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Úvod
Rok 2021 pokračoval rovnako ako skončil
rok 2020. Kvôli koronavírusu Covid 19 Sars
2 pokračovali opatrenia. Zdravotná situácia
nebola pod kontrolou a tak všetky vlády sa s
tým vyrovnávali ako uznali za vhodné
a správne. Čo z toho je naozaj správne, to
ukáže až čas. Všeobecný lockdown nás núti
zdržovať sa vo väčšine času doma, prípadne
si odbehnúť do prírody. Navzdory tomu sa
nám darí v online svete, kde je všetko
relatívne bezpečné, čo sa zdravia týka. A tak
pokračujú online schôdze a aj prednášky.
S online prednáškami sa roztrhlo vrece. Po
našom vzore poriadajú prednášky nielen
kaktusári z Chrudimi a Hradca Králové, ale
už aj Pražský spolok, Bratislavský klub
kaktusárov Nobilis a Sekcia pestovateľov
sukulentov. Preto sa mohlo stať, že v jednom
týždni boli aj 3 prednášky. Keďže sa nám
podarilo dopredu dohodnúť, že si nebudeme
navzájom prekrývať termíny a poriadať
podobné prednášky v približnom termíne,
tak to veľmi dobre funguje. Je dobré, že sa
v takej ťažkej dobe vedia dohodnúť medzi
sebou tak vzdialené kluby a navzájom sa
rešpektujú, či ide o obrovský spolok
s niekoľko stovkami členov alebo malý, ako
náš, s menej ako 30 členmi. Dohoda
pokračovala aj v tom, že ak prednášateľ
bude súhlasiť s tým, že sa prednáška môže

Ferocactus latispinus

Mário Snopka
zverejniť na facebooku, tak sa umiestni na
náš server, na facebooku KKS Islaya. Túto
časť zabezpečuje Mário Snopka v spolupráci
s Petrom Morávkom z Chrudimského klubu
kaktusárov. Keď sa začali opatrenia
uvoľňovať, prednášky postupne ustúpili
stretnutiam na živo. Online prednášky sa
zatiaľ pozastavili, i keď zahraničné kluby
pokračovali. Medzi druhou a treťou vlnou
pandemie sa aj v našom klube podarilo
niekoľko stretnutí naživo. Usporiadali sme
výstavu aj sympózium. Taktiež náš klub mal
zastúpenie na Valnej hromade SČSPKS
v Děčíne.
Koncom roku sa pandemická situácia
začala zhoršovať. Naše klubové aktivity sa
znovu presúvajú do online priestoru.
Niektorým šťastlivcom a zároveň odvážlivcom sa podarilo vycestovať za kaktusmi do
ich domoviny. Tak sa tu otvára priestor na
ďalšie nemenej zaujímavé online prednášky,
ako to bolo začiatkom roku. No už teraz
dúfam a nielen ja, že budúci rok nás
pandémia bude ohrozovať čo najmenej
a budeme sa môcť zasa stretávať na živo.
Predsa len, osobné stretnutie je vždy lepšie
a príjemnejšie, ako sa vidieť cez obrazovku
monitora alebo mobilu.
Želám Vám príjemné čítanie našej ročenky
2021.
Zostaňte zdraví.

Foto a zbierka: Blažej Strašifták
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Termíny schôdzí a akcií v roku 2021

Mário Snopka

Už vopred sme vedeli, že na začiatku roka sa určite nebudeme môcť stretávať. Preto sme do
budúcna ani veľa neplánovali. Skúšali sme schôdze v online priestore a tiež aj prednášky,
ktorými sme schôdze nahrádzali.
8. 1. – V januári sme mali prvú tohtoročnú online prednášku v podaní Jakuba Jilemického Juhoafrická republika 2003-2018..Prednáška prebehla cez službu Meet. Ihneď po prednáške
sme sa dohodli na pokračovaní. Termín sme si dohadovali neskôr.

Úvodné foto z prednášky

Foto: Jakub Jilemický

4. 2. – Schôdza mala byť v piatok 5.2. Dohodli sme si exkluzívnu prednášku a kvôli rôznym
okolnostiam sme ju museli presunúť o deň skôr na štvrtok o 18:00 hod. Prednášku nám
spravil Wiebe Bosma z Holandska o sukulentoch Indie. Preklad nám zabezpečil Jakub
Jilemický, ktorý aj zabezpečil software Zoom. Počas prednášky mal Jakub menšie technické
problémy s pripojením. No i tak bola prednáška veľmi dobrá a zaujímavá. Po prednáške
Wiebe odpovedal na niekoľko otázok. Do debaty sa zapojili odborníci ako Pavel Hanáček
alebo Iztok Mulej, špecialisti na sukulenty z čeľade Asclepiadaceae. Ďalší deň po prednáške
som si písal s Wiebem. Bol spokojný s účasťou, i keď mňa účasť 70 ľudí veľmi nenadchla.
Veľmi sa mu páčilo, že ľudia sa zaujímali o problematiku pestovania týchto rastlín. Takúto
prednášku si pripravil výlučne pre náš klub, nikde inde nebola a ani nebude podobná
prednáška prezentovaná.
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Foto: Wiebe Bosma a dva zábery z prednášky

