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Pár slov na úvod
V roku 2019 sme oslávili 20. výročie založenia
nášho klubu. Zároveň sme usporiadali už 20.
Výstavu kaktusov a sukulentov a aj 20. Jesenné
stretnutie kaktusárov v Trnave. Myslím, že náš
klub za toto obdobie stále napredoval a drží si
nastolený štandard, ktorý sa neustále vylepšuje.
Do hlavných klubových aktivít sa zapájajú takmer
všetci členovia klubu. Na schôdzach sa
zúčastňuje veľké množstvo členov a neraz k nám
zavítajú aj členovia iných klubov a spolkov, čo nás
teší a zároveň to ukazuje na výbornú prácu nás
všetkých. No zároveň nás to zaväzuje k neustálej
práci a tak dosahovaniu výborných výsledkov.
Najviac boli výsledky našej práce viditeľné na
našom sympóziu tento rok 2019, kde sa nás zišlo
viac ako 100 a to na taký malý klub ako je ten náš,
je naozaj slušný výsledok.

Mário Snopka
Nestretávame sa len v rámci nášho klubu, ale
niektorí navštevujeme aj akcie iných klubov.
V prvom rade sú to akcie na Slovensku a v Českej
republike, ale už niekoľko rokov po sebe sme
navštívili aj našich severných kaktusárskych
kolegov v Poľsku. Návštevy týchto akcií sú nielen
o stretnutí s ľuďmi, nákupoch či pozretí si nejakej
tej prednášky, ale aj o kontaktoch, spoznávaní
ďalších kaktusárov a strávení príjemného dňa
s rovnako „nakazenými“ touto našou záľubou.
Niekedy sa nám podarí dohodnúť aj niekoho na
prednášky na naše sympózium, lebo osobné
stretnutie je niečo iné, ako písanie mailov, či
kontakt cez sociálne siete. I keď práve sociálne
siete napomáhajú tiež k spoznaniu ďalších
zaujímavých ľudí a aj potencionálnych kaktusárov, ktorí by mohli k nám zavítať.

Hoodia gordinii
Foto: Mário Snopka
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Termíny schôdzí a akcií v roku 2019

Mário Snopka

Ani tento rok sa nezmenil počet klubových schôdzí, ktorých je vždy 10, s jednou takzvanou mikulášskou na začiatku decembra a jedenástou, ktorá je akousi rozlúčkou s rokom, spojenou so zaujímavou
prednáškou.
11. január – Januárová schôdza bola presunutá na druhý týždeň v mesiaci kvôli tomu, aby sa nekonala
len týždeň po poslednej decembrovej. Videli sme prednášku v podaní Mária Snopku o Botanickej
záhrade v Zürichu a Ženeve.

Morawetzia sericata v Botanickej záhrade

Foto: Mário Snopka

1. február – Prednáška v podaní Romana Staníka o jeho ceste po Chile v roku 2018.

Obe foto: Mário Snopka
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1. marec – Prednáška o ceste po Peru v jeseni 2018 v podaní Igora Drába.

Príprava na prednášku Igora Drába (v červenej bunde)

Foto: Mário Snopka

5. apríl – Prednáška v podaní Alberta Škrovana - Bolívia, november 2018.

Albert Škrovan na nálezisku Parodia gibbulosa, ASK862 a Parodia juckeri, ASK 857.1

Foto: Albert Škrovan

3. máj - Príprava a rozdelenie úloh na výstavu. Doplnenie údajov k výletu.
23.-25.máj - XX. Výstava kaktusov a sukulentov v CVČ Kalokagatia.
7.- 8. jún - Klubový výlet do zbierok v okolí Uherského Hradišťa a Brna.
9. august - Klubová opekačka, druhý augustový týždeň v zbierke predsedu klubu v Cíferi.
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6. september - Príprava sály a rozdelenie úloh na JSK. Schôdza sa konala v Poľnohospodárskej škole
v Trnave. Príprava sály, projektora, ozvučenia, ale aj výmena žiaroviek a zatemnenie okien.
7. september - XX. Jesenné stretnutie kaktusárov v Trnave, v Strednej Poľnohospodárskej škole na
Zavarskej ulici č. 9. Začínalo sa už o 8:00 hod. i keď ľudia prichádzali oveľa skôr.
4. október - Zhodnotenie Jesenného stretnutie kaktusárov. Prednáška v podaní Borisa Vrškového zmes ciest zo štátov Dominikánska republika, Somaliland, Kuba, Keňa ...

Záber zo zbierky Borisa Vrškového

Foto: Mário Snopka

8. november - Bol to druhý piatok v mesiaci, lebo prvý piatok bol sviatok. Prednáška v podaní Ivana
Behula - Sukulenty.

Aeonium smithii, Araya, Tenerife
Aloe casteloniae, Toliara, Madagascar

Obe foto: Ivan Behul
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6. december - Mikulášska schôdza spojená s tombolou a občerstvením.

Príprava na losovanie tomboly

Foto: Mário Snopka

27. december - Koncoročná prednáška v podaní Jána Rožiča o jeho ceste po Mexiku s Jaroslavom
Šnicerom.

Aztekium hintoni Rio San José NL
a Mammillaria „perezbomba“ El Garúňo Aqs.
z prednášky Jána Rožiča
Obe Foto: Ján Rožič
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XX. Výstava kaktusov a sukulentov
XX. klubová výstava kaktusov a sukulentov sa
konala v dňoch 23.- 25. mája 2019 v Kalokagatii Centre voľného času.
Príprava už bola jasná, niektoré veci a kaktusy
boli privezené už v stredu a uschované v garáži.
Vo štvrtok ráno sme začali s prípravami. Väčšina
členov priniesla svoje rastliny na výstavu, do
predaja a tomboly hneď ráno. Keďže výstavu na
tom-to mieste robíme už niekoľko rokov, každý
vedel, čo má robiť. Poupratovali sme nádvorie od
lístia a konárikov a začali sme budovať výstavu.
Pekne nám to ubiehalo a celkom rýchlo sme
výstavu pripravili. Samotná výstava pre
návštevníkov začínala o 13. hod., ale už o 12.
hod. sa tam začali objavovať prví návštevníci.
Nám to neprekážalo, lebo inštaláciu sme mali
hotovú.

