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Mário Snopka

Pár slov na úvod
Na úvod by som chcel napísať, že som sa odhodlal znova
vzkriesiť klubový časopis, i keď len ako ročenku. Postupne, počas roku budem dávať dokopy materiály, z ktorých budem potom vychádzať a písať články o našom
klube. Malo by sa tu objaviť všetko, čo sa počas roku
v klube udialo a nielen priamo v klube. Nájdete tu množstvo zaujímavých článkov aj z akcií iných klubov, ktoré sa
niektorým z nášho klubu podarilo navštíviť. Taktiež sa
budem snažiť oslovovať niekoľko ľudí na názor akcií
usporiadaných našim klubom. Nejde mi o to, aby nás niekto velebil ako sme tú či onú akciu perfektne pripravili,
i keď aj také slová zahrejú pri srdci, vtedy človek zistí, že
to má zmysel, ale aj o názory, čo by sa malo zlepšiť alebo
zmeniť. Všetky naše akcie, ktoré poriada, náš klub zviditeľňujú a posúvajú zasa o kúsok vpred. Tiež tým pútame
pozornosť a poskytuje možnosť pridať sa k nám do klubu, novým členom, ktorých oslovili tieto úžasné rastliny.
Môj názor je, že keď sa nám podarí sem tam upútať, čo
i len jedného človeka, ktorý sa k nám pridá, nie je to már-

ne. No ako už každý z nás vie, kaktusárov a sukulentárov
ubúda, mladých to nejako nezaujíma, radšej sedia doma
a „čumia“ do monitora, tabletu alebo mobilu. Treba len
dúfať, že ich to postupom času omrzí a budú chcieť niečo
aj robiť. Predsa aj my si uvedomujeme, že budúcnosť
tejto našej krásnej záľuby je práve v mladých ľuďoch,
ktorý budú schopný v tom pokračovať.
Ešte by som chcel poďakovať všetkým, ktorý mi pomohli s článkami alebo aspoň s pár vetami do tejto ročenky,
bez toho by mi to veľmi dlho trvalo. No nielen to, bolo by
to v podstate len o jednom človeku, takto sa tu podieľalo
viac ľudí a tým je aj väčšia rozmanitosť myšlienok, čo je
môj cieľ. Preto verím, že aj do budúcna mi s tým pomôžete, možno oslovím zasa niekoho iného, ale len preto,
aby sa v daných článkoch a úvahách neopakovali tie isté
mená. Ako si určite všimnete, nielen členovia nášho klubu mi pomohli s článkami, ale aj iný kaktusári, či osobnosti, zaoberajúci sa týmito rastlinami. Verím, že aj
v budúcnosti niekoho takého nájdem.

Uebelmania pectinifera

Foto: Mário Snopka
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Mário Snopka

Termíny schôdzí a akcií 2017

Náš klub už od roku 2000 poriada 10 klubových schôdzí a jednu výnimočnú, ktorá sa koná vždy na konci roku, ktorá
je spojená už tradične s nejakou prednáškou.
13. január - Bol to druhý týždeň v mesiaci. Videli sme prednášku o rode Melocactus peruvianus v lokalitách v podaní
Mária Snopku. Pozreli sme si aj fotografie zo zbierok Asclepiadaceae.

Foto: Mário Snopka

3. február - Prednáška v podaní Róberta Cipára a Mária Snopku - Rody Oreocereus a Espostoa na náleziskách a v
kultúre.
3. marec - Hodnotiaca členská schôdza, zrušenie členstva u záhradkárov a
taktiež sa rozoberali aj prípravy na výstavu, výlet a aj sympózium.
7. apríl - Prednášku nám spravil Albert Škrovan o jeho ceste po Bolívii.

Foto: Mário Snopka

Foto: Mário Snopka

Foto: Albert Škrovan

Foto: Albert Škrovan
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5. máj - Prípravy na výstavu a výlet. Prednáška bola v podaní Mária Snopku o miniatúrnom peruánskom rode
Pygmaeocereus.

Foto: Mário Snopka
Foto: Mário Snopka
25.- 27. máj - XVIII. Výstava kaktusov a sukulentov v
Kalokagatii - centre volného času na Streleckej ulici č.1, spojená s predajom prebytkov.
2. jún - Zhodnotenie výstavy a príprava na výlet do Ostravy a Českého Těšína. Pozreli sme si aj fotografie z výstavy od
rôznych členov klubu.
4. august - Opekačka u predsedu v zbierke, v Cíferi.
31. august Tentokrát to bol štvrtok, kôli tomu, že 1.septembra tam nik nebude - v Strednej poľnohospodárskej škole
na Zavarskej ulici 5840/9. Príprava miestnosti na sympózium a organizačné pokyny.
2. september - XVIII. Jesenné stretnutie kaktusárov.
6. október - Zhodnotenie sympózia a prednáška o rode Ferocactus v podaní Dušana Kĺbika.