Úprava upútavky: Mário Snopka

31.3. – Online prednáška v podaní Jana Nováka – Chile.
13.4. – Namiesto klubového stretnutia sme mali online prednášku v podaní Romana Staníka
– Argentína.
29. 4. – Online prednáška v podaní Jana Nováka - Známá neznámá Patagonie.
10. – 12.6. - Klubová výstava kaktusov a sukulentov v Trnavskom osvetovom centre.
2.7. – Mimoriadna letná schôdza. Keďže bolo počas prvého pol roka všetko pomenené,
pristúpili sme k tomuto kroku. Hodnotili sme výstavu, rozprávali sa aj usporiadaní sympózia.
6.8. – Klubová opekačka v Cíferi u predsedu klubu.
3.9. – Podarilo sa nám zorganizovať schôdzu v Poľnohospodárskej škole, na Zavarskej ulici.
Pripravovali sme miestnosť na sympózium. Okná sme zatemnili lepšie, tkanou textíliou. Na
sympózium sa prihlásil rekordný počet predávajúcich.
4.9. – XXI. Jesenné stretnutie kaktusárov v Trnave.
1.10. – Zhodnotenie sympózia. Prednáška v podaní Michala Mariassyho – Mexiko, zážitky
z ciest.
5.11. – Prebrali sympózium, čo by sa malo v budúcnosti zmeniť. Mário nás informoval o dianí
na Valnej Hromade SČSPKS v Děčíne. Premietali sme si obrázky zo zbierok našich členov
klubu. Postupne sme videli obrázky od Mária Snopku, Róberta Cipára, Ivana Baleka, Jána
Rožiča, Ladislava Mayera a na koniec Blažeja Strašiftáka.
3.12. – Mikulášska schôdza z dôvodu opatrení covid 19 sa musela presunúť do online
priestoru. Prednáška začala tradične o 17:00 cez Meet. Prejednali sa klubové záležitosti a po
skončení sa o 18:00 začala online prednáška Alberta Škrovana o jeho ceste po Bolivii.

28. 12. – Nám spravil tradičnú koncoročnú prednášku Roman Staník o jeho cestách po
Chile. Prednáška bola cez Zoom, vysielaná na facebook.
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Online prednášky 2021
Aj tento rok prebiehali online prednášky. Tu
spomeniem len tie, ktoré boli prezentované
pod záštitou nášho klubu. Začiatkom roka
sme sa dohodli s Jakubom Jilemickým na
prednáške Juhoafrická republika 2003 –
2018. Prednáška prebehla 8.1. Tento krát
bola cez Meet, keďže to bola zároveň aj
klubová schôdza. Prezreli sme si nádherné
fotografie sukulentov. No nielen to, ale aj
scenérie, ktoré zrejme u nás neuvidíme.
Veľmi pekná prednáška, ktorá trvala viac
ako 2 hodiny. Ale počas prednášky nebol
čas sa nudiť. S Jakubom sme sa dohodli na
spolupráci aj do budúcnosti.

4.2. Mali sme dohodnutú medzinárodnú
prednášku namiesto našej schôdze.
Prednáška v podaní známeho holandského
kaktusára a predsedu združenia kaktusárov
v Holandsku Wiebe Bosmu. Wiebeho
poznám
už
viac
rokov
a spolu
komunikujeme prevažne cez facebook
alebo maily. Slovo dalo slovo a prednáška
bola dohodnutá. Výborná prednáška
o sukulentoch, prevažne „smradľaviek“
rastúcich v Indii. Táto krajina nie je pre nás
až tak známa a rastliny z Indie nepoznáme
takmer vôbec. Som rád, že sa k prednáške
pripojilo množstvo ľudí z celého sveta.
Problém bol len jediný, Jakubovi, ktorý
prednášku prekladal, vypadávalo spojenie
a tak bola prednáška niekoľko krát
prerušená. Nakoniec sa všetko podarilo

Mário Snopka
a prednáška bola výborná.
18.2. Dohodli sme ďalšiu prednášku
s Alexandrom Luxom. Po jeho obrovskom
úspechu z minulého roku sme vedeli, že si ju
pozrie množstvo ľudí. Aj sa tak stalo.
Prednášku o rode Astrophytum videlo
neskutočných viac ako 1000 ľudí. Začiatok
bol venovaný histórii a knižným titulom.
V prednáške sme videli aj rôzne kultivary
z Ázie, čo sa v prednáškach často nevidí.

31.3. Namiesto klubovej schôdze sme si
dohodli ďalšiu prednášku. Ale presunuli sme
ju na koniec mesiaca. Samozrejme sme ju
dali ako verejnú. Jan Novák prednášal o jeho
niekoľkých cestách do Chile. Videli sme
fotografie krásnych čilských kaktusov. Bolo
úžasné vidieť nádherné prírodné scenérie z
tejto krajiny. Rozprávanie bolo pútavé.
Prednáška trvala takmer 1,5 hodiny. Na jej
konci prišlo na Jana množstvo otázok.
K odpovediam sa pripojil aj Roman Staník,
ktorý túto úžasnú krajinu tiež navštívil
niekoľko krát.

