ZPRAVODAJ GLADIRIS č. 144
Ročník 49, prosinec 2017
Pro potřebu svých členů vydává SZO ČZS Gladiris, specializovaná organizace
pěstitelů mečíků, kosatců a denivek při Územní radě ČZS v Novém Jičíně.
Neprodejné.
Řídí redakční rada ve složení:
Václav Heicl, E. Hyblerové 526, 149 00 Praha 4-Háje
Petr Mimránek, 763 01 Mysločovice 169
Ing. Zdeněk Krupka, Malotická 1646, 190 16 Praha 9
Ing. Dušan Slošiar, 373 02 Neznašov 16

e-mailová adresa:
vaclav.heicl@techlib.cz
mimranek@gladioland.eu
krupka@kgardens.org
dusan.slosiar@tiscali.cz

Obrazovou část připravil Ing. Dušan Slošiar.
Za věcnou správnost příspěvků odpovídá autor.
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Fotografie na obálce: RED BULL, introdukce Petra Šmídy 2018.
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Výbor SZO ČZS Gladiris zve všechny členy na

výroční členskou schůzi,
která se koná v sobotu 3. února 2018 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
Uctění památky zesnulých členů
Zpráva o činnosti SZO za rok 2017
Zpráva o hospodaření za rok 2017
Zpráva revizní komise
Zpráva hospodáře
Organizační záležitosti
Přestávka
Diskuse
Schválení usnesení
Tombola
Závěr
Oběd

Schůze výboru SZO proběhne v pátek 2. 2. od 16 hodin. Po jejím skončení bude
připraveno komentované promítání fotografií a videozáznamů. V sobotu před VČS od
7 hodin burza mečíků a dalších rostlin.
Prosíme členy, kteří přijdou na výroční schůzi, o věcné ceny do tomboly!
Informace pro účastníky: K dopravě na místo konání můžete použít městský
autobus linky č. 55 od nádraží ČD, výstup na konečné zastávce „Štěrkoviště”.
Ubytování na studentských pokojích pro 4 osoby, cena lůžka 200 Kč. Stravování pro
příchozí v pátek večer je individuální, v sobotu bude zajištěna snídaně a ihned po
ukončení schůze oběd v ceně asi 60-70 Kč.
Objednávky noclehů, snídaní a obědů zašlete ihned po obdržení tohoto
Zpravodaje, nejpozději do 28. 1. 2018 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 2018.
Výbor Gladirisu děkuje těmto členům za dobrovolný příspěvek na zpravodaj Gladiris
v celkové částce 4922 Kč a za příspěvek na poštovné 20 € Ing. Vojtechu Chmelíkovi:
Marii Adamové, Miroslavu Badalovi, Miroslavu Bandochovi, Juraji Beličkovi, Jaroslavu
Benešovi, Ing. Jaroslavu Buksovi, Marii Čapkové, Vladimíru Čičákovi, Ivanu
Dostálovi, Miloši Dostálovi, Petru Hanzálkovi, Františku Hlaváčovi, Drahomíře
Holíkové, Pavlu Horníkovi, Jiřímu Houšťovi, Libuši Jampílkové, Jaroslavu Janoušovi,
Otakaru Ježkovi, Františku Jíchovi, Štefanu Jeníkovi, Ing. Jaroslavu Jurečkovi,
Jaroslavu Kovaříkovi, Ing. Miloši Krumpovi, Ing. Františku Kuchařovi, Petru Lelekovi,
Františku Lukášovi, Ing. Oldřichu Marečkovi, Stanislavu Palátovi, Janu Pítrovi, Janu
Růžičkovi, Luboši Rýparovi, Vladimíru Soukupovi, Ing. Petru Šmídovi, Mgr. Zdeňku
Šourkovi, Janu Špačkovi, Miroslavu Štefanovi, Václavu Texlovi, Petru Zagorovi,
Jaroslavě Zbrankové.
Blahopřejeme našim členům, kteří se v roce 2018 dožívají významných
životních jubileí:
50 let Ing. Pavel Novák
55 let Mária Vaňová, Mgr. Jana Verešová
60 let Ing. Teofil Zachar
65 let Zdeňka Engelová, Mgr. Lubomír Hůrek, Josef Kocián, Jaroslav Koníček, Libuše
Tučková
70 let Juraj Belička, Václav Čihák, Arnošt Dvořák, Vladislav Ent, Petr Hanzálek,
Miroslav Janov, František Lukáš, Jaroslav Ryšavý, Ing. Marie Slavíková,
Stanislaw Smoleń, Ivan Šaran, Věra Vrbová, Jiřina Zubíková
75 let Miloš Dostál, Josef Heroudek, Drahomíra Holíková, Jaroslav Hrabovský, Ján
Mindár, Štefan Jeník
80 let Zdeněk Bárta, Jiří Dušek, Irena Gebauerová, Jiří Houšť, Jan Pítr, RNDr.
Leonard Rýznar, Ing. Miloslav Šimek
81 let Jiří Čada, Vladimír Domský, Ladislav Chroboček, Stanislav Chudáček, Miloslav
Kašpar, MUDr. Josef Kříž, Josef Kabilka, Olga Speratová
82 let Marie Adamová, Vladimír Soukup
83 let Ladislav Dlugoš, Věra Drábková, František Hlaváč
84 let Miroslav Novák, Stanislav Podoubský
85 let Petr Gajdík
86 let Ing. Vojtech Chmelík, Vlastimil König, Josef Mikulec, Karel Utratil
88 let Jaroslav Panec
89 let Ing. Bedřich Růžica
90 let Václav Bajar
92 let Vlastimil Novák
94 let Jiří Dvořák
95 let Věra Šťastná
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Změny v členství v roce 2017:
Ukončili členství: Jiří Balatý, František Broj, Jiří Dráb, Josef Fait, Ing. Jan Holík, Ivana
Škodová, Jan Vedral.
Zemřeli: Ján Roman.
Noví členové: Zdeňka Engelová, Jiří Haloun, Miloslav Klimek, Ing. Miloš Krump,
Václav Moninec, Alexandr Naumenko, Jiřina Zubíková, Ing. Miloš Dědic.

Události roku 2017, které se nás týkaly
Letošní rok byl z mnoha hledisek zajímavý a počasí, především co se srážek týká,
se chovalo na mnoha lokalitách velmi rozdílně. U mne byl začátek sezony (týdny) po
vysázení brutu velmi suchý a v létě přišly asi třikrát krátkodobé vydatné deště s
množstvím okolo 40 mm, takže až na ten špatný začátek pro mečíky – celkem
obstojné počasí. Nepřišly obávané dny s extrémně vysokými teplotami, které mečíky
spalují. Srážky byly různé místo od místa, tak všichni určitě nebyli spokojeni. Již po
několikáté jsem při sázení nepoužil fungicid, pouze přípravek Trichomil a proti
drátovcům velmi malé množství přípravku Santana, který jsem již spotřeboval a nic
podobného pravděpodobně nebude k sehnání. Na třásněnku stačil jeden postřik, pak
nastoupily ploštice, kterých je každý rok víc a víc, asi přiletí z plantáží kukuřice nebo
obilí, které jsou poblíž, vlastně těsně, tak mám někdy strach, aby kombajnér
nevymlátil i mečíky. Sklízím pravidelně v první polovině září a bylo velmi pěkné
počasí, jakmile jsem sklidil, začalo dlouhodobě pršet, což je vhodné počasí, které
milují houby, především Botrytis. Potom hlízy vypadají jako staré turecké peníze s
dírkou uprostřed, aby se ušetřil kov a šly navlékat jako korále. No a jako obvykle dle
víceletých zkušeností hned večer po sklizni mečíky namočím v holandských síťových
sáčcích od pana Jošta do insekticidu, tentokrát jsem sehnal BI-58 a raději nechal
namočené přes noc ve velké zednické plastové vaně a hned na druhý den ráno opral
v čisté vodě, takže při čištění hlízy nepráší, a po třásněnce není památky.
Postřikování a vykuřování třásněnky ve skladu jsem dávno zavrhl. Navštívil jsem obě
výstavy v Polsku, kde jsem byl velmi spokojen. S panem Novotným jsme
nezabloudili, protože jsme se drželi auta Jožky Chlebiše a nemusela nás doprovázet
policie jako předloni. Tentokrát jsme dojeli do Mysłowic včas, s přáním, aby na nás
zůstalo slušné výstavní místo, ale lepší místa již byla obsazena jiřinkami, nakonec se
však pan Wistuba smiloval a dal nám stůl uprostřed a ne na slunku u oken. Nemají
tam klimatizaci, a tak mečíky dostávají zabrat. Jako obvykle a tradičně první byl
obsazen bowling a celkově bylo o nás postaráno královsky.
V Rybniku byla avizována jubilejní výstava a tak jsem nemohl pana Wistubu
zklamat a mečíky nedovézt. Poslal osobní pozvánku. Bohužel termín kolidoval s
Rapotínem a do Rapotína se to nedalo stihnout. Standa mě říkal, že paní Kocůrková
se bude na nás zlobit, ale prošlo všechno v klidu, protože do Rapotína přijel i pan
Krupka, který dovezl i lilie pana Nejedla a sál měli plně zaplněn. Příští rok si nesmím
nechat ujít zvěřinové hody rapotínských myslivců. Doufám, že se podaří zajistit
slovenskou výstavu v Bytči, která byla vždy velmi hodnotná.
Navštívil jsem letos s Piotrem Wistubou na Slovensku zahradu Antona Megu,
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když mu kvetly lilie Henryi, neviděl jsem v životě tak krásné lilie a co jsem nafotil
promítneme na schůzi, podobně jsem se přijel podívat na denivky v plném květu u
Pavla Nejedla. Trefil jsem mnoho novinek z roku 2014 právě rozkvetlých a co nebylo
jeden den, viděl jsem na druhý den ráno. Pavel se nakazil (asi záchvat křížení) a
začal křížit vedle kosatců, narcisů i denivky a to ve velkém stylu. Já dělám s vypětím
stovky semenáčů, on chce dělat tisíce. Používá k značení opylených denivek závěsné
polské cedulky, které mě na schůzi vyfoukl od Wistuby před nosem. Pokud Piotr tyto
visací cedulky nedoveze na schůzi do Otrokovic, tak dostane ode mne za uši. Byl
jsem zde i v květu kosatců, které mám velmi rád, a dokonce jsem se zase po mnoha
letech nakazil jejich křížením, protože nadšení při hodnocení kosatcových semenáčů
Dušana Slošiara a Pavla nezná mezí a já jen poslouchám. Oba dělají stovky těch
kosatcových palcátů (semeníků) já jen dva-tři, což mě k radosti stačí. Takže na
letošní rok si nemohu stěžovat, i když po sedmdesátce jde všechno pomaleji. Děkuji
všem za blahopřání, bylo toho tolik, že jsem nestačil ani na všechny pozdravy
odpovědět.
V pavilonech Flory Olomouc se ve dnech 5. – 8. října v rámci tradiční podzimní
výstavy Hortikomplex v pavilonu B výstavou EUROPOM 2017 představilo ovocnými a
zelinářskými výpěstky několik států Evropské unie (především Rakousko a
Německo), a to poprvé za období od vzniku samostatné České republiky. Hlavní
veřejná oslava 60. výročí vzniku a založení ČZS se uskutečnila 7. října v amfiteátru
Samba.
Ve velkém pavilonu A jsem viděl pěkně aranžované expozice šlechtitelských
stanic ovoce a zeleniny, např. Holovousy, také semenářské podniky, např. Semo
Smržice. Pěknou ukázku jiřin předvedl pan Langr ze známého jiřinkového
zahradnictví z Rájce Jestřebí. V přilehlé části pavilonu A bylo možno si nechat určit
odborníky pomology přinesené ovoce, především jablka a hrušky, nebo určit jejich
poškození nemocemi a poradit se, co s tím. Koupil jsem si zde plakát s rodokmeny
odrůd jabloní, sestavený Pavlínou Švecovou, což mne zaujalo, že hlavní aranžérka a
architektka pavilonu má i takovéto zájmy a zásluhy. Výstavu doprovázel velmi široký
a pestrý program, včetně mnoha přednášek, poradenství a ukázek aranžování.
Prošel jsem si se zájmem všechny pavilony. V pavilonu G, kde bylo zázemí ČZS, hrál
tradičně na cimbál pan Klobáska a koštoval se zde za zpěvu lidových slováckých
písniček burčák. Pavilon byl plný panelů s velkými fotografiemi ze zahrádkářských
kolonií, jejich vzniku a zakládání. Územní sdružení ČZS a některé základní organizace
zde daly o sobě vědět malými výstavkami s velmi vkusnými dekoracemi ovoce,
zeleniny, sušených květin i vyřezávaných dýní. Střed pavilonu vyplnil stojan s
kresbami podobizen všech předsedů ČZS, kteří se postupně od založení organizace
(29. 9. 1957) vystřídali. Uvědomil jsem si, že i před tímto termínem u nás fungovalo
zahrádkářské hnutí, protože moje babička odebírala časopis Naše zahrádka a Přítel
zahrad, a také vycházel Rádce, který jsme měli tenkrát v padesátých letech
předplacený. Před pavilonem byly umístěny bannery (toto slovo jsem slyšel poprvé),
velké poutače, o činnosti všech specializovaných organizací. Náš banner stál v čele,
fotka je v barevné části Zpravodaje. Nezaznamenal jsem nějaký velký zájem o tyto
bannery, spíše více návštěvníků bylo u výčepu s burčákem. V zázemí pavilonu bylo
jako obvykle občerstvení a veselá nálada. Výstavu si se zájmem prohlédl také ministr
zemědělství pan Marian Jurečka. Ve 13 hodin začínalo předávání ocenění šedesáti
zasloužilým členům ČZS na scéně podia „Samby“. Z naší organizace ocenění obdrželi
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Jaroslav Koníček, Josef Chlebiš, MUDr. Josef Kříž a já. Vrcholem pak bylo předání
velké kytice Pavlíně Švecové. S celým organizováním této akce měl nejvíce starostí
náš předseda květinové a odborné komise ČZS pan Šmoranc. Večer v hotelu Ibis
začala po krátkém proslovu předsedy ČZS a zástupce rakouských zahrádkářů taneční
zábava a raut.
Trochu se vrátím do léta, kdy v Olomouci na letní etapě Flory vystavovali naši
členové pěkné expozice, Jaroslav Koníček se postaral o dekorace, Ivan Šaran zde
měl jako obvykle svá novošlechtění a Lubomír Rýpar obnovil v neděli svou expozici
čerstvými květy. Výstavu jsem neviděl, tak nevím, zdali zde proběhlo i nějaké
hodnocení, nebo někdo o výstavě napíše. Je pravda, že jsme do poslední chvíle
nevěděli, zdali budeme pozváni, a tak vše proběhlo velmi narychlo.
Oceňuji články pana MUDr. Kříže, které napsal do Zahrádkáře. Je to psáno
zajímavým stylem, který zaujme více, než jsme v Zahrádkáři zvyklí, a to o našich
členech Ing. Dušanovi Slošiarovi a Ing. Pavlovi Nejedlovi. Z článků je vidět, jaký tito
dva naši členové mají přístup k šlechtění květin, kolik úsilí a času si žádá vyšlechtění
nových odrůd narcisů a kosatců, v článcích je popsáno i jak k této zálibě a velkému
koníčku přišli. A mnoho dalších zajímavostí z jejich života, včetně rad, jak se to dělá.
Dušan napsal do našeho zpravodaje článek o MUDr. Křížovi zajímavým neformálním
stylem, a tak mu to bylo oplaceno.
Z podzimního bulletinu NAGC jsem se dozvěděl o úmrtí Petra Welcenbacha.
Narodil se v roce 1921 a zemřel 19. 7. 2017. Ve vysokém věku již mečíky
nepěstoval, dožil se 95 let. S Petrem Welcenbachem jsem se seznámil
korespondenčně v roce 1983. Následující rok mne podpořil v pěstování zásilkou
vynikajících odrůd té doby, ORANGE GLEAM, POWDER PUFF, PARADE, JO ANN,
VICKI LIN, THE QUEEN a dalších a informoval mne o svém vynikajícím bílém
semenáči, který množí a pochází z křížení WHITE OAK x POWDER PUFF. Uvedl ho až
později, v roce 1992, pod jménem OF SINGULAR BEAUTY (Jedinečná krása). Tento
skvostný bílý mečík mě pak poslal v množství několika hlízek. U nás tato jedinečná
sorta byla použita ke křížení mečíků BÍLÁ PANÍ a JUPITER. Krásné klasy této sorty
vozil na Floru Olomouc pan Chlebiš, v zahraničí uspěla především na výstavách v
Anglii. V Americe se moc nepěstovala, podobně jako sorty Oscara Johnsona. U mne
na zahradě O.S.B. moc nerostl, tak jsem jej přenechal Ivanovi Šaranovi, u kterého
rostl výborně. Peter uvedl postupně v období osmdesátých let mnoho svých novinek
v prodejním katalogu Calumeth Hill Farm. Měl velmi širokou rodinu, s manželkou
Mae Athene žili společně 65 let. Peter byl veteránem druhé světové války a
nositelem mnoha válečných vyznamenání, svou farmu začal obhospodařovat v roce
1950, a každý den před svým domem vztyčoval na stožár státní vlajku. V šedesátých
letech získal první ocenění za vypěstované gladioly, například za purpurový KING
DAVID. Řezané mečíky dodával do místního katolického kostela, který také
pravidelně navštěvoval. Mne seznámil s pěstitelem z Holandska, Martinem
Bergmanem, který mne zde v roce 1990 navštívil a já jsem pak po roce 1991 měl
možnost navštívit Martina na několik dní v Holandsku, kde se mnou projezdil mnoho
holanských farem a obeznámil mě s tamním pěstováním květin, nejen mečíků.
Pokud se díváte na státní svátek 28. října na předávání medailí od prezidenta
republiky, tak jste měli možnost vidět i naši členku, paní Boženu Kocůrkovou, která
pořádá výstavy v Rapotíně. Mimo jiné byla v domovském Rapotíně oceněna jako
významná osobnost obce. V Praze převzala medaili Za hrdinství in memoriam, která
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byla udělena jejímu otci. Jana Přikryla, rodáka z Němčic na Hané, účastníka
protinacistického a protikomunistického odboje rozstříleli při pokusu utéct za
hranice. Jeho odbojářská činnost byla velmi pestrá a často nasazoval život. Nebýt
mnohaletého snažení jeho dcery Boženy, zůstal by jeho osud zřejmě zapomenut.
Společně s bratrem se jí nakonec podařilo vypátrat jak skončil jeho odbojářský život.
Bylo to 12. července 1949, v den jeho šestatřicátých narozenin na Chebsku u obce
Salajka. Byl pronásledován, jelikož se nedostavil k výslechu. Kde se skrýval doma
nevěděli několik měsíců. Zdržel se při útěku jízdou na kole na statku Benediktových
a požádal o vodu, ti volali na SNB. Když to zjistil, ujížděl k blízké hranici, ale byl
dostižen a protože použil zbraň, rozstříleli ho.
Letošní schůze je naplánována na dřívější termín než obvykle, tak snad
nezamrzneme, do nového roku vykročme s optimizmem a novým elánem. Těším se
na Vás na všechny na schůzi.
Váš předseda, Petr Mimránek

