ZPRAVODAJ GLADIRIS č. 142
Ročník XLVIII, prosinec 2016
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 4. března 2017 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 2016
Zpráva o hospodaření za rok 2016
Zpráva revizní komise
Zpráva hospodáře
Organizační záležitosti
Přestávka
Diskuse
Návrh usnesení
Schválení usnesení
Tombola
Závěr
Oběd

Schůze výboru SZO proběhne v pátek 3. 3. 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 ihned po obdržení tohoto
Zpravodaje, nejpozději do 17. 2. 2017 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.
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o Poštovní poukázkou C na adresu pokladníka: Petr Zagora, Ostravská 94, 735 51
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 2017.
Výbor Gladirisu děkuje těmto členům za dobrovolný příspěvek na zpravodaj Gladiris
v celkové částce 7545 Kč a 20 €:
Marii Adamové, Miroslavu Badalovi, Miroslavu Bandochovi, Juraji Beličkovi, Ing.
Jaroslavu Buksovi, Marii Čapkové, Vladimíru Čičákovi, Ivanu Dostálovi, Miloši
Dostálovi, Petru Hanzálkovi, Františku Hlaváčovi, Pavlu Horníkovi, Ing. Vojtechu
Chmelíkovi, Libuši Jampílkové, Vladislavu Ježkovi, Františku Jíchovi, Štefanu
Jeníkovi, Ing. Jaroslavu Jurečkovi, Petru Kandovi, Miloslavu Kašparovi, Jaroslavu
Kovaříkovi, Ing. Františku Kuchařovi, Petru Lelekovi, Františku Lukášovi, Ing.
Oldřichu Marečkovi, Jiřímu Palátovi, Václavu Petříkovi, Janu Pítrovi, Janu Růžičkovi,
Luboši Rýparovi, Ing. Dušanu Slošiarovi, Ing. Stanislavu Novotnému, Vladimíru
Soukupovi, Ivanu Šaranovi, Ing. Petru Šmídovi, Mgr. Zdeňku Šourkovi, Janu
Špačkovi, Věře Šťastné, Miroslavu Štefanovi, Václavu Texlovi, Petru Zagorovi,
Jaroslavě Zbrankové.
Blahopřejeme našim členům, kteří se v roce 2017 dožívají významných
životních jubileí:
50 let Mgr. Václav Heicl
55 let Renata Lićwinko, Václav Rokos, Ivana Škodová
60 let Jaroslav Janouš
65 let Petr Fryc, Josef Chlebiš, Josef Klaška, Jaroslav Kovařík, Ing. František Kuchař,
Marie Krmelová, Ing. Pavel Nejedlo, Karel Zadák, Jaroslava Zbranková
70 let Josef Bystrý, Jiří Dráb, Milan Gengela, Anna Gerlíková, Vladislav Ježek, Peter
Lelek, Petr Mimránek, Jan Růžička
75 let Ing. Jaroslav Buksa, Božena Kocůrková, Přemysl Kouba, Helena Kubíčková,
Ing. Milan Prachař, Jan Sladký
80 let Jiří Čada, Ing. Vladimír Domský, Ladislav Chroboček, Stanislav Chudáček,
Miloslav Kašpar, MUDr. Josef Kříž, Josef Kabilka, Olga Speratová
81 let Marie Adamová, Vladimír Soukup
82 let Ladislav Dlugoš, Věra Drábková, František Hlaváč
83 let Miroslav Novák, Stanislav Podoubský
84 let Petr Gajdík
85 let Ing. Vojtech Chmelík, Vlastimil König, Josef Mikulec, Karel Utratil
87 let Jaroslav Panec
88 let Ing. Bedřich Růžica
89 let Václav Bajar, Josef Fait
91 let Vlastimil Novák, Ján Roman
92 let František Broj
93 let Jiří Dvořák
94 let Věra Šťastná
3

Změny v členství v roce 2016:
Zemřeli: Miroslav Eder, Josef Kaštovský, Jiří Křivánek, Břetislav Roudenský, Antonín
Žufan.
Noví členové: Jiří Balatý, Ing. Miroslav Janov, Jana Kristková, Marie Krmelová,
Božena Kocůrková, Tomáš Papay, Libuše Tučková, DiS Augustin Uváčik.

Výroční výstava s mezinárodní účastí Flora Olomouc
18. – 21. srpna 2016
Petr Mimránek

Již dva roky před 50. výročím založení naší organizace jsme na výborových
schůzích společně uvažovali o potřebě znovu navázat na tradici výstav, které
organizace jako celek dělala. Byly to úspěšné výstavy v Třebíči, Hradci Králové,
Kroměříži, Gottwaldově, Novém Jičíně, Bohumíně a dalších městech v létech, kdy
stát nebyl rozdělen na Českou a Slovenskou republiku. Již více jak dvacet pět let se
žádná výstava v takovém rozsahu neuskutečnila.
Rozhodli jsme se z mnoha důvodů pro Floru Olomouc. Ustavili jsme skupinu,
která výstavu zabezpečí, byli to P. Mimránek, J. Buksa, S. Novotný a P. Zagora.
Jednal jsem o tomto našem plánu na schůzi předsedů specializovaných organizací v
Praze, kde mě byla přislíbena pomoc odborným oddělením pod vedením Ing.
Šmorance a následně jsme byli pozváni na jednání přímo na Floře v Olomouci při
letní etapě v roce 2015 a pak znovu na výstavišti v Olomouci s ředitelem a vedením
Flory. Abychom mohli takovou výstavu v hlavním pavilonu uskutečnit, bylo potřeba
zabezpečit nejen květy vystavovatelů, ale i květy pro aranžmá, proto byl jednání
přítomen i pan Koníček, který tyto květy slíbil dodat. Bylo dohodnuto, že část
pavilonu připadne expozici státu Malajsie, protože je již tradicí, že Flora navazuje
družbu pokaždé s nějakým exotickým státem pro zpestření a atraktivitu. Hlavní
aranžérkou byla pověřena slečna Ing. Pavlína Švecová. Toto rozhodnutí bylo pro nás
velmi dobré, protože s Pavlínou jsme již měli z minulých výstav dobré zkušenosti.
Byly přijaty naše hlavní požadavky, tedy umístění květů do boxů, aby každý
vystavovatel měl svůj prostor a aby květy byly značeny jmenovkami, protože s
panem Novotným jsme chtěli, aby byl předveden současný sortiment a nové
šlechtění. Zpočátku vedení Flory nechtělo umístění jmenovek k exponátům, nakonec
se k tomu přistoupilo. Jistě všichni víme, že představy pěstitelů, kteří přinesou své
vypěstované květy, jsou naprosto jiné, než bombastické záplavy květů beze jmen,
které mají ohromit návštěvníky.
Při všech jednáních bylo pro nás stěžejní finanční zajištění výstavy a na
základě toho jsme se mohli definitivně rozhodnout, zda-li se výstava uskuteční, v
záloze pak byl následný termín pro výstavu v Neznašově u Dušana Slošiara, kdyby
něco nevyšlo. Dostali jsme garance, že vystavovatelům bude proplaceno cestovné,
dále budou mít zajištěno ubytování a ve čtvrtek proběhne společný slavnostní oběd s
vedením Flory a odborným oddělením ČZS, což byla akce specielně pro nás,
uskutečněná na naše přání.
Projekt výstavy zpracovala Ing. Švecová, technické práce kolem stavby expozic
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a propagaci výstavy v tisku, internetu a plakáty zajistila Flora. Z iniciativy Ing.
Šmorance jsme zažádali o dotaci k této výroční výstavě a mohli jsme tak objednat
poháry pro vítězné exponáty v 34 kategoriích a zajistit výtisk seznamu mečíkových
odrůd, který byl na výstavě šlechtitelům předán. Naše organizace slíbila dodat
skleněné vázy, protože jsme odmítli tradiční velké bílé plastové, které se dříve na
Floře používaly. Vázy máme uložené v domě zahrádkářů v Holešově a bylo zapotřebí
je převézt z Holešova do Olomouce v termínu těsně před výstavou. Nákladní auto
bylo dodáno výstavištěm Flory, nakonec jsme se ho v Holešově dočkali a společně
pan Novotný, já a Vlasta Čablová za pomoci několika zahrádkářů z Holešova jsme
auto naložili, a to množstvím 800 váz. Další část váz již byla na Floře od jarní
výstavy, uložena ve sklepení pod pavilonem. Samozřejmě, obratem jsme všichni jeli
do Olomouce vázy složit a být při překládce, aby se s nimi zacházelo opatrně.
Na pondělí jsme požádali děvčata z Rapotína, aby nám přijely pomoci s
vybalováním a umytím všech váz, a následovalo hned jejich napouštění vodou a
zavážení do prostoru pavilonu. Z Rapotína přijely paní Božena Kocůrková, Marie
Chudobová a Marie Krmelová, které celou várku váz a skleněných koulí umyly.
Plnění a rozvážení váz se ujal Standa Novotný, Jaroslav Buksa, Petr Zagora a Petr
Mimránek.
Současně pracovníci Flory stavěli jednotlivé výstavní boxy, tak se již část váz
mohla dát na místa podle počtu exponátů, jak si vystavovatelé dali požadavky.
Všechno muselo být zhotoveno do středy dopoledne, kdy se již začaly navážet
exponáty. Vše s přehledem organizovala Ing. Švecová, práce někdy na sebe
nenavazovaly, a tak s tím měla opravdu plno práce, starostí a telefonátů, ale vše se
postupně vyřešilo. Problém nastal při přivážení květů, protože u brány nechtěl vrátný
pouštět do prostoru výstaviště bez povolení vydaného Florou, a tak se muselo
každému kdo přijížděl donést zvláště povolení k vyplnění. S vrátným se nebylo
možné domluvit, protože nebyl zaměstnancem Flory, ale z najaté hlídací agentury a
měl své nařízení, takže to při vjezdu vystavovatelům s květy dělalo zbytečné
problémy. Při instalaci květů došlo k nedostatku váz, a tak se přineslo dalších více
než 250 váz a dvacet skleněných koulí pro aranžmá z rezervy ve skladě. Celkem bylo
naplněno květy 1290 váz. Ke všem vázám byly vytisknuty jmenovky a do každé
expozice vlepen velký plakát s fotografií vystavovatele, jeho krátkým životopisem a
popisem co pěstuje. Tento plakát byl iniciativou Ing. Švecové. Zprvu se nám to jevilo
jako komplikované, zajistit fotografie a informace o pěstitelích, nakonec to však
vyznělo velmi dobře. Každý návštěvník měl možnost si nejen poznamenat názvy
odrůd, ale dozvěděl se zajímavé informace o vystavovatelích. Plakáty šly po výstavě
opatrně odlepit a část byla použita i na další výstavě v Neznašově. Zbytek plakátů,
které se odstraňovaly později, bude předán na výroční schůzi v Otrokovicích.
Bohužel jsem neměl možnost kontrolovat zhotovené plakáty těsně před vytisknutím
a zde zřejmě v tiskárně vzniklo několik nepřesností, zvláště na plakátech na hlavním
panelu, kde byly informace o činnosti organizace. Například na mém panelu jsem
uvedl, že první medaili za mečíky jsem získal na výstavě Flora Olomouc v roce 1974
a to za odrůdu „JESTER”. Na plakát zřejmě neznalý pisatel zkomolil název odrůdy na
„JESETER”. To by ale ještě nebylo tak hrozné, až když se návštěvníci ptali proč toho
jesetera nevystavuji.
Příjezd pěstitelů s květy proběhl skvěle, až na problémy s vrátným, všichni
automaticky naaranžovali květy do váz, dali jmenovky. Expozice zaplnily pavilon po
5

obvodu v částečně zastíněné části. Část byla česká a část slovenská, uprostřed
pavilonu byla expozice Malajsie a vodní plocha s loďkou a květinovým mostem,
vepředu slavobrána vyzdobená kyticemi mečíků. Pan Koníček k dekoraci dovezl 5
tisíc mečíků a 5 tisíc květů jiřin. Celkový počet mečíků jsme nepočítali, mečíky byly
výstavě darovány a tak nebylo potřeba je jednotlivě počítat. Boxy s exponáty byly
osvětleny bodovými žárovkami. Myslím, že toto osvětlení částečně zkreslovalo
čistotu a odstíny barev, tak jak je můžeme vidět na záhonech.
Protože všichni vystavovatelé mají již zkušenosti z mnoha výstav, bylo na
každém z nich, jak si květy ve své expozici umístí a upraví, žádný aranžér do toho
nikomu nemluvil, jen vznikly drobné problémy s tím, že někteří vystavovatelé dovezli
květů mnohem více, než si přihlásili, ale všechno se v pohodě vyřešilo,
z přebytečných květů se vytvořily dekorace. Aranžéři měli hodně práce, protože do
každé expozice byla umístěna nějaká aranžérská práce. Českou část aranžovala
Vlasta Čablová se zahradníkem z Pražského hradu Janem Malým a slovenskou část
vyzdobila Mária Pitnerová a Majtanovci. Pomocnou ruku přidala také děvčata
z Gladiol clubu Ratiboř, Jaroslava Zbranková, Anna Gerlíková a Ester Miniariková. Po
dobu instalace květů měli všichni vystavovatelé možnost chvilku posedět, nechat si
uvařit kávu nebo čaj, k dispozici byla i svačina, večeře a pak snídaně na druhý den
v kuchyňce zahrádkářského svazu, což paní kuchařka zvládla skvěle.
V pozdní noci před odchodem na nocleh do hotelu se uklízelo a doktor Matušek
nás obveselil velmi netradičním vystoupením, přátelé ze Slovenska při tom rozdávali
domácí pochutiny, ovčí sýr a klobásky, nálada byla výborná. Na druhý den všichni
ještě kontrolovali své expozice a účastnili se zahájení výstavy před pavilonem. Paní
velvyslankyni z Malajsie jsem při této příležitosti předal naši medaili k 50. výročí
činnosti a tato pak pokřtila novošlechtění Jardy Koníčka, semenáč 4/1-2-05/10, svým
jménem NADZIRAH. Výstavu navštívilo přibližně 26 tisíc návštěvníků. Všiml jsem si,
že návštěvníci procházeli především mezi jednotlivými expozicemi, hodně diskutovali,
všímali si jednotlivých exponátů a nešetřili slovy chvály. Říkali, že něco podobného
na Floře ještě nebylo. Pak přišlo na vyhlášení vítězů. Netradičně musela
hodnotitelská komise vyhodnotit květy již večer, den před otevřením, aby se během
noci mohly připravit diplomy a dát je brzy ráno podepsat. Zde musím ocenit práci
hodnotící komise, která prováděla hodnocení od 21.00 do 01.00, a to zejména jejího
člena Josefa Chlebiše, který tento maraton absolvoval o berli, ač má protézu jedné
nohy. Hodnoceno bylo 15 kategorií, a minimálně tolikrát musela komise obejít
veškeré expozice, aby se dobrala výsledku. Předávání cen a diplomů se ujal pan
předseda ČZS Stanislav Kozlík, Petr Mimránek a Ing. Dušan Slošiar.
Poháry jsme nechali vyrobit pro první, druhé i třetí pořadí a tak poháry jsou
pěknou upomínkou na tuto výstavu. Na jednu hodinu byl připraven slavnostní oběd
pro vystavovatele z Gladirisu na hotelu Flora, všichni jsme se sešli a vyslechli
poděkování za květy od ředitele Flory Ing. Jiřího Uhlíře a předsedy ČZS. Pak nastal
čas rozloučení a vystavovatelé se rozjeli do svých domovů.
Následující den a v sobotu jsem měl krátké přednášky o činnosti naší
organizace a pěstování mečíků, měl jsem představu, že se přihlásí několik nových
členů do organizace, ale nestalo se tak. Již při jarní Floře v Olomouci jsem předal asi
sto padesát sáčků brutu s návodem na jejich pěstování a informacemi o organizaci
a přihlášku, ale nemělo to žádnou odezvu.
V neděli pršelo, ale podle vedení Flory přišlo hodně návštěvníků, dokonce
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o tisíc více než na jarní etapu.
Celkové hodnocení výstavy proběhlo v pátek večer za účasti funkcionářů města
Olomouce a vedení Flory Olomouc a všech hlavních vystavovatelů. Naše organizace
obdržela vázu představenstva a.s. Flora Olomouc a velký diplom. Současně jsem
přijal mnoho poděkování za uspořádání této výstavy. Dokonce za mnou přišel
osobně bývalý ředitel Flory Ing. arch. Zdeněk Štefka a s dojetím mě blahopřál, že
nikdo nečekal, že expozice Gladirisu bude mít takový úspěch. Potvrdil, že tuto
modrou vázu sám vyfoukal ve sklárnách.
Na úklid v pondělí přijela děvčata ze Vsetína a Ratiboře Irena Gebauerová,
Věra Vrbová a Jiřina Zubíková. Když jsem tam přijel, úklidové práce byly v plném
proudu, děvčata balila do krabic vázy. Jaryn Buksa a Petr Zagora vázy přinášeli k
balení, vylévali vodu a zabalené krabice odváželi postupně k přistavenému autu,
práce usměrňoval a řídil Standa Novotný. Květy byly již z váz odstraněny, protože
současně v pondělí probíhalo školení aranžérů a tito naše mečíky dodatečně použili.
Kupodivu ještě v pondělí mnoho zbylých květů bylo v dobré kondici. Všichni jsme
pak jeli auty za náklaďákem a složili vázy do skladu v Holešově. No a rozjeli jsme se
každý domů.
Nakonec chci poděkovat všem vystavovatelům, kteří květy na tuto výstavu
darovali, zvláště pak děkuji Ing. Janě Jírovské, garantce výstav, která nás měla na
starosti za vedení Flory Olomouc, a v nemalé míře děkuji architektce Ing. Švecové
za energické a bezchybné řízení všech prací a celkovou organizaci. Za květy pak
Jaroslavu Koníčkovi, bez jehož květů by nebylo myslitelné výstavu uskutečnit. Dík
také Standovi Novotnému, který byl při výstavě všude, kde bylo potřebné přiložit
ruku k dílu. Asi čtrnáct dní po výstavě ještě Standa udělal závěrečnou inventuru váz
a ve skladu je uspořádal.
Vystavovali:
Jaroslav Koníček, Ing. Dušan Slošiar, Jiří Petr, Josef Chlebiš, Petr Šmída,
Lubomír Rýpar, Petr Zagora, Ing. Stanislav Novotný, Petr Mimránek, František
Kuchař, Helena Kubíčková, Gladiol club Ratiboř, Ivan Šaran, Juraj Belička, Peter
Lelek, Jaroslav Toušek, MUDr. Juraj Matušek, Jozef Kocián, Mário Kajs, Mária
Pitnerová, Milan Majtán, Ján Mindár, Alojz Mikulášek, Viliam Paulíny, Piotr Wistuba.
Ladislav Urs taktéž v pavilonu „A” vystavil tradičně svoji nádhernou kolekci begonií.
Video a fotografie z výstavy naleznete na www.gladiris.cz na stránce Výstavy.
Výsledky hodnocení mečíků na výstavě Flora Olomouc, léto 2016
Grand Champion: ZENIA, vystavovatel Petr Mimránek
Grand Champion novošlechtění: PS 14/04, vystavovatel Petr Šmída
Skupina 500:
Skupina 400:
Skupina 300:

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

OF SINGULAR BEAUTY, vystavovatel MUDr. Juraj Matušek
BANGLADÉŠ, vystavovatel Gladiol club Ratiboř
PANÍ MILENA, vystavovatel Lubomír Rýpar
VESTÁLKA, vystavovatel Lubomír Rýpar
ALEXANDRA D´GREAT, vystavovatel Josef Chlebiš
RAJATHOS, vystavovatel Viliam Paulíny
CURLING BEAUTY, vystavovatel Ivan Šaran
ZVODNÉ OČI, vystavovatel Peter Lelek
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3.
Skupina 100-200:1.
2.
3.
Novošl. 500:
1.
2.
3.
Novošl. 400:
1.
2.
3.
Novošl. 300:
1.
2.
3.
Novošl. 100-200: 1.
2.
3.
Exoty:
1.
2.
3.
Dekorační mečíky 1.
2.
3.
Tři klasy:
1.
2.
3.
Expozice:
1.
2.
3.
Aranžmá:
1.
2.
3.

