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Sempervivum montanum ssp. heterophylum na skalách vrchu Veľký Grič, 972 mnm, 

pohorie Vtáčnik, v zbierke a detail kvetu                                              Foto: Mário Snopka 
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Úvod  Mário Snopka 
Rok 2020 začal v podstate dobre. Hneď 10.1.  
sme mali schôdzu s prednáškou. Vtedy to 
vyzeralo, že rok bude zasa o niečo lepší. Mali sme 
plány do budúcna a verili sme, že sa všetko 
podarí. Ešte v marci sme mali voľby, ale už sme 
vedeli, že sa niečo deje. Zatiaľ sme si nič 
nepripúšťali a verili sme, že našu krajinu korona- 
vírus obíde. Žiaľ, nestalo sa tak a vírus sa rozšíril 
aj do našej krajiny. Plány ktoré sme mali, ako 
bude náš klub zasa o niečo napredovať, boli 
ohrozené. Aprílová schôdza sa kvôli opatreniam 
nekonala. Predpovede nás nútili zamýšľať sa nad 
budúcnosťou a začať riešiť ďalšie pripravované 
schôdze a akcie. A keďže sme sa nemohli 
stretávať, komunikovali sme v rámci výboru ako 
sa len dalo. Ešte že existuje virtuálna a mobilná 
komunikácia. Ako postupovali a pritvrdzovali sa 
opatrenia, tak sme museli upravovať program 
a termíny činností nášho klubu. Vypadla nám 
akcia Májový kvet 2020, ktorú zrušilo Mesto 
Trnava už koncom marca. Začiatkom apríla sme 
museli uvažovať aj nad zrušením našej hlavnej 
výstavy, ktorá sa mala konať po prvý krát 
v nových priestoroch. Náš predseda komunikoval 
s vedením Domu hudby. Pritom padlo konečné 
rozhodnutie. Výstava sa konať nebude. Je to prvý 
rok od založenia klubu, kedy nebudeme 
vystavovať. Prišiel na rad klubový výlet. Toto sa 
nedá vybaviť zo dňa na deň. Musela začať 
komunikácia aj s klubov v Žatci, kde sme mali 
vybavené návštevy zbierok, o možnom scenári. 
Samozrejme, musíme sa rešpektovať obe strany 
navzájom. Nechávali sme si ešte k výletu 
otvorené vrátka, ale obe strany vedeli, že sa to 
s najväčšou pravdepodobnosťou neuskutoční, 
i keď výlet mal byť až v júni.  

Čo robiť počas týchto prakticky „nečinných“ dní? 
Sedieť len tak na gauči a premýšľať čo bude ? Po 
týždni sedenia doma mi napadlo, čo tak spestriť 
si tieto dni nejakou prednáškou. Zisťoval som 
možnosti. Syn mi vnukol myšlienku, ako by sa to 
dalo. Veď predsa online hry sa dajú streamovať. 
Prečo  by sa tak nedala prenášať aj kaktusová 
prednáška? Po mailovej komunikácii s Jurajom 
Ladánim som už na to neprestal myslieť. A tak 
sme so synom pripravovali možnosti, ako by sa 
to dalo spraviť. Viac o tom, nájdete v článku 
nižšie. 
  To čo sa dialo, na to nás nikto nepripravil 
a myslím, že to ani nikto nemohol očakávať. 
Situácia, ako každý vie, bola stále horšia. Jediný 
čas, kedy bolo ako-tak dobre, boli letné 
prázdniny. Tak sme sa stretli v auguste, ako 
každý rok, v zbierke nášho predsedu na klubovej 
opekačke a dúfali v zlepšenie. V septembri sme 
mali prvú a aj poslednú schôdzu v tomto roku. 
Situácia sa zhoršovala a už to pocítilo množstvo 
ľudí. Opatrenia pritvrdzovali a tak sa nekonalo 
ani naše tradičné sympózium. Všetky kluby boli 
na tom rovnako, rušili stretnutia, sympóziá a aj 
najväčšia akcia v Československu, konajúca sa 
v Chrudimi, bola zrušená. Neváhali sme 
a pripravovali sme aspoň prednášky cez našu 
facebookovú stránku. Prednášky získali veľkú 
obľubu a aj sledovanosť. S prednáškami sa 
k nám v novembri pripojil aj bratislavský klub 
Nobilis. Tiež Chrudimskí kaktusári sa začali 
zaujímať o tento druh online prednášok. 
Myslím, že myšlienka online prednášok je naozaj 
dobrá a keď vidíte, že prednášku videlo 600 či 
dokonca viac ako 700 ľudí, tak Vás hreje pocit, že 
to stojí za to. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         
                                                                                                                                        Dve formy Pterocactus fischerii      

                                                                                                                                        Foto a zbierka: Mário Snopka   
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Termíny schôdzí a akcií v roku 2020 Mário Snopka 
Tento rok sme predpokladali, že sa uskutoční 11 schôdzí, ale situácia okolo koronavírusu to zmenila. 

Museli sme sa tiež prispôsobiť a pre klub skúsiť niečo nové a netradičné. 