Rapotín 2017 – po pětapadesáté
Petr Šmída

Ve dnech 12. – 13. 8. 2017 uspořádala rapotínská Základní organizace ČZS již 55.
ročník výstavy mečíků a ostatních květin léta v perfektně připraveném sálu KKC v
Rapotíně. V tomto prostorném sálu dominovaly květy mečíků, lilií, jiřin nebo denivek
a působivá a pestrá aranžmá, která vytvořit si jistě vyžádalo mnoho práce a úsilí.
Místní nadšenkyně a pěstitelky pod taktovkou paní Boženy Kocůrkové měly opět
vynikající nápady a stvořily vynikající aranžmá, které dominovaly prostoru na pódiu,
pod pódiem a celé boční straně sálu. Na své si opět přišli gurmáni dávající přednost
tradičním mysliveckým specialitám a dobrému pivu. Kančí medailonky, guláš nebo
řízek nenechaly jistě mnoha návštěvníkům chuťové pohárky v klidu.
Gladioly a aranžmá vystavili tito účastníci výstavy: Zdeňka Engelová, Jana
Kristková, Libuše Tučková, Helena Foukalová, Jana Burdová, Lubomír Rýpar, Ing.
Zdeněk Krupka, Ing. Pavel Nejedlo, Josef Chlebiš, Miroslav Badal, Vlastimil König a
Petr Šmída.
Jubilejní výstavě odpovídalo i originální a ozdobné rozmístění výstavních stolů,
které bylo moc hezky patrné při pohledu z patra. Mému oku lahodily i krásné čisté
ubrusy na výstavních stolech a pod každou vázou růžový ubrousek, který působil
velmi dekoračně. Toto, v kombinaci s kvalitními klasy, přidává celkovému aranžmá
výstavy ještě větší kouzlo.
Paní Kocůrkovou jsem byl pověřen výstavu vyhodnotit již v pátek večer, tedy v
den její přípravy. I když člověk chce být objektivní, tak ví, že v sobotu ráno, kdy se
mečíky přes noc "napijí", budou vypadat úplně jinak, než v pátek večer a nikdy
výstavu nevyhodnotí oba dva dny stejně. Hodnotily se opět tři nejlepší mečíky ve
čtyřech velikostních kategoriích, semenáče i kultivary dohromady – obě skupiny tedy
měly rovné podmínky a pokud se měly semenáče umístit, musely prokázat
opravdovou kvalitu. Ze všech klasů na výstavě se následně vyhodnotil nejlepší klas
výstavy – Grand Champion, který obdržel pohár a čestné uznání.
Vždy budu zastávat názor, že ocenění dostává klas, ne pěstitel, proto se v mém
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případě nikdy nestane, že by cenu obdržel mečík, který na to nemá. Pro případné
hodnocení jsem byl vybaven pravítkem pro přeměření průměru květů a vytištěnou
hodnotící tabulkou NAGC. Již na několika výstavách jsem si všiml, že se mnoho
mečíků kategorie 200 posouvá nepochopitelně do kategorie 300. Je nutné si
uvědomit, že hranicí těchto dvou kategorií je průměr květu o velikosti 9 cm (přesněji
8,9 cm). To není zase tak malý průměr, proto do kategorie 200 patří více gladiol,
než si někteří vůbec uvědomují... Obecnou představu o gladiolách, které na to mají,
jsem si vytvářel celé odpoledne a večer jsem pod dohledem pana Miroslava Badala
výstavu procházel a vše sepisoval. Nakonec jsme si ještě přizvali Ing. Krupku a určili
nejlepší klas výstavy.
Největší konkurence kvalitních výstavních klasů byla v kategoriích 300 a 400. V
případě kategorie 200 bylo na výběr asi 8-10 opravdu pěkných pixiol v dobré stavbě.
Často se v této kategorii miniatur stává, že dostávají ceny i mezerovité a špatně
poskládané klasy. To je ovšem nepřípustné, platí pro ně stejná pravidla, jako pro
ostatní gladioly.
Výsledky vyhodnocení:
Kategorie 200:
1. místo – Barunka – Lubomír Rýpar
2. místo – Barunka – Petr Šmída
3. místo – Black Cherry – Miroslav Badal
Kategorie 300:
1. místo – PS 14/04 – Petr Šmída
2. místo – Exquisite – Petr Šmída
3. místo – Gold Maker – Petr Šmída
Kategorie 400:
1. místo – PS 16/03 – Petr Šmída
2. místo – Ledopád – Petr Šmída
3. místo – Bellevue – Petr Šmída
Kategorie 500:
1. místo – Paní Milena – Petr Šmída
2. místo – Eloise – Petr Šmída
3. místo – Paní Milena – Lubomír Rýpar
GRAND CHAMPION – PS 16/03 – Petr Šmída
Druhý den jsem si procházel výstavu a sepisoval, co mě v expozicích zaujalo.
V expozici Josefa Chlebiše byl nejlepším klasem Golden Fantasy (21 p.) s šesti
otevřenými květy. Líbila se mi i Dryáda (16 p.) nebo dobře stavěná, ale již překvetlá
novinka Caruso, která se mi líbí uspořádáním a architekturou klasu, ovšem ne
barvou. Barva ovšem nechyběla kultivaru Samba (19 p.), která se mi líbila i v
aranžérské expozici paní Tučkové.
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V expozici Miroslava Badala mě zaujala kytice kultivaru Černý Kámen. Této
odrůdě kytice jednoduše sluší. Barevně zářilo i žluté Zlatíčko (16 p.) nebo ještě
tmavší žlutý Adamsův Gold Struck (16 p.), který si opravdu, na rozdíl od většiny
kultivarů, zaslouží označení 416. Mé oko zaujaly i 3 klasy kultivaru Albert v exotické
barevné kombinaci nebo krásná barva Poušováka. Mám rád hnědou barvu, tak
nemohu zapomenout na Texas Girl (16 p.), který má ještě červené očko navíc.
Nejlepším klasem v expozici byl ovšem Madesonův tmavý kultivar Black Cherry (17
p.) s jemnou pikotáží a perfektní stavbou.
V expozici Jany Kristkové doslova zářila již překvetlá Olympia, ovšem s výbornou
stavbou. Líbil se mi i Robertsův Far West nebo barevně vydařený Procyon Exotic (19
p.).
Lubomír Rýpar představil expozici, která doslova hrála všemi barvami celého
vyšlechtěného spektra gladiol. Co si budeme povídat, Abraxas II je nejkrásnější
"modrák". Ta barva musí uchvátit každého návštěvníka. Milovníky exotických
kombinací určitě upoutaly dva dlouhé klasy Koketky (23 p.) v pěkném dvojřadu nebo
Vestálky (23 p.). To jsou barvy, které se divákům líbí. V podobném barevném duchu
byl vystaven i kultivar Crazy Idea, ale svou délkou na Koketku a Vestálku nestačil.
Jemným crispováním se vyznačuje kultivar Hattrick (24 p.), který byl opět po roce
vidět. Určitě bych ho zvolil jako rodiče, pokud bych na tuto vlastnost chtěl podobné
mečíky šlechtit a selektovat. V sytých tmavých barevných odstínech byl k vidění i
Regent (20 p.) nebo tři klasy kultivaru Býčí Krev. Krásným mečíkem byl v sobotu
okatý Star Performer (25 p.), kterým někteří pěstitelé vyloženě pohrdají. Mému oku
lahodily i tři klasy kultivaru Fireball II nebo tmavý Dark Sea (22 p.). Kontrastně s
tímto mečíkem působila pěkně stavěná Dryáda (21 p.), nebo tři klasy Procyon
Exotic. V expozici byl vidět semenáč R 1230 (24 p.) s pěknou barvou a stavbou,
poprvé k vidění byl semenáč R 1283 (25 p.), který se přes noc pěkně napil a vytvořil
moc hezký dvojřad. Jedná se o perspektivní světlý levandulový mečík s podobným
očkem, které má Star Performer, pod kterým je vykreslen bílý lem. V expozici
Lubomíra Rýpara nemohu zapomenout na klasy jeho špičkových kultivarů Barunka,
Dandy a Paní Milena, které by měl povinně vlastnit každý seriózní pěstitel gladiol.
V expozici Ing. Krupky byly velmi pěkné tři klasy těchto kultivarů: Altair Exotic,
Bellevue a hlavně pixioly Janus, která se vyznačuje velmi zajímavou barevnou
kombinací. Pěkným mečíkem byl i hnědý Brown Bear. Kultivar Madagascar (22 p.) se
vyznačoval velmi dlouhým klasem. Barevně mě zaujal i kultivar Ďáblík (22 p.), který
má podobnou barvu jako Palermo. Koketka je kultivar, který si přímo žádá o kytici a
v této expozici jí tak bylo možné spatřit, stejně tak i Černý Kámen. Velmi pěkně
stavěným mečíkem byl i překvetlý Anubis (25 p.), který je velmi pěkný i barevně.
Líbila se mi i Aaralyn (21 p.) s dlouhým klasem. Ing. Krupka rovněž dovezl několik
svých denivek a lilie Ing. Pavla Nejedla. Pro radost pěstuji několik desítek odrůd lilií,
vůbec jim nerozumím, ale pokud bych měl některé vyzdvihnout, tak se mi líbila
hlavně Lion Heart v černožluté kombinaci nebo hnědý Dimension. Oslovily mě také
lilie Kaveri a Gold Stone.
Já jsem se také snažil dovézt na výstavu co nejširší barevné spektrum a ukázat
divákům, že výstavní odrůdy nejsou pouze bílé a vybledlé krémové, lososové a
růžové odstíny, kterými jsme znuděni a přesyceni. To dokazoval např. nejlepší klas
na výstavě, žlutý semenáč PS 16/03 (26 p.) s bezchybnou stavbou, který nezaujme
pouze svými dokonalými parametry, ale i jasnou barvou. Další žlutý mečík, Gold
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Maker (23 p.) byl taktéž v ideálním dvojřadu. V modrém barevném odstínu byly v
expozici vidět mečíky Eloise (24 p.) nebo dva klasy Blue Effectu, kterému to sluší
hlavně ve váze o několika kusech. Ve vínovém odstínu jsem dovezl svůj semenáč PS
14/08 (23 p.), který nemá problémy s pěknou stavbou a Vínovou Krajku (20 p.),
která, ač je exot, měla dvojřad bez chyb. Toto barevné spektrum doplňovalo několik
klasů mečíku Broadway, který byl letos velmi spolehlivý. Diváky jistě zaujaly i
výstavní levandulové klasiky z dílny Luboše Rýpara – Dandy a Bellevue, kterých jsem
měl v expozici několik. Tuto barvu doplňoval např. špičkový klas světlého kultivaru
Robert S. (24 p.) a několik klasů známé Pulchritude. Diváky výstavy oslnil špičkovou
barvou kultivar Coffee, který se kvalitou a sytostí své barvy naprosto vymyká.
Takovou sytou barvu postrádá můj semenáč PS 14/03 (22 p.), který sice dává
špičkové klasy hodné ocenění už z brutových hlíz, ale z důvodu fádní barvy ho budu
vyřazovat. Mezi bílými mečíky exceloval dokonalý Exquisite (24 p.), který sobotní
ráno vypadal úplně jinak, než páteční večer, nebo můj nařasený semenáč PS 14/04
(21 p.), který ovšem většinou produkuje kraťasy a rovněž bude vyřazen, ačkoliv již
získal ocenění Grand Champion na loňské Floře. Špičkový byl v expozici i Ledopád,
kterého jsem dovezl několik klasů. Mezi okatými mečíky kralovala Barunka společně
s Flame Eye, který se mi velice líbí barevně. Z hnědých gladiol jsem divákům ukázal
Chocolate King (21 p.) nebo semenáč Ing. Domského 14-13, který se mi jeví velmi
perspektivní. V expozici byla i nejlepší pětistovka na výstavě, Paní Milena (22 p.),
opravdový gigant nebo lososový obr Clarence´s Choice (23 p.), který do této
velikostní kategorie může přerůst a vždy se vyznačuje výstavními parametry.
Kontrastem k těmto obrům byla v kytici vystavená nádherná pixiola Pink Lace. V
černém odstínu jsem dovezl nadějný semenáč IŠ 55/11 (24 p.) s moc pěknou
stavbou. Krásnou červenou barvou se vyznačuje kultivar Malajka (22 p.), jehož velmi
dlouhý klas byl rovněž k vidění. Oranžová klasika Sunny Day má ve své třídě jeden z
nejkrásnějších barevných odstínů a i tento kultivar diváky zaujal. V expozici byly k
vidění rovněž dva klasy perspektivního semenáče Ing. Václavíka T1 - 29/11, který
skvěle letos odolával horkému počasí.
Ve svých pěstitelských začátcích jsem se hodně setkával s názory, že na
výstavách bodují hlavně růžové a bílé mečíky. Tento trend je dlouhodobě vidět na
fotografiích z výstav pořádaných na britských ostrovech, kde se pěstitelé vysloveně
na technické parametry specializují a upřednostňují jim cokoliv. Řekl bych, že
technickým parametrům obětují dokonce i opravdovou radost z palety sytých a
krásných barev, kterými mečíky disponují... Parametry jsou jistě pěkná věc, ale v
tabulkovém hodnocení by však neměla být barva opomíjená. Mylná je totiž
domněnka některých dogmatiků, že na barvě nezáleží. V nejnovějších zpracovaných
pravidlech hodnocení gladiol, dle NAGC (únor 2015), se barvě věnuje prvních 5 bodů
z celkových 19. První čtyři body hodnotí čistotu, sytost, harmonii a stejnoměrnost
barvy, kdy je nutné odpočítávat za nezajímavost a mdlost barvy, rušivé skvrny,
nestejnoměrnost, nevyváženost a průsvitnost barvy, disharmonické znaky nebo
skvrny, zabarvený kalich, vybledlost barvy nebo rozdílnost barvy mezi jednotlivými
květy. Pátý bod, krása a půvab, je subjektivním posouzením zmíněných čtyřech
bodů. Tento bod se posuzuje jako celková krása a půvab mečíku na základě
působení barvy. Někdo by mohl podotknout, že se jedná o barevné charizma
mečíku.
Takovým ideálem mečíkového šampiona, dle barvy, se zdá být zářivě bílý mečík
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(takových není ovšem mnoho, např. Of Singular Beauty, Bílá Paní, Exquisite nebo
miniatura Yes), kde nejsou prakticky možné žádné tabulkové odečty za barvu. To
ovšem za předpokladu, že tento mečík má hrdlo ideálně v barvě okvětních plátků.
Tato barva má navíc své výhody – je na ní méně patrné mechanické poškození
během transportu, posátí třásněnkou a není na něm vidět viróza v květu (CMV). Ale
co takové světle růžové, světle lososové, krémově bílé nebo krémové gladioly, které
taky často vyhrávají? Působí jejich barvy čistě, sytě nebo zajímavě? Já si myslím, že
nikoliv, takové barvy jsou obecně většinou mdlé, vybledlé, prosvítající a celkově
nejsou krásné a půvabné (bod 5). Najdou se sice mezi těmito mečíky barevně hezké
výjimky, ale jen v jednotkách procent z celku. Fakt je ovšem ten, že u takových
barevně nevýrazných gladiol je nutné právě za barvu body odečítat a být opravdu
progresivní a znalý pravidel hodnocení NAGC. Jako hypotetický příklad bych uvedl
jednu věc: Představte si na výstavě vedle sebe dva naprosto totožné mečíky. Lišit se
budou pouze barvou. Který by měl být v celkovém bodování lepší? Ten ve světlých
růžových, lososových nebo krémových odstínech? Nebo ten, který je zářivě bílý, sytě
červený nebo sytě žlutý? Já si myslím, že odpověď je naprosto jasná a tuto realitu
by si měli hlavně uvědomit hodnotitelé a bohužel i někteří vystavovatelé, kteří,
během hodnocení, vyvíjí na hodnotící komisi nátlak ve svůj prospěch.
Výstava v Rapotíně se velmi povedla, bylo zde vidět několik objektivních Grand
Championů v sytých a zářivých barvách, stačilo si z nich jen vybrat svého favorita.
Za důležitou věc považuji fakt, že takové mečíky nenudily. Velice se mi líbilo precizně
provedené aranžmá samotných výstavních stolů. Mečíky tak nebyly v expozicích
skryté ve třech řadách za sebou, jak je často zvykem, ale měly svůj prostor, a tak
mnohem lépe vynikly. Věřím také, že výstava v Rapotíně přispěla určit trend, a to,
jak má moderní výstavní mečík opravdu vypadat. Domů jsem se vracel s pocitem, že
vše na výstavě je upřednostněno kráse mečíku, proto si tato výstava v mém srdci již
získala své specifické místo...