PEKLO, vystavovatel Milan Majtán
AMERICAN DREAM, vystavovatel Ing. Dušan Slošiar
BLACK PEARLS, vystavovatel Jiří Petr
SMUTNÝ ACANT, vystavovatel Petr Zagora
RO-20-07-3, šlechtitel Roman, vystavovatel Petr Zagora
NOV 04/15, šlechtitel Novák, vystavovatel Jaroslav Toušek
NOV 04/15, šlechtitel Novák, vystavovatel Juraj Belička
IŠ 8/11, šlechtitel a vystavovatel Ivan Šaran
J 33, šlechtitel a vystavovatel Ján Mindár
IŠ 50/11, šlechtitel a vystavovatel Ivan Šaran
Bel 11/719, šlechtitel a vystavovatel Juraj Belička
IŠ 33/11, šlechtitel a vystavovatel Ivan Šaran
neoznačený semenáč, šlechtitel Jurík, vystavovatelka Helenka
Kubíčková
IŠ 45/11, šlechtitel Ivan Šaran, vystavovatel Petr Šmída
L 49, šlechtitel a vystavovatel Peter Lelek
7/11-4, šlechtitel a vystavovatel Alojz Mikulášek
P 102, vystavovatel Petr Mimránek
HARLEQUINE, vystavovatel František Kuchař
DELIRIUM, vystavovatel Mário Kajs
COURT SKIP, vystavovatel Jaroslav Koníček
MARGO, vystavovatel Piotr Wistuba
MARSIANSKAJA DOČ, vystavovatel Jozef Kocián
ZLOMENÉ SRDCE, vystavovatel Peter Lelek
PINK LADY, vystavovatelka Helenka Kubíčková
LADY JANE, vystavovatel Ing. Stanislav Novotný
Ivan Šaran
Lubomír Rýpar
Jaroslav Koníček
„Nevesta Turca”, aranžovala Mária Pitnerová
„Kytice”, aranžovala Vlasta Čablová
„Dekor”, aranžoval Jaroslav Malý

Hodnotitelská komise: předseda: Ing. Dušan Slošiar,
členové: Josef Chlebiš, Mária Pitnerová, Peter Lelek
Diplomy a poháry předal osobně předseda ČZS Stanislav Kozlík a předseda
SZO ČZS Gladiris Petr Mimránek.

Nádherné mečíky i exotika.
Na letní Floru zavítalo zhruba 26 tisíc návštěvníků
Výstaviště Flora Olomouc, a.s.

Půlstoletí s mečíky a Malajsijská inspirace. Hned dvě hlavní motta nesla letošní
letní etapa mezinárodní květinové výstavy a zahradnického veletrhu Flora Olomouc,
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která se na stejnojmenném olomouckém výstavišti konala od 18. do 21. srpna 2016.
Navštívilo ji zhruba 26 tisíc lidí, což je přibližně o tisícovku více než v předchozím
roce, přestože tentokrát neděle výstavě nepřála a prakticky celý den intenzivně
propršel.
Hlavní květinová expozice v pavilonu A byla díky dvěma tématům opravdu
pestrá a bohatá; první téma, připravené ve spolupráci s Českým zahrádkářským
svazem, vzdalo pod názvem Půlstoletí s mečíky čest našim i zahraničním
šlechtitelům gladiol a předvedlo nepřeberné množství odrůd těchto květin, včetně
nově vyšlechtěných. Druhé téma Malajsijské inspirace přeneslo návštěvníky do
vzdálených a exotických končin jihovýchodní Asie.
Na galerii největšího pavilonu olomouckého výstaviště měla opět své místo
přehlídka Vyznání růžím věnovaná této nekorunované královně květin, která
představila zhruba 3300 růží různých odrůd a druhů původem z Holandska.
Novinkou byla expozice Vědecké knihovny v Olomouci, jež tento rok slaví výročí 450
let od svého založení a předvedla některé klenoty ze svých sbírek včetně úchvatných
historických herbářů. Dalším novým lákadlem letní Flory byla včelařská výstava
v pavilonu H připravená ve spolupráci se Základní organizací Českého svazu včelařů
Olomouc.
Svaz školkařů se svou expozicí okrasných dřevin – tentokrát na téma Příběh
lípy – obsadil pavilon B. Společná expozice Českého zahrádkářského svazu byla
k vidění v pavilonu C a nabídla stovky květin i tradiční či méně známé odrůdy ovoce
a zeleniny.
Hlavní pavilon olomouckého výstaviště byl v pátek opět přístupný všem
zájemcům v rámci večerní prohlídky s kulturním doprovodným programem
a občerstvením. Výstavu doplnily také vyhledávané Letní zahradnické trhy s pestrou
nabídkou květin, rostlinného materiálu, zahradnických pomůcek a hobby potřeb.
Každodenní doprovodný program přinesl zábavu a rozmanité zážitky dětem
i dospělým, kteří si užili mimo jiné vystoupení populárních umělců Karla Štědrého,
Marcely Holanové či Pavlíny Filipovské. V sobotu se na olomouckém výstavišti opět
zápolilo o tituly v rámci druhého mistrovství Moravy a Slezska ve vaření kotlíkových
gulášů.
Záštitu nad letošní letní Florou Olomouc převzal ministr zemědělství Marian
Jurečka. Nejvzácnějším hostem letošní druhé Flory byla velvyslankyně Malajsie paní
Nadzirah Osman, po níž při slavnostním křtu získala nové jméno Nadzirah jedna z
odrůd mečíku. „Jsem velice ráda, že jsem mohla navštívit toto krásné město i
výstavu. K Olomouci má Malajsie velmi blízko, protože na zdejší Univerzitě Palackého
studují naši studenti, jichž zde absolvovalo již 89,“ prozradila velvyslankyně.
Během čtvrtečního slavnostního večera byly vyhlášeny výsledky soutěží
vypsaných v rámci letní etapy olomoucké Flory. Nejkrásnější floristickou vazbu na
dané téma uvila Adéla Murínová ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.
Titul nejkrásnější expozice získala ústřední Malajsijská inspirace, za níž si její
tvůrkyně Pavlína Švecová odnesla rovněž pohár ředitele společnosti Výstaviště Flora
Olomouc. Pohár předsedy představenstva téže společnosti získala Specializovaná
základní organizace Gladiris Českého zahrádkářského svazu za dlouholetou
šlechtitelskou, pěstitelskou a výstavní činnost v oblasti mečíků.
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Mečíky proměnily neznašovský kulturní dům v kvetoucí
zahradu
UNIKÁTNÍ MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA MEČÍKŮ, KTERÁ SE PO DVOU LETECH OPĚT
VRÁTILA DÍKY PODPOŘE JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN DO NEZNAŠOVA NA
ČESKOBUDĚJOVICKU, BYLA ZNOVU VELKÝM NÁVŠTĚVNÍCKYM HITEM.
Tisícovka exemplářů různých odrůd gladiol z USA, Kanady, České republiky,
Slovenska, Litvy, Moldávie, Ruska a Holandska doslova proměnila zdejší kulturní
dům v kvetoucí zahradu. Dvoudenní akci uspořádal ve dnech 27. a 28. srpna Obecní
úřad Všemyslice se sídlem v Neznašově spolu se specializovanou organizací Gladiris
ČZS a Skupinou ČEZ v rámci projektu Oranžový rok v okolí Jaderné elektrárny
Temelín.
„Premiéra výstavy měla před dvěma roky obrovský úspěch, a tak jsme se ji
spolu s elektrárnou rozhodli zopakovat. Ohlasy máme vynikající, takže
předpokládáme opět vysokou návštěvnost,“ uvedl starosta Všemyslic Karel Tůma.
Magickým číslem výstavy, jejímž garantem je uznávaný pěstitel gladiol a
místopředseda Gladirisu Dušan Slošiar z Neznašova, se zcela neplánovaně stala
tisícovka. Přibližně tolik odrůd mečíků přivezli k temelínské elektrárně vystavovatelé,
přibližně tolik lidí navštívilo první ročník výstavy v roce 2014 a zhruba tolik obyvatel
mají Všemyslice spolu se svými místními částmi, Neznašovem, Slavěticemi, Všetečí a
Bohunicemi. Letos zde prezentovalo své květiny dvaadvacet pěstitelů z České
republiky, Slovenska a Polska a to: Juraj Belička, Peter Lelek, Tomáš Papay, Mário
Kajs, Mária Pitnerová, Viliam Paulíny, Ján Mindár, Jozef Kocian, Peter Láder, Piotr
Wistuba, Petr Zagora, MUDr. Josef Kříž, Ing. Marie Slavíková, Ing. Vladimír Domský,
Jiří Petr, Jaroslav Koníček, Petr Mimránek, Ing. Stanislav Novotný, Ing. Dušan
Slošiar, Petr Šmída, Ing. Miloš Dědic a Václav Rokos, kteří zároveň obdrželi cenu
starosty. Hlavní cenu Grand Champion, pohár ředitele Jaderné elektrárny Temelín, si
odvezl Petr Šmída z Přepych u Opočna s odrůdou Aaralyn.
„Touto výstavou jsem nadšený. Velice si cením pozvání sem a pokud budu mít
možnost, určitě se znovu rád vrátím. Viditelná je zde podpora zdejší jaderné
elektrárny, díky níž lze uspořádat i v tak malé obci výstavu evropského formátu,“
konstatoval Šmída.
Text Petr Pokorný
Pro úplnost chci ještě dodat, že i tentokrát výstavu, která trvala dva dny,
navzdory tropickým vedrům navštívilo znovu 1000 lidí. Milým překvapením byla
i návštěva Libuše Jampílkové s manželem, škoda že jsem se jim nemohl více
věnovat, musel jsem ještě odpoledne dolovat kosatce pro kamarády vystavovatele.
I když vstupné bylo zdarma, dobrovolným příspěvkům na podporu našich organizací
jsem se nebránil a do provizorní kasičky od krabice z bot, kterou mi pomohl v noci
před výstavou slepit přítel Leonard Rýznar, návštěvníci naházeli přes 10 000 Kč.
Z této sumy jsem věnoval organizaci Gladiola Martin 4000 Kč, organizaci Gladiris
2000 Kč, na nákup cibulovin pro začínající pěstitele věnuji 2000 Kč. Vystavovatelům
jsem večer po instalaci věnoval 1000 Kč na útratu v kempu, což se možná hodilo,
protože Mário Kajsovi se zrovna narodil vnuk. Zbytek jsem si ponechal na vedlejší
náklady které jsem měl, jako dovoz a odvoz flašek, aby jsem měl dostatek hlavně 1l
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od žirovnických zahrádkářů, nákup 20 kg masa na klobásy na svačinu pro
vystavovatele, dovoz dekoračních rostlin atd. Náklady na výstavu, a to tisk plakátu,
proplacení nákladů na dovoz květů, ubytování a stravování vystavovatelů, nákup
pohárů, které činily okolo 40 000 Kč, mi obratem uhradila obec. Taky musím
vyzdvihnout starostu a mladou místostarostku Ing. Márii Švehlovou, kteří mi šli na
ruku, zabezpečili tisk plakátu, propagaci v Jihočeské televizi, upomínkové předměty
pro vystavovatele, a doplnění stolů s ubrusy do kulturáku. Taky chci poděkovat
všem vystavovatelům, kteří mne vyslyšeli, a přijeli hned odpoledne, takže do večeře
jsme byli hotovi. Na hlídaní výstavy jsem oslovil 4 důchodce, když se dozvěděl
zbytek obce, koho jsem nominoval, rozpoutala se v obci válka, všichni chtěli hlídat,
naštěstí krev netekla, ale některé rodinné klany doposud mezi sebou nemluví.
S likvidací květů jsem neměl starosti, v neděli v 18.00 večer, kdy výstava končila, se
nahrnuli místní, tak jsem je poučil, že si můžou sebrat jen květy, vázy ponechat a po
povelu „Fčil můžete!“, zalehl jsem vlastním tělem pokladnu a do 5 minut byl kulturák
vymeten, do půlnoci jsem potom odtahal vázy a bylo po výstavě. Fotografie a šot
Jihočeské televize naleznete na webu www.gladiris.cz na stránce Výstavy.
Organizátor výstavy Ing. Dušan Slošiar

Jasno a ešte jasnejšie – alebo môj pohľad na výstavy Flora
2016 a Neznašov 2016
Jozef Kocian

50. výročie Gladirisu a medzinárodná výstava Flora Olomouc 2016 sa snúbili
18. – 21. 8. 2016 v jednom pavilone s expozíciou Malajzie.
Ako člen Gladirisu a Gladioly Martin som mal čest zúčastniť sa tohto svetového
podujatia.
Šoféri Ado a Rasťo viezli do Olomouca Juraja Beličku, MUDr. Juraja Matušeka,
Petra Leleka, Viliama Paulíniho, Maju Pitnerovú, Hanku a Maja Kajsovcov, Hanku a
Jozefa Kocianovcov, Maju Lokajovú a Milana Majtana. Na mieste nás čakali Janko
Mindár, Lojzo Mikulášek a Ing. Daniel Jurík.
Tvár miesta ani v najmänšiom nenasvedčovala, že sa tu má konať podujatie
svetového významu. Pomedzi vystavovatelov a aranžérov sa miesili robotníci s
pílami, vysokozdvižné vozíky a všeliaká technika. A k tomu problémi s vázami. Neboli
by to chlapi z Gladirisu, aby toto bol len krádkodobý problém.
Začína prevládať priatelská atmosféra a každý sa venuje svojej práci až do
neskorých nočných hodín. Návštevník nevie a nemal by vediet o problémoch, ktoré
sprevádzaju takúto akciu pred otvorením. Dôležitý je výsledný efekt a ten bol
absolútne jasný. Hlavný usporiadateľ mohol zosúladiť niektoré akcie v pavilone tak,
aby neboli rušené niekedy až nepríjemnou zvukovou „orientálnou” kulisou
z reproduktorov. Tento problém sa prejavil pri slávnostnom vyhodnotení
vystavených gladiol.
Je pozoruhodné, že tu Malajzisku exotiku zariadili ruky českých kvetinárov
a aranžérov.
Nikto z návštevníkov sa nedozvie koľko času strávili prípravou orgánizatori
Gladirisu. Nerád spomínam mená, ale všetka čest Peťovi Mimránkovi. Nikto
z navštevníkov sa nedozvie o ženách s Gladirisu, ktoré sa v zákulisi starali
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o občerstvenie pre vystavovatelov. „Srdečná vďaka, dámy!”
Aj ked na začiatku nebolo všetko OK, ráno bolo všetko jasné a návštevník sa
mohol kochať nádherou vytvorenou rukami českých a slovenských pestovateľov.
Ešte jasnejšie bolo od samého začiatku na výstave gladiol Neznašov 26. – 27.
8. 2016.
Ročník 2014 sprevádzalo nepríjemné sychravé počasie, nocľah v kempe Vltavín
ani nespomínam. Jediné čo vtedy žiarilo, bola perfektná organizácia – veď Dušan.
Ročnik 2016 sa jagal všetkým od samého začiatku. Počasie excelentné a
organizácia perfektná – veď Dušan. Ešte aj jasná nočná obloha nad Vltavínom žiarila
hviezdami. Rozjasnilo sa ešte viac, ked v noci prišla správa, že Majo Kajs sa stal
dedom. „Vítaj do partie, človiečik!”
Slovákov zastupovali Juraj Belička, Maja Pitnerová, Viliam Paulíni, Majo Kajs,
Jozef Kocian, Peter Láder a Janko Mindár.
Presne načasované kto, čo a kedy. Jeden druhému neprekážal, všetko vopred
pripravené. S Jankom Mindárom sme sa v sprievode Dušana prešli Neznašovom. Boli
sme i na jeho záhrade. Srdeční a milí ludia s ktorými sme sa stretli, s uznaním
hodnotili výstavu a prácu všetkých vystavovatelov. Privetivý a úslužný personál
miestnej hospody, v ktorej sme sa stravovali, si tiež zaslúži pochvalu. Vystavovatelov
i kvetov bolo viac ako v roku 2016. Úroveň výstavy bola bezpochyby väčšia. V
neposlednej rade treba podakovat Dušanovej manželke za chutné domáce koláčiky.
A fantastické Dušanove klobásky boli ešte jasnejšie ako to letné nebíčko.
Toto všetko dokáže jeden človek, ked mu do toho nekafrú „dievčatá” a všeliakí
zbytoční odborníci.
Neznašovská výstava ukázala, že je schopná vyrásť na podujatie s dlhoročnou
tradíciou. To prajem Neznašovu a Dušanovi Slošiarovi zvlášť.
Vysvetlivky: Kafrať – zbytočne a neodborne zasahovať do všetkého s úmyslom zviditelniť seba.
Dievčatá – radšej ani neprekládam.