13.4. Dohodli sme si prednášku s Romanom
Staníkom o jeho niekoľkých cestách po
Argentíne. Videli sme množstvo rastlín
z rôznych rodov. Tiež zaujímavé cestovateľké
rozprávanie, ako to poznáme v Romanovom
podaní. Argentína je vždy zaujímavá a vždy
sa tam dá nájsť niečo, čo každého ohromí a to
sa práve dialo aj počas tejto prednášky.
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Online prednášky 2021

29.4. Jan Novák sa k nám vrátil s online

3.12. Sa nám s prednáškou cez facebook
prihovoril Albert Škrovan - Bolívia a corona
II. Necelé dva týždne od Albertovho návratu
sa nám podarilo dohodnúť túto prednášku v
spolupráci s Bratislavským klubom.

pokračovanie
prednáškou s názvom Známá, neznámá
Patagonie. Chladná Patagonia je zaujímavá
svojou jedinečnou flórou a chladným
počasím. Je tu množstvo kaňonov
a vysokých hôr. No aj zaujímavé mestá
a prístavy. Verím, že to nebola posledná
prednáška, ktorú nám Jan odprezentoval.
Online prednášky boli zatiaľ pozastavené.
Koncom roku pandemická situácia znovu
priala online stretnutiam a prednáškam. Tak
sa toho zasa ujal náš klub.

Po 24 hodinách prednášku videlo viac ako 820
ľudí z rôznych štátov sveta. Je vidno, že to už
ľuďom chýbalo.
28.12. Prednáška Romana Staníka - Chile cez
Zoom, ale vysielali sme ju aj priamo na
facebook. Prednáška mala veľký úspech,
i keď bola trochu dlhšia. Do konca roku mala
prednáška 830 pozretí (4 dni).

Albert Škrovan pri fotení Cremnocereus albipilosus
.
Foto: Albert Škrovan
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Klubová opekačka 2021
Tento rok bol zasa v réžii „ Covid 19 “
a klubová činnosť fungovala len v akomsi
udržiavacom móde. Klubové schôdze boli
zrušené, akurát sme mohli sledovať len
prednášky o kaktusoch cez počítač.
Ešteže aspoň klubová výstava prebehla
prezenčne a nemuseli sme ju sledovať
online.
Možno aj nedostatok osobných stretnutí
spôsobil to, že tento rok bola klubová
opekačka výnimočná. Nielen že sme sa opäť
osobne stretli, ako zvyčajne u Blažeja
v Cíferi, ale zišlo sa nás tam až 23, čo je
pravdepodobne najviac zúčastnených členov
v celej histórii klubových opekačiek.
Ľudia prichádzali k Blažejovi postupne od cca
15-tej hodiny, tak ako sa komu dalo prísť. Čas
stretnutia nikdy nie je presne daný. Niektorí
docestovali vlakom, niektorí na bicykloch na
vlastný pohon, no väčšina prišla autami. Len
s tým parkovaním je trochu problém. Na tom
by mohol Blažej ešte popracovať. V záhrade
a v skleníkoch bolo zasa toľko miesta, že sme
sa tam roztratili a vôbec nebolo poznať, že
účasť na opekačke bola tento rok rekordná.
Počasie nebolo príliš horúce, zvyčajne býva
teplejšie. Dokonca nás pár krát prekvapila aj
menšia letná prehánka, no nič strašné.
V skleníkoch nepršalo a guláš bol chránený
pokrievkou a “michelinským“ kuchárom
Igorom. Horšie to bolo pre našich cyklistov,
ktorí to schytali po ceste do Cífera. No sú to
zdatní športovci, tak ich trochu vody nemohlo

Niekoľko záberov z klubovej opekačky 2021

Ľuboš Žemla
rozhodiť. Občasné prehánky síce na chvíľu
prerušili vonkajšie družné debaty, ktoré sa
vždy len presunuli pod nejakú strechu, ale
potom opäť vyšlo slnko a zasa sa
pokračovalo vonku pri krásne vytŕnených
Blažejových fosuláčoch. Samozrejme popri
tom nesmelo chýbať pravidelné dopĺňanie
tekutín. Každý si prišiel na svoje, pretože
objednávanie nápojov má Blažej za tie roky
už zvládnuté na jednotku s hviezdičkou. Nikto
sa nemohol na nič sťažovať, iba Igor ktorý sa
musel zvŕtať okolo kotlíka. Ale keď prišla tá
hodina “há“ a Igor oznámil, že guláš je
hotový, vtedy jeho kredit stúpol a začal žať
plody svojej práce v podobe samých pochvál.
Jeden z kolegov to dokonca zhodnotil, že
postupuje do ďalšieho kola na budúci rok.
Po výdatnom občerstvení, keď sa za
gulášom len zaprášilo, opäť prišli na rad
debaty o kaktusoch, ale aj o všetkom
možnom. Pri všetkých tých rozhovoroch čas
bežal nejako rýchlejšie a ľudia sa pomaly
začínali vytrácať domov. Všetci odchádzali
v dobrej nálade a s množstvom nových
poznatkov. No boli aj takí, čo si odnášali aj
pár Blažejových pichľavých miláčikov.
Osobne si myslím, a ostatní to určite
potvrdia, že to bola vydarená akcia. Veľká
vďaka Blažejovi za jej zorganizovanie
a Igorovi za to, že povýšil obyčajný guláš na
gastronomický zážitok. Páni, ešte raz
ĎAKUJEME!

