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MORAVA
— Jaroslav Kašparovský
foto Lukáš Pich

KRAJ OLOMOUCKÝ
Není snad v naší vlasti jiný kraj, který by
se tvarem, přírodní rozmanitostí, nebo historií tomuto kraji podobal. Rozhlédneme-li
se po tomto kraji, nepřestává nás udivovat
svými půvaby. Ať už to jsou hanácké úrodné
roviny, nebo pahorkatina Jeseníků. Nacházíme zde mnoho kulturních památek, a tak
snad abych začal metropolí tohoto kraje.
OLOMOUC
Toto město je metropolí tohoto kraje
a v historii bývalo metropolí celé Moravy.
Z dochovaných dokumentů a nálezů kamenných nástrojů je patrno, že území dnešního
města bylo osídleno již 40 000–10 000 př. n. l.
V údobí, které již spadá do doby našeho
letopočtu, je zaznamenán v šestém století
příchod prvních Slovanů do této oblasti.

Střízlík obecný
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Josef Václav Sládek

Velké, širé, rodné lány,
jak jste krásny na vše strany...

Mlok skvrnitý

V sedmém století zde vzniklo první opevněné hradiště. V desátém století zde vládl
Boleslav I z rodu Přemyslovců. Roku 1063
bylo Vratislavem II obnoveno biskupství.
Z historie tohoto města by toho mohlo být
napsáno ještě mnoho. Přenesme se do doby
dnešní. Olomouc je v současnosti univerzitním městem, kde každoročně studuje mnoho tisíc mladých lidí a připravují se na svoje
budoucí povolání.
Jistě většině z vás je známo, že se na zdejším výstavišti Flora pořádají nádherné květinové, zahradnické a jiné výstavy s mnohaletou tradicí. Jistě není potřeba, abych se
o těchto výstavách rozepisoval podrobněji.
Mnozí z vás je jistě navštívili a s mnohými
z vás jsem se zde i náhodně setkal.
VE SVÉM PUTOVÁNÍ TÍMTO KRAJEM ZAVÍTÁME TAKÉ DO LOŠTIC
První písemná zmínka o tomto krásném
provinčním městečku je zaznamenána
k roku 1267 biskupem Brunem ze Schauenburku.
Městečko se nachází na toku řeky Třebůvky a v současnosti zde žije asi tři tisíce

obyvatel. Loštice se proslavily výrobou olomouckých tvarůžků. Nejznámější ﬁrmou,
která tuto voňavou pochoutku vyrábí, je ﬁrma, kterou založil Josef Wesels, jeho pokračovatelem byl jeho syn Alois Wesels. To bylo
kolem roku 1876.
V této době bylo mnoho malých výrobců této pochoutky a vyráběly se v širokém
okolí, které sahalo až k městu Kroměříž.
V domácnostech a malých manufakturách
se vyráběly pod názvem selské tvarůžky.
Tato pochoutka se vyrábí z odtučněného
mléka, a je proto vhodná i pro odtučňovací
dietu.
HRAD BOUZOV, HRAD, KTERÝ NELZE
VYNECHAT
Jihozápadně od městečka Loštice, které
jsme navštívili, se nachází turisty velmi navštěvovaný hrad Bouzov. Svoji romantickou
podobu dostal přestavbou na přelomu 19.
a 20. století.
Bohužel, za druhé světové války si jeho
prostory uzurpovalo německé gestapo, které

si zde zřídilo svoje sídlo. O gestapu, sídlícím
na tomto hradě, bude ještě zmínka v jiném
příspěvku.
JAVOŘÍČKO A JEHO KRUTÝ OSUD
Dnes je tato obec, čítající nemnoho domů
a obyvatel, součástí obce Luká na Litovelsku. Kousek nad obcí je jeskynní komplex
s překrásnou krápníkovou výzdobou, kam
každoročně směřují tisíce návštěvníku. Na
dohled od Javoříčka je vidět již zmiňovaný
hrad Bouzov, jehož nezvaní obyvatelé, příslušníci SS, se krutě zapsali do osudu všech
obyvatel této obce.
Dne 5. 5. 1945 ozbrojené komando SS vtrhlo do obce, odkud vyhnali za obec všechny
muže starší patnácti let s výjimkou nejstaršího muže obce.
Potom všechny zastřelili a pozůstalí občané je nacházeli až 7. 5. 1945, a tak mohli být
tito povraždění muži pohřbeni. Nejstaršího
muže ponechali na živu jako svědka této
události. Dodnes se přesně neví, co bylo příčinou této bestiality. Jsou pouze dohady.