Výstava Gladiol Rajecké Teplice 2016
Juraj Belička, Peter Lelek

Pre nás členov a pestovateľov gladiol sa každoročne v tomto meste začína
nová výstavná sezóna. Pri príležitosti osláv mesta pod názvom „Kultúrne leto” v
dňoch 23. – 24. 7. 2016, bola do programu osláv zahrnutá aj výstava gladiol v
budove Mestského úradu. Tento rok to bol 16-ty ročník, ktorý slávnostne otvorila
primátorka mesta Mgr. Katarína Holá. Po príhovore, kde ocenila túto tradičnú akciu,
prestrihla pásku spolu s predsedom Gladirisu Petrom Mimránkom a pozvala svojich
družobných kolegov, primátorov z Čiech a Poľska, spolu s ostatnými návštevníkmi na
prehliadku výstavy. Ešte pred prehliadkou nás potešila, a patrí jej poďakovanie, pani
Anna Dubovcová, za zážitok ktorý pripravila precíteným prednesom poézie z vlastnej
tvorby.
Návštevníkov zaujala rôznorodá farebná paleta prvých gladiol sezóny,
podporená pestrým aranžmánom Márie Pitnerovej-Windischovej, mladej dvojice
Milan Majtán a Mária Lokajová a Anny Kocianovej.
Milým prekvapením bola návšteva kolegov z českého Gladirisu Petra Mimránka,
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Jaroslava Buksu, Stanislava Novotného, a Petra Zagoru s rodinou na rajeckej
výstave. Spolu s našimi členmi hodnotili kvalitu vystavených kvetov, čo sme ešte
spoločne prebrali aj pri malom posedení – pohostení, vo vedľajšej klubovni.
Počet vystavených gladiol bol viacej ako 550 kusov, na čom sa najvyššou
mierou podieľali pestovatelia z „dolnejšej zeme” – Teo Zachar z Levíc, Lojzo
Mikulášek z Lozorna a Janko Mindár z Nemšovej. My vyššie položení – Peter Láder,
Jozef Kocian, M.+M. Kajsovci, Viliam Paulíny, Peter Lelek a Juraj Belička, s trocha
menšou mierou.
V sobotu dopoludnia sa uskutočnil výber najkrajšieho exponátu výstavy, ktorý
sa stal zároveň Grand Championom výstavy. Titul získal skúsený pestovateľ Janko
Mindár so semenáčom S-19/06/02, za čo bol odmenený pohárom pre víťaza
výstavy.
Okrem určenia Grand Championa výstavy prebehol aj výber troch najkrajších
gladiol výstavy bez rozdielu kategórií a vlastností.
1. miesto získala sorta RAJATHOS – pestovateľ Ing. Teofil Zachar
2. miesto získala vlastná sorta ORANGE EXPERT – pestovateľ Peter Lelek
3. miesto získal vlastný semenáč Mia 20-3 – pestovateľ Alojz Mikulášek
Poradie o najkrajšiu expozíciu bolo určené takto:
1. miesto Ing. Teofil Zachar
2. miesto Ján Mindár
3. miesto Alojz Mikulášek
V nedeľu popoludní boli kvety ponúknuté návštevníkom na voľný predaj . Bol
veľký záujem a pomerne rýchlo sa vypredali za symbolické ceny, ktoré pomohli
nášmu klubu sa vysporiadať s nákladmi spojenými najmä s výstavnou činnosťou ako
sú cestovné náklady, ubytovanie, občerstvenie a pod.
Ďakujeme pracovníkom města, ale najmä Ing. Mariánovi Veselickému za
všestrannú podporu a vytvorené podmienky. Naše myšlienky sa už upriamujú k
ďalšiemu ročníku tradičnej, krásnej a spoločensky bohatej výstavy ktorú opäť
chceme zrealizovať v júnových dňoch roku 2017.

IV. výstava Květy léta – Mysłowice 2016 (Polsko)
Piotr Wistuba, Petr Zagora

V hotelu Troják se konala ve dnech 6. – 7. srpna výstava pod názvem Květy
léta a kompozic květů. Na tuto výstavu jsme se domlouvali, že pojedem společně
jelikož Pepa zná trasu, takže sraz byl u mne. První přijeli Standa s Petrem a čekali
jsme na Ivana a Pepu. Po půlhodince čekání se Petr se Standou rozhodli, že pojedou
sami. O půl druhé přijel Ivan, a za chvilku Pepa, takže jsme naložili květy a společně
jsme jeli po dálnici do Mysłowic. Po příjezdu jsme byli překvapení, že Standa s
Petrem ještě tam nebyli, jak nám řekli, tak zabloudili.
Na výstavě vystavovali z Čech J. Chlebiš, P. Mimránek, S. Novotný, L. Rýpar, I.
Šaran a P. Zagora, a ze Slovenska J. Belička, P. Lelek, J. Kocián, M. Kajs, M. Majtan,
V. Paulíny a M. Piterová. Z Polska vystavovali p. A. Burmistrzak a S. Smoleń. Kolekce
jiřin vystavovali členové Rybnického klubu.
Tentokrát mírně větší část výstavy zaplnily mečíky, kterých bylo kvantitativně a
odrůdově o něco více než jiřin. Vystaveny byly také lilie, rudbekie, agapanty,
13

echinacee a další letní květiny. Celkově jako obvykle ozdobily výstavní místnost
krásné kompozice přítelkyň z Polska a Slovenska. Slavnostní otevření výstavy
provedl primátor města Mysłowic. Na žádost sponzorů se uskutečnila soutěž o
nejkrásnější květy a kompozice ve vše kategoriích. Na přání sponzorů vybírali
členové rodin sponzorů a pozvaní hosté nejkrásnější mečík, lilii, jiřinu a kompozici.
Hodnocení mečíků provedla komise Gladirisu z Čech a Slovenska, a zde je
hodnocení.
Bylo vystaveno kolem 800 klasů v 350 odrůdách a 108 semenáčích.
Velikost 200 (vystaveno 8 odrůd)
1. Jokdaris – P. Mimránek
2. American Dream – P. Mimránek
3. Xixi – I. Šaran
Velikost 300 (vystaveno 72 odrůd)
1. Shaman – J. Belička
2. Greenland – J. Chlebiš
3. Green Wave – I. Šaran
Velikost 400 (vystaveno 144 odrůd)
1. Red Laser – M. Kajs
2. Lososový Gigant – P. Mimránek
3. Dandy – P. Zagora
Velikost 500 (vystaveno 18 odrůd)
1. Gaiva – P. Zagora
2. Paradox – L. Rýpar
3. Uzory Sniega – S. Smoleń
Tři klasy a více (vystaveno 22 odrůd)
1. Š 21/14 – J. Chlebiš
2. Letná Búrka – P. Mimránek
3. Golden Fantasy – J. Belička
Semenáče velikost 200-300 (vystaveno 23 odrůd)
1. Sem. Š 6/11 – I. Šaran
2. Sem. 16/01 – P. Mimránek
3. Sem. Š 51/11 – I. Šaran
Semenáče velikost 400-500 (vystaveno 52 odrůd)
1. Sem. Bel 11-904 – M. Majtan, šlechtitel J. Belička
2. Sem. Š 40/11 – J. Chlebiš, šlechtitel I. Šaran
3. Sem. Š 8/11 – P. Zagora, šlechtitel I. Šaran
Exoty (vystaveno 12 odrůd)
1. Lucky Lips – P. Lelek
2. Vínová Krajka – P. Zagora
3. Vínová Krajka – J. Belička
Nejvíce oceněný semenáč: Š 6/11 – I. Šaran
Vítěz v hodnocení expozic: P. Mimránek
Grand Champion: Procyon Exotic – M. Kajs
Anketa návštěvníků výstavy o nejkrásnější mečík:
1. Castor Exotic – J. Belička
2. Paráda – P. Mimránek
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3. Milesh – P. Zagora
Po slavnostním obědě byly předány poháry a diplomy od sponzorů.

Mezinárodní výstava mečíků a jiřin v polském městě
Rybniku 2016
Petr Zagora

Ve dnech 20. – 21. 8. 2016 pořádali polští přátelé již 19. ročník výstavy
mečíků, jiřin a kompozic květů, v prostorách městského divadla. Po domluvě s
Ivanem Šaranem, který mi vzal květy do auta, jsme jeli vystavovat do Rybnika. I
když jsme oba vystavovali na Floře tak jsme nechtěli Piotra Wistubu zklamat a
nějaké klasy jsme dovezli. Na této výstavě vystavovali z ČR Josef Chlebiš, Zdeněk
Seidl, Petr Šmída, Ivan Šaran a Petr Zagora. Vystavovatelé ze Slovenska nepřijeli,
neboť vystavovali na Floře a neměli dostatek květů. Z Polska vystavovali p. Ferfecká
a Stanisław Smoleń. Zahájení výstavy provedli primátor města a direktor výstavy
Piotr Wistuba. Členové Rybnického klubu vystavovali jiřiny, kterých bylo více než
mečíků. I když vystavovatelé vystavovali na Floře, přesto bylo vystaveno přes 300
klasů v 48 odrůdach a 254 vázách, které prezentovalo 7 vystavovatelů. Hodnocení
provedl P. Wistuba. Zde jsou výsledky:
Velikost 100-200:
Velikost 300:

Velikost: 400:
Velikost: 500
Tři klasy a více:
Exoty:
Novošlechtění 200-300:
(vystaveno 15 klasů)
Novošlechtění 400-500:
(vystaveno 33 klasů)

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

Black Berry – P. Šmída
Xixi – I. Šaran
About Face – P. Šmída
Cherry Pink – P. Šmída
Shaman – I. Šaran
Malajka – P. Šmída
Fešanda – S. Smoleń
Vanilka – P. Šmída
Santa Maria – I. Šaran
Eloise – P. Šmída
Paní Milena – P. Šmída
Gaiva – P. Zagora
Patricia Ann – P. Šmída
Sem. Š 50/11 – I. Šaran
Santa Maria – P. Šmída
Briketa – I. Šaran
Procyon Exotic – P.Šmída
Crazy Idea – P. Zagora
Harlequin – P. Zagora
sem. Š 41/14 – I. Šaran
sem. Š 2/11 – I. Šaran
sem. Š 58/11 – I. Šaran
sem. PS 14/13 – P. Šmída
sem Š 50/11 – I. Šaran
sem. Š 4/16 – I. Šaran
sem. R 1180 – P. Šmída
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Expozice:

1. I. Šaran – 25 bodů
2. P. Šmída – 23 bodů
3. P. Zagora – 5 bodů
Grand Champion:
Remus – P. Šmída
Nejvýše oceněný semenáč: Š 41/14 – I. Šaran
Anketa návštěvníků výstavy o nejkrásnější mečík :
1. Santa Maria – P. Šmída – 70 b.
2. Jiří Václavík – P. Šmída – 42 b.
3. Crazy Idea – I. Šaran – 28 b.
4. Blue Effect – P. Šmída – 21 b.
5. Bombaj – Z. Seidl – 17 b.
6. sem. Š 84/11 – I. Šaran – 13 b.
7. sem. Š37/03 – I. Šaran – 11 b.
Mexická růže – P. Zagora – 11 b.
Inis – P. Šmída – 11 b.
Sem. Š 37/03 – I. Šaran – 11 b.

Výstava mečíků Rapotín 2016
Zahrádkaři ZO ČZS Rapotín

Český zahrádkářský svaz základní organizace Rapotín uspořádala výstavu
mečíků ve dnech 13. a 14. srpna 2016 v KKC Rapotín.
Výstavu lze hodnotit jako nejlepší z doposud pořádaných výstav v Rapotíně.
Výstavu navštívilo téměř 1200 návštěvníků a bylo co obdivovat! Květů mečíků
bylo 624, odrůd 350. V anketě, kterou jsme uspořádali, vyšel vítězně květ mečíku
pod názvem „Jiří Václavík“, tento květ vystavovala také naše členka Jana Kristková,
dále členové spolku Gladiris: Petr Zagora, Josef Chlebiš, Stanislav Novotný, Miroslav
Badal, Petr Mimránek, Petr Šmída a Lubomír Rýpar. Návštěvníci obdivovali také
nádherné lilie pana Königa a jiřiny a ostatní květy, které poskytli na naši výstavu
občané Rapotína. Nelze opomenout také retro výstavu, která doplňovala celkový
vzhled výstavy. Uvádíme jeden ze zápisů do naší kroniky:
Doneslo se k nám ke sluchu,
Krasohled k očím přiloží se,
že v Rapotíně je plno ruchu.
kdo neviděl, neuvěří té kráse.
Kolem cesty poutače jsou,
Kdo se o to přičinil
na výstavu květin zvou.
a radost lidem učinil?
To si žádný nenechá ujít
Za nádherné podívání
a se zvědavostí nenechá vejít.
zahrádkářům patří poděkování!
pravidelné návštěvnice: Jiřka a Hanka ze Šumperka
Děkujeme Všem, kteří se na výstavě podíleli: naši zahrádkáři, občané ze
širokého okolí, chovatelé drobného zvířectva, myslivci, malířce, krajkářce, rukodělné
šperkařce, bylinkářce, zahrádkářům z Losinky, flašinetářům s mezinárodní účastí,
panu Slavíčkovi a panu Peteru Gajdoštínovi pěstiteli „Dobrých semen” a nesmíme
zapomenout na naše vystavovatele, členy spolku Gladiris, kteří k nám přijeli
vystavovat své nádherné výpěstky.
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Výstava se mohla uskutečnit za významné finanční pomoci, dotace obce
Rapotín, Vikýřovic a Krajského úřadu v Olomouci, který nám také poskytl záštitu nad
naší výstavou mečíků ve dnech 13. – 14. 8. 2016 v KKC Rapotín. Věříme, že nám
pomohou finančně i v roce 2017, kdy slavíme 55. výročí konání výstav v Rapotíně a
60. výročí vzniku organizace Českého zahrádkářského svazu. Děkujeme kolektivu
pracovníků KKC Rapotín a panu starostovi za obětavý přístup k naší výstavě.
Dovolujeme si oslovit celou širokou veřejnost pěstitelů gladiol a dát jim
možnost vystavovat své přenádherné výpěstky na naší výstavě, tímto je také zveme
na 55. výstavu mečíků, která se koná ve dnech 12. – 13. 8. 2017 v KKC Rapotín
(příjem, příprava a instalace květů 11. 8. 2017). Všem pěstitelům již nyní děkujeme
a těšíme se na jejich účast na naší výstavě.

