ZPRAVODAJ GLADIRIS č. 138
Ročník XLVI, prosinec 2014
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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Výbor SZO ČZS Gladiris zve všechny členy na

výroční členskou schůzi,
která se koná v sobotu 28. února 2015 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.
11.

Volba návrhové a mandátní komise
Zpráva o činnosti SZO za rok 2014
Zpráva o hospodaření za rok 2014
Zpráva revizní komise
Zpráva hospodáře
Organizační záležitosti
Přestávka
Diskuse
Návrh usnesení
Schválení usnesení
Tombola
Závěr
Oběd

Schůze výboru SZO proběhne v pátek 27. 2. od 16 hodin. Po jejím skončení bude
připraveno komentované promítání fotografií a videozáznamů. V sobotu před VČS od
7 hodin burza mečíků a dalších rostlin.
Prosíme členy, kteří přijdou na výroční schůzi, o věcné ceny do tomboly!
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 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. 2015 na adresu: Petr
Zagora, Ostravská 94, 735 51 Bohumín-Vrbice, telefon 596 031 212, 725 824 534,
e-mail zagorapetr@o2active.cz, zagorapetr@seznam.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
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Bohumín-Vrbice.
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 března 2015.
Výbor Gladirisu děkuje těmto členům za dobrovolný příspěvek na zpravodaj Gladiris
v celkové částce 6030 Kč a 20 €:
Marii Adamové, Miroslavu Badalovi, Václavu Bajarovi, Miroslavu Bandochovi, Márii
Čapkové, Ivanu Dostálovi, Miloši Dostálovi, Josefu Faitovi, Petru Hanzálkovi,
Františku Hlaváčovi, Ing. Vojtechu Chmelíkovi, Libuši Jampílkové, Františku Jíchovi,
Štefanu Jeníkovi, Vladislavu Ježkovi, Miloslavu Kašparovi, Jiřímu Křivánkovi, Ing.
Františku Kuchařovi, Ing. Oldřichu Marečkovi, Alojzu Mikuláškovi, Lubomíru
Rýparovi, Ing. Dušanu Slošiarovi, Vladimíru Soukupovi, Ivaně Škodové, Mgr. Zdeňku
Šourkovi, Janu Špačkovi, Márii Vaňové, Mgr. Janě Verešové, Petru Zagorovi,
Jaroslavě Zbrankové a Antonínu Žufanovi.
Blahopřejeme našim členům, kteří se v roce 2015 dožívají významných
životních jubileí:
60 let Miroslav Bandoch, Jaroslav Toušek
65 let Vlasta Čablová, Pavel Horník, Libuše Jampílková, Anton Mego, Alojz Mikulášek,
Piotr Wistuba
70 let Ludmila Kaprálková, Karel Meloun, Ing. Oldřich Mareček, Jiří Palát, Ing. Václav
Skala
75 let Jiří Kordík, Vlastislav Koudela, Jiří Petr, Jan Vedral
80 let Ladislav Dlugoš, Věra Drábková, František Hlaváč
81 let Stanislav Podoubský
82 let Petr Gajdík
83 let Ing. Vojtech Chmelík, Vlastimil König, František Kovařík, Josef Mikulec, Karel
Utratil
85 let Jaroslav Panec, Antonín Žufan
86 let Ing. Bedřich Růžica
87 let Václav Bajar, Josef Fait, Jiří Křivánek
89 let Vlastimil Novák, Ján Roman
90 let František Broj
91 let Jiří Dvořák
92 let Věra Šťastná
Změny v členství v r. 2014:
Ukončili členství: Ing. Jan Lubojacký, František Ocelík, Josef Murin.
Zemřeli: Bernard Dinter, Václav Strnad.
Noví členové: Karel Dočkal, Jozef Kocian, Ludmila Kovářová.
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Celé léto mezi květy
Petr Mimránek

Všichni máme v podvědomí letošní počasí, které mnohé potrápilo či zaskočilo.
Jaro vypuklo brzy a umožnilo včasnou výsadbu nejen brutu mečíků, ale i ostatních
květin a zeleniny. Ze zkušenosti vím, že s výsadbou mečíkových hlíz je vhodné
posečkat až na teplý květen a překonat nutkání sázet co nejdříve. Po výsadbě brutu
dobře zapršelo, což byla dá se říci výhra, ale po výsadbě hlíz, u mne 5. až 15.
května, začaly letošní extrémy. Několik silných hlíz IVORY QUEEN a SHOWMANS
DELIGHT jsem vysadil do květináčů začátkem dubna ve skleníku, aby vykvetly včas
a bylo je možné použít ke křížení, což se mě vyplatilo, ale hlízy se vyčerpaly, i když
byly v přepařené půdě. Již koncem května nastalo dlouhodobé sucho s vysokými
teplotami, které v jiných létech bývají až v červenci či srpnu. Extrémní výkyvy
teploty, několik dní velmi horko a několik dní zase velmi chladno, nepřispěly k
vegetační pohodě. Před kvetením mečíků se lokálně vyřádily bouřky s kroupami, u
mne velmi silný vítr mečíky úplně položil k zemi. Je to daň za pěstování v otevřené
krajině. Celé řady, které právě vytvářely klasy, se srovnat nedaly, tak za pár dní byla
většina porostu ohnutá do písmene L. Nedalo se v porostu procházet a tedy ani plít
a plevel si začal libovat. V okolí opravovali lidé kurníky a zahradní domky s
utrhanými střechami, u sousedů v zahradě padlo několik starých stromů. Nepomohlo
lomení rukama, bylo potřeba porost, pokud to šlo, srovnat. Jsou to lokální pohromy,
které se někomu vyhnou a jinému ne.
Jaké bylo mé překvapení, když jsem s panem Novotným navštívil před výstavou v
Myslovicích zahradu s porosty mečíků Ivana Šarana. Nad těmi mečíky srdce doslova
jásalo a chvála byla zbytečná. Řady semenáčů perfektní kvality. Tomu říkám
mečíkářské mistrovství. Ivan říkal, že má snad nejlepší sezonu v životě.
Mé velké díky patří panu Novotnému, jehož zásluhou jsem mohl absolvovat skoro
všechny hlavní výstavy. Napřed to byly Turčanské Teplice a Krakovany. Opravdu
velmi zdařilé výstavy, překvapilo mne, že již na přelomu července a srpna zde byly
velmi krásné klasy pozdních odrůd jako je Of Singular Beauty, Ivory Queen i Waimea
Pamela včetně semenáčů z nich od Jurka Beličky. To byl obrovský zážitek včetně
srdečného setkání a pohoštění od slovenských kolegů. Pak následovala výstava v
Myslowicích v Polsku, Rapotín, Neznašov, Flora Olomouc, další květy ještě odvezl
pan Novotný i do Žiliny a Liptálu, pozvánku do Rybnika jsem musel již odmítnout.
Výstav bylo opravdu požehnaně, všichni chtějí květy a je těžko někoho urazit a květy
neposlat.
Celý rok i přes tyto výkyvy počasí byl pro květiny příznivý. Začalo to krásnými
tulipány a narcisy. Tyto nádherně kvetly a měly ukázkové počasí. Hyacinty odnesli
podzemními cestičkami hryzci někde k sousedům, tak jsem se na krásně rozkvetlé
hyacinty jel podívat k panu Rýznarovi. Následně začaly kvést kosatce, letošní rok pro
jejich kvetení byl vynikající. Navštívil jsem s Dušanem a Leonardem kosatcové
zahrady u Antona Mega a pak u Pavla Nejedla. Přálo nám počasí a komentovat
všechny zážitky nad kosatci, jejich novými odrůdami a překrásnými semenáči se
nedají, je potřeba to vidět. Ukázkový byl i záhon mini kosatců, pěstitelé jim říkají
prckové a nesmím zapomenout na cibulkové irisy hollandiky, které je nutno držet v
chladu, aby nerostly a vysázet je velmi brzy na jaře. V našem podnebí snadno
vymrzají. Mají nádherné květy, podobné motýlům. V tuto dobu také kvetou pivoňky
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a vysoké trvalé phloxy, které jsem si dovezl od pana Haralda Juhra z Německa.
On šlechtil nejen denivky, ale i vysoké phloxy, kterých měl vysetou celou
pronajatou zahradu a vybíral z tisíců semenáčů nepřeberných barev ty nejlepší, mohl
jsem si vyrýt kolik jsem chtěl. Máme také phloxy drumondii, nízké letničky, a phloxy
trvalkové, celé koberce květů na skalce. A to nemluvím o dalších květinách,
afrikánech, karafiátech, astrách, ciniích, hledících od kterých si vyměňuji semínka s
panem Rýznarem, který také dělá výsevy letniček a selektuje nejlepší z nich.
No a kosatce ještě dokvétaly a začaly denivky kvést do plné krásy. Starý
sortiment jsem postupně nahradil novými neskutečnými odrůdami dovezenými od
Lukon Bulbs. To jsou nádherné zážitky, když denivky po teplé a deštivé noci naplno
rozkvetou. Chodil jsem je prohlížet i několikrát denně. Současně také kvetly
semenáče Iris spuria a japonské kosatce. Nesmím zapomenout ani na kosatce
sibiřské. A to již začínaly kvést jiřiny a lilie. Mám několik velkokvětých jiřin od pana
Dvořáka a lilie od Antona Mega. Opravdu krásné jsou hybridy z Lilium henryi, které
jsem nechal v zemi i druhým rokem, kdy předčily všechna očekávání.
Všechno samozřejmě dá hodně práce, přenášení, psaní cedulek, výsevy, značení
semeníků, sázení a okopávání, sklizeň mečíků a sázení tulipánů před zimou.
Tímto jsem se podělil o své zážitky z celého letošního léta a zakončit bych to chtěl
vzpomínkou na kamaráda Alfreda Friedsama, obětavého pomocníka, který byl
platným členem otrokovické skupiny Gladirisu v jejích vzletných časech a letos v létě
odešel do mečíkového a kosatcového nebe.

Vylepšení klasifikačních barevných tabulek NAGC
James Madson, překlad Petr Mimránek

Člen klasifikační komise NAGC I. James Madson po čtyřicetileté práci s gladioly
podal několik návrhů na vylepšení barevných tabulek. Po přednesení svých návrhů
na konventu NAGC v Kalamazoo, stát Michigan, dne 10. března 2014, výbor hlasoval
o jejich přínosu a souhlasil s novou barevnou stupnicí, tak jak je uvedeno v letním
bulletinu Glad World č. 278.
V průběhu let jsem si všiml mnoha špatně zařazených odrůd, a to jak barevně,
tak také v menším množství i velikostně. Barevná klasifikace nebyla upravována po
několik desetiletí. Některé důležité změny jsme opravili ihned. Tato klasifikace by
měla být pro každého jednodušší.
Klasifikační tabulka obsahuje dvacet barev: white – bílá, green – zelená, cream –
krémová, yellow – žlutá, orange – oranžová, buff – barva světlé kůže, salmon –
lososová, pink – karafiátově růžová, red – červená, black red – černě červená, rose
– barva růže, black rose – černě růžová, lavender – levandulová, purple –
purpurová, blue – modrá, violet – fialová, tan – bronzová-tříslová, brown – hnědá,
grey – šedá-písková a smoky – kouřová. Květy gladiol jsou vybarveny jednou,
dvěma nebo třemi základními barvami, červenou, žlutou a modrou, které smícháním
tvoří barvy sekundární, z nichž nejpozoruhodnější jsou oranžová, zelená a fialová.
Terciární barvy (ve třetí řadě) jsou buff, lososová, růžová-rose, levandulová,
purpurová, tříslová, hnědá, šedá a kouřová, které vznikají mícháním základních a
sekundárních barev. Bílá smíchaná s červenou dává růžovou a bílá se žlutou dává
krémovou. Odstíny obsahující černou barvu se kombinují s červenou a růžovou na
5

černě červenou a černě růžovou jako samostatné různé barvy. Květy s okem či
skvrnou jiné barvy než je základní a nebo jiné intenzity základní barvy značíme
lichým posledním číslem kódu (01). Květy s barevnými okraji nebo barevnou
coronou oka či hrdla pravděpodobně obsahují i další barvy a toto vyznačíme v
přesném popisu odrůdy.

Color

Barva

White
Green
Cream
Yellow
Buff
Orange
Salmon
Pink
Red
Black Red
Rose
Black Rose
Lavender
Purple
Blue
Violet
Tan
Brown
Grey

Bílá
Zelená
Krémová
Žlutá
Krémově oranžová
Oranžová
Lososová
Lososově růžová
Červená
Černočervená
Růžová
Černorůžová
Levandulová
Purpurová
Modrá
Fialová
Žlutohnědá
Hnědá
Šedá

Bledá

Světlá

Střední

Tmavá

02 (03)

04 (05)

06 (07)

12 (13)

14 (15)

16 (17)

30 (31)
40 (41)

22
32
42
52

24
34
44
54

26
36
46
56

60 (61)

62 (63)

64 (65)

66 (67)

70 (71)

72 (73)

74 (75)

76 (77)

80 (81)

82 (83)

84 (85)

86 (87)

Ostatní

00 (01)
10 (11)
20 (21)
(23)
(33)
(43)
(53)

(25)
(35)
(45)
(55)

(27)
(37)
(47)
(57)
58 (59)
68 (69)
78 (79)
88 (89)

90 (91)
92 (93)

94 (95)

98 (99)
96 (97)

Kouřové odstíny se klasifikují kódem čisté barvy s přidaným znakem S za kód.
Výhody nových barevných klasifikačních tabulek NAGC
1.
Současná klasifikační tabulka NAGC obsahuje dvacet výše uvedených barev.
Barva mečíku krémová či smetanová, barva kůže buff a fialová se dají snadno v
klasifikaci najít. Lichá druhá čísla 1, 3, 5, 7 a 9 poukazují na nápadné znaky (oka
nebo skvrny různých barev, tvarů či velikostí). Novou změnou je klasifikace bledě
žluté jako krémová 10 nebo 11. Světle žlutá, středně žlutá a sytě žlutá zůstávají jako
dříve. Barvy červená a zelená nemají bledé třídy, jak je zřejmé z aktuálního
přehledu.
2.
Význam slova šarlatová odpovídá jasné barvě červené a oranžové. V
tabulce nemáme kolonku pro barvu šarlatovou – scarlet. Jasná nebo utlumená
jakákoliv barva mečíku není exprimována v jiných barvách. To odstraní dřívější
zmatek vzniklý používáním hvězdičky* a přesně definuje barvu jasně červenou 52 a
jasně oranžovou 36, které by neměly být zařazeny do skupiny lososových odstínů. Je
zřejmé, že mnoho gladiol je barevně špatně klasifikováno kvůli tomuto šarlatovému
problému. Nejlepším řešením je červeně šarlatovou a oranžově šarlatovou odstranit
z klasifikace. Jas a odstíny barvy nelze vždy přesně určit na vzorníku barev a také
nedostatku místa v tabulce. Upřesnění by mělo být součástí popisu v mečíkovém
katalogu, webové stránce atd.
6

3.
Nejlepší je určit barvu mečíku pro klasifikaci v přirozeném světle, na slunci.
Umělé osvětlení v místnosti může být velmi zavádějící, zvláště u veselých a pestrých
barev a zejména u barev tmavých.
4.
Barevná klasifikace mečíku u nových kultivarů může být problémem, když
se setkáme se směsí či kombinací dvou a nebo dokonce více barev. Společná
barevná kombinace zeleno-žlutá nebo žluto-zelená, červeno-oranžová nebo
oranžově-červená, červeno-růžová nebo růžovo-červená, lososově-růžová nebo
růžovo-lososová, levandulově-růžová nebo růžově-levandulová, bílá nebo krémová,
levandulově-modrá nebo modro-levandulová, modro-fialová nebo fialovo-modrá,
tříslová nebo hnědá, šedá nebo kouřová. Jedna dominantní barva pro klasifikaci ze
dvou a nebo tří barev se určí kontrolou květu od vnějšího okraje, přibližně jeden až
dva cm ze tří nejvýrazněji vybarvených lístků. Výjimkou jsou květy s lemováním a
nebo prstencem. Lichá druhá čísla upozorňují na jiné nápadné zbarvení.
5.
Při popisu nového druhu, dominantní barvou pro klasifikaci je poslední ze
dvou uvedených. Například levandulově-modrá je klasifikována jako modrá a
podobně.

