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 Výbor SZO ČZS Gladiris zve všechny členy na

výroční členskou schůzi,
která se koná v sobotu 5. března 2016 od 9.00 hodin

v internátní škole a učilišti, tř. T. Bati 1266, Otrokovice

Schůze proběhne ve velkém sále s tímto programem:

1. Volba návrhové a mandátní komise
2. Zpráva o činnosti SZO za rok 2015
3. Zpráva o hospodaření za rok 2015
4. Zpráva revizní komise
5. Zpráva hospodáře
6. Organizační záležitosti, předání vyznamenání

Přestávka
7. Diskuse
8. Návrh usnesení
9. Schválení usnesení

10. Tombola
11. Závěr

Oběd

Schůze výboru SZO proběhne v pátek 4. 3. od 16 hodin. Po jejím skončení bude
připraveno komentované promítání fotografií a videozáznamů. V sobotu před VČS od
7 hodin burza mečíků a dalších rostlin.

Prosíme členy, kteří přijdou na výroční schůzi, o věcné ceny do tomboly!
Informace  pro  účastníky:  K  dopravě  na  místo  konání  můžete  použít  městský

autobus  linky  č.  55  od  nádraží  ČD,  výstup  na  konečné  zastávce  „Štěrkoviště”.
Ubytování na studentských pokojích pro 4 osoby, cena lůžka 200 Kč. Stravování pro
příchozí v pátek večer je individuální, v sobotu bude zajištěna snídaně a ihned po
ukončení schůze oběd v ceně asi 60-70 Kč.

Objednávky noclehů, snídaní  a obědů zašlete do 21.  2. 2016 na adresu:  Petr
Zagora, Ostravská 94, 735 51 Bohumín-Vrbice, telefon 596 031 212, 725 824 534,
e-mail zagorapetr@o2active.cz, zagorapetr@seznam.cz.

Informace pokladníka:
Stálý člen, který od nás obdrží známku ČZS, zaplatí za jeden rok 160 Kč. Stálý člen, 
který platí známku u jiné ZO, platí za jeden rok 100 Kč. Nový člen při vstupu do 
organizace zaplatí navíc za registraci a členský průkaz 15 Kč.
Členské příspěvky můžete platit několika způsoby:
o Na výroční členské schůzi u pokladníka v hotovosti.
o Poštovní poukázkou A, která je přiložena k tomuto číslu Zpravodaje s vyplněným 

variabilním symbolem.
o Poštovní poukázkou C na adresu pokladníka: Petr Zagora, Ostravská 94, 735 51 

Bohumín-Vrbice.

2



o Přímým převodem z účtu na účet č. 1761305399/0800 vedený u České spořitelny
v Bohumíně, v tomto případě nezapomeňte uvést variabilní symbol, který 
naleznete na přiložené poštovní poukázce. 

Žádám, aby členové, kteří mají nyní ve Zpravodaji přiloženou složenku, poukázali 
svůj příspěvek nejpozději do konce března 2015.

Výbor Gladirisu děkuje těmto členům za dobrovolný příspěvek na zpravodaj Gladiris 
v     celkové částce 2546 Kč a 20 €:
Marii  Adamové, Miroslavu Badalovi, Václavu Bajarovi,  Miroslavu Bandochovi, Marii
Čapkové,  Vladimíru  Čičakovi,  Václavu  Čihákovi,  Petru  Hanzálkovi,  Františku
Hlaváčovi, Pavlu Horníkovi, Ing. Vojtechu Chmelíkovi, Libuši Jampílkové, Františku
Jíchovi, Štefanu Jeníkovi, Ing. Jaroslavu Jurečkovi, Jiřímu Křivánkovi, Ing. Františku
Kuchařovi, Františku Lukášovi, Ing. Oldřichu Marečkovi, Petru Mimránkovi, Václavu
Petříkovi, Janu Pítrovi, Janu Růžičkovi, Luboši Rýparovi, Vladimíru Soukupovi, Ivanu
Šaranovi, Mgr. Zdeňku Šourkovi, Janu Špačkovi, Václavu Texlovi, Petru Zagorovi a
Jaroslavě Zbrankové.

Blahopřejeme našim členům, kteří se v roce 2016 dožívají významných 
životních jubileí:

55 let Bohumil Horák
60 let RNDr. Tomáš Sehnoutka, Mgr. Zdeněk Šourek
65 let Miroslav Badal, Miroslava Basistová, Karel Dočkal, Petr Masopust, Jiří Škalda
70 let Vladimír Čičák, Antonín Dokoupil, Ladislav Drápal, František Jícha, Stanislav 

Palát, František Svoboda, Mária Čapková
75 let Ing. Jaroslav Jurečka, Pavel Kmeč, Václav Petřík
80 let Marie Adamová, Miroslav Eder, Josef Kaštovský, Vladimír Soukup
81 let Ladislav Dlugoš, Věra Drábková, František Hlaváč
82 let Miroslav Novák, Stanislav Podoubský
83 let Petr Gajdík
84 let Ing. Vojtech Chmelík, Vlastimil König, Josef Mikulec, Karel Utratil
86 let Jaroslav Panec
87 let Ing. Bedřich Růžica
88 let Václav Bajar, Josef Fait, Jiří Křivánek
90 let Vlastimil Novák, Ján Roman
91 let František Broj
92 let Jiří Dvořák
93 let Věra Šťastná

Změny v členství v     r. 2015:
Ukončili členství: Josef Hanyk, Mgr. Gabriela Hajeková, Ludmila Kovářová, Eva 

Zbíralová.
Zemřeli: František Kovařík, Antonín Žufan.
Noví členové: Peter Láder, Petr Masopust, Renata Ličwinko, Mariusz Mieczakowski.
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Úvod
Petr Mimránek

Milí mečíkáři,
je za námi další pěstitelský rok. Bilancujeme, které odrůdy vyřadit a které doplnit,

my starší spíše již množství odrůd snižujeme, abychom na pěstování svými silami
stačili.  Počasí  pro mečíky a vlastně pro celou přírodu bylo kruté a také pro lidi,
zvláště pro ty starší, byla letní horka nesnesitelná. Zde v okolí Holešova šly v srpnu
více jak tři týdny denní teploty v rozmezí mezi 38 až 41 °C za stálého slunečného
počasí. A to opravdu i ve stínu šla teplota nad čtyřicet, jak tedy asi byly rozpálené
listy mečíků? Déšť žádný, snad jednou krátký deštík v začátku června a pak koncem
srpna měl vše zachránit.  Déšť postupuje obyčejně od západu, zbytek spadne na
Vysočině,  sem na Moravu již  dojde  jen  několik  mraků.  Zavlažovat  nešlo,  jelikož
zdejší potok naprosto vyschl, zřejmě z důvodu, že v zimě nebyl žádný sníh, což se
projevilo  mimo  jiné  i  na  úrodě  česneku.  Na  sklizeň  mečíkových  hlíz  si  nikdo
nestěžoval, i po celé září a v říjnu bylo nečekaně teplé počasí, hlízy jsou kupodivu
zdravé a velké. Slunce vyselektovalo mnoho odrůd, protože kratší sorty byly letos
opravdu velmi krátké, choulostivé na úpal naprosto spálené a třásněnka si zařádila.
Obdivoval jsem všechny pěstitele, kteří i při této hrůze dovezli na výstavy krásné
exponáty.

Počasí  vyhovovalo  dřepčíkům,  kteří  v  nevídané  míře  likvidovali  košťáloviny  a
některé květiny. Rajčata zůstávala dlouho zelená a nečervenala, jelikož k červenání
jim teploty nad 32 °C nesvědčí.

Jarní  květiny,  tulipány  i  narcisy  měly  ideální  počasí,  nepršelo  jim  do  květů,
podobně  i  květy  kosatců  byly  vynikající,  viděl  jsem  nové  novošlechtění  při  mé
návštěvě  zahrady  u  Pavla  Nejedla  společně  s  Dušanem Slošiarem a  Leonardem
Rýznarem. Byl to skvělý zážitek nad nově pojmenovanými a evidovanými kosatci. 

Díky panu Novotnému jsem mohl absolvovat několik výstav, a další obeslat. A to
především výstavy v Bytči,  kde jsem byl  pověřen hodnocením a pak v Polsku v
Myslovicích. Tímto děkuji všem, kteří napsali do zpravodaje, jak výstavy proběhly.
Také se podařilo slušně zabezpečit výstavu Flora Olomouc, především díky květům
pana Koníčka, který zabezpečil nejen svou expozici, ale i dekoraci hlavního pavilonu
více jak 6 tisíci řezaných klasů. Jak si s tím poradili aranžéři Flory, raději pomlčím. 

Jak  již  všichni  víte,  v  následujícím  roce  2016  oslavíme  kulaté  výročí.  Výročí
počítáme od vzniku zájmového kroužku mečíkářů při Novém Jičíně, název „Gladiris“
vznikl později. Výbor organizace přemýšlel, jak toto padesáté výročí oslavit a kde
uspořádat výroční výstavu. Nakonec jsme se usnesli, že požádáme Floru Olomouc o
celou spodní část pavilonu A, který je částečně inovován, je zde klimatizace i další
vylepšení. Výstavu jsem předběžně projednal s vedením Flory Olomouc a také s RR
ČZS v Praze, paní  Švecovou, která udělá celkový návrh na projekt  a uspořádání
pavilonu a panem Šmorancem, vedoucím výstavní komise při RR. Květy pro aranžéry
přislíbil pan Koníček. Výstava se uskuteční v pravidelném termínu letní etapy Flory
Olomouc a to 18.  -  21.  8.  Upozorňuji,  že květy na tuto výstavu se předávají  a
instalují  již  ve  středu.  Tímto  žádám  všechny  pěstitele,  kteří  plánují  se  výstavy
zúčastnit, aby se obratem přihlásili, aby paní Švecová měla co nejlepší přehled jak
uspořádat exponáty v prostoru pavilonu. Žádost o vystavení mečíků na Floře prosím
pošlete obratem e-mailem nebo poštou na mou adresu. Na výroční schůzi již bude
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pozdě, protože projekt ke schválení musí být odevzdán již začátkem roku. Každý
vystavovatel pak obdrží přesné instrukce k této výstavě. 

Naše  organizace Gladiris  obdržela  od RR ČZS v Praze ke svému padesátému
výročí činnosti  stříbrnou medaili  za zásluhy o ČZS a tři  další  medaile jednotlivým
členům.  Také  výbor  organizace  udělí  třem  zasloužilým  členům  zlaté  poháry  s
emblémem organizace a  členové,  kteří  organizují  výstavy  a  nejvíce  přispívají  na
výstavách svými květy, obdrží zlatou pamětní medaili s emblémem organizace. Tato
ocenění budou předána na výroční schůzi v březnu 2016.

Byli jsme požádáni panem Šmorancem o přebytečné hlízy mečíků, které by rádi
předali  jako dárek všem účastníkům soutěží  mladý zahrádkář.  Proto pokud máte
nepotřebné přebytky hlíz, i směs, přineste je na výroční schůzi, nezapomeňte také
na dárky do tomboly. Tímto děkuji všem, kteří přispěli k činnosti a propagaci naší
organizace v tomto roce a přeji úspěšný rok 2016.

Vážení přátelé, v nadcházejícím roce 2016 naše organizace GLADIRIS oslaví
50. výročí svého vzniku. Redakční rada Vám předkládá vzpomínky našeho prvního
předsedy Jana Pítra na to, jak ke vzniku naší organizace došlo a jaké byly počátky

její činnosti.

Vzpomínky na vznik naší organizace
Jan Pítr

Zanedlouho vzpomeneme padesáté výročí  vzniku naší  organizace.  Dovolte  mi,
abych při této příležitosti vzpomenul, jak k této události došlo.

V roce 1962 jsem navštívil výstavu květin v Olomouci. Na tehdejší hlavní aleji,
která byla osázena různými letničkami, stála uprostřed kašna s vodotryskem a po
pravé straně byla zajímavá stavba, které se říkalo zámeček.  V této budově byla
nainstalována malá výstava mečíků. Musím přiznat, že tyto květy jsem viděl poprvé
v životě. Květy mečíků vystavoval pan Jindřišek z Heřmanova Městce a pan Hanák
ze Staré Vsi u Přerova, oba vedoucí šlechtitelských stanic. Když jsem vešel dovnitř,
byl jsem naprosto unesen nádherou těchto květin. Zvláště mě zaujal  jeden květ,
který byl čistě bílý s červeným očkem s cedulkou s pojmenováním „Pionýr“, snad
jedno z prvních našich novošlechtění té doby. Několikrát jsem se k tomuto květu
vracel,  přičemž  jsem  zjistil,  že  mně  pozoruje  nějaký  člověk.  Zprvu  jsem
předpokládal, že je to pořadatel, který mě hlídá, abych něco nesebral. Pak ke mně
přistoupil a zeptal se, co se mi na tom květu tak líbí. Odpověděl jsem, že je nejhezčí.
Načež mi řekl, že jsou daleko pěknější květy, a že se o tom mohu sám přesvědčit.
Při hovoru mě pozval do Hodslavic, což je vedlejší vesnice od Mořkova, kde jsem
bydlel. Pozvání jsem přijal a asi po dvou dnech jsem toho pána vyhledal na jeho
zahradě. No nestačil jsem se divit, jaká to byla nádhera. Bohužel jsem zjistil, že tyto
květy nelze u nás koupit. Jednalo se o dovoz z Ameriky. Když viděl můj velký zájem,
řekl mi, že nějaké hlízy by mi nechal a také, že mě seznámí s dalším pěstitelem z
téže obce. Od toho bych mohl také něco dostat. Majitelem této další zahrady byl pan
Kladiva a jeho kamarád se jmenoval pan Alinče, kterého jsme společně navštívili.
Pan  Alinče  byl  invalida,  tělesně  postižený  člověk,  ale  se  značným  přehledem  a
znalostí  angličtiny.  Měl  sestru  v  Americe,  která  mu posílala  katalogy  od různých
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firem, včetně bulletinu NAGC. Taktéž od něj jsem získal nějaké kultivary, takže se mi
začal sortiment pěkně rozrůstat. Tak to jsme byli první tři kamarádi.

