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Úvod  Juraj Ladáni 
Rok 2022. Už je za nami, už je minulosťou. 
Mohol to byť rok, na ktorý by sme si možno 
neskôr spomenuli ako na posledný, v ktorom 
sme sa ešte vysporiadavali s pandémiou 
Covid19. 
  Ľudská hlúposť je však nekonečná. Vošla 
do dejín spolu s udalosťami, ktoré má ona na 
svedomí. Mnohí by sme na tie nešťastné a 
kruté udalosti najradšej zabudli. 
Ale to je presne to, čo nesmieme urobiť. 
Musíme si to pamätať. Nezabudnúť a poučiť 
sa. 
   Naša spoločná záľuba v pestovaní 
sukulentných rastlín nám pomohla prekonať 
rok 2022 v čo najlepšom duševnom aj 
fyzickom zdraví. Bohužiaľ, dvaja naši 
členovia to už vo svojom osude napísané 
nemali. V polovici februára Štefan a za štyri 
dni aj Vlado nás navždy opustili. Spomíname 
na nich. 
   Zaspomínajme si ale aj na krajšie chvíle, 
ktoré sme v roku 2022 spolu prežili. 
Priateľské stretnutia na našich členských  

schôdzach často spojené s prednáškami, na 
ďalšiu úspešnú klubovú výstavu. Bola v 
poradí už dvadsiata druhá. Na klubový výlet 
do zbierok v okolí Prostějova. Na opekačku 
v Cíferi. Na najväčšiu kaktusársku akciu na 
Slovensku - Jesenné stretnutie kaktusárov v 
Trnave. Niektorí z nás aj na Zamykanie 
sezóny v Chrudimi. No a za spomienku tiež 
stoja posledné členské schôdze: Mikulášska 
s tombolou a koncoročná s prednáškou 
Juraja Nemčeka. 
   Spomienky nech nám oživia nasledujúce 
články a fotografie. A nezabudnite, jar sa 
blíži a s ňou aj nový život, či prebúdzanie sa 
do neho. Vysievajte, pikírujte, presádzajte. 
Chystajte rastliny do tomboly, na výstavu. 
Príležitosť obdarovať kaktusom či 
sukulentom spriaznenú dušu (pestovateľa) 
budeme mať po celý rok 2023. Aj tak sa dá 
bojovať proti ľudskej hlúposti a zlobe. 
 
Príjemné čítanie vám želám za celý autorský 
kolektív. 

 

 
Klubová výstava 2022                                                                                                                 Foto: Róbert Cipár 
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Termíny schôdzí a akcií v roku 2022 Mário Snopka 
Dúfali sme, že tento rok sa to okolo pandémie zlepší a budeme sa môcť stretávať osobne. 

Naplánovali sme si stretnutia na celý rok, spolu s klubovými akciami. 

 

14. 1. – V januári sme mali prvú tohtoročnú schôdzu u záhradkárov. Prebrali sme si akcie 

klubu na rok 2022. Pozreli sme si prednášku Andreasa Hofackera o rode Schlumbergera. 

4. 2. – Stretli sme sa tradične u záhradkárov. Hovorili sme o budúcom klubovom výlete. 
Prednášku spravil Mário Snopka – Sukulenty európskych hôr. Prednáška zobrazovala 
prevažne sukulenty z rodov Sempervivum, Jovibarba a Sedum. 

 
Sempervivum arachnoideum, Sunnegga, 2088 m n.m., Zermatt, Švajčiarsko                           Foto: Mário Snopka 

4.3. – Členská schôdza s prednáškou Alexandra Luxa - Brazília jeseň 2021. Prednáška bola 
veľmi zaujímavá. Ali nám priblížil Brazíliu nielen po stránke kaktusovej, ale aj načrtol 
smerovanie brazílskeho hospodárstva, čo nás kaktusárov moc neteší. 

 
Alexander a Discocactus silicicola                                                                                             Foto: Alexander Lux 
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1.4. – Hodnotiaca schôdza. Zhodnotenie minulého roka a príprava na akcie v roku 2022. 

Prednášku nám spravil Ján Rožič o jeho ceste po Mexiku I. časť. Mali sme možnosť 

nahliadnuť na množstvo zaujímavých kaktusov. 

6.5. – Príprava na klubovú výstavu a výlet. Prednášku 

nám spravil Ján Rožič o jeho ceste po Mexiku II. časť. 

26. – 28.5. - XXII. Výstava kaktusov a sukulentov v 

Trnavskom osvetovom stredisku, Dome hudby na ulici 

Mikuláša Schneidera Trnavského 5 spojenú s 

predajom prebytkov. 

3.6. – Zhodnotenie výstavy a príprava na výlet. 

17. – 18.6. – Výlet do zbierok v okolí Prostějova. 

12.7. – Opekačka v zbierke predsedu v Cíferi, tradične 

ako každý rok. 

9.9. – Príprava na sympózium. Bol to druhý piatok 

v mesiaci, lebo Poľnohospodárska škola mala prípravu 

na začiatok roka, tak sme dátum presunuli o jeden 

týždeň. Počas sympózia prebiehal v Trnave jarmok. 

10.9. – Bola to druhá sobota v mesiaci. XXII. Jesenné 

stretnutie kaktusárov v Trnave sa konalo v Strednej 

poľnohospodárskej škole v Trnave na Zavarskej ulici 

č.9. Začalo sa burzou od 8:00 hod. 

7.10. – Zhodnotenie sympózia a výletu do Chrudimi. Premietali sme si fotografie kaktusov a 

sukulentov zo zbierok našich členov. 

4.11. – Členská schôdza s  prednáškou Róberta Cipára - Niekoľko poznámok k voľnej 

kultúre. Len škoda, že Róbert bol zachrípnutý a tak musel text čítať Mário Snopka. 

Prednáška doplnená zaujímavými fotografiami vzbudila veľký záujem. Hneď na schôdzi sme 

sa dohodli, že prednášku v textovej forme dáme na našu web stránku, s čím Róbert súhlasil. 

2. 12. – Mikulášska schôdza s tombolou. Všetci sme sa vzájomne obdarovali zaujímavými 

rastlinkami, sladkosťami a pomôckami pre  pestovanie našich kaktusov a sukulentov. 

30.12. – Koncoročná prednáška v podaní Juraja Nemčeka o jeho ceste po USA. Dohodli 

sme sa, že si tento deň spríjemníme a Mário Snopka uvaril kapustnicu, na ktorej sme si 

všetci pochutili.