Rapotín 2016
Petr Šmída

Ve dnech 13. – 14. 8. 2016 uspořádala rapotínská Základní organizace ČZS
výstavu mečíků a ostatních květin léta v krásném sálu KKC v Rapotíně. V prostorném
sálu dominovaly květy mečíků a působivá aranžmá, která bez diskuzí dala mnoho
práce a úsilí vytvořit. Často jsem si říkal, jak je možné, že místní nadšenkyně a
pěstitelky pod taktovkou paní Kocůrkové k takovým nápadům chodí. Květinová
aranžmá v kombinaci s venkovskými a zemědělskými předměty dávné i nedávné
minulosti dominovaly prostoru na pódiu, pod pódiem a celé boční straně sálu. Kromě
mečíků bylo v sále vidět i několik lilií, jiřin, také různé odrůdy rajčat několika barev,
na své si přišli i chovatelé a milovníci obrazů, taktéž gurmáni dávající přednost
mysliveckým specialitám za lidové ceny a dobrému pivu.
Gladioly vystavovali tito pěstitelé: Jana Kristková, Miroslav Badal, Josef
Chlebiš, Petr Mimránek, Stanislav Novotný, Lubomír Rýpar, Zdeněk Seidl, Petr
Zagora a já. Nutno podotknout, že v sálu bylo k vidění několik opravdu kvalitních
klasů a oko diváka bylo jistě trochu zmatené, protože mělo velice těžký výběr zvolit
v anketě nejkrásnější klas výstavy. V těchto anketách dávají lidé většinou přednost
zajímavým barevným kombinacím, často netradičním nebo výrazným barvám –
stavba bez mezer, délka klasů a počty puků, navíc „růžová, krémová a světle
levandulová nuda” je moc nezajímají. Což takhle se tedy pokusit šlechtit oblíbené
barvy návštěvníků výstav ve vzorném výstavním dvojřadu?
Paní Kocůrkovou jsem byl pověřen výstavu vyhodnotit již v pátek večer, z
důvodu nafotografování vítězných gladiol a vytvoření diplomů s jejich podobiznou,
tedy v den její přípravy. Tento úkol je velmi složitý, i když člověk chce být objektivní,
tak ví, že ráno v sobotu, kdy se mečíky přes noc „napijí”, budou vypadat úplně jinak,
než v pátek večer. Hodnotily se tři nejlepší ve čtyřech velikostních kategoriích,
semenáče i kultivary dohromady – obě skupiny tedy měly rovné podmínky a pokud
se měly semenáče umístit, musely prokázat opravdovou kvalitu v mnohem
početnější konkurenci již pojmenovaných gladiol. Bylo nutné se oprostit od toho, že
vystavuji i já, byť dovážím na každou výstavu kvalitní gladioly a raději se o nějaké
umístění ošidit. Také bylo nutné umístit dojmy z nových semenáčů do pozadí a řídit
se výstavními parametry. V každé třídě byl spíše přetlak dobrých gladiol, proto se
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umístily jen ty, které měly nejméně chyb, bohužel někteří pěstitelé tímto dostali
několik umístění, na některé naopak nezbylo. Umístění se nemají udělovat za
zásluhy nebo přátelství, ale za vystavenou kvalitu gladiol. Kvalitou nejvíce obsažené
byly kategorie 300 a 400. Miniatury a opravdoví pětistovkoví obři se na výstavě
vyskytovaly méně.
Vyhodnocení proběhlo následně:
Kategorie 200: 1. místo: Yes – Petr Šmída
2. místo: R 1199 – Petr Šmída
3. místo: CSJ-58 – Petr Mimránek
Kategorie 300: 1. místo: PS 14/08 – Petr Šmída
2. místo: Dandy – Petr Šmída
3. místo: 1-0-76 Roman – Petr Mimránek
Kategorie 400: 1. místo: R 1230 – Lubomír Rýpar
2. místo: Golden Fantasy – Petr Šmída
3. místo: Gladiris – Josef Chlebiš
Kategorie 500: 1. místo: Clarence´s Choice – Lubomír Rýpar
2. místo: Paní Milena – Lubomír Rýpar
3. místo: R 1276 – Lubomír Rýpar
Co se týká jednotlivých expozic, tak mě zaujaly tyto kultivary nebo semenáče:
U Petra Zagory vynikala barevně pěkná Zita nebo dva klasy okaté Barborky. V
pěkném dvouřadu byl v sobotu Dark Sea (25 puků), ten naopak trochu chyběl
barevně jinak parádní překvetlé Malajce (19 puků). Líbivý byl i barevně povedený
Hefaistos (24 puků) a barvou mě zaujal i tmavý semenáč Ing. Domského DO 290/19
(24 puků). Dlouhý klas výstavní Dominy (27 puků) byl určitě hezčí v neděli, protože
v sobotu ukazoval pouze tři otevřené květy.
V expozici paní Jany Kristkové vynikal Jiří Václavík (23 puků), v dobrém
dvouřadu, byť s ohnutou lodyhou, což je největší pěstitelský nešvar tohoto kultivaru.
Taktéž Cheops (19 puků) se vyznačoval dobrou délkou klasu. Expozice byla ovšem
hodně poznamenaná posátím třásněnky v květu, věřím tedy, že příště se zadaří lépe.
U Petra Mimránka mě zaujal oceněný červený semenáč pana Romana 1-0-76
(24 puků) s výborným voskem a stavbou bez mezer. O třetí místo v kategorii 300 si
to rozdával s pěkným semenáčem Petra Mimránka CMO-4 (23 puků), který pochází
ze Star Performeru. V sobotu bych asi hlasoval obráceně, protože se do rána pěkně
„učesal” a dal bych přednost tomuto semenáči. Výborně postavený byl také mečík
Marylin (27 puků) s levandulovými prašníky. Netradiční modrá barva byla
představena u třech klasů kultivaru Akvatoria Leta, který se ovšem zdá být geneticky
kraťasem. Další ruská odrůda, Šelkovyj Bant (21 puků), měla pěkný odstín
levandulové s jemným šumrováním na jazýčku. Zaujala mě i výstavní klasika Aaralyn
(21 puků) nebo krásně zbarvený překvetlý Assol. Vystavené čtyři klasy Madesonovy
bílé miniatury Yes také určitě potěšily nejedno oko, včetně mého. Velice hezká byla i
oceněná miniatura CSJ-58 (22 puků) v moc pěkném dvojřadu. Zaujal mě také
Wowzer (16 puků), který pěstuji i já, byť je to u něj s množivostí na štíru, ale barvu
má vskutku parádní. V expozici se mi líbila taktéž Beličkova klasika Timea (24 puků).
U Lubomíra Rýpara bylo vidět v expozici mnoho pěkných gladiol v celém
spektru barev a výstavních parametrech. Milovníky exotů určitě nadchnul Hattrick s
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perfektní barvou a plisováním na okraji květů nebo tři dlouhé klasy kultivaru Pathos
s líbivým stříkaným okem. Mezi semenáči byly vidět poprvé na výstavách novinky R
1275 (23 puků, dlouhý klas v perfektním dvojřadu a s atraktivní tmavou barvou) a
oceněný čistě bílý R 1276 (22 puků) pocházející z OSB rovněž ve výborném dvojřadu
bez chyb. Miniatury zastupoval barevně famózní hnědý Minicar nebo atraktivní okatý
semenáč R 1199, který se mi zdá ještě lepší, než Barborka. Tyto dvoustovky mají
potenciál být nejlepšími ve svých třídách. Jeden z nejlepších klasů v expozici byl
skvostný Clarence´s Choice (24 puků), opravdové výstavní monstrum s výtečnou
stavbou, které se umístilo ve své kategorii na prvním místě. Se stejným nadšením
jsem hleděl i na výborný lososový semenáč R 1230 (23 puků), který byl nejlepší
naopak v kategorii 400. V kytici umístěný Star Performer (6 klasů) bodoval u diváků
a milovníci „modráků” si přišli na své u společné vázy Chlemu a Purple Haze.
Krásnými sytými barvami se vyznačovaly klasy Sunny Day nebo dlouhý Ginfizz (23
puků), stejně tak byl úžasný pohled na obří Paní Milenu, jednu z nejlepších
introdukcí poslední doby s pěknou stavbou.
Stanislav Novotný vystavil tři kratší klasy barevně výborné Sunny Day, které
mě zaujaly, pěkně „postavená” byla i Lady Jane (20 puků). Hezky se dívalo i na klas
kultivaru Jantarnaja Baltika (20 puků). Klas Jarmily (27 puků) byl bohužel rozčíslý,
ale svou délkou návštěvníky zaujal.
Zdeněk Seidl představil početně skromnou expozici, v níž byla nejlepší barevně
povedená pixiola Olivia.
Miroslav Badal měl, bohužel, expozici neoznačenou jmény. V ní byly nejlepší
kultivary Jiří Václavík (20 puků) a Procyon Exotic (19 puků), které se vyznačovaly
pěknou stavbou.
Josef Chlebiš vystavil tři pěkné klasy Samby nebo líbivý klas Of Singular Beauty
(21 puků). Ten byl v době hodnocení jen se čtyřmi květy, jinak by se umístil.
Oceněný byl ovšem pěkně stavěný Gladiris (23 puků). Zaujal mě i barevně krásně
červený semenáč Ivana Šarana S 51/11 (19 puků), k dokonalosti mu ovšem chyběla
dobrá stavba.
V neposlední řadě jsem dovezl pěkné výstavní gladioly i já. V hnědém odstínu
jsem představil divákům semenáč Jaroslava Koníčka s pracovním názvem Jiří
Lukeštík, který čeká po dostatečném namnožení na introdukci. V hnědém odstínu
doplňovala mou expozici i pěkně stavěná Jehněda, která u diváků poměrně
zabodovala. Mezi miniaturami vyhrál krásný bílý Madesonův Yes (23 puků) v
bezchybném dvojřadu a bodoval i semenáč Lubomíra Rýpara R 1199 (28 puků). Ten
je přesně na hranici 200 a 300 a bude úspěšný jak u diváků, tak i v odborném
hodnocení. Pěkná pixiola byla i Frederickova Pink Lace v atraktivním růžovém
barevném odstínu nebo tmavá klasika Black Pearls (22 puků). Poprvé se mi podařilo
vystavit svůj semenáč PS 14/08 z brutové hlízy s úctyhodnými parametry (26 puků)
a bezchybnou stavbou, který své třídě v pátek jednoznačně dominoval, nestačil na
něj ani Dandy (22 puků), který považuji několik pěstitelských ročníků za jednu z
nejlepších sort vůbec. V mé oblíbené žluté barvě jsem dovezl hezky stavěné
kultivary Golden Fantasy (22 puků) a Gold Maker (20 puků). Dokonce bych si dovolil
tvrdit, že jsem lepší klas Golden Fantasy, který se běžně na výstavách vyskytuje,
ještě neviděl. Pěkným doplněním oranžového sortimentu se zdá být semenáč Ivana
Šarana S 50/11, jehož dva klasy se mi podařilo dovézt a měl by být pro sezónu 2017
již pojmenován. Od stejného šlechtitele jsem vystavil i barevně atraktivní Sunny
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Day, byť tato sorta dlouhé klasy nedělá nebo novinku Shaman, která geneticky tvoří
skvělé dvojřady, ovšem nedostala do vínku divácky atraktivní barvu. V exotických
barevných kombinacích jsem vystavil Kokkino (20 puků). Jedná se o dekoračku s
krátkým klasem, ale mezi šumrovanými jednoznačně s nejlepším voskem a líbivou
barvou. Dalším exotem byly dva vystavené klasy Pathosu, který hlavně v kytici
umocňuje svou atraktivitu. Procyon Exotic (25 puků), ačkoliv šumrované mečíky
nijak zvlášť nemiluji, patřil v expozici ke špičce a byl jednoznačně nejlepším klasem
tohoto kultivaru, co jsem na výstavách kdy viděl. Z modrých gladiol jsem dovezl
kultivar Eloise (24 puků), který má dobré výstavní parametry, ačkoliv spíše exotickou
světlou barevnou kombinaci. Výstavní klasika Clarence´s Choice (25 puků) mi
dorostla do špičkové délky, ale u Luboše Rýpara byl stavbou lepší. K nejdelším
klasům na výstavě patřil i můj Star Performer (27 puků), který letos na zahradě zářil
nebo dlouhý White Song (29 puků), kterému k dokonalosti chybí jen jeden důležitý
prvek, a to delší stonek, protože po odříznutí klasu přicházíte vždy prakticky o celou
rostlinu.
Ačkoliv se na výstavě vyskytlo ve dvou expozicích několik opravdu špičkových
klasů, celkový dojem z výstav obecně, kterých jsem se kdy zúčastnil, vždy obecně
kazí prezentace jednotlivých klasů na výstavních stolech. Klasy je nutno umístit ve
váze rovně, na vázy nebo absenci fixačního materiálu se nesmíme vymlouvat – já si
vždy vozím vlastní fixační materiál z montážní pěny. Taktéž celkový dojem hyzdí
neodstraněné boční výhony jednotlivých klasů, i když pravidla NAGC toto aspoň u
semenáčů povolují (pozn. autora – nepochopitelně). Naopak bod 15 hodnocení
NAGC tyto neduhy umožňuje potrestat vysokou penalizací. Tento názor, se kterým
se nemusíte ztotožnit si ponechme jako určité poselství pěstitelům do dalších výstav,
protože jde hlavně o lidi, aby za svůj čas a investovanou cestu na výstavu, dostali to
nejlepší. Ačkoliv se všichni bijeme v prsa, že patříme mezi světovou špičku, tak si
spíše nalijme čistého vína a podívejme se na fotografie výstavních gladiol z Velké
Británie nebo USA, kterých je veřejně na internetu dostatek.

Zpráva o 46. výstavě mečíků v Nemyčevsi
ve dnech 13. – 14. srpna 2016
Libuše Jampílková

Svou zprávu o 46. výstavě mečíků začínám slovy potěšení, radosti, velkého
pocitu uspokojení, chválou a poděkováním všem, kteří se podíleli na utváření
výstavy. Ta letošní byla pro organizátory opravdu náročná. Vzhledem k suchému
počasí byla kvalita květů menší, přesto jsme byli vděčni vystavovatelům za každý
kvalitní květ. Těch pár nadšenců, kteří výstavu podporují, nelitují času ani sil a s
velkým úsilím a obětavostí výstavu připravují, si zaslouží velké uznání. Řadíme se
mezi výstavy menší až středně velké, nemůžeme konkurovat těm velkým, ale těšíme
se z toho, že nám diváci zůstávají věrni. Všichni víme, že zájem o pěstování mečíků
je postupně stále menší, noví pěstitelé se nehlásí, proto zájem o výstavu rozšiřujeme
doplňkovým programem.
Zveme známé osobnosti, které vystoupí s krátkým povídáním, pokřtí novou
odrůdu mečíku, uspořádají autogramiádu a tím zvýší alespoň částečně návštěvnost.
Výstavu konáme bez jakýchkoliv dotací, nemůžeme si pozvat mečíkáře zdaleka z
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důvodů finančních. Budeme se snažit udržet výstavu do čísla 50 a pak se uvidí.
Omezeni jsme také prostory ve škole, ale nemáme jinou možnost. Doufáme, že
dosavadní vystavovatelé k nám budou jezdit a další setkání se uskuteční v příštím
roce už o 47 výstavě.
Výstavy se zúčastnilo 6 pěstitelů mečíků, kteří dovezli celkem 352 odrůd v 812
květech. Kromě mečíků byly vystaveny jiřiny p. Brzáka ze Slovče a růže manželů
Pelcových ze Sobotky.
Doplňkem byly obrazy Jindřišky Hánové a aranžmá uskutečnili Jiří Kubela a
Zuzana Šimonová.
V doplňkovém programu vystoupili:
Hudba: Řehečské kvarteto a country skupina Medůzy.
Hosté: zpěváci Jiří Helekal a Stanislav Hložek, začínající zpěvačka Simona
Tlustá a mezi dětmi velmi populární Spejbl a Hurvínek. Všichni provedli křest nových
semenáčů mečíků.
Výstavu navštívilo přibližně 1 000 návštěvníků.
Výsledky hodnocení:
Nejlepší expozicí oceněnou návštěvníky se stala expozice Ing. Kuchaře.
Porota vyhodnotila tyto květy v každé expozici:
I. cena: KOKETKA – Ing. Kuchař, GOLIÁŠ – Ing. Kuchař, ČEŘÍNEK – J. Koníček,
ABUŠKA – V. Soukup.
II. cena: CANADIAN SUNSET – Ing. Kuchař, ANTOS AMON – L. Jampílková, MAJA
PLISECKAJA – J. Koníček, OLYMPIA – J. Toušek, IVA – V. Soukup.
III. cena: OLYMPIA – J. Toušek, SP 5 – F. Jícha, MARHULKA – L. Jampílková, KUBA
A ANČI – J. Koníček, T79/15 – J. Toušek, DANDY – V. Soukup.
Křtěné semenáče pana Soukupa:
H 1 – JIŘÍ HELEKAL – křtil J. Helekal
B 1 – MÁNIČKA – křtil herec M. Klásek
Křtěné semenáče pana Touška:
T1005/16 – SPEJBL – křtil herec M. Klásek
TX/16 – HURVÍNEK – křtil herec M. Klásek
T31/14 – BÍLÁ KRÁLOVNA – křtil S. Hložek
T82/16 – KORD – křtil S. Hložek
T117/14 – STANDA HLOŽEK – křtil S. Hložek

41. výstava květin Staňkov
Jaroslav Beneš

U příležitosti Domažlických slavností uspořádali staňkovští zahrádkáři 12. – 14.
srpna 2016 v místním Lidovém domě 41. regionální výstavu květin. Hlavním nosným
programem byly opět mečíky, jiřiny, bonsaje a výpěstky místních zahrádkářů.
Základní aranžmá obstaral spolek zahrádkářů v čele s paní Kadlecovou. Ve
středu sálu byly umístěny orchideje, gloxinie a anturie paní Šperlové. Po obvodu sálu
se krásně vyjímaly fuchsie pí. Koubové a kaktusy pí. Míkové, vše doplněné obrázky
Lucie Strduskové. I děti si přišly na své při obdivování háčkovaných figurek a výjevů
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z pohádek, které paní Dočekalová neustále rozšiřuje o další postavičky z večerníčků
a o náměty k jednotlivým ročním obdobím. Pod podiem se opět prezentoval Jarda
Glaser svými krásnými bonsajemi a nádhernými ve stojáncích zasazenými kameny.
Jiřiny vystavoval Franta Fay a jako hosté zde opět mečíky vystavovali členové
oblastní skupiny Gladirisu Plzeň Jaroslav Beneš, František Lukáš, JUDr. František
Strnad, Václav Heicl a Josef Král z Litoměřic. Podařilo se vystavit přes 400 klasů asi
ve 140 odrůdách. Opět jsme zvolili již tradiční diváckou anketu o nejlepší mečík
výstavy, do které se tentokrát zapojilo přes 360 účastníků z celkového počtu cca 600
platících diváků, kteří platně vyplnili již známé anketní lístky.
Tentokrát se na výstavě představil i přítel Václav Heicl se svým šlechtěním
zaměřeným na vůni, jen je škoda, že u expozice nebylo toto uvedeno, třeba na
nějakém vysvětlujícím poutači, srozumitelném i laickým divákům. I přesto, když
jsem některé z návštěvníků na toto upozornil, neomylně ti obdaření schopností cítit
jemnou vůni označovali jako vonící sorty Calliantea, Gladantera III, Fragrant Lady.
Závěrem z mého pohledu bych upozornil na nejlepší klasy výstavy: NAJÁDA,
ČERVENÝ KRÁL, PROCYON EXOTIC, PERTH PEARL, PARADOX, RIGEL EXOTIC,
RAJATHOS, barevně a tvarově zajímavý semenáč Vaška Heicla 11/07/03 a všechny
tři dny parádní klas ASTRIDU.

umístění, název

kód

1. RIGEL EXOTIC
2. ČERVENÝ KRÁL
3. HESTIA
4. PROCYON EXOTIC
5. ŠOKOLADNICA
6. CLAUDIA
7. EMERALD SPRING
8. KOKKINO
9. JEHNĚDA
10. AMIS
11. ASTRID
12. CANDYMAN
13. ĎÁBLÍK
14. HERAKLES
15. BABETA

479
456
457
373
597
257
205
467
498
465
461
466
478
458
475

Vác. 09 LM
Ač. 78 LM
Vác. 06 M
Vác. 09 LM
Jev. 85 M
vWi. 90 VE
Kon. 96 M
Vác. 15 M
Rýp. 06 M
Vác. 09 M
Pop. 86 M
Fra. 79 LM
Min. 90 E
Vác. 05 LM
Vác. 05 M

počet
1. míst
39
25
14
17
15
14
12
10
9
7
7
6
3
6
6

body
celkem
152
101
76
74
73
57
54
49
48
37
37
35
34
32
30

vystavoval
J. Beneš
J. Beneš, F. Lukáš
JUDr. F. Strnad
J. Beneš, F. Lukáš
V. Heicl, J. Beneš
V. Heicl
J. Beneš, F. Lukáš
J. Beneš
J. Beneš
F. Lukáš
F. Lukáš
F. Lukáš
F. Lukáš
F. Lukáš
J. Beneš

Postřehy vepsané do pamětní knihy:
„Výstava je vždy krásná. Potěší a pohladí na duši. Poděkování patří všem, kdo
výstavu připravují.”
„Výstava nádherná, hlavně mladá generace by měla vidět, jak je květina
krásná.”
S tímto samozřejmě všichni určitě souhlasíme.
A co dodat, podle pořadatelů byla výstava úspěšná, divákům se líbila. A tak si
jen můžeme přát, aby nám diváci zůstali věrni a výstavy se i nadále líbily.
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Výstava Moravec 2016
Břetislav Roudenský

Rád bych seznámil členy Gladirisu s hodnocením letošní výstavy květin a umění
v Moravci na Žďársku. Výstava byla i letos velmi vydařená. Zúčastnilo se jí 24
vystavovatelů. Mečíky předvedli 3 vystavující z Gladirisu. Vystavovali zde Zdeněk
Bárta, dále paní Eva Hammacher a rovněž zde měl výpěstky Ing. Dalibor Poláček.
Mečíky všech tří vystavujících byly perfektní, byly středem pozornosti. Rád bych jim
touto cestou ještě poděkoval. Já jsem vystavoval jiřinky, spolu s dalšími 2 členy
Dagly. Výstavu navštívilo dle vstupenek 1182 návštěvníků, děti do 10 let mají vstup
zdarma. Podle vyjádření mnoha návštěvníků byla letošní výstava ze všech zde dosud
pořádaných ta nejlepší.
Video z výstavy najdete na www.gladiris.cz na stránce Výstavy.

Výstava mečíků v Chotovinách
Martina Sochůrková

Na letošních Chotovinských slavnostech 750 let založení, se podílely místní
spolky a chotovinští zahrádkáři nemohli chybět. Od pátku 12. srpna do čtvrtka 18.
srpna jsme v sále kulturního domu mohli zhlédnout výstavu fotografií dokumentující
historii naší obce a obrazy pana Miroslava Zelenky. Pomyslnou třešničkou na dortu
pak byla výstava gladiol. V Chotovinách prezentovali své květiny pěstitelé Ing.
Dušan Slošiar z Neznašova, Jiří Petr z Plané nad Lužnicí a Václav Rokos z Jeníčkovy
Lhoty. Stovkami gladiol vyzdobili zahrádkáři také pódium a předali tak svou radost z
květin všem návštěvníkům Chotovinských slavností.