Ferocactus emoryi

Foto: Dušan Kĺbik
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Ferocactus macrodiscus

Foto: Dušan Kĺbik

3. november - Prednáška v podaní Róberta Cipára - menej rozšírené lobívie v zbierkach (okruh maximilliana, pampana,
acanthoplegma a lateritia).

Foto: Róbert Cipár

Foto: Róbert Cipár

1. december - Mikulášska schôdza s tombolou.
29. december - Tradičnú koncoročnú prednášku nám spravil Roman Staník o jeho jesennej ceste po Mexiku 2017.

Foto: Róbert Cipár

Foto: Róbert Cipár
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XVIII. Klubová výstava kaktusov a sukulentov 2017
Róbert Cipár „Výstava OZ Klubu kaktusárov a sukulentárov ISLAYA sa uskutočnila v tomto roku už po 18 – ty raz.
Áno, čas letí ako voda. Rastlinám v našich zbierkach přidáva na kráse a nás obohacuje o šediny a spomienky na
spoločne strávené chvíle. Práve klubová výstava je jednou z príležitostí, ako prezentovať výsledky svojej záľuby a zároveň stráviť zopár príjemných okamihov v spoločnosti priateľov a známych. Na inštaláciu výstavy sme
opäť využili exteriérové priestory Kalokagatie – CVČ na
Streleckej ulici. Výstavná plocha obkolesená zeleňou len
umocňuje intímne prostredie, ktoré máme k dispozícii.
Oáza zelene v centre mesta je ideálnou základňou pre
kolegov - pestovateľov a tiež pre návštevníkov – nadšencov exotickej krásy týchto rastlín. Prichádzajú skalní, ale
i náhodní okoloidúci. Väčšina z nich zotrvá aspoň chvíľu,
kochajú sa pestrou paletou farieb kvitnúcich rastlín a ich
bizarnou krásou. Malý okamih v dnešnej uponáhľanej
dobe, ktorý ich prinúti pokľaknúť a sledovať detaily prírody. Mnohí sa v priebehu trvania výstavy opätovne
vracajú, prichádzajú s rodinami a známymi. Fotia, sledu-

jú a debatujú. Kladú množstvo otázok, na ktoré službukonajúci kolegovia trpezlivo odpovedajú. Pre niektorých
atrakcia, pre mnohých možno prvý poriadny kontakt
s prírodou a podľa sledovania aj návrat do detských čias,
keď sme sa vedeli tak krásne nadchnúť. Rozžiarené oči
nadšencov, keď sa preberajú sortimentom predajných
rastlín a pobehujú medzi pultami hľadajúc tú „svoju
vytúženú“ rastlinu stoja za to. Každý člen našej spoločnosti sa snaží počas výstavy predstaviť to naj zo svojej
zbierky, prezentovať sa pred kolegami a zároveň má možnosť spoznať, čo nového sa objavilo u „suseda“. Preberajú sa rastliny, pestovateľské postupy a taxonómia. Znie
botanická latina. Samozrejme vždy zostane čas na príjemné súkromné rozhovory. Výstava je proste taký malý
kaktusársky sviatok. Je za ním veľa práce, spojenej
s organizáciou a inštaláciou expozície. Je za ním ochota
ľudí obetovať kus svojho voľného času pre iných a sprostredkovať im možnosť pokochať sa krásou. Za to im patrí veľká vďaka. Dúfam, že priložené fotografie aspoň
čiastočne vystihnú atmosféru podujatia.

Pohľad na výstavnú plochu + dva zábery z vystavovaných rastlín Róberta Cipára
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Foto: Mário Snopka

XVIII. Klubová výstava kaktusov a sukulentov 2017
Daniel Pokšiva: „ Tradičná výstava kaktusov a sukulentov sa konala v termíne 25. - 27. mája 2017 na už tradičnom mieste v Kalokagatii – centre voľného času v Trnave. Vonkajšie priestory v záhradnej časti nám tu poskytujú skutočne kvalitné prostredie a zázemie. Poloblúkový „„ amfiteáter ““ s možnosťou sedenia na lavičkách,
je výborným miestom na prezentovanie rastlín. Návštevník je doslova obklopený kaktusmi. Ide o nespornú výhodu oproti výstavám, ktoré sa konajú v interiéroch.
Máme množstvo pozitívnych ohlasov od návštevníkov
a mnohí si prichádzajú na výstavu len tak posedieť a zrelaxovať. Tento rok sme výstavu zorganizovali už po 18. krát. Počasie nám prialo a počas troch dní bolo krásne teplé slnečné počasie. Aj keď sa to návštevníkovi možno
nezdá, príprava (navážanie rastlín, stráženie, služby, uloženie rastlín) a samotná inštalácia, zaberie pomerne veľa
času, no výsledok stojí za to. Každý rok sa snažíme o nejakú novinku. Na tohtoročnej výstave bol centrálny priestor upravený do formy pyramídy, kde na jednotlivých
stupňoch boli prezentované väčšie rastliny. Koncept vý-