 
Prednáška Juraja Nemčeka o jeho ceste po USA a kapustnica                Foto: Mário Snopka 

 

 

   Foto: Ján Rožič 
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XXII. Klubová výstava 2022  Juraj Ladáni 
Minulý rok sme prvý krát vystavovali 
v nových priestoroch. Bola to naša klubová 
premiéra v Trnavskom  osvetovom stredisku 
na ulici Mikuláša Schneidera Trnavského 5. 
Nové priestory priniesli nové možnosti 
v aranžovaní výstavy. Pomerne prázdny 
priestor nádvoria nám bol celý k dispozícii. 
Trávnatá plocha vzbudzovala trochu viac 
rešpektu ako vydláždená polkruhová plocha 
v Kalokagatii. V Kalokagatii sme nemali 
problém používať posypový materiál. Štrk 
a mulčovaciu kôru sme v minulosti dobre 
využili na zvýraznenie naaranžovaných 
rastlín. Ale posledné roky sme aj 
v Kalokagatii posypový materiál nahrádzali 
jutou. Či už z pohodlnosti, alebo skôr 
z praktických dôvodov. Trávnatá plocha v 
novom priestore nám uľahčila rozhodovanie, 
na čom budeme rastliny aranžovať. Stoly 
a lavice z inventáru Osvetového strediska 
a plastové prepravky, v ktorých sme priviezli 
rastliny. To bol základ plochy na 
aranžovanie. Prepravky otočiť hore dnom, 
stoly a lavice rozmiestniť na zelenú plochu. 
Stoly a lavice v jednej skupine vzájomne 
zafixovať do jednoliatej plochy, zakryť jutou. 
Jutu prichytiť tak, aby ju vietor 
neprehadzoval cez rastliny. 

A konečne sa môžu začať aranžovať 
rastliny. Priznám sa, že túto časť prác 
nemám rád. Radšej idem stavať stánky. 
Stála pracovná partia to už má dobre 
nacvičené. Drobné zádrhy v skladačke 
rýchlo vyriešime. Stánky sme dostavali, 
dúfajúc, že sme ich dostatočne zabezpečili 
proti vetru. No nešlo to všetko tak hladko, 
ako o tom píšem. Prístup autami ku nádvoriu 
bol aj minulý rok skúškou, ako dokážeme 
zvládnuť logistiku. Priviezť čo najbližšie, 
vyložiť prepravky s rastlinami a rýchlo preč 
s autom, nech môže prísť ďalšie. Aj tento rok 
sme v tom obstáli. Jedna vec nás ale predsa 
len zaskočila. Počasie si s nami zase 
zašpásovalo. Minulý rok sme zmokli, keď 
sme výstavu likvidovali. Teraz sme zmenili 
poradie. Opralo nás počas inštalácie. 
Niektorí tvrdohlavo pracovali aj počas dažďa. 
Zdalo sa, že dážď nás prinúti prácu prerušiť 
a dokončiť až na druhý deň ešte pred 
otvorením výstavy. Nakoniec tí dobre 
zmoknutí dažďu ukázali, že nad nami 
nevyhrá. Prestalo pršať. Aj inštaláciu sme 
stihli do večera dokončiť, aj rastliny sme mali 
poliate. Takí sme boli šikovní. 
  Výstava sa konala 26.5. až 28.5.2022 v 
čase od 9.00 do 18.00 hod. 

 
Klubová výstava 2022                                                                                                                 Foto: Mário Snopka 
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Klubová opekačka 2022  Mário Snopka 
Posledné roky to vlastne nie je opekačka, ale 
varenie gulášu. Na záhrade nášho predsedu 
Blažeja Strašiftáka sa stretávame už od roku 
2006. Sme zvyknutí na prostredie, kde máme 
všade okolo nás kaktusy a sukulenty. Tento 
rok nebol výnimkou. Stretlo sa nás 21 
a myslím, že sme si to všetci užívali. Počasie 
nám aj tento rok prialo a bolo teplo a slnečno. 
Igor opäť uvaril výborný guláš. Ako každý rok 
s nami strávil príjemné chvíle kaktusár a  
kamarát Juraj Nemček. No pridal sa k nám 
ďalší milý hosť, náš bývalý člen, ktorý už 
dlhšie žije v Čechách Peter Princ. Po rokoch 
to bolo milé stretnutie s týmto nádejným 
kaktusárom, i keď už skôr pre náš klub 
„kaktusár na diaľku“.  

Taktiež náš ďalší člen pán Maška zavítal na 
opekačku. Žiaľ jeho zdravotné problémy mu 
bránia v aktívnom kaktusárskom živote. No 
pre náš klub je to výrazná osobnosť a myslím 
si, že každý z klubu ho rád videl, tak ako ja. 
V podstate sa dá skonštatovať, že opekačka 
tento rok bola plná zaujímavých stretnutí 
a oživenia spomienok. Dúfam, že v tomto 
trende budeme pokračovať a naďalej sa 
stretávať aj s kaktusármi mimo nášho klubu 
alebo našimi bývalými členmi. Za celú 
organizáciu opekačky patrí hlavne 
poďakovanie dvom našim členom a to 
Blažejovi Strašiftákovi a Igorovi Galgocimu.     
Páni, ĎAKUJEME za príjemne strávené 
chvíle! 

 

   
 
 
 

Pár záberov z gulášovej opekačky v Cíferi                                                                                 Foto: Mário Snopka 
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Klubový výlet 2022  Mário Snopka 
Sa uskutočnil v dňoch 17.6. – 18.6.2022. 
Dohodli sme si autobus a z Trnavy sme 
odchádzali o 7 h. Prvá zástavka bola v Brne na 
výstave klubu Astrophytum Brno, na Bystrckej 
ulici v záhradníctve Čtyřlístek. Výstava bola 
umiestnená na stoloch a vkusne aranžovaná, 
i keď menšia ako naša klubová výstava. Bolo tu 
k videniu množstvo zaujímavých a vzácnych 
kaktusov s množstvom kvetov. Predaj nebol 
veľký, ale aj tak si niektorí z nás niečo vybrali 
do svojej zbierky. Asi po hodine sme sa pobrali 
ďalej. 

 
Pohľad na výstavu                         Foto: Mário Snopka 

Ďalšou zástavkou bola zbierka Michala Reca 
v Štemberku. Pán Rec nás milo privítal a hneď 
nás ohromila nádherne upravená záhrada. 
V skleníku bolo množstvo zaujímavých 
kaktusov. Niektoré kaktusy a sukulenty má 
zasadené uprostred skleníka v zemi a na 
rastlinách je vidieť, že majú dostatok priestoru 
pre korene. Tiež tesné okolie skleníka je 
osadené kaktusmi a sukulentami, bez jedinej 
buriny. Na streche miestnosti pri skleníku má 
tiež zasadené sukulentné rastliny. Človek ani 
nevedel, kde má skôr pozerať. Nádherná 
zbierka, o ktorú je príkladne starané. Sem sa 
určite ešte niekedy pôjdeme pozrieť. 

 

 
2x Zbierka MIchala Reca                 Foto: Mário Snopka 

Posledná zbierka prvého dňa výletu bola 
v Štěpánove u Zdenka Járu, ktorého sme 
navštívili už minulý rok cestou do Chrudimi. 
Zbierka je naozaj veľká, umiestnená vo veľkom 
hangáre na záhrade a druhá časť na streche 
budovy. Zdeněk je veľmi milý človek a zároveň 
odborník nielen na sukulentnú flóru. V hangári je 
všetko väčšinou uložené v prepravkách. Vrchný 
skleník je venovaný zbierke a množeniu. 