Výstava lilií na zámku Žirovnice 2016
Ing. Dušan Slošiar

V termínu 16. – 17. 7. 2016 se konala na zámku v Žirovnici pravidelná
výstava, tentokrát lilií. I když lilie nepatří mezi stěžejní květiny členů Gladirisu, účast
našich členů je největší. Ani tahle výstava nebyla výjimkou. Celkem bylo vystaveno
463 váz lilií, z naší organizace Gladiris se zúčastnili:
Ing. Pavel Nejedlo – 51 váz lilií a 14 váz mečíků
Anton Mego a Jaroslav Kovařík – 32 váz lilií a 1 váza s mečíky
Ing. Dušan Slošiar – 40 váz lilií
Ing. Marie Slavíková a MUDr. Josef Kříž – 72 váz lilií a 5 váz fuchsií
Piotr Wistuba a klub Rybnik – 60 váz lilií
Josef Klaška – 23 váz lilií
Celkem tedy naši členové vystavili lilie ve 278 vázách. Zbývajících 185 váz
vystavili místní pěstitelé a členové organizace Martagon. Kromě lilií a mečíků byla
výstava doplněná o 53 váz s růžemi, 16 váz jiřin, 22 odrůd pelargonií, 23 odrůd
fuchsií. Ve špejcharu zahradnictví Müller představilo 238 exponátů trvalek, doplněno
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výstavou místních včelařů. Výstavu navštívilo okolo 2000 návštěvníků. Byla to
nejhezčí výstava lilií, jakou jsem v historii žirovnických výstav lilií viděl. Foto z
výstavy naleznete na www.gladiris.cz na stránce Výstavy.

15. jubilejní výstava Květy Volyně 2016
Jiří Kovář

Již po patnácté v řadě jsme se sešli na volyňské pouťové výstavě. Dvoudenní
výstava květin, soch a obrazů se uskutečnila ve dnech 6. a 7. srpna v Pošumavské
tržnici a Malé galerii. Lilie letos vystavilo 11 našich liliářů: MVDr. Petr Hošek, Josef
Hrbek, Jiří Kovář, Pavel Krejčí, MUDr. Josef Kříž, Ing. Marie Slavíková, Eva
Kudrnáčová, Ludmila Martínková, Vratislav Novák, Josef Ribij a Stanislava
Skořepová.
K doplnění výčtu dalších vystavovatelů a květin nevím, koho bych měl uvést
nejdříve na prvním místě, protože si všichni bez výjimky zaslouží obrovské
poděkování za podporu naší výstavy, vždyť každý přispěl, jak nejlépe mohl.
Kromě lilií byly ponejvíc vystaveny mečíky Jiřího Petra z Plané nad Lužnicí a
Ing. Dušana Slošiara z Neznašova u Týna nad Vltavou, kteří vystavili společně 47
váz mečíků po třech klasech od odrůdy. S viditelným zalíbením postávali návštěvníci
u jejich expozice a užívali si barevný kolorit nádherných mečíků. Skutečná nádhera.
Známá dvojice, kterou je MUDr. Josef Kříž a Ing. Marie Slavíková, mnohokrát
ve Volyni předvedla, že si mečíky „umí” na výstavu perfektně připravit, což zde vždy
mělo velmi kladnou odezvu u diváků. Tentokrát vystavili 29 odrůd včetně vlastního
šlechtění, a to ve 22 vázách. Též nádhera.

Gladiol club Ratiboř
Anna Gerlíková

Jsme skupinou od roku 2011. Původně jsme byly čtyři. Na začátku jsme
pěstovaly mečíky každá na své zahrádce. V letech 2013 – 2016 jsme vysadily na
společném pronajatém pozemku. Příští rok se vrátíme zase na své zahrádky. V roce
2017 plánujeme v polovině srpna už 5. výstavu mečíků v Ratiboři. Pěstujeme mečíky
od šlechtitelů z organizace Gladiris. Nejvíce odrůd jsme získaly od pana Jana
Machaly. Některé pěstitelky se letos pokusily o křížení. Snad se nějaké výsledky
dostaví. Často se potýkáme s nepřízní počasí, třásněnkou, virózou a jinými
houbovými nemocemi, ale nakonec vždycky mečíky vykvetly a zdobily stoly nejen na
našich výstavách, ale i v okolních obcích a letos i na letní Floře Olomouc. Členky
našeho Gladiol clubu jsou: Jarka Zbranková, Anna Gerlíková, Věra Vrbová (jsou i
členkami organizace Gladiris), dále Ester Miniariková, Jiřina Zubíková, Dáša
Mikulaštíková, Dáša Trčková, Tamara Juchelková. Foto a expozici clubu na letošní
Floře Olomouc naleznete na zadní straně tohoto zpravodaje.
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IRIS Hlučín – ohlédnutí za rokem 2016
Ing. Zdeněk Seidl