V té době jsem pracoval v podniku Zelenina Ostrava, závod Nový Jičín, kde jsem
měl  na  starosti  nákup  ovoce  a  zeleniny.  Při  přejímce  zboží  občas  docházelo
k rozporům, pokud šlo o jakost zboží. Proto generální ředitelství uzavřelo dohodu s
tehdejším UV zahrádkářů, aby v každém okrese byli vytipováni vyspělí zahrádkáři,
kteří  by  prováděli  při  přejímce  kontrolu,  jako  nestranné  osoby,  obeznámené  s
normami. Na základě této skutečnosti jsem požádal OV zahrádkářů v Novém Jičíně o
setkání a dořešeni této záležitosti. Když jsem navštívil jejich kancelář, tak jsem zjistil,
že  za  výlohou  mají  časopis  Zahrádkář  a  pár  nějakých  fotografii.  Řekl  jsem
tajemníkovi,  že jako zahrádkáři  by tam měli  mít  také nějaké  květiny.  Načež jen
pokýval rameny. Tak jsem si řekl, že v rámci dobré spolupráce jim tam něco dodám
a tak jsem donesl par mečíků, které jsem několikrát obměnil. A opět došlo k další
náhodě, kdy členem předsednictva OV byl mimo jiné pan Borovský, ředitel školy v
Libhošti,  kterému se květy  velmi  líbily,  a hned se ptal,  kdo je jejich  pěstitelem.
Jelikož je chtěl také pěstovat, navštívil mě se žádostí o přenechání nějakých hlíz.
Také  mi  řekl,  že  má kamaráda,  který  taktéž  projevil  zájem.  Jednalo  se o  pana
Hanzelku,  který  pracoval  jako  vedoucí  průmyslového  odboru  na  ONV  v  Novém
Jičíně. Pak se přihlásil další zájemce, který viděl květy ve výloze a zjistil si na mne
kontakt. Tak vznikl základ pozdější organizace.

Určitou výhodou bylo, že jsme byli všichni z jednoho okresu, takže jsme neměli k
sobě daleko. Mohli jsme se občas navštívit, pohovořit o zkušenostech a podívat se,
co kdo ve své zahradě pěstuje. Pan Borovský byl také vyspělý skalničkář a mimo jiné
skalničky také ze záliby množil. Trochu měl problémy s odbytem. Tak mě napadlo,
že by bylo dobré udělat nějakou menší výstavu.

V době květu skalniček kvetou také tulipány, které pěstoval každý z nás. Problém
byl - kdo by výstavu pořádal. Jelikož jsem měl již nějaké styky na OV zahrádkářů,
tak jsem o tom jednal s tehdejším tajemníkem, zda by to nemohl uspořádat OV, kde
navíc byl členem i pan Borovský. S velkým pochopením jsem se nesetkal. Hovořil
jsem  o  tom  i  s  ostatními  kamarády  mečíkáři,  zda  by  byli  ochotni  pomoct  a
poskytnout také nějaké tulipány. Kupodivu všichni byli pro, tak jsem znovu jednal s
tajemníkem, který mě pozval na schůzi předsednictva OV, abych tam tuto žádost
přednesl. Což jsem učinil. Musel jsem vysvětlit, jak si celou akci představuji a hlavně,
kdo zajistí  celou instalaci. Kupodivu se k nám přidal další člen předsednictva pan
Staňa z Frenštátu p.Radhoštěm, který také projevil zájem o mečíky. 

Nakonec OV souhlasil. Musel na sebe vzít odpovědnost jako pořadatel. Pak jsme
hledali vhodnou místnost. Jelikož se nejednalo o velké množství květin, zvolili jsme
verandu  restaurace  Nové  Slunce  v  Novém Jičíně.  Celou  režii  musel  převzít  OV,
jelikož jsme neměli žádné finanční prostředky a také jsme nebyli žádnou organizací.
Celou akci jsme zdárně zvládli. Dostavil se velký počet návštěvníků a tak výsledkem
byl i dobrý finanční výsledek. Peníze po odečtení nákladů, byly uloženy jako vedlejší
položka na účtu OV. Pokladník OV pan Mužík se vyslovil, že by bylo vhodné se nějak
organizovat, což by šlo provést ustavením zájmového odboru při OV. Po vzájemné
dohodě jsme došli k závěru, že tak učiníme, což se stalo někdy v srpnu roku 1966
při společném setkání na zahradě u př. Kladivy. Tak to byl začátek naší organizace.

Jelikož jsme občas měli problémy s tím, kde se scházet, a to zejména v zimním
období, dohodli jsme se s OV, že nám umožní scházet se na sekretariátě OV, což
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jsme s díky přijali. Na naší první společné schůzce jsme se dohodli, že předsedou
zájmového odboru budu já. Dále jsme se dohodli s OV, že finanční prostředky nám
bude evidovat pokladník OV př. Mužík. Po výstavě tulipánů a skalniček se začali
hlásit další zájemci o členství v odboru, a tak ustavující šestka se začala pomalu ale
jistě rozrůstat. Na naší ustavující schůzce jsme naplánovali zájezd dvěma osobními
auty do Heřmanova Městce na šlechtitelskou stanici k panu Jindříškovi, který nás
velmi ochotně přijal, ukázal nám výsevy semen mečíků, způsob jejich křížení a také
jsme  si  prohlédli  výsadby.  V  závěru  naší  besedy,  jsme  pouvažovali  o  možnosti
uspořádání výstavy mečíků v Novém Jičíně, na kterou bychom si troufli v případě, že
by nám pan Jindříšek pomohl s květy, což nám velmi ochotně přislíbil. Po ukončení
návštěvy jsme ještě navštívili  pana Josefa Vaňka staršího v Chrudimi,  který nám
mimo jiné ukázal nádhernou sbírku porcelánu s tématikou růže. Cestou jsme ještě
navštívili zahradnictví „Černý“ v Jaroměři.

Okamžitě po návratu z této cesty jsme se opět sešli, zvážili naše možnosti a došli
jsme k názoru, že jsme schopni uspořádat výstavu mečíků v Novém Jičíně. Hned
jsme se pustili do příprav. Opět jsme požádali OV, aby se stal oficinálně pořadatelem
výstavy, jelikož jako odbor jsme neměli právní subjektivitu. Po zkušenostech z první
výstavy  jsme tento  příslib  obdrželi,  a tak se přípravy se tedy mohly rozběhnout
naplno. S pomocí OV jsme zajistili sál v Domě pionýrů a mládeže, stanovili termín na
19. a 20. srpna 1967. Dále jsme dohodli zapůjčení sklenic v mlékárně Kunín, jelikož
jsme nevlastnili žádné vázy. Vzhledem k tomu, že vedle hlavního sálu, se nacházel
další menší sál, který byl s hlavním sálem propojen a dal se taktéž využít, tak jsem
poprosil  svého podnikového ředitele  Zeleniny  Ostrava,  aby  mi  sjednal  schůzku s
odpovědným pracovníkem OKD Rekultivace. Tento podnik měl k disposici obrovské
zasklené plochy, a kde se mimo jiné pěstovaly nejrůznější pokojové květiny. Schůzka
se uskutečnila a k mému uspokojení jsem dostal příslib, že se podnik naší výstavy
zúčastní. Vše šlo bez problémů, také díky tomu, že současně měla probíhat výstava
Flora v Olomouci, které se podnik OKD Rekultivace plánoval zúčastnit. Nový Jičín tak
měly vozy podniku na cestě do Olomouce. 

Při jednání se zástupcem podniku Rekultivace jsem se zeptal, zda by nemohli do
své expozice na Floře včlenit nějakou upoutávku na naši výstavu. Vyhověli nám a
my  jsme  tak  mohli  očekávat  větší  účast.  Přípravy  na  výstavu  se  tedy  mohly
rozběhnout naplno. Vyvstal ale problém, kdo provede aranžérské práce. Opět jsem
požádal  zástupce  podniku  Rekultivace  o  výpomoc.  I  tentokrát  nám  vyšli  vstříc;
přislíbili nám pomoc svých aranžérek, které prováděly aranžmá vlastní expozice na
Floře. Abychom zajistili i prostorové aranžmá, požádali jsme o pomoc ještě další dva
aranžéry. Drobné práce, jako umístění květů do váz a jejich konečnou úpravu jsme
zajistili sami se svými manželkami. Vzhledem k tomu, že naši členové již pěstovali
poměrně široký sortiment a měli k disposici i docela slušná množství květů a také
díky  květům,  poskytnutých  př.  Jindřiškem,  jsme  mohli  zaplnit  celý  prostor  sálu.
Taktéž  aranžéři  odvedli  velmi  dobrou  práci.  Když  jsme  večer  hodnotili  celkový
výsledek,  byli  jsme docela  spokojeni.  V  časných ranních hodinách jsme provedli
hodnocení pod vedením př. Jindříška, který sám obdivoval náš sortiment. Také jsme
mu slíbili nějaké hlízy pro šlechtitelské účely. Bohužel si již nepamatuji na celkové
vyhodnocení, pouze mi utkvěl v paměti nádherný středně žlutý kultivar Regina př.
Kladivy, který získal první místo.

Ráno po otevření výstavy, jsme byli překvapeni návalem návštěvníků. Zájem o
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výstavu nepoklesl po celou dobu otevření výstavy. Když jsme se občas podívali na
zápisy v knize hostů, zjistili jsme, že výstavu navštívilo několik zájezdů, účastníků
Olomoucké  Flory.  Potěšily  nás  zápisy  hostů,  kteří  naši  výstavu  hodnotili  jako
krásnější, než byla samotná Flora v Olomouci. Pravděpodobně návštěvníci hodnotili
květy  mečíků,  které  pochopitelně  na  Floře  nemohli  vidět.  Nutno  přiznat,  že  i
expozice  pokojových  květin,  vytvořená  pracovníky  z  Rekultivací,  přispěla  k
celkovému úspěchu výstavy. Pokud si  vzpomínám, tak výstava byla velmi kladně
hodnocena  jak  v  tehdejším  okresním,  tak  i  v  krajském  tisku.  Tyto  skutečnosti
pochopitelně  přivodily  i  další  příliv  nových  zájemců  o  členství  v  naši  organizaci.
Největší zájem byl z okresu Vsetín a dále z Místecka. Jak vyplývá ze zprávy, kterou
jsem podával na okresní konferenci, měla organizace již 35 členů.

Jak jsem zjistil z různých dopisů, které jsem dostával, tak pěstitelů mečíků bylo
daleko více, jenže o sobě nevěděli. Jak jsem zjistil, byly konány dokonce i výstavy
mečíků  spolu  s  ostatními  květy,  které  v době  výstavy  kvetly.  Takovéto  výstavy
pořádala např. ZO zahrádkářů v Rapotíně. Další výstavy byly pořádány v Čechách
organizaci Dagla.

S rostoucím počtem členů vyvstával problém, jak mezi sebou komunikovat. Po
jednání ve výboru jsme se dohodli, že budeme vydávat zpravodaj, jehož tisk budu
zajišťovat v zaměstnání. Měl jsem dvě pracovnice, které mi přepisovaly různé zprávy
na blány, které se používaly k rozmnožování na lihovém kopírovacím strojku ormik.
Při stále zvyšujícím se počtu členů však tento způsob již přestal vyhovovat; počet
možných výtisku byl omezen. Proto bylo nutné hledat možnosti, jak počet výtisků
zvýšit, aby se dostalo na všechny členy. Zároveň jsme museli řešit i finanční otázku.
Nakonec podal pomocnou ruku př. Hanzelka, o kterém jsem se již zmínil v úvodu
článku. Jako vedoucí odboru ONV projednal tuto záležitost s předsedou ONV, který
dal souhlas s tím, že můžeme zpravodaj tisknout na ONV. Veškeré příspěvky a různé
zprávy  jsem  shromažďoval  a  pak  předával  sekretářce  př.  Hanzelky,  která  je
přepisovala na kovolis a zároveň prováděla tisk. Tak bylo možno tisknout libovolný
počet výtisků. Zároveň jsme začali řešit obálku pro zpravodaj. V Novém Jičíně bylo
družstvo  Dřevoplast,  kde  byl  ředitelem kamarád  př.  Hanzelky.  Ten  nám přislíbil
zajistit zhotovení obálky. Nechal nám vypracovat tři návrhy, abychom si mohli vybrat
ten, který nám bude nejvíce vyhovovat. 