 

 
2x zbierka Zdenka Járu                      Foto: Mário Snopka 
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Klubový výlet 2022  pokračovanie 

Od Zdenka sme išli do Olomouca, kde sme mali 
dojednané ubytovanie na Koleji Generála 
Svobody. Klasické internátové, ale čisté 
ubytovanie. Na prespanie na jednu noc ideálne. 
Mali sme ešte chvíľu čas do zotmenia a tak sme 
sa pobrali popozerať po okolí. Niektorí si išli 
kúpiť niečo na raňajky, ale my sme sa pobrali 
nájsť miestnu verejnú Botanickú záhradu - 
rozárium. Priamo v areáli bol rockový koncert, 
ale podarilo sa nám navštíviť aspoň časť, ktorá 
bola zaujímavá rôznymi oddelenými 
výsadbami. Mňa upútala výsadba Ľalií. 

 
BZ, pohľad na výsadbu Ľalií               Foto: Mário Snopka 

Vrátili sme sa k ubytovaniu a sadli sme si na 
jedno pivo k našim kolegom v priľahlej 
reštaurácii. Ráno sme z ubytovania odchádzali 
okolo 8 hodiny. Prvú zbierku sme mali len 20 
min. cesty, tak sme sa  neponáhľali. U pána 
Adolfa Tomandla sme už boli viac krát, tak sme 
vedeli, čo nás čaká, ale táto zbierka vždy 
prekvapí. Tak sa aj stalo. Pán Tomandl je veľmi 
aktívny a výborný pestovateľ prevažne 
sukulentov. Prezreli sme si zbierku na záhrade 
a aj nad domom, kde sa ide po vratkých 
kovových schodoch. V záhrade je to skôr 
o kaktusoch a skalničkách. Na streche sú samé 
sukulenty. Je to síce dosť na husto, ale je na čo 
sa pozerať. Mňa osobne upútali semenáče 
Caralluma acutangula a rosseliana. 

Tak som si ich u neho zaobstaral. No nielen ja 
som si tu niečo vybral. Neviem, či vôbec niekto 
odišiel bez nejakej rastlinky. 

 
Sukulentná časť A. Tomandla            Foto: Mário Snopka 

Ďalšia zbierka Rudolfa Frélicha je od pána 
Tomandla vzdialená len 200 m. Preto sme  tam 
išli peši. Tu sme tiež už v minulosti boli. Zbierka 
je zameraná prevažne na Južnú Ameriku. 
Prevládajú v nej gymnokalýciá a tefrokaktusy. 
Manželka nás pohostila a my 

 
Skleník R. Frélicha                              Foto: Mário Snopka 

sme sa pobrali ďalej. Naplánované to bolo tak, 
aby sme mali ďalšie zbierky po ceste domov. 
Takže ďalšia zbierka nebola ďaleko. V dedinke 
Dědkovice nás už čakal Honza Provaz. Zbierka 

 
Pohľad do Skleníka H. Provaza             Foto: Mário Snopka  
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Klubový výlet 2022  pokračovanie 

síce nie je veľká, ale sú v nej zaujímavé 
druhy kaktusov rozdelené do skleníka 
a pareniska. V skleníku boli semenáče 
najnovších objavov, ale aj staršie veľké trsy 
rodu Mammillaria. Zaujímavá bola aj zbierka 
rastlín rodu Lithops. Pán Provaz nám 
pripravil malé občerstvenie a aj prípitok. Asi 
po hodine sme sa pobrali do poslednej 
zbierky, do dedinky Niva, kde sme sa stretli 
s Františkom Flekom. U neho sme tiež už 
raz boli a preto sme sa sem znova vrátili. Je 
to najväčšia zbierka, ktorú sme mali tento rok 
na výlete dohodnutú. Zbierka je umiestnená  

na konci dediny s obrovskými pozemkami. Skleník 
je zložený zo 4 obrovských hangárov. Nie sú tu len 
kaktusy, ale aj veľké banánovníky a veľké 
citrusové kríky. Tiež orchidey. Zbierka je 
rozmanitá, i keď pán Flek ju skôr zameriava na 
mexické kaktusy. No nie len v skleníku sú 
zaujímavé kaktusy, ale aj pred skleníkom je 
niekoľko desiatok debničiek s kaktusmi, z ktorých 
sa dá čo to vybrať do zbierky. Všetko za veľmi 
rozumnú cenu. Myslím, že sme si tu vybrali takmer 
všetci niečo do svojej zbierky. Podľa ohlasov sa 
výlet podaril a už teraz sa teším na ďalší. 

 

 
2x zbierka Františka Fleka                                                                                                          Foto: Mário Snopka 
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XXII. Jesenné stretnutie kaktusárov  Mário Snopka 
Tak ako každý rok, aj tento sme sa snažili 
nájsť zaujímavých prednášateľov s nemenej 
zaujímavými prednáškami. Tento rok sme si 
pre návštevníkov dohodli až 4 prednášky, 
i keď v podaní troch prednášateľov. 
Príprava, dohadovanie prednášoch a celá 
táto skladba dá vždy zabrať. No tento rok to 
bolo o niečo ťažšie, lebo práve v termíne, 
ktorý sme mali dohodnutý sa konali ďalšie 
kaktusárske akcie v Čechách, Poľsku 
a Belgicku. Ale podarilo sa nám dohodnúť 
veľmi kvalitných prednášateľov.  
  V piatok 9.9. sme mali klubovú schôdzu 
priamo v sále sympózia, aby sme ju 
pripravili. Osobne som bol predtým ešte na 
stanici vyzdvihnúť prvého prednášateľa Jana 
Nováka. Bol s nami na príprave, potom sme 
išli pozrieť do zbierky Braňa Plaganyho 
a ihneď po nej som s ním šiel na ubytovanie, 
ktoré sme mu vybavili v Zelenči. Odtiaľ sme 
išli ešte spolu do mesta, kde som ho pozval 
na večeru a pivo. V meste prebiehal 
Tradičný Trnavský jarmok a bolo tam veľké 
množstvo ľudí. Ale našli sme si miesto vonku 
pri jednej reštaurácii, výborne sme sa 
porozprávali, len nás trochu prekvapilo, že ju 
dosť skoro zatvárali. Tak sme sa pobrali. 
Odviezol som Jana na ubytovanie. Ráno 
som ho vyzdvihol a išli sme na sympózium. 
Keďže sme sálu mali dobre pripravenú, 
mohol som sa aj ja venovať po prvý krát 
nejakému predaju a zároveň kúpe pár 
rastliniek do zbierky. Burza mala začať o 8. 
hod., no ako vždy ľudia prichádzali už skôr. 
Tento rok sme prvý krát museli vyberať 
symbolické 1€ ako vstupné na burzu 
a sympózium a 5 € od predajcov za stôl. 
Museli sme pristúpiť k tomuto kroku, lebo už 
v klube nemáme dostatok financií a týmto 
spôsobom sme vykompenzovali aspoň malú 
časť nákladov. Musím skonštatovať, že 
ľuďom to nijak neprekážalo a navštívilo nás 
zasa viac ako 100 ľudí. 
  Prednášky začali od 10. hodiny.  
Prvú prednášku mal Jan Novák – Patagonie 
známá neznámá. Mám v zbierke rastliny 
z Patagonie a tak ma veľmi zaujímala a aj 
potešila táto prednáška. Videli sme nielen 
nádherné kaktusy, ale aj prírodu 
a zaujímavých ľudí.  