Mário Snopka

Počas celej výstavy sme sa snažili poradiť
návštevníkom a niečo aj povedať o našej záľube
a rastlinách, ktoré tam mohli vidieť. Dokonca sa
do nášho klubu prihlásila nová členka a hneď sa
aj prihlásila na klubový výlet.
Prišlo množstvo návštevníkov. Niektorých sme
poznali z minulých rokov, ale prišli aj noví, ktorých
oslovila naša akcia. Bolo zaujímavé pozorovať,
ako sa pri rastlinách zastavujú a s obdivom si ich
prezerajú. Uchvátili ich hlavne kvety, ich veľkosť
a hlavne farebnosť.

Nemalá časť návštevníkov si odniesla suvenír
v podobe kaktusu alebo sukulentu s radou na ich
pestovanie. Preto veríme, že aj budúci rok sa
k nám vrátia v očiach s iskrou nadšenia a znovu
Uprostred bola poschodová skalka plná veľkých sa budú nadchýňať týmito úžasnými rastlinami.
Veľká vďaka patrí všetkým z klubu, ktorí sa
kaktusov. Predaj kaktusov a sukulentov nemohol
chýbať, tiež tradičná tombola. Prvý deň sme mali zúčastnili na inštalácii, priniesli svoje rastliny,
pripojili sa do celého procesu výstavy a nakoniec
mierne daždivý ale postupne sa vyčasovalo.
aj prispeli k jej ukončeniu.
V piatok a sobotu bolo veľmi príjemne.

Niekoľko záberov z výstavy 2019

Všetky fotografie: Mário Snopka
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Mário Snopka

Výstava Májový kvet 2019
Znova sme sa zúčastnili na mestom poriadanej
akcii Májový kvet. Pre návštevníkov sme pripravili
menšiu výstavu priamo na nádvorí radnice. Tu
mal službu, ako vždy, Štefan. Priamo pred
radnicou sme mali rozložené dva stánky
s predajom rastlín, takže každý okoloidúci si
mohol so sebou odniesť nejaký suvenír.

Akcia sa konala od štvrtka 16.5. do soboty 18.5.
v centre mesta Trnava. Bolo tu množstvo
predávajúcich a vyzerá to tak, že ich každým
rokom pribúda. No nielen ich, ale aj kupujúcich.
Taktiež pribúdajú sprievodné akcie ako Kvietkový
sprievod a divadlo. Majú tu vystúpenia rôzne
tanečné a hudobné súbory.

Hore záber z predaja ◱ dole dva zábery z výstavy na nádvorí

Všetky fotografie: Blažej Strašifták
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Ivan Kušnier

Klubový výlet 2019
Ako sa v posledných rokoch stalo pravidlom, aj
v tomto roku sa členovia Klubu kaktusárov
a sukulentárov Islaya v Trnave zúčastnili
klubového výletu. Stalo sa tak už dva týždne po
Výstave
kaktusov
a sukulentov
konanej
v Kalokagatii. Termín výletu bol stanovený na 7. 8. 6. 2019, čo bolo v piatok a v sobotu.
Organizáciu zbierok, programu, ubytovania a aj
dopravy si vzal na starosť zbehlí organizátor
Blažej Strašifták. V tomto ohľade netreba robiť
zmeny a členovia klubu sa na neho môžu vždy
spoľahnúť. Nakoniec, po riadnom schválení
programu výletu, boli vybrané zbierky v Zlínskom
a Juhomoravskom kraji. V tomto roku sa počet
členov nakoniec zúžil. Všetci sme sa zmestili do
troch áut a výletu sa zúčastnilo 13 členov klubu.
Piatok 7.6. sme ráno po 6. hodine v súlade s programom vyrazili smer Bojkovice.
Prvá zbierka, ktorú sme navštívili, bola u kaktusára Karla Čadeka. Zbierka bola umiestnená na
pozemku nenápadného domu pri hlavnej ceste.
Avšak po vstupe na dvor sa nám pozemok ukázal
v plnej kráse. Pán Čadek má zbierku umiestnenú
v niekoľkých skleníkoch. V zbierke sme mohli vidieť zástupcov Severnej aj Južnej Ameriky v rôznych veľkostiach a aj formách. Druhou zástavkou

V zbierke p. Čadeka

Dva pohľad na výstavu

Foto: Mário Snopka

vyzerá vonku krajšie ako keď je v interiéri akokoľvek dobre nasvietená. Po výstave nasledovala
krátka prehliadka mesta a pokračovali sme do druhej zbierky v Polešoviciach. Zbierku Vlastimila Ba-

Foto: Mário Snopka

výletu bola návšteva výstavy kaktusov, ktorú
organizovali kaktusári z Uherského Hradiště.
Výstava sa konala v krásnej starobylej budove
Jezuitská kolej – Slovácke centrum kultury a tradic. Výstava bola inštalovaná v jednej miestnosti.
Podporu kolegom z Uherského Hradiště prejavili
kaktusári z Trnavy formou diskusie a samozrejme
nákupom nových exemplárov do zbierok. Aj napriek pekne zaranžovanej výstave musíme skonštatovať, že organizovanie výstavy v exteriéri má
omnoho viac výhod ako nevýhod. Každá rastlina

Pred Jezuickou kolejí

Foto: Mário Snopka

sovníka v Polešoviciach sme už mali možnosť
vidieť pred pár rokmi. Možno niekomu napadlo,
ako sa asi zmenila po tej dobe. Zbierka je po
rokoch rovnako zachovalá a to aj v rámci možností
pána Basovníka, ktorý sa už nemôže z osobných
dôvodov na 100% venovať svojmu koníčku.
V zbierke sme mohli vidieť veľké ferocactusy,
oreocereusy, ale aj menšie druhy starších
kaktusov.
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pokračovanie

Klubový výlet 2019
Tretia zbierka bola naplánovaná u p. Vladimíra
Ryšavého v Zbyšove. Zbierka je zakomponovaná
do veľkého a dlhého polykarbonátového skleníka.
Stredný parapet bol osadený zbierkovými kaktusmi. Pravá strana, takmer celá na predaj, bola
plná rôznych zaujímavých kaktusov. Asi každý si
tu prišiel na svoje. Ľavá strana bola z časti
zbierková a z časti na predaj. Na konci skleníka
nebol parapet. Kaktusy tam boli voľne zasadené
pri stene. Boli tam veľké kvitnúce cereusy a
sukulenty.