Kvakoš noční

AZET 4/2020 | 43

Strakapoud prostřední

Nyní se přeneseme přes zalesněné vrcholky Jeseníků a dostaneme se až k Hynčické
pahorkatině.
Jistě i zasmušilé jesenické pohoří by si
zasloužilo, aby o něm byla zmínka. Chci vás
spíše seznámit s méně známými místy této
oblasti.
1869–1948 CUKMANTL, DNES ZLATÉ
HORY
První zmínky o osídlení tohoto kraje spadají k létům 1207–1232 k biskupovi Vavřinci
Vratislavskému a moravskému markraběti
Vladislavu Jindřichovi, bratru českého krále
Přemyslu Otakaru I.
Zlaté Hory jsou slezským městem, ležícím
na severovýchodním okraji okresu Jeseník.
Na dohled od okraje tohoto městečka je hraniční přechod do Polska.
Zlaté Hory byly významným poutním místem, ale je především známo svou těžbou
zlatonosné rudy. V současnosti se zde již
těžba rudy neprovádí a z některých štol byly
vybudovány turisty navštěvované ukázkové
trasy.
Městečko je také známo svojí dětskou
ozdravovnou, zaměřenou na léčbu dýchacího ústrojí. Je to jedna z lokalit s nejčistším
vzduchem v ČR. Zajisté tomu přispívají zdejší lesy, vodní toky a také to, že zde nebyl nikdy v minulosti budován těžký průmysl.
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Nedaleko nad městečkem se vypíná Biskupská kupa. Tato kupa se nachází v tzv.
Zlatohorské vrchovině. Na jejím vrcholu
stojí nejstarší rozhledna v Jeseníkách.
Součástí tohoto provinčního městečka je
také nedaleká osada Rejvíz. Nachází se zde
rozsáhlý komplex rašelinných ekosystémů
s jedinečným zastoupením živočichů a rostlin.
V této osadě byla zachována původní architektura, a tak při návštěvě této osady na
vás dýchne doba dávných časů, které mnohdy známe už jenom z knížek nebo skanzenů.
JESKYNĚ NA POMEZÍ A JAVORNÍK
Ať už pojedeme autem, autobusem, nebo
vlakem, do těchto jeskyní a i tohoto provinčního městečka se ze Zlatých Hor dostaneme
pohodlně během krátké doby.
Jeskyně na pomezí jsou krasové jeskyně
s jedinečnou krápníkovou výzdobou. Leží
v zalesněném svahu nedaleko silnice a železnice, vedoucí z Lipové-lázně, do obce Vápenná. Od roku 1965 jsou národní přírodní
památkou. Návštěvní trasa touto jeskyní je
dlouhá asi 390 m a trvá 45 minut. Průměrná
roční teplota je zde 7,7 °C.
Popojeli jsme kousek dále a jsme opět na
okraji naší vlasti, nedaleko hranic s Polskem.
Javorník leží v tzv. Českém Slezsku, na
úpatí Rychlebských hor. Toto malé kouzelné
městečko má asi 2800 obyvatel. První zmínka se váže k roku 1290 a je zaznamenána
v rejstřících desátků vratislavského biskupa. K roku 1307 se objevuje první zmínka
o hradu. Dnes je to státní zámek Jánský vrch.
Až do roku 1945 tento zámek sloužil jako letní rezidence vratislavských biskupů.
Dnes jsou prostory tohoto zámku přístupny veřejnosti. Za zmínku stojí stálá výstava
dýmek, jedna z největších u nás. Na zámku
je také zachováno a je plně funkční plynové
osvětlení místností.