pokračovanie

stavy sa nezameriava na mená vystavovateľov ani rastliny nie sú rozdelené podľa rodov alebo lokalít, resp.
štátov, kde rastú, no dôraz je kladený na celkové estetické stvárnenie a vyznenie výstavy. Mnohé rastliny sú
prezentované v zaujímavých keramických črepníkoch,
ktoré ešte podčiarkujú ich krásu. Tak, ako každý rok,
návštevník mal možnosť prezrieť si širokú škálu rodov
a druhov, no a na najmenších čakala tombola. Zabezpečený bol tiež poradenský servis, konzultácie a predaj rastlín pre prípadných záujemcov. Výstava je každoročne
hlavnou akciou, ktorou sa náš klub prezentuje smerom
k verejnosti, no je tu aj priestor na stretnutie a debatu
medzi členmi klubu. Tiež je tu čas a priestor na obdivovanie rastlín priateľov. Mnohí posedenie na výstave, pri
grilovanej klobáske a pivečku, radi využívajú. Ročník výstavy 2017 dopadol na jednotku a zaradil sa k predošlým
úspešným ročníkom. Dúfam, že nadšenie, dobrá nálada
a nové nápady nás budú sprevádzať aj v budúcich rokoch. Ešte malá zaujímavosť tento rok navštívila našu
výstavu aj folklórna hviezda Vlasta Mudríková.“

Detail kvitnúcej rastliny z výstavy a spomínaná Vlasta Mudríková

Foto: Daniel Pokšiva
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XVIII. Klubová výstava kaktusov a sukulentov 2017
Róbert Cuninka: „ Myslím si, že naša výstava má stabilne
veľmi dobrú úroveň, keď to porovnám aj s inými výstavami, ktoré som videl. Páči sa mi na nej hlavne to, že je
vonku - to prírodné prostredie sa mi oveľa viac pozdáva,
ako keby to bolo vo vnútri v miestnosti. Taktiež predaj

pokračovanie

rastlín je omnoho lepší, ako keď sme začínali. Rozmýšľal
som aj nad tým, čo sa my nepáči, prípadne čo by sa v
našej situácii dalo nejako zlepšiť a priznám sa, že ma nič
také zásadne nenapadá. “

Foto: Mário Snopka

Foto: Daniel Pokšiva

Foto: Mário Snopka

Foto: Daniel Pokšiva
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Výlet do Ostravy a Českého Těšína 2017

Blažej Strašifták

Ako každý rok sme sa rozhodli usporiadať klubový výlet do lenty z Južnej Afriky. Zbierka bola krásna, bohatá na
zbierok našich západných susedov. Po desiatich ro-koch sme rôzne druhy rastlín, tiež sme si mohli nakúpiť pekné
sa znovu vybrali do Ostravy a okolia. Termín sme dohodli na semenáče.
16. - 17.6.2017. Posledné roky sa nám osvedčilo objednať
menší autobus. Výhody takéhoto ce-stovania oproti použitiu
viacerých áut sú v mnohých aspektoch. Väčšina pasažierov
nastúpila na železničnej stanici o 6:00 hod a po ďalšej
zástavke, kde nastúpili ostatní členovia sme opustili Trnavu
smerom na sever.
Po viac ako 200 km jazdy sme sa o pol deviatej dostali do
Frýdku Místku do prvej zbierky nášho zájazdu k Miroslavovi Halfarovi. Zbierku pána Halfara tak ako aj sko-ro
všetky ostané ktoré sme mali v pláne navštíviť, sme už videli,
ale desať rokov je dosť dlhá doba. Videli sme tam veľa
krásnych mexických kaktusov, ktoré pôvodne v jeho zbierke
prevládali. Teraz sme však mohli vidieť aj veľa
diskokaktusov, ktorým sa pán Halfar venuje. Pobudli sme
u neho pol druhej hodiny, podebatovali sme, nakúpili nejaké
semenáče.

