
ploše 4,5 hektaru asi 10.000 nejrůznějších
druhů rostlin. Výstavní skleníky zaujímají
plochu asi 1.400 m2 a jsou rozděleny do pěti
částí, z nichž pro kaktusáře je pochopitelně
nejzajímavější skleník s kaktusy a dalšími
sukulenty. Je zde soustředěno asi 250 druhů rostlin. Jako i v jiných botanických zahradách jsou zde především veliké rostliny,
menších, sběratelsky atraktivních, zde příliš mnoho není. Nechybí obligátně několik
rostlin Echinocactus grusonii (pochopitelně
obrovské), opuncie, sahající až do střechy
skleníku, cereusovité kaktusy, stejně veliké
jako opuncie, ale také jiné sukulenty, opět

Venkovní kaktusy

Zahrada byla postupně rozšiřována a měněna podle estetických a vědeckých poznatků doby, např. v 19. století získala charakter
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spíše velké. Z nich mne zaujala především
obrovská Adenia globosa, jejíž kaudex byl víc
než půl metru široký. Neméně zajímavý je

Kaktusy uvnitř skleníku

německý název této rostliny „Wüstenkohlrabi“ (pouštní kedluben). A ještě jedna věc byla
u této rostliny zajímavá – byla u ní tabulka
„Patenscha Ricarda Bonitz“. Znamená to,
že na tuto rostlinu přispívá jako sponzorka
paní Ricarda Bonitzová. Stejné tabulky se
vyskytovaly i u jiných rostlin, ať už ve sklenících nebo venku v parku.
Zajímavá bylo rovněž prohlídka dalších
skleníků, vzpomenu např. Viktorie – skleník, ve kterém je veliký bazén se spoustou
vodních rostlin (nechybí pochopitelně ani
řada rostlin rodu Victoria, podle nichž zřejmě dostal skleník své jméno), pod nimiž pluje mnoho dravých piraní. Takže koupání se
nedoporučuje. V teplém a vlhkém vzduchu
poletuje mnoho tropických motýlů, kteří se
průběžně ve skleníku líhnou ze zavěšených
kukel a všelijak posedávají na rostlinách
nebo jen tak létají vzduchem. A k tomu kvákají malé žáby (ale libozvučně, dokonce jsem
myslel, že to jsou ptáci).
Kaktusy byly vysazeny nejen ve skleníku, ale také venku na záhonech. Na tom by
nebylo nic divného, ale zajímavá byla jejich
skladba. Kromě opuncií a cereusů zde byly
umístěny také notokaktusy (N. magniﬁcus)
a ferokaktusy (různé druhy). V parku bylo
pochopitelně mnoho dalších mnoho zajímavých rostlin, mne zaujala především jedna,
která roste v jižní Brazílii a připomíná re-

Piraňa

barboru, ale je z jiné čeledi – Gunnera
manicata (barota rukávovitá). Je to jedna
z největších bylin na světě. Je tak zajímavá
a nevšední, že někteří botanikové ji považují
za zástupce samostatné čeledi.
Botanická zahrada patří pod Univerzitu
Friedricha Schillera, Biologicko-farmaceutickou fakultu. Venkovní část láká k procházkám a k posezení v příjemném prostře-

Kukly motýlů

dí. Nakonec ještě odkaz na webové stránky
Botanické zahrady, které si zájemce může
přečíst a může si na nich prohlédnout další zajímavosti, na které se v tomto povídání
nedostalo:
www.botanischergartenjena.de
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TRADIČNÍ PRAŽSKÉ SYMPOZIUM 2019
— Jana Čechová