 

10. 1. – V januári sme si pozvali Juraja Nemčeka, ktorý nám spravil prednášku o jeho ceste s Karlom 

Šlajsom za rodom Astrophytum v Mexiku.. 

7. 2. – Mali sme prednášku v podaní Mária Snopku o rode Cumulopuntia v Peru. 

 
Cumulopuntia ignescen, Patahuasii 4465 mnm (Lumír Král a Mário Snopka)                                                   Foto: Mário Snopka 

6. 3. – Bola to výročná schôdza s voľbami do výboru klubu. Jednoznačne boli zvolení predseda Blažej 
Strašifták, tajomník Róbert Cipár, hospodár Igor Galgoci a člen výboru Mário Snopka. 
3.4. - Kvôli koronavírusu sa schôdza nekonala, ale prednáška v podaní Alberta Škrovana - Bolívia 2020 

prebehla online. Pozrieť si ju môžete po kliknutí TU. 

30. 4.  - Je to štvrtok, ale pred predĺženým víkendom, tak sme mohli štvrtok považovať za piatok. 

Mala to byť príprava na výstavu a výlet. Schôdza bola kvôli koronavírusu zrušená. Aspoň sme mali 

online prednášku Alberta Škrovana o Gymnocalycium spegazzinii - s obrovským úspechom. 

14. - 16.5. - Májový kvet – Mesto Trnava zrušilo kvôli koronavírusu. 

21. – 23..5. - Klubová výstava kaktusov a sukulentov - zrušená, kvôli koronavírusu. 

5.6. – Online schôdza, cez meet (gmail). Po prvý krát online schôdza a celkom úspešná. Mário Snopka 

spravil aj prednášku o BZ na Gibraltare. 

 
Screan zo schôdze a fotografia z prednášky o BZ na Gibraltare – Echinocactus grusonii                            Foto: Mário Snopka 

https://www.facebook.com/KKSIslaya/videos/502596930435121/
http://www.regiontirnavia.sk/sk/podujatia/top-podujatia/majovy-kvet
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Termíny schôdzí a akcií v roku 2020 pokračovanie 

12.-13.6. - Výlet - zrušený, kvôli koronavírusu. 

21.8. - Opekačka v Cíferi (tretí augustový piatok) s prehliadkou zbierky nášho predsedu. Varil sa guláš, 

bola dobrá nálada. Niektorí kolegovia priniesli prebytky svojich výsevov, ktoré sme si rozdelili. 

4.9. - Schôdza sa konala u záhradkárov. Bola s prednáškou Alexandra Luxa o jeho ceste po Brazílii 

2020. Pokúšali sme sa prednášku vysielať online, čo sa žiaľ nepodarilo. 

5.9. - Sympózium JSK sa nekonalo kvôli opatreniam v budove Poľnohospodárskej školy. 

 
2.10. – Schôdza sa kvôli koronavírusu nekonala. Mali sme aspoň online prednášku v podaní Alberta 

Škrovana o rode Oroya na náleziskách v Peru. 

6.11. - Schôdza sa kvôli koronavírusu nekonala. Prebehla prednáška Alexandra Luxa o jeho ceste po 

Brazílii, ale online o deň skôr 5.11. o 18:00 hod. Mala obrovský úspech. 

11.12. – Mala sa konať mikulášska schôdza spojená s tombolou. Pre opatrenia sme mali online 

schôdzu o 18:00 hod. Schôdze sa zúčastnilo 8 členov. Po klubových záležitostiach a oboznámení sa 

s termínmi budúceho roka sme sa rozprávali o substrátoch, ich zložení a o odolnosti kaktusov. 

                                                                                     22.12. Skoršia koncoročná online prednáška v podaní   

                                                                                     Róberta Cipára a Mária Snopku o rodoch Espostoa a  

                                                                                     Oreocereus na náleziskách v Peru a v zbierke. 