Foto: Juraj Ladáni
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Hore: Aj guláš musí niekto zjesť, Dole: Prehliadka zbierky a debata nad rastlinami

Foto: Juraj Ladáni
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XXI. Klubová výstava 2021
Po
minuloročnej
odmlke
vynútenej
protipandemickými opatreniami sa nám opäť
podarilo usporiadať výstavu. Tento rok to bolo
po dlhom čase prvý krát v úplne odlišných
priestoroch. Výstava sa konala v dňoch 10. 12. júna 2021 v Trnavskom Osvetovom
stredisku na ulici Mikuláša Schneidera
Trnavského 5.
Zo strany zamestnancov sme sa stretli s
veľkou podporou a pomocou, ktorú sme v
tejto obmedzujúcej dobe
potrebovali.
Pripraviť výstavu na nádvorí nám trvalo
približne 4 hodiny. Prostredie bolo veľmi
pekné. Kvôli inému rozloženiu priestorov na
nádvorí, kde sme prezentovali naše rastliny,
sme museli zmeniť kompozíciu výstavy.
Počasie nám prialo takmer počas celej akcie.

Mário Snopka
V piatok popoludní krátko zapršalo. Ale
posledný deň v poslednú hodinu sa rozpršalo
poriadne. Dážď nám mierne skomplikoval
odinštalovanie výstavy. Výstava bola odlišná
oproti tým predchádzajúcim aj nutnosťou
dodržiavať práve platné protipandemické
opatrenia - zapisovanie návštevníkov,
dezinfekcia rúk a nosenie rúšok. Napriek
tomu návštevnosť bola veľmi dobrá. Mnoho
ľudí k nám na výstavu zavítalo prvý krát.
Navštívili nás ľudia takmer z celého
Slovenska, ale aj z Moravy.
Výstava bola úspešná a veríme, že budúci
rok sa nám ju podarí usporiadať už v
tradičnom období. Len pre zaujímavosť,
vystavených bolo približne 1277 ks rastlín.
Priložené fotografie ukážu viac ako slová.
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Pár záberov z výstavy

Foto: Mário Snopka
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Navštívili sme
Výstava kaktusov v Piešťanoch 2021
V Piešťanoch mali výstavu aj minulý rok a tiež
sme ju navštívili. Každý rok ju organizujú takmer
v tom istom termíne a na tom istom mieste. Čo
je v podstate dobré, aspoň nezablúdime. Išli
sme tam z nášho klubu piati. Výstava sa mi
tento rok páčila viac ako minulý.

Mário Snopka
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.
Najlepšie bude priblížiť Vám výstavu
niekoľkými fotografiami.
Všetky Fotografie: Erika Lišková

Zaujali
nás
viaceré
kvitnúce
kaktusy
a sukulenty. No nielen to. Prišli sme sem
podporiť náš najbližší klub. Zaujímavosťou je,
že piešťanský klub už roky vedie vždy žena.
Zatiaľ sa im to viac-menej darí.
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Navštívili sme - pokračovanie
Výstava kaktusov v Bratislave 2021
Po prečítaní upútavky na výstavu kaktusov
v Bratislave sme sa začali hneď medzi sebou
dohadovať, kto pôjde. Podarilo sa a dohodli
sme sa štyria. Očakávania boli veľké, predsa
je to najväčší klub na Slovensku. No mali
sme informácie, že to nebude až tak veľká
výstava, ako by sa dalo čakať od takého
klubu. Popri návšteve výstavy sme si dohodli
aj návštevu jednej zbierky člena nášho
klubu, v ktorej sme ešte neboli.
Výstavu sme navštívili v piatok, hneď ráno

Zamykání sezony Chrudim 2021
Do Chrudimi chodíme už takmer každý rok.
Minulý bol výnimka, kvôli opatrenia proti
Covid 19 bola akcia zrušená. Tento rok sa
to podarilo, i keď sme do poslednej chvíle
čakali, či sa niečo nezmení. Dohodli sme sa
viacerí a išli sme jedným autom. Ako vždy
sme chceli po ceste do Chrudimi vidieť aj
nejakú zbierku, veď na ubytovanie môžeme
prísť aj za tmy. Tak sa aj stalo. Tento krát
sme išli netradične vrchnou cestou, smer
Olomouc. Po ceste sme sa zastavili na
Zelenej vode, pri Novom Meste nad
Váhom, kde sme vyzdvihli Pavla
Jesenského a už sme boli komplet štvorka.
Prvou zbierkou, ktorú sme navštívili, bola
zbierka Zděnka Járu v obci Štěpánov.
Zbierka veľká, rozmiestnená vo veľkom
hangári a v strešnom skleníku. Tu sme sa

Mário Snopka
po 9. hodine. Tak ako nám bolo naznačené,
výstava bola prekvapivo malá, i keď aj tieto
slová by naznačovali menšie očakávania.
Ale výstava bola tak malá, že sa to ani
nedalo nazvať výstava. Skôr predaj rastlín
s malou ukážkou zo zbierky. Je to naozaj
škoda, že sa veľký klub takto prezentuje.
Neviem čo si mám o tom myslieť, ale asi
veľmi malý záujem členov klubu a možno aj
predsedu. Niekto si možno bude myslieť, že
sú to tvrdé slová, ale z tej výstavy som mal
taký dojem a samozrejme nie len ja.