Druhú prednášku nám prišiel odprezentovať 
Jarda Chvastek, ktorý už u nás prednášal 
na sympóziu viac krát. No po prvý krát to bola 
prednáška zo Severnej Ameriky, pod 
názvom Americký trip. Mali sme možnosť 
vidieť zaujímavé druhy kaktusov 
a prírodných krás a úkazov.  
  Tretiu prednášku mal, možno pre 
niektorých prekvapivo Ivan Behul. Ivan nám 
už prednášal v klube pár krát a tak sme ho 
oslovili, či by bol ochotný spraviť prednášku 
na sympóziu. Konečne pestovateľská 
prednáška, na ktorú sa ľudia tešili. Na 
Ivanovi bol zo začiatku vidno stres, ale 
postupne z neho opadol a prednáška bola 
naozaj zaujímavá . 
  Poslednú prednášku mal Jan Novák 
o Chile 2007 – 2022. Znova veľmi zaujímavá 
aj so zaujímavými zážitkami. Len nielen mňa 
mrzelo, že na nej bolo už málo ľudí.  
Všetci prednášajúci dostali malý darček, 
pamätný list na toto sympózium a malú 
upomienku v podobe háčkovaného kaktusu 
v kvetináči. Za túto upomienku musím 
poďakovať mojej dcére Monike, že bola 
ochotná niečo také pripraviť a darovať. 
Sympózium tento rok dopadlo zasa veľmi 
dobre a veľa ľudí, ktorí tu boli po prvý krát, 
vravelo, že určite prídu aj budúci rok. A to je 
asi najväčšia pocta a povzbudenie, že to 
určite stálo za tú námahu. No rozhodli sme 
sa, že v budúcnosti budeme robiť 
sympózium len s tromi prednáškami. 
  Týmto by som chcel poďakovať všetkým 
klubovým kolegom, ktorí akokoľvek mierou 
prispeli k tomu, aby sa sympózium podarilo 
a prebehlo čo najlepšie. Ďakujem tiež 
prednášateľom, za ich ochotu a čas prísť 
a odprezentovať svoje fotografie a zážitky 
z ciest a skúsenosti z pestovania. No 
a v neposlednej rade ďakujem za celý klub 
všetkým návštevníkom, že prišli a cítili sa na 
sympóziu dobre a popri tom si odniesli 
nejakú tú rastlinku do zbierky. Verím, že ste 
tu stretli zaujímavých ľudí a porozprávali sa 
o svojich obľúbencoch. 
  Už teraz sa teším na budúci rok a verím, že 
aj vy. Určite Vám dáme dostatočne skoro 
vedieť, aby ste mohli naplánovať cestu 
k nám. 
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Hore: Pohľad na burzu                                                                                         Foto: Mário Snopka 
3x Dole: Prednášatelia, odovzdanie pamätných listov a háčkovaných kaktusov od nášho predsedu                                                                             
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Navštívili sme  Mário Snopka 
Výstava kaktusov v Piešťanoch 2022 
Takmer každý rok sa mi podarí navštíviť výstavu 
v Piešťanoch. Tento rok nebol výnimkou. Hneď 
pri vchode nás dámy milo privítali. Stretol som 
sa tam s viacerými známymi aj sme sa príjemne 
porozprávali. Výstava je vo vnútorných 
priestoroch každý rok. Tento rok bola zaujímavo 
doplnená rôznymi tabuľami s popismi rastlín 
a rodov, čo ma veľmi zaujalo. Pre návštevníkov 
to je poučné a viac sa tak dostanú 
k informáciám. Samozrejme ďalšie informácie 
návštevníkom podávajú aj prítomné kaktusárky 
a kaktusári. Pri vstupe a zároveň východe mali 
taktiež menšiu výstavu 

cereusovitých kaktusov a za nimi sa 
premietali fotografie rôznych druhov 
kaktusov a sukulentov. Páčilo sa mi také 
interaktívne prezentovanie. Samozrejme 
aj predaj bol zaujímavý, no nielen rastliny, 
ale aj substrát si mali možnosť 
návštevníci zakúpiť. Myslím, že sa im 
výstava vydarila a mňa osobne potešila 
a aj prekvapila práve tými drobnosťami, 
ktoré piešťanský kaktusári 
zakomponovali do prezentácie.  
Osobne im za to tlieskam a verím, že ma 
aj v roku 2023 niečím prekvapia. Už teraz 
sa teším. 

 

 
3 zábery z výstavy v Piešťanoch                                                                                                 Foto: Mário Snopka 
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Navštívili sme - pokračovanie            Mário Snopka 
Výstava kaktusov v Bratislave 2022 
 Aj tento rok sme navštívili výstavu 
v Bratislave, ktorá sa konala v Botanickej 
záhrade. Hneď pri vstupe nás milo privítal p. 
Popík. Ujal sa nás a ukázal nám rastliny, 
ktoré vystavovali. Povedal nám niečo aj 
o problematike ohľadom výstavy. Výstava je 
síce menšia, ale našli sme  v nej veľmi 
zaujímavé kaktusy a sukulenty. Niektoré by 
som si vedel predstaviť aj vo vlastnej 
zbierke. Bratislavský klub je asi najväčší na 
Slovensku, čo sa počtu členov týka a preto 
ma mrzí, že výstavu robia na veľmi  

obmedzenom priestore. No asi to tak má byť. 
Mňa osobne najviac zaujali atypické 
kvetináče, ktoré vyzerali ako kus dreva, ale 
dozvedel som sa, že je to vyrobené z betónu.  
Taktiež sukulenty zasadené do kameňa. 
Bolo tu aj množstvo kvitnúcich rastlín, ktoré 
boli ozdobou výstavy. Predaj rastlín mali v 
celku veľký, na ploche asi takej ako výstavu. 
Bolo z čoho vyberať a ceny neboli nijako 
prehnané. Verím, že mali dostatok 
návštevníkov a obdivovateľov. V čase, kedy 
sme tam boli mi, prišli aj nejaké školské 
triedy s pani učiteľkami.  