                                                                                     30.12. - Koncoročná online prednáška o rode 

                                                                                      Haageocereus a Loxanthocereus v podaní Mária  

                                                                                      Snopku. 
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Online prednášky     Mário Snopka 
Tak ako som písal v úvode, celá myšlienka bola 
založená v podstate na vzniknutej situácii 
a akejsi možnosti prezentovať klub a našu 
záľubu aj inou, netradičnou formou začiatkom 
marca. V podstate to vzniklo zo synovho 
sledovania streamov na twitch.tv. Asi tak 
zjednodušene povedané. Tak sme dali hlavy 
dokopy a premýšľali, ako by sa to dalo urobiť  
najjednoduchšie a kde robiť prednášky. Najprv 
sme si museli stiahnuť software na 
streamovanie, ktorý je zadarmo. Postupne sme 
ho nastavovali a skúšali. Keď sme si mysleli, že 
je nastavený, tak som si pripravil niekoľko 
fotografií. S vedomím, že je všetko dobre 
pripravené a nastavené. Išli sme odskúšať prvý 
stream. Bolo to na twitch.tv. Celá prezentácia 
trvala len pár sekúnd a hneď sme ju zmazali. Už 
vtedy sme prišli na menšie problémy, ale nič, 
čo by sa nedalo okamžite vyriešiť. Najväčší 
problém bol vtedy so zvukom, ktorý sa akoby 
vracal späť. Museli sme upraviť nastavenia, čo 
sa podarilo. Spojil som sa s našim tajomníkom 
Róbertom Cipárom a spolu sme odskúšali pár 
sekúnd vysielania. Bolo to zaujímavé a zas sme 
prišli na ďalšie nedostatky. Niektoré boli 
spôsobené prenosom, ale zas bol problém so 
zvukom. Tento krát to bolo opakovanie po asi 
10 obrázkoch a to aj samotná prezentácia. 
Museli sme uvažovať, ako toto upraviť. Tiež 
nás zaujímalo oneskorenie medzi vysielaním 
z počítača a prezentovaním zo serveru. Prešli 
sme si niekoľko serverov. Spomínaný twitch, 
youtube ... nakoniec aj facebook. Trochu nás 
znepokojovalo to oneskorenie, kde na 
serveroch bolo rozdielne, twitch 5 – 8 sekúnd, 
youtube neskutočných 20 – 25 sek. a facebook 
8 – 10 sek. Ostatné servery nebudem 
spomínať, neboli úplne vhodné. Prišlo na rad 
premýšľanie nad tým, čo je najvhodnejšie, nie 
len ohľadne oneskorenia. Jednoznačne zvíťazil 
facebook. Nebudem tu opisovať prečo, to by 
bolo na celú stranu. Len môžem napísať, má to 
aj výhodu, že aj na web stránke islaya.eu máme 
okno na facebooku a tam sa zobrazuje všetko 
aktuálne. Tak sa dostane k prednáške každý, aj 
ten, čo nemá účet na facebooku.  Keďže bolo 
všetko pripravené, mohol som pristúpiť k prvej 
prednáške. Prvú prednášku som spustil 
23.3.2020 o 17:00 hod. Mala názov Botanická 
záhrada v Zurichu, Švajčiarsko. Spustil som  

prednášku a asi po 10 obrázku nastal problém 
s prezentáciou, obrázky sa samé prehadzovali od 
začiatku a tak isto zvuk. Muselo prísť okamžité 
riešenie, čo sa nám so synom podarilo veľmi rýchlo 
vyriešiť a prednáška mohla pokračovať. Nakoniec 
ma ohromilo, že prednášku naživo sledovalo 40 
ľudí. Za pár dní ju zhliadlo takmer 500 ľudí. To ma 
presvedčilo, že to nebolo zbytočné. Dostal som 
veľa otázok či bude a kedy ďalšia prednáška. Tak 
som si pripravil ďalšiu a odprezentoval ju 
30.3.2020 o 17:00 hod. Bola na tému BZ Pinya de 
rosa, Blanes, Španielsko. Prišlo ďalšie prekvapenie, 
naživo ju sledovalo 148 ľudí a doteraz viac ako 

 
700. Jedinú chybu mala, že asi po 20 fotografii mi 
vypadlo pripojenie na internet, čo ja neovplyvním. 
Našťastie som mal dáta v mobile a hneď som sa 
pripojil na ne a pokračoval. Ľudia na to veľmi dobre 
reagovali. Cez router mi nešiel internet viac ako 
hodinu. Musel som sa pripraviť aj na takúto 
možnosť. Na blížiacej sa schôdzi sme mali mať 
prednášku o Bolívii v podaní Alberta Škrovana. Tak 
som sa s ním dohodol, že by ju spravil online. 
Pristúpil na to, spravili sme niekoľko skúšok. V deň, 
kedy mala byť schôdza 3.4.2020 o 17:00 to začalo. 
Prednáška bola ako vždy veľmi dobrá. No zasa prišli 
problémy, o ktorých ani on sám nevedel. Asi v 40 
minúte skolabovala sieť, ale postupne sa spojenie 
obnovilo. 

Neskôr sme zistili, že v prednáške chýbalo viac ako 
40 obrázkov. Naživo prednášku sledovalo viac ako 
250 ľudí. Dohodli sme sa, že chýbajúce obrázky 
odprezentuje v náhradnom termíne. Medzi tým 
som stihol spraviť ďalšiu prednášku.  
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Online prednášky  pokračovanie 

Prednáška bola 6.4.2020 o 17:00 hod o BZ La 
Concepción v Malage. Naživo ju sledovalo viac 
ako 270 ľudí. 8.4.2020 som spravil prednášku 
na facebookovej stránke Kvety kvietky 
kvetinky, na tému Vysokohorské skalničky 
v Peru. Naživo ju sledovalo takmer 200 ľudí. Do 
dnešného dňa ju videlo takmer 750 ľudí a 60 
ľudí ju pozitívne komentovalo. 