Zbierka Zděnka Járu

Foto: Pavol Behul

stretli s ďalšími kaktusármi zo Slovenska.
V tejto zbierke bolo na čo sa pozerať a aj sme
si odtiaľ niečo priniesli. Potom sme
pokračovali
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Navštívili sme - pokračovanie
do ďalšej zbierky. Zbierka p. Tomandla je
známa našim členom už veľa rokov aj preto,
že ju častejšie navštevujeme. U p. Tomandla
sme si pozreli zbierku a čo to porozprávali
o postrekoch a sukulentoch. Odtiaľto sme si
tiež niečo doniesli domov. Do ďalšej zbierky
sme išli do dedinky Niva k p. Flekovi. Jeho
pozemok je tak trochu na okraji dediny a zle
sa tam dá dostať, tak pre nás prišiel k
„hasičárne“. Po príchode k skleníkom sme
ostali v nemom úžase. Obrovské skleníky

V zbierke p. Tomandla

Foto: Mário Snopka

Mário Snopka
s automatickým riadením. Nebolo to len
o kaktusoch, ale aj o veľkých cistrusových
rastlinách a banánovníkoch. Myslím, že tieto
tri zbierky boli naozaj zaujímavé a je možné,
že sa do nich ešte vrátime. Týmto sme
zavŕšili návštevy zbierok a už sme sa pobrali
do Chrudimi. Ešte predtým sme sa boli
ubytovať a išli na stretnutie k Pavlíčkovim.
Tam sme si pozreli časť skleníkov,
porozprávali so známymi a ochutnali pivko.
To všetko sa už konalo za tmy.

Zbierka p. Fleka

Foto: Mário Snopka

3 zábery z Chrudimskej burzy
Horné foto: Mário Snopka
Dolné dve foto: Hâkan Sőnermo
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Navštívili sme - pokračovanie
Chrudim 2021
Každý máme svoju Mekku a pre nás
milovníkov kaktusov, sukulentov a ostatnej
exotickej buriny je Mekkou Chrudim. Tam
kedysi začínal osud mnohých beznádejných
kaktusárov. Nebolo veľa príležitostí, kde sa
dali získať kaktusové semienka a hlavne
z Chrudimy
pravidelne
chodili
jarné
a jesenné katalógy semien a prebytkov
rastlín. Aj tento rok som mal možnosť ísť do
Chrudimy, pokecať s legendami môjho mládí
i súčasného kaktusárskeho života.
Žiaľ, korona zmenila život nejedného
z nás. Dnes je lepšie, keď si niekto 3 krát
prdne ako raz zakašle. Pri vstupe bolo treba
dodržiavať viaceré predpisy, nariadenia.
Prísne kontrolovali rôzne potvrdenia. Ale tí
vychytralí a podobne sa aj tomuto vedeli
vyhnúť. Ako každý rok, i teraz boli stoly
beznádejne vypredané. Ľudí zo začiatku
bolo menej, ale neskôr sa to všetko naplnilo.
Aspoň sme si neliezli po hlavách. Ceny tiež
rôzne podľa predajcov. Dnes je svet
o ponuke a dopyte. Organizátori to mali
neľahké
a bolo
vidieť,
že
neistota
posledných dní v konaní alebo nekonaní
burzy dala zabrať ich psychike. Som taký
pozorovací typ a všimol som si, že na
nákupy chodí veľa žien a mladých ľudí, čo
ma potešilo. Väčšinou vedeli presne, čo
chcú. I dôchodkyne sa pozerali najmä na
sukulenty a už vopred vedeli, kde si ich
doma posadia. Je to nielen kto má „kolko
kytek“, ale aj ako si spestrí svoje okolie. Žiaľ
finančná kríza je i dôsledkom toho, že
predávajúci boli z tržby sklamaní. Asi tento
rok manželkám nekúpia exotickú dovolenku,
nechcú mať dvojité výdavky a polovičnú
radosť. Mnohé skupinky už prejednávali,
kam v najbližšej dobe ešte poletia. Ako iste
viete aj z prednášok, napriek korone to
niektorí spravili s väčšími alebo menšími
problémami. Tak už v zime sa budeme tešiť
z online prednášok z Mexika, kde sa to už
ukľudňuje ako i z Južnej Ameriky. Žiaľ, Afrika
sa čoraz viac zaťahuje. Zamykanie tento rok
začalo odovzdávaním zlatých Albertov. Za
rok 2020 ho dostal in memoriam Alexander
Táslar, Cenu prevzali rodinní príslušníci.

Pavol Jesenský
Za rok 2021 bol ocenený pán Procházka
veľký propagátor hlavne gymnokalícií.
Všetko bolo veľmi dojímavé, o čo sa
postarali najmä Karel Pavlíček a Jardo Vích.
Žiaľ, prezreli sme si len prednášku pána
Procházku
a to
mimoriadne
o rode
Turbinicarpus. Na záver sme sa s ním za
krásneho počasia aj odfotili. Chrudim bol
úžasný a ako väčšina z 35 ročníkov aj tento
s pekným počasím.
Stále spomínam, ako som tam po prevrate
šiel aj so svojou rodinou a čakali sme na
vstup v nekonečnom rade ako kedysi na
banány.
Pred burzou sa stretávame v jednej
z reštík, kde miestni krčmoví štamgasti
fantazírovali nad tým, prečo Slováci musia za
kaktusmi jezdit tak daleko a keď im ešte
povedali kolegovia od maďarských hraníc,
že pivo Bažant je lepší ako Plzeň vyskočili,
ako keď sa Detvanci idú pobiť. I na burze sa
predajkyne kaktusov čudovali, že tí Slováci
sú tady v takém hojném počtu. Niektoré
Slovenské kluby hrdo podporovali svoju
príslušnosť ku klubu svojimi logami na
tričkách, ako Trnaváci, Nitrania, Trenčania
a podobne.
Verím, že mnohí si z tejto veľkolepej
akcie
priniesli nielen pár kaktusov
a sukulentov, ale i niekoľko nezabudnuteľných zážitkov a už teraz sa tešia na budúci
rok. Verím že bude už pokojnejší.