Mezinárodní výstava mečíků 2014 v Neznašově
Ing. Dušan Slošiar

Na podzim minulého roku objevila starostka naší obce Hana Bartušková moje
plantáže kosatců za Neznašovem a hned začala vyzvídat, k čemu takové množství
kytek pěstuji. Tak jsem ji informoval, že to mám jako koníčka, že se zabývám
šlechtěním kosatců a také že jezdím na výstavy, kromě Čech také na Slovensko a do
Polska. Hned se toho chytla a zeptala se, proč tedy neudělám výstavu tady u nás v
Neznašově. Tak jsem jí sdělil, že nevím kolik by chtěla za pronájem kulturního
domu. Okamžitě mi odpověděla, že obec by byla jako spolupořadatel, takže by to
bylo zadarmo. Navíc že to projedná s atomovkou v Temelíně, která by to dala do
sponzorských akcí oranžového roku 2014 a veškeré náklady na výstavu by hradila
atomovka. Je fakt, že o výstavě tady u nás jsem už uvažoval několik let, asi 700
lahví od mléka jsem měl uskladněno ve stodole u Jirky Petra v Plané nad Lužnicí, po
zrušení jejich zahrádkářské organizace. Tímto návrhem mi starostka přihrála na
smeč, netušila, že já jsem pro každou špatnost, tak jsem jí odpověděl, že tu výstavu
tedy u nás udělám.
Od členů Gladirisu dostávám žádosti, abych jim poradil s organizováním výstavy,
proto se tady trochu rozepíši, co jsem musel zajistit. Termín jsem stanovil na
polovinu srpna 16. – 17. 8., kdy v našich končinách mečíky začínají kvést naplno.
Přes zimu jsem udělal návrh plakátu, který starostka odnesla na atomovku. Tam byli
nadšeni, protože to byla akce, kterou tady ještě neměli a byla to vítaná změna v
závodech hasičů a dětí na koloběžkách. Stala se z toho hlavní akce oranžového roku
JETE. Na schůzi Gladirisu v Otrokovicích jsem dal pozvánky Koníčkovi, Šaranovi,
Kovaříkovi, Wistubovi, Mimránkovi, Zagorovi a Martinčanom. Osobně jsem potom
ještě navštívil a pozval MUDr. Kříže s Ing. Slavíkovou, Ing. Domského a samozřejmě
Jirku Petra. V květnu jsem zajistil ubytování pro vystavovatele a naplno jsem začal
pracovat na výstavě 14 dní před jejím zahájením. Nakoupil jsem v OBI ohoblované
latě, a dva dny jsem vyráběl stojánky na jmenovky, nechtěl jsem totiž zažít situaci
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jako jednou na výstavě v Martině, když se otevřely okna, tak cedule si daly rozchod
po celé místnosti. Půl dne jsem řezal přes 1000 jmenovek z kartonu, který mě
sehnal Jirka Petr u nich z tiskárny, jako odpad při tisku kalendářů. Tři dny práce mě
zabraly lahve, které jsem musel dovézt od Jirky a taky si půjčit 300 lahví od MUDr.
Kříže ze Žirovnice, také nějaké velké vázy, a následně je všechny umýt. Hlídat
starostku, aby zajistila vytištění 50 plakátů a poutače, které jsem rozvezl po okolí
týden před výstavou, pověsit poutač na kulturák a taky zajistit nějaké pozornosti
vystavovatelům. Zajistit a dovézt poháry na odměny vystavovatelům. Upřesnit počet
ubytovaných vystavovatelů a zajistit pro ně večeři, snídaně a oběd. Nařídit
manželce, aby upekla buchty. Týden před výstavou jsem si vyzvednul na úřadě klíče
od kulturáku, vyházel jsem židle na pódium za oponu, natahal všechny stoly z
ochozu, pódia, kuchyně do sálu a rozmístil je a taky zajistil ubrusy. Dva dny jsem
plnil láhve a vázy vodou a vozil jsem je do kulturáku na stoly a následně tam
rozmístil stojánky se jmenovkami na popis odrůd. Dva dny před výstavou jsem
vlítnul do kukuřice, uřezal 40 rostlin a s kamarádkou Monikou Nedbalovou jsme
omotali železné sloupky v sále kulturáku a taky zamaskovali kabely na ochozu.
Natahali jsme věci na aranžování a dekoraci, pletivo, stuhy, květináče, pařezy a
hlavně namočili cihly s florexem, který jsem si u Moniky zajistil měsíc před výstavou.
Ve středu před výstavou jsem zajel k Jardovi Koníčkovi pro mečíky, protože Jarda
a Ivan Šaran šli hájit barvy Gladirisu na Floru Olomouc, ale květy na výstavu mě byli
ochotni dát. Od Ivana Šarana mě nádherné klasy přivezl Piotr Wistuba, který přijel i
s Petrem Zagorou. Taky jsem si postupně z bankomatu vytáhl 30 000 Kč, abych
mohl vystavovatelům proplatit ubytování a cestovní výlohy, kde jsem proplácel za
každý km sem a zpět 4 Kč. Slovákům, kteří přijeli mikrobusem, jsem proplatil taky
veškeré cestovní náklady, což činilo 9500 Kč. Den před příchodem vystavovatelů
jsem začal navážet rákos, ozdobné trávy, bodláky, černobýl, zlatobýl, cínie na
aranžmá a taky mečíky jak do aranžmá, tak na kytice pro hosty výstavy. Hodně mi
toho poskytl Jirka Petr z Plané nad Lužnicí a taky mě nařezal několik velkých tašek
molitanových kostek 5x5x4 cm na fixaci klasů v láhvích. Ty molitanové kostky je
výborný nápad od Jirky, nedrolí to jako polystyrén, a dá se to opakovaně použít.
Týden před výstavou jsem oslovil 4 děvčata důchodkyně p. Litovou, p. Prokšovou, p.
Schmidmayerovou a p. Koubovou, aby mne v průběhu výstavy dělaly dozor nad
kasičkou, počítaly návštěvníky a taky kdyby došlo k převrhnutí nějaké vázy, aby to
byly schopné napravit, já jsem tam neustále nemohl být přítomen, musel jsem se
taky trochu věnovat vystavovatelům. Den před výstavou jsem ještě zhotovil na
velkou polystyrenovou desku nástěnku o naší organizaci Gladiris. Byl to dobrý
nápad, protože z toho, jak jsem si všimnul, hodně čerpali i novináři do oslavných
článků o výstavě v Neznašově, jak v tisku, tak na internetu.
Ráno před příchodem vystavovatelů jsem ještě zplundroval zahrádku manželce,
kde jsem nařezal květy na aranžování. V pátek odpoledne začali najíždět
vystavovatelé, poslední přijeli Martinčani okolo 16.00, tak se instalace výstavy
protáhla do 20.00. Musím obzvlášť pochválit Moniku Nedbalovou, Ing. Marii
Slavíkovou a zejména Márii Windischovou, které doplnily výstavu nádherným
aranžmá. Po večeři jsem měl ještě připravené posezení u mě v pergole, taky byl
poučen náš německý ovčák Bak, že se bude k vystavovatelům chovat slušně, no
nakonec jsem od tohoto záměru upustil, protože jsme se opozdili a taky celé
odpoledne proběhlo několik bouřek. Po ubytování vystavovatelů jsem ještě
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zlikvidoval zbytky po aranžování a doma natisknul cedule vystavovatelů, které jsem
ráno roznesl a taky jsem přinesl odměny a poháry pro vyhodnocení výstavy.
V 9.00 jsme zahajovali výstavu za přítomnosti ředitele Jaderné elektrárny Temelín
Ing. Miloše Štěpanovského, starostky naší obce Hany Bartůškové a jihočeské
televize. Já jsem byl trochu nervózní, protože těsně předtím jsem si utahoval opasek
a jako na potvoru mě prasklo poutko na kalhotách. Tak v době celého úvodního
ceremoniálu jsem nafukoval břicho, aby mi kalhoty v záři reflektorů kamery nespadly
na kolena. No nakonec všechno dobře dopadlo. Ředitel JETE předal pohár Jaroslavu
Kovaříkovi z Bratislavy za jeho semenáč S-13, který obdržel titul Grand Champion.
Dále byly předány poháry starostky za mečíky, které vybrala laická porota v čele se
starostkou, a to následovně:
Petr Mimránek z Mysločovic – odrůda STAR PERFORMER
Ing. Vladimír Domský z Úštěku – odrůda KOKETKA
Ing. Marie Slavíková z Horní Vsi – odrůda SESTRA ŠTĚSTÍ
MUDr. Josef Kříž z Žirovnice – odrůda PARÁDNICE
Mária a Mário Kajsovi ze Žiliny (SR) – odrůda PARADOX
Mária Windischová ze Slovenského Pravna (SR) – odrůda FEŠANDA
Dušan Viluda z Košťan nad Turcom (SR) – odrůda OSTROV LÁSKY
Peter Lelek z Vrútok (SR) – semenáč Le 132
Juraj Belička ze Sklabine (SR) – odrůda XIXI
Petr Zagora z Bohumína – odrůda VANILKA
Ivan Šaran z Prostějova – semenáč S 50/11
Viliam Paulíny z Košťan nad Turcom (SR) – odrůda ARAMIS
Jozef Kocian z Bytče (SR) – odrůda KONTRAST
Ing. Dušan Slošiar z Neznašova – odrůda ROSA V IZUMRODĚ
Jiří Petr z Plané nad Lužnicí – odrůda OLYMPIA
Piotr Wistuba z Rybnika (Polsko) – odrůda RANNÉ OČI
Jaroslav Koníček ze Sadské – odrůda MARČET
MUDr. Juraj Matušek z Martina (SR) – odrůda SAMBA
Za aranžmá výstavy obdržela pohár starostky Monika Nedbalová z Neznašova. Na
konci zahájení výstavy jsem předal kytice manželce sponzora JETE Ing.
Štěpanovského a starostce naší obce Haně Bartuškové, od které jsem následně
obdržel vyhranou sázku, a to láhev 12 hvězdičkové Metaxy. Při návrhu na
uspořádání výstavy se se mnou totiž vsadila, že ty kytky mě lidi na poli do jara
rozkradou, a vyhrál jsem. Po zahájení výstavy jsem s vystavovateli před obědem
provedl malou procházku, abych jim ukázal okolí Neznašova, a to zejména vyhlídku
na soutok Lužnice s Vltavou, kdyby náhodou mě někdy hledali, tak aby věděli, kam
chodím na ryby a kde mě najdou, kdybych nebyl doma. Protože stále trvalo
bouřkové počasí, tak po obědě v místní hospodě jsem vyplatil cestovní náklady
vystavovatelům, obdržel jsem od Juraje Beličky sklenici vynikajícího medu a od Petra
Mimránka vlastnoručně vypěstovaný sladký meloun. Manželka rozdala buchty, koupil
jsem pití na cestu Slovákům pro případ ztroskotání na naší vyhlášené dálnici do Brna
a vypakoval jsem je zpátky do světa. Akorát náš pes, německý ovčák Bak, byl
nešťastný, že si nekousnul.
Výstava měla velký úspěch, návštěvníci počmárali chvalozpěvy 11 stran obecní
kroniky, rozsáhlé pochvalné články o výstavě otisknul Jihočeský deník, časopis JETE
Temelínky, týnský Vltavín, všemyslický zpravodaj a dva rozsáhlé články se objevily v
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blozích na internetu. Vstup na výstavu byl zdarma s možností dobrovolného
příspěvku, kde se nashromáždilo 19 500 Kč. Protože mi obec uhradila náklady na
cestovné vystavovatelů, jejich ubytování, stravování, nákup pohárů a zajištění
plakátů, po odečtení ostatních nákladů, které jsem měl, jsem si mohl dovolit z této
sumy poslat 4000 Kč jako sponzorský dar na účet naší organizaci Gladiris a 150 euro
jsem taky poslal slovenské organizaci Gladiola Martin. V neděli se starostka rozhodla,
že prodlouží výstavu ještě na pondělí, tak odpoledne to nechala jednou vytroubit v
jihočeském rozhlase a byl jsem překvapen, že v pondělí přišlo ještě 200 návštěvníků
na toto jedno vyhlášení. Je to poučení pro případné další uspořádání výstavy, že
jihočeský rozhlas poslouchají hodně starší generace a reklama tady je daleko
účinnější než plakáty. Jihočeská televize taky natočila pěkný šot z této výstavy,
můžete se na něj podívat na www.gladiris.cz na stránce Výstavy a taky na fotky z
této výstavy.
Celkem bylo vystaveno asi 3000 mečíků v 950 vázách, víc se jich do sálu nevešlo.
Výstavu zhlédlo i přes nepříznivé počasí 1023 diváků. Musím se přiznat, že mě
hladily na duši povzdechy návštěvníků při opouštění kulturáku slovy „to byla ale
nádhera“. Nelituji 14 dní nepřetržité práce na této výstavě a děkuji všem, kteří se
zúčastnili.

„Do Neznašova cesta dlouhá.‘‘
Môj pohľad na Medzinárodnú výstavu gladiol
Jozef Kocian

Neznašov 16. 8. – 17. 8. 2014
Dušana Slošiara poznám iba z naších výstav na Slovensku. Vždy prinesie
množstvo parádnych kvetov. Nielen svojích, ale aj od ostatných členov Gladirisu.
Preto som spolu s inými členmi z Gladioly Martin s radosťou prijal pozvanie na prvú
Medzinárodnú výstavu v Neznašove.
Už do polských Myslowic sme si vyskúšali spoločnú dopravu, čo sa ukázalo ako
správny ťah. Deväťmiestny priestranný mikrobus, mladý profesionálny vodič Aďo, to
je dobrý predpoklad úspešného výletu cez celé Československo. „Starí páni ”, ktorí
dovtedy kočírovali niekoľko áut, boli odbremenení. Naskytla sa možnosť spolu si
pohovoriť, alebo len tak zdriemnuť. Lenže ten tankodrom, ktorému hovoria
„dialnica“, nedovolí kľudný rozhovor a driemoty už vôbec nie.
Po niekoľkých hodinách trmácania nás vítajú malebné južné Čechy a Neznašov.
Polovica augusta, nepríjemné vlhko a chlad nás budú sprevádzať celý čas. Hneď pri
vstupe do kultúrneho domu, kde sa výstava konala, bolo jasné, kto tu velí a kto to
všetko ťahá. Starý lampasák sa nezaprie. Organizácia a poriadok boli evidentné od
samého začiatku. Sála sa zapľňala kvetmi kolegov, ktorí prišli skor. Niektorí kvety iba
poslali, lebo sa zúčastnili výstavy Flora Olomouc, ktorá sa konala v tom istom
termíne. Prekvapil ma poľský kolega Piotr Wistuba, ktorý meral cestu až z poľského
mesta Rybnik. Sympatická pani starostka vybrala od každého vystavovateľa jeden
kvet, ktorý odmenila pohárom. Bol to pekný počin, ktorý bol ocenením práce a
snahy každého vystavovateľa. Ocenenie Grand Champion získal Jaroslav Kovařík.
Ubytovanie v chatkách horského kempu bolo vcelku romantické, len ten chlad a
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vlhko. Večer sme sa stretli všetci v jednej chatke. Výmena skúseností, zážitkov a
„kultúrny program”.
V Neznašove sa asi nekradne. Pani starostka sa s Dušanom stavila o to, že
kosatce na pozemku za obcou dlho nevydržia. Kosatce nikto „nesprivatizoval“ a
Dušan stávku vyhral. Odmenou mu bola flaša tekutiny „plnej slnka“ – to som ale
krásne napísal. Dušo mal pre nás program na dva dni. Len to vlhko a tá zima. Kedže
nás za týždeň čakala posledná výstava sezóny v poľskom Rybniku, nechceli sme
riskovať ochorenie a tak sme išli v sobotu po slávnostnom otvorení výstavy domov.
Aj napriek tomu som presvedčený, že sa výstava Dušanovi vydarila a mala úspech.
Môj príspevok nemal za cieľ odborné hodnotenie. Je iba pohľadom na podujatie,
ktorého som sa rád zúčastnil a ktorým Dušan Slošiar bezpochyby urobil radosť
každému, kto ho navštívil.