Tradiční pražské sympozium se uskutečnilo 30. března v přednáškovém sále
Městského úřadu Prahy 8 Libně v ulici
U Meteoru 6/147. Úvodem předseda spolku
přítel Ivan Běťák přivítal hosty i posluchače, seznámil nás s programem, upozornil na
možnost zapůjčení záznamu z přednášky a
dalších publikací z jejich obsáhlé knihovny, a v neposlední řadě si postesknul na
nad průměrným vysokým věkem členů výboru. Ale toto je ostatně problém všech obdobných spolků. Dále místopředseda přítel
Luboš Berka poblahopřál předsedovi k jeho
významnému životnímu jubileu. Poté si již
převzal slovo přítel Petr Pavelka a uvedl
prvního hosta Stevena Bracka, který je jeho
dlouholetým přítelem.
STEVEN BRACK – KAKTUSY NOVÉHO
MEXIKA
Steven Brack je velice úspěšný pěstitel a
cestovatel. V Novém Mexiku vybudoval a
dlouhá léta provozoval ﬁrmu Messa garden.
Úvodem pohovořil obecně o klimatických
podmínkách a tvrdém horském podnebí Nového Mexika, kde bydlí a ve kterých kaktusy
v této zemi rostou. Jsou tam chladné a vlhké
zimy a suchá a horká léta. Steven nám ukázal mnoho hezkých fotograﬁí kaktusů především rodů Sclerocactus, Pediocactus anebo
Echinocereus, které pořídil jak ve své sbírce,
tak při svých cestách. Steven předběžně přislíbil návštěvu České republiky také v roce
2020. Za Astrophytum budeme doufat, že
bude ochoten nám přednášet také v Brně,
což předběžně přislíbil.
ALAN BUTLER – SUKULENTY ARABIE
(SAUDSKÁ ARABIE, JEMEN, OMAN)
Touto přednáškou jsme se přesunuli do
Saudské Arábie, kterou Alan mohl proces26 | AZET 3/2019

tovat díky své práci. Ukázal nám pro porovnání snímky stejných oblastí z jeho prvních
cest v 70. letech a ze současnosti. Na jeho
cestách jsme mohli vidět zástupce rodů
Caralluma, Sansevieria, Delosperma, Adenium,
Orbea, Rhytidocaulon a mnoha dalších zajímavých.
JAROMÍR CHVASTEK – CONOPHYTUM
A VEGETACE SEVERNÍHO A ZÁPADNÍHO
KAPSKA
Obdobnou přednášku o sukulentech JAR
od přítele Jaromíra Chvastka jsme již viděli
také na našem brněnském sympoziu v roce
2018. Jarda se intenzivně věnuje sukulentům
JAR od roku 2016 a tuto zemi již navštívil
několikrát. Tentokrát nám ukázal květenu
Severního a Západního Kapska, především
rod Conophytum. Tento rod zahrnuje celkem
108 druhů rozdělených do 16 sekcí. Je velice
složité odhadnout přesné období pro návštěvy lokalit, aby byly rostliny v růstu a květu a
bylo možné je vůbec spatřit.
FRANZ KÜHHAS – PERU
Na poslední přednášce jsme mohli shlédnou jak kaktusy, tak i další vysokohorskou
ﬂoru Peru. Mezi kaktusy to byly především
matukány, melokaktusy, ale i několik sloupovitých kaktusů. Doprovodnou ﬂorou byly
tilandsie, orchideje a mnoho dalších zástupců různých rodů. Franc neopomněl ukázat
i historické památky, které stojí při takové
cestě jistě také za zhlédnutí.
Byla to velice dobře zorganizovaná a zdařilá akce se zajímavými hosty a navazovala
svou vysokou úrovní na sympozia v předchozích letech. Děkujeme.

VÝSTAVA KAKTUSŮ 2019
— Jana Čechová
foto Radek Čech, Josef Polách, Jarka Životská

OPĚT SE NÁM TO POVEDLO!
Naše tradiční klubová výstava letos proběhla v termínu od 1. do 9. června, což bylo
o jeden týden později, než bývá náš běžný
termín. Může se zdát, že jeden týden je krátké období a nic neznamená, ale pro nás kaktusáře je to z pohledu kvetení strašně dlouhá
doba. A i jarní počasí si letos s námi zahrávalo, mnoho kaktusů již bylo po odkvětu,
a proto jsme mohli ukázat méně kvetoucích
skvostů z našich sbírek.
S přípravou jsme začali jako pravidelně
v úterý, kdy se uklidil a připravil prostor
pro aranžování a prodej. Výstavní i prodejní kaktusy byly přiváženy v dalších dvou
dnech. Evidenci zajistil Jirka Peňás, samotného aranžování se jako v předchozích sezónách ujala opět Jarka Životská. Veškeré
přípravné práce a příjem kaktusů do prodejní části zajistil a zorganizoval náš předseda
Petr Metela.
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Ing. Pavel Kutílek, Petr Metela

