ZPRAVODAJ GLADIRIS č. 134
Ročník XLIV, prosinec 2012
Pro potřebu svých členů vydává SZO ČZS Gladiris, specializovaná organizace
pěstitelů mečíků, kosatců a denivek při Územní radě ČZS v Novém Jičíně.
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Fotografie na obálce: Semenáč Vlastimila Nováka č. N 11/08 z křížení Flamendr x
Jungle Flower.
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Výbor SZO ČZS Gladiris zve všechny členy na

výroční členskou schůzi,
která se koná v sobotu 23. února 2013 od 9:00 hodin
v internátní škole a učilišti, tř. T. Bati 1266, Otrokovice
Schůze proběhne ve velkém sále s tímto programem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Volba návrhové a mandátní komise
Zpráva o činnosti SZO za rok 2012
Zpráva o hospodaření za rok 2012
Zpráva revizní komise
Zpráva hospodáře
Organizační záležitosti
Přestávka
Diskuse
Návrh usnesení
Schválení usnesení
Závěr
Oběd

Schůze výboru SZO proběhne v pátek 22. 2. od 16 hodin. Po jejím skončení
bude od cca 19 hodin připraveno komentované promítání fotografií a videozáznamů.
V sobotu před VČS od 7 hodin burza mečíků a dalších rostlin.
Informace pro účastníky: K dopravě na místo konání můžete použít městský
autobus linky č. 55 od nádraží ČD, výstup na konečné zastávce „Štěrkoviště”.
Ubytování na studentských pokojích pro 4 osoby, cena lůžka cca 200 Kč. Stravování
pro příchozí v pátek večer je individuální, v sobotu bude zajištěna snídaně a ihned
po ukončení schůze oběd v ceně asi 60-70 Kč.
Objednávky noclehů, snídaní a obědů zašlete do 17. 2. 2013 na adresu: Petr
Zagora, Ostravská 94, 735 51 Bohumín-Vrbice, telefon 596 031 212, 725 824 534,
e-mail zagorapetr@o2active.cz.
Informace pokladníka:
Stálý člen, který od nás obdrží známku ČZS, zaplatí za jeden rok 160 Kč. Stálý člen,
který platí známku u jiné ZO, platí za jeden rok 100 Kč. Nový člen při vstupu do
organizace zaplatí navíc za registraci a členský průkaz 15 Kč.
Členské příspěvky můžete platit několika způsoby:
o Na výroční členské schůzi u pokladníka v hotovosti.
o Poštovní poukázkou A, která je přiložena k tomuto číslu Zpravodaje s vyplněným
variabilním symbolem.
o Poštovní poukázkou C na adresu pokladníka: Petr Zagora, Ostravská 94, 735 51
Bohumín-Vrbice.
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o Přímým převodem z účtu na účet č. 1761305399/0800 vedený u České spořitelny
v Bohumíně, v tomto případě nezapomeňte uvést variabilní symbol, který
naleznete na přiložené poštovní poukázce.
Žádám, aby členové, kteří mají nyní ve Zpravodaji přiloženou složenku, poukázali
svůj příspěvek nejpozději do konce dubna 2013.
Výbor Gladirisu děkuje těmto členům za dobrovolný příspěvek na zpravodaj Gladiris
v celkové částce 1715 Kč a 20 €:
Marii Adamové, Miroslavu Badalovi, Václavu Bajarovi, Miroslavu Bandochovi, Miloši
Dostálovi, Josefu Fajtovi, Gabriele Hájekové, Petru Hanzálkovi, Ing. Vojtechu
Chmelíkovi, Libuši Jampílkové, Štefanu Jeníkovi, Vladislavu Ježkovi, Františku
Jíchovi, Ing. Jaroslavu Jurečkovi, Jiřímu Křivánkovi, Ing. Oldřichu Marečkovi, Václavu
Petříkovi, Janu Pítrovi, Janu Růžičkovi, Vladimíru Soukupovi, Václavu Strnadovi,
Ivaně Škodové, Mgr. Zdeňku Šourkovi, Miroslavu Štefanovi, Mgr. Janě Verešové,
Petru Zagorovi.
Blahopřejeme našim členům, kteří se v roce 2013 dožívají významných
životních jubileí:
50 let Mária Vaňová, Mgr. Jana Verešová
55 let Sylva Váhalíková, Teofil Zachar
60 let Mgr. Lubomír Hůrek, Jaroslav Koníček
65 let Juraj Belička, Vladimír Čihák, Arnošt Dvořák, Vladislav Ent, Petr Hanzálek,
František Lukáš, Jaroslav Ryšavý, Ing. Marie Slavíková, Stanisław Smoleń,
Ivan Šaran, Věra Vrbová
70 let Miloš Dostál, Josef Heroudek, Drahomíra Holíková, Jaroslav Hrabovský, Štefan
Jeník, Ján Mindár, Eva Zbíralová
75 let Zdeněk Bárta, Jiří Dušek, Irena Gebauerová, Jiří Houšť, Jan Pítr, RNDr.
Leonard Rýznar, Ing. Miloslav Šimek
80 let Petr Gajdík
81 let Ing. Vojtech Chmelík, Vlastimil König, František Kovařík, Josef Mikulec, Karel
Utratil
83 let Jaroslav Panec, Antonín Žufan
84 let Ing. Bedřich Růžica
85 let Václav Bajar, Josef Fait, Jiří Křivánek
87 let Vlastimil Novák, Ján Roman
88 let František Broj
89 let Jiří Dvořák, Josef Ehl, Ing. Jan Lubojacký
90 let Věra Šťastná
92 let Jan Machala
95 let Bernard Dinter
Změny v členství v r. 2012:
Ukončili členství: Stanislav Jurčeka, Karel Bača.
Noví členové: Stanislav Novotný, Stanisław Smoleń, Mgr. Jana Verešová, Věra
Vrbová.
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Ohlédnutí za výstavami v roce 2012
Ing. Dušan Slošiar