Zpráva o 44. výstavě mečíků v Nemyčevsi
ve dnech 16. – 17. srpna 2014
Libuše Jampílková

Když jsem před několika lety psala zprávu o výstavě, vyslovila jsem přání,
abychom se dočkali 40. výročí. My jsme toto číslo překročili a mohu radostně
oznámit, že už máme v plánu již další, 45. výstavu. Malá skupinka nadšenců, která
kolem výstavy intenzivně pracuje, se nechce vzdát a už připravuje další ročník. Ten
letošní jsme měli ztížený tím, že škola procházela stavebními úpravami a výměnou
oken, na přípravu jsme měli jen pár dní před výstavou. Byli jsme také ochuzeni o
některé prostory, které jsme dříve běžně využívali. Přes velké překážky si ale
myslím, že to byla výstava krásná a návštěvníky uspokojila. Snažíme se je nalákat i
doprovodným programem, spojeným s křtem nových semenáčů, autogramiádou
osobností a různými žánry hudby. Letos nás navštívila oblíbená herečka Hana
Maciuchová, která pokřtila semenáč šlechtitele mečíků pana Soukupa „ABUŠKA“ a
semenáče pana Koníčka „HANA“ a HEJLOVÁ“. V neděli mezi nás přijel Karel Štědrý s
manželkou a pokřtili semenáč pana Soukupa jménem „KADLAS“ Oba byli nadšeni
naší výstavou a vyslovili velký obdiv. Pravidelnými návštěvníky jsou herec Josef
Dvořák s manželkou.
Bohužel mečíkářů, kteří jsou ochotni nám dovézt své výpěstky, ubývá, přesto si
myslím, že se nám podařilo vystavit květy vcelku v dobré kvalitě. Zasloužili se o to
vystavovatelé mečíků: Vl. Soukup, Fr. Jícha, J. Koníček, J. Toušek, J. Bystrý a L.
Jampílková. Krásná byla i velká expozice jiřin P. Brzáka ze Slovče, člena Dagly.
Doplňující aranžmá provedli Klára Novotná, Martina Červená a Jiří Kubela.
Výstavu navštívilo přibližně 1000 lidí, kteří také hodnotili jednotlivé expozice.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

místo:
místo:
místo:
místo:
místo:
místo:

L. Jampílková – mečíky
J. Bystrý – mečíky
L. Brzák – jiřiny
J. Koníček – mečíky
J. Toušek – mečíky
Vl. Soukup + Fr. Jícha – mečíky
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Vyhodnocení exponátů:
1. místo:
MAXIM – L. Jampílková
PROCYON EXOTIC – J. Toušek
AMIRAL – Vl. Soukup
MAGIJA CVETA – J. Koníček
2. místo:

LETTER PERFECT – L. Jampílková
mutace – J. Toušek
S-01-10-14 – F. Jícha
F2-1 – Vl. Soukup
YOU ANDY – J. Koníček

3. místo:

LA JOILA – L. Jampílková
nš. Toušek – J. Toušek
PRÉMIE – Fr. Jícha
S 11 – Vl. Soukup
MARČET – J. Koníček

Jak jsem uvedla, ve výstavách budeme pokračovat. V roce 2015 se uskuteční ve
dnech 15. – 16. srpna. Zveme všechny příznivce mečíků.

Výstava gladiol Rajecké Teplice 19. - 20. 7. 2014
Mária Windischová, Juraj Belička, Peter Lelek

Prvé letné stretnutie nadšencov a milovníkov gladiol spolku GLADIOLA MARTIN
bolo v Rajeckých Tepliciach. Výstava má 14 ročnú tradíciu a koná sa počas letných
slávností mesta.
Dlhodobé klimatické zmeny a podobnosť nášho počasia stredomorskému, skorý
nástup teplej jari, umožnil obsadiť prvú výstavu širokou škálou kvalitných a krásnych
gladiol v počte 530 kvetov a ďalšie v pestrom aranžovaní. V reprezentatívnej,
klimatizovanej sále mestského úradu sa stretlo deväť vystavovateľov a floristov.
Pestrý sortiment gladiol prezentovali Belička Juraj, Lelek Peter, Windischová Mária,
Fuzák Ľubomír, Kocian Jozef, Mindár Ján, Mikulášek Alojz, Kajs Mário, Kajsová
Mária, Zachar Teofil a nováčik Láder Peter a práce floristov Windischová Mária,
Majtán Milan, Lokajová Mária. Dálie vystavovali pestovatelia Alojz Mikulášek a Peter
Lelek. Vstup do miestnosti pútala výzdoba floristu Milana Majtána a Márie Lokajovej.
Výstavnú sálu skrášľovali kompozície od hlavnej aranžérky výstav Majky
Windischovej.
Čo obzvlášť zaujalo na stoloch vystavovateľov? U Tea Zachara skvostné tri klasy
OLYMPIE, svietivá červená na zriasených lupeňoch novinky AMORE MIO (Le. 15),
víťaz troch klasov RED LASSER, robustný SUPERLATÍV. Peter Lelek zaujal veľkou
kyticou cv. DENEB EXOTIC vo váze, semenáčom Le. 27 v oranžovo-ružových
"pastelkách", ORANGE EXPERT si tradične podržal 10 súčasne otvorených kvetov a
ORANŽOVÁ PENA so superzriaseným plnokvetom. Nováčik Peter Láder hneď na prvý
pokus "trhol" Grand šampióna výstavy s robustným semenáčom 07/07-5 so
súťažnými parametrami. Dobrý bol aj jeho ČOKO KRÉM so škoricovo mliečnym
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okom. Na stole Ďurka Beličku hviezdil víťazný semenáč 11-417 v typickom farebnom
štýle jeho kríženia na spôsob Timei a pod. Na stole Jozefa Kociana sme vzhliadli
pekné klasy cv. ELEGANT, CASTOR EXOTIC a miniatúrky IS THIS LOVE. Pekné 3
klasy PETRY, Danov Juríkov semenáč 06-02-01 s 12 ks súčasne otvorenými kvetmi
cviklovej farby v prísnom dvojrade patrili k expozícii Janka Mindára. Sorta HARET na
stole Lojza Mikuláška vyhrala medzi štvorstovkami a zaujal aj ČÍNSKY SEN či
PATRICIA ANN. Majka Windischová popri krásnom aranžmá stihla aj pôsobivú
expozíciu gladiol na čele s víťazným mini cv. JANKO HRAŠKO, zaujali aj "nestor" cv.
ANNA LEORAH, novšie HURON MASK (OSA ZLA), PENNY LANE či staršia hnedastá
klasika BRONZE STAR. Osobitnú pozornosť si zaslúžia aj jej nápadito štylizované
aranžmá pri vstupe do sály s názvami: „Internet v prírode“, venovaný nášmu
predsedovi GM, a „Spomienka na leto 2014“. V sále bola umiestnená kompozícia s
názvom „Srdce“ a „Anjel“ venovaná tým, ktorých sme tak milovali a nie sú medzi
nami. Vstup výstavy skrášľovali kompozície našich mladých floristov Milana Majtána
a Márie Lokajovej v podobe postavy ženy a muža v životnej veľkosti.
Viac ako 1000 návštevníkov obdivovalo krásu kvetov a aranžmá, mnohý svoje
pocity vyjadrili v knihe návštev spoločnou myšlienkou: „Pohľad na toľkú krásu je
balzamom na dušu, príďte zas.“
Touto cestou chceme poďakovať za ochotu a srdečnosť predstaviteľom MsÚ
Rajecké Teplice, ktorý nás každoročne hostia. Poďakovanie patrí aj ŽSK a
veľkoobchodu Flóra Žilina, za finančnú a materiálnu podporu.
Vyhodnotenie výstavy:
Semenáče malokveté
1. Bel. 11-417 pestovateľ Belička
2. Le. 204 pestovateľ Belička

Semenáče veľkokveté
1. Le. - 27 pestovateľ Lelek
2. Le. - 179 pestovateľ Lelek
3. Bel. 11 – 552 pestovateľ Belička

Veľkost. kat. 100-200
1. JANKO HRAŠKO pestovateľ Windischová
2. XIXI pestovateľ Belička
3. IS THIS LOVE pestovateľ Kocian

Veľkost. kat. 300
1. RAJATHOS pestovateľ Zachar
2. ASSOL pestovateľ Lelek
3. ESPERANTO pestovateľ Zachar

Veľkost. kat. 400
1. HARETH pestovateľ Mikulášek
2. MODERNA pestovateľ Zachar
3. JANTARNAJA BALTIKA pestovateľ Láder

Veľkost. kat. 500
1. PARADOX pestovateľ Lelek
2. ORANGE EXPERT pestovateľ
3. SERENADE pestovateľ Zachar

Kategória Exoty
1. SONE pestovateľ Láder
2. Bel.11 - 511 pestovateľ Belička
3. THÁLIA pestovateľ Lelek

Kategória 3 klasy
1. RED LASER pestovateľ Zachar
2. PASSOS pestovateľ Lelek
3. GREEN STAR pestovateľ Zachar
4. LÍVIA pestovateľ Zachar
5. JUNGLE FLOWER pestovateľ Láder

Grand Champion výstavy: sem. 07/07-5 pestovateľ Láder
13

Výstava gladiol Krakovany 26. - 27. 7. 2014
Mária Windischová, Juraj Belička, Peter Lelek

Druhú výstavu gladiol v miestnom kultúrnom dome za podstatne príjemnejšieho
letného počasia ako v lanskom roku a dobrých podmienok v sále, otvoril starosta
obce Vladimír Mihálik spolu s predsedom SZZ a vinárov Slovenska Mariánom
Ivanovom, predsedníčkou Červeného kríža Elenou Kreslovou, predsedom GM
Jurajom Beličkom. Príjemnú atmosféru pri zahájení výstavy dotvoril ľudový folklórny
súbor z Krakovian piesňami z blízkych regiónov, ktoré si vypočuli okrem
návštevníkov aj zúčastnený vystavovatelia: Belička Juraj, Lelek Peter, Windischová
Mária, Fuzák Ľubomír, Kocian Jozef, Mindár Ján, Mikulášek Alojz, Kajs Mário,
Kajsová Mária, Láder Peter, Zachar Teofil a Viluda Dušan ako aj vystavovatelia z
Českej republiky Dušan Slošiar, Petr Mimránek. Jiří Petr na zahájení výstavy osobne
nebol, ale prispel prostredníctvom D. Slošiara krásnou kolekciou gladiol za čo patrí
vďaka Jirkovi Petrovi do Plané nad Lužnicí. Dušan Slošiar, náš dlhoročný kolega, je
spoľahlivé koliesko v celom dobre fungujúcom organizačnom súkolí, ktoré prispieva
k hladkému chodu výstav gladiol na Slovensku, v Čechách a už aj v Poľsku. Ceníme
si jeho ochotu pomôcť, vždy keď ho požiadame, neváha priviesť gladioly aj od
stovky kilometrov vzdialených kolegov pestovateľov. Milým návštevníkom ale aj
vystavovateľom bol 13- ročný Tomáško Pápay, ktorý má veľké plány s gladiolami do
budúcich rokov a my mu samozrejme držíme palce.
Cez 800 vystavených klasov gladiol bolo vložených do krásnej kulisy aranžmánov
vymodelovaných aj našou floristkou Majkou Windischovou, zvlášť s jej romantickou
kompozíciou „Kvetinové klobúky“ získala 1. miesto v súťaži na ktorej sa zúčastnili aj
šikovné domáce aranžérky. Potešili nás, ale obzvlášť návštevníkov, sorty domácich
vystavovateľov Mariana Ivanova, Brigity Kuklovej, Oldricha Pichlera a Evy
Nemlahovej.
Pár postrehov o sortách, ktoré nás aj návštevníkov zaujali na výstavných stoloch:
Petr Mimránek: CORAL ICE (farebne ako Felicita), biela 300-ka CHIMÉRA, sem.
CRM-12 podobná Golden Fantasy, žltý GOLDEN SPARK, bielo-červený FORS MAŽOR.
Dušan Slošiar: žiarivá NEONOVÉ SVETLO, ČERNÝ TANEČNÍK, SPIRIDION, DENEB
EXOTIC, RUŽENA.
Mária a Mário Kajsovci: PARADOX, 3 klasy FIDORKA, hlboké modrošedé tóny na
cv. FATAMORGÁNA, ohnivý RED LASSER.
Dušan Viluda: zelená klasika HURON MEADOWS, pastelkáč MÁJOVÝ KVĚT,
osvedčený MODRÝ PROGRAM a MY LADY.
Peter Lelek: kytica z COFFEÉ, krásna bordo-lila CRAZY IDEA, ORANGE EXPERT,
MADONA, 3 klasy mini BERNICE, LUCKY LIPS, THÁLIA a víťaz novošľachtenia Le179.
Mária Windischová a Ľubomír Fuzák: OSTROV LÁSKY, 3 klasy cv. ELEGANT,
exotická RŮŽOVÁ KRAJKA, mohutná KLEOPATRA, RAJATHOS.
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Peter Láder: starý dobrý BOMBAJ, Poppov ASTRID, SERENÁDE podobná Olympii,
zvláštnosť BICOLOR, DESTERA, MAXIM.
Alojz Mikulášek: PRIMÁTOR, ružovo žltá BONANZA, krásny RÁJ SRDCE, semenáč
MIA so 14-timi otvorenými kvetmi.
Ján Mindár: mini HURON MASK (OSA ZLA), kytica z cv. SAMBA, levandulová
ZANA, sýto zelená MISS GREEN, sem. E-104 pekná ružová s mliečnym okom.
Jozef Kocian: 3 klasy GREEN STAR, KERKIRA EXOTIC, príťažlivá biela s červeným
okom SUNSET FIRE, biely ESSENTIAL.
Juraj Belička: parádna INA, či známa kráska v ružovo červených pastelkách
TIMEA, elegantný ASSOL a niekoľko nových semenáčov.
Hodnotenia sa ujali domáci organizátori výstavy, preto sme ani nemohli
očakávať, že sa použijú kritériá bežné pri súťažiach. Je to laický pohľad, neriešili sa
žiadne počty pukov, stavba klasu, uniformita, nákvet a pod., ale jednoducho - táto
sa mi páči najviac!
V súťaži najkrajší kvet výstavy a zároveň Grand Champion:
IVORY QUEEN od pestovateľa Teofila Zachara
V súťaži bez rozdielu veľkostných tried:
1. IVORY QUEEN pestovateľ Teofil Zachar
2. OF SINGULAR BEAUTY pestovateľ Teofil Zachar
3. RŮŽOVÁ KRAJKA pestovateľ Mária Windischová (15 bodov)
3. FORKYS pestovateľ Alojz Mikulášek (15 bodov)
V súťaži najkrajšia gladiola v novošľachtení:
1. semenáč Le-179 od pestovateľa Petra Leleka
2. semenáč Bel-919 od pestovateľa Juraja Beličku
3. E-104 od pestovateľa Jána Mindára
V súťaži najkrajšia expozícia v ankete divákov:
spoločná expozícia Dušana Slošiara a Jiřího Petra
V súťaži najkrajší aranžmán výstavy:
kompozícia "Kvetinové klobúky" od flóristky Márie Windischovej
Na záver výstavy prevzali od usporiadateľov vyhodnotený vystavovatelia a
aranžérky poháre a plastiky od miestnej výtvarníčky Ivetky Mikešovej.
Za tradične perfektné pohostenie, srdečnosť a rôznorodú podporu, zasielame
poďakovanie všetkým do Krakovian, ktorý sa na výstave akýmkoľvek spôsobom
podieľali.
Osobitné poďakovanie patrí Mariánovi Ivanovovi a najmä jeho manželke, za
príjemný letný večer strávený na ich záhrade pri ochutnávke vín a fajnových
grilovaných pochúťok.
Zvlášť ďakujeme za finančnú podporu žilinskému samosprávnemu kraju.
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Výstava gladiol Žilina 7. - 8. 8. 2014
Mária Windischová, Juraj Belička, Peter Lelek