Vše bylo opět nádherné a mohlo začít tradiční páteční zahájení za účasti našich členů, kteří se na přípravách podílí, majitele
zahradního centra Ing. Kutílka a v doprovodu country hudby. Zájemci o nákup ihned po
úvodních proslovech doslova obsadili výstavu, kde mohli využít přednostní prodej.
Na výstavu přivezlo kaktusy 39 vystavovatelů s celkovým počtem 1202 nádob s rostlinami. Nádob píši záměrně, některé rostliny
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byly v mísách a v některých květináčích
bylo více rostlin. Platících návštěvníků přišlo jako v předchozích letech okolo tisícovky. Vstupenka platila pro opakovaný vstup
a mnoho návštěvníků toho využilo.
Ještě je třeba zmínit pondělní likvidační brigádu, která proběhla velice rychle.
Je moc fajn, když každý ví, co má dělat.
Všem zúčastněným nejen v pondělí patří veliký dík. A kdo nebyl na výstavě, jeho chyba.

AZET 3/2019 | 29

VOLKER SCHÄDLICH, SPREMBERG (NĚMECKO)
— Stanislav Stuchlík, foto Lubomír Berka

BERLÍN
Spremberg
DRÁŽĎANY

MNICHOV

Volker Schädlich

Gymnocalycium cabreraense

Město Spremberg naleznete také pod zcela jinak znějícím jménem Grodk. Vysvětlení
tohoto zdánlivého rozporu je jednoduché.
Město ležící v okrese Spree-Neiße se nachází na území Dolní Lužice, a tak má kromě
německého názvu i původní lužickosrbské

jméno (jako ostatně všechna místa v této
oblasti). S dvojjazyčnými názvy se setkáte
všude. Na okraji města Spremberg, v zahrádkářské kolonii, má svou sbírku kaktusů
Volker Schädlich, známý specialista na rod
Gymnocalycium, který se zajímá obzvláště

Část sbírky gymnokalycií
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o gymnokalycia z Paraguaye. Ale také frajleje jsou jeho zálibou. Měl jsem možnost být
u něho několikrát na návštěvě a musím
říci, že dojem z návštěv byl vždycky jenom
příznivý – všechno je v naprostém pořádku,
všechno lahodí oku, ať už je to zahrada s rybníčkem, chata s příjemným posezením na
verandě nebo jeho kaktusy. Ty jsou všechny
pěkně uspořádané, rostliny jsou v dobrém
stavu, evidentně spokojené s péčí, kterou
jim jejich majitel poskytuje. V době naší po-

Gymnocalycium cabreraense, které popsal
v minulém roce v elektronickém časopise
Schütziana společně s L. Berchtem (Nizozemí) a L. Melojerem (Itálie) – vskutku mezinárodní spolupráce! Od dubna tohoto roku je
Volker Schädlich v penzi – předtím pracoval

Gymnocalycium friedrichii

Bohatá násada květů

slední návštěvy to dokazovaly obrovskou násadou poupat nebo květů. Všechny kaktusy,
umístěné ve dvou sklenících a k tomu ještě
mnoho dalších, umístěných venku pod fólií
nebo zcela volně, rostou opravdu dobře.
Jak jsem se již zmínil, Volker Schädlich je
specialistou na rod Gymnocalycium. Za kaktusy podniká výpravy do jejich domoviny,
pozoruje je, píše o nich a také je popisuje.
Je spoluautorem několika prvních popisů.
Neopomněl se nám pochlubit rostlinami

jako technik v nedaleké hnědouhelné elektrárně – takže má nebo bude mít více času na
kaktusy. Teoreticky – protože jak je známo,
důchodci – kaktusáři mají méně času než zaměstnaní kaktusáři...
Volkera Schädlicha uvidíme u nás v Brně
na říjnovém sympoziu s přednáškou o kaktusech Paraguaye. Není to poprvé, co u nás
bude přednášet, jeho obrázky již známe a tak
se můžeme těšit, co nového uvidíme.