V uplynulém roce jsem byl pozván celkem na 7 výstav. Byly to výstavy v
Lidicích, 2x v Žirovnici, ve Volyni, na Slovensku v Bytči a Bojnicích a v Polsku ve
městě Rybnik. Byla to jen část výstav, které organizovali členové naší organizace
Gladiris, nebo jsme na nich reprezentovali naši organizaci.
Výstava kosatců Lidice 2012
Tato výstava byla první, které jsem se v tomto roce zúčastnil. Pomalu se tomu
nechce věřit, že to byla už šestá výstava kosatců v národním památníku v Lidicích.
Tradice začala v roce 2007 a pro značný zájem se každoročně opakuje, na čemž má
největší zásluhu předseda kladenských zahrádkářů pan Jandík a lidické ženy. Pro
mne termín 24. – 27. 5. je velmi včasný, protože u mne začínají kosatce kvést až na
přelomu května a června. Dal jsem dohromady asi 15 odrůd, do Lidic jsem to proto
vzal oklikou přes Lovčice, kde má zahradu náš člen a největší pěstitel kosatců Ing.
Pavel Nejedlo. Květnové silné mrazy postihly i některé části Pavlovy zahrady, no
nakonec jsme dali dohromady pěknou kolekci velkokvětých kosatců, které nebyly
namrzlé a zaplnili jsme na výstavě 47 váz. Z našich členů Gladirisu zde vystavoval,
jako každoročně, také Ing. Zdeněk Krupka, který měl expozici v 35 vázách. Výstavu
doplnila kosatci Botanická zahrada hlavního města Prahy v 24 vázách a Botanický
ústav Průhonice s expozicí ve 40 vázách. Činily se i lidické ženy, které kromě
instalace výstavy vytvořily 16 vázových aranžmá. Kromě květin byla výstava
doplněna výstavou maleb květin žáků základních škol. Fotografie z výstavy si můžete
prohlédnout na webu: http://www.gladiris.cz/vystavy.htm
Výstava lilií a denivek v Žirovnici 2012
První výstava květin v tomto roce v Žirovnici se konala v termínu 7. – 10. 7.
Byla to výstava lilií a denivek. Už tradičně mi tři týdny před výstavou volal MUDr.
Josef Kříž, protože uvažoval o jejím zrušení. Důvod? Všechno vymrzlo a před dvěma
roky jim zase všechno zdecimovaly kroupy. Tradičně jsem ho musel přesvědčovat,
že to nějak dohromady dáme a že ne všude byly devastující mrazy. Je faktem, že
uplynulá zima, holomrazy –20 °C, mnohde i více, trvající týden a následné mrazy
koncem května a počátkem června se na liliích, ale i ostatních cibulovinách tvrdě
podepsaly. Viděl jsem záhony vymrznutých lilií u Antona Mega na Slovensku,
namrzlé lilie v červnu u přítele Jirky Petra v Plané nad Lužnicí. I u mne na konci
zahrady byla část lilií namrzlá. Lilie nebyly úplně zčernalé, dal jsem později za
pravdu Jirkovi Petrovi, že poškození mrazem se pozná po rozříznutí puku. Když je to
uprostřed, kde se tvoří blizna a pylové tyčinky, černé, tak to znamená, že je to
zmrzlé. Pohlavní orgány se nevytvoří a okvětní plátky po rozvinutí ihned upadnou.
Dle zpráv, importérovi lilií Ing. Joštovi taky vymrzlo všechno, co měl vysázeno.
Petrovi Mimránkovi na Moravě totálně vymrznul česnek sázený na podzim a také
kompletně narcisy, lilie zachránil, protože je ukládá na zimu do sklepa. Až když jsem
Pepovi Křížovi slíbil, že mu přitáhnu všechno co mi pokvete, tak výstavu nezrušil.
Tak jsem dle slibu všechno co mi kvetlo ořezal a v Žirovnici jsem naplnil 54
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váz. Dále se z našich členů Gladirisu tradičně zúčastnil Jaroslav Kovařík, který
vystavoval 15 váz lilií a dokonce 7 váz raných mečíků. Jaroslav Koníček zaplnil 15
váz lilií, 129 váz denivek a jednu vázu s mečíky. Piotr Wistuba 32 váz lilií, Ing. Pavel
Nejedlo se stal liliovým králem výstavy, když zaplnil 79 váz. Nakonec i naši členové
z Žirovnice: Josef Klaška vystavoval 49 váz lilií a MUDr. Kříž s Ing. Marií Slavíkovou
dali dohromady 43 váz s liliemi. Výstava se tradičně konala na zámku a přilehlém
špejcharu. Kromě uvedených našich členů vystavovalo dalších deset vystavovatelů.
Celkem bylo k vidění 365 váz lilií skoro ze všech skupin, 129 váz s denivkami, 17 váz
s růžemi, 8 váz s mečíky, 48 závěsných truhlíků a kolem 200 bonsají. Příjemným
překvapením byla expozice osmiletého Petra Šimánka „pěstování kaktusů v
košíkách”. Obavy z neúspěchu výstavy se tradičně nenaplnily. Dokonce jsem byl rád,
že jsem všechno doma ořezal a odvezl na výstavu, protože dva dny po výstavě mne
postihlo půlhodinové krupobití, co vykvetlo přes víkend, tak bylo totálně poničené,
na zemi zůstal 5 cm koberec krup. Fotografie z nádherné výstavy v Žirovnici si
můžete prohlédnout na: http://www.gladiris.cz/vystavy.htm
Výstava květin, soch a obrazů Květy – Volyně 2012
V polovině července jsem obdržel pozvání od Jiřího Kováře k účasti na výstavě,
kterou pořádá SZO ČZS Martagon ve Volyni 4. – 5. 8. Zkontaktoval jsem Jirku Petra,
když mu nevyšla výstava v Žirovnici zda se nechce přidat, Jirka souhlasil a tak jsme
účast přislíbili. Z důvodu malých výstavních prostor bylo požadováno vystavit jen
kolem 30 váz. Výstava se konala v Pošumavské tržnici ve Volyni. Dostali jsme
exkluzivní místo uprostřed sálu, kolem nosného sloupu. Nakonec jsme nainstalovali
38 váz průměrně po třech a více klasech mečíků. Já jsem vystavoval pěkný klas
odrůdy MARGO, u mne tato odrůda dělá perfektní výstavní uspořádání květů, taky
semenáč od Petra Mimránka CJK-10. Jirka Petr zase měl perfektní odrůdy
ESPERANTO, MARKÉTA, OLYMPIA a FORKÝS. Po instalaci květů jsme podebatovali s
členy Martagonu, prohlédli a zdokumentovali výstavu. Vystavovatelé nám ukázali
další prostory tržnice, které chtějí zrekonstruovat a rozšířit. Hlavní výstavní květinou
samozřejmě byly lilie. V divácké anketě u lilií bylo následující pořadí:
1. místo ROBINA
2. místo ALCHEMY
3. místo STAR GAZER
Kromě lilií byly vystaveny ještě jiřiny, fuchsie, orchideje, okrasné dřeviny,
letničky, kaktusy, hortenzie a balkónové rostliny. Výstava byla dále doplněná
sochami, obrazy, kroji atd. Naše účast na této výstavě byla hodnocena v 3. čísle
LILIÁŘ zpravodaje SZO ČZS MARTAGON následovně: „Našimi hosty byli členové SZO
ČZS GLADIRIS Jiří Petr (z Plané nad Lužnicí) a Ing. Dušan Slošiar (z Neznašova u
Týna nad Vltavou), kteří přivezli přes 30 odrůd mečíků, většinou po třech klasech od
odrůdy. Jejich expozice byla vynikající, návštěvníci nejvíce obdivovali odrůdu
"Forkýs". Při této příležitosti vřele doporučuji prohlídku internetových stránek
www.gladiris.cz” Tolik z liliáře Martagonu a jak říká přítel Jirka Petr: „Ostudu jsme
neudělali”.
Fotografie z této výstavy naleznete na: http://www.gladiris.cz/vystavy.htm
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Výstava mečíků Bytča 2012
Největší výstavou v uplynulém roce byla výstava mečíků v slovenském městě
Bytči, organizovaná členy Martinského klubu, kteří jsou také členy naší organizace.
Výstava měla stanoven ideální termín kvetení mečíků na dny 10. – 12. 8. Výstava se
prezentovala jako mezinárodní, probíhala v sále kulturního domu a v jeho předsálí.
Zúčastnili se jí vystavovatelé ze Slovenska, Čech a Polska. Z našich slovenských
členů vystavovali Mário Kajs, Juraj Belička, Peter Lelek, Ján Mindár, MUDr. Juraj
Matušek, Daniel Jurík, Ing. Vojtech Chmelík, Alojz Mikulášek. Z Čech a Moravy Petr
Zagora, Ing. Dušan Slošiar, Jiří Petr, Mgr. Zdeněk Šourek, Petr Mimránek, Jaroslav
Koníček a Ivan Šaran, z Polska Piotr Wistuba. Mimo našich členů vystavovali mečíky
další členové spolku Gladiola Martin Josef Kocian, Mária Kajsová, Mária Windischová,
Lubomír Fuzák, Ing. Ján Vaník a Viliam Paulíny. V předsálí vystavoval orchideje Milan
Mojtán. V hlavní části předsálí rozvinuli své expozice jiřin vystavovatelé z Polska
Andrzej Surma a Grzegorz Sztymala, jejich sortiment jak pozoruji na výstavách je
obrovský, je to pastva pro oči. V sále byla ještě k vidění expozice bonsají, které
vystavovali Stanislav Talapka, Daniel Macík a Jaroslav Belička. Výstava byla zahájena
za účasti představitelů samosprávy žilinského kraje, u této příležitosti byl pokřtěn
semenáč Juraje Beličky 204/04, který dostal jméno PRIMÁTOR. Hodnocením mečíků
byli pověřeni Ivan Šaran, Petr Mimránek a Daniel Jurík.
Hodnocení:
Grand Champion: PINK ELEGANCE
J. Koníček
vel. 500:
1. místo: MR. WAGNER
P. Wistuba
2. místo: AMETYST
D. Jurík
3. místo: OF SINGULAR BEAUTY J. Koníček
vel. 400:
1. místo: JANINA
J. Koníček
2. místo: SAMBA
J. Petr
3. místo: PROCYON EXOTIC
Kajsovci
vel. 300:
1. místo: ALEXANDRA
D. Jurík
2. místo: RAJATHOS
J. Belička
3. místo: OLINKA