Medzinárodná výstava gladiol a georgín v spoločenských priestoroch žilinského
samosprávneho kraja sa konala netradične v týždni – štvrtok a piatok. Otvorenie
výstavy spríjemnilo vystúpenie country skupiny Belinda z Trnového a okolitých
miest, ktorej tanečníčkou je aj naša členka Mária Kajsová. Slávnostným príhovorom
výstavu otvoril podpredseda ŽSK Jozef Štrba a predseda Gladiola Martin Juraj
Belička. Počas otvorenia výstavy sa uskutočnil krst semenáča pestovateľa Petra
Leleka, ktorého krstným otcom sa stal akademický sochár Štefan Pelikán. Novo
pokrstenému semenáču dal meno Otilka.
Okrem našich vystavovateľov: Juraj Belička, Peter Lelek, Mária Windischová,
Ľubomír Fuzák, Jozef Kocian, Mário Kajs, Mária Kajsová, Juraj Matušek, Dušan
Viluda, Viliam Paulíny, Teofil Zachar, Ján Vaník, sme pozvali aj kolegov z ČR Ivana
Šarana a Petra Šmídu. Krásu georgín prezentovali poľský vystavovatelia Andrzej
Surma a Grzegorz Sztymala. Približne 500 exponátov gladiol a 300 najrôznejších sort
georgín bolo v náruči pestrých aranžmánov, ktoré vytvorili Mária Windischová, Milan
Majtán, Mária Lokajová a poľské floristky Mariola Langer a Katarzyna Ochenkowska.
Poradie a výsledky hodnotenia gladiol:
Kat. 200
1. XIXI – Šmída Petr
2.-3. neudelené

Kat. 300
1. JARMILKA – Šmída Petr
2. DARK SEA – Šaran Ivan
3. ELEGANT – Kocian Jozef

Kat. 400
1. KOZMETIČKA – Kajsová Mária
2. PETRA – Viluda Dušan
3. SILVER FLAME – Lelek Peter

Kat. 500
1. PATRICIA ANN – Šmída Petr
2. KLEOPATRA – Lelek Peter
3. SUNSET FIRE – Kocian Jozef

Kat. Exoty
1. JIŘÍ VÁCLAVÍK – Šmída Petr
2. NAROG – Kajsová Mária
3. GOSTJA IZ BUDUŠČEGO – Lelek Peter

Kat. 3 klasy
1. S 40/10 – Šaran Ivan
2. STAR PERFORMER – Šmída Petr
3. DANDY – Lelek Peter

Malokveté novošľachtenie
1. R-125N – Šmída Petr
2. S 55/11 – Šaran Ivan
3. 11/800 – Belička Juraj

Veľkokveté novošľachtenie
1. 8/11 – Šaran Ivan
2. R 1148 – Šmída Petr
3. Le 56 – Lelek Peter

Najkrajšie expozície
1. Lelek Peter
2. Šmída Petr
3. Šaran Ivan

Grand Champion výstavy
semenáč 7/14 – Šaran Ivan
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Poradie a výsledky hodnotenia georgín:
Pomponky
1. FUZZY WUZZY – Sztymala Grzegorz
2. TISA – Sztymala Grzegorz
3. KASSASAGI – Surma Andrey
Dekoračné
1. SOMBRERO – Surma Andrey
2. FLEUREL – Sztymala Grzegorz
3. YARA FALLS – Sztymala Grzegorz

Kaktusové
1. SHOW´N´TELL – Surma Andrey
2. HALEY BOPP – Sztymala Grzegorz
3. MINGUS IDA – Surma Andrey

Na záver poďakovanie ŽSK za finančnú podporu pri organizovaní našich výstav
doma aj v zahraničí.

Výstava v Myslowicích 2014 (Polsko)
Piotr Wistuba, Petr Zagora

Na přání a prosbu místního myslowického klubu v čele s představiteli firmy Purus,
velkým milovníkem květin, se konala ve dnech 2. – 3. srpna v Myslowicích výstava
zorganizovaná s pomocí přátel z Čech a Slovenska. Byla to II. mezinárodní výstava
květů léta a kompozic květin. Na výstavě se podíleli přátelé z Čech v zastoupení P.
Mimránka, P. Zagory, J. Chlebiše, I. Šarana, Z. Seidla a S. Novotného a ze Slovenska
v zastoupení J. Beličky, P. Lelka, J. Kociána, MUDr. J. Matuška, D. Viludy, M.
Windischové, V. Paulínyho a M.+M. Kajsových, kteří přivezli bohatou kolekci mečíků.
Kolekce jiřin vystavovali členové místního klubu. Dále byly vystaveny také lilie,
rudbekie a další letní květiny. Celkově jako obvykle ozdobily výstavní místnost pěkné
kompozice přítelkyň z Polska a Slovenska. Záštitu nad výstavou převzala paní
vicepremiérka Elżbieta Bieńkowska, která také slavnostně otevřela výstavu a
věnovala ceny za nejkrásnější lilii, mečík a jiřinu, které také osobně předala. Na
přání sponzorů vybírali členové rodin sponzorů a pozvaní hosté nejkrásnější mečík,
lilii, jiřinu a kompozici.
Na výstavě bylo vystaveno 790 klasů mečíků přibližně ve 300 odrůdách a 110
semenáčích.
Velikost 200:
1. Assol – P. Zagora
2. Calineczka – S. Smoleň
3. Tantastic – J. Kocián
Velikost 300:
1. Yarek – I. Šaran
2. Huron Meadow – P. Zagora
3. Amadeus – MUDr. J. Matušek
Velikost 400:
1. Gladiris – J. Chlebiš
2. Lady Jane – M. a M. Kajsovi
3. Růžová krajka – J. Belička
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Velikost 500:
1. Ajax – P. Lelek
2. Zlomené srdce – P. Lelek
3. Venduše – D. Viluda
Tři klasy:
1. Hefajstos – D. Viluda
2. Nevesta – M. a M. Kajsovi
3. Šokolada – P. Lelek
Semenáče velikost 200-300:
1. Bel 11-963 – J. Belička
2. Šar 7/10 – I. Šaran
3. Bel 51/11 – J. Belička
Semenáče velikost 400-500:
1. Bel 11-1055 – J. Belička
2. Šar 10/10 – I. Šaran
3. Šar 15/10 – I. Šaran
Nejvíce oceněný semenáč: 15/10 – I. Šaran
Největší bodové hodnocení: I. Šaran
Grand Prix výstavy: 2/11 – I. Šaran
Cena vicepremiérky Elżbiety Bieńkowské za:
– nejkrásnější mečík: Gladiris – J. Chlebiš
– nejkrásnější jiřinu: Sombrero – A. Surma
Jiřiny dekorační (vystaveno 112 květů):
1. Sombrero – A. Surma
2. Fleurel – G. Sztymala
3. Anna German – A. Surma
Jiřiny kaktusové (vystaveno 131 květů):
1. Show´n´Tell – G. Sztymala
2. Hy Mom – G. Sztymala
3. Salome – A. Surma
Jiřiny pomponky (vystaveno 58 květů):
1. Jescot Lingold – A. Surma
2. Kassasagi – A. Surma
3. Fuzzy Wuzzy – G. Sztymala
Lilie (vystaveno 18 květů):
1. Le Vern Friemana – H. Klyszcz
2. Semenáč trubky – P. Wistuba
3. Miss Feya – I. Borecká
Anketa diváků o nejkrásnější mečík:
1. Castor Exotic – P. Mimránek (53 hlasů)
2. Jiří Václavík – M. a M. Kajsovi (40 hlasů)
3. Hokus Pokus – P. Lelek (37 hlasů)
Anketa o nejkrásnější jiřinu:
1. Sombrero – A. Surma (104 hlasů)
2. Yara – G. Sztymala (52 hlasů)
3. Fleurel – G. Sztymala (48 hlasů)
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Po slavnostním obědě přítomných hostů a vystavovatelů byly předány poháry a
diplomy od sponzorů.
V porovnání s první výstavou se obecně těšila většímu zájmu návštěvníků, takže
je zapotřebí v tomto silném zážitku pokračovat. Po předání poháru jedeme s Pepou
dálnicí domů.

Mezinárodní výstava mečíků a jiřin v polském městě Rybniku
Petr Zagora

Ve dnech 23. – 24. 8. 2014 pořádali polští přátelé 17. ročník výstavy mečíků, jiřin
a kompozic květů v prostorách městského divadla. Na tuto výstavu jsem se domluvil
s Ivanem Šaranem, že mě přibere cestou do Rybniku. Po naložení květů, jsme
uháněli dálnicí směr Rybnik. V divadle se potkáváme s Petrem Šmídou, který má již
svou expozici hotovou, takže nás to čeká. Na této výstavě ČR zastupovali Petr
Šmída, Ivan Šaran, Petr Zagora a Zdeněk Seidl. Slovensko zastupovali J. Belička, P.
Lelek, J. Kocián, D. Viluda, M. Windischová, V. Paulíny, M. a M. Kajsovi. Zahájení
výstavy provedli starosta města a direktor výstavy Piotr Wistuba, a pak byla
pokřtěna nově vyšlechtěná jiřina názvem Rybnik.
Vystaveno bylo 510 klasů mečíků a 93 semenáčů novošlechtění.
Velikost 100-200:
1. Quiver – P. Šmída
2. Assol – M. a M. Kajsovi
3. Xixi – I. Šaran
Velikost 300:
1. White Ice – P. Šmída
2. Olinka – P. Zagora
3. Ajax – P. Lelek
Velikost 400:
1. Clarence’s Choice – P. Šmída
2. Inis – P. Zagora
3. Vanilka – J. Belička
Velikost 500:
1. Babsbill – P. Šmída
2. Bielyj Orol – P. Zagora
3. Havajka – J. Belička
Tři klasy:
1. Sem. 34/11 – I. Šaran
2. Ivory Queen – M. a M. Kajsovi
3. Crazy Idea – I. Šaran
Exoty :
1. Jiří Václavík – P. Zagora
2. Crazy Idea – I. Šaran
3. Aramis – J. Belička
Novošlechtění 200 - 300 (vystaveno 28 klasů):
1. sem. 45/11 – I. Šaran
2. sem. 41/11 – I. Šaran
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3. Bel 11-1000 – J. Belička
Velikost 400 - 500 (vystaveno 61 klasů):
1. sem. 27/10 – I. Šaran
2. sem. 20/11 – I. Šaran
3. sem. PS 14/15 – P. Šmída
Klasifikace podle bodů:
1. Ivan Šaran – 17 bodů
2. Petr Šmída – 13 bodů
3. Petr Zagora – 9 bodů
Grand Champion: sem. 41/14 – I. Šaran
Nejlépe hodnocený mečík: sem. 27/10 – I. Šaran
Vítěz v bodovém hodnocení: I. Šaran
Anketa návštěvníků výstavy o nejkrásnější mečík:
1. Crazy Idea – I. Šaran (55 bodů)
2. sem. 41/14 – I. Šaran (42 bodů)
3. Ivory Queen – M. a M. Kajsovi (30 bodů)
4. Rembrant – P. Zagora (22 bodů)
Aaralyn – P. Šmída (22 bodů)
6. Jiří Václavík – M. a M. Kajsovi (17 bodů)
7. Petra – P. Zagora (15 bodů)
sem. 39/14 – I. Šaran (15 bodů)
9. sem. 21/11 – I. Šaran (14 bodů)
10. Fireball II – P. Zagora (13 bodů)
Na mečíky bylo odevzdáno 120 hlasů.
Jiřin bylo vystaveno 500 květů, z toho bylo 300 odrůd, od 7 vystavovatelů.
Jiřiny dekorativní (vystaveno 136 květů):
1. Fleurel – G. Sztymala
2. Git's Perfection – G. Sztymala
3. Spartacus – A. Surma
Jiřiny kaktusové (vystaveno 81 květů):
1. Perfait de Mange – G. Sztymala
2. Akita No Hari – A. Surma
3. Akita – G. Sztymala
Jiřiny pomponkovité (vystaveno 58 květů):
1. Tisa – A. Surma
2. Baby Rose – A. Surma
3. Rocco – A. Surma
Jiřiny třepenité (vystaveno 35 květů):
1. Halle Bopp – A. Surma
2. Mingus Ida – A. Surma
3. Show' n Tell – G. Sztymala
Grand Champion: Cho Chi – A. Surma
V soutěži o nejkrásnější kompozici květů vyhrála p. Mariola Mamak s názvem
Dzika Biel.
Toto byla moje druhá výstava v Polsku a můžu říct, že obě byly pro mě úspěšné.
Na zpáteční cestě mě Ivan vysadil doma a dále pokračoval v cestě do Prostějova.
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39. výstava květin Staňkov
Jaroslav Beneš

U příležitosti Domažlických slavností uspořádali staňkovští zahrádkáři v místním
Lidovém domě již 39. tradiční regionální výstavu květin. Hlavním nosným
programem byly opět mečíky, jiřiny, bonsaje a výpěstky místních zahrádkářů.
Jako hosté zde vystavovali členové oblastní skupiny Gladirisu Plzeň Jaroslav
Beneš a František Lukáš. Bylo vystaveno kolem 250 klasů asi ve 120 druzích.
Hodnotit své výpěstky by nebylo fér a tak jsme zvolili opět již tradiční diváckou
anketu o nejlepší mečík výstavy, do které se zapojilo přes 250 návštěvníků z
celkového počtu cca 700 platících diváků, kteří platně vyplnili již známé anketní
lístky.

Umístění
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

název

kód

CASTOR EXOTIC
ĎÁBLÍK
MARSIANKA
33/06 – Ehl
PROCYON EXOTIC
HERAKLES
OSPALEC
JANTARNAJA BALTIKA
NANA
ABRAXAS II
EL DIABLO
LÁZEŇSKÝ KAVALÍR
PINK LADY
ZNOJMIA
VÍNOVÉ KOUZLO

495 Vác. 11 LM
478 Min. 90 E
Mur. 87 M
Neintroduk.
373 Vác. 09 LM
458 Vác. 05 LM
490 Nov. 10 M
523 Gro. 85 M
421 Haj. 73 M
486 Rýp.12 M
499 Kon. 96 EM
378 Kon. 90 EM
447 Rob. 87 M
437 Min. 02 EM
468 Kon. 96 M

počet
1.míst

17
9
11
12
11
7
3
8
6
6
4
5
5
5
3

body
celkem
65
64
58
52
52
44
43
29
29
28
27
25
25
21
16

vystavoval
J. Beneš
F. Lukáš
J. Beneš
J. Beneš
J. Beneš
F. Lukáš
J. Beneš
J. Beneš
J. Beneš
J. Beneš
J. Beneš
F. Lukáš
J. Beneš
J. Beneš
J. Beneš

Opět v některých anketních lístcích bylo vepsáno “všechny jsou krásné, nelze
určit pořadí, bylo by to nefér…“
Je velice zajímavé, že nebyly až tak markantní rozdíly, jako v minulých letech. Z
mého pohledu byly nejlepšími květy výstavy Kami, Meditace+, Hettrick a dlouho
jsem neviděl tak parádní klasy Jungle Flower, Karla Kecka, Divinity. Podle mě byl
nejlepší květ soboty a neděle nádherný klas Pink Elegance. Dále stojí za zmínku
kolekce semenáčů ze šlechtění pana Josefa Ehla, nejvíce se opět líbily obrovské
klasy semenáče s pracovním označením 33/06.
Výstavu opět umocnily krásné květy místních jiřinkářů a zejména nádherné jiřiny
s profesionálním aranžmá přítele Svatopluka Masopusta z Lnářů. Zaujalo celkové
krásné aranžmá paní Šperlové s nádhernými bonsajemi Jardy Glasera. Výstavu po
obvodu haly doplnila zajímavými kresbami portrétů talentovaná osmnáctiletá Eva
Kalousová. A aby ani děti nepřišly zkrátka osadil Vašek Špringl do výklenku velkou
klec s papoušky a andulkami, což se dětem velice líbilo.
Postřehy z pamětní knihy:
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„Krásná výstava, staňkovští zahrádkáři prostě umí. Už se těšíme na příští rok na
40. výstavu.“
„Výstava je nádherná. Nejlepší za posledních 10 let. Opravdu nádherná.“
Výstava se podle pořadatelů i návštěvníků povedla a tak si můžeme jen přát, aby
příští 40. jubilejní výstava byla také alespoň tak úspěšná.