Zajímavé jsou také textilie, kdy zde jsou
k vidění záclony staré 150 let. V průběhu celé
zámecké sezony jsou zde pořádány různé zajímavé akce.
V tomto koutu naší vlasti je jistě mnohem,
mnohem více zajímavostí, než jsem vám stačil ve svém krátkém příspěvku představit.
Za zmínku jistě stojí: Schrothovy lázně
v Dolní Lipové nebo vesnička Travná, popřípadě hraniční vesnička Bílá Voda a další
a další. Je to kraj tak trochu jak se říká Bohem zapomenutý. Po roce 1989 jakoby naši
čelní představitelé na tento kout naší země
zapomněli, a tak zde bývala po zániku státních statků a textilního průmyslu místy až
40% nezaměstnanost. Snad se pomalu blýská na lepší časy a snad si i vláda a parlament

uvědomí, že i zde žijí naší spoluobčané.
CO KAKTUSÁŘI? TOŤ, TO JE OTÁZKA,
KTEROU SI PUTOVÁNÍM NAŠÍ VLASTÍ
VŽDY KLADU.
Jak jsme měli sami možnost se při jednom
z našich výletů přesvědčit, i kraj Olomoucký
má své kaktusáře s pestrými, nádhernými
sbírkami, kteří svému koníčku rozumí.
Každoročně se v tomto kraji pořádají při
různých příležitostech výstavy kaktusů a
sukulentů. Kdysi před mnoha lety jsem navštívil město Jeseník a i tam pořádal pěstitel
této pichlavé krásy u autobusového nádraží
malou výstavu. Ta byla spojena s výstavou
papoušků, a tak snad ještě i dnes tyto výstavy tento pán pořádá.

Užovka stromová

AKTUÁLNÍ INFORMACE OHLEDNĚ KONÁNÍ PŘEDNÁŠEK
NAJDETE NA NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH
WWW.ASTROPHYTUM.CZ
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SCHŮZE VÝBORU 14. 7. 2020
Na červencové schůzi výboru bylo potvrzeno datum konání sympozia - 10. října 2020.
Na nejbližší členské schůzi v září bude mít přednášku Josef Odehnal, tématem je jeho cesta
do Chile. Podzimní zájezd na Vysočinu obsáhne čtyři sbírky, je hlášen plný autobus.

SCHŮZE VÝBORU 18. 8. 2020
Srpnová výborová schůze se konala u Petra Metely. Řešili jsme opět sympozium: přednášející, vstupenky, reklamní placky, rezervaci míst na oběd. Pro zájezd v září máme potvrzeny
návštěvy všech vybraných sbírek. Na závěr přání Jirkovi Kolaříkovi k narozeninám, občerstvení, volná diskuze.

ČLENSKÁ SCHŮZE 4. 9. 2020
Po delší době se mohla konat členská schůze s přednáškou. Účast byla hojná, přednášku měl Josef Odehnal, který nám popsal svoji cestu do jižní Ameriky, konkrétně do Chile.
Na článek a obrázky z jeho přednášky se můžete těšit v některém z dalších čísel AZETu.

SCHŮZE VÝBORU 15. 9. 2020
Sešli jsme se tradičně v pět hodin u předsedy Petra Metely v Líšni, tentokrát v plném
počtu. Před začátkem schůzování jsme pogratulovali př. Hrubému za čtvrté místo na mistrovství světa v rýžování zlata v kategorii veteránů. Poté jsme se již věnovali kaktusářským
záležitostem. Přednášku Pepy Odehnala jsme zhodnotili příznivě, zájezd na Vysočinu se také
vydařil. Účast na sympoziu kvůli omezení vycestování z důvodu koronaviru odřekl první
přednášejí - Albert Škrovan ze Slovenska. Schůze byla zanedlouho u konce, následovala další
gratulace př. Hrubému, tentokrát k narozeninám.

SYMPOZIUM 10. 10. 2020
Sympozium se nekonalo díky omezením vyplývajícím z pandemie koronaviru COVID-19.