Z předložených návrhů jsme vybrali ten, který se nám nejvíce líbil, a hned jsme
jej nechali vytisknout v potřebném množství. Toto se uskutečnilo v průběhu roku
1969. Již si nevzpomínám, do kdy byl v tomto provedení vydáván, bylo tomu tak
patrně do roku, kdy se uskutečnila výstava mečíků v Hradci Králové. Tuto výstavu
jsme zajišťovali s Vlastíkem Novákem, který pracoval v tamější tiskárně. V průběhu
příprav  výstavy  jsme  také  diskutovali  o  možnosti  tištění  zpravodaje  v  tiskárně.
S tiskárnou  jsme tuto  možnost  prodiskutovali  a  dohodli  jsme se  i  na  finančních
podmínkách. Díky Vlastíkovi dospěla cela záležitost do zdárného konce. Pokud vím,
tak jsme byli po Rosa klubu druhou organizací, která měla tištěný zpravodaj. Tak
tomu bylo až do roku 1993, kdy štafetu přebral př. Mimránek.

Upřesnění Petrem Mimránkem: První Zpravodaj nebyl očíslován. Obsahoval mj.
popis mečíkové sezony v roce 1968. Občasný zpravodaj byl nazván „Náš Mečíkář“.
První čísla byla dělána černobíle cyklostylem. Bohužel u mne se zachovalo pouze
první a třetí číslo, které někdo donesl na výroční schůzi asi před dvaceti lety. Obálka
byla tištěna na stejném papíru jako obsah, a to ve formátu A4. Na přebalu byla
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perokresba  mečíku  v  červené  barvě  se  zelenými  doplňky.  Vstoupil  jsem  do
organizace v roce 1972, to již byla obálka „Našeho mečíkáře“ v lepším provedení,
v kvalitním tisku na voskovém papíře, perokresba mečíku byla provedena v červené
barvě na modrém pozadí. Tato obálka se ve stejném provedení používala několik let,
zřejmě od roku 1972. Je škoda, že zpravodaje nejsou číslovány. Mám zpravodaj z
června  1972,  který  obsahuje  seznam  tehdejších  členů  a  návody  na  používání
chemických přípravků té doby. Prosincové číslo nemám, to obsahuje informace o
barevném kódu NAGC. V roce 1973 pak vyšel pouze jeden Zpravodaj v prosinci.
V něm je zpráva o výstavě mečíků v Bratislavě, na kterou bude dále vzpomínat pan
Pítr, první předseda naší organizace. Na této výstavě dostali ocenění za mečíky jedni
z prvních aktivních vystavovatelů, jako pan Kukla z Lovčic (děda našeho člena Ing.
Nejedla), pánové Pítr, Čáp, Továrek, Rýznar a další.

V roce 1974 vycházejí  zpravodaje v březnu,
červnu, říjnu a prosinci. K památné výstavě na
výstavišti  FLORA  Olomouc  ještě  vyšlo  další
speciální  výstavní  číslo.  Tato  výstava  byla
instalována  v  již  neexistujícím  pavilonu  B  u
jezírka. Vzpomínkou na tuto výstavu jsou odlitky
mečíkových medailí, vyrobených panem Pítrem,
na  jehož  bedrech ležela  tehdy  celá  příprava  a
organizace výstavy „Olomouc´74“. V roce 1975
vyšly  tři  zpravodaje,  duben,  červenec,  a
prosincové číslo. Měly již nový barevný obal, s
fotografií dvou mečíků a červeným nápisem. Od
této  chvíle  byly  dělány  tisky  pomocí  ormiku,
pokaždé  v  jiné  barvě.  Nutno  si  uvědomit,  že
tištění tiskovin v té době bylo hlídáno, všechny
prvotisky  ze  stroje  musely  být  očíslovány  a
evidovány  na  ONV.  Číslování  Zpravodajů  jsem
zaznamenal  až  od  čísla  32  ročníku  10,  které
vyšlo v březnu 1978, kdy proběhla velká výstava
v Kroměříži.  Číslo 33 mi chybí. Velkou změnou

byl  rok  1982,  kdy  od  čísla  49  začal  Zpravodaj  vycházet  tiskem  pod  názvem
GLADIRIS ve formátu A5. Bylo to zásluhou Vlastíka Nováka, který v tiskárně v Hradci
Králové tisk zajišťoval. Byla změněna úprava, šlo o knihtisk. Obálka vznikla nová, ve
dvou kruzích  byl  mečík  a  kosatec,  tyto  obrázky  se opakovaly,  ale  byla  měněna
celková barva obalu od modré, červené, zelené, hnědavé až po stříbřitou, a to podle
ročníků.  V  této  době  jsme  se  také  stali  samostatnou  Specializovanou  základní
organizací  ČZS  s  novým  názvem  „Gladiris“.  Pokračovala  kontinuita  činnosti  a
zdvojnásobil se počet členů na téměř čtyři sta. V roce 1992 Vlastík onemocněl a
nemohl tisk zajišťovat; ztratili jsme kontakt na tiskárnu v Hradci Králové. Ve výboru
nebyl nikdo, kdo by ve vydávání pokračoval, proto jsem se toho ujal a na jaře 1993
jsem zajistil ve Zlíně u firmy Siak další kontinuitu vycházení Gladirisu. Byla sestavena
nová  redakční  rada  s  předsedou  ing.  Prachařem.  Zpravodaj  přešel  na  přípravu
pomocí počitače a dále byl kopírován na potřebný počet výtisků. V redakční radě
jsme měli jen pěstitele, kteří psali o svých zkušenostech, část článků ze zahraničí
překládal pan Jan Margoč ze Zvolena.
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Shánění článků bylo velmi obtížné. V té době jsme nabývali stále nové pěstitelské
poznatky, také šlechtění mečíků u nás dostávalo nový rozměr. V roce 2001 se po
rozšíření redakční rady o pana Ing. Slošiara konečně začal zpravodaj doplňovat o
barevnou přílohu. Tu pan Slošiar tiskl sám doma na vlastní barevné tiskárně a pak
se vkládala do zpravodaje ve firmě Siak ve Zlíně, kde nám provedli zkompletování
časopisu a dokonce zajistili jeho rozesílání. Od čísla 125 v roce 2008 pak převzal
štafetu přípravy zpravodaje pan Václav Heicl, přešli jsme znovu na profesionální tisk
včetně  barevné  přílohy.  Tuto  nadále  připravuje  pan  Ing.  Slošiar,  včetně
shromažďování příspěvků. Přípravu do tisku zajišťuje pan Heicl.

Ale nyní se vraťme k pokračování vzpomínek pana Jendy Pítra:
Již v roce 1971, jak vyplývá z údajů v okresní kronice, se někteří členové zabývali

šlechtěním mečíků. Když pominu profesionály, tak to byli především amatéři. Sám
jsem se o to pokoušel a něco se mi také podařilo. Neni tomu dávno, co jsem se
dověděl  od kamaráda, že nějaký můj semenáč ještě  pěstoval  jeden zahrádkář  v
Novém Jičíně. Pochopitelně v dalších letech se tato činnost rozmohla natolik, že dnes
už snad ani nelze amatérská šlechtění spočítat. O současnou kvalitu novošlechtění
se jistě velkou měrou zasloužil i dovoz hlíz, především ze zámoří. Když jsem viděl
různé katalogy od amerických šlechtitelů, taktéž jsem projevil  zájem. S jazykovou
pomocí př. Rýznara jsem sestavil  a odeslal objednávku do USA. Jen namátkou si
vzpomínám na odrůdy Aaron Exotic  Orchid a  Chiquitu.  Nebylo to až  tak  složité.
Problém byl  jen  v tom,  že  nebylo  možné  získat  dolary  a  tak  se  obchodovalo  s
broušeným sklem. Sám jsem jej kupoval od př. Jílka z Postřelmova, který je často
nabízel i na našich schůzích.

V roce 1971 již bylo v organizaci 86 členů. V tomtéž roce jsme uskutečnili další
výstavu  mečíků  ve  Frenštátě  pod  Radhoštěm  a  při  této  příležitosti  byl  také
uspořádán sjezd mečíkářů. Na účast si již nevzpomínám, ale vím, že se jej zúčastnilo
více než dvě třetiny členů. Dojel také př. Jindříšek z Heřmanova Městce a pan Hanák
se Staré Vsi u Přerova.

Vzhledem k tomu, že členové naší organizace pocházeli takřka z celé republiky,
projevili zájem o uspořádání výstav též ve svém městě či regionu. Pokud projevilo
zájem více členů ze stejného regionu, a když se našel někdo, kdo byl ochoten v
daném místě vyjednat tuto možnost s Městským úřadem a zajistit vhodné místnosti,
pak došlo k projednání ve výboru Gladirisu a k následnému jednání v daném místě.
Tak  se  podařilo  uskutečnit  celostátní  výstavy  v  Olomouci,  Zlíně,  Vsetíně,  Hradci
Králové, Plzni, Kroměříži a Bohumíně. Píši pouze o výstavách, které byly zajišťovány
členy  výboru  spolu  se  členy  z  místa  daného  regionu.  Instalace  takřka  všech
uvedených výstav se vždy účastnili kromě místních přátelé Zatloukaloví, Hrabovští,
Krumpoch, Pítr, Bajar a další. Termíny všech výstavy byly s předstihem zveřejněny
ve zpravodaji  s  výzvou k  aktivní  účasti  na  výstavě.  Ve všech případech členové
dodali vždy dostatečné množství květů, takže výstavy byly vždy dobře hodnoceny
jak návštěvníky, tak oblastním tiskem.

S rozvojem základních specializovaných organizací došlo k ustavení květinářské
komise při ÚV svazu, jejímiž členy byli vždy předsedové ZSO. Komise se scházela
několikrát  v  roce a  řešila  různé  záležitosti,  týkající  se  ZSO,  které  byly  následně
předkládány do jednání ÚV. Schůze komise řídil pracovník ÚV př. Lisnik. Nevím již, v
kterém roce, snad to bylo u příležitosti nějakého výročí svazu, bylo dohodnuto, že ve
výstavní síni ÚV v Jilské ulici se uskuteční výstavy všech ZSO, které budou probíhat
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postupně  podle  doby  květu  jednotlivých  rostlin.  Této  výstavy  se  pochopitelně
zúčastnila i naše organizace.

Měl jsem z toho trochu obavy, jelikož jsem neznal v té době žádného pěstitele
z okolí Prahy. Výstavu jsme instalovali s mým synem sami dva. Byl jsem nakonec
překvapen  množstvím  a  kvalitou  dodaných  květů.  Jen  mě  mrzí,  že  si  již
nevzpomínám, kdo květy dodal. Snad to byli př. Koníček, Nejedlo a snad ještě někdo
další. Květů bylo tolik, že se na danou plochu nevešly, takže se část odvezla do
zahrádkářské prodejny.

Samostatnou zmínku si zaslouží příprava výstavy mečíků v Bratislavě. Výstava se
uskutečnila  v  Domě  pionýrů,  dnes  je  to  sídlo  prezidenta  Slovenské  republiky.
Výstavu jsme jeli  za naši  organizaci  instalovat s př.  Rýznarem. Sál,  kde se měla
výstava uskutečnit, nebyl ani vyklizen a hlavní organizátor výstavy, př. Adamovič,
který byl také naším členem, nebyl k sehnání. Díky zaměstnancům a několika dalším
členům Gladiol-klubu ze Slovenska se nakonec dílo podařilo. Ing. Adamovič byl svým
způsobem zajímavý člověk, řekl  bych tak trochu diktátor. Když jsem dostal  první
zásilku hlíz z USA, tak mi napsal,  že nesmím nikomu přenechat žádnou hlízu ani
brut, a že pro vše si osobně přijede. Další příhodu jsme zažili s př. Rýznarem, když
nás pozval do Bratislavy na svou zahradu, prohlédnout si jeho mečíky. Když jsme
tam  přišli,  mohli  jsme  obdivovat  jen  několik  mečíků,  sotva  ukazujících  barvu.
Vysvětlil  nám, že ráno všechny kvetoucí mečíky nařezal  překupnici na trh. Takže
jsme toho opravdu moc neviděli. Pozval nás na oběd a pak jsme jeli zpět domů.
Také vzpomínám na jednu veselou příhodu, která se udála na výstavě ve Frenštatě
pod Radhoštěm, kde byl Ing. Adamovič také přítomen. V té době nám bylo známo,
že se pokouší vyšlechtit voňavý mečík. Tak nás napadlo, že mu jeden představíme.
Některá z přítomných děvčat měla u sebe rtěnku, a tak jsme vybrali  jeden květ
podobné barvy, který jsme v hrdle potřeli tou rtěnkou. Pak jsme zavolali Adamoviče,
aby si přivoněl s tím, že se nám zdá, že květ mírně voní. Po nějaké chvíli jsme zjistili,
že z květu byly vytrhány všechny prašníky. Pokud jde o šlechtění mečíků, nutno však
uznat,  že  měl  řadu  úspěchů,  o  čemž  svědčí  i  skutečnost,  že  měl  řadu  odrůd
zapsaných v seznamech NAGC.

Takové tedy byly počátky vzniku naší organizace Gladiris.