Rapotín – tradice výstav pokračuje
Božena Kocůrková

Ve dnech 9. a 10. 8. 2014 uspořádala místní organizace ČZS Rapotín (u
Šumperka) výstavu mečíků.
Výstava byla zahájena v 9 hodin předsedkyní MO ČZS paní Kocůrkovou za účasti
pana starosty obce a pana děkana ze Šumperka. Zahájení byl přítomen také pan
Vlastimil König, jeden z nejstarších členů specializované celostátní organizace ČZS
Gladiris, který stál na počátku tradice květinových mečíkových výstav v Rapotíně.
Výstavu lze hodnotit jako jednu z nejlepších. To se podařilo díky spolupráci s
naším architektem-aranžérem Luďkem Krtičkou, který navrhl nové uspořádání
celkového vzhledu výstavní plochy, což se také projevilo na hodnocení asi 830
návštěvníků z širokého okolí. Na výstavě bylo předvedeno na 280 květů mečíků, z
toho většina byla označena jmenovkami a vkusně umístěna na stolech, aby si
návštěvníci mohli květy podrobně prohlédnout. Velké aranžmá mnoha kytic mečíků a
jiných květin na podiu bylo oživeno klecmi okrasného ptactva a papoušků, což velmi
celou výstavu oživilo. Pravda, nestává se běžně, aby na výstavě květin byli i živí
barevní tvorové. Zaujala také větší nádoba s krvokvěty od místní členky zahrádkářů.
Naši výstavu doplnili myslivci svými loveckými trofejemi, mysliveckými
specialitami, včelaři, chovatelé okrasného ptactva, pěstitelé vodních rostlin a Český
svaz žen svými výpěstky.
Také bych chtěla poděkovat panu Waniekovi z Postřelmova za sponzorský dar v
podobě květů použitých k aranžování, celému kolektivu naší organizace za vzorný
přístup při přípravě výstavy a ve dnech výstavy, zejména paní Heleně Foukalové za
aranžování květin. Výstava byla obohacena o předvedení paličkování a doplněna
také panenkami s rodokmenem. Poděkování patří také Obecnímu úřadu v Rapotíně
za finanční příspěvek na výstavu mečíků a kolektivu pracovníků KKC Rapotín za
vstřícnost.
Z místních pěstitelů vystavovali pan König a pan Klimeš, dále mečíky vystavovali
členové specializované organizace ČZS Gladiris pánové Zagora, Chlebiš, Mimránek,
Novotný, Šaran, Seidl, Rýpar a Badal. Tímto všem, kteří vypěstovali mečíky pro naši
výstavu děkuji a chci zvláště poděkovat za pomoc při popisování jmenovek a
uspořádání exponátů panu Chlebišovi a panu Novotnému.
Vyhodnocení exponátů se ujal předseda Gladirisu pan Mimránek za pomoci pana
Chlebiše a Zagory.
Na prvním místě se umístilo novošlechtění značené 8/14, bílo-krémový pana
Ivana Šarana z Drahanovic. Na druhém a třetím místě pak další jeho novošlechtění,
6/11, žlutě oranžový (vítěz z Flory Olomouc) a 30/1, lososový. Všechny vítězné
semenáče byly označeny pořadím a budily zasloužený obdiv vystavovatelů i
návštěvníků. Dále byly vybrány k hodnocení následující odrůdy, kde se již
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nestanovilo pořadí:
POEZIA, LAUGARICIO a POVER V MEČTU pana Zagory,
SAMBA pana Chlebiše,
R 1046 a R 1168 pana Rýpara,
OF SINGULAR BEAUTY pana Seidla.
Z exotů zaujaly: SOFIKO ČIUARELLI, MOSKOVSKAJA EXOTIKA a CRAZY IDEA
Ze zápisů v knize návštěv jsem z mnoha pochvalných zápisů vybrala:
„Výstava jiřin a mečíků se už tradicí stala, svou pestrostí mnohé návštěvníky
zaujala, některé květy něžnou krásou svojí k medaili mají krok – budeme se těšit čím
nás překvapí příští rok. Jiřka a Hanka ze Šumperka.“

Výstava lilií a denivek v Žirovnici 2014
Ing. Dušan Slošiar

První výstava v tomto roce v Žirovnici se konala v termínu 12. – 14. 7. 2014.
Byla to výstava lilií a denivek. Tentokrát vše proběhlo v poklidu, zima byla mírná, tak
jsem očekával invazi klubu Martagon. I když členové Martagonu tam také
vystavovali, tak na výstavě dominovali členové naší organizace Gladiris. Z naší
organizace se výstavy zúčastnili:
Ing. Pavel Nejedlo – 80 váz denivek, Anton Mego – 26 váz lilií, Jaroslav Kovařík –
9 váz mečíků, Ing. Dušan Slošiar + Jirka Petr – 58 váz lilií a 2 vázy kaly, Křížovi +
Ing. Marie Slavíková – 60 váz lilií a Josef Klaška – 44 váz lilií. Výstava se konala ve
všech prostorách zámku, včetně sklepa a přilehlého špejcharu. Vystavovalo celkem
24 vystavovatelů a k vidění bylo 355 váz lilií, 122 váz denivek, 48 váz růží, 9 váz s
mečíky, 200 čarověnníků, 17 fuchsií, delfínium, kaly, ale i drobné ovoce. Veškeré
výstavní plochy byly doplněny velkým množstvím nádherného aranžmá, na kterém
se podílela jako tradičně i naše členka Ing. Marie Slavíková, kam na ty nápady Marie
chodí, je mi stále záhadou. Mně osobně potěšila účast přítele Antona Mega s
manželkou, který představil jeho novošlechtění lilií orienpetů, kde nechyběly ani jeho
světově jedinečné lilie s černými středy. S přítelem Klaškou, který mimo jiné dělá
kastelána zámku a osobně se zasloužil o sbírky zámku a přilehlého špejcharu, jsme
Antona provedli zámkem včetně půdy, Anton byl prohlídkou nadšen. Výstavy v
Žirovnici patří mezi nejhezčí u nás, proto kdo z Vás ještě v Žirovnici nebyl,
doporučuji tak učinit v příštím roce, kdy se tady plánuje výstava mečíků, termín
naleznete v jarním zpravodaji.
Fotografie z nádherné výstavy v Žirovnici si můžete prohlédnout na:
http://www.gladiris.cz/vystavy.htm

Flora Olomouc – letní etapa 2014
Petr Mimránek

Český zahrádkářský svaz se pravidelně presentuje na výstavišti Flora Olomouc,
nyní již v nově opravených prostorách pavilonu A, pod schodištěm na galerii, kde
vznikly velmi pěkné nové výstavní prostory. Pro vystavovatele mečíků ze
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specializované organizace Gladiris byly již při příjezdu vzorně přichystány vázy
naplněné vodou a netradičně, velmi zajímavě připraveny odlistěné větvičky jako
podpůrná součást aranžování mečíků ve vázách. Vystavovat přijeli Buksa, Zagora,
Mimránek, Šaran, Rýpar, Šmída a Koníček. Pan Koníček dodal také květy pro velké
aranžmá v hlavní části pavilonu. Každý vystavovatel měl již předem připraven
prostor k umístění květů a všem byla dána možnost aranžovat květy podle svých
představ.
Celým pavilonem ČZS se nesly myšlenky, úryvky a obrázky od Karla Čapka z
knížky Zahradníkův rok. Tematicky stylizované k vystavovaným květinám a
plodinám.
Dalšími vystavovateli byli Břetislav Roudenský, Pavel Ševčík (SZO Dagla),
František Brabec (SZO Rosa klub), Vilém Tomíček (eustomy), Milada Šlingerová
(skalničky). V horním patře vystavovalo ÚZ Olomouc kolekce odrůd rajčat a letní
odrůdy ovoce. Dále pak byla k vidění kolekce letních tykví od firem Semo a Dobrá
semena. A nechyběla poradna pro zahrádkáře.
Ocenění získali:
Cena předsedy ČZS: Ivan Šaran
1. místo: Jaroslav Koníček
2. místo: Břetislav Roudenský
3. místo: Lubomír Rýpar a Petr Šmída
Návrh na celé pojetí výstavy a způsob jakým byly letos květy aranžovány ve
vázách vymyslela Ing. Pavlína Švecová (hlavní architekt a florista) z odborného
oddělení ČZS. Jména dalších floristů: Pavla Strnadlová, Josef Sechovec.

Výstava kosatců Lidice 2014
Ing. Dušan Slošiar

V pořadí už osmá výstava kosatců v národním památníku Lidice, se konala v
termínu 22. – 25. 5. 2014. Květy se navážely 21. května. Pro mne je to moc brzo,
mě začínají kvést velkokvěté kosatce až koncem května, proto jsem nařezal asi 30
odrůd skupin MTB, SDB a IB, které kvetou dřív a cestou jsem se oklikou zastavil
nařezat kosatce u Ing. Pavla Nejedla v Lovčicích. Dohromady jsme dali kolem 100
odrůd a pokračoval jsem v cestě přes celou Prahu do Lidic. Výstavu organizoval pan
Jandík s lidickými ženami. Po příjezdu se na mne hned vrhli, posadili mne k hromadě
domácích buchet, a než jsem je stačil zlikvidovat, tak už kosatce stačili umístit do
padesáti váz. Z naší organizace Gladiris tento rok znovu tradičně vystavoval ještě
Ing. Zdeněk Krupka v 20 vázách. Výstavu doplnili kosatce tradičně z Botanické
zahrady hlavního města Prahy a Botanického ústavu Průhonice. Celkem jsem
napočítal přes 100 váz po dvou odrůdách. Výstava byla doplněna tradičně aranžmá
květin lidických žen a malbami kosatců dětí základní školy.
Pár fotek z této výstavy naleznete: http://www.gladiris.cz/vystavy.htm
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Jarní Floria Kroměříž
Vlasta Čablová

Ve dnech 3. – 11. 5. 2014 se konala jarní Floria Kroměříž, přátelé Jar. Koníček a
Ing. Pavel Nejedlo byli sponzory naší Floristické soutěže žáků, juniorů, ale i
dospělých amatérských aranžérů. Dali nám pro práci soutěžících dostatek květů,
tulipánů, narcisů, ale také lilií. Práce dětí i dospělých se všem velmi líbila, soutěž
Územního sdružení ČZS Kroměříž oživila výstavu a hodně návštěvníků si tuto již
druhým rokem probíhající soutěž oblíbilo. Letošní soutěže se účastnilo 29 soutěžících
ve všech třech kategoriích. V kategorii dospělých se vítězka paní Anna Večeřová ze
ZO ČZS Míškovice umístila i v zemské soutěži na 1. místě a postupuje do celostátní
soutěže do Lysé nad Labem.
Já bych touto cestou chtěla za komisi mládeže při ÚS ČZS Kroměříž poděkovat J.
Koníčkovi a Ing. P. Nejedlovi, členům SZO ČZS Gladiris.

Výstava mečíků a jiřinek v Jinošově 2014
Břetislav Roudenský

Po roce, který velmi rychle uběhl, jsme se opět sešli v Jinošově u Náměště nad
Oslavou. Zdejší výstava nepatří mezi ty největší, ale cením si jí právě tak, jako účasti
na Floře Olomouc. Pokud mezi nás nezavítá nemoc nebo jiná událost, scházíme se
zde členové Dagly a Gladirisu počátkem srpna každý rok. Rozhodně je na co se
podívat. Výběr odrůd stejný jako na jiných výstavách, možnost objednávek přímo u
pěstitelů a k tomu příjemné a srdečné prostředí.
Já si na zdejší výstavě cením, že zde vyhlašují každoročně ankety pro
návštěvníky, mám tak možnost si přímo ověřit, jak na tom která odrůda letos je a
jak se mění vkus návštěvníků.
Se souhlasem pořadatelů Vám zde tyto výsledky předkládám:
ANKETA MEČÍKY 2014 JINOŠOV
1. AMIS
17 hlasů
2. OSKAR
15 hlasů
3. ŠOKOLADNICA
14 hlasů
4.-6. BROWN BEAR, KAROLÍNKA, MOGUL
po 11 hlasech
7. MEDVEĎ REKORD
9 hlasů
8.-9. Kríženie 59/11, JO ANN
po 8 hlasech
10.-12. BLUE BIRD, JEHNĚDA, YONAN MARU
po 7 hlasech
ANKETA JIŘINKY 2014 JINOŠOV
1. GLORIOSA
22 hlasů
2. HOAMATLAND
19 hlasů
3. CONTRASTE
18 hlasů
4. NEO
13 hlasů
5.-7. INGE WEHLING, JOMANDA, MR. OPTIMIST po 11 hlasech
8. MINGUS RANDY
9 hlasů
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9.-14. AUDRAY GRACE, GARDEN FESTIVAL, CHECKERS, NONETTE, NORMANDY
SPLENDOR, PASTEL
po 8 hlasech
15.-16. CANBY CENTENNIAL, FLAMING
po 7 hlasech
Fotografie z výstavy v
http://www.roudensk.blog.cz

Jinošově

najdete

v

mé

galerii

na

blogu:

Výstava květin a umění v Moravci 2014
Břetislav Roudenský

Letošní výstava květin a umění v Moravci již patří minulosti. Navštívilo ji 1239
návštěvníků, dále ještě spousta dětí do 10 let, které měly vstup volný. Návštěvnost
tedy byla skvělá. V sobotu 23. srpna jsme přivítali tradičně ještě před oficiálním
zahájením klienty místního charitního domova pro důchodce. Velmi mne těší jejich
zájem o vše krásné, řadu z nich si pamatuji ještě jako aktivní občany a jsem rád, že
jim také mohu přinést pěkný zážitek do jejich dnů. Již v sobotu naši výstavu
navštívilo 624 návštěvníků, někteří i hodně zdaleka. Téměř každý si odnášel květiny
pro dům i zahradu, budou jim jistě připomínat návštěvu na výstavě v Moravci na
Vysočině. Vystavený sortiment květin a dalších exponátů byl velmi široký. Bylo
vystaveno téměř 200 odrůd mečíků, stejný počet odrůd jiřinek, růží bylo vystaveno
80 odrůd. Já si velice cením krásného aranžování, spousty dalších rostlin pro domov
i zahrádku, zajímavé keramiky a nádherných exponátů ze suchých rostlin.
Obdivované byly také obrazy z Vysočiny. Mečíky vystavovali 3 členové Gladirisu.
Tradičně to byli Zdeněk Bárta z Tasova, ing. Dalibor Poláček z Třebíče a paní Eva
Hamacher z Jinošova. Všichni předvedli mečíky v perfektní kvalitě.
Obdivuhodná je snaha poradit všem zájemcům od přítomných vystavovatelů.
Odměnou je pro mne krásný vzhled zahrádek i zájem občanů o vše krásné.
Návštěvníci mi v několika případech vytýkali, že jsou o výstavě málo informováni.
Bohužel, reklama je velmi nákladná, neexistuje žádné zvýhodnění.
Pokud nám zdraví příští rok dovolí, rádi Vás na Moravci uvidíme.
Fotografie z této a dalších výstav najdete na mém blogu: http://roudensk.blog.cz/