Gymnocalycium chacoanum

JUBILANTI
Frailea atrobella

Ing. Ivan Kulhánek 80 let
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NÁVŠTĚVA
— Jaroslav Kašparovský, foto Stanislav Stuchlík

Ve svém vyprávění se musím vrátit o několik roků zpět. Míval jsem celodenní služby
na naší výstavě kaktusů a sukulentů v Brně.
Na jedné výstavě jsem si mimo jiných návštěvníků povšiml mladého muže a slečny.
Nevím, jestli se už tehdy spolu znali, nebo je
seznámila až společná záliba ke kaktusům.
Na další výstavě jsem si této dvojice opět
povšiml, ale to už bylo patrné, že se znají a
jeden s druhým jsou si blízcí.

Ona, Jolka Švestková, se zajímala především o mexické rostliny, on, Tomáš Lachký,
se zajímal zejména o notokaktusy a gymnokalycia.
Tak, jak už to někdy bývá, začala tato dvojice navštěvovat naše členské schůze, a tak
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se i stalo, že si domluvili návštěvu v mojí
malé sbírce. Na oplátku jsem byl pozván i já
k návštěvě jejich sbírky kaktusů.
Uplynulo několik dalších roků, než jsem
letos s kolegou a jedním z nejlepších znalců
rostlin rodu Notocactus Standou Stuchlíkem
uskutečnil dlouho odkládanou návštěvu.
Brzy zrána jsme 15. 5. vyrazili směr Hodějice. Jak už se mi někdy stává, kdybych alespoň jedenkrát neztratil směr, nebyl by to pro
mne výlet jak se patří.
No i přes malé bloudění jsme dorazili
k pěkně opravenému domku, před jehož zápražím nás již Tomáš očekával.
Na pěkně upravené zahradě mají Jolka a
Tomáš novou desetimetrovou polykarbonátovou pěstírnu s kaktusy. Jak bylo patrno,
větší část pěstírny pro sebe zabral Tomáš.
Jsou zde zastoupeny hezké květuschopné
notokaktusy a gymnokalycia. Rostliny jsou

ve výborné kondici, jsou pěkně rostlé a působí na návštěvníky příjemným dojmem. Co se
výsevů týče, má jich Tomáš přehršel. Vysévá
nejenom ze semen pocházejících z domácích
zdrojů, ale semena nakupuje i z nabídky Internota a dalších zahraničních nabídek.
Při pohledu na velké množství výsevů
jsem se jenom nesměle otázal, kam s nimi.
Tomáš má v plánu stavbu dalšího skleníku,
tentokráte s možností zimování rostlin.
Rostliny, které pěstuje Jolka, jsou také velmi hezké. Je to pestřejší sbírka co se rodů a
druhů týče. Mne v ní zaujaly pěkně rostlé telokaktusy a další nejenom mexické rostliny.
Ve sbírce jsme se zdrželi necelé dvě hodiny.
Stále se bylo na co dívat, stále bylo o čem si
povídat. Jedinou nepříjemností bylo počasí,
které nám ten den nepřálo. Bylo pod mrakem, a tak se ani rostliny s květy neukázaly
v plné kráse.

Na závěr bych chtěl poděkovat majitelům
sbírky, zejména Tomášovi, který byl našim
průvodcem, za pěkný zážitek a příjemně
strávenou část jednoho dopoledne.