III. výstava Květy léta – Myslowice 2015 (Polsko)
Piotr Wistuba, Petr Zagora

V hotelu Troják se konala ve dnech 1. – 2. srpna výstava pod názvem Květy léta
a kompozic květů. Na výstavě se podíleli přátelé z Čech v zastoupení P. Mimránka,
P. Zagory, J. Chlebiše, Z. Seidla a S. Novotného, a ze Slovenska J. Beličky, P. Lelka,
J. Kociána, D. Viludy, V. Paulínyho, M. Majtana, M. Windischové a M.+M. Kajsových,
kteří přivezli  bohatou kolekci mečíků. Z Polska vystavovali  p. A. Burmistrzak a S.
Smoleň. Kolekce jiřin vystavovali členové místního klubu. Dále byly vystaveny lile,
rudbekie a další letní květiny. Celkově jako obvykle ozdobily výstavní místnost pěkné
kompozice přítelkyň z Polska a Slovenska. Záštitu nad výstavou převzala komisařka
EU paní Elzbieta Bienkowska, která také slavnostně otevřela výstavu, a věnovala
ceny  za  nejkrásnější  lilii,  mečík  a  jiřinu,  které  osobně  vybírala  z vystavených
exponátu.  Na  přání  sponzorů  vybírali  členové  rodin  sponzorů  a  pozvaní  hosté
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nejkrásnější  mečík,  lilii,  jiřinu  a  kompozici.  Hodnocení  mečíků  provedla  komise
Gladirisu z Čech a Slovenska, a zde je hodnocení. Bylo vystaveno 600 klasů mečíků
kolem 300 odrůd a 75 semenáčů.
Velikost 200 – vystaveno 8 odrůd:
1. Seppuku – P. Mimránek
2. Trinidad – J. Kocián
3. Amélie – P. Mimránek
Velikost 300 – vystaveno 72 odrůd:
1. Plamenák – D. Viluda
2. Snowy Ruffles – J. Kocián 
3. Perry – J. Kocián 
Velikost 400 – vystaveno 144 odrůd:
1. Růžová Sonáta – M. Majtan
2. Golden Fantasy – J. Belička
3. Crazy Idea – M. a M.  Kajsovi
Velikost 500 – vystaveno 18 odrůd:
1. Zimní Král – M. a M. Kajsovi
2. Paradox – P. Zagora
3. Kleopatra – D. Viluda
Tři klasy a více – vystaveno 22 odrůd:
1. Bangladéš – J. Chlebiš
2. Májový květ – D. Viluda
3. Kleopatra – M. Windischová
Semenáče velikost 200-300 – vystaveno 23 odrůd:
1. Sem. Š 6/11 – P. Zagora, šlechtitel Ivan Šaran
2. StS/AM/01/13 – S. Smoleň, šlechtitel S. Smoleň
3. Sem. 14-201 – J. Belička, šlechtitel J. Belička
Semenáče velikost 400-500 – vystaveno 52 odrůd:
1. Sem. 19-06-02Jur – P. Mimránek, šlechtitel D. Jurík
2. Sem. 41-10 – J. Belička, šlechtitel J. Belička
3. Sem. CPK-6 – P. Mimránek, šlechtitel P. Mimránek
Třída Exoty – vystaveno 12 odrůd:
1. Procyon Exotic – P. Zagora
2. Magia Cveta – J. Belička
3. Song – P. Mimránek
Nejvíce oceněný semenáč: Š 6/11 – P. Zagora, šlechtitel I. Šaran.
Vítěz v bodovém hodnocení – P. Zagora.
Grand Champion: Růžová Sonáta – M. Majtan.
Ceny komisařky EU p. Elzbiety Bienkowské:
Nejkrásnější mečík: Tadž Mahala – Anita Burmistrzak.
Nejkrásnější jiřina: Yin Ying – A. Surma.
Nejkrásnější kompozice: Růžové Kanoe – Rita Hiltawská.
Anketa návštěvníků výstavy o nejkrásnější mečík:
1. Castor Exotic – P. Mimránek
2. Jiří Václavík – M. a M. Kajsovi
3. Hokus Pokus – P. Lelek 
Po slavnostním obědě byly předány poháry a diplomy od sponzorů.
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Mezinárodní výstava mečíků a jiřin v polském městě Rybniku
Petr Zagora

Ve dnech 15. – 16. 8. 2015 pořádali polští přátelé v prostorách městského divadla
již 18. ročník výstavy mečíků, jiřin a kompozic květů. Na této výstavě vystavovali
z ČR Petr  Šmída, Ivan Šaran a Petr Zagora.  Slovensko zastupovali  J.  Belička, D.
Viluda,  V.  Paulíny,  M.  Windischová  a  manželé  Kajsovi.  Z Polska  vystavovali  A.
Burmistrzak  a  S. Smoleň.  Zahájení  výstavy  provedli  primátor  města  a  direktor
výstavy Piotr Wistuba. I přes nepřiznivé klimatické počasí bylo vystaveno přes 400
klasů mečíků a 62 semenáčů v 294 vázách, které prezentovalo 12 vystavovatelů. 

Velikost 100-200:
1. Dream On – P. Šmída
2. Jurášek – P. Šmída
3. Xixi – I. Šaran
Velikost 300:
1. Plameňák – D. Viluda
2. Rajathos – P. Šmída
3. Bambino – D. Viluda
Velikost 400:
1. Bambi - I. Šaran
2. Clarence's Choice – P. Zagora
3. Fešanda – D. Viluda
Velikost 500:
1. Jupiter – I. Šaran
2. Paradox – M. a M. Kajsovi 
3. Albina – J. Belička
Tři klasy a více:
1. Sem. Š 48/11 – I. Šaran
2. Plameňák – D. Vyluda 
3. Regent – P. Šmída
Exoty:
1. Miercajuszcije Baboczki – S. Smoleň
2. Ina – J. Belička
3. Vínová Krajka – J. Belička
Novošlechtění 200-300 (vystaveno 28 klasů):
1. Sem. Š 45/11 – I. Šaran 
2. Sem. Š 22/15 – I. Šaran
3. Sem. Š 15/10 – I. Šaran
Novošlechtění 400-500 (vystaveno 61 klasů):
1. Sem. Š 74/11 – I. Šaran
2. Sem. Š 78/11 – I. Šaran
3. Sem. Š 49/14 – I. Šaran
Klasifikace podle bodů:
1. I. Šaran – 22
2. P. Šmída – 8

13



3. D. Viluda – 7
Grand Champion: sem. Š 71/14  – I. Šaran.
Nejvýše oceněný semenáč: Š 71/14 – I. Šaran.
Vítěz v bodovém hodnocení: I. Šaran.

Anketa návštěvníků výstavy o nejkrásnější mečík:
1. Jupiter – I. Šaran – 42 b.
2. Jiří Václavík – P. Šmída – 34 b.
3. Sem. Š 71/14 – I. Šaran – 26 b.
4. High Honors – P. Šmída – 25 b.
5. Sem. S 11-719 – J. Belička –23 b.
6. Rajathos – D. Viluda – 21 b.
7. Albina – J. Belička – 19 b.
8. Ivory Queen – J. Belička – 16 b.
9. Aaralyn – D. Viluda – 15 b.
10. Věra – I. Šaran – 14 b.
Na mečíky bylo odevzdáno 115 hlasů.
 
Jiřin bylo vystaveno kolem 500 květů 300 odrůd od 7 vystavovatelů.
Jiřiny dekorativní (118 odrůd):
1. Spartakus – A. Surma
2. Tapet Herz Ass – A. Surma 
3. Autumn Sunburst – A. Surma
Jiřiny kaktusové (76 odrůd):
1. Taum Sauk – G. Sztymala
2. Hakurei – A. Surma
3. Vancouver – I. Borecká
Jiřiny pomponkové (58 odrůd):
1. Marys Komanda – A. Surma
2. White Baloon – A. Surma
3. Blyton Sorter Gleam – A. Surma 
Jiřiny třepenité (102 odrůd):
1. Myrtles Folly – A. Surma
2. Salsa Verde – G. Sztymala
3. Tapet Orange Cyril – A. Surma
Grand Champion: Spartakus – A. Surma.
V soutěži  o  nejkrásnější  kompozici  květů  vyhrála  p.  Katarzyna  Ochenkowská
kompozicí s názvem Tesknota za chladem.
Anketa návštěvníků výstavy o nejkrásnější jiřinu:
1. Cho-Chi – A. Surma – 72 b.
2. Spartakus – A. Surma – 62 b. 
3. Tartan – A. Surma – 47 b.
4. Purple Joy – A. Surma – 24 b.
5. Yellow Sun – A. Surma – 20 b.
Toto byla moje druhá výstava v Polsku a celkově čtvrtá. 
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Zpráva o 45. výstavě mečíků v Nemyčevsi 
Libuše Jampílková

ZO ČZS Nemyčeves-Vitiněves uspořádala ve dnech 15. – 16. srpna 2015 v pořadí
již 45. výstavu mečíků. Vzhledem k velmi suchému počasí a velkým vedrům jsme se
obávali o kvalitu květů, což se bohužel potvrdilo. Nechtěli jsme ale výstavu zrušit,
spokojili  jsme se i  s  květy kratšími.  Z toho důvodu jsme ustoupili  od hodnocení
květů, probíhala pouze anketa návštěvníků o nejlepší expozici.

Květy mečíků přijeli vystavit: J. Toušek, F. Jícha, V. Soukup, J. Koníček, J. Bystrý,
L. Jampílková a úplně poprvé ing. F. Kuchař. Společně vystavili celkem 680 květů
ve 403 odrůdách. Květy na aranžování dodali pan Bystrý a pan Koníček a patří jim
za to velký dík. Naše aranžérky K. Novotná a M. Červená z nich vytvořily nádherné
aranžmá.  Kromě  květů  mečíků  byly  k  vidění  i  květy  jiřin  pěstitele  L.  Brzáka
ze Slovče. Návštěvníky, kterých bylo kolem jednoho tisíce, upoutaly ještě doplňky
květů, a to exotické ptactvo a výrobky ze dřeva vytvořené tzv. dřevosocháním. 

V  posledních  letech  sledujeme  stále  menší  zájem  o  pěstování  mečíků  a  to
především u mladé generace,  což je viditelné i  v návštěvnosti.  Snažíme se tedy
o bohatý doprovodný kulturní program, abychom přilákali více zájemců. V letošním
roce to  bylo  obzvláště  zajímavé a  lákavé.  Kromě dechové  a  country  hudby nás
navštívil  i  zpěvák  ze  skupiny  Chinaski  M.  Malátný  a  zazpíval  při  kytaře  několik
známých písní s velikým ohlasem. Také pokřtil semenáč mečíku. Dále jsme přivítali
p. L. Duškovou  z  Receptáře,  herce  J.  Dvořáka  s  manželkou  Jájou,  herečky
U. Klukovou, H. Maciuchovou a M. Hrubešovou, všichni křtili nové semenáče mečíků.
Nyní  bude  záležet  na šlechtitelích,  kdy  je  budou  introdukovat.  Hosté  v  krátkém
příspěvku  promluvili  o  své  práci  a  vyslovili  obdiv  nad  krásnými  květy  a  celou
výstavou.  Velmi  oblíbená  je  i  jejich  autogramiáda.  Na  přilehlé  zahradě  bylo
zabezpečeno občerstvení a možnost nákupu různého zboží ve stáncích.

Chtěli  bychom ve výstavách pokračovat  v  přibližně stejném termínu,  podporu
máme  i  od  obecního  úřadu.  Doufáme,  že  dosavadní  vystavovatelé  mečíků  nás
v tomto podpoří a přijedou k nám i příště. 
Anketa návštěvníků o nejlepší expozici:
1. L. Jampílková – 288 hlasů
2. L. Brzák – 158 hlasů
3. Ing. F. Kuchař – 146 hlasů
4. J. Toušek – 123 hlasů
5. V. Soukup + F. Jícha – 107 hlasů
6. J. Bystrý – 96 hlasů
7. J. Koníček – 67 hlasů
Křtěné semenáče:
Magdalena Dobromila – sem. č. E5 – šl. V. Soukup, křtila M. Hrubešová
Přemek Podlaha – sem. č. S24 – šl. V.Soukup, křtila L. Dušková
Táboranka – sem. č. 18/7-1-06/08 – šl. J. Koníček, křtil kapelník dech. hudby p. Jína
Oskárek – sem. č. 103/15 – šl. J. Toušek, křtil J. Dvořák
Uršula – sem. č. 105/15 – šl. J. Toušek, křtila U. Kluková
Kateřina – sem. č. 19/4 – šl. J. Toušek, křtil M. Malátný
Silvie Marie – sem. č. 99/15 – šl. J. Toušek, křtila H. Maciuchová
25 fotografii z této výstavy naleznete na: http://www.gladiris.cz/vystavy.htm 
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Květinová výstava Ratiboř 2015
Jaroslava Zbranková

Letošní výstava mečíků se konala sokolovně ve dnech 21. 8. až 23. 8.
I přes velké sucho, které trvalo celé léto, mečíky krásně kvetly.
Výstavu jsme zahájili v pátek odpoledne. Do vestibulu jsme umístili nástěnky, na

kterých byly fotografie z minulých výstav.
V další  místnosti  bylo 230 váz s mečíky a vázy s jiřinami.  Vystavovali  členové

Gladiol clubu Ratiboř a hosté, kteří nám dodali mečíky – Jaroslav Kovařík z Jasenné,
Petr Mimránek z Mysločovic, Stanislav Novotný z Křtomil a Lubomír Rýpar z Louček u
Oder.