a sulkorebúcií, ktoré v čase našej návštevy práve
dokvitli. Celá zbierka je venovaná hlavne juhoamerickým kaktusom a mäsožravým rastlinám.
Táto zbierka bola v piatok posledná. Po jej prehliadke sme sa ubytovali v Ubytovni v Újezdu
u Brna. Ubytovanie síce skromné, avšak na oddych a prespanie po náročnom dni úplne postačujúce. Išli sme do vedľajšej pizzerie na večeru,
teda podaktorí a podaktorí na pivo. Čo to sme sa
porozprávali a pobrali sa odpočinúť. Na poschodí
sme boli v izbe viacerí a celú noc bolo neskutočné
teplo. V sobotu náš výlet pokračoval ďalšou, pia-

Vrchné poschodie ubytovania
Plný skleník p. Ryšavého

Foto: Mário Snopka

Po nákupe nových exemplárov sme sa rozlúčili
s p. Ryšavým a zamierili sme smer Otnice ku kaktusárovi Jánovi Novákovi. Vďaka jeho učiteľskému povolaniu si vybudoval zbierku, ktorej časť sa
nachádza v skleníkoch miestnej základnej školy.

Skleník Jána Nováka

Foto: Mário Snopka

Druhá časť sa nachádza na naše prekvapenie za
bytovkou, kde býva s rodinou. Ani neviem, či takúto informáciu môžeme poskytnúť, ale umiestnenie
zbierky je naozaj na naše pomery výnimočné. Ak
chcete vedieť čím, treba pána Nováka navštíviť.
V zbierke sa nachádza veľké množstvo rebúcií

Foto: Mário Snopka

tou zbierkou v Hustopečiach u p. Radima Knápka.
Zbierka sa nachádza v kľudnej obytnej zóne
Hustopeče v dome p. Knápka. Zbierka je rozmiestnená v niekoľkých skleníkoch a doplnená veľmi
peknými skalkami medzi skleníkmi. Zbierku si
vedeli vychutnať hlavne pestovatelia sukulentov
a juhoamerických kaktusov. Po rozlúčení sa

Skleník p. Knápka

Foto: Mário Snopka

s p. Knápkom pokračoval program návštevou
zbierky p. Jána Šveca z Podivína. Zbierku sme
ako klub navštívili prvý krát. Zbierka síce menšia,
ale vidieť tak vyrastené ferocactusy v skleníku je
naozaj zaujímavé. Všetky boli pekne a rovnomerne posadené, bez nejakej známky poškodenia.
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pokračovanie

Klubový výlet 2019

Ferokaktusy v zbierke p. Šveca

Foto: Mário Snopka

Nakoniec sme si spravili aj spoločnú fotku.

Spoločná fotografia v záhrade p. Šveca

program výletu pomaly končil. Nasledovala ôsma
zbierka v Charvátskej Novej Vsi u p. Miškeříka.
Táto zbierka je ďalšou z tých, ktorú naši kaktusári
poznajú. Pán Miškeřík má bohatú kolekciu
mammillárií, hlavne „bielych“. Zbierka nie je veľmi
veľká, ale zberatelia mammillárií a haworthií zo
zbierky neodídu sklamaní.
Poslednou zbierkou mala byť, našim členom
veľmi dobre známa, zbierka p. Jána Roubíka. Ale
zhodou okolností sa nám naskytla možnosť návštevy inej zbierky. Zbierky syna Miroslava Mareka, ktorá je v dedinke Veľké Pavlovice. Zbierka
nemá zameranie, sú tu sukulenty, aj kaktusy.

Foto: Mário Snopka

Presne podľa programu sme sa z Podivínu pre- A touto zbierkou bol program splnený na 100%.
sunuli do siedmej, našim kaktusárom známej,
Rýchle zhrnutie: dva dni, deväť zbierok, jedna
zbierky p. Mirka Sochúrka z Mikulova. Túto zbier- výstava, 13 veľmi spokojných kaktusárov, 400 km,
ku si ani nemusíme predstavovať. Okrem krás- tri autá, super strávené dva dni.
Zbierka
nych exemplárov kaktusov sa v zbierke nachádza
Miroslava
veľké množstvo sukulentov. Samotná zbierka sa
Sochůrka
nachádza pod skleníkmi, v pareniskách ale veľké
množstvo, hlavne väčších rastlín, je aj voľne pestovaných. Vďaka priateľskému a vrúcnemu vzťahu majiteľa ku kolegom kaktusárom sa v takto rozmanitej zbierke nájde vždy niečo nové ako pre kaFoto:
ktusára, tak aj pre sukulentára. Asi každý si odtiaľMário
to niečo odnášal. Návštevou Mirkovej zbierky sa
Snopka
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Klubová opekačka 2019
Je to už nepísanou tradíciou, že uprostred leta sa
pravidelne rok čo rok stretávame na klubovej
opekačke.
Inak tomu nebolo ani tento rok. Miesto stretnutia
(tak ako v posledných rokoch) bol Cífer,
presnejšie dvor rodinného domu, kde má
umiestnenú zbierku náš klubový predseda Blažej
Strašifták. Väčšina katusárov začala prichádzať o
17tej hodine, no to už v kotlíku bublotal chystaný
guláš, o ktorý sa ako vždy pričinil náš pokladník a
klubový kuchár Igor. Kým sa guláš varil, ostatní
zatiaľ
debatovali nad pichľavou krásou
Blažejových miláčikov a verte, bolo čo obdivovať.
Počasie sa nám vydarilo a tak počas debát bolo
treba dopĺňať aj tekutiny. Každý si mohol vybrať z
bohatej ponuky alko aj nealko nápojov. Guláš
začínal rozvoniavať čoraz viac a debatujúci sa
preto začali pomaly presúvať zo skleníkov bližšie
k stolu. A to bol práve ten správny čas, pretože
kuchár Igor hlásil, že guláš je hotový. Taniere sa
začali zapĺňať touto pochutinou a o chvíľu bolo

Všetkým chutilo

Luboš Žemla
počuť už len tiché pomľaskávanie a uznanlivé
slová chvály nad Igorovím kuchárskym umením.
Po uspokojení jednej primitívnej potreby človeka
- hladu, sa nasýtení kaktusári začali opäť venovať
ušľachtilým hodnotám nášho spoločného koníčka
a pokračovali v debatách, o tom, ktoré tŕne sú krajšie, aké podmienky ten ktorý druh potrebuje a tak
ďalej.
Postupne ako sa začínalo zošerievať, začali sa
pomaly aj kaktusári vytrácať domov. Poslední odchádzali už za tmy, ešte stále debatujúc v dobrej
nálade.
Výsledné hodnotenie tejto našej akcie je teda
jedna veľká jednotka s hviezdičkou a s tým budú
určite súhlasiť aj všetci kolegovia. Atmosféra –
výborná, občerstvenie – výborné a prostredie pre
kaktusára úplne dokonalé. Kto sa nezúčastnil,
môže len ľutovať.
Dúfajme, že o rok sa opäť u Blažeja stretneme
zasa v dobrej nálade.