Jak už to bývá zvykem, v tuto dobu obvykle všichni bilancujeme. Ne proto, že
bychom už nic nechtěli dělat, ale proto, abychom si připomenuli, co se za rok stihlo
udělat. Letošní rok jsme si vcelku užili, nejen proto, že počasí bylo lepší než vloni.
Naše výstavní činnost se po letech opět vrátila do Hlučína. A podmínky pro tuto
činnost vytvořené jak vedením města, tak správci objektů, ve kterých se výstavy
konaly, byly velmi dobré.
První letošní výstavou byla „Výstava narcisů a jarních cibulovin” v prostorách
zámku v Hlučíně. Před rokem se tam konala výstava kosatců a pivoněk a na
spolupráci s vedením muzea jsme letos mohli navázat. Výstava se uskutečnila ve
dnech 16. a 17. dubna 2016. Kvůli teplému jaru jsme ji museli o týden urychlit, což
je vždy problém, protože informace o termínu se musí zveřejnit včas a o změně
termínu se ne všichni dovědí. Kdo ale výstavu navštívil, byl zaskočen rozmanitostí a
počtem odrůd narcisů a určitě odcházel spokojen.
Další pak byla „Výstava Kosatců a pivoněk”, která se konala ve dnech 4. a 5. 6.
2016 v Kulturním domě Hlučín, za výrazné podpory vedení města i kulturního
střediska.
Spojení kosatců a pivoněk, dává větší jistotu, že nás rozmary počasí tolik
nepostihnou. Přestože se pivoňky na našich zahradách pěstují po staletí, byla
prezentace jejich současného sortimentu pro většinu návštěvníků velkým
překvapením. Výstavu doprovázela soutěž dětí v kreslení vybraných květin dotovaná
cenami pro 3 nejlepší z každé věkové kategorie.
Poslední výstavou byla výstava „Japonské rostliny u nás”, která se konala v
zemědělské škole v Opavě ve dnech 24. – 26. 6. Málokdo si uvědomuje, kolik rostlin
původem z Japonska se na našich zahradách pěstuje, proto jsme na tuto skutečnost
chtěli upozornit.
Všechny naše výstavy pořádáme ve spolupráci s polskými přáteli. Podobně
jako oni pomáhají našim výstavám, tak my pomáháme jejich výstavám. Vždyť
tradice naší spolupráce se datuje od naší výstavy lilií v Opavě v roce 1991, kam
přivezli své lilie a my jsme pak za 2 týdny přivezli lilie na jejich první výstavu lilií v
Rybniku. Od té doby přibyly výstavy dalších květin a v dalších městech. Výstavy v
Rybniku jsou však stále těžištěm naší spolupráce s Poláky.
Často se po republice konají výstavy narcisů, lilií nebo mečíků, kterých se
někteří naši členové i letos zúčastnili, ale výstavy kosatců se konají zřídka. Kosatce
se v minulosti vystavovaly v Hlučíně (poprvé v roce 1985), v Brně nebo v Lidicích.
Pivoňky se prezentují v několika botanických zahradách, ale pěstitelské výstavy
pivoněk se u nás nekonají. Před časem je vystavovali přátelé z Polska, v
Golkowicích. Ve spojení výstavy kosatců s pivoňkami vidíme možnost založit tradici
takových výstav, které přilákají do Hlučína návštěvníky z různých míst republiky,
podobně jako tomu bylo i letos.
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ČESKO-SLOVENSKÁ INTRODUKCE KOSATCŮ 2016
COLOUR DANCE (Mego 2016) TB, EML (88 cm) – Kupola je zmes dymovo, fialovo
sivej farby, horná tretina je dymovo citrónová. Vlajky sú citrónovo žlte,
levanduľový podtón v strede vlajok. Kefky sú výrazné mrkvovo červené.
Vynikajúce vetvenie. COLOUR DANCE získal vo Florencii v roku 2014 cenu
“Antonio Del Campana Prize for the Best Late Variety 2013” a v roku 2013 cenu
“Garden Club Cup for the Most Original Color”. Sem. AM-99/0465: AM-96/0185:
((Conjuration x Honky Tonk Blues) x Twilight Blaze) X Code Red.
HORSKÉ OKO (Mego 2016) TB, M (82 cm) – Kupola je snehovo biela. Vlajky sú
biele, s cyklámenovo fialovým sfarbením okolo mandarínkovo červených kefiek.
Sem. AM-10/4101-16: AM-06/2308-1: (Zlatovláska x Decadence) X AM-07/244110: (Natural Blond x Decadence).
MALÁ FATRA (Mego 2016) TB, M (78 cm) – Kupola je zlatožltá. Vlajky majú biely
podklad pokrytý purpurovo hnedým nepravidelným žilkovaním, svetlejším okolo
hrdla. Kefky sú oranžové. Sem. AM-07/2803-2: Clotho’s Web X Undercurrent.
STUDENÁ VLNA (Mego 2016) TB, ML (98 cm) – Kupola je svetlo levanduľovo
modrá, so svetlo šedo krémovým okrajom. Vlajky sú svetlo levanduľovo modré,
so svetlejším stredom a jemnou citrónovou okolo citrónovo mandarínkových
kefiek. Veľmi zvlnený. Sem. AM-09/3935-12: Baltic Sea X Going Blue.
SWEET CANDY (Mego 2016) TB, ML (90 cm) – Kupola je sýto pinkovo ružová.
Farba vlajok je krémovo pinková, s krémovým stredom. Kefky sú výrazné
červené. SWEET CANDY získal v roku 2013 vo Florencii nasledujúce ceny: 2
miesto “Tuscany Region” a cenu “Laura Tancredi Prize” pre najlepší pinkový
kultivar. Sem. AM-04/1734-5: Kitty Kay X Paris Fashion.
ZRKADLENIE (Mego 2016) TB, M (82 cm) – Kupola je svetlo modrá s jemným
krémovým lemom. Vlajky majú biely podklad pokrytý modro fialovým
nepravidelným žilkovaním, svetlejším okolo hrdla. Kefky sú mandarínkové. Sem.
AM-06/2205-11: Clotho’s Web X Bratislavan Prince.
FLASH OF BRILLIANCE (Mego 2016) TB, M (85 cm) – Žiarivo biela kupola,
stredom lupeňov sa tiahne teplý žltý neón, rebrá s pekným žltým žilkovaním.
Slivkovo fialové vlajky sú v hornej časti zvýraznené s výraznými žltými plameňmi
okolo žlto-oranžových kefiek. Pekne zvlnené kvety sú dobre rozvetvené na silných
stonkách, s 8-10 pukmi. Pekné kontrastné farby. Sem. AM-10/4226-7: Blueberry
Parfait X Stylized.
GUARDIAN'S FIRE (Mego 2016) TB, ML (94 cm) – Snehovo biela kupola. Okraje
sú pekne navlnené. Biele vlajky v spodnej časti sú žilkované so širokým okrajom
princeznej modrej. Veľmi jasné oranžové kefky. 8-10 pukov na perfektne
rozvetvených stonkách. Sem. AM-07/2977-11: AM-99/0393-2: ((Acoma x Twilight
Blaze) X AM-99/0387-1: (Twilight Blaze x Conjuration)) X Gypsy Lord.
IMPERIAL EDGE (Mego 2016) TB, ML (78 cm) – Biela kupola má nádherné
výrazné ¼" zlato žlté lemovanie. Fialovo modré vlajky majú okolo lupeňov 1/8"
jemný zlatý lem. Vzhľadovo veľmi atraktívny kultivar a vynikajúci rodič. Sem. AM04/1595-5: Carnival Ride X Bratislavan Prince.
SPICE RACK (Mego 2016) TB, ML (88 cm) – Vlajky sú pekne navlnené s výrazným
kanárikovo zlatým sfarbením v nádhernom kontraste so zamatovo purpurovo
čokoládovými vlajkami. Pri západe slnka na záhrade žiari. Vitálny s 8 až 10 dobre
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umiestnenými pukmi na silných stonkách. Sem. AM-08/3392-2: AM-05/1899-3:
(Perfect Lady x Zlatovlaska) X Royal Sunset.
POLAR SHIFT (Mego 2016) TB, M (96 cm) – Ľadovo biela kupola. Tmavo
nevädzovo modré vlajky majú drobné biele znaky okolo kefiek a kontrastný ¼"
ľadovo biely okraj. Oranžové kefky zvýrazňujú atraktivitu tohto kultivaru. 8 až 10
pukov na dokonale rozvetvených stonkách. Maximálne zvlnený. Mohutný. Sem.
AM-09/3708-1: Decadence X AM-02/0889-2: World Premier x AM-98-0312/2:
(Twilight Blaze x Night Attack).
VALES (Mego 2016) – Pěkně vystavěný dóm je béžově žlutý, faly mají stejný
podklad se silnou levandulově purpurovou infúzí se sytě orchideově purpurovým
postřikem, hafty a ořízkou okrajů nařasených petálů. Výška 90 cm s pěkným
větvením a 8 poupaty. Pojmenován podle slovanského boha podsvětí. Semenáč
AM-09/754-13.
ABUNDANT (Nejedlo 2016) – Velmi apartně vystavěné květy současně moderního
tvaru – to je okrouhlý tvar s kartáčky, které jsou středem pomyslné kružnice.
Základní barva je ledově bílá s jemnou modravou infúzí haftů, kartáčky jsou
gypsylordovsky červené po otci. Výška 90 cm, pěkné větvení, okolo 9 poupat. Z
křížení Milan x Gypsy Lord.
ARMAGNAC (Nejedlo 2016) – Velké květy koňakově karamelové. Faly jsou čistě
vybarvené, jemně nařasené s terakotově oranžovými kartáčky. Dóm pevný a
uzavřený s orchideově purpurovou infúzí. Výška 1 metr, 3-4 větve, do 10 poupat.
Květy velmi dlouho kvetou. Původ La Scalla x Tempesto.
AZURE WAVES (Nejedlo 2016) – Velmi příjemně bublinkově zřasený azurově
modrý self. Výška 95 cm, 3 větve, 9 poupat. Pochází z křížení Merchant Marine x
Bubbling Waves.
COPIOUS BLUE (Nejedlo 2016) – Zřasený dóm je chrpově modrý, světlejší
nebesky modré faly – odborně reverzní bitone. Kartáčky jsou tmavě modré. Výška
90 cm. Bohatě kvete. Za vysokých teplot kvete jako japonské kosatce.
DECOY BRIDE (Nejedlo 2016) – Kulatá moderní forma květů, dóm je křídově bílý,
zřaseně načechraný. Faly jsou stříbřité s levandulovou infúzí a levandulovým
vodoznakem 8 milimetrů od zřasených okrajů. Kartáčky jsou ohnivě červené
uprostřed zlatě tygrovaných haftů. Výška 90 cm. Z křížení Gypsy Lord x Wedding
Dress.
GYPSY DANCER (Nejedlo 2016) – Pěkný dvoubarevný kosatec s máslově žlutým
uzavřeným dómem, faly mají šedě krémový podklad se šedě lilavými a šedě
modrými znaky, kontrastní červené kartáčky. Výška 90 cm, 3 větvení, 9 poupat. Z
křížení Gypsy Lord x Tunder Maker.
GYPSY SMILE (Nejedlo 2016) – Dóm je smetanově bílý s nepatrnou hnědou
ořízkou okrajů. Faly mají stejný podklad s velmi silnými černě purpurovými okraji,
přechodový prstenec je neónově modrý, kartáčky ohnivě červené. Z křížení
Dinner Talk x Jazz Band. Výška 95 cm, 3 větvení, 9 poupat.
JAZZ SMILE (Nejedlo 2016) – Dóm je čistě meruňkově oranžový, velmi pěkně
uzavřený. Faly mají stejný barevný podklad s velmi širokým kontrastním
orchideově purpurovým lemem a se signálně červenými kartáčky. Výška 90 cm, 3
větvení, 9 poupat. Kvete velmi dlouho a na záhonech je k nepřehlédnutí.
Fantastický barevný efekt! Vyšlechtěn z Last Laugh x Jazz Band.
KAREL IV. (Nejedlo 2016) – Dóm je čistě porcelánově bílý, velmi široké faly jsou
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maceškově fialové s precizním levandulově modrým lemováním, které má ještě
tenounkou, temně fialovou ořízku. Kartáčky jsou ostře pampeliškově žluté s
jemnými bílými paprsky okolo nich. Výška 85 cm s pěkným větvením. Pochází z
křížení Indulgence x Gypsy Lord. Pojmenován u příležitosti 700. výročí narození
císaře Karla IV., našeho Otce vlasti.
LILAC CHARMEUSE (Nejedlo 2016) – Levandulově růžový s korálově červenými
kartáčky. Pěkně uzavřený dóm je poněkud tmavší než faly a vytváří tak
dvoutónový reverzní efekt. Květy mají pevnou substanci a jsou elegantně
nařasené. Výška 80 cm. Z křížení Never Been Kissed x In Love Again.
LONE EAGLE (Nejedlo 2016) – Lone Eagle – Osamělý orel, tak byl nazýván Charles
Augustus Lindbergh – letec, který jako první přeletěl Atlantik. Na prvý pohled bílý
self s červenými kartáčky. Dóm je však ledově bílý s nepatrnou lila infúzí. Faly
jsou zelenkavě bílé s kontrastními rumělkově červenými kartáčky. Celkově mají
květy tuhou voskovitou substanci a nádherné hrubé zřasení. Výška 95 cm,
perfektní větvení s až 10 poupaty. Vyšlechtěn z Wedding Dress X (Snapshot x
Gitano).
MANGO TIGER (Nejedlo 2016) – Mangově oranžový. Zatímco pěkně vystavěný
dóm je čistě vybarvený, faly jsou výrazně mahagonově žilkované podle nervatur,
kartáčky jsou oranžové. Výška 90 cm, pěkné větvení, 9 poupat. Z křížení Tango
Amigo x Tiger Expert. Další z tygří série. Barevně unikátní novinka. Ve své třídě
nejlepší na světě.
MOONSTONE (Nejedlo 2016) – Nádherný citrónově žlutý self s trochu tmavšími
hafty a s pampeliškově žlutými kartáčky. Perfektní moderní kulovitá forma s
excelentní voskovou substancí petálů podpořenou extra zřasenými okraji – až
dekadentně krajkovanými. Pochází z Wind in Hair x Dekadence. Výška 85 cm,
krásné větvení i násadba poupat. Exotický, jakoby pocházel z Měsíce.
NEPTUN (Nejedlo 2016) – Zřasený dóm je námořnicky modrý, faly jsou levandulově
šedé, nařasené okraje jsou lemovány okrově hnědou barvou. Výška 90 cm, pěkné
větvení, velký počet poupat. Celkově jsou květy postříkány šmolkově modrou.
Vyšlechtěn z Sea Power x Dance Recital. Bizarní novinka.
PERUN (Nejedlo 2016) – Světle lososový dóm, široké ametystově fialové až
orchideově purpurové faly se světle fialovým navlněným okrajem, kartáčky jsou
po odrůdě Gypsy Lord nádherně červené, jejich okolí je harmonicky bíle
mramorované. Výška 90 cm, 3 větvení, 8-9 poupat. Pochází z vynikající série
Indulgence x Gypsy Lord.
PIRATE’S SMILE (Nejedlo 2016) – Pirátský úsměv – Velmi okrouhlá forma květů,
dóm je čistě bílý s jemnou okrovou ořízkou načechraných okrajů. Faly jsou bílé s
tmavší nervaturou a s velmi širokým tmavě modrým olemováním, které má
purpurově fialovou pikotáž a vlásenkově tenký bílý okraj. Kartáčky jsou svítivě
červené. Výška 95 cm, 3 větve, 10 poupat. Z křížení Last Laugh x Jazz Band,
sesterský k Jazz Smile.
RADEGAST (Nejedlo 2016) – Pevný a zřasený dóm je fialový s okrově žlutou infúzí.
Faly jsou šedě krémové, jemně zřasené se žlutou nervaturou, kartáčky jsou
hořčicově zbarvené. Výška 90 cm, trojité větvení, 8 poupat. Vyšlechtěn z
Aristocracy x Sea Power. Nevídaná barevná kombinace – reverzní bikolor.
RŮŽOVÁ KAMEJ (Nejedlo 2016) – Dóm je slézově růžový, faly odstínově světlejší,
kartáčky tmavě korálově růžové. Pěkná stavba květů s pastelovým efektem.
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Výška 90 cm, 2-3 větve, 8 poupat. Poutavá novinka. Z křížení Cameo Apperance
x By Popular Demand.
SIR NICHOLAS WINTON (Nejedlo 2016) – Dóm je stříbřitě modrý, kontrastní faly
jsou sytě tmavě modré se stříbřitým lemováním, střed je stříbřitě žilkovaný s
tmavou nervaturou, kartáčky jsou páleně červené až bronzové. Výška 1 metr,
4násobné větvení s až 12 poupaty. Velmi robustní vzrůst. Obří květy. Pochází z
křížení Versailles x Dinner Talk. Pojmenován po zachránci 669 dětí z okupovaného
Československa v roce 1939. Děkujeme Sire Nicholasi.
ŠTĚSTÍ (Nejedlo 2016) – Dóm je jemně meruňkový, pevný a zvlněný, nařasené faly
jsou morušově vínové s meruňkovým lemem a tmavou ořízkou. Kartáčky jsou
oranžově červené, jejich okolí je bíle žilkované. Výška 95 cm, trojnásobné větvení
s 9 poupaty. Semenáč z křížení Gypsy Lord x Indulgence.
SUGAR MARILYN (Nejedlo 2016) – Šeříkově růžový dóm s krajkovanými okraji,
faly jsou růžově purpurové s tmavší nervaturou a s purpurovým tygrováním okolo
oranžově červených kartáčků, okraje petálů jsou bodlinkovitě krajkovány. Výška
90 cm. Z křížení Super Model x Dekadence.
SUNSHINE HARMONY (Nejedlo 2016) – Krémově zbarvený dóm s jemnou žlutou
infúzí je jemně nařasený, faly jsou zlatě žluté, v pěkném kontrastu, kartáčky jsou
oranžové. Výška 1 metr. Z křížení Alpine Harmony X Jazz Band.
TE DEUM (Nejedlo 2016) – Te Deum laudamus (Tebe Bože chválíme) jsou
začáteční slova latinského slavnostního hymnu, který složil svatý Ambrož, do
svých skladeb ho začlenili Dvořák, Mozart, Berlioz, Liszt, Verdi. Dóm je šedě
mimózový, faly jsou temně inkoustově modré se sametovou texturou, nařasené
okraje jsou světleji modré, cihlově červené kartáčky. Výška 95 cm. Vyšlechtěn z
Oratorio x Decadence.
TEREZKA (Nejedlo 2016) – Velmi nařasený, až naondulovaný dóm je bílý s malým
béžovým promelírováním okrajů. Faly jsou fialkové na bílém podkladě, okraje jsou
nařasené, šedě modré. Kartáček je rumělkově červený. Výška 90 cm. Vynikající
moderní okrouhlá stavba květů. Z křížení Linda's Child x Gypsy Lord.
WEDDING DRESS (Nejedlo 2016) – Svatební šaty – Špičkový bílý self s velmi
kontrastními rudě červenými kartáčky. Dóm i faly jsou čistě bílé s nádhernými
volánky a krajkami jako na svatebních šatech. Celkově mají květy tuhou
voskovitou substanci a hrubou texturu. Výška 90 cm, perfektní větvení s až 9
poupaty. Vyšlechtěn z (Drifting Bubbles x Jersey Bounce) x Heaven.
MAGIC DUO (Rýznar 2016) – Pochází z vynikající odrůdy Overjoyed, která však u
nás málo kvete a odrůda je pěstitelsky náročná. Magic Duo, která je této odrůdě
podobná, naopak každoročně a bohatě kvete. Jako otec byl použit neméně
kvalitní Sea Power. Nařasený dóm je pastelově krémově žlutý, faly jsou zlatě
žluté, kartáčky zlaté, vše v dokonalém souladu, na záhoně vždy každého upoutá.
Výška 1 metr. Perfektní větvení, 9 i více poupat umožňuje odrůdě kvést velmi
dlouho. Číslo semenáče 09-12-01.
ORANGE EMPEROR (BB) (Rýznar 2016) – Nejoranžovější kosatec na světě,
fantastická novinka. Nositel Mendeleho medaile za rok 2016. Semenáč LR 04-0781, pochází z křížení Fiery Figure x 53-2-3 (Meek).
JEŠTĚD (Rýznar 2016) – Ultra bílý, nádherný oranžovočervený kartáček, dóm a faly
jemně lemované žlutou linkou. Semenáč LR 04-04-81, pochází z křížení Awesome
Blossom x Olympic Chalenger.
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HOUSE (Rýznar 2016) – Jemně žlutooranžový, výrazný oranžovočervený kartáček.
Semenáč LR 04-16-03, pochází z křížení Return Address x Kind Word.
SMETANOVÁ KÁVA (Rýznar 2016) – Kávově oranžový, s výrazným kartáčkem na
světlejším podkladě. Semenáč LR-04-06-70, pochází z křížení Fiery Figure x
Return Address.
ANDULKA (Rýznar 2016) – Dóm tmavě žlutý, faly sněhově bílé s výrazným žlutým
lemováním, kartáček trojbarevný, červeno-žlutý s bílou špičkou, jemná nádhera.
Semenáč LR-04-16-71, pochází z křížení Return Address x Kind Word.
MIRKA (Rýznar 2016) – Dóm tmavě růžový, faly světlounce růžové, halfy
tmavohnědé. Vše doplňuje oranžovočervený kartáček. Semenáč LR-04-15-01,
pochází z křížení Queen Anne´s Lace x Tropical Magic.
LEDOVEC (Rýznar 2016) – Dóm světlounce modrý, faly ledově bílé, vše doplněno
výrazně červeným kartáčkem. Semenáč LR-04-21-02, pochází z křížení Silk
Romance x Queen Anne´s Lace.
LYSÁ HORA (Rýznar 2016) – Ledově bílý s lehkým nádechem růžové, výrazný
červený kartáček. Semenáč LR-04-21-8X, pochází z křížení Silk Romance x Queen
Anne´s Lace.
KRASOMILA (Rýznar 2016) – Světlounce levandulový, silně zvlněný, nádherná
jemná barva. Semenáč LR-04-22-01, pochází z křížení Silk Romance x Fallen
Angel.
LETNÍ NEBE (Rýznar 2016) – Světle modrý, dóm tmavší, silně voskovité květy,
perfektní zvlnění, výrazný oranžový kartáček, vysoce kvalitní, vitální růst.
Semenáč LR-04-22-02, pochází z křížení Silk Romance x Fallen Angel.
MODRÁ VÍLA (Rýznar 2016) – Tmavě modrý, v halfech hnědá skvrna, vše doplňuje
výrazný červený kartáček, perfektní stavba a zvlnění. Semenáč LR-04-22-03,
pochází z křížení Silk Romance x Fallen Angel.
MODRÁ KRAJKA (Rýznar 2016) – Tmavě modrý, flering petály, dóm a okraje
petálu lemované silnou krajkou, výrazný tmavočervený kartáček. Semenáč LR-0422-05, pochází z křížení Silk Romance x Fallen Angel.
MODRÁSEK (Rýznar 2016) – Světlejší modráskový odstín, podobný Modré víle,
vitální růst. Semenáč LR-04-22-08, pochází z křížení Silk Romance x Fallen Angel.
LEVANDULOVÁ POHÁDKA (Rýznar 2016) – Tmavě levandulový, fléring, silně
zřasené okraje, vše podbarveno výrazným oranžovočerveným kartáčkem.
Semenáč LR-04-22-71, pochází z křížení Silk Romance x Fallen Angel.
ČERNÝ LEO (Rýznar 2016) – Tmavě vínově černý, žádaná barva, černý kartáček.
Semenáč LR-04-29-01, pochází z křížení Whispering Spirit x Natural Charm.
BLUEBERRY CANDY (BB) (Slošiar 2016) – Dóm růžový, faly modro žíhané na
růžovém podkladu, zdobené výrazným tlustým červeným kartáčkem. Bohatě
kvetoucí, dosahuje výšky 65 cm. Pochází z křížení RUBAN BLEU x UNTERCURENT,
semenáč SL-390.
RADKA (BB) (Slošiar 2016) – Dóm sněhově bílý se žlutou infuzí, faly tmavě vínové,
zdobené výrazným bledě modrým lemem a žlutým kartáčkem. Pojmenován po
paní Radce, výrobní ředitelce LUKON BULBS, která byla krásou této odrůdy
uchvácena při testování na jejich zahradě. Dosahuje výšky 65 cm. Pochází z
křížení GLAMOUR PANTS x STYLIZED, semenáč SL- 471.
KULIHRACH (BB) (Slošiar 2016) – Dóm čistě neonově žlutý, faly černo vínové, v
okrajích přecházejí do tmavě růžového lemu, v hrdle výrazný žlutooranžový
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kartáček, nádherná kombinace barev. Bohatě kvetoucí odrůda dosahuje výšky 65
cm. Pochází z křížení GLAMOUR PANTS x STYLIZED, semenáč SL-531.
MODRÝ TYGR (BB) (Slošiar 2016) – Dóm sněhově bílý, flering faly modře
tygrované, k okrajům přechází do černo modré, zdobené výrazným červeno
oranžovým kartáčkem, jako třešeň na dortu. Pevný stonek, bohatě kvetoucí,
dosahuje výšky 70 cm. Pochází z křížení RUBAN BLEU x UNDERCURENT, semenáč
SL-572.
MALINA (Slošiar 2016) – Dóm světle malinový, faly tmavě malinové, s tmavým
žebrováním, ozdobené žlutým kartáčkem, přitahující barva. Výška rostliny 110
cm. Pochází z křížení QUEEN OF ANGELS x (CARNIVAL RIDE x BOLD ENCOUTER),
semenáč SL-109.
LOSOSOVÁ KRÁSKA (Slošiar 2016) – Dóm světle lososově oranžový, faly světle
žluté, doplněné žluto oranžovým kartáčkem, svítivá barva. Výška rostliny 100 cm.
Pochází z křížení IN LOVE AGAIN x SAVANAH SUNSET, semenáč SL-149.
LIQUER AMARETTO (Slošiar 2016) – Dóm tříslově žlutý, faly šedofialové, zdobené
výrazným oranžově červeným kartáčkem na modré skvrně. Hořká kombinace
barev. Bohatě kvetoucí, vitální rostlina dosahuje výšky 110 cm. Pochází z křížení
JAZZ BAND x COFFEE TRADER, semenáč SL-164.
BETTER LEO (Slošiar 2016) – Dóm světle oranžový, faly tmavě hnědo vínové,
světle lemované, doplněné výrazným oranžově žlutým kartáčkem na žebrování.
Bohatě kvetoucí rostlina, dosahuje výšky 120 cm. Pochází z křížení APPARENT
SECRET x GLAMOUR PANTS, semenáč SL-312.
SECRET BELLE (Slošiar 2016) – Dóm sírově žlutozelený, faly světle fialové,
překryté černo fialovým mramorováním, doplněné žlutým kartáčkem na
žebrování. Vitální, bohatě kvetoucí rostlina, výška 110 cm. Pochází z křížení
APPARENT SECRET x GLAMOUR PANTS, semenáč SL-313.
VERONIKA (Slošiar 2016) – Dóm výrazně svítivě žlutý, faly červenohnědé,
doplněné žlutým kartáčkem. Obří květy na pevném stonku až 130 cm vysokém.
Pochází z křížení BROKEN HEART x INDULGENCE, semenáč SL-355.
MAMUT (Slošiar 2016) – Obří červeno hnědý, pěkně zřasený, se žlutým kartáčkem.
Pevný stonek vysoký 100 cm. Pochází z křížení RANSON NOTE x DESIGNER
LABEL, semenáč SL-385.
LETNÍ ODPOLEDNE (Slošiar 2016) – Dóm svítivě žlutý, faly špinavě červené, na
slunci zářící červeně, lemované nevýrazným kolorem, menší květy na stonku
vysokém 110 cm. Pochází z křížení ((QUEEN OF ANGELS x (CARNIVAL RIDE x
BOLD ENCOUTER)) x (JAZZ BAND x GLAMOUR PANTS), semenáč SL-406.
SWEDISH SEA (Slošiar 2016) – Dóm žlutý s nevýraznou modrou infuzí, faly bledě
modré, zdobené hnědým kartáčkem, příjemná, žádaná kombinace barev. Silně
vitální, bohatě kvetoucí na pevném stonku, výška 100 cm. Pochází z křížení
HAUPT LES VOILES X UNDERCURENT, semenáč SL-419.
LEDOVÉ JEZERO (Slošiar 2016) – Sněhově bílý, silně zřasený, faly ozdobené
modrým jazykem, připomínající ledovcové jezero, dozdobeno červeným
kartáčkem. Nádherná kombinace, bohatě kvetoucí, výška rostliny 100 cm. Pochází
z křížení APPARENT SECRET X SMOKE AND THUNDER, semenáč SL-472.
EKRAZIT (Slošiar 2016) – Nádherný světle neonově zelený, faly světle hnědé,
lemované zeleně a vše podtrženo nádherným karmínově červeným kartáčkem.
Když poprvé vykvetl, byl jsem ohromen jak po výbuchu ekrazitu. Vysoký 120 cm,
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pěkné větvení, bohatě kvetoucí, nádhera. Pochází z křížení SMOKE AND
THUNDER X AMARILLO FRILS, semenáč SL- 475.
JARNÍ DEN (Slošiar 2016) – Nádherný světle žluto oranžový, ozdoben červeným
kartáčkem. Vysoký 100 cm, menší květy, pěkná stavba a zřasení osvěží jak první
sluneční jarní dny. Pochází z křížení FUNNY GIRL X RUSTLE OF SPRING, semenáč
SL-492.
NOBLESNÍ DÁMA (Slošiar 2016) – Dóm tříslově žlutý s fialovou infuzí, faly vínově
fialové, lemované širokým bledě modrým lemem, dozdobeno žlutým kartáčkem.
Obří květy na pevném stonku vysokém 130 cm. Pochází z křížení HIGH CLASS X
DECADENCE, semenáč SL-497.
GARNET IN AMBER (Slošiar 2016) – Dóm světle oranžově žlutý, faly vínově
červené na slunci září červeně, lemované růžovým lemem a vše doplněno
výrazným oranžově červeným kartáčkem. Velmi pevný stonek, vysoký 100 cm,
bohatě kvetoucí, silně vitální. Pochází z křížení DECADENCE x (JAZZ BAND x
GLAMOUR PANTS), semenáč SL-503.
ČERNOKNĚŽNÍK (Slošiar 2016) – Dóm tříslově žlutý, s nepatrnou vínovou infuzí,
faly sametově vínově černé, lemované růžově vínovým lemem zdobené výrazným
žlutým kartáčkem, mohutné květy na vysokém 120 cm stonku. Pochází z křížení
HIGH CLASS X DECADENCE, semenáč SL-513.
MAHAGONOVÁ KRÁLOVNA (Slošiar 2016) – Dóm svítivě tmavě žlutý, faly
mahagonově hnědé se žlutým žebrováním, ozdobené žlutým kartáčkem. Vysoký
100 cm, menší květy, ale bohaté větvení, které nese až 14 postupně kvetoucích
květů. Pochází z křížení (BROKEN HEART x INDULGENCE) x (JAZZ BAND x
GLAMOUR PANTS), semenáč SL-546.
BELZEBUB (Slošiar 2016) – Pekelné barvy, dóm tmavě oranžový žíhaný vínovou
infuzí, faly sametově černé lemované červeno růžovým lemem. Zdobeno
výrazným žlutým kartáčkem na žebrování. Vysoký 100 cm, pevný stonek, vzácná
odrůda. Pochází z křížení GLAMOUR PANTS X STYLIZED, semenáč SL-560.
PRAVĚK (Slošiar 2016) – Mohutný hnědák, obří květy zdobené sírově žlutým
kartáčkem. Vysoký až 130 cm, bohatě kvete. Pochází z křížení (UNFORGETABLE
FIRE x RUSTLE OF SPRING) x AMARILLO FRILS, semenáč SL-565.
BAREVNÁ HUDBA (Slošiar 2016) – Zlatožlutý dóm, faly hnědofialové, nevýrazný
široký hnědý lem, zdobené oranžovým kartáčkem nad modrým lícem, opravdová
hra barev. Vysoký 120 cm, pevný stonek, parádní tvar květů. Pochází z křížení
(AMERICAN MAID x DISCO ECLIPSE) x LOUISA´S SONG, semenáč SL-567.
CIRKUS (Slošiar 2016) – Dóm čistě sírově žlutý, faly modré s nepatrným šedým
lemem, hafty hnědě mramorované, doplněné oranžovým kartáčkem, opravdový
cirkus. Vysoký 120 cm, pevný stonek, vitální, pochází z křížení HAUPT LES
VOILES X UNDERCURENT, semenáč SL-574.
DÁMA V RŮŽOVÉM (Slošiar 2016) – Nezvyklá růžovofialová barva, doplněná
výrazným červeným kartáčkem. Výška 120 cm, pevný stonek, vitální. Pochází z
křížení nerostů FUNNY GIRL X RUSTLE OF SPRING, semenáč SL-575.
MY LADY JANE (Slošiar 2016) – Dóm čistě zlato žlutý, faly sametově černo vínové
lemované širokým zlatým lemem. Hafty žebrované s výrazným žlutým kartáčkem.
Vysoký 120 cm, pěkně větvený, pevný stonek, barevný poklad mé zahrady, jako i
manželka, po které byl pojmenován. Pochází z křížení STOP THE TRAFIC x
SPRING MADNESS, semenáč SL-590.
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TAJEMNÝ PODVEČER (Slošiar 2016) – Dóm modrofialový, faly tmavě vínově
fialové, lemované širokým lemem barvy dómu. Hafty žebrované, zdobené cihlově
červeným kartáčkem. Vysoký 110 cm, pěkné větvení, pevný stonek. Pochází z
křížení GOUDY´S GOOD x SMOKE AND THUNDER, semenáč SL-625.
ŽLUTÝ TYGR (Slošiar 2016) – Dóm sněhově bílý, faly žluté, pokryté výrazným
fialovým mramorováním, doplněno výrazným tlustým žlutým kartáčkem. Vysoký
120 cm, menší květy, vitální. Pochází z křížení WONDERS NEVER CEASE X WILD
ANGEL, semenáč SL-631.
NOC V PACIFIKU (Slošiar 2016) – Dóm čistě krémový, faly modro fialové,
lemované širokým bleděmodrým lemem, v mramorovém hrdle posazen
červenooranžový kartáček. Vysoký 110 cm, pevný stonek, velké květy. Pochází z
křížení ROYAL ESTATE X DECADENCE, semenáč SL-634.
POTĚŠENÍ MISTRA PAVLA (Slošiar 2016) – Dóm je zlato žlutý, faly tmavě hnědé,
lemované širokým krémovým lemem, přecházející do světle zelené. V
mramorovaných haftech usazen žlutooranžový kartáček. Vysoký 120 cm, pevný
stonek, pěkné větvení, vitální. Mistr Pavel, který testuje tento semenáč, napsal do
hodnocení, že je boží. Pochází z křížení STOP THE TRAFIC X SPRING MADNESS,
semenáč SL-640.
TAJEMNÁ SIRAEL (Slošiar 2016) – Kouřově růžový, okraje dómu a falu krepované,
ozdoben výrazným červeným kartáčkem. Vysoký 120 cm, pěkné větvení, pevný
stonek. Příjemná kombinace barev. Pochází z křížení FUNNY GIRL X DECADENCE,
semenáč SL-641.