J. Koníček
vel. 100 - 200:
1. místo: JURÁŠEK
J. Koníček
2. místo: BLACK PEARLS
I. Šaran
3. místo: BERNICE
J. Koníček
Novošlechtění:
vel. 100 - 200:
1. místo: 14/1-6-05/08
J. Koníček
2. místo: 14/1-1-05/09
J. Koníček
3. místo: 11/157
J. Belička
vel. 300:
1. místo: 35/09
D. Jurík
2. místo: 43/1-1-05/09
J. Koníček
3. místo: S 27/10
I. Šaran
vel. 400:
1. místo: Le 333
P. Lelek
2. místo: 63/1-1-05/11
J. Koníček
3. místo: BLU 3/07/1
Ing. J. Vaník
vel. 500:
1. místo: Le 228
P. Lelek
2. místo: Le 234
P. Lelek
3. místo: Le 317
P. Lelek
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Nejlepší vonící odrůdy (bez pořadí):
Semenáč 11/05 červený
Ing. Vojtech Chmelík
Semenáč F6/03/5
Ing. Vaník
Semenáč 2/05/3
Ing. Vaník
Exoty:
1. místo: ASTRID
J. Koníček
2. místo: P-107-709
P. Mimránek
3. místo: MARTINSKÁ EXOTIKA
P. Lelek
Tři klasy: 1. místo: PINK ELEGANCE
J. Koníček
2. místo: ZLATAVA
J. Koníček
3. místo: OLINKA
J. Koníček
Expozice: 1. místo: Jaroslav Koníček
2. místo: Peter Lelek
3. místo: Daniel Jurík, Juraj Belička
Expozice mečíků byla obrovská, počet váz se blížil k 1000. Ing. Chmelík a Ing.
Vaník představili také nové slovenské novošlechtění vonících mečíků. Stolek s těmito
mečíky nebyl zajímavý barevností a exkluzivitou zkadeřených novošlechtění, proto se
zdál nezajímavý, ale když se tam dala cedulka, že jde o voňavé mečíky, stůl byl
obležen čichajícími návštěvníky. Kromě výše uvedených hodnocených odrůd, mne
ještě v jednotlivých expozicích zaujalo mnoho dalších. U Petra Zagory:
MAŠLOVAČKA, DRAČICA, LAUGARÍCIO. U Josefa Kociana to byla odrůda KONTRAST.
V expozici Alojze Mikuláška mečíky: LIMPOPO, ZUBERSKÁ KRAJKA a sem.1/07-5. U
Petra Mimránka mne zaujaly CLU-5, OTYLKA, PELOPS a CIRK ZAŽIGAET OGNI. U
Mgr. Zdeňka Šourka: MIERA PIPE, BAGDÁD a EXPONÁT a taky nemůžu opomenout
jeho pěknou kolekci jiřin v hlavním sále. V expozici Kajsovcov to byly odrůdy:
KOZMETIČKA, BLUDISKO, POLINIK a BONANZA. U Petra Leleka odrůdy SLAĎÁČIK,
ELEGANT, PARADOX a ORANGE EXPERT. Velice pěkné semenáče měl Ing. Ján Vaník
a to AMY x NK4, AMY x NK6, G14/09/5, G56/03/1 a odrůdu ZELENÁ PERLA. U Jána
Mindára mne zaujaly jeho semenáče E38, A146, E710. U Daniela Juríka se mi líbil
ještě semenáč 59/05/03. Tradičně Ivan Šaran přivezl mnoho pěkných semenáčů, mě
zaujaly ještě S40/10, S1/10 a S42/10. V expozici Juraje Beličky bylo také mnoho
pěkných mečíků jako např. RADOSŤ a OKATÁ PARÁDNICA. I v naší expozici s Jirkou
Petrem jsme ukázali pěkné mečíky a to zejména JURIJ LUŽKOV, VÍNOVÁ KRAJKA,
ANATOL a SHOOTING STAR. V závěru by jsem chtěl velmi pochválit Márii
Windischovou, která kromě expozice mečíků, na všech výstavách které organizovali
Martinčani, nebo se jich zúčastnili, vytvořila množství nádherných aranžmá, které
byly neustále v zájmu fotografujících návštěvníků. Fotografie a video-upoutávku si
můžete prohlédnout na webu: http://www.gladiris.cz/vystavy.htm
Mezinárodní výstava mečíků a jiřin v polském Rybniku 2012
V Bytči mne opakovaně lámal přítel Wistuba, abych přijel za týden vystavovat
do Rybnika. Nejprve jsem odolával z prostého důvodu, protože přes týden jsem v
práci a o víkendech na cestách po výstavách. Chystat pečlivě mečíky na výstavu
zabere též nějaký čas. Bydlím přímo nad soutokem Lužnice s Vltavou, také jsem
plánoval ulovit zase nějakého pořádného sumce. Ale protože vím, jak je Wistuba
obětavý, nechybí na žádné akci u nás a pravidelně vystavuje i u nás v Žirovnici, a
když jsem ještě věděl, že tam budou skoro všichni gladirisáci, tak se ve mě pohnulo
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svědomí a svolil jsem. Samozřejmě vždy po víkendu v pondělí a úterý když není
výstava, tak rozkvetou ty největší bomby a jak přijde čas řezání ve čtvrtek na
výstavu, tak konec, jen se paběrkuje, ale to je asi stejné u všech co se pravidelně
zúčastňují výstav. Ještě že po cestě na východ, v Plané nad Lužnicí, má plantáže
přítel Jirka Petr, tak mu vždy zplundruji zahradu, pravidelně si vyslechnu, že jsem
nenasyta a frčím dál. V Polsku jsem v životě nebyl, tak jsem byl zvědav, no musím
říct, že jsem byl mile překvapen. Cestou jsem se zastavil na kafe v oáze klidu u
přítele Rýznara v Hulíně, to jsem netušil jaké to bylo správné rozhodnutí. Na
benzínové pumpě v Hulíně jsem se náhodou potkal s Petrem Mimránkem, kterého
vezl kamarád, pan Novotný do Rybnika, tak jsme se domluvili, že cestou ještě
vyzvedneme Zagoru, kterému jsem to slíbil. Protože Petr věděl kde přesně Zagora
bydlí, tak jsem je nechal jet před sebou. Asi to jejich auto bylo kradené nebo nemělo
funkční tachometr, lítal jsem za nimi jak hadr na koštěti kličkováním mezi auty
směrem na Ostravu, a než jsem stihl ulovit první cigaretu, tak jsme byli před domem
u Zagory. Zagora nás ujistil, že zná cestu na výstavu do Rybnika, už tam byl
mnohokrát, a že nás navede. Tak jsem neváhal, posadil ho vedle sebe a Mimránek s
Novotným museli jet za námi a trpět. Do Rybnika jsme dojeli v pohodě podle
ukazatelů, no na první velké křižovatce, když jsme byli už pod semaforem v pravém
odbočovacím pruhu, tak mi Petr Zagora oznámil: „Tady doleva.” Tak jsem si
uvědomil, že je bývalý železničář, všude zadarmo dojede vlakem a kde nejsou koleje
tak dojede na bicyklu, takže auto nepotřebuje. Marně jsem se snažil vysvětlit, že ty
bílé čáry na silnici nejsou ozdoba, ale odbočovací pruhy, tak jsme si několikrát
nacvičili otáčení kolony na magistrále, ale nakonec jsme v pořádku dorazili. Nebyli
jsme sami kdo bloudil, Jarda Kovařík to vzdal už u nádraží, dál odmítl pokračovat,
tak pro něj musel jet Wistuba. Cestování se také zkomplikovalo z důvodu mnoha
objížděk.
Výstava se konala ve dnech 18. – 19. 8. 2012, byl to již jubilejní 15. ročník
výstavy mečíků, jiřin a květinových kompozic v prostorách městského divadla. Na
výstavě vystavovali z ČR P. Mimránek, J. Koníček, J. Kovařík, J. Petr, D. Slošiar a P.
Zagora. Přátele ze Slovenska zastupovali J. Belička, P. Lelek, M. a M. Kajsovi, V.
Paulíny a M. Windischová. Na výstavě bylo vystaveno přes 300 odrůd a 128
semenáčů v 507 vázách o celkovém počtu 870 klasů, které vystavovalo 11
vystavovatelů, a jen je škoda, že nedojel Ivan Šaran pro poruchu na autě cestou do
Rybnika. Pokažené auto musel nechat odtáhnout.
Tady je hodnocení, které zaslal Piotr Wistuba a přeložil Petr Zagora:
Velikost 100-200 (vystaveno 31 váz a 35 klasů):
1. OLIVIE
J. Koníček
2. ON LINE
P. Mimránek
3. XIXI
J. Belička
Čestné uznání: FROSTY CARDINAL
J. Koníček
Velikost 300 (vystaveno 63 váz a 92 klasů):
1. KUKUK
P. Lelek
2. DION
J. Kovařík
3. ČERVENÝ BARON
D. Slošiar
Čestné uznání: JURÁŠEK
J. Koníček
Velikost 400 (vystaveno 148 váz a 212 klasů):
1. HAVAJKA
P. Zagora
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2. FLAMENGO
J. Kovařík
3. BANANA OIL
J. Koníček
Čestné uznání: JURIJ LUŽKOV
D. Slošiar
Velikost 500 (vystaveno 35 váz a 53 klasů):
1. RUŽOVÝ OBOR
J. Belička
2. OF SINGULAR BEAUTY
J. Petr
3. ZOLOTAJA ANTILOPA
J. Koníček
Tři klasy (vystaveno 88 váz a 278 klasů):
1. INIS
J. Koníček
2. OLYMPIA
J. Petr
3. S 36
J. Kovařík
Pět klasů a více (vystaveno 14 váz a 77 klasů):
1. AMIS
P. Mimránek
2. JIŘÍ VÁCLAVÍK
P. Mimránek
3. PASSOS
J. Koníček
Novošlechtění:
Velikost 100-300 (vystaveno 50 váz a 55 klasů):
1. semenáč 12/1-05-05/09
J. Koníček
2. semenáč 14/1-5-06/09
J. Koníček
3. semenáč 29/1-2-06/09
J. Koníček
Velikost 400-500 (vystaveno 78 váz a 85 klasů):
1. semenáč 11/1082
J. Belička
2. semenáč S 65/02
J. Kovařík
3. semenáč 28/1-1-98/04
J. Koníček
Čestné uznání: semenáč S 36-SPORT
J. Kovařík
Grand šampion: NOVÝ MĚSÍC J. Kovařík
Klasifikace podle bodů:
1. J. Koníček
16 bodů
2. J. Kovařík
12 bodů
3. J. Belička
7 bodů
P. Mimránek
7 bodů
4. J. Petr
4 body
P. Zagora
4 body
5. P. Lelek
3 body
Nejlépe hodnocený mečík: NOVÝ MĚSÍC od J. Kovaříka
Nejlépe hodnocený semenáč: 12/1-05-05/09 od J. Koníčka
11/1082 od J. Beličky
Vítězem v celkovém bodovém hodnocení: J. Koníček
Anketa návštěvníků výstavy o nejkrásnější mečík:
1. PASSOS
J. Koníček
62 hlasů
2. JIŘÍ VÁCLAVÍK
P. Mimránek 52 hlasů
3. HOKUS POKUS
J. Belička
50 hlasů
4. RUŽA Z MARTINA
P. Zagora
42 hlasů
5. BOMBAJ
J. Belička
34 hlasů
ZOLOTAJA ANTILOPA
J. Koníček
34 hlasů
6. ČOCHTAN
J. Koníček
28 hlasů
7. OLYMPIA
J. Petr
24 hlasů
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8.