 
4 zábery z výstavy v Bratislave                                                                                                Foto: Mário Snopka 
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Navštívili sme - pokračovanie            Ivan Kušnier 
Zamykanie sezóny Chrudim 2022 
Dňa 24.09.2022 sa konal už 33. ročník 
Ukončenia sezóny (Zamykání sezóny). Tak 
ako po iné roky, tento rok nebol výnimkou a 
akcie sa zúčastnili aj 5 členovia nášho klubu. 
Jednohlasne sme súhlasili, že Chrudim bude 
až druhý deň tripu. Prvý deň, piatok 
23.09.2022, boli dohodnuté tri zbierky.  
  Prvá bola u Jaroslava Trávníčka  
v Hrobkove. Zbierka bola malá a všetkých 
členov asi viac zaujala šľachtiteľská vášeň 
Jaroslava. Na konci septembra mal rastliny 
cherry paradajok, dlhoročne selektovaných, 
plné plodov vo veľmi dobrom stave. 
  Druhou zbierkou bola zbierka Michala 
Svobodu z Pardubíc. Už príjazd k zbierke 
naznačoval „kaktusársky výpredaj“. 
Jednoducho zhrnuté do jednej vety: zbierka 
krásna v niekoľkých skleníkoch, predaj 
veľký, ceny prijateľné a kupujúcich ako na 
Václavaku. U Michala bolo počuť češtinu, 
slovenčinu, poľštinu, nemčinu a aj 
ruštinu/ukrajinčinu. Prvé nákupy po 1,5 
hodinách za nami a ešte piatková 3. zbierka. 
  Tretia, posledná zbierka ako každý rok 
Chrudim – Pavel Pavlíček. U Pavla je 
štandardom predaj kaktusov a dokúpiť 
nevyhnutné veci k pestovaniu je možné 
v jeho obchode určenom pre kaktusy 
a sukulenty. Pri pití piva a klobáske tu vždy 
stretnete kamarátov kaktusárov a je len na 
Vás ako dlho sa tu zdržíte.  
   Sobota 24.09.2022 budíček 6:00, rýchle 

raňajky a už sme pred 7:00 hod na ceste do 
Transporty. Miesto akcie sa nezmenilo 
nakoniec ani tento rok. O 7:00 hodine už 
stojíme v rade do vnútra a pomáhame 
predsedovi s kaktusmi. Ako jediný z nás aj 
kaktusy nie len kupoval, ale aj predával. 
Akcia začína oficiálne o 9:00 hodine, ale ak 
chcete dobre nakúpiť, siedma hodina je 
TOP. Po 9, alebo 10 už len chodíte stále 
okolo tých istých, nič nekupujete a vlastne už 
máte nakúpené čo ste chceli. Ako by som to 
vyhodnotil z môjho pohľadu? Táto burza 
svojou veľkosťou a návštevnosťou asi 
najväčšia v českej a aj slovenskej republike. 
Viete tu nakúpiť veľké množstvo kaktusov 
a sukulentov a to z pohľadu množstva 
druhov, ale aj veľkosti. Ďalej si môžete 
nakúpiť literatúru, kvetináče a ja neviem čo 
ešte, čo potrebujete ku kaktusárčeniu. 
Nájdete tu „obyčajných“ kaktusárov, ktorí 
predávajú zväčša prebytky, ale aj 
profesionálnych predajcov, ktorých ponuka 
kopíruje dopyt trhu, ale aj ceny. Okolo 9 
hodiny je naozaj ťažké pohybovať sa popri 
stoloch a nedrgať sa s ostatnými. Vtedy je 
ideálne odísť von a pozrieť si ponuku vonku. 
Aj na príjazdových cestách predávajú svoje 
kaktusy a sukulenty kaktusári z Česka 
a Slovenska. O 13:00 hodine všetko začína 
utíchať, predajcovia balia svoj tovar 
a podobne aj my. O 14:00 hodine sme už na 
ceste domov. Sme spokojní a tešíme sa 
z nových kúskov do našich zbierok. Proste 
krásny piatok a sobota. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pohľad na burzu v Chrudimi                                                                                                   Foto: Blažej Strašifták                                                   
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Moderná pomôcka pre členov klubu            Mário Snopka 
Tento rok som sa pokúsil zaviesť ďalšiu 
pomôcku pre našich členov klubu, ktorá by 
pripomenula, kedy bude budúca klubová 
schôdza. Je to jednoduché. V dnešnej dobe 
má každý smartphone a v každom je 
kalendár. Keďže mám e-mailové adresy od 
všetkých klubových kolegov, to už bol len 
krôčik vytvoriť do každého kalendára 
pripomienku na blížiacu sa schôdzu. No 
nielen to, ale postupne som túto funkciu 
vylepšoval a v dnešnej podobe funguje 
veľmi dobre. Nielen, že upozorní 5 dní,1 deň 
vopred, ale aj 3 hodiny a nakoniec aj hodinu 
pred schôdzou. Túto podobu som zvolil 
preto, lebo sám potrebujem niekedy postrčiť, 
aby som nezabudol. Ďalšou vychytávkou je, 
že je tam aj adresa, priamo naviazaná na 
mapy google. To je vhodné hlavne pre 
nových členov, stačí na to kliknúť a hneď 
Vás to naviguje na miesto schôdze. Ďalšia  

zaujímavosť, pre všetkých členov je, že sa 
ihneď dozvedia, čo sa bude na schôdzi diať, 
čo máme naplánované. Napríklad akú 
prednášku alebo čo si majú priniesť. Táto 
správa je aj pomôcka pre nášho predsedu, 
zároveň ho odbremeňuje od písania 
ďalšieho e-mailu, ako pozvánky na schôdzu. 
Pri nastavení tohto upozornenia sa správa 
okamžite odosiela aj na e-mail. V tomto e-
maily môžu samotní členovia kliknúť na 
jedno z tlačídiel, či sa zúčastnia alebo nie, 
prípadne možno, keď nevedia, či im to 
časovo bude vychádzať. Zároveň sa to 
objaví aj v kalendári a každí člen si môže 
pozrieť, kto sa zúčastní schôdze a prípadne 
sa s dotyčným spojiť a pripraviť si pre neho, 
keď sa na niečom v minulosti dohodli. Je to 
teda výborná vychytávka a pomôcka pre 
každého člena klubu. Verím, že je to prínos 
pre všetkých členov. 

 

Náhľad ako to vyzerá v Gmaili a dva krát z mobilu s Androidom a google kalendárom  Screenshot: Mário Snopka 
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Navždy nás opustili Blažej Strašifták 
Štefan Machálek *20.2.1951 †15.2.2022 
Bolesť naplnila moje srdce, keď som sa 
dozvedel, že môj priateľ Štefan zomrel.  
  So zármutkom som odovzdával  správu 
o Štefanovom úmrtí jeho priateľom,  členom 
nášho kaktusárskeho klubu.  
  Štefana som poznal asi najlepšie z nášho 
klubu, lebo sme spolu chodievali predávať 
kaktusy na rôzne burzy a kaktusárske 
podujatia. Bavila ho  práca s kaktusmi a bol 
rád medzi ľuďmi. S nadšením sa s nimi tiež 
zhováral a pre jeho hlasný prejav ho bolo 
všade plno. Keďže veľmi rád rozprával, 
dozvedel som sa na našich cestách veľa o 
jeho radostiach a starostiach. Mal veľmi rád 
svoju rodinu, najmä vnúčatá o ktorých hovoril 
vždy s najväčšou láskou. 
  Štefan bol  členom nášho kaktusárskeho 
klubu od jeho založenia, teda sme sa poznali 
viac ako dvadsať rokov. Bol výnimočný tým, 
že sa zúčastňoval všetkých našich aktivít 
a robil to s nadšením. Pravidelne chodil na 
stretnutia, bol na každej výstave, sympóziu 
a výlete za kaktusmi. Nemôžem 
nespomenúť tomboly, ktoré sme 
organizovali pre spestrenie výstav a radosť 
z výhry najmä pre deti. Tieto boli Śtefanovou 
doménou, evidentne ho tešili. Bez neho to už 
nebude ono. Práve pre tieto vlastnosti bol 
pre nás výnimočným človekom, ktorý sa 
bude dať len ťažko nahradiť. O to viac je jeho 
strata pre náš klub citeľnejšia. 
  Dnes vieme, že náš priateľ Štefan bol 
naozaj vzácny človek, na ktorého nikdy 
nezabudneme. 
            Česť jeho pamiatke. 