Zbierka Jaromíra Chvasteka

Foto: Ľubomír Žemla

Zo zbierky sme sa cestou zastavili v motoreste na
obed. Bolo fajn, že sa nám podarilo zajednať reštauráciu, lebo na nás už čakali a naobedovali sme sa veľmi šikovne. Jedlo bolo chutné, prostredie príjemné
a tak by som Mini motorest u Fojtíků s kľudom odporučil.
Po obede sme sa presunuli do Ostravy. Cesta nám trvala skoro hodinu. Pri hľadaní Domu detí a mládeže
v Ostrave Lutyně sme trochu poblúdili, ale nebolo to
nič dramatické. V tejto inštitúcii sme sa stretli s předsedom Lutynského klubu kaktusárov Pavlom Karkoškom, ako sme sa predtým dohodli. Organizovali tam
menšiu výstavu s predajom a niektorí sme si aj tam
niečo kúpili lebo rastliny boli pekné a ceny veľmi
priaznivé. Odtiaľ sme sa šli pozrieť do zbierky pána
Karkošku. Jeho zbierku sme tiež pred desiatimi rokmi
navštívili. Teraz to však bolo niečo celkom iné. ViaZbierka Miroslava Halfara
Foto: Ľubomír Žemla cerím nám ako sa hovorí padla sánka. Čakal som nejaké kaktusy ako predtým. Tie tam boli tiež, ale
Z Frýdku sme pokračovali podľa plánu do dedinky Chleboví s porovnaním s krásnymi sukulentami to bolo nič. Pán
do zbierky Jaromíra Chvasteka. Jardo má veľký „polykarbo- Karkoška sa vypracoval na vynikajúceho pestovateľa
nátovník“ a dá sa u neho vidieť skoro všetko čo kaktusárov sukulentov. Videli sme tam veľa špeciálnych pachya aj sukulentárov môže zaujímať. Oproti nášteve pred desia- pódií, adénií, dorsténií, euforbií a všeličoho čo ani nepoznám, ale bolo to perfektné. Všetko to ešte umocnitimi rokmi pribudlo viac čilských druhov kaktusov a suku9

Výlet do Ostravy a Českého Těšína 2017

pokračovanie

la pohostinnosť pani Karkoškovej, ktorá nám pripravila druhový sortiment. Bolo tam veľmi veľa rastlín, ale udrvýborné občerstvenie. Dosť sme sa zdržali aj pri nakupo- žiavané tak ako predtým neboli. Tiež sme si nejaké
vaní, lebo ťažko bolo odolať.
rastlinky nakúpili.

Zbierka Pavla Karkošku

Foto: Ľubomír Žemla

Zbierka Otakar Potyka

Foto: Ľubomír Žemla

Touto zbierkou sme plán na piatok vyčerpali a tak naša
cesta viedla do školskej ubytovne na Krakovskej ulici
v Ostrave. Večer sme si ešte vybehli na pivko.
V sobotu sme si privstali, lebo podľa itinerára sme
museli odchádzaťo 7:00 hod. Do zbierky Ostravského
predsedu Lumíra Krála sme prišli už o pol ôsmej. Lumíra
poznáme všetci. Pár rokov robí na našom sympóziu v Trnave skvelé prednášky. Urobil nám raňajky vo svojom
Ďalšia zbierka a poskleníku a hoci nemal rastliny na predaj, viacerí sme si
sledná v ten deň boodniesli odnože z jeho bohatej zbierky patagónskych rala v Orlovej u Otastlín. Stretnutie s ním bolo veľmi príjemné.
kara Potyku. Boli
sme tam hneď, len
3,5km. U pána Potyku sme boli viackrát a vždy sme sa
s podozrievaním
pozerali na jeho žabákovu metódu. Jeho rastliny však boli pekné a bol tam
veľmi rozmanitý

Ďalšia zbierka v poradí bola v Dětmaroviciach u pána Víťu Langera. Po príchode k jeho domu prišiel taký „slejvák“, že sme desať minút nechceli vyjsť z autobusu.
Zbierka bola pekná, ale pán Langer nemal žiadne rastliny
na predaj a tak sme
sa dlho nezdržali.

Zbierka Víťu Langera Foto Ľubomír Žemla
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vil a má z ciest kopu zaujímavých zážitkov. Jeho zbierka
je rozlohou menšia a preto sme sa rozdelili a využili
blízkosť reštaurácie na obed. Na obede a návšteve zbierky sme sa prestriedali. Po odchode z obeda sme sa rozlúčili a nasmerovali náš miniautobus na Slovensko.

Dva zábery zo zbierky Lumíra Krála

Foto: Ľubomír Žemla

Odtiaľ sme pokračovali do Kyjovic, do zbierky Petra
a Bedřicha Lichých. Keď sme tam prišli práve tam bol
Zbierka Ladislava Vaceka

Foto: Ľubomír Žemla

Tým náš výlet ešte neskončil. Za Žilinou sme odbočili do
Tepličky nad Váhom do zbierky Janka Beljančina. V jeho zbierke sme boli tiež už viackrát. Rád sa tam však
vraciame, lebo zbierka je veľmi pekná a aj na predaj je
tam vždy veľa semenáčikov za veľmi dobré ceny. Čakalo
nás tam aj príjemné občerstvenie.
Po tejto poslednej zbierke sme už išli priamo domov, čo
bolo asi 160 km. Klubového výletu sa zúčastnilo 14
členov.