OF SINGULAR BEAUTY J. Koníček
HAVAJKA
P. Zagora
ROYAL SPIRE
P. Lelek
Odevzdány hlasy na 170 mečíků

22 hlasů
22 hlasů
22 hlasů

Hodnocení jiřin:
Vystaveno 350 květů 216 odrůd od 6 vystavovatelů
Dekorační: 107 květů
1. CHO-CHI
G. Sztymala
2. BOUSHUJI NO MORI
A. Surma
3. SPARTACUS
A. Surma
Kaktusové: 165 květů
1. MINGUS MILLIE B
S. Lipieň
2. DESERT GLOS
A. Surma
3. SHOW TELL
G. Sztymala
Pomponky a balky: 77 květů
1. EVELINE
A. Surma
2. CAMANO ROO
A. Surma
3. SURPRISE MARTINA
A. Surma
Vítězem v celkovém hodnocení se stal Andrzej Surma.
Musím říct, že kromě oceněných mečíků zde bylo k vidění mnoho dalších
nádherných mečíků. Nemůžu nevzpomenout ještě u Leleka: ZLOMENÉ SRDCE,
KOCHÁM RYBNIK, LE 129, RYBNICKY UTOPEK, PIEKNA DAMA, LE 234, u Beličky:
207/28, 11/1161, 11/706, u Kajsovcov: ČERVENÁ SOPKA, SABRINA, u Mimránka:
CFK-10, CME-18, u Kovaříka: ORANŽOVÁ HVIEZDA, S50, S5/03, S19/05, Paulíny měl
moc pěkný JANUS, u Koníčka: SCING THILL, JANINA, 27/5-4-92/95, A. LUKAŠENKO
a u Zagory semenáč Janka Romana RO 10-01-1. Fotky z výstavy naleznete:
http://www.gladiris.cz/vystavy.htm
Cestou domů jsem se ještě zastavil u Ivana Šarana na chalupě, vezl jsem mu
léky od Beličky pro včely. Ještě jsem u Ivana nebyl, tak jsem ho požádal zda si to
jeho nové království můžu nafotit, když mi řekl, že si můžu dělat co chci, tak jsem
neváhal. Fotky z jeho zahrady u chalupy si můžete prohlédnout na webu:
http://www.gladiris.cz/zahradypratel.htm
Po návratu domů jsem si šel po práci hned sednout na vodu s pruty. V úterý
se na mne usmálo štěstí, vytáhl jsem prvního sumce. Podobně se mi vedlo také ve
středu, tak to už Pražáci, kteří tady okupují veškeré břehy od počátku léta,
nevydrželi, nazvali mne „Vydrou z Neznašova”, naházeli pruty do aut a postupně
odtáhli do Prahy. V polovině září jsem už v klidu ulovil ještě třetího, tak jsem byl
spokojen, že jsem stihl jak tu výstavu, tak i ryby.
Výstava mečíků Bojnice 2012
Naši členové z Martina se po dobrých zkušenostech s pořádáním výstav v
lázeňských místech rozhodli na závěr mečíkové sezony tohoto roku uspořádat v
termínu 24. – 26. 8. výstavu v Bojnicích. Po Rajeckých Tepliciach, Martine a Bytči to
byla již čtvrtá výstava, kterou v roce 2012 organizovali. Protože pocházím 5 km od
Bojnic, tak jsem tam rád šel vystavovat. Martinčanmi jsem byl požádán, abych
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dovezl mečíky i od Jardy Koníčka. U Jardy jsem byl před léty v zimě, tak jsem to
uvítal, že si konečně prohlédnu, jak to u něj vypadá v létě. Brzo ráno jsem vyrazil k
Jirkovi Petrovi, doplnil jsem polovinu auta a druhou polovinu jsem si nechal volnou
pro mečíky od Jardy a nabral jsem kurz na sever do Polabí. Okolo jedenácté už jsem
byl u Jardy, tak jsem hned zdokumentoval hektarový dvůr, opravdu za ty léta co
jsem tam nebyl přibylo hodně fóliovníků a skleníků, samá kytka, že nebylo kam
šlápnout. Jardu jsem našel u jeho orlího hnízda, zrovna debatoval s Josefem
Bystrým. Oba jsem rád viděl. Jak jsem naložil Jardovy mečíky, tak jsme provedli
ještě inspekci Jardovým autem na 4 ha pole které má 2 km od firmy. Fotky jak to u
Jardy Koníčka vypadá si můžete prohlédnout na webu: http://www.gladiris.cz
/zahradypratel.htm. Potom už jsem nabral kurz jihovýchod a po 16. hodině jsem s
přítelem Leonardem Rýznarem, který se ke mně přidal po cestě, po absolvování 630
km od rána, dorazil do Bojnic. Martinčani už na nás netrpělivě čekali, zabezpečili
instalaci a popis jmenovek mečíků od Jardy, já jsem se zase postaral o moje a Jirky
Petra. Kolem 20. hodiny jsme fakticky měli hotovo. Výstava se konala v
kongresovém centru na náměstí Bojnic. Z naší organizace Gladiris vystavovali: Peter
Lelek, MUDr. Juraj Matušek, Juraj Belička, Mário Kajs, Alojz Mikulášek, Jaroslav
Koníček, Jiří Petr a Ing. Dušan Slošiar. Dále z klubu Gladiola Martin to byli: Viliam
Paulíny, Jozef Kocian, Mária Windischová, Lubomír Fuzák, Ing. Ján Vaník a Mária
Kajsová. Sál kongresového centra se podařilo zcela zaplnit mečíky a tradičně
obohatit nádhernými aranžmá Majky Windischové. Na pódiu ještě byly velice pěkné
expozice jiřin Petra Leleka a Alojza Mikuláška. Hodnocení výstavy zatím nemám k
dispozici, zdržel jsem se jen dopoledne po zahájení výstavy, využil jsem tuhle dobu
na posezení s přáteli ze Slovenska, samozřejmě taky na zdokumentování výstavy. Po
zahájení se tam objevila i Slovenská televize, reportáž si můžete prohlédnout na
webu http://www.gladiris.cz/vystavy.htm v části „Videa”. I když výstava se konala v
závěru mečíkové sezony, bylo na ni vidět mnoho nádherných mečíků. Vyjmenuji
jenom několik z nových co se mně líbily: U Ing. Vaníka semenáče NK1/03/4, SYR-23, EHL5/10/2, BLU3/07/1. Dále obří květy semenáče Mikuláška MIA7/07. U Beličky
semenáče 207/156, 11/966, 11/31, 11/42, 11/102. U Leleka LE 22, ANJELIK,
BOJNICE, MEXICO, LE 167. U Jirky Petra semenáč LUCIFER. U Jardy Koníčka
semenáče 11/3-1-06/08, 2/1-2-92/96, 53/1-2-05/09, 25/1-1-06/08. V dalších
expozicích to byly odrůdy PRIZNANIE LUCII, ČERVENÝ TRHÁK, RUŽOVÝ OBOR a
ZKLABONIA.
Fotografie z této výstavy
si
můžete prohlédnout na webu:
http://www.gladiris.cz/vystavy.htm v části „Fotografie”. Cestou domů jsme se
zastavili ještě pozdravit našeho člena Antona Mega ve Veľkom Záluží, s Tonkem
jsme si vyměnili pár kosatců, podebatovali a nabrali kurz domů.
Podzimní výstava v Žirovnici – Zahrada Vysočiny 2012
Tato výstava proběhla ve dnech 20. – 22. 10., jednalo se o výstavu ovoce,
zeleniny a chryzantém. Z našich členů vystavovali zeleninu a ovoce Ing. Marie
Slavíková, Josef Klaška a MUDr. Josef Kříž. Dále z Čech a Moravy to bylo dalších 30
vystavovatelů. K vidění bylo 33 druhů zeleniny, z toho nejvíce: 50 expozic brambor,
37 expozic paprik, 31 expozic tykví. Z ovoce bylo vystaveno 12 druhů, nejvíce: 588
expozic jablek, 75 expozic hrušek a 20 expozic vína. Chryzantém bylo vystaveno 93
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odrůd od firmy VÚ Silva Taroucy Průhonice. Jedna hezčí, než druhá. No nejvíce se
mi líbily odrůdy: DANCE, HAYDAR, SANTINY GREEN, DUO, CREAMIST, TIMMAN
YELLOW,
ESCORT.
Fotky
z
výstavy
si
můžete
prohlédnout
na:
http://www.gladiris.cz/vystavy.htm. Příští rok plánují v Žirovnici jarní výstavu –
narcisy a tulipány a letní výstavu – mečíky, všichni jste zváni.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem organizátorům výstav za bezvadnou péči
o nás vystavovatele. Těch 3800 km, co jsem při zabezpečení těchto výstav najezdil,
stálo za to.