BRNĚNSKÉ SYMPOZIUM 2019
V sobotu 12. 10. 2019 od 9 hodin se uskuteční tradiční brněnské sympozium.
Tentokrát v prostorách Úřadu městské části Brno-Líšeň, Jírova 2
(tramvaj č. 8, autobusy č. 45, 55, 78, 82, zastávka Jírova).
Program naleznete na stránkách www.astrophytum.cz.
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POBESKYDÍ 2019
— Jana Čechová, foto Mário Snopka, Radek Čech

Tradiční víkendové setkání milovníků
kaktusů, tzv. Pobeskydí, začalo letos v pátek 28. 6. odpoledním příjezdem části hostů
a večerním přátelským posezením. Setkání
se již poněkolikáté konalo v hotelu Rudolf
v Havířově.
V sobotu dorazili další hosté a
od 9 hodin probíhaly odborné
přednášky. V předzahrádce
hotelu někteří přátelé nabízeli
k prodeji své přebytky kaktusů a sukulentních rostlin
a nabídka byla opravdu široká.
Úvodem nás přivítal předseda
ostravských kaktusářů, přítel
Lumír Král, který celou tuto výjimečnou akci každoročně se svými kolegy organizuje a zajišťuje a za to pro něj velké
díky.
Prvním přednášejícím byl Martin Tvrdík,
kterého známe spíše jako milovníka gymnokalycií. Tentokrát se však vydal se svojí ženou Petrou za ariokarpusy do Mexika. Zemi
navštívil na podzim, takže jsme se mohli kochat nádhernými květy.
Svoji cestu po botanických zahradách
v Číně nám představil přítel Ludwig Bercht,
který je pravidelným přednášejícím na
tomto setkání. Obdržel soukromé pozvání
s několika dalšími kaktusáři do Číny, aby si
vyměnili odborné zkušenosti s pěstováním

s místními kolegy v těchto zahradách. Nejprve jsme mohli vidět záběry ze zahrady,
která byla založena teprve před dvěma lety.
V ní však byly umístěny dovozové rostliny
ve stáří desítek a možná i stovek let, takže
zahrada vypadala, jako by na místě byla
odjakživa. Potom nám ukázal další
nádherné zahrady, které se rozkládaly na plochách několika
desítek hektarů a slouží místním obyvatelům jako zábavní
a odpočinkové místo. Pozvání
do Číny obdržel i jeden zástupce z České republiky, Jakub
Jílemnický.
Jako poslední před přestávkou
na oběd nám svoji cestu za kaktusy
na sever USA představil přítel Vít Zavadil.
Jeho zájmem byl především rod Neobesseya,
nejsevernější lokality a variabilita v barvách květů. Dále jsme obdivovali např.
Pediocactus simpsonii, Escobaria vivipara nebo
několik druhů opuncií.
Odpolední blok přednášek započal Zdeněk Vaško, který nám také představil kaktusy USA, a to především pedikaktusy.
Nové gymnokalycium nám ukázal přítel
Volker Schädlich. Jedná se o Gymnocalycium
cabreraense, které svým tělem připomíná
spíše Echinocactus horizonthalonius a se svými výraznými černými trny vypadá oprav-

Lumír Král, u počítače Martin Tvrdík

Ludwig Bercht, stojící překladatel Albert
Škrovan, u počítače Lumír Král
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Grzegorz Matuszewski, Albert Škrovan

du úžasně. Z jeho cesty po Paraguayi jsme
mohli spatřit i další gymnokalycia z okruhu
mihanovichii.
V rychlém sledu nás provedl Grzegorz
Matuszewski po lokalitách mamilárií v Mexiku. Měli jsme možnost vidět mamilárie od
severních oblastí výskytu až po jižně rostoucí zástupce tohoto velkorodu. Navštívil
i místa velmi nebezpečná, která ještě donedávna ovládaly drogové kartely.
Poté se ujal slova Roman Staník. Sice se
jeho přednáška jmenovala Chile 2018, měli