Skleníky P. a B. Lichých

Foto: Ľubomír Žemla

autobusový zájazd kaktusárov a tak sme museli čakať až
ich návštevu ukončia, medzitým sme sa voľne rozptýlili
po skleníkoch a pareniskách. Zbierka bola pekná a videli
sme tam veľa zaujímavých rastlín. Na predaj mali pripravené tiež pekné semenáče, takže sme neodišli naprázdno
ani odtiaľ. Do zbierky Ladislava Vacka do Českého Těšína sme sa presúvali celú hodinu. V jeho zbierke prevažujú mexické rastliny. Pán Vacek Mexiko veľakrát navští-
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Zbierka
Jána
Beliančina
Foto:
Ľubomír
Žemla

Klubová opekačka 2017

Mário Snopka

Tak, ako každý rok počas letných prázdnin organizuje náš
predseda Blažej Strašifták klubovú opekačku vo svojej
zbierke v Cíferi. Je to väčšinou prvý, alebo druhý týždeň
v auguste, tak ako mávame schôdze v piatok o 17 h.
Tento rok s malou zmenou a to, namiesto opekania mäsa a klobás sme sa dohodli, že uvaríme guláš. Práve kvôli
gulášu musel prísť náš pokladník a klubový kuchár skôr,
aby všetko postíhal. Keď som sa dostavil, už bola zábava
v plnom prúde a guláš hotový. Hneď som sa pripojil, aby
mi už nič neušlo. Pri hlavnom stole bolo plno, tak som

chvíľu počkal a popozeral si zbierku, aj s niektorými z kolegov. Prehodili sme pár slov o kaktusoch, sukulentoch
a aj o Blažejovej zbierke. Potom som sa dostal k stolu
a dal som si guláš, pridal som si aj trošku chilli, bol výborný, klobúk dolu Igor. A mohlo sa pokračovať v debatovaní, popíjaní, však pitný režim treba dodržiavať. Po 20. h.
sa začali ľudia pomaly vytrácať, ale skalní ostali a bavili sa
až do 21:30. Bolo to výborné, tak ako každý rok. Už teraz
sa teším na ďalšiu opekačku, ktorá bude zasa o rok.

Všetky fotografie z opekačky: Mário Snopka
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XVIII. Jesenné stretnutie kaktusárov 2017
Mário Snopka „Ja osobne nechcem opisovať sympózium
ako také, ale chcem vyzdvihnúť prácu nášho predsedu
Blažeja Strašiftáka, ktorý vždy všetko dotiahne do najmenších detailov. Preto je naše sympózium vždy výborne
pripravené a práve preto k nám radi ľudia chodia aj
z väčších diaľok. Tento rok bolo na sympóziu 72 ľudí.“

Stanislav Stuchlík „Kaktusářská sympozia mají význam
nejen kaktusářský - k vidění jsou zajímavé přednášky se
zajímavými kaktusy nebo jinými sukulenty - ale také
společenský. Kaktusáři se setkávají a mohou si povykládat o všem, co je zajímá. Pro mne bylo trnavské sympozium sympatické, především právě z tohoto hlediska,
protože jsem se zde mohl setkat s řadou slovenských
Začali sme o 8:00 h. BURZOU, ktorá prebiehala počas kaktusářů, se kterými se jindy nepotkám. A když k tomu
celej akcie. Vstup pre návštevníkov burzy a prednášok připočtu pěkné přednášky a dobrou organizace, mohu
bol voľný. Síce počasie nebolo najlepšie, ochladilo sa a trnavské sympozium jenom pochválit a říci: Příští rok
fúkalo, ale našťastie nepršalo.
opět!“
Prednášky a prednášatelia:
* Jan Gloser – Za sukulenty opět do Jižní Afriky, východní
Kapsko
* Stanislav Stuchlík - Rio Grande do Sul, podzim 2016
* Lumír Král - Bolívia - Chile 2017
Grilovali sa klobásy a mäso. Bufet bol otvorený počas
celej akcie, kde si návštevníci mohli zakúpiť, pivo, nealko,
kávu a aj zaujímavé pochutiny.