Foto: Blažej Strašifták

12

XX. Jesenné stretnutie kaktusárov v Trnave
Je sobota 7.9. 7:00 hod. a v Trnave sa na už tradičnom mieste, v areáli Strednej poľnohospodárskej školy, bude konať kaktusárske sympózium
sprevádzané burzou. Tento rok, bohužiaľ, vo vnútorných priestoroch školy pre nepriaznivú predpoveď počasia. Organizačný výbor je na mieste
a predajné stoly sa pomaly plnia debničkami.
Okrem domácich prišli predajcovia z celého Slovenska a aj z Čiech. O 8:00 akcia oficiálne štartuje. Prichádzajú väčšinou známi ľudia, stálice, no
nájdu sa aj nováčikovia a začínajúci kaktusári.
Každému je po prezentovaní sa podpisom pripnutý odznak KKS Islaya v Trnave, ktorý dostávajú
návštevníci ako darček k 20. výročiu založenia
klubu. Debata sa pomaly rozbieha, vymieňajú sa
skúsenosti a návštevníci preberajú z veľkého
množstva ponúkaných rastlín. Mnohí nemali ambíciu nejako nakupovať. Prišli pozrieť priateľov
a prednášky, no už do košíka ukladajú štvrtý či
piaty kus , veď to všetci poznáme, že áno.

Pohľad na časť burzy

Daniel Pokšiva

Od 10:30 už nasleduje blok odborných prednášok.
Pán Roman Štarha „prevádza“ prítomných po
odľahlých kútoch Etiópie. Videli sme nádherné
časti tejto zaujímavej krajiny. V ďalšej prednáške,
tiež v podaní Romana Štarhu sme mali možnosť
vidieť prierez z jeho ciest po Mexiku. Informácie
o rastlinách dopĺňa zaujímavými postrehmi zo života miestnych alebo vtipnými príhodami.

Roman Štarha pri prednáške

Foto: Mário Snopka

Medzitým sa naplno griluje a vôňa klobások
a cigánskej sa šíri priestorom. Míňajú sa aj pivá.
Poslednú zaujímavú prednášku o Argentíne
prezentuje pán Albert Škrovan. Ako už tradične, sú
jeho prednášky pútavé nielen obrázkami, ale aj
rozprávaním. Po prednáške sme si mohli ešte
pozrieť Albertovu prezentáciu fotenia v prírode na
štýl „Škrovan“ a štýl „Slaba“, čo nás pobavilo.

Foto: Mário Snopka

Čas rýchlo plynie, o 10:00 je naplánovaná
úvodná prezentácia, ktorú vedie Mário Snopka
a snaží sa účastníkom prierezovo priblížiť 20
rokov činnosti trnavského klubu.
Foto: Albert
Škrovan
Vpravo dole Albert Škrovan pri
prednáške Foto:

Myslím, že Jesenné stretnutie kaktusárov
v Trnave 2019 sa vydarilo a verím, že budúci rok
sa opäť stretneme. Dúfam, že ešte v hojnejšom
počte a snáď prekonáme tohtoročnú účasť cca
120 návštevníkov.

Mário Snopka
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Navštívili sme

Bratislavská jar 2019
Výstava kaktusov v Bratislave.
Bratislavskú kaktusársku akciu navštevujem už
roky. Pôvodné sympózium Bratislavská kaktusárska jar v botanickej záhrade sa pretransformovalo
na predajnú výstavu v ZOO. Chodieval som tam
na sympózium od mojich kaktusárskych začiatkov. Tešil som sa na vynikajúce prednášky a vždy
som priniesol aj nejaké prebytky do burzy.
Na výstavu do bratislavskej ZOO sme sa so
Štefanom vybrali aj tento rok. Bola od piatka do
nedele a na sobotu sme boli pozvaní predávať aj
my z Trnavy a páni Behul a Kĺbik z novozámockého a nitrianskeho klubu. Miesto výstavy bolo
ako vlani na dobrom mieste pri detskom ihrisku s
centrálnou expozíciou pekných, výstavných rastlín kaktusov a sukulentov. Po okrajoch plochy.

Tri zábery z podujatia Bratislavská jar 2019

Blažej Strašifták
boli rozmiestnené predajné stánky s bohatým sortimentom rastlín. Ako vlani našiel som si niečo aj
pre obohatenie mojej zbierky. Príjemnou tradíciou
bratislavských kaktusárov na tomto podujatí je varenie guláša, na ktorý sa vždy tešíme. Opäť sme
si dobre pochutili a keďže pre horúce počasie nám
aj pivo veľmi chutilo, dobrá pohoda nám nechýbala.
Výstava bola pekná, len sa mi zdalo, že návštevníkov bolo akosi pomenej. Nielen na výstave,
ale aj v ZOO. Možno to bolo kvôli horúcemu počasiu, alebo možno kvôli inaugurácii novej prezidentky, ktorá sa po zvolení práve v tú sobotu ujala
úradu.
Odchádzali sme až neskoro poobede, spokojní z
príjemne stráveného času v spoločnosti priateľov.