Vladimír Ozimy * 30.11.1947 †19.2.2022 
Je mi tak ako Vám veľmi smutno pri 
pomyslení, že náš priateľ Vlado odišiel 
navždy.  
  Chcel by som sa s ním   za náš klub 
kaktusárov   krátkou spomienkou   na tomto 
mieste rozlúčiť. 
  Naposledy som s ním bol na klubovej 
schôdzi a spomínam si, že sme spolu 
vtipkovali, keď som mu odovzdával 
kaktusárske časopisy. Netušil som, že ho 
živého už neuvidím. 
  Vlada som spoznal pred siedmimi rokmi, 
keď sa prihlásil do nášho kaktusárskeho 
klubu a prišiel na prvú schôdzu. Zaujal 
všetkých svojim výzorom, Bol to veľký chlap 
s dlhou bielou bradou. Hneď po príchode sa 
začal zaujímať o naše aktivity.  Často si 
požičiaval literatúru z klubovej knižnice, aby 
sa vedel o svoje obľúbené kaktusy 
a sukulenty, čo najlepšie postarať. Hoci mal 
už vtedy zdravotné ťažkosti, pravidelne 
chodil na stretnutia, podieľal sa na 
organizovaní výstav a sympózií. Účasťou v 
usporiadateľských službách a tiež predajom 
pekných výpestkov obohacoval naše 
podujatia. Pri prácach sme s ním mohli vždy 
počítať, vždy priložil ruku k dielu. S nadšením 
sa tiež zúčastňoval klubových výletov do 
kaktusárskych zbierok, kde si vždy kúpil 
nejaké rastlinky, z ktorých sa úprimne tešil. 
Aj pre tieto vlastnosti bol pre nás dôležitý 
a jeho smrť je citeľnou stratou. 
Dnes vieme, že náš priateľ Vlado bol vzácny 
človek, na ktorého nikdy nezabudneme. 
           Česť jeho pamiatke. 

                                       

 

 

Štefan Machálek                                                              Vladimír Ozimy                 Foto: Mário Snopka 
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Výstava v Cíferi 2022 Blažej Strašifták 
Výstava ovocia a zeleniny v Cíferi, 
každoročná akcia miestnych záhradkárov. 
17.9.2022 sa uskutočnila výstava ovocia, 
zeleniny v Cíferi. Tak ako každý rok bol som 
pozvaný, aby som sa jej zúčastnil  
s expozíciou kaktusov z mojej zbierky.  
Rád sa zúčastňujem na tomto podujatí, 
pretože okrem kaktusov a sukulentov 
pestujem aj ovocné stromy a zeleninu. 
Cíferskí záhradkári  sú priateľskí, srdeční  
ľudia. Zo svojej výstavy robia spoločenskú 
udalosť .  Zúčastňuje sa na nej dosť nielen 
miestnych návštevníkov. 
 Kaktusy pestujem už tridsať rokov 
a v zbierke mám pekné rastliny, z ktorých 
niektoré  za ten čas dorástli do 
pozoruhodných tvarov a rozmerov. Rád sa 
popýšim svojimi výpestkami, najmä keď 
návštevníci výstavy pri prehliadke nešetria 
slovami uznania.  

S cíferskými záhradkármi ma spája 
dlhoročná spolupráca a na ich výstavách sa 
podieľam už od roku 2004. 
V tomto roku oslávila miestna organizácia 
SZZ 100 rokov od jej založenia. Pri tej 
príležitosti sa uskutočnila slávnosť 
v kultúrnom dome za účasti významných 
záhradkárskych činovníkov.   
Bol  som tam tiež pozvaný a ocenený 
pamätným listom. Dostal som tiež knihu 
Pamätnica cíferských záhradkárov,  kde mi 
pod titulkom  Blažejovo nevšedné kaktusové 
kráľovstvo venovali celú jednu stranu.  
Je to pre mňa česť a povzbudenie do ďalšej 
spolupráce. Je to však tiež uznanie, že 
expozície zaujímavých exotických rastlín 
na  záhradkárskych výstavách sú ich 
obohatením. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dva zábery z výstavy                            Foto: Blažej Strašifták 

Výrez z knihy                 Text a foto: Marián Pavlík 
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Niekoľko poznámok k „voľnej“ kultúre Róbert Cipár 
Pestovanie kaktusov a sukulentov  v 
podmienkach mimo klasického skleníka je 
jednou z možností, ako v období vegetácie 
umiestniť zbierku týchto rastlín. Úvodzovky v 
názve som použil schválne, nakoľko sa v 
mojom prípade nejedná o klasické letnenie 
rastlín bez krytu, tak ako sa uplatňuje napr.  
u stredomorských rastlín. Týmto spôsobom 
pestujem len veľké exempláre r. Agave a 
Crassula, ktoré už prerástli možnosti krytého 
zariadenia. Ostatné rastliny v zbierke sú 
umiestnené pod krytom z agrofólie na 
konštrukcii fóliovníka 5x3 m bez výplne v 
čelách. Uvedená dĺžka zariadenia je podľa  
mojich skúseností limitná na dostatočnú 
úroveň prirodzeného vetrania. Teplota sa v 
najteplejších slnečných dňoch pohybuje 
max. o 5°C vyššie ako teplota vzduchu mimo 
krytu (merané v zatienenej časti). V noci 
samozrejme veľmi rýchlo klesá na úroveň 
okolitého prostredia.   
     Nakoľko je fólia vysokopriepustná pre 
svetlo a aj jeho UV zložky, vykonávam počas 
vegetácie opatrenia na reguláciu jeho 
intenzity. V jarnom období vápenným 
náterom, ktorý sa časom zoslabuje a čelá 
tienim tieniacou sieťou. V extrémnych 
letných teplotách vápenný náter obnovujem. 
Tieniace siete odstraňujem začiatkom 
októbra, v období vyzrievania a ukončovania 
vegetácie.  
     Z toho , čo som uviedol na úvod je jasné, 
že tento spôsob pestovania má svoje 
špecifiká, klady a zápory, ktoré by som rád 
demonštroval na svojich skúsenostiach. Pre 
objektívnosť je ešte potrebné uviesť, že 
sortiment rastlín, ktoré pestujem sa snažím 
prispôsobovať daným podmienkam, resp.  
podmienky upravovať pre rastliny so 
špecifickými požiadavkami. Primárne tvoria 
zbierku rastliny z Južnej Ameriky  , určitými 
rodmi je  zastúpené Mexiko, USA a Južná 
Afrika. Väčšina zbierky je budovaná z 
vlastných výsevov, takže určitá selekcia 
prebieha už v tomto štádiu.        
    Celá zbierka je vysadená v čisto 
minerálnom substráte, tvorenom perlitom o 
zrnitosti 0,5-3 mm (obchodný názov EP 180), 
ekogritom (drvený liapor) zrnitosť 2-8 mm a 
čadičovou drťou zrnitosť 2-5 mm . V podstate 
ide o hydroponický  substrát. Čadičovú drť 
používam aj na prekrytie substrátu proti         
  