Mezinárodní výstava mečíků Žirovnice 2017
Ing. Dušan Slošiar

Jako vždy zase ob rok se konala pravidelná výstava mečíků na zámku v Žirovnici.
I když panovalo suché léto a zase byly pravidelné obavy zahrádkářů Žirovnice, zda
bude co vystavovat, tak obavy jako vždy se nenaplnily.
Byl jsem požádán Pepíkem Křížem, kterému Ing. Pavel Nejedlo vykecal, že se
k němu chystám rabovat kosatce, abych jim dovezl od Pavla lilie a jiřiny. Tak jsem
oslovil našeho nového člena Ing. Krumpa, který vyslovil přání se k Pavlovi podívat,
aby se akce zúčastnil. Tak ve čtvrtek jsme vyrazili k Pavlovi, a k večeru jsme doručili
na zámek do Žirovnice plné auto nádherných jiřin a lilií. To už na zámku panovala
tradiční nervozita.
V pátek jsem jako i ostatní navážel svoje mečoury. Potěšil jsem se setkáním
s našimi členy, instalace expozic proběhla rychle, dokonce i jmenovky se stihly do
posezení napsat, takže Peter Lelek se tentokrát překonal. Slovenská expedice
předala dárkový koš Pepíkovi Křížovi u příležitosti jeho 80. narozenin.
I když panovalo suché léto tak jsem byl překvapen nádhernými klasy ve všech
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expozicích našich členů. Nejhezčí klasy měl tradičně Petr Šmída, je vidět přísná
selekce od virózních mečíků, a taky správné krmení mečíků, přináší Petrovi úspěchy,
a jeho expozice je ozdobou každé výstavy, které se zúčastní. Pravidelně pomáhám
Pepíkovi Křížovi se statistikou výstavy, aby byl přehled o počtu exponátů a
vystavovatelů, tak jsem se toho ve večerních hodinách ujal.
Vystavovatelé Gladirisu ještě v noci poseděli na náměstí a než jsem se
vzpamatoval, tak jsem měl přiděleného nocležníka Piotra Wistubu, který je vyhlášen
„tichým spánkem“. V noci se přihnala z toho suchého horka obrovská vichřice, tak
Piotr se pravidelně budil a já jsem se vyspal. Následky vichřice jsme viděli hned ráno
na zámku, kde to žirovnickým zahrádkářům odneslo a zdemolovalo stánky a taky
jsem to zažil na cestě domů, kde cesta byla zavalená desítkami obřích stromů o
průměru kmene i 1 m, takže jsem musel hledat objížďky. Že nekecám, tak Vám to
promítnu na schůzi v Otrokovicích.
Zahájení výstavy se zúčastnil předseda senátu České republiky Milan Štěch.
Návštěvníků dle informací bylo přes 2000. Podle mne to byla největší a nejhezčí
výstava, jen mečíků jsem napočítal magické číslo 888 váz, kromě mečíků návštěvníci
mohli obdivovat interiér zámků a taky historické exponáty strojů a zařízení ve
špejcharu, tam mne kromě jiného na půdě překvapila výstava výtvorů dětí, a to
z kartonu, PET lahví, polystyrénu. Byl jsem doslova unesen kreativitou dětí, co
z tohoto odpadního materiálu dokázaly vytvořit. Na závěr bych chtěl poděkovat
žirovnickým zahrádkářům a našim členům Gladirisu za vytvoření tak nádherné
výstavy.
Přehled vystavovatelů a exponátů, ŽIROVNICE 2017:
VYSTAVOVATEL

Milena Křížová
Ing. Marie Slavíková
Bratři Havlové
Dušan Socha
Miroslav Přesličák
Ladislav Dufek
Jiří Petr
Václav Rokos
Ing. Dušan Slošiar
Jaroslav Kovařík
Karel Aubrecht
Zdena Kráslová
Marta Fišerová
Josef Klaška
Ing. Petr Šmída
Piotr Wistuba
Petr Zagora
Ing. Pavel Nejedlo
Ing. Ján Jirsa
Ing. Slavíková, MUDr. Kříž
Lenka a Ing. Miloš Dědic
Petr Mimránek
Ing. Stanislav Novotný
Mário a Mária Kajsovi
Peter Láder

VÁZY
LILIE
MEČÍKŮ
50

83
8
89
47
5
6
6
32
83
18
44

JIŘINY RŮŽE OSTATNÍ

20 druhů
20 druhů
39

46

ZELENINA

35

15
66
43
50
18
36
36

12

39

12 odrůd jablek
5 odrůd jablek
8 odrůd jablek

Teofil Zachar
Milan Majtán
Peter Lelek
Juraj Belička
MUDr. Juraj Matušek
Viliam Paulíny
Včelaři

21
16
32
32
36
16

Expozice v černé
kuchyni

Dobrásemena.cz
Prodejna:
Špejchar:
FLORIANUS
Miroslav Muška
Půda špejchar:

ARANŽMÁ VÝSTAVY

Celkem:

70 druhů

Prodej trvalek
36x fuchsie
5x muškát
1x rododendron
PRODEJ TRVALEK+
BYLINKY
30 druhů
Nádherná expozice
výtvorů dětí z kartonu,
pet lahví a plechovek,
neskutečná kreativita!!
Eva Pisařová Raflová
Pavel Komárek
888 váz 46 váz 74 váz 39 váz 36x fuchsie,
140 druhů
mečíků
lilií
jiřin
růží 5x muškát,
1 rododendron,
25 odrůd jablek

16 rokov s gladiolami na výstave v Rajeckých Tepliciach
Peter Lelek

„Strašne to uteká, už si ani volať nemusíme, proste vieme, že je termín takýto,
chlapi sa tu objavia, všetko funguje.“ Týmito slovami a prestrihnutím pásky otvoril
Marián Veselický, vedúci kultúry MÚ Rajecké Teplice 16-ty ročník výstavy gladiol
v dňoch 22. – 23. 7. 2017, pri príležitosti dní kultúry mesta Rajecké Teplice.
Poslanec za VÚC Žilina Ľubomír Sečkár po príhovore hŕstkou zelenožltých
šalátových lístkov pokrstil žltozelený semenáč 14/401 Juraja Beličku, ktorý dostal
meno Strečno.
Pri vstupe do výstavného priestoru návštevníkov prekvapili a očarili krásne,
aranžérsky náročné štylizované hlavy figurín osadené živými aj umelými kvetmi,
rôznofarebné tváre ozdobené goralkami a inými doplnkami predstavujúce štyri ročné
obdobia, ktoré vytvorila k obdivu všetkých návštevníkov Mária PitnerováWindischová. „Štyri ročné obdobia“ patria určite medzi jej top-floristickú tvorbu za
30 rokov, teda od času kedy spoznala klub a vytvárala pestré a príťažlivé kompozície
na mnohých domácich a zahraničných výstavách.
Z celkového počtu približne 360 kusov gladiol, najväčšiu expozíciu kvetov – ako
už tradične – vystavil Levičan Teo Zachar. Priniesol celú škálu krásnych gladiol, sort
ktoré u nás v Turci kvitnú až začiatkom augusta. Zaujali najmä vydarené klasy cv.
Red Lasser, ktorá získala dvojnásobné ocenenie ako víťazná sólo sorta a ako
najkrajšia v kategórii 3 klasy. Zaujali aj mohutné klasy cv. Rajathos, dymový Sirael,
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bielo zeleno žltá Sisa, pastelový D´Amore, Stará Láska, Zlomené Srdce, Xavier
a veľa ďalších. Táto expozícia bola počtom klasov suverénne najväčšia a tvorila
kostru celej výstavy.
Aj ďalší vystavovatelia priniesli pozoruhodné exponáty. Ľubo Fuzák obdivovanú
fialovo modrú sortu Makarena, pri hodnotení bola už trocha prekvitnutá, alebo cv.
Zimný Kráľ, piata v poradí.
Na stole Janka Mindára zaujal semenáč 32/11/02, ktorý získal druhé miesto
v hodnotení bez rozdielu tried, na stole Kajsovcov cv. Madona a krásne ľalie, u Jura
Beličku cv. Božanka – 3. miesto v súťaži, ale aj Barborka, Plameniak. Aj další
vystavovatelia Mikulášek, Paulíny, Láder, Kocian predstavili pekný sortiment
ponajviac včasných gladiol.
Z malej expozície Petra Leleka bol porotou vybratý cv. Canopus Exotic a stal sa
Grand Champion výstavy.
Porota v zložení Šourek, Novotný, Chlebiš, Mikulášek, Láder stanovila poradie bez
rozdielu tried nasledovne:
1. miesto: RED LASSER – pestovateľ Viliam Paulíny
2. miesto: sem. 32/11/02 – pestovateľ Ján Mindár
3. miesto: BOŽANKA – pestovateľ Juraj Belička
4. miesto: SISA – pestovateľ Teo Zachar
5. miesto: ZIMNÝ KRÁĽ – pestovateľ Ľubomír Fuzák
Grand Champion: CANOPUS EXOTIC – pestovateľ Peter Lelek
Účasť vystavovateľov aj hostí v tomto ročníku bola rekordná. Radi sme privítali
a pohostili aj našich kolegov a priateľov z Českej republiky – Z. Šoureka, P. Zagoru,
J. Novotného, F. Staňu, J. Chlebiša, J. Buksu a Piotra Wistubu z Poľska.

Výstava kvetov leta a floristiky Mysłowice 2017
Piotr Wistuba, preklad Peter Lelek

Výstava je pokračovaním série výstav "Kvety leta", ktoré sme opäť organizovali
spoločne s priateľmi z ČR a SR a ďalšími.
A tak sa 5. – 6. augusta 2017 konala v Mysłowiciach medzinárodná výstava
letných kvetov a kvetinových aranžmánov. Na výstave priatelia a kolegovia z Českej
republiky a Slovenska prezentovali rozsiahlu zbierku gladiol. Tentoraz väčšiu časť
výstavy tvorili georgíny, ktoré množstvom a odrodami prevyšovali gladioly. Kým iné
kvety ako ľalie, rudbekie, agapanty, echinacee, hortenzie, eucomisy a iné, boli ako
doplnkové. Celú výstavu ako obvykle skrášľovali kompozície kolegýň zo Slovenska a
Poľska.
Slávnostné otvorenie výstavy urobila komisárka EÚ Elżbieta Bieńkowska. Na
požiadanie sponzorov u všetkých druhov a skupín kvetov a kompozícií sa uskutočnilo
hodnotenie o najkrajší kvet a kompozíciu. Výberová komisia pozostávala z členov
rodiny, sponzorov a pozvaných hostí, s podporou našich kolegov z Českej republiky
a Slovenska. Ako doplnková súťaž bolo hodnotenie divákov o najkrajšie gladioly,
dálie a kompozície.
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Nižšie sú uvedené 3 najkrajšie exponáty v každej skupine.
Gladioly – výsledky súťaže:
Súťažilo 230 gladiol zo sortimentu a 83 semenáčov, celkom takmer 500 gladiol,
ktoré prezentovalo 11 vystavovateľov.
Gladioly skupina 200 – súťažilo 7 gladiol:
1. Seppuku – Petr Mimránek – Česká republika
2. Xixi – Juraj Belička – Slovensko
3. Xixi – Ivan Šaran – Česká republika
Gladioly skupina 300 – súťažilo 46 gladiol:
1. Quirin – Ivan Šaran – Česká republika
2. Witch Doctor – Petr Mimránek – Česká republika
3. Dark Sea – Ivan Šaran – Česká republika
Gladioly skupina 400 – súťažilo 106 gladiol:
1. Axel – Teofil Zachar – Slovensko
2. Bambi – Ivan Šaran – Česká republika
3. Honorius – Teofil Zachar – Slovensko
Gladioly skupina 500 – súťažilo 27 gladiol:
1. No Name – Teofil Zachar – Slovensko
2. Červený Obr – Teofil Zachar – Slovensko
3. Hetera – Petr Zagora – Česká republika
Gladioly kategória 3 klasy, bez rozdielu skupín – súťažilo 30 gladiol:
1. Yarek – Ivan Šaran – Česká republika
2. Caruso – Ivan Šaran – Česká republika
3. Semenáč IS 13/14 – Ivan Šaran – Česká republika
Semenáče skupina 200-300 – súťažilo 41 gladiol:
1. semenáč IS 45/11 – Teofil Zachar – Slovensko
2. semenáč IS 6/11 – Ivan Šaran – Česká republika
3. semenáč IS 45/11 –- Ivan Šaran – Česká republika
Semenáče skupina 400-500 – súťažilo 42 gladiol:
1. semenáč IS 25/13 – Ivan Šaran – Česká republika
2. semenáč CSX-4 – Petr Mimránek – Česká republika
3. semenáč IS 9/11 – Ivan Šaran – Česká republika
Gladioly exotické – súťažilo 14 gladiol:
1. Castor Exotic – Milan Majtán – Slovensko
2. Crazy Idea – Ivan Šaran – Česká republika
3. Narog – Petr Mimránek – Česká republika
Najvyššie hodnotený bol semenáč IS 25/13 – Ivan Šaran – Česká republika
Víťazstvo v celkovom bodovaní: Ivan Šaran – Česká republika
Ocenenie Grand Champion výstavy získala odroda Pink Panther – pestovateľ
Teofil Zachar – Slovensko.
Špeciálne ceny:
Komisárka EÚ Elżbieta Bieńkowska ocenila najkrajšiu dáliu Yellow Sunset od
pestovateľa Andrzeja Surmu.
Wojciech Król, člen Sejmu, vybral ako najkrajšiu gladiolu cv. Chronos od
pestovateľky Márie Kajsovej.
Cenu primátora mesta Mysłowice Edwarda Lasokaza za najkrajšiu kompozíciu
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prevzala Karolina Szymura za kompozíciu Płomienna.
Anketa divákov o najkrajšie gladioly:
1.
2.
3.
4.
4.
6.
7.
8.
9.
9.

Brides Bouquet – Josef Chlebiš – Česká republika
Castor Exotic – Milan Majtán – Slovensko
Jiří Václavík – Teofil Zachar – Slovensko
Crazy Idea – Ivan Šaran – Česká republika
Samara – Viliam Paulíny – Slovensko
Lambada – Mária Kajsová – Slovensko
Oriental Green – Petr Mimránek – Česká republika
Eloise – Mária Kajsová – Slovensko
Barborka – Juraj Belička – Slovensko
No Name – Teofil Zachar – Slovensko

34
29
28
19
19
18
16
15
14
14

hlasov
hlasov
hlasov
hlasov
hlasov
hlasov
hlasov
hlasov
hlasov
hlasov

20. výstava gladiol, dálií a kvetových kompozícií v Rybniku
Piotr Wistuba, preklad Peter Lelek

V dňoch 12. – 13. augusta 2017 sa konal 20-ty ročník medzinárodnej výstavy
gladiol, dálií a kvetových kompozícií.
Gladioly – výsledky súťaže:
Súťaže sa zúčastnilo 335 klasov gladiol v 66 sortách a v 285 vázach, ktoré
prezentovali 13-ti vystavovatelia.
Kategória A1 – gladioly skupiny 100 a 200 – vystavených 15 odrôd:
1. Xixi – Juraj Matušek
2. Assol – Milan Majtán
3. Yes – Petr Mimránek
Kategória A2 – gladioly skupiny 300 – vystavených 58 odrôd:
1. Shaman – Stanislav Novotný
2. American Beauty – Peter Lelek
3. Půlstoletí Flory – Petr Mimránek
Kategória A3 – gladioly skupiny 400 – vystavených 105 odrôd:
1. Bambi – Petr Mimránek
2. Ambasador – Ivan Šaran
3. Zelený Háj – Milan Majtán
Kategória A4 – gladioly skupiny 500 – vystavených 14 odrôd:
1. Paradox – Mário Kajs
2. Marčet – Petr Mimránek
3. Primátor – Juraj Belička
Kategória A5 – 3 klasy bez rozdielu veľkosti – vystavených 12 odrôd:
1. Caruso – Ivan Šaran
2. Briketa – Ivan Šaran
3. Šokoladnica – Milan Majtán
Kategória A6 – gladioly exotické – vystavených 22 odrôd:
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1. Castor Exotic – Milan Majtán
2. T 22/108-10 – Petr Mimránek
3. Drevnaja Magija – Petr Mimránek
Semenáče rôznych kategórií:
Kategória B1 – gladioly skupiny 200-300 – vystavených 41 odrôd:
1. Sem. Š 27/11 – Ivan Šaran
2. Sem. Š 100/11 – Ivan Šaran
3. Sem. Bel 11-417 – Juraj Belička
Kategória B2 – gladioly skupiny 400-500 – vystavených 42 odrôd:
1. Sem. Š 16/17 – Ivan Šaran
2. Sem. Š 21/17 – Ivan Šaran
3. Sem. Š 24/17 – Ivan Šaran
Bodové hodnotenie gladiol:
1. Ivan Šaran – 18
2. Petr Mimránek – 10
3. Milan Majtán – 7
Najvyššie hodnotená gladiola – Grand Prix výstavy – semenáč IS 16/17 Ivana
Šarana z ČR
Najvyššie hodnotený semenáč IS 16/17 Ivana Šarana – ČR
Víťazstvo v bodovom hodnotení – Ivan Šaran – ČR
Výsledky ankety divákov:
1. Jiří Václavík – Stanislav Novotný – ČR
2. Šokoladnica – Milan Majtán – SR
2. High Honor – Ľubomír Fuzák – SR
4. Bombaj – Peter Lelek – SR
5. Procyon Exotic – Mário Kajs – SR
6. Alamo – Stanislav Novotný – ČR
7. Castor Exotic – Milan Majtán – SR
8. Ambasador – Ivan Šaran – ČR
8. Bimbo – Peter Lelek – SR
10. Sem. T 22/108-10 – Petr Mimránek – ČR
Odovzdané hlasy na 137 gladiol.