Foto:
Mário Snopka
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42. Výstava v Piešťanoch 2021
Každoročná výstava kaktusov a sukulentov
v Piešťanoch bola v roku 2021 znova
kalendárne troška posunutá. Zdravotné
obmedzenia aj tento rok v prvý júnový víkend
zabránili zorganizovaniu otvorenia kúpeľnej
sezóny a našej výstavy ako jej súčasti. No
krátko na to sa opatrenia povolili a my sme
radi, rýchlo a expresne našu výstavu zaradili
na prvý júlový víkend. V priebehu niekoľkých
dní sme dohodli všetko potrebné a vo štvrtok
pred dňom D sme sa stretli s plnými autami
na mieste činu. Vďaka našej rýchlej
organizácii sme hromadne priniesli vyše 550
rastliniek. Esteticky sme ich zakomponovali
do prostredia, čo ocenili všetci návštevníci
výstavy, ktorá sa už po 42.krát konala od
piatku 2.júla do nedele 4.júla 2021. V týchto
dňoch nás navštívili asi všetci milovníci
sukulentnej krásy zo širokého okolia. Boli
takí, ktorí ako rodinka si sadli na vlak
v Považskej Bystrici, len kvôli našej výstave.
A boli tam aj z ďalších vzdialenejších miest.

Erika Lišková

Spoločne sme si zaspomínali na nášho člena
Paľka Klobušického, ktorý sa už tejto výstavy
nedožil, no pár jeho rastliniek sa jej
zúčastnilo. Veľa spomienok na neho mu
venovali aj členovia iných klubov, ktorí našu
výstavu
tiež
pravidelne
navštevujú.
Návštevníci, ktorí mali záujem o kaktusy
a sukulenty nelenili a okrem obdivovania
a fotenia sa potešili aj nákupom z našich
prebytkov. Veľa z týchto návštevníkov si
možno ani neuvedomuje, ako nás
kaktusárov ich návšteva teší, pretože pre nás
je to aj psychická podpora. Sú akoby naši
fanúšikovia. Sme radi, že veľa z nich si príde
po radu ohľadom pestovania a starostlivosti.
Svojim záujmom pomastili naše kaktusárske
egá a my sa už teraz tešíme na budúcoročnú
letnú výstavu kaktusov a sukulentov z našich
zbierok. Dúfame, že to bude v lete bez
akýchkoľvek obmedzení a zasa s milými
a príjemnými návštevníkmi.

Foto: Erika Lišková
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XXI. Jesenné stretnutie kaktusárov 2021
Sa
konalo
4.9.2021
v
Strednej
Poľnohospodárskej škole, na Zavarskej
ulici č. 9.
Minulý rok sme mali sympózium kvôli
epidémii zrušené, tento rok sa nám ho
podarilo uskutočniť.
Počasie nám našťastie prialo, i keď na burzu
za budovou slnko len mierne vykukovalo.
Začínali sme o 8:00 hod burzou, ktorá
prebiehala aj počas celej akcie. Predajcov
bolo zasa o niečo viac ako predošlé roky a
tak bolo z čoho vyberať.
Navštívil nás rekordný počet ľudí, viac ako
150, za čo sa chceme všetkým poďakovať.
Prišli k nám nielen zo Slovenska a Čiech, ale
aj z Poľska.
Vstup pre návštevníkov burzy a prednášok
bol voľný.

Mário Snopka

Prednášky a prednášatelia:
* Jarda Chvastek – Sukulenty Juhoafrickej
republiky
* Albert Škrovan - 3 Bolívijské grácie
* Jarda Chvastek - Ethiopia
* Jarda Šnicer
- Mexiko
Po prednáške každý prednášajúci dostal
malý darček v podobe knižky o Trnave
a pamätný list na tohtoročné sympózium.
Grilovalo sa mäso a klobásy. V bufete sa
dalo kúpiť niekoľko druhov piva, radlerov,
nealko nápojov, kávy a aj nejaké tie
pochutiny z domácej výroby.
Sympózium sme zhodnotili ako veľmi
úspešné a podobne ho hodnotili aj
návštevníci. Preto veríme, že aj budúci rok
sa nám podarí zorganizovať táto akcia
v takej kvalite ako tento rok.
Už teraz sa na sympózium 2022 tešíme.
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Niekoľko záberov zo sympózia, aj s prednášajúcimi