INZERCE
Prodej sbírky kaktusů
Z rodinných důvodů jsem nucen nabídnout k prodeji svoji sbírku kaktusů. Jedná se o přibližně 10 m2 rostlin, kde nejstarší mají asi 30 let. Sbírka se nachází v Brně-Židenicích a nabízím
ji nejlépe vcelku. Bližší informace na tel. 605 148 367, popř. na e-mailu ppouc@seznam.cz.
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PLZEŇSKÉ DOJMY
— Petr Zeidler

Plzeňské kolokvium není jen posezení
u Jirky Musila a sobotní dopolední přednášky. Je to i návštěva sbírek a ta se v mém
případě vydařila nad míru mého očekávání!
Míla Hájek a jeho cit, s jakým pěstuje své
kaktusy nebo pohostinnoust Jirky Vinaře, to jsou věci, na které budu ještě dlouho
vzpomínat! Co se však povedlo víc než jsem
mohl doufat, byla návštěva u jednoho velmi
příjemného, sympatického, pohostinného
a upovídaného člověka, který kaktusům rozumí a umí je jako málokdo jiný. Ten člověk
je Mirek Naxera.
Původně jsem o této návštěvě nechtěl vůbec psát. Někdo by si možná myslel, že ze
strachu. Mirkův kaktusářský život je poznamenán několika šarvátkami se závistivými
a zlými lidmi a šrámy z těchto bitev jsou cítit ve vzduchu ještě dnes. To v mém případě
rozhodně důvod nebyl!!! Pokud udržím slušnou a srozumitelnou formu svého psaní, exi-

stuje jediný člověk, který mi do toho má co
kecat, a to je majitel sbírky!
Někdo by si snad mohl myslet, že u Mirka není co zajímavého k vidění. Myslím si,
že Mirek Naxera je natolik vyhlášený kaktusář a pěstitel, že tohle může být jen těžko
uvěřitelná představa.
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Když jsem u Mirka byl a mohl jsem obdivovat ovoce jeho celoživotní práce, mohl
jsem si s ním také popovídat. Je to velmi
milý a hodný člověk, dokonce došlo i na
domácí uzené a kdybych nebyl autem, jistě
bychom si dali i skleničku vína nebo plzeňského piva. Jenomže jsem nabyl dojmu, že
Mirek nestojí o popularitu, nestojí o zájem
nezasvěcených očí, netouží po tom někomu
něco vysvětlovat, ukazovat a jak sám říká s
kaktusy už končí, už ho to nebaví. Má rád
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kolo a letadýlka, ale kaktusy už nejsou náplní jeho života. Z úcty k němu jsem se tedy
nechtěl rozepisovat o něm ani o jeho sbírce
a přitahovat na jeho osobu případnou nežádoucí pozornost... Jeden telefonát však vše
vyjasnil a já zjistil, že mé obavy jsou liché.
Můžu se s vámi podělit nejen o své zážitky,
ale i o fotograﬁe, které jsem pořídil. Bohužel
jich není mnoho.
Když jsem se v sobotu podvečer připomněl
Mirkovi, aby se mnou na nedělní dopoledne

počítal, jak bylo domluveno a nejel třeba na
již zmiňované kolo, odpověděl mi „a nemůžete dojet teď?“ Riskovat, že zítra bude na programu cyklistika jsem nechtěl a tak nezbývalo než souhlasit. Byl jsem sice zaskočen a
hlavně nepřipraven, ale co se dá dělat. Mobil
na 20 %, foťák snad ještě míň a nabíječky na
penzionu... tahle situace prostě nemá řešení,
a tak nezbývalo než vyjet a nechat to koňovi, ten má větší hlavu. Ale dopadlo to dobře. Viděl jsem nádhernou sbírku krásných
velkých rostlin. Záplava „horizontíků“ snad
všech možných tvarů, barev a vytrnění, obří
Melocactus azureus, nádherné uebelmannie,
copiapoe a nebo echinocereusy. To vše je
u Mirka k vidění. Nesmím zapomínat ani na
má oblíbená astrophyta. I ty má Mirek stará,
ale krásná! Nivea, ornata, capricorne, vše v
perfektní kondici, bez ﬂíčku a vady. Prostě nádhera! A když má člověk štěstí, nejen
že mu Mirek neujede na kolo, ale ještě si
s ním krásně popovídá. O kaktusech, o pivu,
o životě a o dalších zajímavých věcech. Prostě pro mě super zážitek, jedna z nejkrásnějších sbírek, které jsem kdy viděl. Jen dou-