27
26
26
25
24
17
15
14
14
12

hlasov
hlasov
hlasov
hlasov
hlasov
hlasov
hlasov
hlasov
hlasov
hlasov

Zpráva o 47. výstavě mečíků v Nemyčevsi
Libuše Jampílková

Ve dnech 12. – 13. srpna 2017 uspořádala ZO ČZS Nemyčeves-Vitiněves v místní
škole a přilehlé zahradě v Nemyčevsi již 47. výstavu mečíků. Je stále obtížnější
připravit tuto výstavu, protože skupinka lidí, která kolem přípravy intenzivně pracuje,
se každým rokem snižuje.
Snažíme se přilákat více návštěvníků bohatým doprovodným programem. Letos
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jsme pozvali řadu známých osobností, kteří obohatili výstavu svým vystoupením a
křtem nových semenáčů mečíků. Jednalo se o Hanku Křížkovou, Marii Tomsovou,
Kateřinu Kornovou, Jana Kuželku, Káju Pavlíčka, manžele Dvořákovi, Jana Přeučila a
Evu Hruškovou. Měli jsme v plánu pokřtít mečík po Věře Špinarové, který měla
provést Heidi Janků, ale k naší smůle nemohla přijet, protože jí zemřel manžel. Nyní
bude záležet na šlechtitelích, zdali tyto mečíky introdukují. V sobotu po ukončení
výstavy vystoupila Veselá Trojka Pavla Kršky. Všichni hosté jistě přispěli k větší
návštěvnosti. Výstavou prošlo více jak 1200 návštěvníků, kteří hodnotili jednotlivé
expozice.
Výstavy se zúčastnilo 6 vystavovatelů mečíků, kteří vystavili 400 druhů v 839
květech. Dále bylo možné shlédnout kolekci jiřin p. Brzáka a růží manželů Pelcových.
Zvláštní poděkování patří p. Bystrému a J. Koníčkovi, kteří věnovali květy na
aranžování.
Hodnocení expozic návštěvníky výstavy:
L. Brzák – jiřiny
235 hlasů
L. Jampílková – mečíky
210 hlasů
Fr. Kuchař – mečíky
176 hlasů
J. Toušek – mečíky
141 hlasů
J. Koníček – mečíky
123 hlasů
J. Bystrý – mečíky
114 hlasů
Vl. Soukup – mečíky
107 hlasů
Výstavu plánujeme uspořádat i v roce 2018, pravděpodobně ve dnech 11. – 12.
srpna 2018. Snad nám naši snahu nepřekazí nějaká neočekávaná situace.

42. výstava květin Staňkov
Jaroslav Beneš

U příležitosti Domažlických slavností 11. – 13. srpna uspořádali staňkovští
zahrádkáři v místním Lidovém domě 42. regionální výstavu květin. Hlavním nosným
programem byly opět mečíky, jiřiny a výpěstky místních zahrádkářů.
Základní aranžmá obstaral spolek místních žen v čele s paní Šperlovou. Ve vstupní
části výstavy zaujalo zajímavé aranžmá vozíku a trakaře, které naaranžovala paní
Kadlecová z Holýšova. Ve středu a po obvodu sálu byly naaranžované výpěstky
místních zahrádkářů a obrázky – portréty Anety Maříkové z Osvračína. Děti opět
nejvíce obdivovaly háčkované figurky a výjevy z pohádek, které paní Dočekalová
neustále rozšiřuje o další postavičky z večerníčků a o náměty k jednotlivým ročním
obdobím.
Jiřiny vystavoval pan František Fay a jako hosté zde opět vystavovali mečíky
členové GLADIRISU - Jaroslav Beneš, František Lukáš, JUDr. František Strnad a
Josef Král z Litoměřic. Podařilo se vystavit přes 400 klasů asi ve 130 druzích. Opět
jsme zvolili již tradiční diváckou anketu o nejlepší mečík výstavy, do které se
tentokrát zapojilo přes 260 účastníků z celkového počtu cca 700 platících diváků,
kteří platně vyplnili již známé anketní lístky. Divácká anketa je obrazem toho, co se
laické veřejnosti líbí ve spojitosti s tím, co se povedlo na tento termín nakvést –
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nemusí se shodovat s profesionálním hodnocením. V anketě opět bodoval cv. pana
Ehla KAREL ČAPEK, který je sice hladkolupenný bez vosku, ale převyšuje všechny
ostatní klasy obří velikostí, letos měl 24 puků, byl téměř o třetinu větší než ostatní
klasy (byl uváděn téměř v každém anketním lístku).
Závěrem bych upozornil na z mého pohledu nejlepší klasy výstavy – NAJÁDA,
FEŠANDA, ELEGANT, MEDITACE+, POLABAN, CURLING ATOL, BERNICE a nejlepší
květy neděle SESTRA ŠTĚSTÍ a semenáče pana Domského pod pracovním
označením Dom. 44, Dom. 147.

umístění název
1. ALTAIR
2. KOMINÍK
3. KAREL ČAPEK
4. CRAZY IDEA
5. KOKETKA
6. KLAUN
7. RUMBURAK
8. APOLENKA
9. JEHNĚDA
10. PURPLE FLORA
11. OSPALEC
12. SESTRA ŠTĚSTÍ
13. CINNAMON TOAST
14. FIREBAL II.
15. DIVINITY

kód
425
458
554
473
471
467
478
501
498
386
490
475
494
455
500

Rýp. 91 LM
Dom. 06 E
Ehl 15 LM
Šar. 13 M
Rýp. 14 M
Dom. 15 M
Soch. 86 M
Vác. 14 LM
Rýp. 06 M
Part. 02 EM
Nov. 10 M
Rýp. 06 M
S/S. 89 M
Bat. 94 M
Sum. 85 M

počet body
1. míst celkem vystavoval
18
89 JUDr. F. Strnad
17
81 JUDr. F. Strnad
18
79 J. Beneš
12
63 JUDr. F. Strnad
15
62 J. Král
9
51 J. Král
10
50 J. Beneš
9
42 F. Lukáš
8
41 J. Beneš
6
35 J. Beneš
4
34 J. Beneš
7
32 JUDr. F. Strnad
6
29 J. Beneš
8
29 J. Beneš
4
25 F. Lukáš

Podle pořadatelů byla výstava úspěšná, divákům se líbila. A tak si jen můžeme
přát, aby nám diváci zůstali věrni a výstavy se líbily i nadále.

Výstava mečíků a jiřin v Jinošově
Eva Hammacher

Naše tradiční výstava se uskutečnila v termínu 12. – 13. 8. 2017. Tento ročník byl
svým pořadovým číslem 10. výročním. Tak jako i předchozí ročníky vznikala
s komplikacemi. Především kvůli počasí. Přece jenom je to u nás trochu specifické,
komplikuje nám to naše nadmořská výška. Letos bylo opět suché léto. Z toho
důvodu měli někteří naši vystavovatelé problém se zajištěním květů. Hlavně ti, kteří
nemají přístup k vodě. Ale nakonec se vše podařilo dotáhnout do zdárného konce.
Několik dní před výstavou už naši členové zahrádkářské organizace připravovali
v prostorách bývalé základní školy (kde učil mimo jiné i Otokar Březina) lavice, stoly,
lahve a další věci k dekoracím. Naše ZO má pouze 14 členů, převážně
v důchodovém věku, a tak ruku k dílu většinou přikládají pouze někteří z nich,
kterým to fyzické síly ještě umožní. V pátek pak všechno vypukne. Všichni, kteří svojí
prací přispívají k zajištění naší výstavy se jenom hemží a pobíhají. Každý si najde
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práci, která je potřeba udělat ke zdárné přípravě výstavy. A protože ne všichni
vystavovatelé mají možnost nám květy sami doručit, zapojujeme do této důležité
činnosti všechny naše známé a přátele, kteří s tím pomohou a květy nám od
pěstitelů dovezou. Šikovné ruce, převážně žen, se podílí na aranžování a vytvoření
expozic většinou pro vzdálenější vystavovatele. Naši nejbližší pěstitelé si vše aranžují
tradičně sami. Vždy je pro mě zajímavé je pozorovat, jak jim to jde od ruky. Je
zajímavé se dívat, s jakým zaujetím pánové chystají svoje expozice a jak v průběhu
výstavy přijdou a vše hodnotí. S jakým zájmem důkladně prohlížejí nejen svoje
výpěstky, ale především i všech ostatních vystavovatelů.
Vždy si oddechneme, až je za námi toto páteční hektické odpoledne a večer. Pak
už s napětím čekáme na sobotní ráno, až se začnou na výstavu pomalu trousit
návštěvníci. I když víme, že naše výstava patří mezi ty menší a spíše jen regionální,
máme z ní vždy radost. Snažíme se pro návštěvníky zajistit nejen expozice s květy a
různé aranžmá, ale i další zajímavé věci k prohlížení nebo ke koupi. Preferujeme
možnosti z nejbližšího okolí. A tak se již tradičně účastní např. náměšťské ženy s
prodejem jejich perníčků, či místní soukromá firma (paní Hortová) s jejich
zahradnickými produkty nebo velmi šikovný řezbář (pan Mašek) z nedaleké Velké
Bíteše. Mimo expozice mečíků máme také expozice s kaktusy (pan Duda), bonsajemi
(pan Pavlar – oba z Velké Bíteše) s možností jejich nákupu a odborného výkladu
s jejich pěstováním, které na místě zajišťují přímo jejich pěstitelé. Myslím si, že se u
nás dá příjemně prožít čas. Na závěr máme pro všechny návštěvníky připravenou k
vyplnění anketu o nejhezčí mečík a jiřinu. U nás je tedy hodnocení podle laických
měřítek. Výsledek pro nás bývá velmi zajímavý a mnohdy i překvapivý a nečekaný.
Vždy se pak těšíme na vyhodnocení ankety, které 3 mečíky a jiřiny nejvíce zaujmou.
Někdy je vítězství velmi těsné, ale jindy zase velmi výrazné.
V tomto ročníku se umístili na první třech místech tyto jiřiny:
1. Domi – 64 hlasů
2. Bret Pitt – 46 hlasů
3. Nepál – 28 hlasů
A mečíky:
1. Štěstí – 24 hlasů
2. Jiří Václavík – 17 hlasů
3. Modrá řeka, Šokoladnica, Pauline a Šuri Muri – shodně 15 hlasů
Návštěvníci vybírali mečíky a jiřiny od těchto vystavovatelů z uvedeného počtu
jejich váz a odrůd:
Jan Sladký 26/33 – mečíky
Zdeněk Bárta 44/49 – mečíky + růže a kaly
Stanislav Novotný 25/26
Arnošt Dvořák 40/40 – mečíky + jiřiny a lilie
Jiří Čada 14/16
Eva Hammacher 54/79
Pavel Ševčík 44/49 – jiřiny
Věříme, že se uskuteční i další ročník, na který jste srdečně zváni. Termín bude
upřesněn v průběhu ledna.
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Květinové dny v Ratiboři
Vzpomínka nejen na léto 2017
Anna Gerlíková
Oslava krásy květin se letos nesla ve vzpomínkách šedesátého výročí vzniku ČZS
v ČR a taky 45 let od založení zahrádkářské organizace v Ratiboři. K slavnostnímu
zahájení výstavy květin byli pozváni zakládající členové a zúčastnili se i zástupci
územního sdružení zahrádkářů ze Vsetína.
V naší obci bylo mnoho ovocnářů a zahrádky kvetly od jara do zimy. Svaz
zahrádkářů byl založen v lednu roku 1972 a měl 37 členů. Zakladatelem byl pan
Josef Nosálek a prvním předsedou byl pan Jan Machala. První výstava květin se
uskutečnila už v témže roce pod názvem „První ratibořské léto“. Pak následovaly
další.
Zahrádkaření od této doby prošlo mnoha změnami. Dříve to bylo hlavně zásobení
rodiny zeleninou a ovocem. Dnes se zahrádky proměnily na odpočinkovou zónu
bydlení. Přesto se lidé začínají pomalu vracet alespoň k malé užitkové zahrádce.
Vždyť chuť domácích jahod, hrášku či rajčátek je nenahraditelná a bylinky z vlastní
zahrádky i krásná červená jablíčka potěší pěstitele i rodinu.
Za 45 let činnosti naší organizace se mnoho událo a změnilo. Pěstovaly se
květiny, vysazovaly ovocné stromy, zvelebovala se obec zelení. Pořádaly se výstavy
květin, ovoce a zeleniny. Upravovalo veřejné prostranství. Konala se odborná školení
o pěstování ovoce a bylinek. Dovážela se bramborová sadba ze šlechtitelského
ústavu. Konaly se zájezdy do Věžek, do Nitry na Slovensko a podobně. To vše
s láskou a obětavostí ve svém volném čase dělali zahrádkáři.
Předsedy naší organizace byli: Jan Machala, Emil Hlinský, Jan Mikšík a v současné
době Anna Gerlíková. Nejdéle byl předsedou Jan Mikšík a to 34 let. Za tuto
dlouholetou činnost mu bylo uděleno Čestné uznání a poděkování. Velkým
pěstitelem květin a šlechtitelem mečíků byl pan Jan Machala. Druhým velkým
milovníkem a pěstitelem květin byl nedávno zesnulý pan Josef Nosálek. Těmto
dvěma vzácným mužům byla na výstavě věnována vzpomínková expozice.
Poděkování patří i všem našim předchůdcům, kteří se zasloužili o rozvoj
zahrádkaření v Ratiboři, a taky všem současným členům, kteří v jejich započaté
činnosti pokračují.
Od roku 2010 se uspořádalo 6 květinových výstav, kde dominovaly mečíky. Byly
to nejen výstavy krásných mečíků našich pěstitelek, ale i expozice výrobků místních
výtvarníků a rodáků z Ratiboře. Výstavy trvaly dva dny, sjížděli se na ně návštěvníci
z blízkého i dalekého okolí a slavnostně byly ukončeny koncertem zvonků v místním
kostele za účasti hostů z USA. Výstavy pořádané zahrádkáři za spolupráce s OÚ a
evangelickou církví obohatily kulturní život v obci. Za tuto aktivní a rozvíjející činnost
byla naší zahrádkářské organizaci udělena Zlatá medaile.
Odkaz nedávno zesnulého zahrádkáře pana Josefa Nosálka příštím generacím:
Jsou momenty v našem životě, na které si jistě všichni pamatujeme. Na louky
plné vůně a pestrých květin, na moudré kantory, kteří nám s trpělivostí přibližovali
život rostlin a usměrňovali naše projevy zmocnit se kdejaké květiny, která svou
barevností a vůní poutala naši pozornost. Jak nám bránili zbytečně trhat či dokonce
ničit rostliny, jak se nám snažili vysvětlit, že i květina, tak jako každý živý
organismus, reaguje na špatné zacházení a má svůj zvláštní projev, jímž naznačuje
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člověku svou bolest. Květina zpříjemňuje životní prostředí člověka, umocňuje jeho
odpočinek v přírodě či v obydlí, přispívá tak ke zpevnění zdraví a regeneraci jeho sil.
Na naší mládeži bude záležet, aby v přetechnizované době naše vesnice a města
kvetla a voněla růžemi, zelenaly se lesy a všichni žili ve zdravé přírodě.
Malé shrnutí výstavy gladiol 19. 8. a 20. 8. 2017 v číslech:
Počet návštěvníků – 760
Počet váz vystavovaných mečíků – 193
Ankety o nejkrásnější mečík výstavy se zúčastnilo 401 návštěvníků a na prvních
pěti místech se umístily tyto mečíky:
1. JIŘÍ VÁCLAVÍK
2. RAJATHOS
3. LESANA
4. HNĚDÉ KOUZLO
5. SUMERKI

Výstava mečíků a jiřinek v Hlučíně
Josef Chlebiš

O víkendu 19. a 20. srpna byl Červený kostel v Hlučíně zaplněn květinami. SZO
ČZS Iris Hlučín a spolek Sousedé 55+ zde pořádali mezinárodní výstavu mečíků a
jiřinek. Slavnostního otevření výstavy se účastnili starosta města pan Pavel Paschek,
místostarostka paní Blanka Kotrlová, předseda Územního sdružení ČZS Opava pan
Stanislav Šmajdler a zástupci obou organizací. Svými mečíky a jiřinkami se přišli
pochlubit členové Iris Hlučín a přátelé z Polska, paní Izabela Borecka a pan Grzegorz
Sztymala, přivezli jiřinky. Vystaveno bylo 80 odrůd mečíků a 120 odrůd jiřinek. Další
květiny byly použity do aranžmá, které provedly členky obou organizací pod vedením
paní Líby Markové. Členky spolku Sousedé 55+ se prezentovaly obrazy a kresbami
květin. Návštěvníci výstavy obdivovali krásu a rozmanitost jak mečíků, jiřinek, ale
také nápaditost všech aranžmá. Na anketním lístku mohli návštěvníci vybrat nejhezčí
mečík a jiřinku. Podle hlasování se nejvíc líbil mečík s názvem Jiří Václavík pěstitele
Josefa Chlebiše, Samba, Rembrandt Petra Zagory. Z jiřinek se nejvíc líbila odrůda
Sombrero pěstitele Zdeňka Seidla, Gloriosa, Maxime. Dle názorů návštěvníků bylo
velice těžké vybrat nejhezčí, protože všechny udivovaly krásou a všechny se líbily.
Pěstitelé dostanou malou odměnu a také vylosovaní návštěvníci, kteří odevzdali
anketní lístek, obdrží pár hlíz mečíků. Organizátoři výstavy děkují všem pěstitelům,
kteří se prezentovali květinami na výstavě a všem, kteří se jakýmkoli způsobem
podíleli na přípravě a zdárném průběhu nádherné výstavy.