Zpráva o 42. speciální výstavě mečíků v Nemyčevsi, konané
ve dnech 11. – 12. srpna 2012
Libuše Jampílková

Květinami vítáme vstup do života, květinami se s životem loučíme. Provázejí
člověka celým životem a měly by být jeho skutečným přítelem na každém kroku.
Proto si zasluhují naši péči a pozornost. O to se snažíme i u nás, na výstavě mečíků,
která je i po tolika letech stále oblíbená.
I v letošním roce jsme ji uspořádali v místní škole. Bohatý doprovodný
program byl na přilehlé zahradě, doplněný o občerstvení a o prodej různých
zahrádkářských přebytků. Vše se perfektně vydařilo, jediným problémem, a to
hlavním, byl nedostatek vystavovatelů mečíků a počet kvalitních květů. Naši
dlouholetí stálí vystavovatelé měli jiné aktivity, což výstavu ovlivnilo. J. Toušek měl
svou výstavu ve Vys. Mýtě, J. Koníček a Mgr. Z. Šourek jeli vystavovat na Slovensko
a M. Štefan neměl dostatek květů. Vážím si přístupu J. Koníčka, který i tak připravil
pěkné klasy pro naši výstavu. Chápu, že na Slovensko odvezl to nejlepší, což svědčí
o velkém úspěchu, kterého tam dosáhl. J. Bystrý nachystal kolekci mečíků k řezu,
bohužel bez označení a návštěvníkům to chybělo. Své květy tedy vystavilo pouze 6
nejvěrnějších vystavovatelů: J. Koníček, J. Jaroš, J. Bystrý, L. Jampílková a
společnou expozici F. Jícha a V. Soukup. Vystavilo se jen 316 odrůd v 510 květech,
byla to tedy jedna z nejchudších výstav na počet mečíkových květů. Doplněna byla
velkou expozicí jiřin p. Brzáka ze Slovče, liliemi p. Koníčka a expozicí tropických
rostlin a bonsají p. J. Kubely. Aranžmá provedly mladé členky Klára Novotná a
Martina Červená.
Náš předseda ZO p. Kubela si velice oblíbil křest nových semenáčů mečíků, na
který zve známé herce a osobnosti, aby přilákal více návštěvníků. Je ale velice
obtížné sehnat kvalitní výpěstky, které by se na tento křest hodily. U nás ale
vystavuje p. V. Soukup, který se šlechtěním zabývá a vždy se mezi mnoha květy
najde i několik kvalitních, které lze na tento obřad použít. Touto cestou bych mu
chtěla velice poděkovat.
V sobotu křest provedla herečka Markéta Hrubešová – mečík „CHRISTEL LILY”
a „VÍŤA”. V neděli herec Pepa Dvořák s manželkou – křtili mečík „PEPI JÁJA” a
herečka M. Kantorková – mečík „MIRIAM K”. Všichni byli výstavou nadšeni.
Věřím, že návštěvníci byli spokojeni, bylo jich necelých 1500 a že nás opět
navštíví i v příštím roce, ve dnech 10. – 11. 8. 2013, kdy budeme opět pořádat
výstavu mečíků, v pořadí již 43. Snad se podaří zajistit více kvalitních květů mečíků
od více vystavovatelů.
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Hodnocení exponátů:
1. cena: semenáč C5
semenáč R 767
2. cena: semenáč B31
sem. 3/5-5-06/09
DIDO
3. cena: semenáč D2
SUPERLATIV
sem. 1/5-2-06/09
JIŘÍ VÁCLAVÍK

pěstitel V. Soukup
pěstitelka L. Jampílková
pěstitel V. Soukup
pěstitel J. Koníček
pěstitelka L. Jampílková
pěstitel V. Soukup
pěstitel J. Jaroš
pěstitel J. Koníček
pěstitelka L. Jampílková

Nejlepší expozice – ohodnocení návštěvníky výstavy:
1. místo L. Jampílková
496 hlasů
2. místo J. Koníček
208 hlasů
3. místo V. Soukup a F. Jícha 188 hlasů
4. místo J. Jaroš
175 hlasů
5. místo J. Bystrý
169 hlasů

Výstava mečíků a jiřinek ve Vysokém Mýtě 2012
Jaroslav Toušek

V letošním roce se výstava květin přesunula z Chocně o 10 km na západ, a to
do Vysokého Mýta. Důvodem ke změně místa konání výstavy bylo významné výročí
města Vysokého Mýta – 750 let od jeho založení. Výstavu uspořádaly SZO ČZS
Gladiris společně se zaměstnanci města Vysokého Mýta v čele se starostou města
Ing. Miloslavem Souškem, a to ve dvou sálech M KLUBU, ve dnech 10. – 12. srpna
2012.
V hlavním sále byly umístěny mečíky a lilie, v menším sále jiřinky. Mečíky
vystavovali pěstitelé Jaroslav Koníček ze Sadské, Miloš Dostál z Letohradu a Jaroslav
Toušek ze Srubů, lilie Pavel Nejedlo z Lovčic, jiřinky Jiří Tobiášek z Rovně, begonie
Ladislav Urs z Pardubic.
Květy mečíků jsem osobně odebral od J. Koníčka z jeho zahradnictví v Sadské.
Bohužel, při této návštěvě jsem měl málo času, ale co jsem viděl v tomto
zahradnictví je prostě fantazie – „fabrika na květiny”, perfektně zařízená a
organizovaná. Ze Sadské jsem jel směrem na Lovčice, ke svému kamarádovi a
tradičnímu dodavateli lilií – Pavlovi Nejedlovi. Tentokrát mi Pavel daroval 35 odrůd
lilií ve výborném zdravotním stavu a perfektním nákvětu.
Celkem bylo vystaveno 450 ks klasů mečíků, z toho 175 ks semenáčů, 350 ks
lilií a 250 ks jiřinek.
Velké uznání patří Soně Tobiáškové, která navrhla a realizovala celé
uspořádání výstavy. Její kompozice mečíků a jiřinek obohatily z estetického pohledu
výstavu a navodily nádhernou atmosféru. Přítomné návštěvníky upoutaly překrásně
a jedinečně aranžované květy, které byly provedeny s profesionální zručností a
estetickým cítěním.
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Letošní výstavy se z rodinných důvodů nezúčastnil Vlasta Novák,
předpokládám, že se s ním ještě setkáme na dalších akcích spojených s květinami.
V sobotu si s velikým zájmem prohlédl výstavu starosta Vysokého Mýta Ing.
Miloslav Soušek a následně pokřtil semenáč J. Touška, T61-09, jménem původního
názvu Vysokého Mýta – KUJEBINA. Výstavu opět navštívil radní Pardubického kraje
zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil se svojí
manželkou. Při prohlídce výstavy projevili manželé Kroutilovi nelíčený zájem o vše,
co se týká mečíků a dalších vystavených květin.
V pátek dopoledne bylo provedeno hodnocení vystavených exponátů
hodnotitelskou komisí.
Výsledky hodnocení:
Titul Grand Champion získala bílá odrůda pěstitele M. Dostála PAX
Pořadí jednotlivých odrůd vystavovaných květin:
Mečíky:

Jiřinky:
Lilie:

1.
1.
1.
2.
2.
2.
3.
3.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

JURÁŠEK
SPARTAK
Sem. T 055-09
OLYMPIA
SUPÍ HORA
OSPALEC
ANIBUS
ARINA
Sem. T 070-09
BUGA MÜNCHEN
RUSKIN DIANA
MASURAOL
SILK ROAD
PRETTY WOMAN
DEBBIE

šlechtitel
šlechtitel
šlechtitel
šlechtitel
šlechtitel
šlechtitel
šlechtitel
šlechtitel
šlechtitel

J. Koníček
Dybov
J. Toušek
J. Václavík
P. Mimránek
V. Novák
J. Koníček
Čujkov
J. Toušek

pěstitel
pěstitel
pěstitel
pěstitel
pěstitel
pěstitel
pěstitel
pěstitel
pěstitel
pěstitel
pěstitel
pěstitel
pěstitel
pěstitel
pěstitel

J. Koníček
M. Dostál
J. Toušek
J. Koníček
M. Dostál
J. Toušek
J. Koníček
M. Dostál
J. Toušek
J. Tobiášek
J. Tobiášek
J. Tobiášek
Ing. P. Nejedlo
Ing. P. Nejedlo
Ing. P. Nejedlo

Jsme rádi, že krásné květy potěšily všechny, kteří výstavu navštívili.
Poděkování za pomoc při zajištění hladkého průběhu výstavy patří starostovi
Vysokého Mýta Ing. M. Souškovi, ředitelce M KLUBU D. Sabolčíkové a pracovnici M
KLUBU E. Blažkové a samozřejmě všem vystavovatelům a pořadatelům.
Další informace a foto na www.meciky.cz.

Letní Flora 2012
Jana Loudová

Od 16. 8. do 19. 8. 2012 proběhla výstava Flora Olomouc – letní etapa.
Pro plánovanou přestavbu hlavního pavilonu A v letošním roce se Český
zahrádkářský svaz prezentoval na menší ploše v pavilonu G společně se Svazem
14

školkařů ČR. V zahrádkářské expozici byl vystaven sortiment letního ovoce a
zeleniny, který připravilo Územní sdružení ČZS Olomouc. Nechyběly ani oblíbené
skalničky, bylinky a od pana Viléma Tomíčka Eustomy. Velký obdiv získaly výpěstky
členů Specializované základní organizace ČZS Gladiris a Specializované základní
organizace ČZS Dagla. Zajímavé odrůdy jiřinek vystavila Anna Lorencová a František
Fay. Své mečíky představil Petr Mimránek, Petr Zagora, Daniel Jurík, Ján Mindár,
Jaroslav Beneš a František Lukáš.
Objevily se zde odrůdy jako například: Esperanto, Excell, Ametyst,
Smokestack, Tajomná kráska, Amis, Olympia, Salamandr, Klenov, Clare, Janus, Pink
Lady, Šokoladnica, Showbound, Huron Norma, Marsianka a další.
Za celkovou expozici získal Český zahrádkářský svaz 1. místo v soutěži o
nejlepší expozici na Letní Floře 2012.
Děkuji všem zúčastněným vystavovatelům, kteří svou prací přispěli k této
výstavě.

Květinová výstava Ratiboř

Jaroslava Zbranková, Anna Gerlíková
Ve dnech 18. a 19. 8. 2012 proběhla v evangelickém kostele v Ratiboři
výstava květin. Byl to druhý ročník.
Součástí výstavy byl i koncert hry na ruční zvonky. Vystoupil americký soubor
pod vedením R. Pinkertona a Zvonky dobré zprávy z Ratiboře a Kateřinic. Při
slavnostním zahájení výstavy dostala ZO ČZS Ratiboř stříbrnou medaili za zásluhy o
Český zahrádkářský svaz.
Hlavní vystavovanou květinou byly mečíky a na doplnění jiřiny.
Mečíky výstavní a na dekoraci dodali: pan L. Rýpar z Louček u Oder, F. Hlaváč
z Valašské Bystřice, paní H. Kubíčková z Otrokovic, pan J. Machala a Gladiol club
Ratiboř, který má 6 členů. Jiřiny vystavovala paní L. Kovářová z Ratiboře a pan F.
Kovařík ze Zlína Příluk. Vystaveny byly také mečíky pana J. Nosálka, který dříve také
mečíky šlechtil. Jeho mečíky letos vysadily děti ze ZŠ na školním pozemku. O mečíky
se staraly a výsledek své práce vystavily rovněž na výstavě. Výstavu krásně
aranžovala Michalka Jakubíková z Ratiboře.
Účast na výstavě a koncertě byla celkem 712 lidí. Vystaveno bylo 180 váz
mečíků. Při výstavě probíhalo hodnocení mečíků. Návštěvníci se do hlasování zapojili
s nadšením.
Hodnocení výstavy návštěvníky:
1. OF SINGULAR BEAUTY 58
2. SMOKESTACK
53
3. JIŘÍ VÁCLAVÍK
49
4. PELOPS
42
5. OF SINGULAR BEAUTY 40
6. PASSOS
38
7. CLARENCE‘S CHOICE
29
BOMBAJ
29
8. ERIKA
21

bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů

Gladiol club Ratiboř
L. Rýpar
Gladiol club Ratiboř
H. Kubíčková
L. Rýpar
F. Hlaváč
L. Rýpar
L. Rýpar
H. Kubíčková
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9.
10.
11.
12.