Všetky fotografie: Blažej Strašifták
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Zamykanie sezóny – Chrudim 2019
Chrudim som mal na pláne navštíviť tentoraz už
ako vlani aj s mojimi rastlinami na predaj.
Po našom sympóziu na začiatku septembra som
dal dokopy posádku do môjho auta. Boli sme piati.
Jesenský, Machálek, Plagany, Rožič a ja. Mal ísť
aj Maletič a Ozimy, ale na Richardovom aute.
Vybavil
som
ubytovanie
na
štadióne
v Slatiňanoch pri Chrudimi, kde pred burzou
prespávame už niekoľko rokov. Chcel som urobiť
cestu do Chrudimi zaujímavejšou, tak som zháňal
niekoho, kto by nás prijal do zbierky na ceste do
Chrudimi. Nakoniec sa mi podarilo dohodnúť s
priateľom Mirkom Sochůrkom, u ktorého som bol
už viackrát, ale vždy som mal z návštevy u neho
príjemný zážitok a aj som si tam niečo našiel do
svojej zbierky.
Dohodol som plán cesty tak, že budeme
odchádzať z Trnavy v piatok o 12:30. Z roboty
som odišiel o dvanástej, cestou som naložil
Braňa, Štefana. Doma som sa už nezastavil, tak
som ťahal až na parkovisko pred Janov panelák.
Tam nás už čakal aj s Paľom ako sme boli
dohodnutí. Mal tam prísť autom aj Richard s
Vladom, ale tomu, ako mi zavolal, niečo do toho
prišlo, tak sme išli bez neho. U Mirka sme boli
podľa plánu o tretej a zdržali sme sa u neho dobrú
hodinu. Mal som u neho aj kvetináče, ktoré som si
dal k nemu poslať. Bolo to ako vždy príjemné
stretnutie s pohostením. Nezdržali sme sa u neho
dlhšie ako sme mali a čakala nás ešte cesta do
Slatiňan. Cesta bola príjemná a pekne nám
ubiehala, ani obchádzky neboli veľmi dlhé, tak
sme do Slatiňan prišli už o siedmej. Ubytovali sme
sa a šli na večeru do motorestu. Roky sa tam

Vľavo burza pred budovou v Chrudimi

Blažej Strašifták

pred Chrudimskou akciou stretávame na večeri a
pive s kamarátmi z novozámockého a
nitrianskeho klubu. Boli sme dohodnutí aj tentoraz. Prišli tam na večeru aj Košičania, boli
ubytovaní v našej ubytovni. Navečerali sme sa,
dali pár pív a šli sme spať, lebo ráno sme mali v
pláne skoro stávať. Ráno sme už o siedmej boli
v Chrudimi na mieste. So Štefanom sme
porozkladali debničky s rastlinami na predaj a
ostatní šli do haly pozrieť na burzu. Bolo fajn prísť
tam zavčasu, lebo neskôr to bolo strašne
preplnené návštevníkmi. Mohli sme vidieť veľa
rastlín na predaj a mnohí si prišli na svoje. Tiež
som si nakúpil nejaké rastliny, menovky aj som si
predplatil Atlas kaktusov. Prevzal som aj časopisy
Adenium do klubu. Nemal som na burzu toľko
času ako predtým, keď som nepredával. Našťastie
mi pomáhal Štefan, tak som mohol odbiehať
viackrát ešte niečo pozrieť, čo by sa mi mohlo
hodiť.
Postretal som tam kopu známych a priateľov. Bolo to veľmi príjemné. Zdržali sme sa tam do druhej
poobede a to už bolo veľa predajcov preč. Všimol
som si, že oproti minulým rokom predajcovia odchádzali skôr ako predtým. Minulé roky sme chodievali aj na nákup Pavlíčkovi a tiež na Zlatého Alberta a na prednášky. Tento rok som sa s posádkou dohodol, že odídeme už o druhej, lebo som
potreboval prísť o siedmej večer domov. Tak sme
aj urobili a cesta domov bola dobrá a pekne ubiehala. Zastavili sme sa raz na pivko a potom sme
ťahali až domov. Prišli sme ako som si naplánoval.
Bol som trochu z cesty unavený, ale spokojný z
vydarenej akcie. Na rok by som chcel ísť znovu.

Foto: Blažej Strašifták ◱ Vpravo Zlatý Alberto 2019 J. Vích

Foto:Jan Boháček
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26. Pobeskydí 2019
Už tretí krát sa konala akcia Pobeskydí v Havířově, v hoteli Rudolf, vedľa miestneho kúpaliska.
Začiatok bol už v piatok poobede 28.6., ale to sme
vynechali. V sobotu skoro ráno 29.6. sme nasadli
do Blažejovho auta, ja a Štefan a vyrazili smer
Havířov. Bez väčších problémov sme to našli, veď
už aj minulý rok sme tu boli. Prišli sme pred 8. hod.
Blažej so Štefanom rozkladali stoly, ja som im
trochu pomohol a šiel som medzi prítomných
kaktusárov porozprávať sa. Ako vždy tu boli
z rôznych kútov Čiech, Slovenska a Poľska.
Prednášateľov majú aj z iných ako spomenutých
krajín. Prednášky začali o 9. hodine v zasadacej
miestnosti hotela.
Prvý prednášajúci bol Martin Tvrdík netradične
o rode Ariocarpus. Pokračovali Ludvig Bercht o jeho návštevách botanických záhrad v Číne. Pred
prestávkou na obed ukončil prednášky Vít Zavadil
o jeho ceste po severe USA s hlavným zameraním na rod Neobesseya. Dali sme si obed, niekto
v reštaurácii, niekto si priniesol svoj, k tomu pivo
či nejaký iný nápoj. Hneď po obede sme sa zase
dali dokopy z rôznymi kaktusármi a debata mohla
pokračovať. Poobedný blok prednášok otvoril
Zdeněk Vaško, ktorý predstavil tiež kaktusy z cesty po USA, predovšetkým Pediocactusy. Nové
gymnokalycium nám ukázal priateľ Volker Schäd-