Soutěž v aranžování
Zdeněk Seidl

V letošním roce jsme uspořádali dvě výstavy květin. Výstava ‚Kosatce a
pivoňky‘ se konala 3. a 4. června 2017 v Kulturním domě v Hlučíně a 19. a 20. srpna
to pak byla výstava ‚Mečíků a jiřinek‘ v červeném kostele v Hlučíně. Obě výstavy byly
hojně navštívené a návštěvníky pochválené, což nás pochopitelně potěšilo.
Rád bych ale upozornil na doprovodné akce spojené s těmito výstavami.
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Již vloni byla výstava kosatců a pivoněk doprovázena soutěží dětí v malování
některé z vystavených květin. Jak vloni, tak i letos se tato akce setkala s nadšením
zúčastněných dětí i jejich rodičů. Letos k tomu ve vestibulu KD ještě přibyla výstava
obrazů kosatců namalovaných paní Markovou.
Květiny byly vystaveny ve velkém sále, kde byl rovněž umístěn zahradní nábytek,
zapůjčený místní prodejnou Mountfield. Nábytek zároveň posloužil jako plocha pro
aranžování vystavených květin.
Důležitou doplňkovou akcí byla soutěž v aranžování pro aranžérky starší 50 let.
Pozvali jsme do této soutěže zástupkyně všech ZO Územního sdružení ČZS Opava a
zástupkyně našich družebních organizací z Polska. Soutěže se zúčastnilo celkem 20
soutěžících. Zvítězily paní Hanusová a paní Josefusová z Darkoviček, které spolu
s paní Barčovou ze Slavkova byly nejlepší.
Vítězky jsou vlastně vítězkami soutěže kola Územního sdružení. Zástupkyně všech
ZO se totiž měly možnost soutěže zúčastnit a věříme tomu, že do budoucna jich
bude ještě více. Letošní vítězky by měly postoupit do celostátního kola pořádaného
RR ČZS v příštím roce. V letošním roce se bohužel republikové kolo konalo bez
našich zástupkyň.
Přínosem druhé výstavy bylo navázání úzké spolupráce s klubem „Sousedé 55+“.
Na obou stranách, jak na členech naší ZO, tak na členech klubu, je vidět, že je
oboustranný zájem, aby tato spolupráce pokračovala i nadále.
Vysoce si vážíme podpory vedení města, jak věcné podpory, tak i osobní účasti
pana starosty Pavla Paschka a paní místostarostky Blanky Kotrlové na všech našich
akcích. Naposledy to bylo u příležitosti „Dne stromů“ 20. října 2017. Nebyla to akce
organizovaná městem, ale akci jsme zorganizovali my, protože zahrádkáři mají přece
jen k přírodě nejblíže. Rádi bychom na tuto celosvětovou akci i v budoucnu navázali
a v příštích letech se na ní aktivně podíleli tak, jak to bylo při jejím vzniku
uvažováno, např. výsadbou stromů na veřejných prostranstvích města Hlučína.

Výsledky ankety 10 nejlepších gladiol v roce 2017
Petr Šmída

Hlasovací lístky zaslali tito členové Gladirisu: Belička Juraj, Beneš Jaroslav,
Jampílková Libuše, Jícha František, Jirsa Jan, Koníček Jaroslav, Kuchař František,
Láder Peter, Lelek Peter, Masopust Petr, Mimránek Petr, Mindár Ján, Novák Pavel,
Novotný Stanislav, Pápay Tomáš, Rokos Václav, Rýpar Lubomír, Slošiar Dušan,
Šaran Ivan, Šmída Petr, Zagora Petr, Zachar Teo a Zbranková Jaroslava.
pořadíjméno kultivaru
1.RAJATHOS
2.PINK PANTHER
3.PANÍ MILENA
4.DANDY
5.JIŘÍ VÁCLAVÍK
6.IVORY QUEEN
7.OLYMPIA
8.SHAMAN
9.PROCYON EXOTIC
10.CARUSO

šlechtitel
(Belička 2011)
(Lelek 2017)
(Rýpar 2016)
(Rýpar 2010)
(Václavík 2009)
(Šaran 2004)
(Václavík 2005)
(Šaran 2016)
(Václavík 2009)
(Šaran 2017)

body
celkem
30
29
28
21
19
19
17
16
14
14
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11.-12.BARUNKA
11.-12.ZLOMENÉ SRDCE
13.LIDUŠKA
14.SAMBA
15.VANILKA
16.-18.CHEERY PINK
16.-18.NOSTALGIE
16.-18.PATRICIA ANN
19.-20.ORANGE HERO
19.-20.PETRA
21.ENŠPÍGL
22.-28.BAMBI

(Rýpar 2017)
(Lelek 2013)
(Mimránek 2011)
(Václavík 1998)
(Mikulášek 2014)
(Hartline 2013)
(Mimránek 2008)
(Longhenry 2007)
(Šaran 2017)
(Šaran 2001)
(Rýpar 2016)
(Šaran 2015)

13
13
11
9
9
8
8
8
8
8
6
6

22.-28.BARBORKA
22.-28.GINFIZZ
22.-28.MALAJKA
22.-28.PINK ELEGANCE
22.-28.SHOWBOUND
22.-28.XIXI
29.RED LASSER
30.-32.AARALYN
30.-32.SAJANSKIE KRASKI
30.-32.SUNNY DAY
33.-50.ALL IS ROSY
33.-50.AMERICAN DREAM
33.-50.BABSBILL
33.-50.BLUE EFFECT
33.-50.BOREC
33.-50.BRONZE STAR
33.-50.CLARENCE´S CHOICE
33.-50.CRAZY IDEA
33.-50.DICK´S DELIGHT
33.-50.HNĚDÉ KOUZLO
33.-50.JEAN K.
33.-50.JEZEBEL
33.-50.MIRIAM K.
33.-50.RAYA
33.-50.ROKYTKA
33.-50.VESTOČKA
33.-50.VÍNOVÁ KRAJKA
33.-50.ZELENÝ HÁJ
51.-52.MARHULKA
51.-52.NAJÁDA
53.-70.ALDEBARAN EXOTIC
53.-70.ELEGANTNÁ DÁMA
53.-70.EXOTICKÁ BALADA
53.-70.FOREVER YOURS
53.-70.JEHNÉDA
53.-70.KERKIRA EXOTIC
53.-70.LAGUNA
53.-70.LESANA
53.-70.MARSYAS
53.-70.MINICAR
53.-70.ORANGE EXPERT
53.-70.PARADOX
53.-70.PATHOS
53.-70.SMOKESTACK
53.-70.STAR PERFORMER
53.-70.ŠOKOLADNICA
53.-70.UNFORGETTABLE
53.-70.ZELAITS ZELTS
71.-72.JARNÍ TÁNÍ
71.-72.ORIENTAL GREEN
73.-93.ABRAXAS II
73.-93.ASSOL
73.-93.CURLING BEAUTY
73.-93.EL CLASICO
73.-93.ELOISE
73.-93.FORKÝS
73.-93.GOGGLE
73.-93.GOLDEN FANTASY
73.-93.CHOCOLATE KING
73.-93.JOKER
73.-93.JURIJ LUŽKOV
73.-93.KOKETKA

(Rýpar 2008)
(Rýpar 2014)
(Šaran 2016)
(Koníček 1996)
(Hartline 2008)
(Madeson/Šaran '07)
(Lelek 2010)
(Alleman 2007)
(Krašeninnikov 2009)
(Šaran 2005)
(Hartline 2014)
(Hartline 2006)
(Peeters 2011)
(Koníček 2013)
(Mikulášek 2012)
(Šaran 2005)
(Brasher 1993)
(Šaran 2013)
(Bates 1995)
(Kovařík 1993)
(Klutey 1998)
(Koníček 2005)
(Soukup 2016)
(Šaran 2017)
(Machala 2000)
(Murín 2000)
(Mego/Slošiar 2011)
(Lelek 2009)
(Lelek 2012)
(Rýpar 2007)
(Václavík 2011)
(Roman 2007)
(Roman 2014)
(Hartline 2011)
(Rýpar 2006)
(Václavík 2011)
(Rýpar 2011)
(Hajduček 1976)
(Václavík 2007)
(Rýpar 2016)
(Lelek 2015)
(Rýpar 2010)
(Rýpar 2015)
(Everson 1999)
(Hartline 2007)
(Jevdokimov 1981)
(Hartline 2016)
(Vinkelis 2008)
(Koníček 1996)
(Šaran 2015)
(Rýpar 2012)
(Krašeninnikov 2009)
(Šaran 2016)
(Toušek 2016)
(Ehl/Lelek 2010)
(Václavík 2007)
(Vaník 2010)
(Šaran 2006)
(Markevičius 2010)
(Mikulášek 2012)
(Gromov 2001)
(Rýpar 2014)

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
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

73.-93.MOMBASA
(Siergewassen 2013)
73.-93.PEKLO
(Rýpar 2015)
73.-93.ROMANKA
(Václavík 2010)
73.-93.SADOVAJA LUŽAJKA (Vasiljev 2010)
73.-93.STAVROS
(Václavík 2015)
73.-93.SUPER CROSS
(Hartline 2010)
73.-93.XAVIER
(Lelek 2012)
73.-93.YES
(Madeson 2003)
73.-93.ZNOJMIA
(Dočkal 1987)
94.DEANNA
(Madeson 2002)
95.-122.ALDEA
(Koníček 1999)
95.-122.ASTERIX
(Koníček 2004)
95.-122.BELLEVUE
(Rýpar 2011)
95.-122.BOHYŇA
(Mikulášek 2012)
95.-122.BRAZOLETA
(Rýpar 2016)
95.-122.BÝČÍ KREV
(Rýpar 2000)
95.-122.CENTAUR
(Václavík 2004)
95.-122.CLARE
(Šaran 2007)
95.-122.CROWNING GLORY
(Hartline 2006)
95.-122.DUO
(Rýznar 1981)
95.-122.ELEGANT
(Lelek 2009)
95.-122.EXQUISITE
(Frederick 2015)
95.-122.GLADIS
(Lelek 2013)
95.-122.GOLD MAKER
(Šaran 2014)
95.-122.JARMILA
(Václavík 2011)
95.-122.KRÁLOVSKÝ LOSOS (Domský 2012)
95.-122.LEDOPÁD
(Rýpar 2010)
95.-122.LEGACY II
(Alleman 2010)
95.-122.LOSOSOVÝ GIGANT (Roman 2014)
95.-122.MISS BARBIE
(Šaran 2015)
95.-122.NEW AGE
(Šaran 2005)
95.-122.PALERMO
(Lelek 2012)
95.-122.PEPI JÁJA
(Soukup 2016)
95.-122.POÉZIA
(Roman 2013)
95.-122.RANDOLPH
(Madeson 2005)
95.-122.ROYAL SPIRE
(Madeson 2002)
95.-122.SESTRA ŠTĚSTÍ
(Rýpar 2005)
95.-122.SIRAEL
(Koníček 1995)
123.-145.ADÉLA
(Václavík 2010)
123.-145.ANNUŠKA
(Dybov 2004)
123.-145.ANUBIS
(Koníček 2012)
123.-145.BARKAROLA
(Machala 1995)
123.-145.BÍLÁ ELEN
(Kovařík 2017)
123.-145.CANOPUS EXOTIC
(Václavík 2012)
123.-145.COFFEE
(Lelek 2011)
123.-145.CUT ABOVE
(Hartline 2011)
123.-145.ELEN
(Kovařík 1993)
123.-145.ELTON
(Šaran 2017)
123.-145.FLAME EYE
(Mimránek 2005)
123.-145.HURON MASK
(Mimránek 2007)
123.-145.KADLAS
(Soukup 2016)
123.-145.MAXIM
(Mikulášek 2013)
123.-145.MILEESH
(Koenig 1989)
123.-145.OF SINGULAR BEAUTY (Welcenbach 1992)
123.-145.QUIRIN
(Šaran 2017)
123.-145.RŮŽENKA
(Mičulka 1984)
123.-145.SPLNĚNÉ PŘÁNÍ
(Mitiska 2012)
123.-145.SRDCE DOKORÁN
(Belička 2017)
123.-145.VAMBERSKÁ KRAJKA (Koníček 2000)
123.-145.VESTÁLKA
(Rýpar 2015)
123.-145.YELLOW ROSE
(Hartline 2010)
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Mezi kultivary se shodným celkovým počtem bodů o jejich výsledném umístění
dále rozhoduje počet obdržených hlasů, kultivary výše umístěné byly uvedeny na
více anketních lístcích.
Redakční rada děkuje všem účastníkům ankety za vynaloženou námahu,
poděkování patří i Petru Šmídovi, který anketní lístky zpracoval. Věříme, že se
všichni zúčastní hlasování i v následující sezóně a že se počet pěstitelů mečíků, kteří
nám na podzim 2018 zašlou své hlasovací lístky, ještě rozšíří. Předem děkujeme.