Foto: Mário Snopka a Albert Škrovan
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Valná hromada SČSPKS 2021
V roku 2020 mala byť Valná hromada
v meste Most, ktorá sa kvôli opatreniam proti
Covid 19 nemohla konať. Tento rok padlo
rozhodnutie, že by sa mohla konať, ale
v inom meste, v Děčíne. Keďže náš
predseda mal byť odcestovaný, dohodli sme
sa, že náš klub budem zastupovať ja.
Plánoval som si cestu na celý víkend, ale
týždeň pred odchodom mi nepríjemná
rodinná záležitosť zmenila plán. Tak som sa
dohodol s Františkom Halamom, predsedom
Nitrianskeho klubu a Ladislavom Fabiánom,
predsedom klubu v Nových Zámkoch, že
pôjdeme spolu. František povedal, že on to
odšoféruje na otočku v jeden deň, vraj je na
to zvyknutý. Aj sa tak stalo. Prišli pre mňa do
Trnavy v sobotu skoro ráno 2:50 a išli sme
smer Hodonín a diaľnica do Prahy. S jednou
malou prestávkou pred Prahou sme
pokračovali až do Děčína. Tam sme prišli
pred 9-tou hod. Hneď sme sa tam stretli
s Miroslavom Luňákom, predsedom trenčianskeho klubu. Keďže začiatok bol
naplánovaný na 10:00 hod, tak sme mali čas
porozprávať sa aj s inými zástupcami klubov.
Pred 10-tou hod. sme sa dostali do rokovacej
miestnosti, kde sa to celé pripravovalo. Po
chvíli meškania patril úvod Liborovi
Kuntemu, ktorý nás privítal a podľa pripraveného programu nám spravil prednášku
o jeho ceste po Brazílii. Na privítanie sme
dostali malú pozornosť vo forme ručne
kreslených papierových tašiek. Tieto tašky
maľovali deti zo základnej školy v Moste ešte
v roku 2020 pod dohľadom a zadaním p.
Táslara. Veľmi milý a pekný darček, ktorý
doslova vyvolal debatu. Všetkým sa to
páčilo, samozrejme aj mne. Darček si
odložím, ako pamiatku na p. Táslara. Po
prednáške sme sa stretli s kurátorom Botanickej záhrady Střední školy zahradnické
a zemědělské v Děčíne-Libverdě. Na túto
časť som sa veľmi tešil. Prezreli sme si celý
areál BZ aj skleníky. Tu ma zaujali sukulenty,
hlavne rod Sansevieria. Potom sme mali
prestávku na obed. Po obede sme sa stretli
v rokovacej miestnosti. Zúčastniť sa mohlo i
viac zástupcov z jedného klubu. Ale každý
klub disponoval právom jedného volebného
hlasu. Oficiálne celé rokovanie otvoril
Prezident SČSPKAS Jaroslav Vích.

Mário Snopka
Zvolili sme si komisie a začali sa čítať rôzne
správy, podobne ako u nás na výročnej
schôdzi. Funkciu hospodára prevzala po
odstupujúcom Stanislavovi Stuchlíkovi pani
Jana Čechová, ktorá hneď aj prečítala, koľko
máme financií. Po prečítaní všetkých správ
sa začala diskusia. Ako prvý si vzal slovo
Jaroslav Šnicer, ktorý poukázal na problémy
s úradmi. Spomínal úradníkov, s ktorými sa
dá jednať, ale aj úradníkov, ktorí obchádzajú
zákon, podľa ktorého majú postupovať. On
osobne, spolu so Zlatkom Janebom
a ďalšími sa podujali rokovať s týmito
úradmi. No hlavne vyzdvihol prácu Jaroslava
Vícha. Jarda Vích v tejto oblasti spravil
neskutočnú prácu, čo mi na Slovensku akosi
ani neregistrujeme. No po tých slovách, ktoré
som počul, som ostal v úžase. Teraz musím
povedať, že je to človek na pravom mieste.
Verím, že Jarda Vích bude v tejto činnosti
ďalej pokračovať a dúfam, že úspešne.
Diskusia sa dosť natiahla, ale celé to zastavil
a ukončil Radek Čech, aby sa mohlo
pokračovať v jednaní a hlasovaní. Po
ukončení ešte zasadol novo zvolený výbor
SČSPKS. Po tomto všetkom sme sa pobrali
domov. Po ceste sme sa veľa rozprávali
o tom, čo sa prejednávalo v diskusii. Som
rád, že som sa mohol takého niečoho
zúčastniť. Jediné negatívum, čo z toho
celého mám, je, že som sa dozvedel
o znižujúcom sa záujme odoberať časopis
Kaktusy. Začína to byť problém a do
budúcna sa tento problém bude prehlbovať.
Pred 10 rokmi odoberalo časopis viac ako
3000 odberateľov, v dnešnej dobe je to len
1500. Ak klesne počet pod 1100, už sa
nebude dať udržať vydávanie časopisu.
Spomínalo sa, že by mohol byť časopis aj
v digitálnej forme, ale táto možnosť sa veľmi
nerozvádzala. Boli sme požiadaní, aby sme
v klube a všade, kde sa to dá, upozornili na
túto skutočnosť. Taktiež pokúsiť sa vymyslieť
možnosť, ako minimálne udržať aspoň tento
stav, prípadne pokúsiť sa motivovať ľudí na
odoberanie časopisu. Ak s týmto stavom
spoločne niečo nespravíme, môže sa stať,
že o pár rokov sa už časopis vydávať
nebude. Preto je na mieste prehodnotiť ako
a kde sa dostať čo najjednoduchšie
k tlačenej forme časopisu.
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pokračovanie

Valná hromada SČSPKS 2021

Cesta domov ubiehala. Bolo i veselo.
Myslím, že s týmito pánmi sa dá aj dobre
porozprávať aj zasmiať. Pred Prahou bola
menšia zápcha, ale nič také, čo by sa nedalo
zvládnuť. Domov som prišiel po 21:00 hod,
čo nebolo tak neskoro.
Budúca Valná hromada bude v Brne, v roku
2025. Po tejto skúsenosti viem, že na ňu
pôjdem, aj keby som nemal hlasovacie
právo. Bol to pre mňa zážitok a tak nie je nad
čím premýšľať.
Poďakovanie 3 končiacim členom výboru SČSPKS
.
Foto: Mário Snopka