Albert Škrovan, Zdeněk Vaško, Jan Müller,
Lumír Král, Vít Zavadil, Jana Čechová

jsme však možnost spatřit obrázky i z jeho
dřívějších cest. Roman se zaměřil na rod
Thelocephala. Jak všichni víme, jsou to velmi malé rostliny a načasování cesty není
také jednoduché, proto si pomohl staršími
obrázky. Viděli jsme mnoho rostlin i doprovodné kaktusy hlavně z rodu Copiapoa a
Pyrrhocactus.
Jaroslav Procházka nám představil
Papschem zrevidovaný okruh Gymnocalycium gibbosum včetně jeho subspecie ferox,
patří k nim ještě Gymnocalycium chubutense
a brachyanthum. Nastínil nám geograﬁcký
výskyt a z něho vyplývající rozdělení.
Juraj Němeček pokračoval kaktusy USA.
Rostliny jsme viděli podobné jako v předchozích přednáškách, ale přednes byl zase
výrazně jiný.
Závěrečné slovo měl Lumír Král, když
ukázal několik záběrů z jeho skleníku, kde
pěstuje výhradně mrazuvzdorné kaktusy
z jihoamerických rodů Austrocactus, Pterocactus, Tephrocactus, Maihuenia a dalších.
Všichni přednášející obdrželi vzpomínkové listy a jako každoročně nádhernou, ručně
vyrobenou keramickou plaketu s kaktusovou tématikou. Někteří přátelé se po ukončení přednáškových bloků uchýlili do svých
domovů a ostatní pokračovali v přátelských
diskuzích i po večeři. V neděli se rozloučili
i ostatní a vydali se na cestu do svých domovů anebo na předem dohodnuté návštěvy
sbírek.

u počítače Volker Schädlich
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Acanthocalycium ferrarii (Rausch 1976)
— Petr Metela, foto na titulní straně

Pro většinu našich kaktusářů je rod
Acanthocalycium spojován ve většině případů s notoricky známým Ac. violaceum.
Jeho velké, krásně
světle ﬁalkové květy
zdobí každé jaro nejednu sbírku. Před
patnácti roky jsem i já
neodolal a v nabídce
semen zaškrtal kompletní nabídku všech
akantokalycií. Výsev
na začátku března
dopadl velmi dobře.
Semenáčky uspokojivě narůstaly a žily si
svým životem. Třetím
rokem již mohly jít do
květináčků a kolekce rozšířila moji sbírku.
Můj nedávno postavený skleník nabízel stále dostatek místa a tak jsem rostlinky umístil hned ke dveřím, aby měly dostatek čerstvého vzduchu. Rostly, kvetly, ale v létě bylo
pod sklem moc teplo. Naštěstí začalo být ve
skleníku těsno a milá „akanta“ mazala do
stojanových pařenišť na terasu.
Jak čas ukázal, bylo to nejlepší řešení.
Rostliny zesílily, zahustily trny a kvetou ještě vydatněji. Nejzásadnější proměnou prošlo
Acanthocalycium ferrarii.
Popsal ho v roce 1976 pan W. Rausch. Jméno vybral na počest Otmara Ferrariho – argentinského sběratele kaktusů, který Rauše
doprovázel na výpravách po Argentině.
Rostliny jsou dlouho kulovité, v pozdním

věku soudkovité, až 120 mm vysoké. Silné
šídlovité trny jsou hnědé až černé do 2 cm,
středové 1–4 mírně delší. Květ má 5 cm a většinou je červený až karmínový. Květní trubka je porostlá štětinami a chlupy.
Vzhledem k tomu, že v domovině rostou
na skalnatých svazích v nadmořských výškách od 2000 do 3500 m, volíme pro pěstování dostatečně světlé místo s co největším pohybem vzduchu a možností kolísání teplot
mezi dnem a nocí. Sázíme do propustného
substrátu bez přidání rašeliny. Dlouhodobé
přemokření při vysokých teplotách má za
následek ztrátu kořenů. Tomuto problému
jednoduše předejdeme letní stagnací. Odměnou nám budou tvarově zajímavé kaktusy s nádhernými květy.

AZET - zpravodaj Klubu kaktusářů Astrophytum Brno
Adresa redakce: info@grafikatisk.com
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