Výstava mečíků v Liptále 2014
Irena Gebauerová

Výstava se konala u příležitosti Liptálských slavností 22. 8. 2014 až 24. 8. 2014.
Konala se díky děvčatům z Ratiboře, p. Rýparovi a hlavní část a větší podíl měl p.
Jaroslav Kovařík. Také se zachovaly mečíky p. Jana Machaly, o které se postarala
děvčata z Ratiboře. Také p. Kovářová obohatila výstavu svými jiřinkami. Navázala
jsem na tradici výstav v Liptále, která tam 30 let už nebyla. Výstava se konala na
zámku a všem se moc líbila a dělala radost. Zahájení bylo v sobotu v 10 hod. K
zahájení hrála cimbálová muzika. Zahájil ji ředitel Liptalských slavností p. Ladislav
Michálek a paní starostka vesnice roku p. Dostálová, byli přítomni i ředitel FOSU a
někteří pozvaní hosté jako hejtman Zlínského kraje, Gajdůšková, Hlosta a p. Pšenica.
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Také se zúčastnili naši členové Kovařík, Heroudek, Mirek Krumpoch a děvčata z
Ratiboře. Všichni pak jsme byli pozváni na oběd k paní starostce. Výstava byla
doplněna aranžemi, které jsem vykouzlila já. Pomocnou ruku také nabídl a vydatně
mi pomohl pan Novotný. Petru Mimránkovi děkuji za cibulky tulipánů, které jsem z
části prodala a uhradila nějaký výdaj a také rozdáním potěšila milovníky tulipánů.
Dětem na školní pozemek jsem dala zbytek. Tato výstava je druhým rokem a pokud
bude sloužit zdraví tak příští rok bude zase. Nevím zda jsem všechny vyjmenovala a
poděkovala. Také doplňkovou zeleň místní zahrádkáři donesli. Po dva dny se hrnuli
lidé, ať krojovaní tak rodáci, kteří se na Liptalské sjedou a obdivně si výstavu
prohlíželi. Také jsem výstavu obohatila háčkovanými pracemi. Dík také patří za
mečíky Petrovi Mimránkovi. Velmi oceňuji, že nikdo z našich gladirisáků nechtěl
náhradu za květy a cestovné. Proto všem patří velké díky.
Fotky z výstavy naleznete na: http://judyta.rajce.idnes.cz/Liptal_2014

Nádherná výstava narcisů v Bolaticích
Josef Chlebiš

SZO ČZS Iris Hlučín připravila obdivovatelům narcisů a jarních květin nádhernou
mezinárodní výstavu. Nejprve organizátoři museli provést změnu termínu z 26. – 27.
dubna na 12. – 13. dubna, protože teplé jarní počasí uspíšilo kvetení narcisů. V
Kulturním domě v Bolaticích se svými narcisy prezentovalo deset pěstitelů. Každý
připravil velice pěknou kolekci, takže celkově návštěvníci a obdivovatelé mohli
zhlédnout na 500 exponátů, a to 450 odrůd a 50 novošlechtění. S novošlechtěním a
50 odrůdami se pochlubil pan Lubomír Ďurica ze slovenské Žiliny. 120 odrůd narcisů
z polských Gorzyc přivezl pan Jerzy Widenka, 80 odrůd pan Jaromír Přikryl z
Adolfovic u Jeseníku, 60 odrůd pan Jiří Odstrčil ze Šumperka. Svými osmdesáti
odrůdami se prezentovala paní Vlasta Hoňková z Děhylova a 60 exponáty pan
Zdeněk Seidl z Hlučína. Pěknou kolekci přivezl také pan Norbert Kotyrba z Píště.
Pánové Petr Zagora z Bohumína – Vrbice a Jaroslav Kovalský z Ostravy – Muglinova
přivezli 15 odrůd tulipánů. Další pěstitel Josef Dudek z Darkovic poskytl své květiny
na aranžmá, která připravily členky Irisu Hlučín.
Návštěvníci viděli i obrazy a výtvarné práce paní Líby Markové z Hlučína. Ukázku
rozkvetlé jarní zahrady připravila paní Mazalová ze zahradnictví v Bolaticích.
Podle ankety hodnocení návštěvníků se nejvíce líbily odrůdy Manuka (19 hlasů),
Kiwi Sunset (15 hl.) pana Ďurici a Flamengo (15 hl.) pana Widenky, Magellon (12
hl.), Eclat (11 hl.) paní Hoňkové, Radjel (11 hl.) pana Přikryla, Rager a Acropolis (10
hl.) pana Widenky, ale všichni tvrdili, že vybrat nejhezčí bylo velice obtížné. Mezi
hodnocenými byla také kolekce pana Kotyrby, obrazy a výtvarné práce paní Markové
a aranžmá celé výstavy. Na anketních lístcích bylo napsáno 156 odrůd. Pět
vylosovaných návštěvníků dostane pár cibulek narcisů.
Od všech nadšených návštěvníků výstavy byla slyšet slova obdivu nad krásou
narcisů a poděkování organizátorům za přípravu výstavy. Velký dík patří manželům
Hoňkovým z Děhylova, kteří si vzali organizaci výstavy na starost.
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Výstavy v Nepomuku v roce 2014
V tomto roce se konaly v Nepomuku dvě výstavy květin. První byla v termínu 31.
5. – 1. 6. 2014, výstava kosatců. K vidění bylo okolo 100 odrůd kosatců a několik
odrůd okrasných česneků. Akce se zúčastnilo přes 160 návštěvníků. Vystavoval Ing.
Pavel Novák z Plzně.
Druhá výstava se konala v termínu 16. 8. – 17. 8. 2014. K vidění bylo okolo 100
odrůd gladiol a asi 25 odrůd denivek. Akce se zúčastnilo přes 310 návštěvníků.
Vystavoval opět Ing. Pavel Novák.
Obě výstavy se konaly v rodném domě A. Němejce na náměstí A. Němejce a
jejich součástí byl prodej přebytků květin. Doprovodným programem druhé výstavy
bylo otevření areálu zámku na Zelené Hoře. Svou přítomností každého vítala fenka
zlatého retrívra Casey, která byla přítomna po celou dobu obou výstav. Pavel Novák
letos pořádal také výstavu tulipánů v Nýrsku u Klatov a denivek ve Velkém Boru u
Horažďovic a v tomto roce to bylo již jubilejních 10 let, co se účastní výstav svých
výpěstků, které pěstuje v Pošumaví na Klatovsku.
Foto z výstav naleznete na www.gladiris.cz

Z Gladiol clubu Ratiboř
Anna Gerlíková

V letošním roce jsme v Ratiboři výstavu mečíků nepořádaly. Mečíková sezona byla
jiná než minulé 3 roky. Neměly jsme dostatek květů. Zasadily jsme mečíky na 3
políčkách. Každé na jiném místě vesnice. Rok byl deštivý a na největším políčku nám
mečíky zničila třásněnka a houbové nemoci. Druhé 2 políčka (na opačném konci
vesnice) měly krásné a zdravé květy. U příležitosti soutěže vesnice roku, jsme
poskytly květy mečíků na výzdobu místností kulturního domu v Kateřinicích
(sousední vesnice) a vytvořily malou expozici z naší pěstované kolekce. Květů nám
pochybělo, a tak jsme dovezly mečíky od pana Rýpara z Oder, z kterých děvčata
navázala krásné kytice a byli jimi obdarováni účastníci hodnotící komise, kteří
nešetřili obdivem nad krásnými květy. Kateřinice vyhrály celorepublikové kolo,
získaly zlatou medaili a staly se vesnicí roku 2014. Těší nás, že i my jsme k té slávě
trochu přispěly. V posledním týdnu měsíce srpna jsme poskytly mečíky na výstavu
do Liptálu. Květy mečíků jsme také během léta zdobily vestibul obecního úřadu v
naší obci. V budově je velký pohyb obyvatel místních i přespolních. Mečíky sklízely
velký úspěch. Na podzim jsme sklidily a ošetřily hlízy. Po důkladné probírce nám
zůstalo asi 30% dobrých hlíz pro příští výsadbu. Našly jsme nové pole pro výsadbu,
nechaly naorat a budeme se těšit, že v příštím roce budeme úspěšnější, uspořádáme
výstavu a uděláme radost všem, kteří se přijdou podívat na naše květinové dny.
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XVI. Konvent MEIS
Arboretum i Zakład Fizjografii v Bolestraszycích, 30. 5. – 31. 5. 2014
Konvent se konal v příjemném prostředí Arboreta a střediska fyzické geografie v
Bolestraszycích u Przemyślu (východ Polska u Běloruských hranic). Pracovníci
Arboreta, kteří spolu se Staszkem Noskem program připravili, se zasloužili o jedno z
nejzdařilejších setkání členů MEIS.
Pan ředitel Narcyz Piorecki provedl účastníky areálem a představil nejzajímavější
rostliny, včetně zástupců rodu Iris, zejména skupiny bezbradkových kosatců. Na
závěr prohlídky jsme viděli výsadbu soutěžních exponátů našich členů, kteří zaslali
celkem 139 semenáčů.
Vzhledem k velkému počtu semenáčů, které v čase Konventu téměř všechny
vykvetly, bohužel nebylo fyzicky možné je všechny ohodnotit. Nakonec se hodnotilo
jen několik (cca 10 %) vysazených rostlin. Je to škoda. Je třeba šlechtitelům
poděkovat za jejich semenáče, ale zároveň se jim omluvit za to, že se nedozvěděli
výsledek ohodnocení jejich práce.
Bodové hodnocení bylo shrnuto do sumy. Bohužel ani tady není znám výsledek
hodnocení v běžné 100 bodové stupnici:
Výsledky:
1. místo: 1-148-A-RP (Robert Piątek, Polsko) – 851 bodů
2. místo: SL-125 (Ing. Dušan Slošiar, ČR) – 725 bodů
3. místo: SL-323 (Ing. Dušan Slošiar, ČR) – 665 bodů
Ředitel Arboreta udělil svoji cenu (olejomalba kosatce + diplom) dalšímu kosatci
Ing. Dušana Slošiara a to semenáči SL-304. Cenu a diplom předal Ing. Zdeněk
Krupka s manželkou osobně Ing. Slošiarovi u příležitosti návštěvy mezinárodní
výstavy mečíků v Neznašově.
Následující den proběhla Valná hromada se standardním programem, doplněným
volbami nového představenstva:
President:
Ing. Zdeněk KRUPKA, vedoucí České místní skupiny
Vicepresident:
Robert PIĄTEK, vedoucí Opolské místní skupiny
Pokladník:
Marcela KUŠNIRIKOVÁ
Členové představenstva: Anton MEGO, vedoucí Slovenské místní skupiny
Ing. Zdeněk SEIDL, vedoucí Mezinárodní skupiny
Jaroslav SVOBODA, vedoucí Pražské místní skupiny
Jerzy WIDENKA, vedoucí Hornoslezské místní skupiny
Jerzy WOŹNIAK, vedoucí Polské místní skupiny
Na závěr Valné hromady paní Dr. Magdalena Kulig odprezentovala zajímavou
přednášku o výsledcích její práce při šlechtění sibiřských kosatců.

Introdukce kosatců 2014
CINNAMON ATTRACTION (Nejedlo 2014) – Pěkně stavěný dóm je jantarově
zlatě žlutý, faly jsou stejného vybarvení s bohatým skořicově hnědým posypem a
žíháním, okraje jsou čistě žluté, kartáčky jsou zlatě oranžové. Pěkné větvení.
Atraktivní plikáta-variegata. Semenáč DQCR-09-4, Drama Queen x Carnival Ride.
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INCA PUZZLE (Nejedlo 2014) – Dóm je šeříkově modrý, uzavřený, tuhé a jemně
zřasené faly jsou švestkově purpurově modré s bílými paprsky okolo červených
kartáčků. Výška 95 cm. Pěkné větvení s 8-9 poupaty. Semenáč TOGL-10-2,
Thundering Ovation x Gypsy Lord.
LAVENDER COPATONIC (Nejedlo 2014) – Dóm je levandulově modrý, faly jsou
burgundsky vínově plikátované na modravém základě s nahnědlým mramorováním
okolo oranžových kartáčků, okraje petálů jsou silně lemovány základem s jemnou
burgundsky vínovou ořízkou. Výška 85 cm. Semenáč CRCWS-10-1, Carnival Ride x
(Copatonic x Whispering Spirits).
MODRÝ ROHÁČ (Nejedlo 2014) – Jemně zřasený porcelánově modrý self,
kartáčky jsou bronzově hnědé s bíle ochmýřenými fialovými růžky. Výška 90 cm.
Semenáč JFK-HTHCDB-06-3, Just For Kicks x (Honky Tonk Horns x Corps de Ballet).
PRADĚD (Nejedlo 2014) – Bublinkově zřasený bílý self s nepatrným, broskvově
růžovým nádechem, kartáčky jsou světle oranžové s bílým zakončením. Výška 85
cm. Semenáč JBDB-10-3, Jersey Bounce x Drifting Bubbles.
SILVER SALMON (Nejedlo 2014) – Nádherně zřasený dóm jemně broskvově
lososový, pevný. Faly jsou krémové se stříbřitě lososovým nádechem, kontrastní
kartáčky jsou lososově růžové. Výška 1 metr. Velmi bohatě a raně kvete. Semenáč
DBJB-10-6, Drifting Bubbles x Jersey Bounce.
SUN BROWN BUBBLING (Nejedlo 2014) – Uzavřený dóm je hnědý s okrovou
infuzí, pěkně nařasené faly jsou kaštanově mahagonové s bílým a žlutým
posprejováním okolo zázvorově zrzavých kartáčků. Výška 95 cm, pěkné větvení.
Semenáč DQCR-09-1, Drama Queen x Carnival Ride.