Mečíky  pana  Jana  Machaly  měly  samostatný  stůl  a  byly  tam  i  mečíky
pojmenované  roku  2013  –  Ratiboř  a  Jan  Machala.  Vystaveny  byly  i  mečíky
vyšlechtěné panem Josefem Nosálkem z Ratiboře. Ty teď pěstuje jeho dcera Tamara
Juchelková. Kytičku voňavých mečíků vystavovala mladá pěstitelka Klára Zbranková
(10 let). 

V zadní části sokolovny bylo jezírko, zákoutí s lavičkou a další krásné a nápadité
dekorace,  které  opět  vytvořila  Michaela  Jakubíková.  Tuto  část  doplnily  modely
dřevěných kostelíků, kapliček a zvoniček z Beskyd, které vystavoval pan Jan Blizňák,
místní rodák.

Výstavu zhlédlo 815 návštěvníků z blízkého okolí, ale také např. ze Slovenska,
Hradce Králové, od Přerova a řada našich přátel zahrádkářů a mečíkářů. Podívat se
přišli i členové skupiny zvonků z Ameriky.

Návštěvníci  obdrželi  hlasovací  lístek,  na který měli  napsat mečík,  který se jim
nejvíc líbil. Hlasovacích lístků bylo odevzdáno 551 (a většinou napsali  větší počet
mečíků, kterým dali hlas). Určit jen jeden mečík bylo opravdu těžké.

Mečíky podle hodnocení návštěvníků:
Pořadí (pěstitel)
1. CINNAMON CANDY (Gl. Club)
2. OF SINGULAR BEAUTY (Gl. Club)
3. KRÁĽ TRHU (Gl. Club)
4. PEKLO (L. Rýpar)
5. WARIS (Gl. Club)
6. PÍSEŇ severu (Gl. Club)
7. ŠOKOLADNICA (Gl. Club), PINK LADY (Gl. Club)
8. NOSTALGIE (J. Kovařík), JIŘÍ VÁCLAVÍK (Gl. Club)
9. NŠ 18-92-3/1 (Gl. Club, šlechtitel Jan Machala)
10. SIRAEL (Gl. Club), MODRÝ PROGRAM (Josef Nosálek), AMIS (Gl. club)

Po celou dobu výstavy vládla pohoda a dobrá nálada. Měli jsme také milou návštěvu,
která nás potěšila. Přijel se za námi podívat pan Václav Bajar, František Hlaváč a Jiří
Palát. 
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Návštěva výstavy gladiol-mečíků v Ratiboři
Ing. Vítězslav Kotas, předseda ZO ČZS Krhová

Ve dnech 21.  – 23.8  2015 se v Ratiboři  uskutečnila  výstava gladiol-mečíků a
dalších  letniček.  Součástí  výstavy  se  v sobotu  22.8  uskutečnil  benefiční  koncert
Zvonky dobrých zpráv pro záchranu Ratibořského kostela. Postupně se této akce
také zúčastnili  někteří  členové naší  organizace.n  Mimořádná  výstava  nádherných
exponátů  vypěstovaných  v letošních  mimořádně  nepříznivých  klimatických
podmínkách z důvodu historicky dlouhodobého sucha byla nádherným pohlazením
po duši  a  pastvou pro oči. Nádherný  koncert  souboru Zvonky dobrých zpráv  byl
úžasným zážitkem pro  všechny  přítomné.  Není  obvyklé  najednou  slyšet  nejlepší
světové  soubory  této  hudby.  Kromě  domácích  zvoníků  zahráli  také  hosté  ze
Slovenska a učitelé zvoníci SOUTHMINSTER RINGERS z Pittsburghu (USA). Jaká byla
atmosféra  a  kolik  krásy  jsme  mohli  vidět,  je  možné  zhlédnout  na:
http://www.gladiris.cz/vystavy.htm Děkujeme za mimořádný zážitek.

Prvý raz v Žirovnici
Jozef Kocian

Po minuloročnej výstave v Neznašove, som sa tešil na Záhradu vysočiny Žirovnice
2015. Tento kus Českej  zeme mi učaroval. S priateľmi z Gladioly Martin sme sa
vydali  na dlhú cestu. V Nemšovej sme sa zastavili  pre Janka Mindára a hurá do
Žirovnice. Nudná cesta dialnicou. No čim viac sme sa blížili k cieľu, bol to už iny
pohľad.

Vystavovať  na  krásnom  zámku,  medzi  historickými  exponátmi  je  obrovský
zážitok. Krása čerstvých kvetov sa snúbila s vážnosťou historie a celé to vytváralo
neopakovateľný obraz. Dušo Slošiar sa usadil v zámockej kaplnke a celú ju s Jirkom
Petrom vyzdobili kvetmi. Paráda! Sviežimi mladistvými kompozíciami sa vblysli naši
mladi  aranžéri  Majka Lokajová a Milan Majtan.  Mladá krv-nové nápady. Gladiolu
Martin  dalej  zastupovali:  Juraj  Belička,  Viliam Pavliny,  Jozef  Kocian,  Ján  Mindár,
Mário  Kais  s  manželkou Ankou a  perfektný  šofér  mikrobusu Aďo-Adrian Velický.
Pri slávnostnej večeri Mudr. Križ povedal, že nebudú hodnotit najlepšie exponáty,
lebo po takom počasí, aké bolo túto sezonu, si zaslúži ocenenie každý kto prišiel.
Odmenou každému bola vkusná ťapka, plaskáč, srdcovka-malá flaštička na ohnivú
vodu.  Ale  prázdna.  Dar  sme priali  so  sľubom, že ak sa  za dva roky  opäť zasa
stretneme, donesieme ju naplnenú. Ubytovanie na priváte na veľmi dobrej úrovni.

Ráno  celý  areál  zámku  hýril  nielen  farbami  vystavovaných  kvetov,  ale  i
sprievodným programom. Oficiality-medzi  nimi  aj  príhovor  nášho predsedu Jurka
Beličku,  stánky  s  domácimi  výrobkami,  výstavy  zeleniny  a  ovocia.  Mňa  zaujalo
vystúpenie  saxofonoveho  kvarteta  Žirovnickej  Ľudovej  Školy  Umenia.  Chlapci  v
čiernom, ako zo starých filmov, parádne svingové kúsky-radosť počúvať.  Radosť
počúvať bolo i trio muzikantov a ich Juhočeské ľudové. Janko Mindár, ktorý v tomto
kraji slúžil vojnu sa rozplýval a za penivú odmenu mu páni muzikanti ešte pekných
pár pridali. Nikdy som na výstave v takomto prostredí nebol.

Iba tie najpozitivnejšie zážitky z výstavy, prehliadky mesta, muzeí a kulturneho
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programu nemohli pokaziť ani bravčové výpečky nemenovanej reštaurácie v strede
mesta. Dúfam,že kuchár v ten deň nemal svoj deň. Ako kuchár na penzií  si  toto
hodnotenie môžem dovoliť.

Všetkym,  ktorí  sa  o  toto  nádherné  podujatie  zaslúžili,patri  moja  velká  úcta  a
vďaka. Ak budem mať ešte raz možnosť a česť sa výstavy zúčastniť, rád tú ťapku
naplnenú prinesiem.
Na výstave v Žirovnici bolo k videní:
Vystavovatel vázy

mečíků
vázy
jiřin

ovoce zelenina ostatní

Zahradnictví Dačice 200 čarověnníků
Jaroslav Koníček 70 93
Novosed Lednice 30
Dušan Socha 25
Jiří Petr 55
Ing. Dušan Slošiar 165
Křížová + Slavíková 40
J. Volavka + Cajz 50
Dobrá Semena 50
Josef Klaška 35
Karel Albrecht 13
Miroslav Kurna 10
Milena Křížová 10
Petr Šmída 40
Petr Zagora 50
Piotr Wistuba 23
J. Cajz 25
MUDr. Kříž +Ing. Slavíková 65
Miloš Dědic 36
M. Moravová 2 3 4 růže
Dušan Viluda 21
Mária Windischová 15
Peter Lelek 16
Viliam Paulíni 20
Mário +Mária Kajsovi 25
Ján Mindár 16
Juraj Belička 42
Jozef Kocián 20
Včelaři 1 expozice
Prodejna výpěstků 1 prodejna
CELKEM: 772 93 27 173 200 čarověnníků

4 růže
1 expozice včelařů
1 prodejna

125 fotografií z tejto výstavy najdete na http://www.gladiris.cz/vystavy.htm.
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40. výstava květin Staňkov
Jaroslav Beneš

U příležitosti Domažlických slavností - Staňkovští zahrádkáři uspořádali regionální
jubilejní 40. výstavu květin v  místním Lidovém domě. Hlavním nosným programem
byly opět mečíky, jiřiny, bonsaje a výpěstky místních zahrádkářů.

Ve  vstupní  části  výstavy  zaujalo  zajímavé  aranžmá  p.  Jana  Mařika,  aranžmá
orchidejí  a gloxínií  pí.Vlasty Šperlové,  fuksie Ing.Vladislava Kouby a v neposlední
řadě výstavu opět umocňovaly bonsaje Jardy Glasera a po obvodu sálu zajímavé
malby Evy Kalousové.

Jako  hosté  zde  mečíky  vystavovali  členové  oblastní  skupiny  Gladirisu  Plzeň
Jaroslav Beneš,  František  Lukáš,  JUDr.  František Strnad a Josef  Král  z Litoměřic.
I přes velmi teplé a suché počasí  se podařilo vystavit přes 300 klasů asi ve 120
druzích, i když kvalita nebyla taková jako na minulých výstavách. Opět jsme zvolili již
tradiční  diváckou anketu o nejlepší  mečík výstavy, do které se zapojilo přes 160
návštěvníků  z celkového  počtu  cca  550  platících  diváků,  kteří  platně  vyplnili  již
známé anketní lístky. V letošním hlasování bylo hodně hlasovacích lístků vyplněno
jen z části,  mnohdy jen s jedním druhem. I když byly i hlasovací lístky, kde bylo
vepsáno  všechny  byly  krásné.  Přesto  se  slabá  kvalita  květů,  v  důsledku  velmi
teplého  a  suchého  počasí,  které  nás  celé  léto  trápilo,  “což  snad  nikdo  z  nás
v průběhu  let,  co  mečíky  pěstujeme,  ještě  nepamatuje“  podepsala  na  letošním
hlasování.

umístění název kód počet
1. míst

body
celkem

vystavoval

1. RIGEL EXOTIC 479 Vác 09 LM 16 76 J. Beneš
2. PATRÍCIA M 476-66 Mego 99 EM 11 56 JUDr. F. Strnad
3. ČERNÝ KÁMEN 458 Kov 93 EM 10 55 J. Beneš
4. 147 Domský 12 40 Jos. Král
5. CARNIVAL TIME 421 Fra 79 LM 5 34 JUDr. F. Strnad
6. ABRAXAS II 486 Rýp 12 M 3 27 J. Beneš
7. SPLNĚNÉ PŘÁNÍ 468 Mit 12 EM 6 25 J. Beneš
7. JANTARNAJA BALTIKA 523 Gro 85 M 5 25 JUDr. F. Strnad
7. HEFAISTOS 454 Rýp 04 M 3 25 J. Beneš
8. SPIRITUAL 498 Dom 09 M 3 21 Jos. Král
9. CASTOR EXOTIC 495 Vác 11 LM 3 20 J. Beneš
10. PROCYON EXOTIC 373 Vác 09 LM 4 17 J. Beneš

Výstavu jistě  obohatily  pěkné klasy  semenáčů pana Ing.  Vladimíra  Domského
dovezené panem Josefem Králem.

Postřehy vepsané do  pamětní knihy:
„Provedená výstava k 40. výročí ČZS Staňkov, aranžmá krásné, pouze květy jsou

poměrně  malé  velkým suchem,  což  je  pro  výstavu škoda.  Do dalších  let  hodně
zdraví.“

„Výstava  byla  famózní,  květy  úžasné  a  lidé  příjemní.  Děkujeme Vám moc  za
zážitek.“
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 Tak co dodat, podle pořadatelů byla výstava úspěšná, divákům se líbila. A tak si
jen můžeme přát, pokud příroda a hlavně počasí dovolí „snad se extrémní počasí
letošního léta už nebude opakovat“,  aby nám diváci  zůstali  věrni  a výstavy se i
nadále líbily.

8 fotografii z této výstavy naleznete na: http://www.gladiris.cz/vystavy.htm 

Hodnocení výstavy mečíků v městě Bytča 2015

GRAND CHAMPION výstavy: SHOWBOUND – vystavovatel P. Šmída.

SEVERKA pokřtěný bílý semenáč 13/10Š – vystavovatel P. Šmída, šlechtitel I. Šaran.