fám, že Mirek s kaktusy neskončí. Byla by
to dle mého mínění velká škoda nejen pro
Plzeň a tamní kaktusáře, ale pro nás všechny! Tak se kochejte a žasněte nad obrovským
umem jednoho super člověka, kterého jeho
kaktusářský um proslavil, ale také mu ublížil. Já osobně jsem Mirka moc rád poznal
a doufám, že má letošní návštěva u něj nebyla poslední!
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Fockea edulis (Thunbg.) K. Schum
— Radek Čech, foto na titulní straně

Poprvé se tato rostlina objevila, když ji popsal švédský botanik Carol Peter Thunberg
v roce 1794 jako Pergularia edulis. V roce 1895
jí dal deﬁnitivní jméno německý botanik
Karl Moritz Schumann, který stál 6. listopadu 1892 také u zrodu DKG (Německá kaktusová společnost).
V roce 1998 popsal její varietu Gordon
Douglas Rowley Fockea edulis var. capensis
(Endl) G. D. Rowley.
Fockea edulis roste na jihu Afriky v Angole
a Namibii. Je to liána z čeledi Asclepiadaceae
a o zásobování vodou se stará ztloustlý kořen, který může narůstat do velikosti několik desítek cm. Při poranění roní bílý latex.
U domorodců je hlíza příjemným zpestřením jídelníčku. Kaudex má zelenou, později
šedavou barvu, na povrchu může být hrbolatý až bradavičnatý. V přírodě roste převážně pod zemí, kde také rychleji narůstá
do větších rozměrů. Výhonky, které se často větví, jsou slabé několik mm v průměru,
ale mohou však dorůst až do délky 2 m.
Hladké listy jsou na okrajích mírně zvlněné.
Nazelenalé pěticípé květy jsou malé a nevýrazné.

Pěstování je poměrně jednoduché. Základ, jako u všech sukulentních rostlin,
je propustný a výživný substrát. Semenáč50 | AZET 4/2020

ky uvítají každoroční přesazování, u starších postačí větší přestávky. Velmi dobře
snáší jak plné slunce, tak i polostín. Co se
týče zálivky, má Fockea edulis jednu dobrou
vlastnost, když hlíza začne měknout, je to
přesně signál, že potřebuje vodu. Napije se
během několika dní a kaudex opět ztvrdne.
Zimování má dvě roviny. Pokud je teplota
nad 10 °C, zůstává rostlina stálezelená, lístky neopadají a zalévá se pravidelně jednou
za jeden až dva týdny. Pokud je teplota nižší,
zálivka se provádí pouze udržovací (jednou
za měsíc trochu) a výhony začnou sesychat.
Teplota by neměla klesnout pod 5 °C. Množení je nejlepší ze semen, je možné zakořenit
i jednoleté výhony, výsledek je však nejistý
a nezaručuje, že kaudex vůbec vyroste. Velmi dobře snáší řez nadzemních částí výhonků, kterým lze docílit hezčího bonsajovitého
vzhledu. Stvol při poranění roní také bílý
lepivý latex, který není jedovatý na rozdíl od
euforbií.
Zdroj: internet

„RUMUNSKÝ“ KAKTUS
— Karel Kašpárek

Na jedné ze svých cest do hor za kytkama jsem v roce 2013 s cestovní kanceláří
Kudrna zavítal do méně známých pohoří
Nemira, Ciuc, Născălat a Hăşmaş. Nejsou
vysoká, nejvyšší hora je jen asi o 100 metrů
vyšší než Sněžka v Krkonoších, hodně se tu
pase. V oblasti žije převážně maďarská menšina (po rozpadu Rakousko-Uherska přišlo
nově vzniklé Maďarsko o 2/3 území bývalého
Uherska) a tak na naučené bună ziua (dobrý
den) tu nikdo neodpovídá. Pokud ale pozdravíte jó napot, tváře místních se rozzáří a rádi
se s vámi dají do hovoru. Smůlou je, že tím
moje jazykové schopnosti obvykle končí ;-).
Počasí nám tentokrát příliš nepřálo - denně pršelo, sněžilo nebo padaly kroupy, na
hřebenech se válely mraky a pod pláštěnkama jsme byli mokří od vlastního potu.
Kytiček včetně orchidejí bylo všude plno, ale
fotit se pořádně nedalo. Nakonec i průvod-