vyplavovaniu pri zálievke. Pomer zložiek cca 
50-30-20. Pri semenáčikoch zvyšujem podiel 
perlitu a výsevy robím do čistého perlitu.   
   Všetky tieto informácie majú vplyv na 
zvolený spôsob pestovania a v ďalšom by 
som si dovolil ich podrobnejšie rozobrať.  Na 
úvod zhrniem mnou definované výhody a 
nevýhody,  ktoré ďalej rozvediem.   
   Výhody:  
- prvou a podľa mňa zásadnou výhodou je, 
že  rastliny majú napriek prekrytiu možnosť 
čerpať maximálne množstvo slnečného 
žiarenia s jeho pozitívnymi aj negatívnymi 
účinkami. Lepší svetelný úhrn  môžu získať 
už len pri pestovaní bez krytu.  
- k rastlinám má neustále prístup čerstvý 
vzduch, odpadá potreba vetrania v závislosti 
od podmienok počasia  
- napriek  predchádzajúcim bodom má 
pestovateľ stále možnosť regulácie zálievky  
- substrát prirodzenejšie vysychá, riziko 
premáčania a následnej infekcie je znížené  
- pestovateľský priestor sa neprehrieva  
- možnosť pestovať rastliny, ktoré nie je 
možné úspešne kultivovať v uzavretom 
priestore  
Nevýhody:  
- nemožnosť regulácie poklesu teploty v 
závislosti na vonkajšej teplote, rizikové 
najmä v jarnom a jesennom období  
- nemožnosť dosiahnuť teplotné  podmienky 
pre rody vyžadujúce vyššie absolútne 
hodnoty a úhrny  
- z vyššie uvedených príčin určitá selekcia 
rozsahu pestovateľných rodov  
- kratšia vegetačná doba závislá na 
podmienkach okolitého prostredia 
  Niektoré z uvedených bodov sa pokúsim 
rozvinúť konkrétnejšie. Svetlo a jeho kvalita 
ako základný faktor pestovania rastlín z 
oblastí s vysokou úrovňou žiarenia 
ovplyvňuje veľmi výrazne vzhľad rastlín.  
Pre rastliny je svetlo základným zdrojom pre 
priebeh fotosyntézy, čiže syntézy 
stavebných látok pre vývoj. Nebudem 
rozoberať jeho nedostatok ako celku, v tom 
máme myslím všetci jasno. Zameriam sa  
na zložku UV žiarenia, o ktorej si myslím, že 
má výrazný vplyv na vývoj tropických a 
subtropických rastlín. Ako základnú jednotku 
by som bral slnečné svetlo bez akejkoľvek 
filtrácie a všetky materiály, ktoré vkladáme 
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medzi rastlinu a slnko môžu len znižovať 
jeho účinnosť. Ide jednak o jeho priepustnosť  
pre celé spektrum a jednak o priepustnosť 
UV žiarenia. A práve pri tejto zložke 
dochádza k jeho výraznej redukcii použitím 
moderných materiálov . Mám za to, že UV 
žiarenie práve aj svojim negatívnym vplyvom 
pôsobí na zlepšenie vzhľadu rastlín. Tie 
vytvárajú mechanizmy na svoju ochranu v 
podobe ostňov, vaty, počtu rebier, farbív v 
pokožke.   
     Fólia je z iných technických príčin skôr 
nutné zlo. Ak by to bolo možné, rád by som 
ju úplne vylúčil ,ale je to hlavne pohodlnejšie 
riešenie ako zakrývanie a odkrývanie celej 
zbierky.   
     Vplyv pohybu vzduchu nemusím 
vysvetľovať, jednak pôsobí ochladzujúco a 
jednak vytvára prostredie nie veľmi 
vyhovujúce spóram hubových ochorení. Do 
určitej miery si myslím, že zároveň  
„núti“ rastliny držať sa pri povrchu substrátu 
a nevyťahovať sa.   
      Zálievka je alfou a omegou úspechu. Je 
zdrojom vody a v nej rozpustených 
minerálnych živín. Pretože polievam rád, má 
pre mňa tento typ pestovania výhodu, že si 
ju môžem dopriať možno častejšie ako pri 
pestovaní v uzatvorenom priestore. V 
zbierke neprebieha klasická letná stagnácia, 
aj keď v plnom lete určité obmedzenia 
dodržiavam. Vo vetranom priestore rastliny 
znášajú aj zálievku v relatívne chladnom 
počasí veľmi dobre. Plnú dôkladnú zálievku 
dostávajú  cca v intervale 2-3 týždňov. 
Medzitým ale občas prelejem alebo silno 
porosím pre osvieženie. V závislosti na 
počasí ukončujem zálievku v priebehu 
septembra, pri teplom počasí dopĺňam v 
ďalšom období vodu intenzívnym tlakovým 
rosením, pri ktorom dochádza až k 
miernemu prevlhčeniu substrátu. Výnimku 
tvoria len čerstvé výsevy, kde zálievka 
prebieha individuálne ďalej. Tiež peruánske  
vysokohorské opuncie práve v tomto období 
začínajú intenzívne vegetovať a dostávajú 
spolu s Aloe polyphylla (celoročne 
umiestnená mimo priameho slnka) plnú 
zálievku. Zmiernenie slnečného žiarenia a 
chlad umožňujú práve tieto rastliny umiestniť 
v jesennom období mimo krytu, kde veľmi 
intenzívne vegetujú. Mám za to, že túto 
skupinu rastlín pre ich špecifické požiadavky 
je možné u nás úspešne pestovať len vo    