Introdukce kosatců 2017
ALBERTO VOJTĚCH FRIČ (Nejedlo 2017) – Dóm tohoto kultivaru je růžově
oranžový, faly jsou neónově purpurové na lososovém podkladě, svítivě
rumělkové kartáčky. Výška 95 cm. Semenáč č. 156, Rubenesque x Jazz Smile.
Pojmenován na památku světového odborníka a znalce kaktusů, který popsal
desítky nových druhů a shromáždil největší a nejcennější evropskou sbírku
kaktusů své doby. Byl i významným a odvážným cestovatelem a šlechtitelem
kaktusů, různých rostlin a perfektních rajčat. Letos uplynulo 135 let od jeho
narození.
ARCTIC STAR (Nejedlo 2017) – Bílý self s velmi, velmi jemným a pravidelným
růžovým napuštěním. Tuhé petály mají luxusně nařasené okraje, kontrastní
páleně červené kartáčky. Výška 1 metr, pravidelné větvení, 9 poupat. Parádní
novinka. Semenáč č. 79, (Padded Shoulders x Natural Charm) x Mount Angel.
ART NOUVEAU (Nejedlo 2017) – Dóm je světle růžový s nařasenými okraji, faly
jsou orchideově purpurové se světlou oblastí okolo červených kartáčků. Bohatě
kvetoucí odrůda secesního vzhledu, pevné stvoly délky 95 cm, s pěkným
větvením s v průměru 8 poupaty. Semenáč č. 173, Gypsy Lord x Gypsy Smile.
BLOOMING TREASURE (Nejedlo 2017) – Dóm je pastelově růžový, obloukovitě
uzavřený, faly jsou tmavě levandulové, okraje jsou světlejší, střed je lososově
růžový, červené kontrastní kartáčky. Výška 95 cm, 4 větvení 9-11 poupat.
Semenáč č. 121, Gypsy Lord x Gypsy Smile.
BOHEMIA AFTER DARK (Nejedlo 2017) – Nařasený a uzavřený dóm je temně
purpurový, faly jsou černě vínové se sametovou texturou, zlatě mramorované
hafty, kartáčky jsou terakotově načervenalé. Výška 95 cm, 3 větvení, 9
poupat. V červené barevné škále nejtmavší kosatec. Semenáč č. 9, Wind in
Hair x Decadence.
BRONZOVÁ SOCHA (Nejedlo 2017) – Vystavěný dóm je okrově žlutý s jantarovou
infúzí, lehce horizontální faly jsou bronzově mosazné s kávovou nervaturou,
kartáčky jsou svítivě hořčicové. Všechny petály mají tuhou konzistenci a jsou
elegantně nařasené. Výška 90 cm, 3 větve, 9 poupat. Barevně velmi neobvyklý
druh. Semenáč č. 74, Going Green x Skilert Art.
CASSANDRA (Nejedlo 2017) – Lehce purpurově plikátovaný dóm, vínově
purpurově klasicky plikátované faly na bílém podkladě, kartáčky jsou bronzové
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s fialovým podbarvením. Výška 95 cm, 3 větve, 8 poupat. Semenáč č. 200,
Bronze Patina x Sorbonne.
CITRONÁDA (Nejedlo 2017) – Základní barva je křídově bílá, dóm je pěkně
uzavřený, jemně nařasené faly mají limetkově nazelenalé hafty a velké tlusté
pampeliškově žluté kartáčky. Výška 90 cm, 3 větvení, 7 poupat, květy dlouho
kvetou. Semenáč č. 44, Sugar Coated x Softy Waiting. Původně se s tímto
druhem nepočítalo na introdukci, ale na konventu šlechtitelů kosatců Gladiris
2017 se stal jasným favoritem a hitem svým delikátním vybarvením.
COSMIC AVENGER (Nejedlo 2017) – Dóm je bílý s nepatrným levandulovým
nasáknutím, faly jsou téměř černé, po okrajích nařasené, omějově fialové halo
okolo bílého středu s kontrastními a tlustými rudými kartáčky. Kvalitní stvoly
délky 90 cm s trojnásobným větvením a 8 poupaty. Uhrančivá novinka.
Semenáč č. 142, Gypsy Lord x Gypsy Smile.
DAYDREAM (Nejedlo 2017) – Dóm je světle šeříkově levandulový, faly světlejší
levandulově modré, kartáčky červené. Květy mají výbornou formu, bublinkové
zřasení a ideální proporce. Výška 110 cm, 3 větvení, 8 poupat. Příjemná
reverzní neglekta. Semenáč č. 310, Legedermain x Blue Rising.
DUSKY DREAM (Nejedlo 2017) – Dóm je ústřicově bílý, uzavřený a jemně zřasený.
Faly jsou levandulově modré, střed je bohatě fialově a modře mramorovaný až
rozmytý, hafty jsou fialkové, kartáčky oranžově červené. Velké květy, 3 větve,
8 poupat a výška 90 cm. Semenáč č. 10, Rasputin x Gypsy Lord.
ELECTRIC MIST (Nejedlo 2017) – Načechraný a pevný dóm je ledově bílý,
nařasené faly mají bílý základ s bohatým vistáriově modrým promelírováním,
okraje jsou sytější, tlusté velké kartáčky jsou svítivě oranžové. Sevřené, až
čtyřnásobné větvení, 90 cm vysokých lodyh s 12 poupaty. Ideální pro řez.
Semenáč č. 30, Brazilian Art x Gypsy Lord.
ESPRIT (Nejedlo 2017) – Nařasený, románsky klenutý dóm a proporcionálně
vyvážené zvlněné faly vytvářejí dokonalou skořicově hnědou a vanilkově žlutou
plikátu, kartáčky jsou kávově hnědé. Odrůda bohatě kvete na pevných
stvolech délky 1 metru se čtyřmi větveními a s až 10 poupaty. Příjemně voní.
Semenáč č. 53, Bronze Patina x Sorbonne.
ETA CARIA (Nejedlo 2017) – Květy této odrůdy na záhoně doslova září, podobně
jako Eta Caria – nejjasnější hvězda naší galaxie Mléčné dráhy, 100x větší než
Slunce. Dóm je krémově žlutý s jemnou lososově růžovou infúzí, faly jsou
smetanově krémové s mimózově žlutými okraji a chromově žlutými hafty
protáhlými téměř až do poloviny falů, kartáčky jsou žlutě oranžové. Květy mají
nádhernou zřasenou formu a tuhé petály. Výška 90 cm, 3-4 větvení, 8-10
poupat. Semenáč č. 47, Sugar Coated x Softy Waiting.
FAST ACCELERATION (Nejedlo 2017) – Vysoký uzavřený dóm je fialově a hnědě
melírovaný na nepatrném okrově žlutém podkladě, faly jsou již klasickou
vínovou a mahagonovou plikátou na krémově žlutavém podkladě, kartáčky
jsou zázvorově zrzavé. Výška 120 cm, 3 větvení a 9 poupat. Semenáč č. 221,
Red Drama x High Octane. Původním záměrem bylo vyšlechtění červené
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plikáty, pro který mají obě použité sorty předpoklady, ale to bude běh na delší
trať. Zatím se ukázaly nadějné selekce, Fast Acceleration je jednou z nich.
FUNNY MOMENT (Nejedlo 2017) – Dóm je světle dýňově oranžový, kontrastní faly
jsou orchideově purpurové až ametystové s okrově žlutými zřasenými okraji,
kartáčky jsou mahagonově červené. Výška 90 cm, 4 větvení, 8-10 poupat.
Semenáč č. 20, Glamour Pants x Gypsy Lord.
GREEN IDEA (Nejedlo 2017) – Do našeho šlechtitelského programu je zahrnut i
vývoj irisů se zelenými květy a nejlépe s barevnými kartáčky. Zatím první
generace je nadějná, ale opravdu pěkné výsledky budou až ve třetích a vyšších
generacích. Tento šartresky zelený self s jemně nařasenými petály a
oranžovými kartáčky je první vlaštovkou. Výška 90 cm, 3-4 větve, 8-9 poupat.
Semenáč č. 230, Careless Sally x Brilliant Idea.
CHOCOLATE PARTY (Nejedlo 2017) – Pěkně tvarovaný uzavřený dóm je
ametystově fialový, hnědě plikátovaný na nepatrném žlutém podkladě,
nařasené faly mají vanilkově žlutý podklad s fialovými tečkami a čokoládově
hnědým plikátováním, kartáčky jsou hořce čokoládové. Také po čokoládě voní.
Výška 110 cm, 3-4 větve s 8 poupaty. Semenáč č. 158, Bronze Patina x
Sorbonne.
ICE AGE (Nejedlo 2017) – Doba ledová – další favorit letošní kosatcové konvence v
Lovčicích. Velké, sněhově bílé květy jsou nádherně zkadeřené, kartáčky jsou
bledě levandulové, v hrdle zelené. vynikající soukvětí se 3-4 větveními s 9
poupaty. Výška 95 cm. Semenáč č. 286, Sugar Coated x Guardian Angel.
JANTAR A MAHAGON (Nejedlo 2017) – Uzavřený kónický dóm je tlumeně
jantarově žlutý s tmavšími okraji, horní polovina falů je zlatá, tmavě protkaná,
dolní polovina falů má barvu portského vína. Velké, tlusté a výrazné kartáčky
jsou pomerančově oranžové. Příjemně voní. Semenáč č. 56, Sugar Coated x
Softly Waiting.
KONTRADMIRÁL (Nejedlo 2017) – Uzavřený dóm je ledově bílý, faly jsou
námořnicky modré s tmavší ořízkou nařasených lemů, střed lehce
mramorovaný, světlejší žilkovaná oblast okolo rumělkově červených tlustých
kartáčků s plyšovou texturou. Výška 90 cm, 3 větvení, 9 poupat. Semenáč č.
268, Amorous Heart x (Coffee Trader x Gypsy Lord).
GYPSY CLOWN (Nejedlo 2017) – Dóm je lososově oranžový, kontrastní orchideově
purpurové faly se světlými nařasenými okraji a se světlým středem s bohatým,
purpurově hnědým mramorováním a kontrastním středovým šípem pod ohnivě
červenými kartáčky. Opravdový klaun. Výška 1 metr, až čtyřnásobné větvení s
8-10 poupaty. Semenáč č. 176, Gypsy Smile x Gypsy Lord.
LOSOSOVÝ OBR (Nejedlo 2017) – Lososově oranžový blend s pěkně nařaseným
uzavřeným, růžově napuštěným dómem. Široké faly mají tmavší nervaturu,
kartáčky jsou karotkově červené. Tento kultivar je výjimečný nejenom barvou
a svojí impozantní výškou 120 cm, ale především velmi velkými až obřími
květy, které jsou navíc podpořeny silnou substancí – odolává slunci, větru a
dešti. Lodyhy jsou tří větvové s 9 poupaty. Hit letošního konventu skupiny
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Gladiris. Semenáč č. 302, Sugar Bomb x Wedding Dress.
MAGNOLIA (Nejedlo 2017) – Dóm je světlounce šeříkový, téměř bílý, faly jsou
slézově purpurové se zřasenými okraji a jemnou broskvovou pikotáží, hafty
jsou purpurově hnědé, kartáčky páleně červené. Výška 110 cm, 3-4 větvení, 89 poupat, tmavá báze listů. Pozdní odrůda. Vynikající nový typ amoeny.
Semenáč č. 29, Legedermain x Chesnut Rosated.
MEDITACE (Nejedlo 2017) – Pěkně uzavřený dóm je šedavě modrý, tmavší modré
faly mají výraznou nervaturu, nařasené okraje jsou stříbřitě modré, vztyčené
kartáčky jsou sytě oranžové. Výška 90 cm, 3 větve, 8 poupat. Příjemná
uklidňující barevná kombinace. Semenáč č. 7, Jazz Smile x Blue Rising.
MOJITO (Nejedlo 2017) – Dóm je vápenně bílý s nazelenalou základnou, faly jsou
bledě levandulové se zeleným lemováním okrajů a s tmavě zelenými
mramorovanými hafty, kartáčky jsou mosazně bronzové. Výška 1 metr, 4
větve s 11-12 poupaty. Semenáč č. 335, Going Green x Brilliant Idea.
NEBESKÁ BRÁNA (Nejedlo 2017) – Bublinkově nařasená reverzní neglekta s
blankytně modrým uzavřeným dómem s chrpově modrou základnou, faly jsou
světle šeříkově modré, kartáčky modré se žlutými konečky. Výška 90 cm,
pěkné větvení s 9 poupaty. Semenáč č. 78, Bubbling Falls x Blue Rising.
NIRVANA (Nejedlo 2017) – Marcipánově růžový self s levandulově modrými
kartáčky, v hrdle oranžovými. Květy jsou jemně nařasené, 3-4 větvení s 9
poupaty. Výška 95 cm. Semenáč č. 109, Sugar Coated x Performing Art.
ORANGE EXPRESS (Nejedlo 2017) – Orange Emperor od Leonarda Rýznara je
nejoranžovější kosatec na světě. Je však nižší s ne úplně ideálním větvením.
Odrůda Autumn Riesling má zase parametry opačné, oranžová barva však nic
moc. Z křížení bylo vybráno přes 10 nadějných oranžových semenáčů pro další
šlechtění s jasným cílem – sytě pomerančově červené květy. Orange Express
je sytě pomerančově oranžový self s červenými kartáčky, výškou 90 cm se 3
větvemi a 8-9 poupaty. Semenáč č. 251, Orange Emperor x Autumn Riesling.
POLAR MUSIC (Nejedlo 2017) – Moderní okrouhlá forma květů, základní barva je
ledově bílá s jemným levandulově modrým napuštěním zejména při okrajích
falů se silně vykreslenými hafty, kartáčky jsou oranžově červené. Výška 95 cm,
v průměru 11 poupat, 4-5 větvení. Velmi neobvyklá plikáta. Semenáč č. 36,
(Thundering Ovation x Gypsy Lord) x Romantico.
QUO VADIS (Nejedlo 2017) – Křídově bílý uzavřený dóm, faly jsou šeříkově
levandulové s bílým lemem, skořicovými hafty a kontrastními rudými kartáčky.
Impozantní výška 110 cm, 4 větvení, 9 poupat. Květy jsou jemně nařasené a
celkově velmi příjemné na pohled Semenáč č. 39, (Padded Shoulders x Natural
Charm) x Gypsy Lord.
SARGASOVÉ MOŘE (Nejedlo 2017) – Dóm je platinově namodralý se zelenou
nervaturou, široké faly jsou platinově levandulové se zelenými žilkami a zeleně
tónovanými, jemně nařasenými okraji, kartáčky jsou zeleně hořčicové na
lilavém podkladě. Výška 95 cm, 3 větve, 8-9 poupat. Sice smutná barevná
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kombinace, ale zato zcela výjimečná. Semenáč č. 271, Going Green x Blue
Rising.
SKYFLASH (Nejedlo 2017) – Až 110 cm vysoké stvoly nesou velké, silně zřasené
květy s azurově modrými dómy a ledově modrými faly se svítivě červenými
kartáčky. Okvětní lístky jsou tmavě protkány. Pěkné větvení, 9 poupat.
Semenáč č. 75, Brilliant Idea x Blue Rising.
SECRET DEPECHE (Nejedlo 2017) – Velmi zvláštní a neotřelá plikáta s lososově
růžovým podkladem a s temně fialovými hafty. Nařasené květy mají tmavší,
pěkně stavěný dóm a světlejší faly s krémovou texturou. Pěkně vyvedené
kartáčky jsou ostře oranžové. Výška 105 cm, 3 větve s 9 poupaty. Semenáč č.
330, Tiger Expert x (Thundering Ovation x Gypsy Lord).
SMOKE PARTY (Nejedlo 2017) – Zřasený a pěkně vystavěný dóm je kouřově šedý
s fialovou infúzí a okrovými okraji, faly jsou krémově šedé, hafty mosazně
žluté, kartáčky jsou hořčicové. Moderní forma nařasených květů na pevných
stvolech 90 cm délky, 3-4 větve s 10-11 poupaty. Bizarní raná sorta. Semenáč
č. 209, Party Over x Bamboo Sugar.
TEQUILA A GRENADINA (Nejedlo 2017) – Exotický kultivar na první pohled. Dóm
je okrově žlutý, pevný a uzavřený, horní polovina falů je sytě chromově žlutá s
tmavou nervaturou, spodní část falů se zřasenými okraji je temně grenadinově
vínová, kartáčky jsou hořčicově vybarvené. Výška 1 metr, 9 poupat a 3 větve.
Semenáč č. 159, Brilliant Idea x Gypsy Lord.
TWILIGHT DREAMS (Nejedlo 2017) – Nádherný meruňkově lososový míchaný
dóm s jemnou oříškově hnědou ořízkou okrajů petálů. Faly jsou široce
okrouhlé, černě borůvkové s velkým světle broskvovým středem, je
paprskovitě temně fialově protkán pravidelnou pavučinou s nádherně rudě
červenými kartáčky. Výška je 95 cm, větvení je pravidelné s klasickým
větvením a 9 poupaty. Semenáč č. 24, Café Viva x Jazz Smile.
TRICOLORE (Nejedlo 2017) – Pěkně vystavěný dóm je ledově bílý, faly mají
kontrastní vybarvení – bílé s kobaltově modrými okraji a ohnivými kartáčky.
Výška 95 cm, ideální větvení s 9 poupaty. Semenáč č. 61, Brilliant Idea x
Gypsy Lord.
VITRIOL (Nejedlo 2017) – Zvlněný dóm je vitriolově zelený se stříbrnou infúzí,
pěkně drží. Faly jsou světlejší s tmavšími hafty a nařasenými okraji, kontrastní
kartáčky jsou hořčicově oranžové. Přínosná novinka do škály zelených tónů.
Květy mění tvar i vybarvení jako chameleón. Výška 110 cm, 3-4 větve, 9-10
poupat. Semenáč č. 3, Careless Whisper x Brilliant Idea.
VOULEZ-VOUS (Nejedlo 2017) – Známý hit od ABBY dal jméno této opravdu
neobyčejné odrůdě. Dóm je meruňkově lososový, nařasený, uzavřený, pěkně
stavěný. Okrouhle široké moderní faly jsou bohatě orchideově a vínově
melírované na světle meruňkovém pozadí, kontrastní červeně oranžové
kartáčky. Výška 95 cm, 3 větvení, 9 puků. Opravdu vynikající forma i vybarvení
květů. Semenáč č. 26, Café Viva x Jazz Smile.
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FORTE FORTISSIMO (Nejedlo 2017) – Zaklenutý dóm je světle lososově
meruňkový, faly jsou maceškově purpurové s jemně naondulovanými okraji,
meruňkově broskvová centrální oblast pod tlustými, ohnivě oranžově rudými
kartáčky. Výška do 80 cm, 2-3 větvení s 6-7 poupaty. Semenáč č. 8, Rasputin
x Gypsy Lord.
CHIQUITITA (Nejedlo 2017) – Korálově růžový self s úchvatnými, korálově rudými
kartáčky mezi jantarově zbarvenými hafty. Pevné a jemně zřasené květy na
skvělých čtyřnásobně větvených stvolech délky 75 cm, až 10 poupat. Tento
kultivar byl plánovitě vyšlechtěn a z celkového počtu téměř 300 semenáčů byly
vybrány 3 selekce, které budeme postupně uvádět. Semenáč č. 69, All My
Dreams x Gypsy Lord.
MAGNUM OPUS (Nejedlo 2017) – Dokonale proporcionálně vyvážené okrouhlé
květy. Nařasený a uzavřený dóm je pastelově růžový typu blend, faly jsou
nádherně vybarvené do pastelově šeříkově levandulového tónu se zářivě
červenými kartáčky. Výška 75 cm, 6-8 poupat. Semenáč č. 31, Padded
Shoulders x Natural Charm.
ORAKULUM (Nejedlo 2017) – Dóm je světle oranžový s lososovou infúzí, faly mají
stejný podklad s dvojitou pikotáží okrajů – burgundsky vínové a kávově hnědé,
rovněž střed je těmito barvami protkán. Kontrastní dlouhé, tmavě oranžové
kartáčky. Výška do 80 cm, 3-4 větve, 8 poupat. Semenáč č. 50, Sugar Bomb x
Softy Waiting.
ROYAL HARLEQUIN (Nejedlo 2017) – Dóm je bílý, faly jsou fialové jako fialky s
bílou mramorovanou oblastí pod červenými kartáčky. Květy mají zajímavý tvar
i vybarvení, dlouho vydrží. Výška 75 cm, 3-4 větve, 8-9 poupat. Semenáč č.
258, Boulevard Jazz x Jazz Smile.
BORN TO ADORE (Slošiar 2017) Uveden pod pracovním názvem ABAB. Vysoký,
mohutný, pevný stonek, faly tmavě růžové, dom žlutooranžový, pěkně
zřasený, tmavohnědý kartáček, semenáč S-408 DECADENCE X (JAZZ BAND x
GLAMOUR PANTS)
GO FOR SNOW (Slošiar 2017) Uveden pod pracovním názvem BABA. Středně
vysoký, na falech fialové mramorování doplněno červeným kartáčkem, dom
bílý, pěkně zvlněné květy, semenáč S-626 (AMERICAN MAID x DISCO
ECLIPSE) X CARNIVAL OF COLOR
HAVE A NICE DREAM (Slošiar 2017) Uveden pod pracovním názvem CACA.
Mohutný vzrůst, velké zřasené květy fialové lemované hnědou barvou, dom
světle krémově hnědý, semenáč S-661 (AMERICAN MAID x DISCO ECLIPSE) X
LOUISA´S SONG
LOW-FAT CHEESE (Slošiar 2017) Uveden pod pracovním názvem DADA. Nádherný
středně oranžový, pod kartáčkem tmavé velké oko, pěkná stavba květu,
semenáč S-686 (GLAMOUR PANTS X STYLIZED)
SUNSTROKE (Slošiar 2017) Uveden pod pracovním názvem EBEB. Obří květy,
vysoký, pevný stonek, barva olivově žlutá, semenáč S-719 (SMOKE AND
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THUNDER X AMARILLO FRILS)
VANILLA ICE (Slošiar 2017) Uveden pod pracovním názvem FAFA. Vysoký,
sněhově bílý, se žlutou kresbou na falech, semenáč S-727 (MONEY IN YOUR
POCKED X TOUR DE FRANCE)
ÚSMĚV SLEČNY HELENKY (Slošiar 2017) Uveden pod pracovním názvem GAGA.
Růžovofialový s výrazným červeným kartáčkem, zřasený, středně velký,
semenáč S-735 (FUNNY GIRL X DECADENCE)
SUN BATH (Slošiar 2017) Uveden pod pracovním názvem HAHA. Tmavě neonově
žlutý, faly lemované hnědočervené, září na dálku, vysoký semenáč S-736
(BROKEN HEART x INDULGENCE) X (JAZZ BAND x GLAMOUR PANTS)
SPIRITUAL POWER (Slošiar 2017) Uveden pod pracovním názvem CHACHA.
Jemná zářící kombinace barev, středně velký, semenáč S-654 (GLAMOUR
PANTS X STYLIZED)
LONG HOT SUMMER (Slošiar 2017) Uveden pod pracovním názvem IBIB.
Oranžový obr, velmi pevný stonek, semenáč S-872 LR 04-04-81 X (JAZZ BAND
x GLAMOUR PANTS)
SLEEPY SUN (Slošiar 2017) Uveden pod pracovním názvem JAJA. Nádherný světle
oranžový se světlou skvrnou pod kartáčkem, silně zřasený, středně velký,
semenáč S-826 (SMOKE AND THUNDER X AMARILLO FRILS)
DANCING CHEERLEADER (Slošiar 2017) Uveden pod pracovním názvem KAKA.
Zajímavá kombinace barev, na falech modrý proužek, zajímavý trojbarevný
kartáček, pěkná stavba a zřasení, semenáč S-940 (CHINOOK ARCH X
ROMANTIC GENTLEMAN)
OCEAN TREASURE (Slošiar 2017) Uveden pod pracovním názvem LALA.
Kombinace ultra modré s tmavě modrou, semenáč S-984 (MIDNIGHT
MAJESTY X FIERY TEMPER)
PASSION ERUPTION (Slošiar 2017) Uveden pod pracovním názvem MAMA.
Krásný tmavý s červenohnědým lemem a žlutým kartáčkem, středně vysoký,
fotogenický, semenáč S-1034 (MASTERY X ROMANTIC GENTLEMAN)
FANCY DRESS PARTY (Slošiar 2017) Uveden pod pracovním názvem NANA.
Divoká kombinace barev, středně velký, semenáč S-1082 (MASTERY X
ROMANTIC GENTLEMAN)
SUNSET WATCHING (Slošiar 2017) Uveden pod pracovním názvem OBOB.
Nádherná kombinace barev, středně velký, vitální, semenáč S-1128 GINGER
ICE X (GLAMOUR PANTS X STYLIZED)
HERMÍNKA TANČÍ (Slošiar 2017) Uveden pod pracovním názvem PAPA. Zajímavá
kombinace barev světle modré s růžovou, semenáč S-1159 (MONEY IN YOUR
POCKED x HONEY HOUSE) X FLORENTINE SILK
FULL DRESS UNIFORM (Slošiar 2017) Uveden pod pracovním názvem RARA.
Modré faly se širokým lemem, sněhově bílý dom a oranžovočervený kartáček,
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středně vysoký, semenáč S-1230 (DARING DECEPTION X TREASURE TRADER)
FLASH ENERGY (Slošiar 2017) Uveden pod pracovním názvem SASA. Kombinace
žluté a červené, pevný stonek, květy velmi tuhé substance, dlouho kvete,
semenáč S-1298 (QUEEN OF ANGELS x (CARNIVAL RIDE x BOLD
ENCOUNTER)) X (JAZZ BAND x GLAMOUR PANTS)
SKY-BLUE DEFINITELY (Slošiar 2017) Uveden pod pracovním názvem TATA.
Velmi vitální bleděmodrý s oranžovým kartáčkem, semenáč S-1363
(FRONTLINE X SHARP DRESSED MAN)
AWAITING AUTUMN (Slošiar 2017) Uveden pod pracovním názvem UBUB.
Velkokvětý světle hnědý s namodralou skvrnou pod kartáčkem, semenáč S1412 (SMOKE AND THUNDER X AMARILLO FRILS)
SEAL RING (Slošiar 2017) Uveden pod pracovním názvem VAVA. Pěkný
červenohnědý lemovaný žlutou, pod kartáčkem fialovomodrá skvrna, semenáč
S-1413 (SMOKE AND THUNDER X AMARILLO FRILS)
MAKE ME SMILE (Slošiar 2017) Uveden pod pracovním názvem XAXA (BB).
Velikost BB, nižší, velmi tvrdé květy, pěkné větvení, dlouho kvete, semenáč S721 (AMERICAN MAID x DISCO ECLIPSE ) X CARNIVAL OF COLOR
HONOR ROSES (Slošiar 2017) Uveden pod pracovním názvem ZAZA. Tmavě svítivě
růžový s fialovým mramorováním, ohnivý červený kartáček, semenáč S-657
(APPARENT SECRET x GLAMOUR PANTS) X CARNIVAL OF COLOR
LAST FILIBUSTER (Krupka 2017) Skupina SDB, krémově žlutý, okolo kartáčků
žlutý prstenec, na falech tmavší úzký lem, kartáčky světle žluté na konci bílé,
zvlněný
FLOATING FEATHER (Mego 2017) výška 100 cm, středně pozdní. Skvělý příspěvek
do skupiny kosmických kosatců. Silně zvlněný a zoubkovaný žlutozelený dom.
Světle fialovomodré faly, mají mírně tmavší oblasti rozprostírající se od žlutých
kartáčků, široké faly jsou silně nařasené. Velmi vysoké stonky s 7-9 poupaty.
Semenáč AM-09/3888-14: Zlatovláska X Silk Road.
POINT OF INTEREST (Mego 2017) výška 92 cm, pozdní. Skvělá stavba a zřasení.
Čistě žlutý dóm je pěkně spárován s francouzsko modrými faly, kterých ¼ je
žlutě lemovaná tmavší žlutou. Ze žlutých kartáčků vycházejí modré rohy.
Vynikající příspěvek do skupiny kosmických kosatců od Antona Mega. Semenáč
AM-07/2557-14: Zlatovláska X AM-04/1494-6: (AM-01/0641-1: AM-96/0190-1:
(Fringe Benefits x Rustler) x Ulak)) X (AM-00/0539-2: AM-96/0121-5:
(Conjuration x Twilight Blaze))
THE MAJESTIC (Mego 2017) výška 95 cm, střední. Dóm modrošedý, doplněn
žlutou infuzí. Úchvatné červenofialové faly, zvýrazněny do fialova jsou na horní
polovině zdobené modrým lemem, který se v dolní polovině mění na žlutý.
Pevný stonek má tři větve s více než 8 květy, které jsou silně zřasené.
Semenáč AM-07/2683-11: Zlatovláska X Perfect Lady.
TROPICAL MOOD (Mego 2017) výška 87,5 cm, střední. Meruňkový dóm s růžovým
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zvýrazněním, silně zvlněný. Široké červenofialové faly s meruňkovým okem,
žilkované okolo mandarínkových kartáčků. Vynikající tvar květu a zřasení na
velkých stoncích s 7 až 9 pupeny. Semenáč AM-09/3755-5: Gypsy Lord X AM07/2783-1: Kool Bre’s x Undercurrent.
TRUE PATRIOT (Mego 2017) vysoký 92,5 cm, střední. Ledově bílý dóm, který
přechází do Francouzsko modrých falů které jsou široké tmavě modro
žilkované. Zářivě karotkové kartáčky zdobí silně zvlněné faly. Vynikající větvení
s 7až 9 pupeny na téměř dokonalých stoncích. Semenáč AM-07/2977-1: AM03/1250-1: (AM-99/0393-2: (Acoma x Twilight Blaze)) x (AM-99/0387-1:
(Twilight Blaze x Conjuration)) X Gypsy Lord.