ce z cestovky, jejímž heslem je „Není špatné
počasí, je jen špatné oblečení“, uznal, že si
zasloužíme trochu sucha a na poslední den
před odjezdem objednal spaní v chatičkách
u hotelu, v němž jsme se mohli i vysprchovat.
V hotelové hale, kde jsme si dávali pivo
osvědčených značek Ursus (to je nejlepší a
nejsilnějsí), Ciucaş nebo Timişoara, byl v obrovském květináči jakýsi fylocactus. Obvykle si ze svých výletů vozím nějaký netřesk,
který dopravu snadno přežije a cedulka se
jménem pohoří pak připomíná, kde jsem k
němu přišel. Když ale kolega veterinář ze
Slezska uštípl jeden výhon, neodolal jsem
také. A letos konečně vykvetl. Není to určitě žádný špek, zřejmě nějaké hybridní Epiphyllum, jehož pěstování nevyžaduje velké
umění. Pro mě je to ale milá vzpomínka na
jedno mokré balkánské putování.

AZET 4/2020 | 51

SCHŮZE NOTOSEKCE V HOŘICÍCH V PODKRKONOŠÍ 21.–23. 8. 2020
— Milan Kovář, foto V. Bradna, P. Kaloč

Když jsem 21. 8. v pátek vystoupil v Hořicích z vlaku s př. Stuchlíkem, netušil jsem,
že se budu 3 dny cítit jako VIP. Byl jsem organizátorem akce př. Vláďou Šormou nasměrován do jeho auta a celou akci opečováván
neuvěřitelným způsobem. Prakticky jsme
neudělali vlastní krok, vše bylo perfektně
zorganizované a klapal i časový rozvrh, což
nebývá pravidlem.
Standa mi navrhl, abych se, jestli mohu,
domluvil s př. Kaločem, kdo akci nafotí
a kdo napíše referát. Nevím, jak píše př. Kaloč, ale vím, jak fotím já, takže bylo rozhodnuto – opět píši já.
Dorazili jsme kolem 16. hodiny přes
všechna zpoždění ČD a zašli se ubytovat. Poměrně levně a slušně, 500 Kč za 2 noci není
v dnešní době mnoho, jídlo a pití se však
blíží brněnským cenám. Vzpomněl jsem si
na jiný 21. srpen. Tehdy jsem u albánských
hranic poslouchal vysílání ilegálního čs. rozhlasu a bál se, jestli se vrátím domů. Ale je

Ve sbírce V. Šormy
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to pryč a snad už něco podobného nezažiju.
Po večeři jsme se shromáždili na zahradě
u Šormů, kde se konala prohlídka sbírky.
Úžasný střešní skleník a velká sbírka orientovaná spíše na jižní Ameriku, množství výsevů – asi z vlastních sběrů v terénu. Roubuje se na Stetsonia coryne a na méně obvyklou
Lobivia kermesina a kytkám to svědčí. Bohaté pohoštění a široký výběr alkoholu spolu
s odvozem až k ubytovně příjemně završil den.
Sobotním ránem se přesunujeme do
městského muzea v Hořicích a v 10.00 zahajujeme. Solidní účast 22 přítomných.
Př. Stuchlík vítá zahraniční účastníky, předsedu Internoto př. Prausera, pokladníka př.
Krämera a klasicky př. Gemmricha. Standa
vzpomenul 50 let existence Notosekce – je
až stěží uvěřitelné, že spolek vydržel tak
dlouho. Probrala se pokladní zpráva, peníze
zatím jsou. Poděkování patří př. Dohnalíkovi, končí ve funkci pokladníka, inu, nikdo
nemládne. Padl návrh uspořádat v květnu