Zahraniční introdukce mečíků 2016
COURTNEY, 445 E (Alleman 2016) – Růžový se světle žlutým hrdlem, hrubě
zřasený okraj, 10 otevřených květů, klas nese 25 puků.
MY O MY, 263 E (Alleman 2016) – Horní lístky světle růžové, spodní sytější, 8-10
současně otevřených květů.
GEMSTAR, 233 E (Alleman 2016) – Světle lososový s velkou světle žlutou skvrnou,
dlouhý klas s nejméně 8 otevřenými květy. Summer Love x Cantina.
RIO, 254 (Alleman 2016) – Jasně červený, jednotónový, 22 puků, 8 otevřených
květů.
STAR CREST, 355 E (Alleman 2016) – Šarlatově červený se žlutým znakem v jícnu,
8 současně otevřených květů. Trio x Fire Frenzy.
BARBRIE, 471 LM (Selinger 2016) – Bledě levandulový s tmavší kresbou z jícnu,
květ 12 cm, výška 165/75 cm, nákvět 28/9/6. Pillow Talk x Junesque.
GUS, 435 LM (Selinger 2016) – Lososový s krémovým jícnem, květ 13,5 cm, výška
165/75 cm, nákvět 28/9/6. Mars x (Lady Lucille x Red Wing).
MANGO, 325 M (Selinger 2016) – Oranžový s velkou krémově žlutou skvrnou, květ
10 cm, výška 130/60 cm, 7 otevřených květů a 5 vybarvených puků. Mars x
Joyous Entree.
CHAR, 371 M (Selinger 2016) – Bledě levandulový s purpurovou skvrnou na
zelenožlutém přelivu, květ 9,5 cm, výška 130/60 cm, nákvět 22/7/4. Green Crush
x open.
CURRANT BERRY, 413 LM (Jackson 2016) – Světle žlutý, na spodním lístku
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tmavší s vínovou skvrnou, květ 12,5 cm, výška 120/70 cm, nákvět 26/8/6. (Pierre
x open) x (Star Performer x open).
EIGHT BELLES, 371 EM (Jackson 2016) – Světle levandulový s krémovým jícnem,
květ 11,5 cm, výška 120/70 cm, nákvět 26/8/6. Pillow Talk x (Pink Flare x Hot
Line).
TURKEY TRACK, 237 EM (Jackson 2016) – Tmavě červenolososový s červenou
střelkou na světle žlutém pozadí v jícnu, květ 7,5 cm, klas 60 cm, nákvět 24/78/4. Copal x Fragrant Fortune.
ROSE TAPESTRY, 367 M (Hartline 2016) – Světle růžový střed přechází do temně
růžových krajů, květ 10 cm, výška 140/75 cm, nákvět 23/7/5. Count Chocula x
open.
SULTRY LADY, 454 LM (Hartline 2016) – Červený s tenkou světlou linkou na
okrajích, květ 12,5 cm, výška 125/65 cm, nákvět 23/8/7. Candy Cane x High
Honors.
RED INVASION, 257 EM (Hartline 2016) – Tmavě červený se žlutou kresbou a
linkou v osách lístků, květ 7,5 cm, výška 125/60 cm, nákvět 20/8/5. After Burner
x open.
SHADES OF ROSE, 463 M (Hartline 2016) – Světle růžový s tmavší růžovou na
spodních lístcích, květ 12,5 cm, výška 130/70 cm, nákvět 22/11/6. Tampico x
Star Performer.
VINTAGE ROSE, 465 M (Hartline 2016) – Světle levandulově růžový, květ 12,5
cm, výška 100/60 cm, nákvět 22/10/5. Tampico x open.
UNFORGETTABLE, 365 M (Hartline 2016) – Růžový s krémově žlutou skvrnou
ohraničenou silným tmavě růžovým lemem, květ 7,5 cm, výška 120/65 cm,
nákvět 25/8/5. Super Cross x Hot Pink.
APACHE GEM, 495 LM (Hartline 2016) – Červenohnědý se žlutou kresbou, květ
13,5 cm, výška 140/70 cm, nákvět 22/10/4. El Diablo x open.
GLISTENING WHITE, 300 M (Hartline 2016) – Bílý s bílými prašníky, květ 10 cm,
výška 135/55 cm, nákvět 25/9/6. Hot Pink x semenáč 02-905.
DELECTABLE DELIGHT, 363 M (Hartline 2016) – Světle růžový, světlejší jazyk s
tmavším sypáním, květ 9 cm, výška 120/50 cm, nákvět 23/8/5. Hot Pink x open.
SCARLET SPLENDOR, 355 M (Sander 2016) – Šarlatově červený poprášený
žlutou, květ 10 cm, výška 115/75 cm, nákvět 24/6/6. Esperanto x oranžový
semenáč.
HEART SONG, 323 M (Sander 2016) – Světle broskvově oranžový s krémovým
středem a růžově červenou kresbou, květ 10 cm, výška 105/45 cm, nákvět 17/89/6. Esperanto x oranžový semenáč.
QUEEN MARY, 410 M (Frederick 2016) – Krémově bílý, květ 12,5 cm, výška
125/65 cm, nákvět 24/8/8. Pink Elegance x Star Performer.
PRISTINE WHITE, 400 M (Frederick 2016) – Čistě bílý, květ 12,5 cm, výška
130/65 cm, nákvět 25/10/8. Cotton Queen x Huron Norma.
DAZZLING, 333 M (Frederick 2016) – Lososový přecházející do krémového jícnu,
světlejší linky v osách, květ 10 cm, výška 130/65 cm, nákvět 25/8/7. Secret Lady
x Lady Lucille.
ED'S PRIDE, 273 LM (Frederick 2016) – Světle levandulový, v jícnu žlutý, květ 8,5
cm, výška 130/80 cm, nákvět 22/7/7. About Face x Yes.
THERMAL HEAT, 426 E (Peeters 2016) – Sytě oranžový, jednotónový, květ 12,5
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cm, klas 65 cm, nákvět 26/10/7.
TECHNIC ART, 445 M (Peeters 2016) – Růžový, u okrajů sytější, barva bledne do
krémového středu, květ 12 cm, klas 60 cm, nákvět 25/8/8. Early Icing x Phyllis M.
MESMERIZE, 373 M (Peeters 2016) – Levandulová přecházející do krémově
žlutého středu, květ 11 cm, klas 65 cm, nákvět 24/7/7. Santoon (Verberk) x
Huron Silk.
GREEN ESTATE, 302 E (Peeters 2016) – Žlutozelený, květ 11 cm, klas 65 cm,
nákvět 20/8-10/5.
GLITZ & GLAM, 412 M (Peeters 2016) – Světle žlutý, květ 11,5 cm, klas 65 cm,
nákvět 27/10/10. Huron Meadow x Huron Silk.
FIRST RATE, 400 EM (Peeters 2016) – Čistě bílý, květ 12,5 cm, klas 65 cm,
nákvět 24/8-10/7. Early Icing x Phyllis M.
CANDOR ROSE, 463 LM (Peeters 2016) – Světle růžový, květ 12 cm, klas 60 cm,
nákvět 25/10/7. Semenáč 617-2 x Huron Silk.
ALAKAZAM, 267 E (Kollasch 2016) – Sytě levandulově růžový s bíle lemovanou
tmavou skvrnou z jícnu, květ 7 cm, výška 120/60 cm, nákvět 24/7/5. (Natty x
Small Wonder) x open.
POOF, 114 EM (Kollasch 2016) – Žlutý, střed sytější, květ 6 cm, výška 115/55 cm,
nákvět 20/5/4. Orange Dart x open.
HIGH PRAISES, 275 M (Hartline 2016) – Levandulový se žlutými a červenými
znaky na spodních lístcích, květ 7,5 cm, výška 125/60 cm, nákvět 25/6/7. Green
Crush x My Guy.
ASH WEDNESDAY, 497 M (Markevičius 2016) – Popelavě šedý střed přecházející
v levandulově kouřové kraje, výška 120/70 cm, nákvět 22/9/6. Priesh Aushra x
open.
MENTHOL, 403 LM (Markevičius 2016) – Krémově zelený s fialovým znakem na
spodních lístcích, výška 110/60 cm, nákvět 24/8/6. Nepriklausomybe x open.
TO BE YOURSELF, 243 E (Markevičius 2016) – Bledě růžový, horní lístky k
okrajům sytější, na spodních tmavočervená skvrna na žlutém podkladu, výška
120/75 cm, nákvět 22/10/5. Atklasme x Plashtake.
RIPLING PURPLE, 275 EM (Markevičius 2016) – Levandulový s purpurovou na
spodních lístcích, výška 100/60 cm, nákvět 25/9/6. Gostja iz Buduščego x open.
CHERRY NECKLACE, 158 M (Markevičius 2016) – Tmavě červený, výška 100/55
cm, nákvět 21/9/5. Cherry Mini x open.
TURKISH DELIGHT, 395 M (Hartline 2016) – Hnědý s načervenalými odstíny, v
jícnu žlutý, červená střelka, květ 11 cm, výška 150/70 cm, nákvět 23/11/8.
Double Brown x open.
OKIE DOKIE, 235 EM (Meyer 2016) – Růžově lososový se žlutou skvrnou na
spodních lístcích, květ 9 cm, výška 125/60 cm, nákvět 22/8/6. Victory x open.
RED CHARM, 354 M (Hartline 2016) – Červený s bílými prašníky, květ 10 cm,
výška 135/60 cm, nákvět 19/7/6. Flora Red x American Dream.
RYLA DEMAE, 376 EM (Meyer 2016) – Tmavě růžovofialový, květ 11 cm, výška
140/65 cm, nákvět 24/7/5. Cindy B x open.
JUST GORGEOUS, 465 M (Hartline 2016) – Tmavě růžový, okraje světlejší, silně
zřasený, květ 12 cm, výška 120/65 cm, nákvět 22/7/6. Candy Cane x High
Honors.
ALLOČKA, 401 EM (Lobaznov 2016) – Bílý, napouštěný růžovofialovou, silně
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zřasený, květ 12,5 cm, výška 135 cm, klas 65 cm s 20 puky, 9-10 otevřenými a
dalšími 6 vybarvenými květy. Z křížení Melodija Ljubvi x Rozovoje Gofre.
SIRENĚVAJA NEŽNOST, 572 M (Lobaznov 2016) – Světle levandulový, zřasený
okraj, květ 14,5 cm, výška 145/70 cm, nákvět 22-23/9-10/6. Sireněvaja Čistota x
Divinity.
ČORNAJA PRINCESSA, 458 EM (Lobaznov 2016) – Černočervený, okraj nepatrně
světlejší, květ 12 cm, výška 140-150/65-70 cm, nákvět 20/8/6. Gravjura x Bagira.
ŠARM, 521 EM (Lobaznov 2016) – Bledě žlutý, k okrajům narůžovělý, silně
zřasený, květ 14,5 cm, výška 150/65 cm, nákvět 20/8-9/5. Maslenica x semenáč.
ZOLOTAJA FEJA, 414 EM (Trifonov 2016) – Žlutý, ke středu světlejší, květ 13 cm,
výška 140/70 cm, nákvět 22/8/5. Divinity x Zolotaja Premjera.
MALINOVYJ BOGATYR, 567 EM (Trifonov 2016) – Tmavě malinově růžový se
zlatavým poprášením na spodním lístku, květ 15 cm, výška 150/75 cm, nákvět
23/8-9/6. Večernaja Melodija x semenáč.
VOLCHOVSKIJE ZORI, 573 E (Trifonov 2016) – Jemně levandulový, spodní lístek
naoranžověle krémový s růžovou kresbou v jícnu, květ 14,5 cm, výška 160/85
cm, nákvět 25/10/7. Večernaja Melodija x semenáč.
NOVGORODSKĲ SUVENIR, 533 EM (Trifonov 2016) – Světle lososový, na
spodním lístku červený znak na žlutém podkladu, květ 14,5 cm, výška 145/70 cm,
nákvět 22/9/6. Spitfire x Velikaja Kňagiňa Jelizaveta.
STRANA DIV, 421 EM (Trifonov 2016) – Horní lístky oranžově krémové, spodní
světle zelené, silně zřasený, květ 13 cm, výška 150/75 cm, nákvět 23/8-9/7.
Medovyj Spas x Travuška-Muravuška.
SLAVAZĲSKAJA SIREŇ, 476 M (Pynzar 2016) – Sytě levandulový s bílou střelkou
na spodním lístku, silně zřasený, květ 12 cm, výška 140/65 cm, nákvět 19/13/4-5.
Mama Ama x Boginja Ljubvi.
UTRENNJAJA NEGA, 461 M (Ševčenko 2016) – Nafialověle bílý se žlutými kraji
spodních lístků, zřasený okraj, květ 13 cm, výška 135/60 cm, nákvět 20/8-9/5.
ZLATOŠVEJKA, 433 M (Ševčenko 2016) – Lososový, na spodních lístcích žlutá
skvrna s červeným sypáním, květ 13 cm, výška 155/60 cm, nákvět 21/8/5-6.
MALINOVYJ LIKER, 465 M (Ševčenko 2016) – Sytě růžový s bílou kresbou na
spodním lístku, květ 13 cm, výška 135/60 cm, nákvět 21/8/5.
SIRENEVAJA AKVAREĽ, 473 M (Ševčenko 2016) – Fialový s tmavšími okraji, na
spodním lístku červená skvrna se žlutým lemem, květ 14 cm, výška 135/55 cm,
nákvět 18-20/8/5.
BAGRJANEC OSENI, 425 EM (Vasiljev 2016) – Světle žlutooranžový s fialovým
přelivem od okrajů, květ 13-14 cm, výška 140/70 cm, nákvět 23/10.
BOJARYNJA, 444 M (Vasiljev 2016) – Růžový s tmavším znakem v hrdle, silně
zřasený okraj, květ 1-14 cm, výška 170/80 cm, nákvět 23/12.
VNUČKINY RESNICY, 443 M (Vasiljev 2016) – Kouřově růžový s bílou skvrnou,
krepovité okraje, květ 11,5 cm, výška 120/70 cm, nákvět 20/9.
DIKARKA, 476 M (Vasiljev 2016) – Sytá lila s tmavším spodním lístkem, květ 11,5
cm, výška 130/70 cm, nákvět 23/10.
NEBESNYJ VELIKAN, 554 M (Vasiljev 2016) – Jasně červený, okraj pouze slabě
zvlněný, ale mimořádně velký květ 18-22 cm, výška 140/70 cm, nákvět 21/7.
Oscar x Miss Rossija.
SPJAŠČAJA KRASAVICA, 420 M (Vasiljev 2016) – Krémový s jemně narůžovělými
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kraji, silně zřasený, květ 11-12 cm, výška 150/75 cm, nákvět 25/9.
CVETOGRAD, 497 M (Vasiljev 2016) – Horní lístky červené s hnědavým odstínem,
spodní tmavě vínové s bílými střelkami, zřasený okraj, květ 11,5 cm, výška
125/70-75 cm, nákvět 25/10. Krik Mody x červený semenáč.
ATLASNYJ GRAND, 599 EM (Lazarevič 2016) – Červenohnědý s kouřovými okraji,
květ 15-17 cm, výška 160-185/80-100 cm, nákvět 23-26/8-9/6. Černyj Bachrat x
Izumrudnaja Rapsodija.
BEREZOVYJ SITEC, 401 E (Lazarevič 2016) – Krémově bílý se žlutozelenými okraji
vnitřních lístků, silně zřasený, květ 13,5 cm, výška 125/65-70 cm, nákvět 1921/9/5. Sumerki x Rosa v Izumrude.
VAM I NE SNILOS, 463 EM (Lazarevič 2016) – Světle růžový se žlutozeleným
lemem vnitřních lístků, silně zřasený, květ 12,5 cm, výška 130/70 cm, nákvět 2123/10-11/5. Zagadočnaja Ledi x Purple King.
GOLUBYJE OKEANY, 486 EM (Lazarevič 2016) – Modrý s tmavšími okraji, zřasený
okraj, květ 13,5 cm, výška 130/70 cm, nákvět 19-21/8/4. Golubaja Babočka x
Great Lakes.
MUAROVAJA GALAKTIKA, 467 EM (Lazarevič 2016) – Růžovofialový s bílým
lemem vnitřních lístků, květ 13,5 cm, výška 130/70 cm, nákvět 19-21/8/4. Tolko
Dlja Tebja x Rumjano Lico.
GRENADER, 454 M (Baranov 2016) – Červený s krémovými žilkami v osách
spodních lístků, květ 13,5 cm, výška 150/75-80 cm, nákvět 24/8-10. DevicaOzornica x (Krasnaja Moskva x Prervannyj Polet).
STOLIČNYJ DENDI, 466 M (Baranov 2016) – Sytě malinově růžový, květ 12 cm,
výška 140-145/75 cm, nákvět 25/8-9. Artistry II x Demon.
NOČNOJE RANDEVU, 478 M (Baranov 2016) – Purpurový, květ 12 cm, výška
145-150/75 cm, nákvět 23/8. Montezuma x Ebony Beauty.
GARDEMARIN, 384 EM (Baranov 2016) – Modrý s bílými čárkami na spodních
lístcích, zřasený okraj, květ 11 cm, výška 130/65 cm, nákvět 21/8. (Modrá krev x
Blue Bayou) x Admiral Ušakov.
POCELUJ NA BIS, 475 EM (Maksimov 2016) – Růžovofialový s tmavou skvrnou na
žlutém pozadí, květ 13 cm, výška 145/60 cm, nákvět 19/8/5. Kapitanskaja Dočka
x směs pylu Volšebnyj Fonar+Zvuki Saxofona.