Dva zábery z akcie Pobeskydí 2019

Mário Snopka
lich. Jedná sa o Gymnocalycium cabreraense,
ktoré svojim vzhľadom pripomína Echinocactus
horizonthalonius v Paraguaji. Ďalším bol Grzegorz Matuszewski po lokalitách Mammillarii
v Mexiku. Ale tú prednášku sme už nevideli, lebo
sme sa pobrali pozrieť aj nejakú tú zbierku. Franta
Frýdl nás doviedol k pánovi Vilkovi, ktorý má
obrovské množstvá výsevov a tak je nielen čo
u neho obdivovať, ale aj nakupovať. Tak som si
priniesol ďalšie Denmoza diamantina s tŕňmi
v rôznych farbách. Potom sme navštívili ešte pána
Karkošku, ktorý sa v poslednej dobe zaoberá
sukulentami. Ešte sme chvíľu posedeli, pani
Karkošková nás pohostila výborným domácim
koláči-kom a pri zapadajúcom slnku sme sa
pobrali domov.
Tento deň musím hodnotiť ako veľmi vydarený.
Porozprával som sa na zaujímavé témy z rôznymi
výbornými kaktusármi akými určite sú páni
Grzegorz Matuszewski, Eugeniusz Skurowski,
Jirka Kolařík, Radek Čech, Alber Škrovan, Ján
Beliančin, Roman Staník, Lumír Král a množstvo
ďalších. Tiež hodnotiť to, že akcia bola výborne
pripravená sa ani hodnotiť nedá a to aj preto, že
to všetko stojí a padá na jednom človeku a tým je
môj kamarát a kaktusársky vzor Lumír Král.

Foto: Mário Snopka
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XX. Kaktusiáda, Ustroň - Jaszoviec 2019
Už viackrát som bol pozvaný na túto akciu. Zároveň som sa dohodol s niektorými kaktusármi na
stretnutí práve na Kaktusiade. Tak som tam tento
rok išiel. Dohodol som sa s Blažejom, ktorý tam
šiel predávať a tiež s nami šiel Štefan a Jano.
Z Trnavy sme vyrážali 4.5. vo veľmi skorých
hodinách. Blažej už mal plné auto kaktusov. Vo
štvorici cesta ubiehala dosť rýchlo. Mali sme stále
o čom debatovať a ani sme si nevšimli a už sme
boli v cieli. Blažej zaparkoval pri vchode domu
Glóbus a povynášali sme kaktusy do budovy,
postupne ich porozkladali na gulečníkový stôl.
Bola to celkom veľká plocha, tak sa to tam takmer
všetko zmestilo. Stretol som sa s prvými,
s ktorými som sa dohodol, s usporiadateľmi
Eugeniuszom
Skurowskim
a Andrzejom
Wadzikom. Chvíľu sme sa rozprávali. Podarovali
nám do klubu ďalšie dve čísla ich časopisu Śviat
kaktusów. Samozrejme aj tu bolo niekoľko
slovenských a českých kaktusárov.
O 8. hod. bola burza už v plnom prúde. Ja som
nemal v pláne nič kupovať, a tak som mal čas na
rôzne debaty a aj dokončenie o rode Islaya s
Grzegorzom Matuszewskim z Pobeskydí 2019.
S Romanom Štarhom som sa tu mal tiež stretnúť
a dohodnúť sa s ním na prednáške u nás na sympóziu. Samozrejme, neostalo len pri tom, rozprávali sme aj o rôznych kaktusoch a cestovaní.
Neskôr Adrzej Wadzik zahájil sympózium, všet-

Mário Snopka

kých privítal a pozval na prednášky. Zároveň ocenil Eugeniusa Skurowskeho za jeho prínos v poľskom časopise a kaktusárstve v Poľsku. Prednášky mohli začať a ako prvý nám priblížil rod
Mammillaria
Grzegorz
Matuszewski.
Po
prednáške dostal uštrikovaný kaktus ako
pozornosť, bolo to zaujímavé a samozrejme boli
pripravené pre každého prednášajúceho. Ďalším
bol Leszek Kasperski s prednáškou o rode
Weingartia. Mňa osobne táto prednáška veľmi
zaujala.
Perfektne
pripravená,
nádherné
fotografie z prírody a aj zo zbierky. Túto
prednášku by som si vedel predstaviť aj na našom
sympóziu. Dali sme si menšiu prestávku, lebo mal
prednášku Roman Štarha a vedel som, že tú istú
uvidíme v Trnave. Tak som si pozrel len začiatok
a koniec s predávaním štrikovaného kaktusu. Ale
už vtedy som vedel, že sa máme na čo tešiť.
Ďalším prednášajúcim bol Pavel Heřtus
o Tilandsiách. Po tejto prednáške sme sa pobrali
domov. Predsa len to máme dosť ďaleko a chceli
sme byť na Slovensku ešte za svetla. Znova
musím napísať, že sa táto akcia vydarila a ja som
si prišiel na svoje. Nakoniec som si domov niesol
nejaký ten suvenír. Ešte cestou domov sme sa
zastavili v Trenčíne, kde sme mali objednané kvetináče, ale to už bola posledná zastávka a išli sme
rovno domov. Takže, ak sa bude dať, budúci rok
tam určite pôjdem znova.

Hore: Trnavská posádka ◱ Roman Štarha pri preberaní kaktusu od Andrzeja Wadzika ◱ Leszek Kasperski
Dole: Pavel Heřtus a Andrzej Wadzik ◱ Grzegorz Matuszewski ◱ Štrikované kaktusy ◱ Eugeniusz Skurowski
Všetky fotografie: Mário Snopka
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60. výročie KK Nobilis Bratislava
Navštívili sme výročnú akciu Klubu kaktusárov
Nobilis v Bratislave pri príležitosti jeho 60. výročia.
Nový predseda Klubu kaktusárov Nobilis
v Bratislave pán Rado Benčík posielal 8.10.2019
pozvánku, v ktorej sa píše:
"Drahí priatelia, dovoľte mi v mene nášho kaktusárskeho klubu srdečne vás pozvať na našu najbližšiu klubovú akciu, ktorá sa bude konať pri príležitosti 60. výročia založenia klubu kaktusárov
Nobilis v Bratislave. Akcia sa bude konať v SOBOTU 9.novembra (listopad) 2019 od 13:00,
prednášky začínajú 15:00. Miesto konania akcie
je tu:
https://www.hotelcolor.sk/kontakt/ a je to budova
hotela COLOR medzi Vajnorskou a Starou Vajnorskou ulicou, ... "
Pozvánka sa dostala aj ku mne. Čítam ju a tiež
v prílohe uvedený program schôdze. Začínam si
spomínať na moje kaktusárske začiatky. Najmä
na to obdobie, keď som ako študent vysokej školy
v Bratislave hľadal spriaznené duše pachtiace
po kaktusoch. Je rok 1977. O klube kaktusárov
ešte netuším. Mám za sebou prvé výsevy. Na
balkóne prvý malý skleníček. Navštevujem Botanickú záhradu v Bratislave. V oddelení kaktusov
a sukulentov dostávam plody Mammillaria prolifera a prvú informáciu. V bývalej Stanici mladých
prírodovedcov a technikov na Búdkovej č.2 existuje krúžok kaktusárov. Ale to sú deti a ja som
dospelý. Aj tak tam idem a dobre robím. Vedúci
krúžku pán Kubica ma hneď lanári do klubu kaktusárov. A tak nasledujúci prvý štvrtok v mesiaci
o 17:00 som znovu na Búdkovej vo veľkej spoločenskej miestnosti a stávam sa organizovaným
kaktusárom – členom bratislavského klubu. Bolo
to asi v roku 1977 alebo 1978. A členom som tam
zostal až do vzniku nášho KKS ISLAYA v Trnave.
(Ba istý čas som bol súčasne v oboch kluboch.)
V tom čase bol predsedom bratislavského klubu
pán Alojz Balogh. A podľa programu výročnej