 
12.4.2020 o 18:00 spravil Albert doplňujúcu 

  
prednášku. Vôbec som ju neavizoval. Aj tak ju 
naživo sledovalo viac ako 100 ľudí. Medzi 
časom som dohodol ďalšiu prednášku 
s Romanom Štarhom. Prednáška bola o jeho 
ceste po Etiopii v rokoch 2019 a 2020. Bola 
13.4.2020 o 18:00. Tento krát bez problémov. 
Naživo ju sledovalo viac ako 240 ľudí. 
S Romanom som sa dohodol, že jeho 
prednáška ostane na stránke len 14 dní. S 
Romanom Štarhom sme sa dohodli ešte na 
dvoch online prednáškach.  

30.4.2020 sme dali dokopy ďalšiu zaujímavú 
online prednášku. Albert Škrovan predstavil  
 

rastliny z okruhu Gymnocalycium spegazzinii. 
Prednáška bola veľmi zaujímavá a dodnes má jej 
sledovanosť na našej stránke, viac ako 800 pozretí. 

 
7.5.2020 pokračoval Roman Štarha - Tanzánia 
v období dešťů a 19.5.2020 Djibouti. Všetky 
Romanove prednášky mali veľký úspech. Ja osobne 
som si ich pozrel viac krát. 4.9.2020 na našej 
schôdzi, kedy sme sa konečne stretli, sa mala 

 
vysielať online, priamo zo schôdze prednáška 
Alexandra Luxa o jeho ceste po Brazílii. Nepodarilo 
sa to, prenos zlyhal. Od nás vysielanie odchádzalo, 
ale na serveri bolo vidieť len prvú fotografiu. Fotky 
sa síce na serveri nepremietali, ale bolo počuť len 
zvuk. Ani druhá časť sa nám nepodarila, tak sme 
prenos ukončili. Ďalšiu schôdzu sme mali mať 
2.10., ale kvôli opatreniam sme dohodli prednášku 
s Albertom Škrovanom o rode Oroya.  

 
Prednáška v tomto období dosahuje 800 pozretí. 
Ďalšiu online prednášku sme si mohli pozrieť 
5.11.2020 o 18 hod. Alexander Lux nám predstavil 
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Online prednášky  pokračovanie 

Brazíliu ako zem neznámu. Bola to prednáška 
ktorú sme mohli vidieť naživo na našej schôdzi 
4.9.2020. Tento krát s menšími obmenami. 
Prebehla len prvá časť. Na serveri ostala len 
týždeň a za ten krátky čas mala neskutočnú 
sledovanosť, viac ako 1160 pozretí. V tomto 
trende chceme aj naďalej pokračovať 
v spolupráci s Bratislavským KK Nobilis. 

 
Ďalšiu zaujímavú prednášku pripravil tento 
krát Chrudimský klub kaktusárov v spolupráci 
s Královohradským klubom. Na utorok 24.11. 
na 19:00 hod. Prednáška mala byť len pre 
pozvaných, ktorí sa popredu museli prihlásiť na 
zverejnený email. Prednášku si pripravil Pavel 
Tůma o Mexiku a hlavne o rode Astrophytum. 
Po začatí a prihlásení do programu Teams pár 
minút pred prednáškou sa postupne 
prihlasovali ľudia. Žiaľ prednáška sa 
nepodarila. Prednášajúci mal problém na jeho 
strane a tak asi po takmer hodine čakania sa to 
celé ukončilo. Dohodlo sa, že prednáška sa 
znova vyskúša v utorok o týždeň neskôr (1.12. 
o 19 hod.) a spraví sa z nej záznam. 

 
Podarilo sa a aj záznam sa podaril. Dohodli sme 
sa, že záznam z prednášky uverejníme na našej 
facebookovej stránke a odkaz sa vloží na 
internetové noviny. Postupne sme sa dohodli 
s Karlom Pavlíčkom, že všetky záznamy 
budeme ukladať na našu stránku. 

Medzi tým sme sa dohodli Z Alexandrom Luxom na 
pokračovaní jeho prednášky Brazília zem neznáma. 
4.12.2020 o 18 hod. Prednáška mala veľký úspech. 

 
Ďalšiu prednášku dohodli Chrudimskí kaktusári 
s Královohradskými. Vysielala sa 8.12.o 19:00 hod. 
Prednášateľom bol Václav Jakubec o jeho 
nespočetných cestách do Mexika. 

 
Prednášky majú obrovský úspech a sledovanosť. 
Tak sa postupne dohadovali ďalšie. Pavel Tůma si 
pripravil druhú časť o rode Astrophytum 15.12. 
19:00. Výborná prednáška a množstvo informácií. 