Zahraniční introdukce mečíků 2014
Pleasant Valley Glads & Dahlias:
ALL IS ROSY, 267 E (Hartline 2014) – Bílý s velkou tmavorůžovou skvrnou na
spodních lístcích, silně zřasený, klas 50 cm dlouhý s 20 puky, 8-9 současně
otevřených květů. Boy O Boy x High Honors.
BUCKEYE BEAUTY, 297 M (Hartline 2014) – Červenohnědý s lososově hnědými
odstíny, voskový se silně zřaseným okrajem, klas 60 cm, 24/8-9 puků. Hot Pink x
El Diablo.
GODS GIFT, 463 M (Hartline 2014) – Bledě růžový, na spodních lístcích
tmavooranžový s červenou kresbou, zkadeřený okraj, klas 65 cm, 22/8 puků.
Super Cross x Showbound.
GREAT EXPECTATIONS, 476 LM (Hartline 2014) – Tmavě purpurový, květy
blížící se velikosti 500, mírně zřasený, klas 70 cm, 26/12 puků. Lavender
Masterpiece x open.
ROSY OUTLOOK, 465 M (Hartline 2014) – Růžový s tmavým okem, zkadeřený
okraj, klas 60 cm, 22/9 puků. Kiss of Rose x open.
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SASSY SUE, 205 EM (Hartline 2014) – Zelený s lososovými okraji, mírně zřasený,
klas 50 cm, 20/8 puků.
TIMELESS TREASURE, 443 M (Hartline 2014) – Světle lososově růžový se světle
žlutou skvrnou na spodních lístcích, voskový se zřaseným okrajem, klas 75 cm,
23/9-10 puků. Hot Pink x Stately Lady.
Honker Flats:
CREOLE SPICE, 197 M (Kollasch 2014) – Kouřově červený s krémově žlutou na
okrajích a středem lístků, květ 6 cm, klas 17/6/3, výška 100/45 cm. Sem. Ko
06028-5, Aztalan x open.
DAINTY, 111 EM (Kollasch 2014) – Krémový se světle červenou skvrnou a
krémovým jícnem, květ 5,5 cm, klas 18/6/3, výška 100/45 cm. Sem. Ko 08070-4,
Ko 01053-4 x open.
HOTSHOT, 227 VE (Meyer 2014) – Zářivě oranžový s bílou čárkou na narůžovělém
pozadí, květ 7,5 cm, klas 24/9/6, výška 130/60 cm. Sem. JM 3-06.
JELLY BELLY, 377 M (Meyer 2014) – Růžově levandulový, spodní lístek do
středu krémový, květ 11 cm, klas 24/7/6, výška 130/70 cm. Sem. JM 87-06.
KIMONO, 135 M (Kollasch 2014) – Lososový s velkou žlutou skvrnou na spodních
lístcích, květ 6 cm, klas 18/5-6/3, výška 100/45 cm. Sem. Ko 08040-6, Sashey x
open.
LIL’ LADY, 271 EM (Kollasch 2014) – Světle levandulový, spodní lístky zpočátku
světle zelené, později krémové, květ 7 cm, klas 20/7/4, výška 105/55 cm. Sem.
Ko 08080-3, Orange Dart x open.
MINIKIN, 141 E (Kollasch 2014) – Bílý s růžovými okraji, květ 6 cm, klas 17/6/3,
výška 95/45 cm. Sem. Ko 08070-7, Ko 01056-4 x open.
MINNESOTA MORNING, 300 M (Meyer 2014) – Bílý, jícen krémový, květ 10 cm,
klas 22/8/5, výška 130/70 cm. Sem. JM 28-08.
PRAIRIE EMBERS, 426S LM (Meyer 2014) – Sytě oranžový, květ 11,5 cm, klas
25/8/7, výška 145/70 cm. Sem. JM R-17.
Peeters Enterprises:
BUGLE BONNIE, 264 LM (Jackson 2014) – Středně růžový, spodní lístek z jícnu
sytější, mírně zřasený, květ 9 cm, klas 22/8, délka 60 cm. Sem. CSJ 516-71, Pink
Flare x Black Pearls.
CRISP CITRUS, 403 M (Peeters 2014) – Světle zelený, do jícnu sytější, slabě
zřasený, květ 13 cm, klas 23/8, délka 60 cm. Sem. LPR-05-715, LPR semenáč x
LP semenáč.
EARLY BEGINNINGS, 311 VE (Peeters 2014) – Krémový s malým tmavě růžovým
očkem na spodních lístcích, mírně zvlněný okraj, květ 9 cm, klas 21/9-10, délka
55 cm. Sem. LP-04-616-1, semenáč z Fireball II x (May Snow x Rover).
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EARLY EMERALD, 303 E (Peeters 2014) – Světle zelený s malou červenou
kresbou z jícnu, zřasený okraj, květ 9,5 cm, klas 55 cm. Sem. LP 09-936, Green
Star x Huron Meadow.
FANCY NANCY, 223 M (Sander 2014) – Bledě broskvově oranžový s velkou
žlutozelenou skvrnou na spodních lístcích, která bledne do krémové, voskový se
zkadeřeným okrajem, květ 8 cm. Esperanto x unknown.
HEY FRED, 256 M (Frederick 2014) – Sytě červený, mírně zkadeřený, květ až 9
cm, klas 25/8, délka 70 cm. Sem. EF 09-4, Huron Norma x open.
HRADCANY, 444 M (Ehl 2014) – Lososově růžový, voskový se silně zřaseným
okrajem, květ 11,5 cm, klas 18/8, délka 50 cm. Sem. Ehl 4B.
HURON HARMONY, 427 EM (Peeters 2014) – Tmavě oranžový s červeným okem,
klas 20/7-8, délka 55 cm. Sem. LP 00-376, LP-96-96-1 x Flevo Sunset.
LEMON FROST, 413 EM (Peeters 2014) – Světle citrónově žlutý se sytějšími
spodními lístky, voskový se zřaseným okrajem, květ 13 cm, klas 24/8, délka 60
cm. Sem. LPR-08-877, LP 04-582 x LP 04-631.
MOON DAZZLE, 313 M (Sander 2014) – Světle žlutý se třemi růžovočervenými
linkami v jícnu, mírně zřasený, klas 22/8-9, délka 60 cm. Lavender Masterpiece x
Pulchritude.
OH LORRAINE, 266 LM (Frederick 2014) – Tmavě růžový se sytějším purpurově
růžovým hrdlem, jemná světlejší linka v osách, mírně zřasený okraj, květ 8,5 cm,
klas 29/7, délka 75 cm. Sem. EF 09-28, Huron Norma x unknown.
ROBUST BEAUTY, 453 LM (Hartline 2014) – Nahnědle červený s bílou na
spodních lístcích, zřasený okraj, květ 12 cm, klas 23/8, délka 60 cm. Sem. CH 0926, Show Stopper x Santa Clause.
SKEETER, 254 EM (Jackson 2014) – Červený, do středu mírně světlejší, lehce
zvlněný okraj, květ 6,5 cm, klas 20/8, délka 55 cm. Sem. CSJ 6155, (Carol Lee
sdlg. x Winsome) x Little Dynamo.
SNOW ANGEL, 211 M (Frederick 2014) – Krémově bílý s lehkým růžovým
nádechem, v jícnu růžová kresba, zřasený okraj, květ 7-7,5 cm, klas 21/9, délka
55-60 cm. Sem. EF 08-5, Lady Lucille x Purple Haze.
SPICE OF LIFE, 392 LM (Frederick 2014) – Kouřově oranžový, zřasený okraj, květ
10 cm, klas 24/8-9, délka 60 cm. Sem. EF ABC-2, Shadow Dance x Boy O Boy.
TALL LADY, 462 EM (Peeters 2014) – Světle růžový, k okrajům sytější, zkadeřený
okraj, květ 12,5 cm, klas 24/8, délka 60 cm. Sem. LP 09-938, St. Bernadette x My
Darling.
Litva:
KARINUTE, 101 EM (Markevičius 2014) – Bílý s tmavě purpurově fialovou skvrnou
na spodních lístcích, 21 puků, 8 současně otevřených květů, výška rostliny 100
cm. Atklasme x Plashtake.
NEONAS, 447 M (Markevičius 2014) – Tmavě lososově růžový, do středu přechází
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do levandulově růžové s kresbou na spodním lístku, 22 puků, 10 otevřených
květů, výška 140 cm.
Ruská federace:
DITJA LJUBVI, 554 EM (Trifonov 2014) – Červený, zkadeřený okraj, velikost
květu 14,5 cm, klas 22/8-9/7, výška 140/70 cm. Semenáč (554) x Podari Mne
Ulybku.
OLEŇKA, 543 EM (Trifonov 2014) – Lososově růžový se žlutým spodním lístkem,
zkadeřený, květ 15 cm, klas 25/10-15/7-8, výška 150/90 cm. Semenáč (534) x
semenáč (443).
DEVIČI GRIOZY, 443 EM (Ševčenková 2014) – Světle růžový, ke krajům sytější,
na spodních lístcích krémově žlutá skvrna, zřasený okraj, květ 12 cm, klas 21/89/5-6, výška 130/65 cm. Rodičovství neznámé.
SIRENEVYJ ŠJOLK, 474 EM (Ševčenková 2014) – Sytě fialový, čistý tón,
zkadeřený okraj, květ 12 cm, klas 22/8-10/5-6, výška 145/70 cm.
ČERNIKA V LUKOŠKE, 465 E (Ševčenková 2014) – Malinově růžový, vnitřní lístky
s inkoustovým lemem, na spodních lehké bílé žilkování, zkadeřený okraj, květ 14
cm, klas 21/8-9/6, výška 140/65 cm.
ŠALOSTI FEI, 343 EM (Ševčenková 2014) – Vnější lístky světle růžové, na okrajích
sytější, vnitřní lístky zkrácené se zeleným lemem, zkadeřený okraj, květ 9-10 cm,
klas 19/8-9/5, výška 140/60 cm.
BRAVISSIMO, 456 E (Lobaznov 2014) – Tmavočervený, zkadeřený okraj, květ 12
cm, klas 19/9/6, výška 140/65 cm. Rubin x semenáč ВЛ-141 (Podarok Srezočniku
x Udača, 454 E).
VOSTORG, 443 VE (Lobaznov 2014) – Růžový se žlutou na spodních lístcích, silně
zkadeřený okraj, květ 13 cm, klas 18-19/7-8/5, výška 150/75 cm. Semenáč ВЛ155 (436 VE) x Blagorodnyj Zemledelec.
ŽELTOE GOFRE, 412 E (Lobaznov 2014) – Světle žlutý, silně zřasený okraj, květ
12 cm, klas 19-20/7-8/5-6, výška 135/70 cm. Lososevyj Sjurpriz x směs pylu
(Margarita + Sun Valley Yellow).
PERVOKLASNIK, 355 E (Lobaznov 2014) – Bílý s velkou červenou skvrnou na
všech lístcích včetně okrajů horního, zřasený okraj, květ 10,5 cm, klas 22/11/6-7,
výška 150/70 cm. Rannjaja Ptaška (401 E) x Bizar (201 EM).
KLASSIK, 427 EM (Lobaznov 2014) – Tmavě oranžový s červenou kresbou v hrdle,
zkadeřený okraj, květ 14 cm, klas 20/11-12/7, výška 140/70 cm. Podarok
Srezočniku x semenáč ВЛ-215 (456 E).
AVE MARIJA, 400 EM (Lazarevičová 2014) – Bílý s nevýrazným růžovým sypáním
v hrdle, silně zřasený, květ 14 cm, klas 21/8-9/4-5, výška 140/70 cm. Russkaja
Krasavica x Almost Heaven.
MISS ROSSIJA, 454 M (Vasiljev 2014) – Červený, zřasený okraj, květ 14 cm, klas
27/10-12/10, výška 170/80 cm. Privet Oskar x (850 let Moskve + semenáč 454).
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SOKROVIŠČA SKORPIONA, 357 EM (Vasiljev 2014) – Spodní lístky tmavě
červené s bílými žilkami, horní červené s širokým tmavočerveným okrajem,
všechny lístky s tenkým bílým lemem, zřasený okraj, květ 11,5 cm, klas 20/9/5,
výška 150/70 cm. Gravjura x Fire Frenzy.
OVEN, 455 M (Vasiljev 2014) – Ohnivě červený s bílo-žlutou skvrnou na spodních
lístcích, zřasený okraj, květ 14 cm, klas 22/10/6, výška 140/70 cm. Vladimir
Vysockij x Solnečnaja Korona.
TVORENIE PRIRODY, 445 EM (Vasiljev 2014) – Světle růžový se zelenými okraji,
velmi silně zřasený, květ 13,5 cm, klas 21/7/5, výška 150/70 cm. Osennij Koktejl
x Doč Montezumy.
BELAJA VJUGA, 400 M (Trifonov 2014) – Sněhově bílý, silně zřasený okraj, květ
14 cm, klas 23/8/5, výška 130/65 cm. Medveď Rekord x Kruževnoj Bant.
SINEGLAZYE OZERA, 483 EM (Trifonov 2014) – Světle modrý s tmavším bíle
lemovaným okem, zřasený okraj, květ 14 cm, klas 21/7/5-7, výška 130/70 cm.
Andrej Pervozvannnyj x Blue Bayou.
ZEMLANIČNAJA POLJANA, 405 M (Baranov 2014) – Zelený s červeným očkem,
zřasený okraj, květ 12 cm, klas 19/8/5, výška 130/70 cm. Ogni Arbata x Serdce
Džunglej.
DRIADA, 435 M (Baranov 2014) – Lososový s velkou žlutozelenou skvrnou,
zkadeřený okraj, květ 13 cm, klas 23/8/5-6, výška 130/80 cm. Ogni Arbata x
Travuška-Muravuška.
GRAF RUMJANCEV, 554 M (Baranov 2014) – Červený s tmavším hrdlem, zřasený
okraj, květ 14 cm, klas 23/8-9/5-6, výška 135/80 cm. Granada x 41-554
(Krasnaja Moskva x Prervannyj Polet).
POLKOVODEC SUVOROV, 456 M (Baranov 2014) – Sytě červený, zkadeřený
okraj, květ 13 cm, klas 24/8-9/5-6, výška 150/75 cm. Devica-Ozornica x 41-554
(Krasnaja Moskva x Prervannyj Polet).
SINIJ OMUT, 386 M (Baranov 2014) – Tmavě modrofialový s bílými šípy na
spodních lístcích, mírně zřasený okraj, květ 11,5 cm, klas 21-23/7/5, výška
150/70 cm. Indigo Blue x 245-484 (Modrá krev x Blue Bayou).
GORJAČIJ ŠOKOLAD, 496 EM (Baranov 2014) – Kouřově hnědý, zřasený okraj,
květ 12 cm, klas 25/8/5-6, výška 130/70-75 cm. Tainstvennaja Atlantida x
Karavan.
KORALLOVAJA ORCHIDEJA, 435 E (Ušakov 2014) – Oranžově lososový, na
spodním lístku hnědá kresba na žlutém podkladu, zkadeřený okraj, květ 13 cm,
klas 22/8/6, výška 150/70 cm. Legenda o Ljubvi x ?.
VA-BANK, 463 EM (Fotin 2014) – Světle růžový s tmavším středem a zeleně
napouštenými okraji, silně zkadeřený, květ 12 cm, klas 26/8, výška 130-140/80
cm.
ZOLOTAJA ROSKOŠ, 514 M (Kiseljov 2014) – Žlutý, spodní lístek sytější, silně
zkadeřený okraj, květ 14 cm, klas 20/9, výška 140 cm.
SIRENEVAJA IZJUMINKA, 576 M (Kiseljov 2014) – Fialový, spodní lístek sytější
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s bílou střelkou, zvlněný okraj, květ 15 cm, klas 21/8, výška 150/70 cm.
ZOLOTAJA SVAĎBA, 525 M (Kuzněcov 2014) – Oranžově lososový, k okrajům
sytější, na spodním lístku malinově fialové oko na zlatém pozadí, zřasený okraj.
ČARUJUŠČIJ VZGLJAD, 576 M (Kuzněcov 2014) – Tmavě fialový, v jícnu
světlejší, zkadeřený okraj.
KAREĽSKIE DJUNY, 493 M (Rodičev 2014) – Béžový s lehkým fialovým
nádechem, na spodním lístku krémové oko s kouřově oranžovým lemem, zřasený
okraj.
EOS, 443 (Krašeninnikov 2014) – Údaje o ranosti, původu a popisy novinek
šlechtitele Borise Krašeninnikova nemáme k dispozici.
ALIŠER NAVOI, 403 (Krašeninnikov 2014)
KENIJA, 495 (Krašeninnikov 2014)
FEJERVERK, 473 (Krašeninnikov 2014)
LAO ŠE, 473 (Krašeninnikov 2014)
BARGUZIN, 423 (Krašeninnikov 2014)
KAREL ČAPEK, 427 (Krašeninnikov 2014)
ULAN-UDE, 423 (Krašeninnikov 2014)
CARMEN SUITA, 564 (Krašeninnikov 2014)
ARIEĽ, 461 (Krašeninnikov 2014)
ANATOLIJ ŠINKARČUK, 465 (Krašeninnikov 2014)
FIONA, 404 (Krašeninnikov 2014)
ARABESK, 475 (Krašeninnikov 2014)
ARGENTINSKOE TANGO, 433 (Krašeninnikov 2014)
ŠACHEREZADA, 463 (Krašeninnikov 2014)
Ukrajina:
OSENNIJ BAL, 413 M (Vinogradskij 2014) – Nazelenale žlutý, k okrajům postupně
naoranžovělý, zkadeřený okraj, květ 13 cm, klas 24/10/5, výška 160/60 cm.
Jukunkun x semenáč (544).
SOLNEČNYJ VAĽS, 514 VE (Vinogradskij 2014) – Citrónově žlutý, silně zkadeřený,
květ 14 cm, klas 24/8-10/5, výška 160/60 cm. Golden Fantasy x Zolotoje Runo.
SON RUSALKI, 423 M (Vinogradskij 2014) – Bledě oranžový se zeleně
lemovanými vnitřními lístky, silně zkadeřený, květ 13 cm, klas 24/8/5, výška
170/65 cm. Montezuma x Jukunkun.
Lotyšsko:
ZELTA CAUNA, 215 EM (Bāze 2014) – Údaje o původu a popisy novinek šlechtitele
Jurise Bāzeho nemáme k dispozici.
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JAUNAIS VILNIS, 375 EM (Bāze 2014)
UNDĪNE, 375 EM (Bāze 2014)
ORANŽĀ SAULE, 255 EM (Bāze 2014)
VIOLA, 276 M (Bāze 2014)
BRĪNUMZĀLĪTE, 237 EM (Bāze 2014)
ZILAIS TAURENIS, 285 M (Bāze 2014)