Výsledky ankety Nejlepších 10 gladiol v roce 2016
Petr Šmída

Hlasovací lístky zaslala řada členů Gladirisu pěstujících mečíky, a to: Jaroslava
Zbranková, František Jícha, Lubomír Rýpar, Jaroslav Beneš, C. Sue Jackson, Peter
Láder, Ing. Pavel Novák, Ing. Dušan Slošiar, Libuše Jampílková, Anna Gerlíková,
Jiřina Zubíková, Dáša Mikulaštíková, Věra Vrbová, Helena Kubíčková, Petr Mimránek,
Ing. Peter Lelek, Ing. František Kuchař, Ing. Stanislav Novotný, Václav Rokos, Ing.
Josef Chlebiš, Juraj Belička, Petr Zagora, Jaroslav Koníček a Petr Šmída. Redakční
rada všem za vynaloženou námahu děkuje, jako i Petru Šmídovi, který anketní lístky
zpracoval. Věříme, že pokud se v následující sezóně 2017 rozšíří počet pěstitelů
mečíků v naší organizaci, že nám taky na podzim 2017 zašlou své hlasovací lístky,
předem děkujeme.
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pořadí

jméno kultivaru

šlechtitel

1.
2.
3.
4.-5.
4.-5.
6.-7.
6.-7.
8.-9.
8.-9.
10.-11.
10.-11.
12.
13.-14.
13.-14.
15.-16.
15.-16.
17.
18.
19.
20.-21.
20.-21.
22.
23.-30.
23.-30.
23.-30.
23.-30.
23.-30.
23.-30.
23.-30.
23.-30.
31.-35.
31.-35.
31.-35.
31.-35.
31.-35.
36.-54.
36.-54.
36.-54.
36.-54.
36.-54.
36.-54.
36.-54.
36.-54.
36.-54.
36.-54.
36.-54.
36.-54.
36.-54.
36.-54.
36.-54.
36.-54.
36.-54.
36.-54.
36.-54.
55.-58.
55.-58.
55.-58.

JIŘÍ VÁCLAVÍK
(Václavík 2009)
DANDY
(Rýpar 2010)
OLYMPIA
(Václavík 2005)
GOLDEN FANTASY
(Šaran 2006)
PETRA
(Šaran 2001)
PEKLO
(Rýpar 2015)
ZLOMENÉ SRDCE
(Lelek 2013)
IVORY QUEEN
(Šaran 2004)
SANTA MARIA
(Šaran 2015)
BARBORKA
(Rýpar 2008)
CHEERY PINK
(Hartline 2013)
RAJATHOS
(Belička 2011)
ENŠPÍGL
(Rýpar 2016)
NOSTALGIE
(Mimránek 2008)
PANÍ MILENA
(Rýpar 2016)
SHAMAN
(Šaran 2016)
PATRICIA ANN
(Longhenry 2007)
STAR PERFORMER (Hartline 2007)
OF SINGULAR BEAUTY(Welcenbach 1992)
LEDOPÁD
(Rýpar 2010)
MÁJOVÝ KVĚT
(Kovařík 1991)
PROCYON EXOTIC
(Václavík 2009)
ABRAXAS II
(Rýpar 2012)
BAMBI
(Šaran 2015)
BLUE EFFECT
(Koníček 2013)
DEANNA
(Madeson 2002)
PATHOS
(Rýpar 2015)
STŘÍBRNÝ LOSOS
(Novák 2011)
SUBRETA
(Rýpar 2013)
VESTOČKA
(Murín 2000)
BLACK CROSS
(Kříž 2006)
GRANÁTOVÉ SLZY
(Novák 2012)
MINICAR
(Rýpar 2016)
NEW AGE
(Šaran 2005)
ROYAL SPIRE
(Madeson 2002)
BANGLADESH
(Partners 2004)
B K SISTER
(Jackson 2013)
CARAVAN
(Euer 1987)
CENTAUR
(Václavík 2004)
DRYÁDA
(Rýpar 2014)
EVEREST
(Gruber 1994)
EXOTICKÁ BALADA
(Roman 2014)
GLADIRIS
(Šaran 1997)
CHEOPS
(holandský 2007)
CHOCOLATE KING
(Markevičius 2010)
JARMARK
(Novák 2001)
KRASLICA Z POĽANY (Roman 2012)
LIDUŠKA
(Mimránek 2011)
MAXIM
(Mikulášek 2013)
MISS BARBIE
(Šaran 2015)
PINK ELEGANCE
(Koníček 1996)
STARÁ KRAJKA
(Machala 1993)
TÁDŽ MAHÁL
(Václavík 2009)
UNFORGETTABLE
(Hartline 2016)
LOSOSOVÝ GIGANT (Roman 2014)
ROKYTKA
(Machala 2000)
RŮŽOVÁ SONÁTA
(Mimránek 2007)

body
celkem
22
19
17
16
16
15
15
13
13
13
13
12
12
12
11
11
10
10
9
8
8
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
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55.-58. SAMBA
59.-80. AMERICAN DREAM
59.-80. BELLEVUE
59.-80. BÝČÍ KREV
59.-80. CURRANT BERRY
59.-80. DESTERA
59.-80. FALLING SNOW
59.-80. GREENLAND
59.-80. CHI-CHA-KO
59.-80. KAVROS
59.-80. KRÁL TRHU
59.-80. MALAJKA
59.-80. MARHULKA
59.-80. MIRIAM-K
59.-80. PYLAJUŠČIJ ZAKAT
59.-80. RAJSKAJA PTÍČKA
59.-80. SONATA
59.-80. UKULELE
59.-80. ÚDOLÍ LÁSKY
59.-80. VANILKA
59.-80. VICTORY
59.-80. VÍLA DUDINKA
59.-80. WISHING WELL
81.-83. POÉZIA
81.-83. SUNNY DAY
81.-83. ŠEPOT
84.-111. AARALYN
84.-111. ADÉLA
84.-111. ASSOL
84.-111. BANANA OIL
84.-111. CLARENCE´S CHOICE
84.-111. DÝMOVÁ CLONA
84.-111. EMERALD SPRING
84.-111. GAIVA
84.-111. GINFIZZ
84.-111. GLADIS
84.-111. HETÉRA
84.-111. JARNÍ OBLEVA
84.-111. JEAN K.
84.-111. KARLA
84.-111. KATKA
84.-111. KERKIRA EXOTIC
84.-111. NAJÁDA
84.-111. ORANGE EXPERT
84.-111. OTYLKA
84.-111. PAX
84.-111. PLAMENIAK
84.-111. PILLOW TALK
84.-111. RŮŽOVÁ KRAJKA
84.-111. SHOWBOUND
84.-111. TURKEY TRACK
84.-111. VÍNOVÁ KRAJKA
84.-111. XIXI
84.-111. YELLOW FIRE
112.-135. AMIS
112.-135. CASTOR EXOTIC
112.-135. COFFEE
112.-135. CONFETTI
112.-135. DENEB EXOTIC

(Václavík 1998)
4
(Hartline 2006)
4
(Rýpar 2011)
4
(Rýpar 2000)
4
(Jackson 2016)
4
(Lelek 1996)
4
(MacKenzie 1992)
4
(Frazee 1986)
4
(Koníček 2001)
4
(Koníček 2015)
4
(Adamovič 2006)
4
(Šaran 2016)
4
(Lelek 2012)
4
(Soukup 2016)
4
(Trifonov 2012)
4
(Krašeninnikov)
4
(Lukoševičius 2003) 4
(Václavík 2013)
4
(Kovařík 1990)
4
(Mikulášek 2014)
4
(Alleman 2007)
4
(Belička 2006)
4
(Griesbach 1977)
4
(Roman 2013)
3
(Šaran 2005)
3
(Novák 2006)
3
(Alleman 2007)
3
(Václavík 2010)
3
(Krašeninnikov 2009) 3
(Koníček 2007)
3
(Brasher 1993)
3
(Novák 2011)
3
(Koníček 1995)
3
(Markevičius 2010)
3
(Rýpar 2014)
3
(Lelek 2013)
3
(Rýpar 2014)
3
(Rýpar 2003)
3
(Klutey 1998)
3
(Václavík 2011)
3
(Belička 2004)
3
(Václavík 2011)
3
(Rýpar 2007)
3
(Lelek 2015)
3
(Václavík 2011)
3
(Václavík 2002)
3
(Belička 2011)
3
(Sprinkle 2004)
3
(Mikulášek 2012)
3
(Hartline 2008)
3
(Jackson 2016)
3
(Mego/Slošiar 2011) 3
(Madeson/Šaran 2007) 3
(Šaran 2016)
3
(Václavík 2009)
2
(Václavík 2011)
2
(Lelek 2011)
2
(Lelek 2015)
2
(Václavík 2010)
2

112.-135. ELIGOR
(Koníček 2012)
112.-135. GOD´S GIFT
(Harttline 2014)
112.-135. GORAZD
(Mimránek 2006)
112.-135. KARINUTE
(Markevičius 2014)
112.-135. KAROLINKA
(Machala 2005)
112.-135. LADY JANE
(Koníček 1993)
112.-135. NEKONEČNÁ KRÁSA (Roman 2014)
112.-135. NOE
(Šaran 1998)
112.-135. ORIENTAL GREEN
(Šaran 2015)
112.-135. PEPI JÁJA
(Soukup 2016)
112.-135. REGENT
(Domský 2013)
112.-135. SHARP LADY
(Jackson 2015)
112.-135. STAVROS
(Václavík 2015)
112.-135. THÁLIA
(Lelek 2015)
112.-135. VAMBERSKÁ KRAJKA (Koníček 2000)
112.-135. VANESSA
(Koníček 1993)
112.-135. VEČERNAJA MELODIA (Dybov 2004)
112.-135. YES
(Madeson 2003)
112.-135. ZOLOTAJA ANTILOPA (Trifonov 2007)
136.-161. AFTERSHOCK
(holandský 2008)
136.-161. ANNUŠKA
(Dybov 2004)
136.-161. ANTOS AMON
(Lelek 2015)
136.-161. BABSBILL
(Peeters 2011)

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1

136.-161. BLUEBIRD
136.-161. BONANZA
136.-161. ČERNÝ JESTŘÁB
136.-161. ČOKO KRÉM
136.-161. DARK SEA
136.-161. DELIRIUM
136.-161. DOMINA
136.-161. FIREBALL II
136.-161. JARNÍ TÁNÍ
136.-161. KEJDA
136.-161. LUBOSLAVA
136.-161. MARSYAS
136.-161. MY ROSE
136.-161. NERINGA
136.-161. PELOPS
136.-161. PÍSEŇ SEVERU
136.-161. PRADZIAPATIS
136.-161. RADYNĚ
136.-161. RENATA
136.-161. ROMANKA
136.-161. SILVER NIGHT
136.-161. VELKÁ MORAVA

(Baerman 1968)
(Lelek 2010)
(Novák 2006)
(Adamovič 2007)
(Šaran 2014)
(Václavík 2005)
(Rýpar 2013)
(Bates 1994)
(Koníček 1996)
(Mikulášek 2011)
(Roman 2011)
(Václavík 2007)
(Madeson 2002)
(Markevičius 2009)
(Václavík 2008)
(Sochor 1992)
(Markevičius 2015)
(Minařík 1990)
(Mikulášek 2012)
(Václavík 2010)
(Šaran 2015)
(Mimránek 2012)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Nejlepších 10 gladiol v roce 2017 – pravidla ankety
Pěstitelskou anketu nejlepších deseti kultivarů gladiol z vašich zahrad a polí
budu v roce 2017 pro organizaci Gladiris zpracovávat opět já. Ankety se může
zúčastnit každý pěstitel nebo milovník gladiol, který bude respektovat pravidla
Gladirisu, které níže sepisuji. Je mi jasné, že co člověk, to jiný názor na systém
ankety. Vždy se najde někdo, komu se nezavděčí a bude s ní a s jejími pravidly
polemizovat nebo nesouhlasit. Výsledné pořadí je totiž směsicí různých pěstitelských
pohledů, které se často s pohledem konkrétní osoby mohou lišit.
A nyní již k pravidlům:
1. Vytvořte seznam deseti kultivarů v takovém pořadí, v jakém vás nejvíce v
roce 2017 zaujaly. Do ankety by měly být zařazeny české, slovenské a zahraniční
kultivary vedené v registrech na stránce www.gladiris.cz/evidencemeciku.htm nebo
v tištěné podobě v brožuře „Evidence českých a slovenských mečíků 1966 – 2016“
zpracované Petrem Mimránkem, kde je kompletní česká databáze kultivarů. Než
napíšete anketu, prosím, zkontrolujte si, zda kultivar vůbec existuje.
2. Jména kultivarů uvádějte správně napsaná, pro lepší dohledatelnost můžete
název kultivaru doplnit o jméno šlechtitele a rok introdukce. Neexistující nebo
nedohledatelné názvy gladiol (pravopisné chyby a překlepy dohledám a opravím)
nedostanou žádné body a jejich místo zůstane v pořadí prázdné, bodově
neohodnocené.
3. Neuvádějte semenáče pod čísly nebo pracovní jména prozatím
neintrodukovaných gladiol, jedná se pouze o anketu kultivarů.
4. Termín zaslání ankety je dostatečně dlouhý, od 1. 9. 2017 do 30. 11. 2017,
abych mohl anketu zpracovat, a ta mohla být zveřejněna již v zimním vydání
časopisu Gladiris. Tímto termínem také zaručíme její aktuálnost a větší objektivitu,
jelikož se nám pěstitelská (výstavní) sezóna stále ještě vybavuje.
5. Bodování bude následující: první a druhá odrůda dostane 5 bodů, třetí a
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čtvrtá 4 body, pátá a šestá 3 body, sedmá a osmá 2 body, devátá a desátá 1 bod.
6. Z anketních lístků bude zveřejněno prvních 50 kultivarů s příslušným
bodovým ziskem. Při rovnosti bodů bude o pořadí rozhodovat vyšší četnost umístění
kultivaru v desítce nejlepších.
7. Anketní lístky zašlete na mailovou adresu: smida.petr@gmail.com nebo
poštou na adresu: Petr Šmída, Přepychy 47, 517 32 Přepychy. Pokud nemáte
mailovou schránku zřízenou, jistě vám některý známý pomůže anketní lístek poslat
za vás.
Jedinou šancí, jak anketu ovlivnit, je zúčastnit se jí. Anketa mnoho času
nezabere a jde tvořit v průběhu sezóny – během sklizně gladiol bychom měli mít
prakticky jasno. Prosím tedy o co nejčasnější zaslání. Pokud mi anketní lístek do emailové schránky dojde, vždy potvrzuji jeho doručení. Pokud se tak nestane a
nedostanete ode mě odpověď, anketní lístek nebyl doručen a zkuste to, prosím,
odeslat znovu. Děkuji předem za vaše žebříčky a hlasy.

Loučení s mečíky
Miloš Dostál

Nejdříve chci pozdravit všechny známé a kamarády z naší organizace. Několik
let jsem odolával těžké nemoci, ale letos mě úplně dostala. Léta jsem trpěl nemocí
CHOPN a následně IN srdce a to celkem třikrát, až jsem skončil na bypasu. Pár let
jsem se cítil celkem dobře, ale postupně se vše začalo zhoršovat. Tím jsem se
vlastně dostal do situace, že jsem celé letošní léto skončil na tři měsíce v nemocnici.
Nemohu skoro dýchat a čekám na dodání kyslíkového přístroje. Nejsem schopen jít
dále než deset kroků. Vzpomínám na celá ta léta v našem spolku. Před pětadvaceti
léty, to jsme ještě byli junové, dnes jsou z nás staří páprdové. Do Otrokovic se již
nedostanu, ale členem zůstanu, abych dostával zpravodaj. Členství budu platit
složenkou. Tím jsem se dostal k jádru věci a to je, co s hlízami mečíků.
Kdyby měl někdo z členů zájem nebo jste znali někoho, kdo chce s pěstováním
začít, jsem ochoten hlízy lacino odprodat. Počítal bych 4-5 Kč za hlízu, brut a malé
hlízy zdarma. Manželka vše sklidila a očistila. Pěstuji české, slovenské, americké a
ruské sorty. Též mám i hodně novošlechtění. Kdo tedy bude mít zájem, ať mě
zavolá na tel. číslo 604 443 024.
Přeji všem ještě hodně úspěšných roků a hlavně zdraví.
Miloš Dostál, 561 51 Letohrad – Kunčice 195

Předběžné termíny výstav v roce 2017
22. – 23. 7. 2017 – Rajecké Teplice
5. – 6. 8. 2017 – Myslowice
12. – 13. 8. 2017 – Rapotín
12. – 13. 8. 2017 – Rybnik
17. – 20. 8. 2017 – Flora Olomouc
19. – 21. 8. 2017 – Žirovnice
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