 
 22.12. prebehla prednáška v podaní Mária Snopku 
a Róberta Cipára. Trochu inak o rodoch Espostoa 
a Oreocereus. Prvá časť bola o kaktusoch v prírode 
a zo zbierky Karla Knížeho v Lime. Druhá časť 
o pestovaní a vysievaní. Žiaľ, čoho som sa najviac 
obával, to sa stalo realitou. Prepojenie siete 
nezvládalo updown s uploadom v tak kapacitne 
veľkom zaťažení. Prednáška online sekala,  
napokon sa prenos úplne prerušil. Bolo viac 
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Online prednášky  pokračovanie 

problémov a tak sme sa ani ďalej nepokúšali 
o pripojenie. Našťastie prvá časť bola ucelená 
a zo záznamu už neseká. Tak sme sa s Robom 

 
dohodli na ďalší deň dokončiť jeho časť 
prednášky, ale nie online, ale nahrať ju ako 
video. Po nahratí som celú jeho časť upravil 
a uploadol na stránku. Ohlasy boli veľmi 
pozitívne na obe prednášky. Ďalšia zaujímavá 

 
prednáška „chrudimákov“ bola naplánovaná 
na 29.12. o Argentínskych mediolobiviách 
v podaní Milana Kůrku z Plzně. Síce som túto 
prednášku už videl na sympóziu v Brne, ale 
osobne som sa na ňu tešil. 

 
30.12. sme mali mať v klube koncoročnú 
schôdzu s tradičnou koncoročnou prednáškou. 
Žiaľ, ešte stále sa nedá stretávať. Tak som 
premýšľal nad tým, že by som niekoho vybavil 
na tento termín prednášať online. Bolo to 
ťažké, ale nepodarilo sa mi to. Už som si myslel, 
že sa ani neuskutoční. Tak mi napadlo, že by 
som teda spravil prednášku ja. Ale o čom by  

mala byť ? Chvíľu som nad tým premýšľal. Nechcel 
som ďalšiu botanickú záhradu. Asi pol dňa som si 
pozeral svoje fotografie, aby som na niečo prišiel. 
A tak mi napadlo spraviť prednášku o mojich 
obľúbených cereusovitých rodoch pochádzajúcich 
z Peru. Začal som si vyberať fotografie a zistil som, 
že ich mám celkom dosť. Ale chcel som aby bolo 
všetko správne a čo najlepšie. Tak som si pozeral 
lokality, spravil som si ku každej aj mapku. Niektoré 
rastliny som konzultoval s kaktusármi z Peru, 
Švédska a Belgicka. Bolo to pripravené. Spravil som 
si aj foto upútavku a uverejnil som ju mailami, na 
facebooku a fórach. Prednáška sa konala o 18 hod. 

 
Celá prednáška trvala necelé 2 hodiny a hneď 
potom som pozrel, koľko ľudí to sledovalo online, 
bolo to neskutočných 342. Keď píšem tieto riadky, 
prednášku doteraz videlo viac ako 700 ľudí a to je 
na serveri len 3 celé dni. 
  Keďže tento stav okolo Covid19 stále trvá, tak 
online prednášky budú pokračovať aj v roku 2021. 
Chrudimskí a Královohradskí kaktusári už majú 
dohodnutých prednášateľov. Ja som tiež nezaháľal 
a naisto mi prednášky prisľúbili dvaja. Takže verím, 
že toto celé nebola zbytočná práca. Určite tento 
nápad bol dobrý a spája kaktusárov nielen zo 
Slovenska a Čiech. Preto som pripravil aj menšiu 
štatistiku. 
 Zo štatistík som videl, že prednášky u nás pozerajú 
aj z iných krajín ako Čiech a Slovenska, ale aj 
Poľska, Maďarska, Nemecka, Rakúska, Srbska, 
Nórska, Bulharska, Bieloruska, Talianska a Ruska.     
Samotná stránka klubu Islaya na facebooku za 
posledných 6 mesiacov má väčšiu sledovanosť, 
ktorá stále stúpa, ako za celú dobu od jej 
vytvorenia, čo je už 8 rokov. No nielen to, 
dostávame uznania formou emailu alebo správy na 
facebooku z rôznych kútov Slovenska, Čiech, 
Poľska a Srbska.   
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Klubová opekačka  Mário Snopka 
Tento rok sa opekačka konala až 3. augustový 
týždeň. Viac krát sme menili dátum, to nikomu 
nevadilo, lebo sme už dlho neboli spolu a boli 
sme radi, že sa môžeme znova stretnúť. Prezreli 
sme si zbierku, porozprávali, rozdelili svoje 
rastlinky, ktoré niektorí členovia priniesli ako 
prebytky. Okrem gulášu sme mali pivo, nealko 

pivo a iné nápoje. Používame síce slovo 
opekačka, i keď posledné roky varíme guláš. Tak 
či tak bola veľmi dobrá. Rozdali sa časopisy, nové 
poznatky a takmer každý si domov odnášal 
nejakú tú rastlinku. V dobrej nálade a s plným 
bruchom sa postupne rozchádzame domov. 
  Takže znova o rok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                     Foto: Mário Snopka 
                                                                                                                                                           Zbierka: Blažej Strašifták 
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Navštívili sme  Mário Snopka 
Výstava kaktusov v Piešťanoch 
Tento rok, ktorý nás poznamenal rôznymi 
obmedzeniami, sa takmer každé podujatie 
zrušilo. Na krátky čas nastalo zlepšenie a tak sa 
niektorým klubom podarilo spraviť aspoň 
výstavu. Jeden z nich bol aj Klub v Piešťanoch. 