voľnej kultúre. Pri zálievke by som rád 
odbočil k tomu , čo s ňou úzko súvisí a to je 
doplňovanie živín. Ako všetky rastliny, tak aj 
tie sukulentné potrebujú k svojmu 
úspešnému vývoju živiny z vodného roztoku. 
Jednak tie základné – makroelementy N, P , 
K, S , Ca, Mg ako aj mikroelementy Fe, Cl, 
Zn, B, Cu, Mo, Co, Mn.  
  Nakoľko pestujem rastliny v nevýživnom 
substráte, je kvalita zálievkového roztoku 
veľmi dôležitá.  Nie som zástancom na živiny 
chudobného substrátu a „trápenia“ rastlín. 
Trh  ponúka veľké množstvo hnojív rôzneho 
zloženia a kvality. Prešiel som mnohými z 
nich, v súčasnosti používam hnojivá určené  
priamo na hydropóniu. Zdajú sa mi 
vhodnejšie z dôvodu, že svojim zložením 
rešpektujú lepšie minerálny substrát. Je to 
určitý kompromis, nakoľko nedodržiavam 
striktne podmienky pH a iné faktory určené 
výrobcom. Rastliny na ne však veľmi dobre 
reagujú. Okrem základných živín a 
mikroelementov obsahujú tiež podporné 
rastové látky a vitamíny. Okrem toho som 
začal používať prostriedky na báze 
morských rias podporujúce tvorbu koreňov a 
kvitnutie. Rastliny vystavené viac 
stresorickým vplyvom prostredia majú podľa 
mňa vyššie nároky na výživu , či už 
kvalitatívne tak kvantitatívne.  Rád by som pri 
tomto bode upozornil na podceňovanie 
potreby N, je to základný biogénny prvok a s 
príznakmi jeho nedostatku sa dá v zbierkach 
stretnúť veľmi často.   
     Téma výživy rastlín je veľmi obsiahla, ale 
dôležitá časť pestovania. Bolo by to na 
samostatnú prednášku, tak aspoň takto v 
krátkosti som uviedol niekoľko mojich 
postrehov a praktických skúseností.    
     Voľná kultúra so sebou prináša možnosť 
úspešne kultivovať rastliny, ktorým 
uzatvorený pestovateľský priestor 
nevyhovuje. Sú to jednak rastliny zo 
severného a južného areálu rozšírenia, ktoré 
sa aj v prírode stretávajú s obdobím nižších 
teplôt a tiež rastliny z vysokých nadmorských 
výšok. Zvlášť rastliny z andských oblastí nad 
3.000 m.n.m. sú pre túto kultúru veľmi 
vhodné.   
    Samozrejme ako každá kultúra prináša so 
sebou aj nevýhody. Rastliny sú vystavené 
negatívnym vplyvom počasia, rizikové je 
najmä jarné obdobie s prudkými vpádmi 
studeného vzduchu, ktoré môžu spôsobiť 
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poškodenie až uhynutie menej odolných 
rastlín. Vplyvom chladnejšej periódy sa 
začiatok plnej vegetácie posúva častokrát až 
na začiatok mája. Je to zreteľné hlavne na 
termíne začiatku kvitnutia, ktoré sa u 
niektorých skupín rastlín posúva o 2-4 
týždne oproti rastlinám v skleníku. 
Ukončenie vegetácie pri súčasnom priebehu 
počasia u mňa nastáva koncom októbra 
presťahovaním na zimné stanovisko.  Časť 
rastlín by určite mohla byť na letnom 
stanovisku aj dlhšie, je to skôr ovplyvnené  
technickou stránkou sťahovania, t.j. mojim 
osobným komfortom.    
     Pre rastliny náročnejšie na teplo sa 
snažím v zbierke vyberať aspoň 
chránenejšie stanovisko v záveternej časti v 
blízkosti krytu. Tam premiestňujem aj 
sukulenty s jesenným termínom kvitnutia, 
aby v chránenom prostredí úspešne vytvorili 
kvety a odkvitli. Paradoxne mnohé rastliny, o 
ktorých sa traduje ich teplomilnosť, alebo ich 
výskyt je dokladovaný z teplejších oblastí 
znášajú tento spôsob pestovania veľmi  
uspokojivo. Mám dobré skúsenosti s 
mexickými rastlinami rodov Stenocactus, 
Mammillaria a Echinocereus, veľmi dobre 
rastú aj „teplé“ druhy Parodia. Juhoafrické 
mesem sú tiež vhodnými adeptami.   
     Nepestujem druhy vyslovene tropické – 
Melocactus a Discocactus, tiež druhy 
sukulentov z centrálnej Afriky. Ich schopnosť 
úspešne vegetovať v týchto podmienkach 
neviem posúdiť.  
  Terestrickým broméliám, ktoré tvoria 
sprievodnú vegetáciu týchto kaktusov v Peru 
a Brazílii, však zdá  
sa pobyt na priamom slnku v primerane 
teplom období roka a intenzívnej zálievke 
vyhovuje. Tiež lesné druhy epifytných  

kaktusov ocenia letný pobyt na chránenom 
pritienenom stanovisku. Ako každý spôsob 
kultivácie vyžaduje individuálny prístup pri 
rastlinách, u ktorých sú dané podmienky 
hraničné.  Vždy sa snažím kompenzovať 
negatíva výberom vhodného stanoviska.  
Ako som už uviedol, vegetačná doba je pri 
tomto spôsobe pestovania kratšia ako pri 
rastlinách v celoročnom či sezónnom 
pestovaní v skleníku. Ročné prírastky sú 
menšie. Kompenzáciou tejto skutočnosti je 
vývoj otŕnenia, vaty a vyfarbenia pokožky, 
ktorý je hlavne v období septembra-októbra 
veľmi intenzívny. Rastliny už nevytvárajú 
výrazné prírastky tiel a energiu vkladajú do 
ochranných mechanizmov. Určite má na to 
vplyv aj kombinácia relatívneho chladu a 
kratšieho dňa.  I keď literatúra uvádza, že z 
hľadiska dĺžky dňa patria kaktusy medzi 
indiferentné rastliny, určite sa hlavne rastliny  
z oblastí blízkych rovníku cítia lepšie pri 
dĺžke dňa okolo rovnodennosti.    
     Tak ako som postupne uviedol v 
predchádzajúcich riadkoch, má voľná kultúra 
svoje špecifiká. Je potrebné jej prispôsobiť 
sortiment pestovaných rastlín a brať do 
úvahy riziká, spojené s vplyvom počasia. Nie 
som zástancom celosezónneho pestovania 
rastlín úplne bez krytu v našich 
podmienkach.  
Skôr je to ale estetické hľadisko, nakoľko by 
sme sa mali snažiť dosiahnuť u rastlín aj 
určitú úroveň „krásy“. V období , keď panuje 
skôr tendencia hromadenia mien a poľných 
čísel sa táto podstatná súčasť našej záľuby 
tak trochu vytráca. Sme skôr zberačmi ako 
pestovateľmi. To je ale už iná téma.  
  Prajem veľa úspechov v našej spoločnej 
záľube. 

   
  Pohľad do zbierky                                                                                                                    Foto: Róbert Cipár 
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Termíny schôdzí na rok 2023 Mário Snopka 
Čo nám prinesie rok 2023 teraz ešte nikto nevie. Ale všetci dúfame, že bude lepší ako 
predchádzajúci rok.  
 

14. január – Novoročná schôdza, s prednáškou o rode Austrocylindropuntia a Punotia na 
lokalitách a v zbierke v podaní Róberta Cipára a Mária Snopku. 
3. február - Členská schôdza s prednáškou. 
3. marec - Hodnotiaca schôdza, zhodnotenie minulého roka a príprava na akcie v roku 2023. 
7. apríl - Členská schôdza s prednáškou. 
5. máj - Príprava na výstavu a výlet. 
?? . máj - Májový kvet - termín ešte bude upresnený z Mestského zastupiteľstva Trnava. 
25.-27. máj – Klubová výstava kaktusov a sukulentov. 
2. 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. 
1. september - Príprava na sympózium. 
2. september - Sympózium JSK. 
6. október – Zhodnotenie sympózia – prednáška je v jednaní. 
3. november - Členská schôdza – prednáška je v jednaní. 
1. december - Mikulášska schôdza s tombolou. 
29. december - Koncoročná prednáška je v jednaní. 
Prvá schôdza v roku 2024 by mala byť 12.januára 
 

 
Cereusy v zbierke Róberta Cipára                                                                                                Foto: Róbert Cipár 

 