Večerní posezení

2021 Notosekci společně s Internoto v Plzni,
návrh byl přijat pozitivně. Po tomto úvodu
začal blok přednášek, pokusím se alespoň
heslovitě nastínit jejich obsah.
Př. Stuchlík: v r. 1970 vzniká zásluhou
dr. Janouška časopis Minimus, v červnu 1970
se schází ve Zlíně notoﬁlové. Dále se zmiňuje
o historii časopisu, akci semen a rostlin.
Vzpomněl významné členy Notosekce, zmínil spolupráci se zahraničními notoﬁly.
Př. Prauser: N. concinnus v již. Brazílii
a sev. Uruguayi.

Srovnává květy rostlin okruhu N. concinnus.
Všímá si N. concinnus v. gibberulus, naleziště
a nové nálezy.
Př. Stuchlík vzpomněl svých návštěv Brazílie v Rinçon da Bolsa. Obrázky z návštěvy
r. 2002 ukazují Wigginsia sellowii, N. rauschii,
herteri a mammulosus. Doprovodnou kaktusovou vegetaci tvoří často rostliny rodu
Frailea. Návštěva 2004 - vzrůstá poškození
rostlin, ale na nalezištích nadále existují.
2011 – nalezen N. mammulosus s oranžovým
květem, proměna habitu W. sellowii s věkem.

W. Prauser, W. Gemmrich, P. Krämer, P. Kaloč

Sbírka L. Mejstříka
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Po přestávce na oběd pokračoval blok
přednášek. Po celou dobu přednášek př. Šorma obětavě zajišťoval občerstvení a kávu.
Př. Vích: Ochrana rostlin na nalezištích
neexistuje.
Argentina: W. calvescens – mění se její prostředí, více srážek a méně pastvy rostlinám
nesvědčí.
Rio Grande do Sul: zmizely tilandsie
a většina kaktusů, méně se pase a více roste
tráva, více srážek. Na většině dalších lokalit
vidíme stejný smutný obraz – bezhlavé ničení původních biotopů.
Př. Šorma: wigginsie z výsevu, porovnává semenáče wigginsií z různých lokalit
a ukazuje rozdíly. No, připadaly mi ty kytičky prakticky stejné, nejsem odborník, jsem
pouhý pěstitel.
Př. Stuchlík: Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguay.
Argentina: W. calvescens v čistém písku,
Frailea pumila, Gymnocalycium mesopotamicum, Echinopsis rhodotricha, N. turecekianus.
Rio G. d. Sul : N. mammulosus, Wigg. spec.,
Wigg. calvescens, G. uruguayense.
Uruguay: mammulosusy, N. rutilans f. robustior, růžový mammulosus. N. roseiﬂorus,
roseoluteus, mueller-melchersii, wigginsie, concinnusy.

Schůze probíhá
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Ve sbírce J. Matouše

Snad jsem podal alespoň nástin přednášek,
už jsem si zvykl na vysokou odbornou úroveň a kvalitní fotodokumentaci, pro mě jako
pro amatéra je to až škoda. Co mi připadne zbytečné? Debaty o nálezech A. V. Friče
a o jeho sběrech v terénu – po 100 letech
se těžko něco dohledává, také některé debaty
o rostlinách pro většinu z nás (laičtí pěstitelé) jsou až zbytečně odborné. Vyjadřuji jen
svůj názor a nechci se nikoho dotknout.
Následovaly návštěvy sbírek, všiml jsem
si návratu wigginsií do popředí zájmu,
to o ostatních podrodech notokaktusů nelze říci, vnímám to jako chybu, notokaktusy všeobecně ze sbírek mizí a na nalezištích
už mnohde nejsou.