Sorty velikost skupina 100-200: Sorty 300:
1. XIXI – vystavovatel I. Šaran 1. MISS BARBIE – I. Šaran
2. COOL WHITE – P. Šmída 2. WHITE SONG – P. Šmída
3. JOKDARIS – P. Mimránek 3. CHERRY PINK – P. Šmída

Sorty 400: Sorty 500:
1. CLARENCE'S CHOICE – P. Lader 1. ALBÍNA – A. Mikulášek 
2. DRYADA – P. Šmída 2. KLEOPATRA – P. Lelek
3. BELLEVUE – P. Šmída 3. BIG BEN – I. Šaran
 
Skupina 3 klasy, sorty i semenáče:
1. Semenáč 8/11Š – I. Šaran
2. Semenáč 15/10Š – I. Šaran
3. PATRICIA ANN – P. Šmída

Skupina novošlechtění 200-300: Skupina novošlechtění 400:
1. Sem. 55/11Š – P. Šmída 1. Sem. 23/11Š – P. Šmída
2. Sem. 58/11Š – I. Šaran 2. Sem. T7-45-10 – P. Šmída
3. Sem. 15/10Š – I. Šaran 3. Sem. 20/11Š – I. Šaran

Skupina novošlechtění 500: Skupina Exoty: 
1. Sem. 43/10Š – I. Šaran 1. VÍNOVÁ KRAJKA – P. Šmída
2. Sem. 50/14Š – I. Šaran 2. PATHOS – P. Šmída
3. Sem. 11/1091 Bel. – P. Majtan 3. MARČET – D. Slošiar

Expozice:
1. místo P. Šmída 4. místo J. Kocian
2. místo I. Šaran 5. místo J. Belička
3. místo P. Lelek 6. místo D. Slošiar

Hodnotila  komise:  Předseda  Petr  Mimránek,  členové  Mgr.  Zdeněk  Šourek,  Ing.
Stanislav Novotný, Ján Mindár, P. Zachar.
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I  přes  velmi  nepříznivé,  horké  počasí  byly  vystaveny  klasy  vysoké  kvality.
Hodnocení  se  podařilo  dokončit  ještě  před  otevřením  výstavy,  aby  mohlo
proběhnout křtění sorty Večerka. Květy se hodnotily podle podmínek stanovených
pořadateli  výstavy  (hodnoceny  byly  pouze  květy  k  tomu  určené  samotnými
vystavovateli,  což  komisi  značně  usnadnilo  práci).  Mnoho  vynikajících  exponátů
nebylo hodnoceno i pro jen malou překvetlost. Také pro velký počet vynikajících
klasů u skupiny novošlechtění byla hodnocena i vel. skupina 500. Velké zastoupení
měla skupina 3 klasy, ocenění by si určitě zasloužila sorta PETRA od pana Mindára a
velká kytice sorty Thália od Petra Leleka, sorta JURIJ LUŽKOV Dušana Slošiara byla
aspirantem na vysoké ocenění,  ale  byly  na  ní  známky  mírné  překvetlosti,  proto
nebyla hodnocena. Poděkování si zaslouží organizátoři Jozef Kocian a ostatní členové
Gladioly Martin a také všichni vystavovatelé ze Slovenska, Polska a Čech.

Video a 127 fotografií z této výstavy naleznete na: 
http://www.gladiris.cz/vystavy.htm 

Výstava mečíků v Rapotíně
Božena Kocůrková

Základní organizace Českého zahrádkařského svazu v Rapotíně uspořádala v KKC
Rapotín ve dnech 8. – 9. srpna 2015 výstavu mečíků.

Přes nepřízeň počasí – tropická vedra,  za cenu zvýšených nákladů, obětavého
úsilí  našich  vystavovatelů,  díky  klimatizovanému  sálu,  a  nápaditému  uspořádání
výstavy  "Mečíků"  našimi  členy  zejména  paní  Libuši  Tučkové  a  aranžérce  paní
Helence Foukalové (která mimo jiné aranžuje květiny na akcích jako Obecní ples,
Vesnice roku, Rapotínské slavnosti), se zdařilo vytvořit krásnou výstavu. Vystavovalo
se  celkem  asi  850  ks  mečíků  a  ostatních  květů,  které  se  podařilo  udržet  v
mimořádné kvalitě po celou dobu výstavy.  Svědčí  o  tom i  čtyřicet  zápisů v naší
kronice: z Havířova, Prahy, Mohelnice atd. Jeden za všechny: Květinovou výstavu v
Rapotíně  mají,  až  z  té  krásy  dech  se  tají.  Oku  lahodí  pestrá  paleta  barev  od
sněhobílé po temně rudou jako krev. Velké uznání by mělo být odměnou – za rok se
zase budeme těšit na viděnou. Stálice ze Šumperka J + H. 

Vyhodnocení:
Kategorie 500: Gratulace naší člence Janě Kristkové za 1. místo křehkých bílých

květů  odrůdy  FILEMON,  2.  místo  PARADOX  –  Petr  Zagora  a  3.  místo  MAJA
PLISECKAJA – Petr Zagora.

Kategorie 400: MILEESH – Petr Zagora, 2. místo PURPURNYJ – Petr Mimránek, 3.
místo GOLDEN FANTASY – Josef Chlebiš.

Kategorie 300: 1. místo CENTERPIECE – Josef Chlebiš, 2. místo DANDY – Petr
Zagora a 3. místo PROCYON EXOTIC – Petr Zagora,

Kategorie  semenáče:  1.  místo  CLK-10  –  Jan  Klimeš,  2.  místo  CPY-5  –  Petr
Mimránek, 2. místo 8/11š – Petr Zagora, 3. místo CKZ-3 – Petr Mimránek.

Náš okresní předseda pan Zdenek Hudos vyhotovil celkem 12 čestných uznání pro
vyhodnocené  květy  Děkuji  vystavovatelům  panu  Petru  Mimránkovi,  Novotnému,
Zagorovi,  Chlebišovi,  Klimešovi  a  paní  Straníkové.  Dále  děkuji  panu Waniekovi  z
Postřelmova,  panu  Badalovi  ze  Zábřehu,  manželům  Temnyakovým  z  Rejchartic,
Bludovské oranžériii, také všem, kteří darovali květiny i těm, kteří zapůjčili vlastní
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výpěsttky  pro  aranžování  výstavy.  Poděkování  patří  také  pracovníkům  KKC,
starostovi obce, našim myslivcům za kvalitní myslivecké speciality a také chovatelům
okrasného ptactva z Nového Malína. Opět naše výstava byla doplněna panenkami s
rodokmenem,  předvedením  paličkování,  obohacení  výstavy  výpěstky  bylin  Jany
Burdové Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě, v době konání výstavy a uklidu
po skončení výstavy. Chtěla bych poděkovat panu Karlu Potměšilovi za nádherné
fotografie.

Rapotín hostil 53. ročník výstavy mečíků, lilií a krásy, která k tomu náleží!

Druhý srpnový víkend patřil  v Rapotíně výstavě květin.  I přes tropické počasí,
které v těchto dnech panuje, se podařilo organizátorům shromáždit na 500 květin.
Na dnešní dobu neuvěřitelným 53. ročníkem pokračovala výstava, která za více než
půl století svého konání hostila v roli vystavovatele téměř každou rodinu z Rapotína.

Výstava, přežila politické režimy, povodně, vyhoření kulturáku, je stále místem,
které si nenechají ujít stovky návštěvníků. Možná to nejsou jen milovníci květin, ale
díky rodinnému předávaní informací vědí, že zde vystavoval  dědeček, otec, nebo
strýc.

Možná i kvůli novému obecnímu úřadu byla koncepce jiná, než ji znali z minulých
let návštěvníci. Hned u vchodu měla své umělecké zázemí Marie Fusková, která před
zraky  příchozích  tvořila  nádherné  předměty  z paličkované  krajky.  „Byla  jsem  již
v důchodě, když jsem začala docházet do šumperské Vily Doris, kde vedla kroužek
paličkování  skvělá  umělkyně v tomto oboru  Jirásková  z Mohelnice.  Trvalo  to  dvě
zimy, než jsem pochytila všechny zásadní zkušenosti,“ vysvětluje Marie Fusková.

Skupinka žen, která má podobné zkušenosti se schází v základní škole v Loučné
nad Desnou. „Je nás sedm, ale budeme velmi rády, když mezi nás přijde další člen,“
říká  Marie.  Její  kloboukové  paličkované  výrobky,  které  se  mohou,  bez  nadsázky
nazvat umělecká díla, tvoří 42 hodin! „Je to skvost a skutečně druhý takový není,“
dodává Marie.

Pomalu se blížíme k velkému sálu a vidíme skutečnou krásu. Dnes již patnáct let
důchodkyně,  dříve  designérka,  maluje  pastelem  květiny.   „Vystavovala  jsem  již
v Bludově, Losinách, Novém Malíně,“ vysvětluje Alena Pecáková. „Teprve v důchodu
si mohu svého koníčka užívat naplno,“ dodává malířka.

Vstupujeme do sálu kulturního domu v Rapotíně, který je plný květin. Jeden květ
hezčí, než druhý. Schválně jsme jeli hned v sobotu ráno, aby květy byly pro pořízení
fotografii  co nejhezčí.  „Instalovali  jsme výstavu od  pátku od  osmi  hodin,  až  do
večera do osmi hodin,“ říká předsedkyně Božena Kocůrková, která doplňuje. „První
schůzku  jsme  měli  již  30.  července  a  umyli  jsme všechny  vázy.  ZO  zahrádkáři
v Rapotíně  má  49  členů,  ale  aktivně  pomáhalo  při  výstavě  25  členů,“  říká
předsedkyně Kocůrková.

Božena Kocůrková sama připomenula, že členem ZO zahrádkářů je osmnáctý rok.
Pod jejím vedením se jedná již o druhou výstavu. „Letos jsme chtěli změnu. Květiny,
krása  to  přece  patří  k sobě,“  říká  předsedkyně,  tak  jsme zvolili  tuto  kombinaci.
„Vlastně jsme udělali novou koncepci. Jen jsme ponechali skvělé jídlo od místních
myslivců, které se těší neuvěřitelné oblibě.“

To  vystihla  předsedkyně  Kocůrková  velmi  výstižně.  V sobotu  dopoledne,  tedy
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v den zahájení výstavy nejvíce lidí spěchalo první si něco zakousnout a pak teprve si
v klidu prohlédli výstavu.  Zvěřinové speciality připravoval tradičně Myslivecký spolek
Bukova Rapotín, kterému předsedá Petr Božovský.

Spolek má osm členů, ale rád by přijal další zájemci. Společné akce – Výstava
mečíků – se zúčastňují již třetím rokem a třetím rokem je úspěch rok od roku lepší.
„Připravili jsme tři sta porcí, říká Petr Božovský. „Loni bylo vše vyprodáno, během
dne a dnes to vidím tak na půl dne,“ říká s úsměvem a dodává: „Fakt to chce mladé
posily“.

Vstoupili  jsme do hlavního sálu. Nádhera a neuvěřitelná vůně se linula všude.
Vítězné  květiny  se  mohly  pochlubit  i  svým  oceněním.  Každá  měla  před  sebou
cedulku, kde bylo uvedeno, co dotyčný květ a jeho pěstitel vyhrál. „Velmi děkujeme
Zdeňku Hudosovi ze Šumperka, že nám pomohl vyrobit diplomy,“ říká předsedkyně.

Zaujal nás stůl, kde mimo hlavní ceny bylo naaranžováno mimořádné množství
nádherných, vysokých a velkokvětých mečíků. Celý stůl  si  mohla v letošním roce
dovolit vypěstovat Jana Kristková z Rapotína. „Pěstuji mečíky třetím rokem. Druhým
jsem  vyzkoušela  mezi  mečíky  zasadit  kukuřici  a  vyplatilo  se  mi  to.  Květy  jsou
nádherné. Přijel pěstitel z Postřelmova, který je měl o poloviny menší, než mám já,“
vysvětluje Jana Kristková.

Na letošní rapotínské akci, mimo úctihodné délky konání, je zajímavé, že všechny
zmiňované ženy: Božena Kocůrková, Jana Kristková i Marie Fuksová si svoji zálibu i
potěšení mohly dovolit až jako důchodkyně.

Každá obec si hýčká svoji tradici a Rapotín si oprašuje ty své, o kterých sami
obyvatelé  vědí,  že  to  je  základ  vzpomínek:  Akce  zahrádkářů,  fotbalistů,  hasičů,
Rapipy,  společné pochování basy, pinčes cup a mnoho dalších patří  mezi  základ
občanského života na vsi.

Fotografie z této výstavy naleznete:
http://www.sumpersko.net/fotogalerie/Vystava-meciku-v-Rapotine-I--1246#obsah 
http://www.sumpersko.net/fotogalerie/Vystava-meciku-v-Rapotine-II--1247#obsah 

Letní Flóra 2015
Ing. Pavlína Švecová

V letošním  roce  se  Letní  Flóra  nesla  v duchu  didaktickém  a  výukovém  pro
všechny  generace.  Motto  letošní  výstavy  bylo  „Od  semínka  ke  Sklizni“.  Celou
výstavní  plochu  provázel  kvíz  věnovaný  právě  jednotlivým  růstovým  fázím  ať
kvetoucích rostlin v pavilonu B, tak třeba i ovoce a zeleniny v pavilonu C. Návštěvníci
si  mohli  vyzkoušet,  zda vědí  jak se dělí  například květenství  nebo plody.  Jak se
nejčastěji  rozmnožují gladioly. Jak se projevuje nedostatek světla na rostlinách a
mnoho  dalších  otázek.  Kvízu  se  zúčastnilo  přes  200  návštěvníků,  za  což  jim
děkujeme, a doufáme, že se jim didaktická část výstavy líbila, třeba je inspirovala,
nebo je i něco naučila.