Juraj Ladáni
schôdze má mať prvú prednášku o histórii klubu.
Takže je rozhodnuté. Idem. Chcem vidieť priateľov z môjho prvého (materského) klubu, v kruhu
ktorých som začínal. Uvedomujem si neúprosné
plynutie času a skutočnosť, že niektorých priateľov z tej doby už nikdy neuvidím.
A tak sme sa dohodli štyria členovia KKS Islaya
v Trnave, že pôjdeme do Bratislavy osláviť 60.
výročie existencie bratislavského klubu: Editka,
Blažej, Štefan a Juraj. Blažej, jeho auto a navigácia nás bezpečne dopravili k hotelu. Zaparkovali
sme na hotelovom parkovisku. Na prízemí hotela
vo vstupe do prednáškovej sály nás čakalo milé
a úprimné privítanie. Ali Lux, Albert Škrovan a pár
ďalších členov Klubu kaktusárov Nobilis sa potešili
z našej návštevy. Nasledovala prezentácia, dobrovoľné vstupné, prevzatie upomienkových predmetov a mini burza. A medzi tým vítanie sa z ďalšími priateľmi. Rozhovory a dobrá nálada. A tak to
má byť, keď sa stretnú priatelia, ktorých spája spoločný záujem, spoločná záľuba. O 15. hodine začal blok prednášok. Otvoril ho svojim príhovorom
predseda KK Nobilis pán Rado Benčík. Zakrátko odovzdal slovo pánovi Alojzovi Baloghovi, ktorý
funkciu predsedu klubu zastával od roku 1974 až
do roku 1988. Názov jeho prednášky je „Z histórie
klubu“. Krátku verziu histórie KK Nobilis si môžete
pozrieť na internete: http://kknobilis.sk/Historia.
My sme videli a počuli omnoho viac informácií.
Bolo zaujímavé sledovať dobové fotografie a kópie dokumentov, ktorými pán Balogh ukazoval,
akými formami klub počas svojej existencie prešiel, ktorí ľudia viedli klubovú činnosť a v čom
všetkom činnosť klubu spočívala. Až po tejto
prednáške som si uvedomil, ako veľa energie
a svojho času ľudia obetujú (aj keď to nevnímajú
ako obeť) pre to, čomu hovoríme klubový život.
V poradí druhá prednáška „Astrofytá ako ich
mám rád“ patrila pánovi Alexandrovi Luxovi.
Na začiatku aj on trochu zaspomínal. Svoj kaktu-
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60. výročie KK Nobilis Bratislava
sársky život rozdelil do troch častí. Tú poslednú
prežil v Japonsku medzi japonskými kaktusármi.
Porozprával nám, ako sa k nim dostal napriek jazykovej bariére. Videli sme prednášku plnú krásnych rastlín z jeho obľúbeného rodu Astrophytum. Japonci – majstri v tvorbe hybridov – majú
inú „kultúru“ členských schôdzí, súťaží a búrz
rastlín. Radi sa pochvália svojimi najlepšími rastlinami nielen na výstavách a súťažiach ale aj počas
členských schôdzí, kde rastliny ponúkajú na predaj. Zamrzela informácia, že poslednou dobou japonskí kaktusári neradi zverejňujú svoje mená
a adresy. Lebo sa stalo, že na objednávku z iných
ázijských štátov, boli niektoré japonské zbierky za
noc vyrabované. Aj to je nepriamy dôkaz, že mnohí japonskí kaktusári majú skutočne hodnotné
zbierky astrofýt a to najmä hybridov.
Tretia prednáška začala s krátkym oneskorením
po vyriešení technického problému. Pán Petr Jor
z KK Hradec Králové nám ukázal „Kaktusy USA“.
Videli sme pekné obrázky krásnych rastlín z južných štátov USA. Escobaria, Pediocactus, Navajoa, Epithelantha to sú rody známe, obľúbené
a nekonalo sa žiadne prekvapenie. Ale spozornel
som pri niektorých autorových informáciách. Napríklad som netušil, že Pediocactus simpsoni rastie v prírode v žule. Prečo sú moje rastliny zasadené v substráte s prídavkom vápenca? Do poznámok mi pribudol záznam: „Presadiť do žulového piesku!“
Poslednú štvrtú prednášku mal pán Václav Ja-

pokračovanie
kubec z KK Čelákovice: „Kaktusy Mexika“. Bola by
to taká klasická pekná pohodová zmes našich
obľúbených rastlín z Mexických štátov, keby ju nebol premietal pán Václav. A ten ju svojim rozprávaním dobre okorenil príhodami zažitými počas
kaktusárskych expedícií. O humor v jeho podaní
veru nebola núdza. Vediac, že jeho prednáška je
posledná, nezaberali signály od p. Benčíka, aby
končil. Václav bol neúnavný. Jemu aj predchádzajúcim prednášajúcim patrí vďaka za pekné prednášky. A kto vydržal do konca akcie, neoľutoval.
Na záver dámy z klubu Nobilis prinášajú sladkú
bodku. Niekoľko podnosov naložených zákuskami
a tortami. Chvíľu pred tým som zahnal hlad sladkou Linou a tak ďalšie sladkosti už odmietam.
Škoda, vyzerali veľmi dobre a zrejme aj tak chutili.
Súdim podľa toho, ako rýchlo sa podnosy vyprázdnili.
Na záver si dovolím poďakovať členom KK Nobilis za vydarenú akciu. Všetkým členom klubu želám veľa zdravia a pokojný osobný život, aby Vám
zostalo dosť energie a zápalu nielen pre pestovanie rastlín ale aj na spoločnú klubovú činnosť.
Nech Vám pribúdajú noví mladí členovia do ďalšej
šesťdesiatky.
(A odpustite mi malú osobnú poznámku. Keď som
mal 3 roky, vznikol Klub kaktusárov v Bratislave.
Bolo to v roku 1959. Vtedy som nemohol tušiť, že
raz budem jeho členom.  A čo ste v roku 1959
robili Vy?)