Př. Fischer nás pozval v sobotu po večeři
do sbírky orientované na jižní Ameriku. Rozsáhlá sbírka mediolobivií – to by ocenil spíše
specialista, poprvé v životě jsem viděl kompletní rod Weingartia včetně nových nálezů.
Bohužel nic k prodeji a ani jsem nic nevyloudil.
Př. Mejstřík v Třebechovicích pod Orebem
předvedl v neděli nádherné „horizontíky“.
Chtěl bych mít tolik místa, abych mohl mít
od jednoho sběrového čísla 10 a více exemplářů. Také uebelmannie neměly chybu,
ale ta forma Ueb. pectinifera v. eriocactoides
s krátkými trny sváděla až ke krádeži, bohužel nebyla na prodej.
Př. Matouš je orientován na Chile, mám
rád kopiapoe, a tak jsem si přišel na své.
Ve všech sbírkách i tady rostliny v nadstandardní kondici a velikostech, někdy mám
chuť, když to vidím, rozdat svoje kytky a nechat toho.

Př. Duben je známý velkopěstitel a obchodník, má řadu skleníků a rozsáhlý sortiment rostlin. Pustil nás do všech pěstebních
„hangárů“. Bohužel ohromné množství rostlin a „západoevropské“ ceny spíše odrazují
od nákupu. Asi jsem nebyl sám, kdo nic nekoupil.
Př. Grund: u něj už pokolikáté, zlobí mě
s hnědou kristátní Copiapoa laui, nedá
a nedá. Tvrdil mi, že si mohu kousek odroubovat, než jsme k němu dorazili, už mu
to „odborníci“ rozmluvili. Tak zas nic. Jirko, hlavně ať ti zůstane optimistický pohled
na svět. Kytky, kafe a už jede vlak z Třebové
do Brna, poslední mohykáni Stuchlík,
Krämer a Kovář se rozcházejí.
Bylo to moc fajn, ještě jednou poděkování
př. Šormovi a všem účastníkům za úžasnou
akci. Zdar příští Notosekci (bude, plk. Prymulo?) v Plzni!

Účastníci schůze
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TAKOVÁ DOCELA MALÁ VÝSTAVA
— Stanislav Stuchlík, foto Roman Bukáček

Koronavirus zasáhl do všech oblastí lidské
činnosti, záliby nevyjímaje. Ani kaktusářství
nebylo ušetřeno, naplánované jarní výstavy kaktusů zmizely ze scény jako poslední
sníh na jarním sluníčku. A přece koronaviru navzdory se v Brně uskutečnila výstava
kaktusů. Rozsahem malá, spíše je vhodnější
ji nazvat výstavkou nebo ještě lépe minivýstavkou. Proběhla na obvyklém místě, tzn.
ve Čtyřlístku na popud jeho majitele a ředitele Pavla Kutílka, ale ve zcela jiném duchu
a termínu než jiné roky. Astrophytum rádo
sáhlo po této nabídce, aby se alespoň trochu mohlo prezentovat a pro výstavku byli
také prodejci, kteří letos přišli zkrátka. Akce
byla jednodenní, proběhla 19. září. Stejný byl
prostor konání výstavy a prodeje, tj. skleník,
ve kterém se v poslední době konají naše výstavky, jinak bylo vše jiné (včetně roušek).
Vystavovatel byl jenom jediný – Petr Metela,
kterému je třeba poděkovat, že vše zorganizoval a na výstavku přivezl 28 svých rostlin.
Pravda, běžně jich míváme o dva řády více,
ale letošek není běžný. Prodejců bylo sedm
a prodávali si sami – J. Dohnalík s paní,
J. Drápela s paní, F. Chládek, M. Kovář,
J. Odehnal, Urbanovi a Š. Vavrečková.

Návštěvníků bylo pochopitelně méně než
při obvyklých výstavách na jaře, ale přesto
si mohli prodejci alespoň částečně kompenzovat jarní výpadek v prodeji rostlin. Lépe se
prodávalo dopoledne, kdy byla větší návštěvnost, především skupina Poláků ukázala velký zájem o nákup.
S podzimní výstavkou ladilo podzimní
aranžmá, místo obvyklých banerů s kaktusářskou tematikou na stěnách a výkresů
žáčků z mateřské školy byly hlavním aranžérským prvkem dýně v různých velikostech, tvarech a barvách, nainstalované pracovníky Čtyřlístku. K tomu zavěšené rostliny
a popadané barevné listí – a atmosféra podzimu byla i ve skleníku.
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