I přes velmi náročné letošní počasí na pěstování jakékoliv rostliny, se květinové
části výstavy se zúčastnili tito vystavovatelé Jaroslav Koníček, Petr Mimránek, Ivan
Šaran,  Lubomír  Rýpar,  Jana  Čermáková,  Vilém  Tomíček  a  Milada  Schlingerová.
Tímto jim všem moc děkujeme a těšíme se, že v příštím roce nám bude přát počasí
a účast vystavovatelů bude mnohem vyšší.
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Jako každý rok Český zahrádkářský svaz udělil několik cen o nejlepší expozice.
1. místo získal  Jaroslav  Koníček,  2.  místo získal  Ivan Šaran,  3.  místo získal  Petr
Mimránek  za  expozice  gladiolů.  Čestné  uznání  bylo  uděleno Janě  Čermákové za
krásnou expozici jiřin.

Do nastávajícího roku bych vám ráda všem popřála klidné počasí pro růst gladiolů
a ostatních rostlin. A budu se těšit na setkání na Letní Floře 2016. 

Výstava Rajecké Teplice 2015

Ve dnech 25.  –  26.  7.  2015  se  konal  už  14.  ročník  výstavy  mečíků v tomto
lázeňském městě jižně od Žiliny. Výstavu pořádali členové Gladiola Martin a to Juraj
Belička, Peter Lelek, Peter Láder, Dušan Viluda, Jozef Kocian, Viliam Paulíny, Ján
Mindár, Mária a Mário Kajsovci, Teofil Zachar, Milan Majtán a Mária Windischová.
Přes velmi  včasný termín výstavy  se podařilo  vystavit  přes  400 kvalitních  květů,
které  obdivovalo  přes  1000  návštěvníků.  Výstava  byla  doplněná  množstvím
nápaditých aranžmá Márie Windischové, která v této době oslavila 50. narozeniny.
Vítězem této výstavy se stal semenáč Teofila Zachara, který má pracovní označení
772002. Dvě videa z této výstavy naleznete na http://www.gladiris.cz/vystavy.htm.

Výstava mečíků Žilina 2015

Na konci sezony ve dnech 24. – 25. 8. 2015 uskutečnil spolek Gladiola Martin
poslední  výstavu mečíků v přízemí  sídla  budovy samosprávného  Žilinského kraje.
Pomocnou ruku,  při  zajištění  této výstavy podal  poslanec Jozef  Juriš,  který  i  při
zahájení výstavy pokřtil semenáč Petra Leleka Le-23, jménem „HRADISKO“. I přes
nepříznivé suché  počasí  dali  dohromady tradiční  vystavovatelé  spolku  okolo  500
mečíků.  Navíc  tentokrát  se  zúčastnil  i  Alojz  Mikulášek,  který  výstavu  doplnil
nádhernou kolekcí  jiřin. Tradičně výstavu doplnili  aranžérky Majka Windischová a
Mária  Lokajová  nádherným  aranžmá.  Na  výstavě  už  tradičně  nechyběla  místní
televize Severka, která o výstavě natočila pěkný šot, který si můžete prohlídnut na
http://www.gladiris.cz/vystavy.htm.

 

Výstava Moravec 2015
Zdeněk Bárta

Na  výstavu  v  posledním víkendu  července  jsem měl  květy  nejkvalitnější.  Od
poloviny srpna se kvalita i délka klasů zhoršovala. U nás téměř nepršelo, velká vedra
a silný jihovýchodní velmi teplý vítr, květy úplně deptal. Zúčastnil jsem se tří výstav
a na čtvrtou dodal květy, aby je vystavili mým jménem. Některé kultivary nebylo
možno  vystavit,  i  když  v  jiných  podmínkách  by  byly  výborné.  Přeposílám video
z výstavy na Moravci, kterou pořádal náš člen Břetislav Roudenský s přáteli. Video
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naleznete na http://www.gladiris.cz/vystavy.htm. Výstava je již dobře zakotvená a
tak přišlo 1200 návštěvníků, stejně jako loni. Myslím si, že je to dobrá návštěvnost
na menší obec a bez jakýchkoliv dotací. Vystavovali jsme: já, Ing. D. Poláček, Eva
Hamacher mečíky a B. Roudenský jiřiny.

Květy pro Lidice 2015

21.  května  2015  byl  ve výstavní  síni  Pod  Tribunou  zahájen  9. ročník  výstavy
kosatců a irisů Květy pro Lidice.

Tradiční výstavu pořádal již 9. rokem Český zahrádkářský svaz, Územní sdružení
Kladno  ve spolupráci  s Památníkem  Lidice.  Jako  každoročně,  z naší  organizace
Gladiris, květy dovezli Ing. Zdeněk Krupka 34 váz, 52 odrůd, Ing. Dušan Slošiar 23
váz, 45 odrůd a Ing. Pavel Nejedlo 21 váz 77 odrůd. Výstavu doplnili ještě Botanická
zahrada Troje 6 váz, 15 odrůd a Prúhonice 12 váz, 26 odrůd. Výstava byla doplněna
16 květinovými dekoracemi Lidických žen a nádhernými výtvarnými prácemi žáků
okolních škol a školek. Cílem výstavy je uctění lidických obětí. Slavnostního otevření
výstavy se zúčastnily přeživší lidické děti paní Marie Šupíková, pan Pavel Horešovský
a paní Jana Hanzlíková.

Odborné slovo k výstavě pronesl  zástupce Českého zahrádkářského svazu pan
Josef  Jandík.  Hudební  vystoupení  zajistily  děti  z buštěhradské  základní  školy  pod
vedením paní Anny Holeyšovské.

Foto ze zahájení výstavy naleznete: 
http://www.lidice-memorial.cz/pamatnik/stalo-se/vernisaz-vystavy-kvety-pro-

lidice-2015 a 33 fotek na: http://www.gladiris.cz/vystavy.htm 

Nejlepších 10 gladiol v roce 2015 - anketa pěstitelů
Petr Šmída

Vážení pěstitelé,
jelikož se oficiální anketa nejlepších gladiol několik let pro Gladiris nevyhlašuje a

nezpracovává, rozhodl jsem se ji převzít pod svou záštitu. Protože tato myšlenka ve
mně "uzrála" až v pokročilé fázi vegetace, nechtíc ovšem letošní anketu posunout až
na příští rok, rozhodl jsem se operativně sepsat nástřel pravidel a umístit na svůj
web a mailem oslovit všechny členy Gladirisu a Gladiola Martin, kteří mají veřejně
dostupné mailové adresy. 

Mým přáním bylo od každého pěstitele získat pocitové pořadí deseti nejlepších
kultivarů  pro  rok  2015.  Samostatnou  kapitolou  bylo  zvolit  vhodný  kompromisní
systém bodování. Po zvážení  všech atributů jsem se rozhodl pro formát: první a
druhá odrůda dostane 5 bodů, třetí a čtvrtá 4 body, pátá a šestá 3 body, sedmá a
osmá 2 body, devátá a desátá 1 bod. Tím se trochu omezil vliv jednotipů, avšak
stále jim dával určitou šanci se umístit. Termín odevzdání anketního lístku byl zvolen
do  konce  října  z  jednoho  prostého  důvodu  -  do  té  doby  jsme  s  to  posoudit
objektivně kvalitu kultivarů a také bude anketa zveřejněna v prosincovém vydání
Gladirisu  a  pěstitelé  se  tak  mohou  operativně  řídit  jejími  výsledky  z  důvodu
doplňování některých kultivarů již pro aktuální sezónu.
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Ankety se zúčastnilo celkem 22 pěstitelů - někteří se mi omluvili, že buď gladioly
nepěstují,  nebo není  letos co hodnotit,  mnozí  nereagovali  vůbec.  Na hlasovacích
lístcích se objevilo celkem 133 kultivarů gladiol.

Z ankety lze učinit dva obecné závěry, které bych rád zmínil: 
1.)  Hlasující  dali  v  drtivé  většině  přednost  tuzemským  kultivarům  na  úkor

zahraničních. Z toho lze usuzovat, že buď zahraniční kultivary ve své kvalitě České a
Slovenské nepřekonávají nebo zde nejsou tolik rozšířené. 

2.) Pokud vytvoříme pomyslnou linii od deseti obdržených bodů výš, dostaneme
18 kultivarů,  z nichž 55% je od L. Rýpara (5x) a J. Václavíka (5x), kteří  ve své
šlechtitelské práci  kladou velký důraz na vitalitu, množivost  a plasticitu kultivarů.
Jelikož sám z těchto pomyslných osmnácti cv. pěstuji šestnáct, je to známka toho,
že se s nimi netrápím, dobře rostou a nevykazují  pěstitelské problémy. Hlasující
tedy, mimo estetické kvality, kladli  velký důraz na pěstovatelnost kultivarů. Krása
sama o sobě, pokud je kultivar nevitální, nestačí. Tyto mečíky se totiž diskvalifikují
samy. 

Po prostudování  ankety  si  jistě  nějaká  další  stanoviska sestaví  každý pěstitel.
Ankety se zúčastnili: Petr Šmída, Tomáš Papay, Peter Láder, Zdeněk Bárta, Lubomír
Rýpar,  František  Jícha,  Jaroslav  Beneš,  Jaroslava  Zbranková,  Jiří  Petr,  Anna
Gerlíková,  Věra Vrbová, Dáša Mikuláštiková, Márie Pohořelá,  Alojz  Mikulášek,  Ján
Mindár,  Jaroslav  Koníček,  Dušan  Slošiar,  Libuše  Jampílková,  Václav  Rokos,  Petr
Zagora,  František  Kuchař  a  Petr  Mimránek,  kterým  bych  chtěl  ještě  jednou
poděkovat. 

pořadí jméno kultivaru šlechtitel body celkem
1. DANDY (Rýpar 2010) 31
2. OLYMPIA (Václavík 2005) 30
3. JIŘÍ VÁCLAVÍK (Václavík 2009) 27
4. BARBORKA (Rýpar 2008) 19
5. RAJATHOS (Belička 2011) 17
6. PROCYON EXOTIC (Václavík 2009) 16
7. - 8. PETRA (Mimránek/Šaran 2001) 15
7. - 8. SAMBA (Václavík 1998) 15
9. ROMANKA (Václavík 2010) 14
10. - 12. ABRAXAS II (Rýpar 2012) 13
10. - 12. CHEERY PINK (Hartline 2013) 13
10. - 12. PEKLO (Rýpar 2015) 13
13. ZLOMENÉ SRDCE (Lelek 2013) 12
14. - 16. BAMBI (Šaran 2015) 11
14. - 16. CLARENCE´S CHOICE (Brasher 1993) 11
14. - 16. OF SINGULAR BEAUTY (Welcenbach 1992) 11
17. DOMINA (Rýpar 2013) 10
18. STŘÍBRNÝ LOSOS (Novák 2011) 10
19. - 20. IVORY QUEEN (Šaran 2004) 9
19. - 20. VANILKA (Mikulášek 2014) 9
21. - 22. MARGET (Murín 2005) 9
21. - 22. PATHOS (Rýpar 2015) 9
23. VÍNOVÁ KRAJKA (Mego/Slošiar 2011) 8
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24. - 25. GLADIRIS (Šaran 1997) 8
24. - 25. NEW AGE (Šaran 2005) 8
26. GRANÁTOVÉ SLZY (Novák 2012) 7
27. - 33. AMETHYST (Domský 2012) 6
27. - 33. MÁJOVÝ KVĚT (Kovařík 1991) 6
27. - 33. MODRÝ PROGRAM (Rýznar 1981) 6
27. - 33. RÁJ SRDCE (Mimránek 2006) 6
27. - 33. REMUS (Václavík 2004) 6
27. - 33. RŮŽOVÁ SONÁTA (Mimránek 2007) 6
27. - 33. SANTA MARIA (Šaran 2015) 6
34. - 36. ANT. PEETERS (Peeters 2008) 5
34. - 36. MAMMA MIA (Koníček 1997) 5
34. - 36. REGENT (Domský 2013) 5
37. - 40. DEANNA (Madeson 2002) 5
37. - 40. KAMZÍK (Mikulášek 2015) 5
37. - 40. PINK ELEGANCE (Koníček 1996) 5
37. - 40. YES (Madeson 2003) 5
41. SIRAEL (Koníček 1995) 4
42. - 60. AARALYN (Alleman 2007) 4
42. - 60. BABSBILL (Peeters 2011) 4
42. - 60. BLUE EFFECT (Koníček 2013) 4
42. - 60. CARAVAN (Euer 1987) 4
42. - 60. CRAZY IDEA (Šaran 2013) 4
42. - 60. ELEGANT (Lelek 2009) 4
42. - 60. FIREBALL II (Bates 1994) 4
42. - 60. GOLDEN FANTASY (Šaran 2006) 4
42. - 60. CHIMÉRA (Hajduček 1974) 4
42. - 60. JARNÍ OBLEVA (Rýpar 2003) 4
42. - 60. KAČENKA (Ehl 2013) 4
42. - 60. KOKETKA (Rýpar 2014) 4
42. - 60. KRÁL TRHU (Adamovič 2006) 4
42. - 60. MR. MARTIN (Gruber 2008) 4
42. - 60. ORANGE EXPERT (Lelek 2015) 4
42. - 60. PARADOX (Rýpar 2010) 4
42. - 60. SHOWBOUND (Hartline 2008) 4
42. - 60. SUPERLATIV (Rýpar 2004) 4
42. - 60. ŠEPOT (Novák 2006) 4
61. - 62. AORTA (Novák 2012) 3
61. - 62. STAR PERFORMER (Hartline 2007) 3
63. - 86. BEST BET (Euer 2010) 3
63. - 86. BRONZE STAR (Šaran 2005) 3
63. - 86. COFFEE (Lelek 2011) 3
63. - 86. COOL WHITE (Hartline 2008) 3
63. - 86. CROWNING GLORY (Hartline 2006) 3
63. - 86. ČESÍLKO (Rýpar 2006) 3
63. - 86. FEŠANDA (Belička 2011) 3
63. - 86. HETÉRA (Rýpar 2014) 3
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63. - 86. KAROLINKA (Machala 2005) 3
63. - 86. KAVROS (Koníček 2015) 3
63. - 86. MARSIANKA (Murin 1987) 3
63. - 86. MORAVSKÁ KRAJKA (Kovařík 1993) 3
63. - 86. NAJÁDA (Rýpar 2007) 3
63. - 86. SESTRA ŠTĚSTÍ (Rýpar 2005) 3
63. - 86. SOFI (Lelek 2015) 3
63. - 86. SONG (Melich 1994) 3
63. - 86. STARÁ KRAJKA (Machala 1993) 3
63. - 86. ŠOKOLADNICA (Jevdokimov 1981) 3
63. - 86. VAMBERSKÁ KRAJKA (Koníček 2000) 3
63. - 86. VEČERNAJA MELODIA (Dybov 2004) 3
63. - 86. WOWZER (Madeson 2011) 3
63. - 86. WHITE SONG (Koníček 2013) 3
63. - 86. XAVIER (Lelek 2012) 3
63. - 86. ZLATÍČKO (Rýpar 2000) 3
87. LEDOPÁD (Rýpar 2010) 2
88. - 109. ALBÍNA (Václavík 2012) 2
88. - 109. AMIS (Václavík 2009) 2
88. - 109. ČERNÝ KÁMEN (Kovařík 1989) 2
88. - 109. ELIGOR (Koníček 2012) 2
88. - 109. ESTER (Rýpar 2010) 2
88. - 109. GENERÁL PATTON (Koníček 1996) 2
88. - 109. GUSSY UP (Madeson 2009) 2
88. - 109. HIGH HONOR´S (Hartline 2006) 2
88. - 109. LAUGARICIO (Jurík 1998) 2
88. - 109. LEVANDULOVÁ