 
Každý rok sa snažím navštíviť výstavu v 
Piešťanoch. Tentokrát sme sa dohodli viacerí z 
klubu a 3.7.2020 sme sa tam spolu vybrali. 
Výstava je ako vždy v rovnakých priestoroch a 
rastliny sú poukladané na stoloch. 

Každý z klubu, kto chce vystavovať, má svoju 
určitú časť, na ktorú si poukladá svoje rastliny.  
  Prezreli sme si výstavu a aj predaj. Porozprávali 
sme sa s kaktusárkami z Piešťanského klubu 
a pobrali sme sa domov. Príjemne strávený deň. 
Čo by Vám lepšie priblížilo výstavu ako niekoľko 
fotografií.              Všetky Fotografie: Mário Snopka 
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Zaujímavé kvety v zbierkach Mário Snopka 
Každý kaktusár má svoju potrebu pestovať rôzne 
druhy kaktusov. Niektoré druhy sa pestujú pre 
ich zaujímavé otŕnenie, niektoré pre ich 
zaujímavý a netradičný tvar. Sú aj takí, čo radi 
pestujú druhy rôznych farieb a monstróznych 
tvarov. Ale každý z nich očakáva v zbierke, kedy 
bude ten jeho obľúbený kaktus či sukulent 
kvitnúť. Veľa kaktusov je v našich zbierkach 
kvitnúcich. Veľa druhov má podobný tvar kvetov. 
No dajú sa nájsť aj také, ktoré z tohto celého 
nejakým spôsobom vyčnievajú a ich kvet je 
zaujímavý tvarom, ktorý nie je zrovna tradičný. 

Ja osobne mám v zbierke niekoľko takýchto 
rastlín. V prvom rade chcem predstaviť rastlinku 
menom Pierrebraunia bahiensis. Pôvodom 
pochádza z Brazílie, takže z teplých oblastí, blízko 
rovníka. To naznačuje potrebu vyššej teploty 
počas vegetácie ale i v zime. Ďalšia je Ceropegia 
simonae. Je to sukulent pochádzajúci 
z Madagaskaru. Je to v podstate popínavá 
rastlinka s neuveriteľným kvetom v tvare 
lampáša. Ďalší zaujímavý kvet, ktorý Vám chcem 
predstaviť, je z rastliny menom Echidnopsis 
specksii. Má miniatúrny kvet a vyzerá, ako by ani 
nebol otvorený. Posledná mnou predstavená je 
rastlinka Stapelianthus saxatilis. Kvety sú veľké 
len 1 cm, ale nikdy sa úplne neotvoria. Špičky 
lupienkov sú vždy spojené. Vo vnútri je vidno len 
akési chĺpky. 

  

 Foto: Mário Snopka 



 

12 
 

  

Podmienky zimovania sukulentných 
rastlín  v podmienkach zbierky 

Róbert Cipár 

    Podmienky umiestnenia  rastlín v zimnom 
období sa líšia podľa klimatických podmienok 
stanovišťa, okruhu pestovaných rastlín, 
umiestnenia zbierky a mnohých ďalších 
faktorov. Každý pestovateľ má preto čiastočne 
odlišné možnosti a tým samozrejme aj 
skúsenosti. Pokúsim sa v krátkosti zhrnúť 
podmienky v mojej zbierke. 
   Rastliny počas vegetácie pestujem vo 
vzdušnej kultúre záhradného fóliovníka. Letný 
pobyt trvá v klimatických podmienkach Trnavy 
v závislosti od priebehu počasia približne od 
začiatku marca do konca októbra. Zbierka sa 
sťahuje na zimné stanovisko od cca polovice 
októbra (druhy s väčšími nárokmi na teplo) do 
konca mesiaca. Určite by mnohé druhy vydržali 
na letnom stanovisku aj dlhšie, ale 
uprednostňujem manipuláciu s rastlinami za 
príjemnejšieho počasia.  
   Zbierka kaktusov je tvorená prevažne 
zástupcami juhoamerických rodov z Peru, 
Bolívie a Argentíny, rastlinami Chile, v menšom 
sú zastúpené rastliny Mexika, USA a teplejších 
oblastí Južnej Ameriky. Zo sukulentov sú to 
najmä agáve a aloe, drobné krasulky a pár 
mesem z Južnej Afriky  a na spestrenie  
skupinka teplomilných sukulentov . 
   Z hľadiska zastúpenia jednotlivých rodov 
a ich nárokov pristupujem k zimnému pobytu 
viacerými spôsobmi. Schválne píšem pobytu, 
pretože nie u všetkých sa jedná o obdobie 
absolútneho vegetačného kľudu.  
   Na úvod možno trochu teórie. Z hľadiska 
zimného obdobia v podmienkach Strednej   
 