Prednášajúci Stanislav Stuchlík

Sukulentné koláčiky

Foto: Mário Snopka

Jan Gloser „Byl jsem skutečně mile překvapen nejen
krásným prostředím, ve kterém se sympózium konalo,
ale velmi mne zaujaly všechny přednášky, které jsem měl
možnost možnost vyslechnout. Zajisté mne potěšil i zájem posluchačů o tematiku afrických sukulentů, i když
většina kaktusářů se jejich pěstováním příliš nezabývá. V
neposlední řadě bylo sympózium výbornou příležitostí
potkat a pohovořit si s celou řadou zajímavých osobností
z okruhu našich společných zájmů.“

Ivan Behul „Už tradičné sympózium o kaktusoch a sukulentoch, spojené s burzou, organizované Klubom kaktusárov ISLAYA Trnava je povinnou jazdou pre každého pestovateľa týchto úžasných rastlín. Ani si nepamätám, či
som vôbec niektorý ročník vynechal. Asi nie. Prednášky
o kaktusoch a iných sukulentech, v podaní renomovaných pestovateľov a odborníkov sú vždy na vysokej
úrovni. Taktiež burza rastlín sa z roka na rok rozširuje,
pričom každý záujemca - pestovateľ si tu príde na svoje.
V neposlednom rade je pre mňa tiež dôležité, že tu
stretnem na jednom mieste mnoho priateľov, kamarátov a známych, s ktorými si mám vždy čo povedať a to
nie len o našom spoločnom koníčku. Takže, kto ešte na
tejto úžasnej akcii nebol, má možnosť sa jej zúčastniť
každú prvú sobotu v mesiaci september. Určite neoľutujete a možno sa zaradíte
medzi
mnohých z nás, ktorí sem chodia
už niekoľko rokov
nepretržite.“
Prednášajúci Lumír Král

Prednášajúci Jan Gloser

Foto: Mário Snopka
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Foto: Mário Snopka

Foto: Mário Snopka

XVIII. Jesenné stretnutie kaktusárov 2017

Pokračovanie

Pohľad na časť burzy

Foto: Mário Snopka

Uvítanie účastníkov na sympóziu, predsedom Blažejom Strašiftákom

Foto: Mário Snopka
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Klubová knižnica

Mário Snopka

Knižnicu v klube máme už roky, takmer od začiatku.
Postupom času sa dopĺňala rôznymi knihami, časopismi
a CD. Ku dnešnému dňu máme v knižnici 325 titulov, čo
je už úcty hodné číslo. Nie všetci si požičiavajú z klubovej

v klube tešiť veľkej obľube.

knižnice, môžem spomenúť všetkých, ktorý si niečo
požičali tento rok a koľko titulov: Cipár 1x, Galgóci 2x,
Jesenský 2x, Kramarič 4x, Ladáni 1x, Maier 1x, Maletič 7x,
Ozimy 6x, Plagany 2x, Rožič 1x, Snopka 6x, Strašifták 1x.
Verím, že aj naďalej bude knižnica hojne využívaná a dopĺňaná. Ja
osobne som si naposledy zapožičal
knihu Encyklopedie kaktusů a jiných sukulentů,
od trojice skúsených odborníkov
Kunte,
Gratias
a Pavelka. Niekto
by si mohol povedať, že ďalšia encyklopédia o kaktusoch a sukulentoch. Táto kniha obsahuje 850
druhov a viac ako
1200 fotografií,
kde je minimálne
polovica fotená
v prírode. Kniha je
rozdelená na časť
so
sukulentami
a časť s kaktusmi.
Sukulenty sú rozdelené podľa čeľade a postupne aj
podľa rodov, tak
ako kaktusy. Dočítate sa, ako to
býva v každej encyklopédii o tom,
kde tieto rastliny
rastú, ako sa o
nich starať a aj
o ich náročnosti
na pestovanie. Každý si tu nájde to
svoje. Verím, že sa
táto kniha bude
Foto: Mário Snopka
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Nový člen nášho klubu

Róbert Cuninka

Volá sa Pavol Kalaš a je z Dechtíc, je to môj kolega
z práce. Keď som mu rozprával, že pestujem kaktusy.
Veľmi ho to zaujalo a spomenul, že aj on má doma zopár
kaktusov, alebo iných sukulentov a začal sa ma pýtať na
určité zásady pri pestovaní a popri tej debate sme sa do-

stali až k nášmu klubu kaktusárov, taktiež ho to hneď zaujalo a spýtal sa ma, či by mohol začať chodiť ku nám aj
on a aj jeho manželka by sa potešila, keby mal nejakú
zaujímavú aktivitu a z času na čas by aj niekam vypadol
z domu odreagovať sa.