MX 9-3 semenáč
KIRI
PETRA
22-32-3 semenáč
BEAUTY OF HOLLAND
KOIA
BOMBAJ
AMIS

Pořadí podle odrůd:
1. OF SINGULAR BEAUTY
2. SMOKESTACK
3. JIŘÍ VÁCLAVÍK
4. BOMBAJ
5. PELOPS

20
20
19
19
19
17
15
15

bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů

J. Machala
Gladiol club Ratiboř
H. Kubíčková
J. Machala
H. Kubíčková
Gladiol club Ratiboř
F. Hlaváč
Gladiol club Ratiboř

celkový počet získaných bodů:
98 bodů
53 bodů
49 bodů
44 bodů
42 bodů

Výstava „Květy a plody léta”
Vlasta Čablová

Výstava pořádaná ZO ČZS v Holešově ve dnech 4. a 5. srpna 2012 v domě
zahrádkářů na Dlažánkách se návštěvníkům líbila.
Největší zásluhu na kráse měli pěstitelé a šlechtitelé mečíků, specializované
organizace ČZS GLADIRIS. Podílelo se zde svými výpěstky a šlechtěnci 9 členů s asi
220 druhy mečíků. Předseda SZO ČZS GLADIRIS Petr Mimránek z Mysločovic
vystavoval 50 odrůd, pan Lubomír Rýpar představil 43 odrůd, paní Helena Kubíčková
nám představila 30 odrůd. Dále vystavovali Stanislav Palát a Petr Zagora. Děvčata z
Ratiboře dovezla novošlechtění pana Machaly. Menší ale pěkné expozice představili
pěstitelé Ing. Milan Prachař a Ing. Jaroslav Buksa. Měli jsme zde ale také
zahraničního pěstitele, pana Ing. Daniela Juríka, s 38 odrůdami, povětšinou
novošlechtěním svého otce, pana Vincenta Juríka. Za SZO ČZS DAGLA se
prezentoval s 35 odrůdami jiřinek pan František Kovařík ze Zlína.
Součástí výstavy bylo i ovoce a zelenina, jak je v úvodním názvu výstavy
naznačeno. Svými výpěstky se pochlubili nejen členové naší ZO ČZS Holešov, ale
byla doplněna i zahrádkáři ze sousední ZO ČZS Dobrotice.
Na každé naší výstavě se vždy podílejí i naši přátelé včelaři, a letos v roce
svého 110letého působení na Holešovsku, obzvlášť přispěli svými produkty, ale také
historickými „kláty”.
Na venkovních prostorách pak předvedl své krásné begonie př. Ladislav Urs,
zahradnictví Stella také mělo co nabídnout a paní Bakalová pak nabídla i netradiční
byliny pro zdraví – anginovník, kari, meduňku i citronovou trávu a další.
Celou kompozici výstavy daly dohromady opět paní Zdena Fitlová, Jaruška
Veličková a Vlasta Čablová, s pomocí mnoha rukou dalších členů a členek ZO, bez
nichž by se tak náročná akce nedala uskutečnit.
Návštěvníci výstavy měli možnost vyjádřit své ocenění a zhodnotit výstavu na
anketních lístcích, kde hodnotili laicky nejlepší expozici a nejkrásnější květ. Anketní
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lístky byly slosovatelné a po dohodě s předsedou SZO GLADIRIS bude poslána pěti
vylosovaným účastníkům odměna v podobě několika hlíz mečíků. Podle návštěvníků
se nejvíce líbila naaranžovaná expozice paní Helenky Kubíčkové, 33 hlasů, 2. místo
patřilo panu Petru Mimránkovi, 31 hlasů, 3. se umístil pan František Kovařík s
jiřinkami, 21 hlasů, 4. se umístil pan Lubomír Rýpar, 13 hlasů a Ing. Daniel Jurík
obdržel 9 hlasů. Všichni návštěvníci, a bylo jich okolo 600, hodnotili celou výstavu
velmi dobře, nebylo jediného, kterému by se takto uspořádaná výstava v celém
objektu našeho areálu nelíbila. Během výstavy jsme také odměňovali návštěvníky –
100. návštěvnice dostala publikaci o květinách, 150. šerpu z květů, 200. kytici
mečíků, a tak jsme ocenili každého 50. návštěvníka vždy nějakou cenou.
Hodnocení exponátů
mečíky: 1. místo
2. místo
3. místo
jiřinky:
1. místo

návštěvníky:
NAROG
PELOPS
REMBRANDT
HALE BOPP

vystavovatel
vystavovatel
vystavovatel
vystavovatel

Petr Mimránek
Petr Mimránek
Petr Mimránek
František Kovařík

K hodnotě a významu této výstavy pro město Holešov také přispěla účast
starosty a místostarostů a členů z ÚR ČZS Kroměříž při slavnostním zahájení
výstavy.
Mně nezbývá, než poděkovat všem, jak pěstitelům, vystavovatelům, ale i všem
pracujícím jak na přípravě, tak na úklidu výstavy, za jejich snahu a výdrž, protože to,
co návštěvníci viděli, byla spolupráce všech, jedni bez druhých by takovou krásu
nescelili.

Výstava květin a bonsají Staňkov
Jaroslav Beneš

Opět u příležitosti Domažlických slavností 10. – 12. srpna uspořádali
Staňkovští zahrádkáři tradiční regionální již 37. výstavu květin a bonsají v místním
Lidovém domě. Hlavním nosným programem byly opět mečíky, jiřiny, bonsaje a
výpěstky místních zahrádkářů.
Jako hosté zde mečíky vystavovali členové oblastní skupiny Gladirisu Plzeň
Jaroslav Beneš, František Lukáš a místní Josef Fait. Bylo vystaveno kolem 260 klasů
asi v 80 druzích. Oficiální hodnocení neproběhlo, ale po loňských vcelku příznivých
ohlasech jsme se rozhodli opět uspořádat diváckou anketu o nejkrásnější mečík
výstavy, do které se tentokrát zapojilo 205 návštěvníků z celkového počtu cca 800
návštěvníků výstavy, kteří platně vyplnili již známé anketní lístky (1. místo = 3 body,
2. místo = 2 body, 3. místo = 1 bod).

umístění název

kód

1
2
3
4

479
465
399
571

RIGEL EXOTIC
JIŘÍ VÁCLAVÍK
ABBIE
MARSIANKA

počet body
1. míst celkem vystavoval

Vác. 09 LM
Vác. 09 M
Cur. 79 EM
Mur. 87 M
17

40
23
19
10

167
106
105
78

J.
J.
J.
J.

Beneš
Beneš
Beneš
Beneš

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

GLADIRIS
PROCYON EXOTIC
LA CORUNA
( Žáčkovo )
OLYMPIE
JANTARNAJA BALTIKA
MARSYAS
ČERNÝ TANEČNÍK
Ehl 9/06
DIVINITY
KAREL KECK

433
373
459
401
425
523
465
358
472
500
413

Šar. 97 M
8
Vác. 09 LM 5
K/M 57 LM 7
4
Vác. 05 LM 5
Gro. 85 M 4
Vác. 07 M 5
Kon. 96 M 2
Ehl - ner.
4
Sum. 85 M 4
Pra. 93 LM 1

46
31
30
29
26
26
25
21
19
17
16

F. Lukáš
J. Beneš
J. Beneš
J. Fait
F. Lukáš
J. Beneš
F. Lukáš
J. Fait
J. Beneš
J. Beneš
F. Lukáš

Z mého pohledu vévodil výstavě první a druhý den 24 pukový, perfektně
uspořádaný klas GLADIRISU - vystavovaný přítelem F. Lukášem. V neděli byly podle
mého názoru nejlepšími klasy JIŘÍ VÁCLAVÍK a RIGEL EXOTIC – na tom se shodla i
většina návštěvníků. Ještě bych chtěl upozornit na pěkné novošlechtění pana Ehla
(24 pukový klas - kód 472), zatím s pracovním označením Ehl 9/06. Za povšimnutí
stály jistě i další vystavené sorty, 27 pukový PROCYON EXOTIC, KAREL KECK,
VIRTUOS, POLABAN…
Výstavu opět umocňovaly krásné květy místních jiřinkářů, zejména nádherné
květy jiřin s profesionálním aranžmá přítele Svatopluka Masopusta z Lnářů a v
neposlední řadě také nádherné bonsaje místního Jaroslava Glasera.
Výstava byla hodnocena pořadateli jako zdařilá, poděkování patří všem, kteří
se na jejím úspěchu podíleli.
Postřeh z pamětní knihy návštěvníků:
„Výstava je překrásná, je to pohlazení po duši, tolik krásy se hned tak nevidí,
máme moc šikovné lidi.”
Tak ať se i nadále výstavy líbí a mečíky zvlášť.

Rapotín – brána do Jeseníků
Vlastimil König

Oznamuji našim členům radostnou zprávu, že 8. září 2012 byl slavnostně
uveden do provozu Kulturní dům v Rapotíně, v němž od roku 1967 pořádali místní
zahrádkáři plesy, jiřinkové a pomlázkové zábavy, ale hlavně výstavy narcisů a
tulipánů, v létě pak výstavy mečíků, jiřinek, lilií a kaktusů. Po požáru v roce 2005
nám vyšel vstříc Obecní úřad v sousedních Vikýřovicích, když nám bezplatně poskytl
galerii v zámečku pro naše výstavy květin. V příštím roce plánujeme uspořádat
výstavu mečíků, jiřinek a lilií na dny 7. a 8. srpna. Na tuto výstavu zveme všechny
přátele těchto krásných květin a též samozřejmě i tradiční vystavovatele. Noclehy i
náklady po předešlé dohodě uhradíme. Osobní podrobnosti s jednotlivými
vystavovateli projednáme na VČS v Otrokovicích.
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Medailon pana Stanislava Podoubského

Za všechny mečíkáře a za ZO ČZS Nemyčeves-Vitíněves sepsala L. Jampílková
ZO ČZS Nemyčeves-Vitíněves oslaví 4. prosince 2013 padesát let od svého
založení. Od počátku činnosti organizace je jejím aktivním členem i pan Stanislav
Podoubský, velký milovník květin, především mečíků, ale i tulipánů, který se v
letošním roce dožívá 78 let.
Mečíky začal pěstovat po druhé výstavě, kdy mu pan Zita ze Semčic daroval
několik hlíz, poté objevil inzerát p. Stříteckého z Ostravy, nabídku hlíz i brutu pod
názvy a zde učinil první objednávku přibližně deseti odrůd.
Pak následně obdržel hlízy od pana Škalouda, Kukly a Dobiáše. Mečíky mu
učarovaly a věnoval se jim celý život. Později se stal předsedou výstavního výboru
ZO a jeho práce byla na úrovni, měl všechno předem do podrobností promyšleno,
každý člen odpovídal za přidělený úkol, sám vše kontroloval. Přistupoval k výstavám
odpovědně. Když už mu to zdraví nedovolovalo, předal funkci mladším. Já jsem se s
ním seznámila kolem roku 1980, když jsem si od něj objednala hlízy mečíků. Ihned
mi poradil se vším, co jsem do začátku potřebovala k pěstování. Později, když jsem
přebrala funkci jednatelky výstav, byla naše spolupráce ještě intenzivnější. Zasvětil
mne do členství v Gladirisu, dokonce jsem s celou partou jela vlakem na svou první
výročku do Otrokovic. Jeho celoživotním zaměstnáním byla práce se dřevem, s
pěstováním mečíků mu pomáhala jeho žena. Když jste přišli na jeho zahradu, byla
vidět precizní práce, záhonky přesné, bez plevele, řádně okopané, radost se podívat.
Jeho sbírka čítala přibližně 300 odrůd, testoval i semenáče pana Vlasty Nováka z
Hradce Králové, sám, pokud vím, měl také několik svých semenáčů, ale z
neznámých důvodů je nikde neuvedl. Kromě mečíků a tulipánů byl také 40 let
vášnivým včelařem. Ze zdravotních důvodů naposledy v Nemyčevsi vystavoval své
miláčky v roce 2010, nyní si ponechal jen pár hlíz pro radost.
Je potřeba panu Podoubskému poděkovat za to, co všechno pro mečíky
udělal, tj. pro výstavy a další zájemce o pěstování, pro ZO i Gladiris. Získal mnoho
přátel, také pěstitelů, mezi které patřím i já. Byl také jedním z propagátorů
pěstování moderních mečíků. Patří mu tedy za všechno srdečné poděkování a
upřímné přání hodně zdraví do dalších let.