Zahraniční introdukce mečíků 2017
FROSTY ROSE, 265 EM (Hartline 2017) – Středně růžový se světlejším jícnem a
bílými šípy na spodních lístcích, klas 70 cm, s 22 puky, otevírá 9 květů. Cut
Above x Showbound.
GREAT JOY, 385 M (Hartline 2017) – Středně modrý s tmavě fialovou skvrnou z
jícnu, klas 70 cm, 23 puků, 8 současně otevřených květů. Northern Lights x
open.
GYPSY DREAMER, 265 E (Hartline 2017) – Raná růžová miniatura, otevírá 7 z 19
puků, klas 55 cm. Goldfever x Purple Flora.
I'M CUTE, 301 EM (Hartline 2017) – Bílý s malým růžovým okem, 24/9 puků, klas
70 cm. Hot Pink x open.
LOOKER, 443 M (Hartline 2017) – Světle růžový přecházející do lososově
oranžového středu se žlutými střelkami na spodních lístcích, silně zřasený, klas
65 cm, 23 puků, 10 otevřených květů. Super Cross x Showbound.
MUCH AGLOW, 325 M (Hartline 2017) – Středně oranžový, přechází do tmavě
oranžového jícnu, klas 65 cm, 22/8 puků. Robust Beauty x open.
DROP DEAD GORGEOUS, 265 EM (Hartline 2017) – Zkadeřená vosková
miniatura s kombinací růžově červené a světle oranžově žluté barvy, klas 60
cm, 23/8 puků. Super Cross x Shadow Dancer.
CHERISH ME, 335 M (Hartline 2017) – Lososový s velkou žlutou skvrnou, zřasený,
klas 70 cm, 25/9 puků. Americam Dream x B-1 Blue.
RED REFLECTIONS, 557 M (Hartline 2017) – Velké červené květy s tenkou bílou
čárkou na spodních kstcích, klas 75 cm, 23/9 puků. Flora Red x Manatee Red.
UNBELIEVABLE, 445 M (Hartline 2017) – Růžový s bílou skvrnou na spodních
lístcích, klas 90 cm, 25 puků, 12 současně otevřených, precizně uspořádaných
květů. Lady Lucille x Parade.
COLOR BURST, 335 E (Bowen 2017) – Lososový se žlutou v jícnu a velkou
červenou skvrnou na spodních lístcích, 7-8 otevřených květů, klas 60 cm.
Shiloh x Sportsman.
DORIS BOWEN, 455 M (Bowen 2017) – Červený, na spodních lístcích velká
červená skvrna na bílém podkladu, 7-8 současně otevřených květů.
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Pojmenován po matce šlechtitele Rona Bowena. Semenáč x Tampico.
KAYLONI, 435 E (Alleman 2017) – Středně lososový s krémovým jícnem, zřasený
okraj.
ONLY ONE, 453 E (Alleman 2017) – Světle červený s krémovým jícnem, v něm
červený znak, 7-8 současně otevřených květů. Centerpiece x Timescape.
RASPBERRY KISSES, 211 EM (Alleman 2017) – Krémový se světle žlutým
středem, na spodních lístcích malinové oko, 8 a více současně otevřených
květů. Brenda Jo x Sensation.
TIM, 456 E (Alleman 2017) – Tmavě červený self, klas 75 cm, 8-9 současně
otevřených květů. Peerless x Cardinal.
FIRE ENGINE, 354 EM (Selinger 2017) – Červený, květ 11 cm, klas 25/8/6, výška
110/60 cm. Cardinal II x Crown Jewel.
ROSE PARFAIT, 464 M (Selinger 2017) – Středně růžový se slabým žilováním a
znakem v jícnu, květ 12 cm, klas 22/8/7, výška 120/65 cm. (Ringmaster x unk)
x (Huron Co. X unk).
DELIA JOANN, 324 M (Meyer 2017) – Červenooranžový, květ 10 cm, klas 24/9/7,
výška 145/60 cm. Boy O Boy x unk.
MISTER J, 377 EM (Meyer 2017) – Tmavě levandulový s velkou skvrnou a tmavě
fialovou kresbou na spodních lístcích, květ 9,5 cm, klas 26/10/8, výška 140/65
cm. Cindy B x unk.
BROWNIE POINTS, 199 EM (Meyer 2017) – Tmavě červenohnědý s kontrastní
bílou skvrnou na spodních lístcích, květ 5,5 cm, klas 20/8/5, výška 110/55 cm.
Lady Edith x Huron Mask.
FARMER BOY, 354 M (Meyer 2017) – Středně červený s bílou linkou na okraji,
květ 9,5 cm, klas 26/9/6, výška 150/70 cm. Coral Butterfly x unk.
TU TU, 343 EM (Meyer 2017) – Růžový, do středu světlejší, vnitřní okraj lístku se
zeleně lemovaný, květ 9,5 cm, klas 24/8/6, výška 140/60 cm. Scrumptious x
unk.
ALICE, 361 M (Meyer 2017) – Krémově růžový s tmavě růžovou kresbou na
spodních lístcích, nápadné tmavě fialové prašníky, květ 9 cm, klas 24/8/6,
výška 115/60 cm. Super Cross x Ella Anne.
KATHRYN ANN, 345 E (Schalow 2017) – Středně růžový s červenými šípy na
spodních lístcích, květ 9 cm, klas 22/8/5-6, výška 90/60 cm. Reflection x Lady
Lucille.
LADY GRACE, 201 E (Schalow 2017) – Bílý se slabě žlutým středem a dvojicí
červených skvrn v jícnu, květ 7,5 cm, klas 24/7-8/6, výška 100/60 cm.
Reflection x Lady Lucille.
SQUIRE, 121 VE (Kollasch 2017) – Jemně naoranžověle růžový s krémovými znaky
na okrajích a v osách lístků, květ 6 cm, klas 19/6/3, výška 95/45 cm. Vykvétá
65 dní po výsadbě.
THUMBPRINT, 141 E (Kollasch 2017) – Světle růžové okraje přecházejí do světle
zeleného středu se čtyřmi tmavorůžovými znaky v jícnu, květ 5 cm, klas
20/5/3, výška 110/50 cm. Vykvétá 70 dní po výsadbě.
CALABASH, 155 VE (Kollasch 2017) – Červené okraje a střed květu jsou oddělené
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žlutým pásem, květ 6 cm, klas 18/6/3, výška 100/50 cm. Vykvétá 65 dní po
výsadbě.
BLING, 100 VE (Kollasch 2017) – Bílý se světle zeleným, rychle blednoucím jícnem,
květ 5,5 cm, klas 20/6/3, výška 115/60 cm. Vykvétá 60 dní po výsadbě.
ANTONIUS, 454 M (Peeters 2017) – Šarlatově červený s mírně světlejšími osami
lístků, květ 11,5 cm, klas 65 cm, 23/10 puků. Huron Flair x Weir Glad.
CUTTER´S CHOICE, 435 M (Peeters 2017) – Středně lososový se světlejším
středem, 22 puků, 6-7 současně otevřených květů. Early Icing x Phyllis M.
DARRELLYNN, 345 LM (Frederick 2017) – Středně růžový s tmavším znakem v
jícnu, květ 10 cm, klas 55 cm, 23/9 puků. Regal Rose x Scarlet Starlet.
DEEP RED, 456 LM (Frederick 2017) – Tmavě růžově červený se sytějším jícnem,
květ 11,5 cm, klas 70 cm, 25/7 puků. Ring Master x Seventeen.
DONALD RAY, 272 M (Frederick 2017) – Světle levandulový, spodní lístek sytější s
malou krémovou linkou, květ 8,5-9 cm, klas 60 cm, 23/9 puků. Jo x American
Dream.
FRAGRANT BREEZE, 363F M (Peeters 2017) – Levandulově růžový s krémovým
jícnem, středně silná vůně, květ 9,5 cm, 20/7 puků. LPR-05-733 x Fragrant
Lady.
LARRY H., 410 LM (Frederick 2017) – Krémový, bez znaků, květ 11,5 cm, klas 7075 cm, 27-30/8 puků. Pink Elegance x Star Performer.
FRAGRANT SUMMER, 461F M (Peeters 2017) – Světle růžový přecházející do
žlutého jícnu, středně silná vůně, květ 12,5 cm. LP-01-462-2 x LPR-01-463.
NIEKO, 365 M (Peeters 2017) – Středně růžový se světlou pikotáží na spodních
lístcích a světlejšími horními lístky, květ 9,5 cm, 26/12 puků. Early Icing x
Phyllis M.
RARE BEAUTY, 373 LM (Hartline 2017) – Světle levandulový, spodní lístky
světlejší s purpurově růžovou kresbou, květ 10 cm, klas 60 cm, 26/9 puků.
Devine x Arabian Nights.
SUPER STELLAR, 400 EM (Peeters 2017) – Čistě bílý, středně zřasený, 24/10
puků. Early Icing x My Darling.
VIVID VERDICT, 363 M (Peeters 2017) – Světle růžový s tmavšími osami lístků,
24/10 puků.
WINTER HAWK, 377 M (Jackson 2017) – Tmavě růžově levandulový s krémovou
skvrnou na spodních lístcích, květ 9,5 cm, klas 55 cm, 24/8 puků. Star
Performer x Granny Jack.
PROF. TADAS IVANAUSKAS, 311 LM (Markevičius 2017) – Krémový s velkou
růžovou skvrnou, klas 24/9/7, výška 150/80 cm.
PALANGA, 421 E (Markevičius 2017) – Krémově žlutooranžový s tmavě malinovou
skvrnou, klas 22/8/6, výška 130/70 cm.
ABCHAZĲA, 415 (Krašeninnikov 2017) – Redakce nemá k dispozici popisy nových
introdukcí Borise Krašeninnikova.
AJ-PETRI, 411 (Krašeninnikov 2017)
ALUŠTA, 463 (Krašeninnikov 2017)
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BACHČISARAJ, 443 (Krašeninnikov 2017)
DUCH OGNJA, 433 (Krašeninnikov 2017)
EVPATORĲA, 313 (Krašeninnikov 2017)
KARADAG, 497 (Krašeninnikov 2017)
KERČ, 443 (Krašeninnikov 2017)
KINDZMARAULI, 465 (Krašeninnikov 2017)
KRYM, 411 (Krašeninnikov 2017)
MANGUP, 495 (Krašeninnikov 2017)
MEGANOM, 497 (Krašeninnikov 2017)
SIMFEROPOĽ, 437 (Krašeninnikov 2017)
FEODOSĲA, 427 (Krašeninnikov 2017)
CHVANČKARA, 467 (Krašeninnikov 2017)
TUMANNOSŤ ANDROMEDY, 465 (Krašeninnikov 2017)
POCHITITEĽ SERDEC, 463 (Krašeninnikov 2017)
SKIF, 493 (Krašeninnikov 2017)
TEPSEJ, 423 (Krašeninnikov 2017)
BALAKLAVA, 497 (Krašeninnikov 2017)
MOSKVA-870, 543 EM (Lobaznov 2017) – Růžový se žlutou do středu, na
spodních lístcích červená skvrna, květ 14,5 cm, klas 20-22/8-10/6, výška
200/105 cm. Očarovatelnyje Glazki x Blagorodnyj Zemledelec.
SMAK, 464 EM (Lobaznov 2017) – Čistě malinově růžový, květ 13,5 cm, klas 2021/8/6, výška 145/65 cm. Tarantul x Drakoša.
ŽEMČUG, 301 EM (Lobaznov 2017) – Bílý s krémovým hrdlem, silně zřasený, květ
10-11 cm, klas 16-17/10/7, výška 150/50 cm. Žuravuška x Moskva
Belokamennaja.
ZOLOTAJA ORDA, 412 EM (Filimonov 2017) – Světle žlutý, silně zřasený, květ 12
cm, klas 20/8/4, výška 130/65 cm. Margarita x Zolotaja Antilopa.
DOLGOŽDANNYJ, 345 E (Vasiljev 2017) – Růžový, ke kraji přechází do žluté, silně
zřasený, květ 11 cm, klas 23/9, výška 150/65 cm. (Bachromčik x Blagorodnyj)
x (Lučistaja Zeleň x semenáč).
PRELESŤ RAJA, 344 EM (Vasiljev 2017) – Čistě růžový s žíhanými okraji, květ 11
cm, klas 20/8, výška 130/65 cm. Čudo v Perjach x semenáč.
LUNNYJ CHRAM, 316 M (Vasiljev 2017) – Tmavě žlutý, silně zřasený, květ 11,5
cm, klas 23/10, výška 150/70 cm.
ISTOČNIK VDOCHNOVENĲA, 364 M (Vasiljev 2017) – Malinově růžový, k
okrajům sytější, silně zřasený, květ 11,5 cm, klas 22/7, výška 150/70 cm.
CVETUŠČEE LETO, 335 M (Vasiljev 2017) – Tmavě lososový, na spodních lístcích
žlutá skvrna s červenými jazyky, silně zřasený, květ 11,5 cm, klas 23/10, výška
140/60 cm.
FILIPPOK, 133 M (Ševčenko 2017) – Světle lososový s přechodem do světle
zelené, na spodních lístcích červené sypání, květ 5-6 cm, klas 17/7-8, výška
100/45 cm.
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PESNI LELJA, 463 EM (Ševčenko 2017) – Světle růžový, na spodních lístcích lila a
červená skvrna, květ 13 cm, klas 21/8-10, výška 150/75 cm.
MAGĲA PLAZMY, 465 EM (Ševčenko 2017) – Sytě růžový, do středu světlejší, na
spodních lístcích tmavorůžová skvrna, květ 13-14 cm, klas 23-25/9-10, výška
150/75 cm.
RIANA, 475 EM (Ševčenko 2017) – Lila fialový, k okrajům sytější, na spodních
lístcích bílé střelky a žluto-malinová kresba, květ 14 cm, klas 23/8, výška
155/75 cm.
AĽPINIST, 400 EM (Baranov 2017) – Sněhově bílý, zřasený, květ 13 cm, klas
22/8, výška 140/70 cm. Tolko Ty x Moroznyje Uzory.
JASNYJ POLDEŇ, 414 M (Baranov 2017) – Sytě žlutý, květ 12,5 cm, klas 20/8,
výška 150/75 cm. Golden Fantasy x Margarita.
SPRINTER, 454 EM (Baranov 2017) – Jasně červený, květ 12 cm, klas 21-23/7-8,
výška 145/75 cm. Maestro x (Šokoladnica x El Diablo).
VOZMUTITEĽ SPOKOJSTVĲA, 455 M (Baranov 2017) – Červený s malinovým
nádechem, menší vnitřní lístky se zeleným lemem, květ 12 cm, klas 23/8,
výška 140/70-75 cm. Montezuma x Karavan.
BLESTKI, 455 M (Baranov 2017) – Červený se stříbřitým žíháním, květ 13 cm, klas
24/8, výška 140/70 cm. Maestro x (Krasnaja Moskva x Prervannyj Polet).
KONDOR, 458 EM (Baranov 2017) – Černo-červený, květ 13,5 cm, klas 21/8,
výška 150/75 cm. Maestro x (Krasnaja Moskva x Prervannyj Polet).
MORSKAJA SIMFONĲA, 483 EM (Baranov 2017) – Fialově modrý s menší
fialovou skvrnou, květ 12 cm, klas 22/7-8, výška 145/75 cm. (Aristokrat x
Golubaja Babočka) x Admiral Ušakov.
DYCHANIE MORJA, 485 M (Baranov 2017) – Fialově modrý s bílou skvrnou a
lemem vnitřních lístků, květ 12 cm, klas 20/7-8, výška 120/60 cm. Indigo Blue
x (Modrá krev x Blue Bayou).
ALLEJA SNOVIDENĲ, 401 EM (Lazarevič 2017) – Vnější lístky bílé, vnitřní jemně
růžové se zeleným lemem, květ 13,5 cm, klas 22/8, výška 130/65 cm. Sily
Nebesnyje x Ekzotika.
SEVERNAJA ORCHIDEJA, 501 E (Lazarevič 2017) – Bílý, vnitřní lístky narůžovělé,
se světle zeleným lemem, v hrdle i na lístcích malinové linky, květ 14,5-15 cm,
klas 25-26/8, výška 130/70 cm. Gorgeous Lady x Ekzotika.
VERESKOVYJ SAD, 563 EM (Lazarevič 2017) – Fialově růžový, k okrajům sytější,
přechází do krémově bílé na spodních lístcích, květ 14,5 cm, klas 21/9, výška
140/75 cm. Purple King x Gorgeous Lady.
VULKAN STRASTEJ, 565 E (Lazarevič 2017) – Malinově růžový, vnitřní lístky do
fialova, spodní lístek sytější s bílou střelkou, květ 14,5 cm, klas 21/8, výška
130/75 cm. Broadway x Ekzotika.
ZVEZDY S NEBES, 573 E (Lazarevič 2017) – Přelivy fialových, malinových,
karmínových a zlatavých odstínů, k okrajům sytější, květ 14,5 cm, klas 21/910, výška 130/70 cm. Marsias x směs pylů.
LILOVYJ VEČER, 465 E (Lazarevič 2017) – Tmavě růžovofialový, vnitřní lístky se
zeleným lemem, květ 14 cm, klas 20/8-9, výška 130/65 cm. Jungle Flower x
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Broadway.
MOLODAJA GRACĲA, 471 EM (Lazarevič 2017) – Světle fialový se sytějšími
špičkami lístků, na spodním lístku tmavší kresba, květ 13,5 cm, klas 21/8,
výška 135/70 cm. Russkaja Krasavica x směs pylů.
GROZOVYE VOROTA, 487 EM (Lazarevič 2017) – Modrofialové okraje plynule
přecházejí do modrobílého středu, na spodních lístcích tmavší skvrna, květ
13,5-14 cm, klas 20/8, výška 150/75-80 cm. Karnavalnaja Noč x směs pylů.
NEBESNYE STRUNY, 481 EM (Lazarevič 2017) – Jemně namodralé, téměř bílé
květy se sytějšími okraji lístků, na spodních lístcích tenké modré střelky, květ
13 cm, klas 21/8, výška 150/75 cm. (Golubaja Babočka x Homecoming) x
Great Lakes.
SVETLYE VOSPOMINANJA, 411 M (Ušakov 2017) – Krémový s malou
červenorůžovou skvrnkou na spodních lístcích, silně zřasený, květ 13 cm, klas
23/8, výška 150/65 cm.
NAIVNYJ MEČTATEĽ, 493 EM (Ušakov 2017) – Kouřově oranžový, na spodních
lístcích velká hnědá skvrna, silně zřasený, květ 13,5 cm, klas 23/8, výška
150/65 cm.
JUŽNAJA NOČ, 268 EM (Vasiljev 2017) – Temně malinový, na spodním lístku bílá
značka, květ 8,5-9 cm, klas 22/8, výška 130/60 cm.
KARAMEĽKA, 293 EM (Vasiljev 2017) – Kouřově růžový, na spodních lístcích velká
krémová skvrna s rozmytými okraji a červeným očkem, květ 8,5-9 cm, klas
23/10, výška 130/60 cm.
EVGENĲ, 523 E (Trifonov 2017) – Krémově oranžový s růžovým přelivem, květ
13,5 cm, klas 20/8-9, výška 145/70 cm. Emerald Ripple x směs pylů.
KORALLOVYJ BUĽVAR, 435 M (Rodičev 2017) – Oranžově lososový, na spodním
lístku světlejší, květ 14 cm, klas 22/10-12, výška 160/80 cm. Zolotaja Žila x
Zelais Zelts.
VESNA SVJAŠČENNAJA, 502 M (Aboskalov 2017) – Světle zelený s malinově
růžovými znaky, květ 15 cm, klas 20-21/8, výška 160/85 cm. Čudnoje
Mgnovenije x Rosa v Izumrude.
VANIĽNOE NEBO, 460 EM (Semerjakov 2017) – Narůžověle krémový, na
spodních lístcích malinové čárky, květ 12 cm, klas 22/9, výška 10/70 cm. Tolko
Ty x Čary Ljubvi.
DARA, 546 M (Pynzar 2017) – Sytě růžový s bílou střelkou na spodním lístku, květ
14,5 cm, klas 19/8-9, výška 150/70 cm. Prožektor x Boginja Ljubvi.
IRINKINY TOPAZY, 541 EM (Pynzar 2017) – Světle růžové zřasené květy s
krémovou skvrnou na spodních lístcích, květ 15,5 cm, klas 19/8-9, výška
150/70 cm. Boginja Ljubvi x Mama Ama.
NEŽNYJ SVET, 371 M (Medvedeva 2017) – Bílý s fialovým přelivem a krémovými
spodními lístky, květ 10,5 cm, klas 19/7, výška 135/90 cm. Rossija x Mlada.
KORALLY DLJA NASTJONY, 536 M (Pynzar 2017) – Tmavě lososový se žlutými
střelkami a bílým žíháním na spodních lístcích, květ 15,5 cm, klas 21/10-11,
výška 160/75 cm. Boginja Ljubvi x Prožektor.
LELJA, 542 M (Pynzar 2017) – Světle růžový se žlutým hrdlem, květ 15 cm, klas
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21/13-14, výška 150/70 cm. Boginja Ljubvi x Zakat.
KOKTEJĽ MOLOTOVA, 553 M (Aboskalov 2017) – Červený se světlými skvrnami,
květ 15 cm, klas 18-20/8, výška 140/75 cm. Zvuki Saksofona x Vladimir
Vysockij.
DAŠKA, 325 E (Medvedeva 2017) – Horní lístky růžové s oranžovým lemem, spodní
oranžově červené se žlutým lemováním a malinovými střelkami, květ 9,5 cm,
klas 20/8, výška 125/90 cm. Don x Oranžis Punkste.