Navštívili sme

Mário Snopka

Bratislavské sympózium ? 10.6.2017
Neviem, či sa to tak ešte dá nazývať, skôr Kaktusárska jar
v Bratislave. Je pravda, že prednášky na tejto akcii už vyradili z programu kvôli malému záujmu, ale i tak podujatie nestratilo na atraktivite. Poňatie tohto podujatia je
aj v tom, že je to výstava rastlín bratislavských kaktusárov spojená s burzou.
Tento rok miestom konania bolo ZOO v Bratislave. Nie
je to zle zvolené miesto, predsa zvieratá a rastliny
odjakživa patria k sebe. Mne osobne sa táto myšlienka

páči a aj preto som sa rozhodol zavítať, pozrieť si výstavu, postretať známych a aj menej známych kaktusárov, nielen z Bratislavy. S manželkou sme si spravili
výlet a strávili sme pekný deň, medzi mojimi obľúbenými
rastlinami a prehliadkou ZOO. Samozrejme som si aj domov priniesol nejaký suvenír, však to poznáte, bez toho
to u kaktusárov nejde. Takže určite môžem toto podujatie len odporúčať a dúfam, že sa tam budúci rok stretneme.

Horný obrázok - Predaj na burze, dolný a stredný obrázok - Výstava Bratislavského klubu
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Foto: Mário Snopka

pokračovanie

Navštívili sme
Pobeskydí 23. - 25. 6. 2017
Prednášatelia na rok 2017: Thiele, Chvastek, Procházka,
Bercht, Schädlich, Tvrdíková, Ritz a Matuszewski.
V podstate som ešte dva dni pred touto akciou nevedel,
či budem môcť ísť, ale podarilo sa. Presvedčil som manželku, aby išla so mnou. Akcia sa konala v hoteli Rudolf
v Havířově, hneď vedľa menšieho Aquaparku. Takže sme
si prišli obidvaja na svoje, manželka sa zrelaxovala v aquaparku , zatiaľ čo som ja debatoval s kaktusármi. Pozrel
som si dve prednášky, pánov Herberta Thiele o parodiách a Ludwiga Berchta o fraileách. Prednášky sú kratšie
a tak sa pri nich nikto nestihne nudiť a ani nezaspí. Stre-

tol som sa tam s množstvom známych kaktusárov, prehodili sme pár slov o kaktusoch, cestovaní... Bola tu aj
menšia burza kaktusov a sukulentov a každý si tam mohol nájsť to svoje. Samozrejme aj ja som si niečo vybral.
Potom som si šiel pozrieť dve zbierky, jednu som mal
dohodnutú vopred, druhú mi vybavil kamarát František
Frýdl. Nepodarilo sa mi vybaviť ubytovanie, tak som musel ísť v ten istý deň domov. No musím povedať, že akcia
bola vydarená, i keď tam bolo menej ľudí, ako som predpokladal a ako by si táto akcia určite zaslúžila. Veľmi sa
mi tu páčilo a dúfam, že sa mi podarí prísť aj nabudúce.

Hore vľavo - Herbert Thiele, vpravo - pohľad do sály, v strede - Ludwig Bercht, dole – burza pred hotelom
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Foto: Mário Snopka

pokračovanie

Navštívili sme
Zatváranie sezóny, Chrudim 30. 9. 2017
Na zatváraní sezóny som už bol a tak som sa tešil. Dohodli sme sa piati z klubu, že pôjdeme spoločne. Blažej Strašifták vybavil všetko potrebné ohľadom ubytovania a cesty, ja som si zasa dohodol niekoľko stretnutí s rôznymi
kaktusármi a sukulentármi, len som dúfal, že to všetko
postíham. Vyrazili sme v piatok, v popoludňajších hodinách. Cesta prebehla bez zdržaní a komplikácií, taktiež
sme sa bez problémov ubytovali. V miestnej reštaurácii
si podaktorí dali večere a spoločne sme si dali aj pivo.
Stretli sme sa tu s kaktusármi zo Slovenska, s niektorými
sme boli už vopred v kontakte. Strávili sme spoločne príjemný večer, už sme sa tešili na ráno. Vstávali sme skoro,
nech sme tam čo najskôr, kým nie je tlačenica. Hneď po
tom, ako sme na burzu prišli, ešte neboli všetky stoly predajcov zaplnené, ale po asi pol hodine, už nebolo voľné
miesto na stoloch. Stretli sme sa so všetkými, s ktorými
sme boli dohodnutí, porozprávali sme sa o budúcich plánoch a rastlinách. Postupne sa sála zapĺňala a bolo čoraz
viac ťažšie prechádzať okolo stolov. Našli sme asi všetko
čo sme chceli a niečo aj navyše. Predaj bol aj vonku pred
budovou. Po pár prejdených okruhoch po sále a po von-