Zahraniční novinky mečíků 2012
Peeters Enterprises, Kanada
BALD'S BEAUTY, 433 M (Peeters 2012) – Krémově lososově růžový, žlutý jícen
s růžovým znakem. Dosahuje 10-12 současně otevřených květů, klas nese 25
puků. Semenáč č. LP 04-599 z křížení Deanna x Sunset Dream.
DELIGHTFUL, 463 EM (Peeters 2012) – Světle růžový se sytějšími okraji, malé
tmavorůžové oko. Délka klasu 70 cm, nákvět 22-23/8. Sem. LPR-05-736-1,
(Med II. x Huron Love) x Powerful Lady.
DESTINY, 266 M (Frederick 2012) – Tmavě purpurově růžový. Nákvět 23/8. Sem.
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EF 70-14, Black Lash x Milky Way.
FRENCH ROSE, 367 M (Peeters 2012) – Sytě růžový, spodní lístek tmavší se
světlou linkou středem. Klas 60 cm, 10 současně otevřených květů. Sem. LPNT-101-1.
GYPSY BELLE, 466 M (Peeters 2012) – Zářivě růžový se světlejšími okraji všech
lístků. Klas 70 cm, 8 současně otevřených květů. Sem. LP 04-641, Deanna x LP
01-446-1.
HAPPY FACE, 433 M (Peeters 2012) – Světle lososový s krémově žlutým středem
a červenou kresbou v jícnu. Klas 65 cm, nákvět 24/9.
HENDRIKA, 462 M (Peeters 2012) – Světle růžový s tmavší kresbou v jícnu. Klas
65-70 cm, nákvět 24/8-10. Sem. LPR-03-567, LP-00-377-1 x LP-98-359-1.
JUICY FRUIT, 435 M (Peeters 2012) – Lososově oranžový, na spodním lístku
tmavé, žlutě lemované oko. Klas 55 cm dlouhý nese 8 současně otevřených
silně zřasených a voskových květů. Sem. LPR-05-736-4, (Med II. x Huron
Love) x Powerful Lady.
LAUREN, 243 M (Frederick 2012) – Světle růžový s krémovým středem. Klas 60
cm, nákvět 24/8. Sem. EF 05-1, About Face x Yes.
LYLE, 333 L (Madeson 2012) – Oranžově lososový s velkou zelenožlutou skvrnou.
Klas 65-70 cm, nákvět 25/8. Sem. 02-58-A, Lady Lucille x (Magic Moment x
Martha Stewart).
MAGIC ROSE, 257 M (Frederick 2012) – Sytě růžovočervený, tmavější spodní
lístky. Klas 55 cm, nákvět 24-26/7. Sem. EF 70-1, Tacoma x Ed's Conquest.
NATURAL FLAME, 413 LM (Peeters 2012) – Krémově žlutý, spodní lístek sytěji
žlutý s růžovočerveným okem. Klas 65 cm, nákvět 22/8. Sem. LP 575-6,
Second Cocktail x LP-00-343-1.
ORANGE ENSEMBLE, 425 EM (Peeters 2012) – Lososově oranžový, na spodním
lístku žlutý jazyk. Nákvět 24/10. Sem. LP-NT-103-1.
PULCHY, 477 EM (Creber 2012) – Sytě fialový s ostře ohraničenou bílou skvrnou
na spodních lístcích. Klas 55 cm, nákvět 22/7. Sem. JC 0283, Pulchritude x
open.
QUIVER, 201 M (Madeson 2012) – Bílý se slabě nazelenalým spodním lístkem,
zkadeřený a voskový. Klas 55 cm, nákvět 22/9. Sem. 98-9, White Ice x Yes.
SCARLET STARLET, 454 M (Sander 2012) – Šarlatově červený s bílou linkou
v jícnu. Klas 65 cm, 8 současně otevřených květů. Powder Puff x Peerless.
TABASCO CAT, 227 E (Jackson 2012) – Tmavě šarlatově oranžový se žlutou
skvrnou na spodních lístcích. Nákvět 21/7-8. Sem. CSJ 4312-IX, (Fun Time
sdlg x (Roseanne x Capri-Vincent)) x (Aubrey Lane x Jay Vee).
Alleman Glads
BERNICE CREAM, 211 E (Alleman 2012) – Krémový, jícen slabě levandulový.
Bernice sport.
CARRIBEAN SALSA, 433 M (Alleman 2012) – Světle lososový, střed žlutý s velkou
červenou skvrnou. 8 současně otevřených silně zkadeřených květů.
KATE, 495 M (Alleman 2012) – Kouřově hnědý s načervenalým spodním lístkem a
krémovou linkou v jícnu. 8-10 současně otevřených květů. Sem. L-88, Mileesh
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x Caravan.
LEXI LOU, 243 E (Alleman 2012) – Světle růžový s krémovým středem. 8 současně
otevřených květů. Sem. N–77, J Denise x Brenda Jo.
Pleasant Valley Glads & Dahlias
BABE, 485 EM (Fietz 2012) – Středně modrý, k okrajům sytější, ve středu bílá
skvrna s modrými přelivy. Klas 70 cm, nákvět 23/8. Blue Symphony x open.
CRAZY EIGHT, 211 M (Hartline 2012) – Krémový se světle žlutou na spodních
lístcích. Květ tvořen osmi lístky. Klas 65 cm, nákvět 22/8. Cool White x Boy O’
Boy.
CUTIE, 143 VE (Kollasch 2012) – Krémový s růžovými okraji a nažloutlým středem.
Klas 55-60 cm, nákvět 20/7-8. Whisker’s seedling x Snowflake.
DAY BREAK, 312 EM (Hartline 2012) – Světle žlutý, silně zřasený a voskový. Klas
60 cm, nákvět 22/8. American Dream x Boy O’ Boy.
PRIDE AND JOY, 373 M (Hartline 2012) – Levandulový s velkou žlutou skvrnou.
Klas 65-70 cm, 8-9 současně otevřených květů. Showstopper x Gold Fever.
SWEET SUCCESS, 367 M (Hartline 2012) – Sytě růžový s fialovými podtóny a
bílou skvrnou na spodních lístcích. Klas 65-70 cm, nákvět 23/8. American
Dream x Lavender Masterpiece.
Ostatní z USA a Kanady
FARMER'S DAUGHTER, 424 LM (Meyer 2012) – Lososově oranžový. Nákvět
26/8/6.
SACIA LYNN, 475 M (Meyer 2012) – Růžovofialový, na spodním lístku bílá skvrna
s tmavorůžovou kresbou. Výška 150/80 cm, nákvět 24/8/6.
THE KING’S KISSES, 377 M (Meyer 2012) – Sytě fialový s bílou skvrnou a šípy
středem spodních lístků. Výška 135/70 cm, nákvět 22/7/5.
SPRITZER, 363 EM (Selinger 2012) – Středně růžový s tmavorůžovým okem.
Výška 105/60 cm, nákvět 21-22/7/5. Erin Rose x Open Dusty.
WILLIAM TELL, 475 M (Selinger 2012) – Sytě levandulový, tmavé oko
s krémovým lemem. Výška 115/70 cm, nákvět 24/8-9/7. Trixie x Ocean Ice.
GENEVEES, 302 M (Jackson 2012) – Světle zelený, v jícnu sytější. Výška 130/60
cm, nákvět 22/8-9/5-6. (Anatares x Crimson Fire) x (Green Beret x White Ice).
GRANNY JACK, 467 LM (Jackson 2012) – Tmavě růžový, na spodních lístcích
tmavá skvrna s krémovým lemem. Výška 140/75 cm, nákvět 26/9-11/5.
Esperanto x (Black Stallion x open) x Alex Hall.
HAPPY HOUR, 265 M (Schrimpf 2012) – Sytě růžový, tmavé oko na krémovém
podkladu. Klas 65 cm, nákvět 28/10/10.
MISS AMERY, 366 M (Schrimpf 2012) – Tmavě růžovočervený. Klas 60 cm,
nákvět 28/8/12.
VELVET MISTRESS, 458 LM (Powys-Lybbe 2012) – Černočervený, puky černé.
Výška 120/65 cm, nákvět 24/8/6. Ebony Beauty x unknown.
PROFESSOR PLUM, 278 EM (Selinger 2012) – Purpurový s jemnou bílou linkou na
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spodních lístcích. Výška 145/65cm, nákvět 24/8/5. Rembrandt x (sdlg. Magic
Night x Bambino).
SMOKEY MOUNTAIN, 495 M (Hartline 2012) – Kouřově fialový s načervenalým
středem. Výška 100/50 cm, nákvět 21/7/6.
Antanas Markevičius, Manta Glads, Litva
PINK HUMMINGBIRD, 345 M (Markevičius 2012) – Růžový se zelenožlutými
skvrnami, okraje silně zřasené. Výška 120 cm, nákvět 23/8-9. The Phantom x
Poyusholye.
TIGER’S DREAM, 395 M (Markevičius 2012) – Kouřově oranžovohnědý, spodní
lístky sytější s červenohnědou kresbou a bílou linkou, zřasený okraj. Výška 130
cm, nákvět 23/8-9. The Phantom x Plashtake.
ASH TOKS, 395 M (Markevičius 2012) – Kouřově hnědorůžový, okraje sytější,
zřasený okraj. Výška 130 cm, nákvět 23/8-9. Sireal x Plashtake.
FAIRIES TOUCH, 463 LM (Markevičius 2012) – Světle růžový s krémově žlutým
středem. Výška 175 cm, nákvět 25-26/9-10. Priesh Aushra x unknown.
DALAI LAMA’S LIGHT, 466 M (Markevičius 2012) – Malinově červený s
nevýraznou bílou linkou na spodních lístcích. Výška 145 cm, nákvět 24-25/910. Proteviu Zheme x Helja.
NAKTIS SU MULATE, 597 LM (Markevičius 2012) – Kouřově hnědofialový, spodní
lístky sytější, horní k okrajům světlejší kouřově fialové. Výška 160-170 cm,
nákvět 25-26/9-10. Freckled Giant x Jungle Flower.
Ruská federace
PERSIDSKIJ KOVJOR, 477 M (Baranov 2012) – Sytě růžovofialový, růžová skvrna
se žlutým lemem, nákvět 23/8, výška 140 cm.
VIŠNEVAJA GROZĎ, 413 EM (Baranov 2012) – Světle žlutý s velkou
tmavočervenou skvrnou, nákvět 23/8, výška 140 cm.
DREVNJAJA MAGIJA, 495 EM (Baranov 2012) – Kouřově hnědý, vnitřní lístky
s krémově žlutým lemem, nákvět 20/8, výška 130 cm.
LETNIJ KARNAVAL, 415 EM (Baranov 2012) – Žlutý s jasně červenými oky,
nákvět 20/7, výška 140 cm.
FANTAZIJA CVETA, 447 M (Baranov 2012) – Sytě růžový, na koncích lístků až
červený, na spodních lístcích červené oko na žlutém podkladu, nákvět 23/8,
výška 150 cm.
LESNAJA NIMFA, 477 EM (Dybov 2012) – Tmavě fialový, do středu přechází na
světle zelenou. Květ 12 cm, nákvět 22/9/6, výška 145/65 cm. Pamjati Talkova
x Detskije Sny.
GEFEST, 596 EM (Dybov 2012) – Hnědý, do středu mírně sytější odstín, nákvět
22/10.
SNEŽANNA, 500 EM (Kiseljov 2012) – Velké široce otevřené bílé květy, nákvět
20/8, výška 170 cm.
SLADKAJA JAGODKA, 368 E (Kiseljov 2012) – Tmavě vínově růžový, vnitřní lístky
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až černorůžové, nákvět 19/8, výška 140 cm.
SIRENEVAJA SKAZKA, 473 EM (Kiseljov 2012) – Světle fialový, na spodních
lístcích tmavofialové oko, vnitřní lístky s nazelenalým lemem, nákvět 18/8,
výška 130 cm.
CHUUN-CHUUR-TU, 425 E (Krašeninnikov 2012) – Základní barva oranžová, na
všech lístcích velké citrónově žluté skvrny s červeno-růžovými žilkami. Květ
13,5 cm, nákvět 20-22/8-10/4-5, výška 135/60 cm.
UZORČATAJA SNEŽINKA, 500 M (Kuzněcov 2012) – Čistě bílý, silně zřasený.
Získal zlatou medaili na Mezinárodní výstavě v roce 2009.
JUBILEJ ŽURNALA "CVETOVODSTVO", 400 M (Kuzněcov 2012) – Bílý, silně
zřasený, až 12 současně otevřených květů. Šampion moskevské výstavy v roce
2009.
OČAROVANIE, 473 EM (Lobaznov 2012) – Světle fialový, v hrdle světlejší, silně
zřasený. Nákvět 19-20/8.
SYN PAVLINA, 403 EM (Lobaznov 2012) – Zelený, spodní lístky sytější
s purpurovou skvrnou. Nákvět 20/8.
SNEGOPAD, 400 EM (Lobaznov 2012) – Čistě bílé, silně zřasené květy, dosahuje
až 12 současně otevřených květů.
SIRENEVAJA FANTAZIJA, 573 EM (Lobaznov 2012) – Světle fialový se
zelenožlutým spodním lístkem. Květ 15,5 cm, nákvět 23-24/8-9, výška 160/85
cm.
ORIGINAL, 483 E (Lobaznov 2012) – Kombinace modrých, bílých a tmavofialových
tónů. Nákvět 20/9, výška 130 cm
ZELENOGRAD, 404 M (Lobaznov 2012) – Zelený, spodní lístek sytější, silně
zřasený. Klas nese 22 puků.
MASLENNICA, 520 E (Lobaznov 2012) – Bledě oranžový s narůžovělými okraji.
Květ 15 cm, nákvět 21/8, výška 160/78 cm.
DRAKOŠA, 495 E (Lobaznov 2012) – Kouřový, do středu načervenalý, na okrajích
se světlým lemem, silně zřasený. Nákvět 20/8, výška 130 cm.
MAG, 578 E (Lobaznov 2012) – Sytě fialově purpurový. Květ 15 cm, nákvět 2324/7-8, výška 150/70 cm.
FORMULA LJUBVI, 541 M (Rodičev 2012) – Bílý s růžovým přelivem, silně
zřasený a voskový, 9 současně otevřených květů.
GOROD FONTANOV, 473 M (Rodičev 2012) – Světle narůžověle fialový,
k okrajům sytější, v hrdle zlatavá kresba, silně zřasený.
KISELNYJE BEREGA, 501 M (Rodičev 2012) – Krémově bílý, na okraji s jemným
růžovým lemem přecházejícím na koncích lístků do sytější růžové, na špičkách
vnitřních lístků zelenožluté skvrnky, 9-10 současně otevřených květů.
DAL ZOVJOT, 585 M (Stěpanov 2012) – Velké široce otevřené modrofialové květy,
sytější okraje a malá skvrna ve středu. Nákvět 23/8.
ŠIK-MODERN, 535 M (Stěpanov 2012) – Lososový, na okrajích sytější, spodní
lístky se žlutými skvrnami přecházejícími na lístky horní. Těžké, silně voskové
květy. Nákvět 25/7.
POKRYVALO JANVARJA, 471 M (Stěpanov 2012) – Jemně levandulový až bílý se
zelenožlutým lemováním vnitřních lístků. Nákvět 28/7-10.
PRIZRAČNYJE MEČTY, 594 EM (Stěpanov 2012) – Kouřově růžový, vnitřní lístky
mírně světlejší, na spodním lístku žluté a purpurové střelky, silně voskový.
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Nákvět 26/9.
SEVERNAJA MEČTA, 573 M (Stěpanova 2012) – Světle fialový se sytější kresbou
na spodních lístcích, silně zřasený. Nákvět 20-24/7.
VJATSKIJ SUVENIR, 401 EM (Carjov 2012) – Bílý s malým růžovým okem, velmi
silně zřasený. Nákvět 22/10.
ŽIZEL, 400 EM (Carjov 2012) – Sněhobílý, silně zřasený. Nákvět 22/10, výška 110
cm.
MONPLEZIR, 421 EM (Carjov 2012) – Krémově oranžový, na spodním lístku malé
sytější oko, silně zřasený. Nákvět 20/8, výška 110 cm.
VJATSKIJE KRUŽEVA, 500 EM (Carjov 2012) – Bílý, silně zřasený. Nákvět 20/8,
výška 120 cm.
OFELIJA, 400 EM (Carjov 2012) – Bílý s fialovými tyčinkami. Nákvět 20/8, výška
130 cm.
VENSKIJ VALS, 500 EM (Carjov 2012) – Bílý s lehkým růžovofialovým nádechem.
Nákvět 20/7.
MOJ KAPITAN, 401 EM (Maksimov 2012) – Bílý s nepatrným růžovým nádechem,
růžovofialové hrdlo. Květ 13,5 cm, nákvět 18-19/7-8/7, výška 140/60 cm.
VSEMI LJUBIMYJ, 454 E (Maksimov 2012) – Červený dvouřad, pěkné zřasení.
Květ 14 cm, nákvět 19-21/8-9/7, výška 140/70 cm.
TAISIJA MIROTVORICA, 411 EM (Maksimov 2012) – Krémově bílý s růžovou
kresbou. Květ 14 cm, nákvět 19-20/8-9/7, výška 140/65 cm.
BOGORODSKAJA ŽEMČUŽINA, 413 EM (Maksimov 2012) – Světle žlutý
s růžovočervenými oky na dvou spodních lístcích. Květ 14 cm, nákvět 19-21/89/7, výška 145/65 cm.
ZIMNJAJA STUŽA, 400 M (Vasiljev 2012) – Čistě bílý s fialovými tyčinkami. Květ
15 cm, nákvět 23/9/5, výška 165/80 cm. Dijeva Davana x Rannij Snežok.
ČUDO V PERJACH, 423 EM (Vasiljev 2012) – Světle žlutooranžově-růžový. Květ
13 cm, nákvět 19/7/4, výška 130/70 cm. Dijeva Davana x Zolotaja Simfonija.
CHAMELEON, 463 M (Vasiljev 2012) – Světle růžový se zeleným lemem vnitřních
lístků, v hrdle sytější. Květ 12 cm, nákvět 21/8/5, výška 145/70. Zolotaja
Simfonija x Neobyknovennoje Čudo.
PYLAJUŠČIJ ZAKAT, 453 M (Trifonov 2012) – Světle červený s bílou skvrnou.
Květ 13 cm, nákvět 20/7-8/5, výška 135/70 cm. Rozovoje Kruževo x Anna
Karenina.
POLNOLUNIE, 412 E (Dybov 2012) – Světle žlutý. Květ 12 cm, nákvět 18-20/9/6,
výška 140/65 cm. Jeseninskaja Grusť x Rannij Snežok.
VOSTOČNYJ ORNAMENT, 535 EM (Dybov 2012) – Lososově růžový s karmínově
červenou skvrnou na velkém zlatavém základě. Květ 15 cm, nákvět 22/10/7,
výška 150/70 cm. Legkoje Dychanije x Jabločnyj Spas.
ORLINSKAJA ZORKA, 463 LM (Aboskalov 2012) – Vnější část lístků bledě
oranžová, vnitřní světle růžová, ve středu tmavorůžová skvrna. Květ 13 cm,
nákvět 24-25/10/7, výška 175/90 cm. Zvuki Saksofona x Vladimir Vysockij.
Ukrajina
LUNNAJA RAPSODIJA, 500 L (Vinogradskij 2012) – Bílý, v hrdle slabě nažloutlý.
Květ 15 cm, nákvět 24/10/6, výška 150/70 cm. Semenáč (500) x Jukunkun.
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MOLODAJA SIREŇ, 574 M (Vinogradskij 2012) – Fialový s mírně sytějším
spodním lístkem. Květ 15 cm, nákvět 24-25/10/5, výška 170/70 cm. Ljucina x
Mama Ama.
ŠČEDRYJ DAR, 565 M (Vinogradskij 2012) – Červenorůžový, v hrdle žilkovaný.
Květ 15 cm, nákvět 25/10-12/5, výška 170/80 cm. Sem. 532-2, Šokoladnica x
Gosťja iz Buduščego.