Gliorex - biofungicidní přípravek
Stanislav Novotný

Již druhou vegetační sezonu jsem letos použil pro ošetření mečíkového porostu
přípravek Gliorex, který tvoří mykoparazitické houby rodu Clonostachys a
Trichodema.
Metodiky biologické ochrany, vydané MZe, uvádějí velkou účinnost proti širokému
spektru fytopatogenních hub (např. rody Rhizoctonia, Sclerotinia, Botrytis,
Verticilium, Pythium i Fusarium aj.) Po loňském malém použití jsem letos ošetřil
veškerou výsadbu. Účinnost je dobrá, rozdíly jsou podle odrůd.
Aplikace – používám ošetření formou zálivky. Jedno balení 10 gramů rozmíchám
ve 2 litrech vody. Z tohoto roztoku dávkuji 100 ml do 10 litrové konve a toto
množství použiji k zálivce asi 10 metrů. Do vykopané rýhy pro výsadbu nakladu hlízy
a tyto zaliji. Je třeba zalévat dovnitř rýhy, aby vlhkost byla zachována v okolí hlíz i
po zahrnutí. Roztok Gliorexu musí být použit k aplikaci nejdéle do 24 hodin. Spory ve
vlhkém prostředí brzy klíčí, a pokud nejsou v půdním prostředí, ztrácí klíčivost.
Používáním biofungicidních přípravků do půdy stoupá podíl těchto hub v horizontu
a spolu s organickým hnojením a zvyšující se humózností půdy dochází k ozdravení
od fytopatogenních hub.

Spomienka na Janka Romana z Humenného
Dobrý deň prajem,
so smútkom Vám chcem dodatočne oznámiť, že dňa
16. 10. 2017 nás vo veku 91 rokov navždy opustil môj
dedo a Váš kolega, dlhoročný pestovateľ gladiol Janko
Roman.
S pozdravom
Martin Hnát, vnuk
Členovia Gladiola Martin mali možnosť sa bližšie zoznámiť s Jankom na výstave
v Bardejovských Kúpeľoch v roku 2004. Z prvých jeho príspevkov do nášho
spravodaja bol článok Môj život s gladiolami.
S pestovaním gladiol som začínal v roku 1973. Prvé hľuzy som
zdedil po mojej starej matke. Boli to jednoduché pivonkovoružové
kvety, nič moc. Do tohto obdobia som sa viac venoval pestovaniu
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ovocných stromov.
V roku 1972 vydavateľstvo Príroda v Bratislave vydalo prvú knihu
Ing. I. Adamoviča „Gladioly“. Farebné fotografie ma tak upútali, že
som zháňal nakúpiť vyobrazené sorty. Na tú dobu to boli veľmi krásne
sorty. Postupne pribúdali ďalšie kultivary: ARES, CORAL SEAS, LA
FRANCE, PRESTIGE, ISLE OF CAPRI, LACE, HERITAGE – túto sortu
som použil ako rodiča, odovzdávala pekné rodičovské vlastnosti.
Ďalšie získané sorty pribúdali od I. Adamoviča a zároveň pozdejšie
aj od amerických pestovateľov, hlavne Fishera a Summervilla a tak
som si u nich objednával nové introdukované kultivary a to od roku
1984 až do roku 1992.
So šľachtením gladiol som začal v roku 1983 do roku 2005. Urobil
som 210 krížení a z týchto krížení som introdukoval do roku 2007 – 99
sort. Najviac sa mi páčili sorty: Bardejovské Kúpele, Humenčanka,
Zlatá Niké, Mašlovačka, Maškarný Bál, Mesačná Luna, Marica, Ružová
Fantázia a Zelená Orchidea.
Každý ďalší rok introdukoval krásne sorty, ktoré ponúkal na výročnej schôdzi
Gladirisu v Otrokoviciach. Dlhé roky robil výstavy gladiol na východnom Slovensku
a to v Prešove a Bardejovských Kúpeloch. Martinčania a ďalší jeho priatelia si brali
vzor z jeho pedantného prístupu ku každej práci, zvlášť pri evidencii rodičovstva
semenáčov a nových odrôd. Mali sme ho radi pre jeho dobrosrdečnú a priateľskú
povahu. Napriek pribúdajúcim rokom bol účastníkom mnohých výstav a ešte aj vo
vyššom veku pravidelne pricestoval zo vzdialeného Humenného na výročnú schôdzu
Gladirisu do českých Otrokovic. Je obdivuhodné, že až vo veku 80 let si zaobstaral
počítač, kúpil digitálny fotoaparát, a následne s pomocí vnuka si zriadil veľmi pekné
webové stránky, kde ponúkal gladioly a prezentoval svoje novošlachtenie, a to po
celých 10 nasledujúcich rokov. Pravidelne prispieval do zpravodaja Gladirisu.
Janko, ďakujeme Ti za všetko, čo si pre nás urobil a zvlášt za všetky tvoje
krásne sorty, ktoré si zanechal na obdiv ďalším generáciám milovníkov gladiol.
Česť Tvojej pamiatke, z nebíčka dozeraj na priateľov gladiolárov, my na Teba
nikdy nezabudneme.
/jb,pl,ds/

Předběžné termíny výstav mečíků v roce 2018
21. – 22. 7. 2018: slovenská výstava – Rajecké Teplice
4. – 5. 8. 2018 nebo 18. – 19. 8. 2018: mezinárodní výstava – Bytča
11. – 12. 8. 2018: výstava v Rapotíně
11. – 12. 8. 2018: mezinárodní výstava – Rybnik /PL/
11. – 12. 8. 2018: výstava Nemyčeves 2018
16. – 19. 8. 2018: Letní Flora Olomouc
25. – 26. 8. 2018: mezinárodní výstava – Neznašov /ČR/
15. – 16. 9. 2018: mezinárodní výstava – Mysłowice /PL/
Další termíny výstav budou upřesněny v letním zpravodaji Gladirisu.
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