Európy je pre nás limitujúcim faktorom množstvo 
svetla, ktoré majú rastliny k dispozícii. Od tohto 
faktora sa odvíjajú všetky ďalšie, čiže teplo a voda. 
Čím nižšia úroveň prísunu svetla, tým nižšie 
množstvá ostatných faktorov môžeme svojim 
rastlinám ponúknuť. Samozrejme pri rešpektovaní 
podmienok, v ktorých vegetujú na prírodných 
stanoviskách. Ak neuvažujeme o umelom 
prisvetlovaní rastlín, tak množstvo svetla, najmä 
v období od novembra do februára, je 
nedostatočné pre plnohodnotnú vegetáciu.  
K tomu musíme prispôsobiť ostatné podmienky 
zimovania. Budem sa venovať jednotlivým 
skupinám rastlín samostatne, v závislosti od 
podmienok, z ktorých pochádzajú a aké im môžem 
vytvoriť ja. 
   Nakoľko nemám možnosť zimovania v skleníku, 
väčšinu rastlín ukladám po skončení vegetácie do 
plastových prepraviek a prechodne umiestňujem 
na chránenú terasu (pristavaná k RD, orientovaná 
na JV a cez zimu chránená fóliou). V období 
novembra tak zbierka ešte môže využívať  
čiastočne osvetlenie, ale hlavne v slnečných dňoch 
teploty až do 20°C. Substrát ešte presychá 
a rastliny zaťahujú.  V chladných dňoch však 
priestor temperujem vetraním z bytu 
a elektrickým ohrievačom. Podotýkam, že len 
temperujem, teplota v noci klesá na cca 2-3°C. 
Pohyb vzduchu zabezpečuje ventilátor. Okrem 
vyslovene teplomilných rastlín sú tu umiestnené 
v tomto období všetky zvyšné rastliny. Snažím sa 
tým aspoň o niečo skrátiť obdobie, kedy budú 
rastliny umiestnené v prostredí bez prístupu 
svetla.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             Foto: Róber Cipár   
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Podmienky zimovania sukulentných 
rastlín  v podmienkach zbierky 

pokračovanie 

    Prvou a najväčšou skupinou rastlín sú 
horské rody z Južnej Ameriky. Vo väčšine 
prípadov sa jedná o rastliny, ktoré vyžadujú 
chladnejšie podmienky zimovania. Znesú 
poklesy teplôt až k nule, mnohé z nich aj 
krátkodobé (niekoľkohodinové) mínusové 
teploty. Predpokladom je suchý substrát 
a čiastočná dehydratácia rastlín. Tieto 
rastliny pri prognóze výrazného zhoršenia 
počasia (začiatok decembra) prenášam do 
temperovaného (5-10 °C) ale neosvetleného 
vnútorného priestoru, kde zimujú až do 
jarného sťahovania, buď znova prechodne 
na terasu alebo už priamo na letné 
stanovisko. Určitou výnimkou z tejto skupiny 
je  rod Oroya, tieto rastliny zalievam na jeseň 
o niečo dlhšie ako zvyšok zbierky  a počas 
novembrového pobytu ich udržujem mierne 
vlhké a na svetle. Vychádzam z podmienok 
na náleziskách a skutočnosti, že ich jesenná 
vegetácia je výraznejšia ako u iných rastlín. 
Ďalšou podskupinou sú peruánske 
vysokohorské  opuncie (Punotia a 
Austrocylindropuntia), pre ktoré je chladné 
obdobie neskorej jesene a skorej jari  
hlavným obdobím rastu. Pripomínajú tým 
africké sukulenty so zimnou vegetáciou. 
Tieto rastliny udržujem vo vlhkom substráte, 
nízke teploty neklesajúce pod  0°C im 
vyhovujú. Vyžadujú však umiestnenie na čo 
najsvetlejšom mieste po celú zimu. U týchto 
rastlín predlžujem svetelný deň  
prisvecovaním  LED  trubicou a teplotu 
regulujem vykurovacím káblom. Treťou 
„výnimkou“ z tohto okruhu rastlín sú 
vysokohorské opuncie z Bolívie a Argentíny, 
ktoré na zimné obdobie umiestňujem do 
presklenej prístavby bez možnosti 
prikurovania. Teplota v tomto priestore 
klesá v závislosti od vonkajšej teploty až na    
-7 °C a cez deň môže v slnečných zimných 
a predjarných dňoch vystúpiť až na +20 °C  
(južná expozícia). Na letné stanovisko idú 
tieto rastliny medzi prvými.  Trochu odlišný 
prístup vyžadujú aj rastliny rodu Parodia, 
podľa mojich skúseností vyžadujú mnohé 
z nich  o trochu vyššie zimovacie teploty ako 

 zvyšok skupiny. Sú umiestnené čo najbližšie zdroju 
tepla spoločne so zbierkou.  
   Rastliny pochádzajúce z Chile znášajú chladné 
a tmavé zimovanie do 10 °C bez problémov, 
krátkodobé poklesy k nule nespôsobujú problémy. 
Vzhľadom k veľmi skorému kvitnutiu niektorých 
zástupcov neoportérii je vhodné svetlé zimovanie 
alebo aspoň včasné ukončenie pobytu na tmavom 
zimovisku. Druhy s južných oblastí Argentíny až po 
Patagóniu, hlavne okruh Maihueniopsis darwinni, 
rod Austrocactus a okruh Gymnocalycium gibbosum 
prezimujú v nevykurovanej prístavbe v spoločnosti 
vyššie uvedených juhoamerických opuncii  
(Maihueniopsis, Cumulopuntia, Puna ).  Osobitným 
prípadom je rod Maihuenia, rastliny u mňa znášajú 
našu európsku zimu na chránenej terase bez 
problémov, vydržali by určite aj pobyt vo voľnej 
kultúre. Za rovnakých podmienok ako väčšinu 