Vzpomínka na australské mečíky a jejich pěstování
(Remembering and growing Australian Glads, Glad World 267, podzim 2011)

Bruce Elwell, přeložila Dana Turoňová

Jako mladík jsem obdivoval gigantické mečíky, které se dovážely z Austrálie a
Nového Zélandu v období od roku 1920 do roku 1960. Několik pěstitelů zde použilo
PICARDY a EMILE AUBRUN jako pylové rodiče, aby dosáhli obrovských květů o
velikosti osmi až devíti palců. (Netřeba dodávat, že jejich vyvazování k oporám bylo
obtížné). Nehledě na tyto problémy, přesto byly mnohdy uvedeny v katalozích ve
státech jako Massachusetts, New Hampshire, a dokonce i v Severní Dakotě. A
některé z nich dosud tvoří genetický základ mnoha kultivarů, které stále pěstujeme.
Pěstitel Palmer uvedl na trh CORONU (kód 511, rok 1940), první moderní
šípkově růžovou s bílou pikotáží (pěstovanou komerčně v milionech ve čtyřicátých a
padesátých letech), pocházející z jeho PICARDY a MISS NEW ZEALAND, která je též
předkem mnoha kultivarů Winstona Robertse. Před ním pěstitel Baerman uvedl
CHAMOUNY (kód 464, rok 1938, RED LORY x PICARDY), velkokvětý, levandulově
růžový mečík s bílou pikotáží množený u Errey Brothers. Tento mečík byl často
pěstován a vystavován na mečíkových výstavách v padesátých letech. Jiní využili
tmavě červený REWI FALLU (556, šlechtitel Fallu, rok 1935, BILL SOWDEN x EMILE
AUBRUN), jehož potomkům se později věnoval Griesbach a další. Miles Labrum křížil
Erreysův EUIDES o velikosti téměř pět set (kód 410, Errey 1933, GERTRUDE x Mrs
T.RATTRAY), a také vyšlechtil stovečku BEAUTY BABY (kód 110, Labrum 1947,
EURIPIDES x Diener sedl.), která souvisí s jeho dalšími pracemi na malých
mečíkách. Mirl Vawter také extenzivně používal BEAUTY BABY, jejíž potomci k nám
dosud přicházejí prostřednictvím miniatur Dave Kollasche.
Začátkem minulého století byl australský mečík pěstován hlavně ve spolkovém
státě Victoria firmou v Camperdownu a mnoha dalšími, a také se pěstoval v
Ballaratu a jeho okolí. Pracovalo se především s britskými, holandskými,
francouzskými a německými odrůdami, a poté s jejich vlastními i dalšími. Od
třicátých let minulého století byly mečíky pěstovány po celé Austrálii, s výjimkou
státu Northern Territories. Errey Brothers produkovali široké spektrum velkých
kultivarů pěstovaných dříve hojně jen v severní Americe. Jméno, se kterým často
začínali, bylo „Tunia”. Firma Blandens z jižní Austrálie množila více severoamerické
odrůdy (BOISE BELLE, INNOCENCE aj.) do jejich křížení, i když stále konstantně
používala odrůdu firmy Pfitzer GRETA GARBO (rok uvedení ani kód odrůdy není
uveden v dostupné literatuře). PICARDY (sama o sobě) nerostla v Austrálii příliš
dobře a tento osud v Austrálii nakonec postihl i novější americké zázračné odrůdy, v
neposlední řadě např. PARADE.
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Erreysova odrůda DAUNTLESS (443, Erreys 40, MAMMOTH WHITE x TAKINA)
byla dlouhý čas nabízena v katalogu firmy Peeters. Boycova odrůda z roku 1969
GAMBLER PEARL byla občas nabízena firmou Bud Bullard. Jeho modře fialový
RASMIN je stále na seznamu firmy Bullard a Peeters. Peeters uvádí nejméně jednu
odrůdu (semenáč) z něho. Blandenův RED SOFTGLOW se také objevil v nabídce
Budyho katalogu. Blandenův MAYNELINE se stal jedním z nejvíce oblíbených
semenných rodičů slovenského pěstitele Adamoviče. Firma Peeters Enterprises stále
nabízí jeho AZ-EASY GROWER a AZ-PINK. Poláček z České republiky použil
Blandenův ROYAL BROCADE jako semenný rodič odrůdy BOMBAJ, která je stále
nabízena firmou Peeters a firmou Pleasant Valley, a samozřejmě také firmou Lukon
v České republice.
V roce 1960 tehdy mladá Podgerova rodina také z Camperdownu, odkoupila
firmu Errey Brothers, uvedla poslední Errey semenáčky a vyprodukovala mnoho a
mnoho svých vlastních odrůd v průběhu dvou desetiletí. Na konci sedmdesátých let
Leonard Butt z Ontaria, nakonec prezident NAGC a člen síně slávy, začal
zaznamenávat (katalogovat) Podgerovy kultivary a pokračoval tak dlouho, až
nakonec vydal jejich seznam. Kultivary i seznam prodal v Severní Americe i ve Velké
Británii; zdá se, že měnil kultivary nejen s Podgerovými a dalšími Australany, ale
také s Aldonisem Verinšem z Lotyšska. Butt byl zvláště zamilovaný do Podgerovy
DONNY MARIE, bledě zlaté velké 400.
V letošním roce jsem navázal kontakt s Ronem Podgerem, který, stejně jako
mnozí pěstitelé zde, odmítá používat počítač nebo e-mail. Existují tři Podgerovy
odrůdy, občas dostupné v Severní Americe: CLASSIC AIR, velký strakatý červený,
někdy uváděný v seznamu Andyho Krajewskiho, DARK NIGHT, s nejčernější
fialovou, jakou jsem kdy viděl, občas k dostání u Bullarda; a již výše zmíněná
DONNA MARIA, uváděná v katalogu Markevičiuse v Litvě, používaná jím velmi často
k hybridizaci. Stejně tak ji používá i několik Čechů a Rusů. Victor Kartel mi sdělil, že
také pěstoval přinejmenším půl tuctu jiných Podgerových kultivarů, předtím než
emigroval z Běloruska v 90. letech.
Podgerovi stále pěstují hektary mečíků a čile obchodují s řezanými květinami v
Melbourne, Sydney a Adelaide. V současné době řídí firmu jejich syn. Pěstují také
kosatce a jiné řezané květiny, dále mnoho hektarů vojtěšky, a zvýšili chov skotu
Black Angus. Je smutné, že nepěstují jejich originální kultivary, ani žádné jiné
australské kultivary. Mečíky nakupují každým rokem v Holandsku a na konci sezóny
je zaořou do země, neboť se nic jiného nevyplatí vzhledem k současným nákladům
na pracovní síly. Já sám se velmi těžce s touto situací smiřuji. Podgerovi byli
poslední, kteří katalogovali a uváděli vlastní novinky v Austrálii.
Ve dvacátých až šedesátých letech byla Austrálie s Novým Zélandem daleko
před Francií, Německem, Holandskem, Velkou Británií, USA a Kanadou v uvádění
nových kultivarů. Začátkem 60. let přestala držet krok Francie a Německo odpadlo,
když skončila Pfitzerova dynastie v 50. letech. Dnes jen Velká Británie, Kanada a
Holandsko jsou na špici s pěstováním nových odrůd a některé aktivity stále pokračují
na Novém Zélandu a Velké Británii. Naštěstí, Česká republika, Indie, Lotyšsko, Litva,
Moldavsko, Rusko, Slovensko, Ukrajina a také Uzbekistán je začínají zastupovat.
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O stárnutí mečíků

V. A. Lobaznov, přeložil RNDr. Tomáš Sehnoutka

(vybráno z časopisu moskevského klubu mečíkářů č. 15, duben 2007)
Mečíky se běžně množí tak, že se pěstují z korálků, nebo se dělí hlízy.
Doktor zemědělských věd T. G. Tamberg udává, že období juvenilního vývoje
(to znamená do kvetení) trvá u mečíků jeden až dva roky, kdy se vytváří hlíza, která
je schopná plnohodnotného rozkvétání mečíků. Poté, při správné agrotechnice a
získání vyzrálých hlíz, mečíky kvetou každý rok.
Na hlíze se nachází hlavní pupen (pupen obnovy). Z něj vyrůstá mladý výhon,
v dolní části kterého se potom, během růstu rostliny, vytváří náhradní hlíza.
Uprostřed vegetačního období zasazená (mateřská) hlíza odumírá a nově vytvořená
hlíza (nazývá se náhradní), má opět hlavní pupen pro následující vegetační období.
Dále se vše opakuje. Nově narostlá hlíza už je o jeden rok starší než zasazená.
Sázejíce je další rok, získáme v důsledku hlízu o dva roky starší a tak dále; při tom
každá nová hlíza bude nejen starší než předcházející, ale i méně odolná k chorobám.
Stárnutí hlízy se odráží nejen na jejím zdravotním stavu, ale i na kvalitě rozkvétání a
rozmnožování, které se zhoršují.
T. G. Tamberg se domnívá, že stáří nastává přibližně 6 až 7 let po prvním
kvetení hlízy. Proto zkušení zahradníci, aby se nezhoršovala kvalita odrůdy, po 4 až
5 letech starou hlízu likvidují. Kdyby to neudělali, tak by nakonec stará hlíza po
výsadbě ani nemusela vyrašit. Na místo starých hlíz je nezbytné neustále
dopěstovávat nové hlízy z korálů.
Někdy se zaměňuje stárnutí hlízy a stárnutí odrůdy. U některých odrůd se
časem mohou zhoršovat některé vlastnosti jako je třeba množství poupat, výška,
mění se i období kvetení. Jedny odrůdy „odcházejí” kvůli nedostatečné ozdobnosti,
jiné kvůli špatnému růstu, další kvůli špatnému zdravotnímu stavu (mimo jiné malé
odolnosti k virovým chorobám), a tak dále. Někdy zahradníci vyřazují odrůdu,
protože se objevila podobná a zdánlivě lepší. Pak přichází zklamání z nové odrůdy,
opět hledají tu starou, ale tu už nikdo nemá.
Avšak, jak ukazuje praxe, při dodržení klonového výběru (tj. výběru k
rozmnožování nejlepších exemplářů, zachovávajících vlastnosti odrůdy) mohou
odrůdy mečíků existovat dostatečně dlouho. Například odrůda OSCAR byla uvedena
na trh v roce 1956 a odrůda JACK OF SPADES v roce 1959. Obě tyto odrůdy, stejně
jako mnohé další, doposud pěstují zahradníci.
To znamená závěrem, že hlízy sice stárnou, ale jak dlouho zůstane odrůda v
sortimentu, to závisí od mnoha okolností.

Mé neúspěchy s mečíky
Drahomíra Holíková

Vážení přátelé mečíkáři,
poslední 133. číslo Gladirisu mne velmi překvapilo, především článek z
přednášky pana Ing. Václavíka a také hodnocení roku 2011, kde se uvádí, že se
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nikdo svými neúspěchy nechlubí. Tak se o to pokusím já. Že pěstování mečíků
vyžaduje mnoho pečlivosti, preciznosti a znalostí, které člověk získává postupně,
jsem zjistila již dávno.
Můj tatínek odebíral časopis „Zahrádkář”, kde jsem v inzertní části našla
nabídku objednání hlíz mečíků ve 4 odrůdách po 5 hlízách. Na dvě odrůdy z této
zásilky si vzpomínám ještě dnes, byly to růžový PRAHA a tmavě červený UNCLE
TOM. Bílé nevyrostly, uhynuly. V září, po vyrytí jsem je dala na půdu, kde jsme měli
seno.
Jenže na Potštátu, ve výšce 500 m nad mořem začíná zima brzy a byl mráz –5
°C. Když jsem je chtěla po 14 dnech očistit a uložit, zjistila jsem, že jsou měkké,
zmrzly. Ale zbyl nějaký brut. Ten jsem na jaře vysela a do podzimu některé i
vykvetly. Pak jsem je další roky sušila na skříni nebo pod postelí. Mečíky byly
množivé, skoro každá hlíza se během vegetace rozdělila na dvě nové. V roce 1965
jsem se provdala a vzala své mečíky do Hranic na Moravě, které jsou položeny níže,
ve 400 m nad mořem.
Zde jsem si zase podle jiného inzerátu „zašlu drobné hlízy a brut na
dopěstování ve směsi” doplnila svou kolekci mečíků. Bylo toho asi 300 malých hlízek
a brutu. Vysadila jsem je a některé i vykvetly. V Hranicích byly vyvěšené plakáty,
které oznamovaly, že bude výstava mečíků. Tak jsem natrhala kytici, že mi pěstitelé
řeknou, co jsou to za odrůdy. Nevěděli, ale upozornili mě na velkou výstavu mečíků
v Kroměříži a navrhli, abych jela s nimi. Přestože pan Klipec a ostatní byli již starší,
vzali mne sebou. Takový šok jsem zatím nezažila, sál plný mečíků! Taková krása a
tolik odrůd, že mé nadšení neznalo mezí. Byl tam pořadatelem pan Bernard Dinter a
řekl, že pokud bychom chtěli, můžeme se přihlásit do klubu mečíkářů. Stalo se! Od
tohoto přítele jsem dostala své první mečíky se jmény. Koupila jsem si knížku Mečíky
a později i slovenskou knihu o pěstování mečíků od pana Adamoviče. Tehdy bylo
vžité, že se po sklizni nechával na sklizených mečíkách stvol o délce 5 až 10 cm. A to
je chyba, podpoří se tím středová hniloba hlíz. Také jsem chtěla pěstovat nové
odrůdy ze semen, pomáhali mi motýli a včely. Velice se mi líbila odrůda TATTOO,
okatá miniatura, a za čtyři roky jsem se dočkala ze semen této sorty růžově
špinavého semenáče s okem nic moc, žádná krása. Tak jsem to vzdala, když z tisíce
semenáčů je pravděpodobnost jednoho lepšího výpěstku, než jsou rodiče. Tak to
raději přenechám odborníkům, já to nejsem.
Další ztráty jsem měla při povodních, odešly některé odrůdy, které stály dlouho
ve vodě a shnily. Též když jsem vysadila na poli, ožraly mi listy a vršky květů u
mečíků srnky nebo zajíci. Jedna srna měla dva koloušky přímo v našem sadě,
manžel je objevil, když sekal trávu na seno. Taky u mne řádily třásněnky, máčela
jsem pak hlízy v Metationu, až mě z toho bylo večer špatně. Nechala jsem je do rána
venku, aby oschly a vyvětraly. Slepice byly bystřejší a vstávaly dřív, 3 bedničky mě
vysypaly a byla z toho směs. Nezbývalo než v létě vyvazovat jmenovky, aby z toho
zase byly odrůdy. Další chybou bylo uložit hlízy do igelitového sáčku. Do jara vše
shnilo.
Toto jsou mé začátečnické chyby, snad se z nich poučíte. Za velmi dobrou
radu považuji, když na schůzi ukázali členové jak utrhnout květ bez listů s dlouhou
stopkou.
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