ku, niekoľkých nákupoch, debatách a neustáleho hľadania, sme sa najedli a išli pozrieť do prednáškovej sály.
Ešte pred začiatkom sme sa stihli osviežiť v blízkej reštaurácii a šup do sály, nech nám neutečie začiatok. Prišli
sme ešte dosť zavčasu, tak sa nám podarilo chytiť miesta
vpredu. Ešte stále zostávalo trochu času na debaty so
známymi kaktusármi. Hneď, po úvode nás oboznámili
s novým oceneným kaktusárom Lumírom Králom
z Ostravy, zlatým Albertom. Je to najvyššie ocenenie medzi slovenskými a českými kaktusármi. Lumír je môj kamarát a kaktusársky vzor, preto som rád, že práve on
dostal toto ocenenie. Potom sme si pozreli krátky zostrih
kaktusárskym životom Lumíra Krála. Nasledovala prednáška v podaní špecialistu na japan hybridy, Mr.Ushiyama Masayuk (Mudr.), "Recent trends of cacti and
succulents in Japan". Videli sme rôzne kultivary Hawortia
truncata a Ariocarpus „godzila“, v rôznych formách, no
niekedy mi tie ariokarpusy pripomínali zeleninu, ale
„proti gustu, žiaden dišputát“. Po tejto prednáške sme
išli už domov, predsa len to bolo trochu ďalej. Toto
podujatie bolo super a ak sa bude dať, určite sa budem
snažiť prísť aj o rok.

Obrázok hore - pohľad na burzu, dole zľava - Mr.Ushyama Masayuk, kultivar Hawortia truncata a Ariocarpus fissuratus
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Foto: Mário Snopka

Obrázok vľavo - Debatovanie pri kávičke, vpravo - čerstvý Zlatý Alberto - Lumír Král

Foto: Mário Snopka

pokračovanie

Navštívili sme
XXI. Sympózium Brno 28.10.2017
Jesenné sympózium sa konalo v sále úřadu Městské části
Brno - Líšeň. Počet návštevníkov tento rok: 89
Prednášatelia a ich prednášky tento rok Igor Dráb –
USA, Mário Snopka – Peru, Eduard Chvosta – Omán,
Libor Kunte – Kuba
Sympózium som navštívil už asi tretí rok za sebou,
hlavne preto, že sa medzi Brnenskými kaktusármi dobre
cítim. Niektorých poznám osobne a s niektorými sa priatelím už dlhšie. No tentokrát som tu mal aj prednášku
a keďže som vedel, že tunajšie sympózium má veľkú
úroveň prednášok, trochu som mal aj obavy, aby som
nikoho svojim rozprávaním neuspal. Bolo tu aj niekoľko
Slovákov a Poliakov. Prvú prednášku mal Igor Dráb

z Bratislavy o jeho cestách po USA, ale hneď po prednáške musel ísť domov, tak sme sa stihli len chvíľu porozprávať. Druhý v poradí som bol ja, keďže pred obedom som mal mať prednášku už len ja, tak som mal viac
času. Tak som ju aj trochu natiahol. Potom sme išli do
blízkej reštaurácie na obed, kde sme podebatovali, hlavne s ďalšími prednášajúcimi. Po prestávke pokračoval
Edo Chvosta o jeho dovolenke v Ománe, aj s celou rodinou. Zaujímavá prednáška, výborne spracovaná. Na záver nám priblížil zábavnou formou Kubu Libor Kunte.
Taktiež výborne spracovaná prednáška, s množstvom
pekných záberov, nielen kaktusov, ale aj ľudí a miest,
ktoré mal Libor možnosť navštíviť. Celé sympózium bolo
výborné a dúfam, že aj budúci rok sa tam dostanem.

Pohľad do zapĺňajúcej sa sály

Foto: Mário Snopka
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Mário Snopka

Termíny schôdzí a akcií na rok 2018

12. január – Je to druhý piatok v mesiaci - prednáška v podaní Igora Drába - Peru, jeseň 2017
2. február - Členská schôdza
2. marec - Hodnotiaca členská schôdza
6. apríl - Členská schôdza
4. máj - Príprava na výstavu, dohodnutie zmien ...
24. - 26. máj - XIX. Výstava kaktusov a sukulentov v Kalokagatii - centre voľného času na Streleckej ulici č.1 spojená s
predajom prebytkov
4. jún - Zhodnotenie výstavy
3. august - Opekačka u predsedu v zbierke, v Cíferi
31. august - V Strednej poľnohospodárskej škole na Zavarskej ulici 5840/9. Príprava miestnosti na sympózium a
organizačné pokyny
1. september - XIX. Jesenné stretnutie kaktusárov
5. október - Zhodnotenie Jesenného stretnutia kaktusárov
2. november - Členská schôdza
7. december - Mikulášska schôdza s tombolou
28. december - Tradičná koncoročná prednáška

Niekoľko obrázkov z klubovej výstavy 2017

Foto: Mário Snopka
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