Tajemný pan Ehl
Jaroslav Beneš

Před mnoha lety mě písemně oslovil pan Josef Ehl z Podbřezí 44, 518 03. Od
pořadatelů výstavy ve Staňkově (kde léta pravidelně vystavuji) dostal mojí adresu a
napsal mě, že už je starý, nemocný a špatně se mu píše (už tenkrát bylo velice
obtížné jeho dopisy přečíst) a že se celý život snažil pěstovat a křížit mečíky a v
posledních letech se pokoušel přenést do nových sort vůni křížením mečíků s
Acidantherou. Psal, že už nemá dostatek sil dokončit své snažení a nabídl mě, jestli
bych nechtěl jeho křížení dopěstovat. Tenkrát jsem mu napsal, že nešlechtím a o
křížení vím velice málo. O pokusech s křížením Gladiolů s Acidantherou jsem slyšel i
četl, ale nevím, že by se toto někomu nějak převratně podařilo. Nabídl jsem mu, aby
jeho dlouholeté snažení nezaniklo, spojení na šlechtitele a zároveň členy redakční
rady našeho zpravodaje přítele Petra Mimránka, ing. Dušana Slošiara, a poznamenal
jsem, že jeho nabídku by možná uvítal také přítel Jarda Koníček, který by mohl
šlechtění introdukovat v jeho firmě pod jeho jménem. V dalším dopise mi pan Ehl
psal, že se o spojení sice pokoušel, ale nezaznamenal zájem. Poslal mě tedy několik
sort brutu, pár křížení v semenech a některé rady a návody na pěstování a vysévání
semen. A tak nějak začala moje spolupráce, nebo známost s panem Ehlem. Za
zkušenosti a semena jsem poděkoval a ubezpečil jsem ho, že se o zkušenosti a
semena podělím (pokud budou mít zájem) s přáteli na schůzi oblastní skupiny
Gladirisu v Plzni. Zájem bohužel nebyl a tak jsem vše sám vysadil a vysel. Panu
Ehlovi jsem slíbil, že pokud se mě povede z jeho šlechtění něco přínosného do
stávajícího sortimentu vyselektovat, že se to budu snažit rozmnožit, na výstavách
kterých se účastním vystavovat, a to vždy s upozorněním na jejich šlechtitele, a
posléze zaregistrovat na našich stránkách pod jeho jménem. Následovala další
semena, p. Ehl uváděl, že posílá část semen paní Karin do Kanady – Peeters
Enterprises, kde byly některé jeho semenáče uvedeny.
V průběhu let jsem měl několik problematických sezón, kdy mě postihly při
vydatných deštích záplavy a přišel jsem o některé z pěkných semenáčů, a o
označení jednotlivých sort (nejvíce mě mrzí cv. s pracovním označením 5/06 - který
vyhrál nejlepší novošlechtění na Floře Olomouc 2007 - ale uvádím podobné sesterské cv. LEDOVÝ KRÁL a LEDOVÝ KRÁL II). Celý sortiment od p. Ehla jsem
přeznačil a dále selektoval. Je mě líto, ale pokud jsem měl sporadicky některá
rodičovství z křížení poznamenaná, k dnešnímu dni nemám jistotu u žádného z
druhů, které jsem namnožil, vyselektoval a postupně vybral k zaregistrování. Proto
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rodičovství neuvádím. Jsou to sorty, dle mě a přátel z oblastní skupiny Plzeň, které
by mohly být přínosem do stávajícího sortimentu. Předpokládám, že některé budou
přínosem hlavně pro další šlechtění. Některé druhy s číselným pracovním označením
už kolují mezi přáteli šlechtiteli, které jsem jim rozdal na loňské výroční schůzi a
některé mají i přátelé z oblastní skupiny Gladirisu v Plzni.
Na vysvětlenou - panu Ehlovi jsem ještě při naší korespondenci nabízel pár jmen
na označení jeho šlechtění (chtěl jsem, aby jména vystihovala velikost a jedinečnost
některých jeho sort, např. u sem. 33/06 jsem navrhoval ČERVENÝ OBR nebo
ČERVENÝ GIGANT nebo ČERVENÝ – XXL, tento semenáč je mimo jiné velice úspěšný
na výstavách ve Staňkově, v anketě o nejlepší mečík výstavy je vždy na předních
místech). Ale pan Ehl mě v posledním dopise napsal, že se mu moje návrhy jmen
nelíbí, že on byl vždy spíše pro české názvy z historie, např. hrady, zámky, řeky,
osobnosti, ženská jména apod. Pokud tedy chci pojmenovat tento mečík dle jeho
přání, tak „Karel Čapek“, spisovatel a další semenáče – něco z české historie, řeky,
ženská jména... Tak plním jeho přání – to je jen vysvětlení k jménům, která jsem
zvolil k jeho sortám. Na konci posledního dopisu p. Ehl napsal, že celou agendu o
svém šlechtění předal panu Mil. Kašparovi z Ústí nad Orlicí. To už byl v Penzionu
seniorů GERMIS s.r.o. Přepychy 21, 517 32. Na další dopisy se už bohužel neozval.
Pokud někdo máte o jeho dalším osudu nějakou zprávu, budu vám vděčný, pokud
mě kontaktujete. Předem děkuji.

Top 10 kultivarů v roce 2014
Petr Šmída

Jelikož mi již vykvete posledních pár klasů z malých hlíz, rozhodl jsem se
subjektivně vybrat nejlepších deset kultivarů pro rok 2014. Rozhodně to byl složitější
úkol než loni, protože mi vykvetlo hodně pěkných kultivarů, které mile překvapily a
potěšily. Je složité určit přesná kritéria hodnocení. Někdo preferuje výstavní
parametry, druhý zdravotní stav, třetí množivost, čtvrtý vyrovnanost kvality klasů,
pátý miniatury a můžeme pokračovat dále.
V letošní sezóně mělo na první desítku minimálně 30 kultivarů, rozhodovaly menší
nuance, jako malé chybičky ve stavbě klasu či mírné křivení lodyhy, nesplnění
loňského očekávání a naopak milé překvapení z letošního výsledku. Loňský vítěz v
letošní desítce chybí, objevují se stálice, přibyly i nové kultivary, včetně Deanny,
kterou jsem loni, byť objektivně, zkritizoval, naopak loni vychvalovaný Maršál
Malinovskij letos absolutně vyhořel a už jej sázet nebudu.
1.) PATRICIA ANN (Longhenry 2007) – Již loni silně atakovala první místo, jelikož
mi přinesla mého prvního Grand Championa, což vzbudí emoce. Letos tato
charizmatická kráska byla ještě lepší, každý klas měl zajímavé parametry a výtečný
nákvět. Je zdravá, nekřiví klas a výhodou je relativní ranost, čili jsem ji mohl donést
na všechny tři výstavy, kterých jsem se letos zúčastnil. Považuji ji za nejlepší růžový
kultivar, ve skutečnosti vypadá mnohem lépe než na fotkách. Prototyp elegance a
výstavních parametrů.
2.) DANDY (Rýpar 2010) – Marně přemýšlím, co lze tomuto kultivaru vytknout,
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asi nic. Letos jsem od něj měl cca 15 hlíz a všechny klasy byly velice vyrovnané,
rovné a zdravé. Připočtěme si abnormální množivost, skvělou pevnost květů, nákvět
a stavbu. Podceňovaný kultivar, který si zaslouží pozornost a měl by být v
sortimentu každého pěstitele.
3.) MISS MIDAS (Hartline 2009) – Líbí se mi její žlutá barva, zkadeření a pevnost
a uchycení květů, dobrá stavba a potenciál vytvářet superklas. Ani náznak křivení
stonku a výborná vitalita. Měl jsem ji již loni, ale všechny hlízy byly virózní, až letos,
po nákupu z USA, mi vykvetla poprvé a velice mne svými parametry překvapila.
4.) CRYSTAL FAIRY (Hartline 2013) – Křišťálová víla je bílá pixiola s výbornými
výstavními parametry. Každý milovník dvoustovek by si ji měl pořídit. Zaujme již
stavbou zelené části rostliny, má vynikající dvouřad, absolutně rovný klas a určité
nepopsatelné kouzlo, kterému nelze odolat. Bez diskuzí překonává kultivar Yes,
kterému je podobná.
5.) BABSBILL (Peeters 2011) – Tento kultivar byl už loni velmi dobrý a letos ještě
lepší, což mohli vidět návštěvníci výstavy v polském Rybniku. Světle žlutá barva s
výtečnými výstavními parametry. Dovoluji si říci, že skrývá potenciál na vítězství ve
své kategorii 400. Cením si výtečné stavby klasu a jeho dobré délky.
6.) HIGH HONOR´S (Hartline 2006) – Absolutní stálice, již třetím rokem mne
tento kultivar nezklamal. Má méně vosku, ale o to hezčí barvu, které nelze odolat. V
mých podmínkách je pozdní, což je jediná věc, za kterou si letos zaslouží lehkou
kritiku.
7.) DEANNA (Madeson 2002) – Nemohu si pomoci, ale barevně se jedná o jeden
z nejkrásnějších mečíků vůbec, proto je i přes menší vitalitu tak vysoko.
Bezpodmínečně je nutné ji pěstovat pouze na jedné lodyze, na dvou to
nedoporučuji, jelikož pak zklame. Pokud si ji takto připravíte, budete potěšeni.
Dávala 22-24 puků, což jsem vůbec nečekal. Mít lepší vitalitu, tak je druhá.
Vyznačuje se skvělou stavbou bez mezer i dobrým nákvětem.
8.) SUPERIOR CHAMP (Hartline 2008) – Výborný výstavní mečík, který mi letos
kvetl poprvé. Skvělá stavba a vosk, čímž klas působí těžším dojmem, než je zvykem.
To ovšem nezpůsobuje křivení stonku, čehož si cením. Tu záplavu růžových mečíků,
které se neustále introdukují, bych doporučoval porovnávat s kultivary, jako je tento
nebo Patricia Ann, které nepřekonávají. Bohužel je pozdnější, než bych potřeboval,
ale typ kultivaru, na jehož kvetení se vyplatí opravdu počkat.
9.) STAR PERFORMER (Hartline 2007) – Výborná výstavní odrůda holandského
typu s pěkným odstínem levandulové. Po loňském mírném zklamání mne velmi
potěšil. Byl velmi vitální s bezchybnou stavbou klasu. Pro klas s nadprůměrnými
parametry (25-26 puků) je nutné dopěstovat velkou hlízu. Skvělá množivost.
10.) BARBORKA (Rýpar 2008) – Letos jsem zjistil, že umí i 30 puků, což jí ovšem
nevyhovuje, jelikož má u klasů s 28 a více puky horší stavbu, což je škoda, přišla tím
o vyšší pozici. Vyhovuje jí 24-26 puků, kdy je excelentní po všech směrech. Přidejte
si k tomu ranost, vitalitu, množivost.
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Objednávání hlíz gladiol ze zámoří
Petr Šmída

Vážení pěstitelé, určitě každého z vás, kteří to myslíte s pěstováním vážně,
napadlo, jaké to je objednávat hlízy gladiol ze zámoří. Chtěl bych se podělit se svými
zkušenostmi, protože jsem si letos objednal hlízy, včetně několika letošních
introdukcí, od společnosti Pleasant Valley Glads (USA). Dnešní článek je pro ty, kteří
by si chtěli objednat také a mají třeba určité obavy, atd. Článek bude pouze
popisovat záležitosti, které každý musí absolvovat, nebudu je nijak dál komentovat.
V lednu letošního roku jsem Garymu Adamsovi mailem zaslal objednávkový list (k
stažení na gladiola.com) se jmény 49 kultivarů, po dvou hlízách střední velikosti, za
cenu 230,50 USD, což je sama o sobě dost solidní suma. Ovšem zde to ani zdaleka
nekončí, připočítávají se další položky:
1. Cena hlíz se násobí "Sales tax" (6,3 %), což činilo 14,50 USD
2. Poštovné a balné – 67,00 USD (nutná konzultace přímo s p. Adamsem)
3. Potvrzení zásilky – 0,50 USD
4. Vystavení "Phytosanitary certificate" – 16,00 USD
Celková suma, kterou jsem společnosti Pleasant Valley Glads zaslal, činila 328,50
USD, platbu bylo nutné odeslat předem, prostřednictvím webových stránek
gladiola.com (odkaz na jejich zápatí), nejlépe platební kartou (vlastním virtuální,
která umožňuje platbu do zahraničí), či formou PayPal.
Jestli si myslíte, že tímto výdaje skončily, jste na omylu, opravdové martyrium
nastává s doručením hlíz na celní úřad v Ruzyni. Zde zásilku hlíz, bez vaší
přítomnosti, otevírají a dokumenty postupují České poště, která jejich kopie zasílá
poštou na uvedenou adresu a nabízí, že vás bude ve věci celního řízení zastupovat.
Logicky, pokud nechcete jet na letiště, tak jim vyplníte přiloženou plnou moc a
doložíte další nutnosti (lze jim to poslat mailem):
1. Čestné prohlášení o jaké zboží se jedná - obchodního nebo neobchodního
charakteru
2. Doložíte specifikaci zboží (o co se jedná a k čemu je to určené)
3. Doklad o platbě (výpis z účtu, PayPal)
4. Doklad o druhu a ceně zboží (objednávkový list) s rozpisem zboží, ceny a
dopravy
Jelikož hlízy gladiol spadají do kategorie FYTO, je nutné také kontaktovat
Fytokaranténní inspekci Praha Ruzyně, která provede dovozní kontrolu za 945 Kč.
A nyní už jen čekat... V mém případě celní řízení trvalo tři dny a hlízy přišly
poslední dubnový den. Při přebírání ještě zaplatíte poště 180 Kč za služby celní
deklarace a DPH z hlíz, které konkrétně činilo 1250 Kč.
Po rozbalení hlíz zjistíte, že objednávané množství hlíz sedí, dostanete přesně to
množství, co objednáte. Nespoléhejte se, že byste obdrželi hlízu navíc. Je tedy nutné
objednávat přesně a nespoléhat se, že tu a tam vám do sáčku bude nějaká hlíza
přidána jako rezerva proti případným ztrátám.
A nyní víte velmi dobře, jak procedura probíhá, přeji vám, s případnými
objednávkami, mnoho zdaru.
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Použití totálního herbicidu Round Up pozdě na podzim
L. C.

Uvádím drobnou zkušenost s použitím přípravku Round Up, aplikovaném koncem
listopadu na ozdobný kontryhel.
Tato rostlina se mi během let velmi silně rozsemenila po celé zahradě. Aplikace
RU během vegetačního období nebyla příliš úspěšná. Zkusil jsem aplikovat RU na
kontryhel pozdě na podzim. Použil jsem koncentraci cca 20 ml RU na 6 l vody plus
smáčedlo. Tento poměr mi vyhovuje proto, že mohu roztok stejnoměrně aplikovat
tak, aby mi vyšel 1 ml RU na 1 m2. (Při použití roztoku RU na velmi odolné plevele,
např. na bršlici, opakuji aplikaci po oschnutí listů ještě jednou).
Jsem si vědom toho, že je běžně doporučováno aplikovat RU během
nejbujnějšího růstu plevelů. Má to svou logiku. Proč tomu nebylo tak u kontryhelu,
může být předmětem diskuse.
Konečné slovo má vždy praxe. Kdo má čas a dostatek energie a chuti k
experimentování, může zkusit pozdní aplikaci RU i u jiných vytrvalých rostlin.

Přítel Bernard Dinter
Josef Chlebiš

Jsou v životě organizace i smutné zprávy.
Dne 21. srpna nás opustil ve věku nedožitých 96 let náš dlouholetý přítel pan
Bernard Dinter. Pěstitel všech květin, které kvetou od jara až do pozdního podzimu.
Členem Irisu Hlučín byl od jeho založení v roce 1985. Od začátku pracoval ve
výboru, pomáhal organizovat výstavy, zúčastňoval se výstav pořádaných jinými
organizacemi. Své dlouholeté zkušenosti a rady předával přátelům nejen v naší
organizaci. Rád chodil mezi nás na přednášky, posezení v přírodě a různé besedy
týkající se pěstování květin. Byl také členem SZO Gladiris Nový Jičín. Při každé
návštěvě u něj jsem s ním musel projít zahradu, aby mi ukázal, co právě kvete. Stále
se zajímal o činnosti Gladirisu a Irisu. Rád vzpomínal na přátele, se kterými se
zúčastňoval různých akcí a výstav pořádaných Gladirisem.
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