 
zbierky zimujem aj  rastliny Mexika  a USA, je to 
u mňa malá skupina rastlín rodov  Astrophytum, 
Mammillaria, Thelocactus a hlavne Echinocereus 
a Echinofossulocactus.  Okruh E. triglochidiatus-
coccineus umiestňujem do nevykurovanej prístavby. 
Tiež Mammillopsis senilis prečká zimné obdobie 
spolu so zimovzdornými druhmi. Suché a prechodne 
veľmi chladné stanovisko vyžadujú aj corynopuncie  
a O. basilaris. 
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Podmienky zimovania sukulentných 
rastlín  v podmienkach zbierky 

pokračovanie 

Ďalšou skupinou sú teplomilné druhy kaktusov, 
v mojom prípade hlavne peruánske cereusy  
a nížinné matukány. Tieto rastliny putujú hneď 
po jesennom zhoršení počasia z terasy na 
okenný parapet chodby, kde zimujú pri teplotách 
do 15°C spoločne so sukulentami r. Aloe, 
Crassula, Lithops a Pleiospilos. Uvedené druhy 
sukulentov by určite lepšie zimovali aj pri nižšej 
teplote, vzhľadom k potrebe zimného svetla je to 
ale určitý kompromis. Milovníci tepla ako adéniá 
a pachypódiá sú umiestnené pri izbovej teplote 
priamo v byte. 
  Agáve sú jedinými nekaktusovými rastlinami, 
ktoré som nútený momentálne zimovať bez 
prístupu svetla. Teda aspoň tie, ktoré netolerujú 
poklesy teplôt pod 0°C. Mnohé sú už vo veľkosti, 
keď nie je možné umiestniť ich do bytu a preto 
putujú do pivničných priestorov. Našťastie sa 
dokážu  s takýmito sparťanskými podmienkami 
vysporiadať. Mrazuvzdorné druhy ako parryi 
a utahensis robia spoločnosť ostatným 
v netemperovanej svetlej prístavbe.  Zimný 
pobyt rastlín z mojej zbierky má ďaleko od ideálu 
vykurovaného celoročného skleníka, je to skôr 
súbor kompromisov snažiacich sa splniť aspoň 

niektoré z požiadaviek rastlín. Predpokladám 
ale, že mnohí pestovatelia tiež riešia rovnakú 
dilemu. Našťastie sú sukulentné rastliny veľmi 
prispôsobivé a dokážu tolerovať aj nie celkom 
ideálne podmienky. Vždy by ale malo byť snahou 
pestovateľa v maximálnej miere prispôsobovať 
podmienky kultúry nárokom jednotlivých skupín 
rastlín. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Všetky fotografie k tomuto článku sú zo zbierky Róberta Cipára                                             Všetky Foto k článku: Róbert Cipár 
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Termíny schôdzí na rok 2021 Mário Snopka 
Čo nám prinesie rok 2021 teraz ešte nikto nevie. Dúfam, že sa situácia normalizuje a zasa sa budeme 
môcť osobne a bez strachu stretávať. Zatiaľ sa budeme snažiť pokračovať v online prednáškach. 
 
8. január – Novoročná online prednáška. 
5. február - Členská schôdza s prednáškou. 
5. marec - Hodnotiaca schôdza, zhodnotenie minulého roku a príprava na akcie roku 2021. 
2. apríl - Členská schôdza s prednáškou. 
7. máj - Príprava na výstavu a výlet. 
??? . máj - Májový kvet - termín ešte bude upresnený z Mestského zastupiteľstva Trnava. 
??.-??. máj – Klubová výstava kaktusov a sukulentov. 
4. jún – Zhodnotenie výstav a príprava na výlet. 
??.-??. jún - Výlet - musíme dohodnúť kam, ale asi ten čo sme chceli v roku 2020, Žatec a okolie. 
??. august - Opekačka v Cíferi (asi druhý augustový piatok) - Pozor, termín sa môže zmeniť. 
3. september - Príprava na sympózium. 
4. september - Sympózium JSK. 
1. október – Zhodnotenie sympózia – prednáška je v jednaní. 
5. november - Členská schôdza s prednáškou. 
3. december - Mikulášska schôdza spojená s tombolou. 
30. december - Koncoročná prednáška (Pozor! Je to štvrtok.). 
Prvá schôdza v roku 2022 by mala byť 14. januára 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maihueniopsis darwinii, Maihueniopsis ovata a Austrocactus bertinii                                              Foto a zbierka: Mário Snopka 
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                                                                                                       3 fotografie na pamiatku nášho zosnulého kamaráta 
                                                                                                                              a sukulentára Róberta Karasa   
                                                                                                                                                                      Foto a zbierka: Róbert Karas 

 