Zľava Rado Benčík súčasný predseda klubu od 2019, v strede Miro Luňák predseda od 2001 do roku 2007, Alojz Balogh predseda od 1974 do 1988 ◱ V strede torta k 60 výročiu ◱ Vpravo Pohľad do sály
Foto: Rado Benčík
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20. výročie KKS Islaya v Trnave

Róbert Cipár

Prvých dvadsať rokov v živote človeka je obdobie,
kedy sa pomaly začleňuje do spoločnosti a buduje si svoju pozíciu. Trnavský klub KKS ISLAYA
v roku 2019 oslávil tiež 20 - ročné jubileum a toto
výročie možno tiež prirovnať k prvému obdobiu
ľudského života.
Nie je prvým spoločenstvom pestovateľov
a priateľov sukulentných rastlín v tomto meste,
prvý klub fungoval už od roku 1971, tradícia však
bola na dlhé obdobie prerušená a až v závere
roku 1999 sa skupinka nadšencov rozhodla obnoviť tradíciu. Na prvej, ustanovujúcej schôdzi
3.9.1999 sa zišli trnavskí členovia KK Piešťany,
z iniciatívy ktorých vyšla myšlienka obnovy, pamätníci pôvodného klubu a tiež skupinka nadšencov, ktorých táto myšlienka zaujala. Boli zvolení
funkcionári klubu a započala sa prvá etapa práce.
Ako v každom novom projekte hralo nadšenie nezastupiteľnú úlohu a vďaka nemu a ochote členov
zapájať sa do klubovej činnosti sa postupne darilo
rozbiehať aktivity, ktoré možno dnes už berieme
ako samozrejmosť.
Hneď od počiatku fungovania bola jednou z hlavných úloh zabezpečiť pre členov možnosť rozvíjať
svoju záľubu s dostatkom informácii a tiež možnosť prezentovať sa voči verejnosti laickej aj odbornej. Boli nadviazané vzťahy s kaktusárskymi
klubmi v rámci Slovenskej a Českej republiky,
priamo prípadne prostredníctvom stavovskej or-

ganizácie. Hneď od začiatku sa pristúpilo k vytváraniu banky informácii prostredníctvom klubovej
knižnice. A samozrejme bola založená tradícia
klubových výstav, prostredníctvom ktorých prezentujú členovia klubu výsledky svojej práce a zároveň umožňuje propagáciu našej záľuby medzi
širokou verejnosťou. Miesto a čas výstav sa postupne menili, vždy však boli dôstojnou prezentáciou klubu. Už od počiatkov činnosti klubu bola
snaha o vytvorenie akcie, ktorá by umožnila stretávanie pestovateľov sukulentných rastlín na vyššej odbornejšej úrovni. Výsledkom bola myšlienka
organizovať sympózium s odbornými prednáškami a burzou. Za veľkého úsilia a nadšenia sa podarilo vytvoriť podujatie, ktoré už má v dnešnej dobe svoje nezastupiteľné miesto v kalendári kaktusárskych akcii.
V neposlednom rade však klub stále zostáva komunitou ľudí, ktorých spája nielen spoločná záľuba, ale aj priateľstvo a vzájomný rešpekt.
Myslím, že po dvadsiatich rokoch trvania činnosti
klubu KKS ISLAYA môžeme konštatovať, že vyrástol z detských plienok a dospel. Bolo to obdobie získavania skúseností a prekonávania prekážok. Vždy však bol spoločenstvom ľudí, ktorí sa aj
napriek častokrát odlišným názorom vedeli dohodnúť na spoločnom postupe v prospech veci. To
je zárukou ďalšieho rozvoja a úspešnej činnosti do
budúcnosti.

Spoločná fotografia z klubovej výstavy 2017

Foto: Mário Snopka
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Termíny schôdzí na rok 2020

Mário Snopka

10. január - Novoročná prednáška v podaní Juraja Nemčeka z jeho cesty s Karlom Šlajsom za rodom
Astrophytum v Mexiku.
7. február - Členská schôdza – prednáška je v jednaní.
6. marec - Výročná schôdza s voľbami - kandidáti na funkcie (predseda, tajomník, hospodár)
3. apríl - Členská schôdza – prednáška je v jednaní.
30. apríl - Je to štvrtok, ale pred predĺženým víkendom, tak by sme mohli štvrtok považovať za piatokpríprava na výstavu a výlet.
??? - Májový kvet - termín ešte bude upresnený z Mestského zastupiteľstva Trnava.
28.-30. máj - Naša výstava - Je to posledný májový víkend.
5. jún – Zhodnotenie výstav a príprava na výlet – prednáška je v jednaní.
12.-13. jún - Výlet - musíme dohodnúť kam a predbežne by sa to začalo plánovať v druhom týždni po
výstave ak nám to nebude kolidovať s Bratislavou.
14. august - Opekačka v Cíferi (druhý augustový piatok) - Pozor, termín sa môže zmeniť.
4. september - Príprava na sympózium.
5. september - Sympózium JSK.
2. október – Zhodnotenie sympózia – prednáška je v jednaní.
6. november - Členská schôdza – prednáška je v jednaní.
4. december - Mikulášska schôdza spojená s tombolou.
30. december - Koncoročná prednáška (Pozor! Je to streda.) – prednáška je v jednaní.

Niekoľko záberov z výstavy kaktusov a sukulentov v CVČ Kalikagatii 2019

Foto: Mário Snopka
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