Darčeky v podobe ručne maľovaných tašiek detí zo ZŠ v Moste z roku 2020

Tri zábery z Botanickej záhrady

Foto: Mário Snopka

Foto: Mário Snopka
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Schôdza 5.11.
Táto schôdza bola venovaná prezentovaniu
fotografií členov klubu. Pôvodne sme sa
dohadovali na menšom množstve fotografií
od čo najväčšieho počtu členov. Do výzvy sa
zapojilo len pár členov a tak sme pristúpili
k neobmedzenému počtu záberov od
členov. Postupne nám fotografie premietli

Dva zábery z prezentácie Mária Snopku

Mário Snopka
páni Mário Snopka, Róbert Cipár, Ivan Balek,
Ján Rožič, Ladislav Maier a na záver
predseda Blažej Strašifták. Rozhodol som
sa, že niektoré fotografie zverejním v našej
ročenke ako poďakovanie za iniciatívu
našich členov.

Foto a zbierka: Mário Snopka
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Krásne kvety hybridných echinopsisov zo zbierky Ivana Baleka

Foto Ivan Balek
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Dva zábery z prezentácie Róberta Cipára

Foto a zbierka: Róbert Cipár
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Ján Rožič nám ukázal ariokarpusy z jeho zbierky

Foto: Ján Rožič

23

Hore: 2x botanická záhrada v Mexico City, druhá je Idria columnaris. Dole: Sopky Popocatepetl – El Popo
5 426 m a Slipping Lady, tiež ju volajú White Woman – Iztaccihuatl 5 230m

Ružovokveté gymnokalíciá v zbierke Blažeja

Foto: Ladislav Maier

Foto: Blažej Strašifták
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Ďalšie dve fotografie zo zbierky Blažeja prezentované na schôdzi

Foto: Blažej Strašifták
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Stapélie trochu inak
Rod Stapelia pozná každý. Aj zarytí
kaktusári. No keď sa povie Stapelia, tak si
každý predstaví zelené paličky, pri ktorých je
obrovský kvet. Tento rod ale nie je len
o veľkokvetých druhoch. Cenené sú práve
tie s menšími, či miniatúrnymi kvetmi.
Taktiež pach stapélií, považovaný za
hnusný, nie je úplne pravdivý. Viac ako
polovica z tohto rodu nesmrdí a sú aj také,
ktoré voňajú. Zrejme najvoňavejšia je
Stapelia falavopurpurea, ktorá má citrusovú
vôňu.

Mário Snopka
Nechcem sa tu rozpisovať o ich pestovaní.
Upozorním len, že malokveté stapélie sú
háklivejšie na premokrenie a chlad. I keď aj
tu sú výnimky. Získať malokveté stapélie do
zbierky je o dosť ťažšie. Preto som si
povedal, že ich skúsim zozbierať. Pár sa mi
ich už podarilo získať, ale nie všetky ochotne
kvitnú. Tak Vám tu ukážem len niekoľko
druhov z mojej zbierky, ktoré už kvitli a bol to
naozaj zážitok.

Stapelia paniculata ssp. kuogabergensis

Stapelia engleriana
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Stapelia flavopurpurea

Stapelia obducta

Stapelia erectiflora v. prostatiflora

Stapelia cedrimontana má stredne veľké kvety, nedá sa zaradiť medzi malokveté ani veľkokveté
Všetky fotografie vo svojej zbierke: Mário Snopka
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Termíny schôdzí na rok 2022

Mário Snopka

Čo nám prinesie rok 2022 teraz ešte nikto nevie. Dúfam, že sa situácia znormalizuje a zase
sa budeme môcť osobne a bez strachu stretávať.
14. január – Novoročná schôdza, ale podľa opatrení to bude asi online schôdza s
prednáškou.
4. február - Členská schôdza s prednáškou.
4. marec - Hodnotiaca schôdza, zhodnotenie minulého roka a príprava na akcie v roku 2022.
1. apríl - Členská schôdza s prednáškou.
6. máj - Príprava na výstavu a výlet.
??? . máj - Májový kvet - termín ešte bude upresnený z Mestského zastupiteľstva Trnava.
26.-28. máj – Klubová výstava kaktusov a sukulentov.
3. jún – Zhodnotenie výstav a príprava na výlet.
??.-??. jún - Výlet - musíme dohodnúť kam a presný termín
??. august - Opekačka v Cíferi (prevažne druhý augustový piatok) - pozor, termín sa môže
zmeniť.
2. september - Príprava na sympózium.
3. september - Sympózium JSK.
7. október – Zhodnotenie sympózia – prednáška je v jednaní.
4. november - Členská schôdza – prednáška je v jednaní.
2. december - Mikulášska schôdza s tombolou.
30. december - Koncoročná prednáška.
Prvá schôdza v roku 2023 by mala byť 13.januára

Mammilopsis senilis, zbierka Róberta Cipára Foto: Róbert Cipár

3 Zábery ako pamiatka na nášho zosnulého kolegu Róberta Karasa z jeho zbierky

Foto: Róbert Karas
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