RAPSODIA
(Roman 1993) 2

88. - 109. LVÍ SRDCE (Domský 2015) 2
88. - 109. MIERA PIPE (Zakis 2005) 2
88. - 109. MINAŘÍK´S MEMORY (Koníček/Minařík 2000) 2
88. - 109. ORIENTAL GREEN (Šaran 2015) 2
88. - 109. PASSOS (Partners 2006) 2
88. - 109. PAX (Václavík 2002) 2
88. - 109. PINK LADY (Roberts 1982) 2
88. - 109. RIGEL EXOTIC (Václavík 2009) 2
88. - 109. RUBÍNOVÁ HVIEZDA (Mego 2001) 2
88. - 109. TANTASTIC (Cartnell 1991) 2
88. - 109. VČELÍ SEN (Mimránek 2013) 2
88. - 109. WARIS (Exclusive 2005) 2
110. - 133. AZ-LEMON (Adamovič 1994) 1
110. - 133. BABY GIRL (Koníček 1998) 1
110. - 133. BOHYŇA (Mikulášek 2012) 1
110. - 133. ČERNÝ TANEČNÍK (Koníček 1996) 1
110. - 133. FRAGRANT LADY (Peeters 2008) 1
110. - 133. HARETH (Václavík 2009) 1
110. - 133. HATTRICK (Rýpar 2011) 1
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110. - 133. HESTIA (Václavík 2007) 1
110. - 133. JUNG BEAUTY (Creber 2009) 1
110. - 133. LA BAMBA (Mimránek 2010) 1
110. - 133. MAXIM (Mikulášek 2013) 1
110. - 133. MODELÍNA (Rýpar 2013) 1
110. - 133. NEBESKÁ BRÁNA (Koníček 2001) 1
110. - 133. NOE (Šaran 1998) 1
110. - 133. NOVA LUX (K & M 1965) 1
110. - 133. ORANŽOVÁ HVĚZDA (Kovařík 2007) 1
110. - 133. PATRICIA ANN (Longhenry 2007) 1
110. - 133. PINK FANTASY (Coon 1981) 1
110. - 133. RAJSKAJA PTÍČKA (Krašeninnikov) 1
110. - 133. RED LASSER (Lelek 2010) 1
110. - 133. ROBERT S. (Sprinkle 2003) 1
110. - 133. SUBRETA (Rýpar 2013) 1
110. - 133. SUNNY DAY (Šaran 2005) 1
110. - 133. YELLOW ROSE (Hartline 2010) 1

Celkovou anketu, včetně jednotlivých hlasovacích lístků pro kontrolu, naleznete na
http://www.gladiris.cz/aktuality.htm 
 

Anketa na rok 2016
Petr Šmída

Pěstitelskou anketu nejlepších deseti kultivarů gladiol z vašich zahrad a polí budu
v  roce  2016,  pro  organizaci  GLADIRIS,  zpracovávat  opět  já.  Ankety  se  může
zúčastnit  každý  pěstitel  nebo  milovník  gladiol,  který  bude  respektovat  pravidla
GLADIRISU, které níže sepisuji. Je mi jasné, že co člověk, to jiný názor na systém
ankety. Vždy se najde někdo, komu se nezavděčí a bude s ní a s jejími pravidly
polemizovat nebo nesouhlasit. Výsledné pořadí je totiž směsicí různých pěstitelských
pohledů, které se často s pohledem konkrétní osoby mohou lišit. 

A nyní již k pravidlům:
1. Vytvořte seznam 10 kultivarů v takovém pořadí, v jakém vás nejvíce v roce

2016 zaujaly. Do ankety by měly být zařazeny české, slovenské a zahraniční odrůdy
vedené v registrech na stránce www.gladiris.cz/evidencemeciku.htm - než napíšete
anketu, prosím, zkontrolujte si, zda kultivar vůbec existuje.

2. Jména kultivarů uvádějte správně napsaná, pro lepší dohledatelnost můžete
název  kultivaru  doplnit  o  jméno  šlechtitele  a  rok  introdukce.  Neexistující  nebo
nedohledatelné názvy gladiol  (pravopisné chyby a překlepy dohledám a opravím)
nedostanou  žádné  body  a  jejich  místo  zůstane  v  pořadí  prázdné,  bodově
neohodnocené.

3.  Neuvádějte  semenáče  pod  čísly  nebo  pracovní  jména  prozatím
neintrodukovaných gladiol – jedná se pouze o anketu kultivarů.

4. Termín zaslání ankety je dostatečně dlouhý, od 1. 9. 2016 do 15. 11. 2016,
abych  mohl  anketu  zpracovat,  a  ta  mohla  být  zveřejněna  již  v  zimním  vydání
časopisu GLADIRIS. Tímto termínem také zaručíme její aktuálnost a větší objektivitu,
jelikož se nám pěstitelská (výstavní) sezóna stále ještě vybavuje.
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5. Bodování bude následující: první a druhá odrůda dostane 5 bodů, třetí a čtvrtá
4 body, pátá a šestá 3 body, sedmá a osmá 2 body, devátá a desátá 1 bod. Tento
systém se mi zdá spravedlivý a osvědčil se v loňském roce, jelikož omezuje náhodné
jednotipy  (při  nízké  účasti  respondentů)  a  zároveň  jim  stále  dává  určitou  šanci
umístit se.

6. Z anketních lístků bude zveřejněno prvních 50 kultivarů s příslušným bodovým
ziskem. Při rovnosti bodů bude o pořadí rozhodovat vyšší četnost umístění kultivaru
v desítce nejlepších.

7. Anketní lístky zašlete na mailovou adresu smida.petr@gmail.com nebo poštou
na adresu:  Petr  Šmída,  Přepychy 47,  517 32 Přepychy.  Pokud nemáte mailovou
schránku zřízenou, jistě vám některý známý pomůže anketní lístek poslat za vás.

Jedinou šancí, jak anketu ovlivnit, je zúčastnit se jí. Anketa mnoho času nezabere
a jde tvořit v průběhu sezóny – do konce srpna bychom měli mít prakticky jasno.
Prosím, o co nejčasnější zaslání. Děkuji předem za vaše žebříčky.

Zahraniční novinky mečíků 2015

Peeters Enterprises:

B. NEMCOVA, 431 M (Ehl 2015) – Světle lososový se světle žlutou v jícnu a na
spodních lístcích, špičky lístků lososově růžové, 80 cm dlouhý klas nese 20
puků se 7 současně otevřenými trojúhelníkovými květy.

BEAUTY BRIGHT, 367 LM (Hartline 2015) – Červenorůžový, spodní lístky červené
se světlou pikotáží. Délka klasu 60 cm, otevírá 9 z 22 puků. Sem. CH 10-20,
Hot Pink x open.

BECONING MOON, 235 M (Jackson 2015) – Středně lososový s velkým krémovým
středem, klas 55 cm, 23-24 puků, 8-9 otevřených zřasených květů. Sem. CSJ
864, Audacious x open.

CHELSEA'S PINK, 443 M (Peeters 2015) – Světle růžový přecházející do bílého
středu, klas 65 cm, až 8 současně otevřených zřasených květů. Sem. LP 09-
938-7, My Darling x St Bernadette.

CORAL KING, 243 M (Frederick 2015) – Světle korálový se žlutou na spodním
lístku a v jícnu, klas 55 cm s 23 puky, 7 otevřenými. Sem. EF 05-4, About Face
x Yes.

CRINKLED CHARM, 456 M (Hartline 2015)  –  Středně růžový se širokou bílou
pikotáží na okrajích a bílým znakem v jícnu, klas 60 cm, 30 puků, 7 otevřených
zřasených květů. Sem. CH 10-28, Hot Pink x High Honors.

DARIN' KAREN, 241 LM (Frederick 2015) – Krémově růžový s červeným znakem
na spodním lístku, 21/7 puků. Sem. EF 08-7, 98-311 x Yes.

EARLY MORNING, 411 E (Peeters 2015) – Krémový, spodní lístek zelenkavě žlutý
s purpurovým znakem, klas 60 cm, 24 puků, 7-8 otevřených květů. Sem. LPR
09-963-1, Fragrant Fortune x LP 03-534-2.
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EXQUISITE, 400 M (Frederick 2015) – Bílý, zřasený a voskový, otevírá 12 květů z
25 puků na 65 cm dlouhém klasu. Sem. EF 20-11-72, Cotton Queen x Pink
Elegance.

LAVENDER CHIFFON,  373 M (Sander  2015)  –  Světle  levandulový,  do  středu
světlejší, na spodním lístku červenorůžová kresba, klas 65 cm, 25 puků, 8-9
otevřených květů. Lavender Masterpiece x Pulchritude.

LOVELY JANET, 400 EM (Peeters 2015) – Čistě bílý, určený speciálně pro produkci
řezaných květů, klas 65 cm, 7-8 otevřených zřasených květů. Sem. LP 09-967-
5, Early Icing x My Darling.

NOAH'S GREEN, 404 EM (Peeters 2015) – Zelený, středně zřasený a voskový,
otevírá 9 z 23 puků. Sem. LPR 08-941-1, LPR 03-584-4 x Fragrant Lady.

OPOCNO, 325 E (Ehl 2015) – Oranžový se žlutým středem, v jícnu červený znak,
klas 60 cm, 21 puků, otevírá 7 zřasených květů.

PIERCE'S DREAM, 278 M (Frederick 2015) – Sytě purpurový, na spodním lístku
malá krémová linka, klas 60 cm, 24 puků, 9-10 otevřených. Sem. EF 40-14,
Purple Haze x open.

SHARP LADY,  233  M (Jackson  2015)  –  Světle  lososový  se  žlutým středem a
červenou skvrnou z jícnu, klas 60 cm, otevírá 7 z 26 puků. Sem. CSJ 831-A,
Lady Edith x La Petite.

SKALKA, 312 EM (Ehl 2015) – Světle nazelenale žlutý, okraje mírně sytější, klas 65
cm, 26 puků, 7 otevřených.

SOPHISTICATION,  375 EM (Sander  2015)  –  Světle  až  středně  levandulový  s
purpurovým jícnem, neobvyklé posazení květů do dvou samostatných řad, klas
70  cm,  26  puků,  až  12  současně  otevřených  zřasených  květů.  Lavender
Masterpiece x Pulchritude.

WEIR GLAD, 453 LM (Peeters 2015) – Světle šarlatově červený s bílou linkou v
osách lístků, otevírá 10-12 květů z 25 puků na 60 cm dlouhém klasu. Sem. LP
09-925-1, Antoon Verbeek x Huron Silk.

Alleman Glads:

MAROON TUNE, 458 E (Berreth 2015) – Černočervený, raný, zdravý a množivý, 8
současně otevřených květů. Jungle Flower x open.

METRO, 454 EM (Labrum 2015) – Jasně červený, zřasený, současně otevírá 8 i
více květů. Ice Cap x Sailors Delight.

MIKAYLA,  202 M (Alleman 2015)  –  Světle  zelený,  zřasený,  voskový  s  velkým
počtem otevřených květů. Sem. N-67, Everafter x Impression.

PESCADERO ROSE, 463 M (Alleman 2015) – Světle růžový s lososovou a růžovým
proužkem na  spodních  lístcích,  10  současně  otevřených  květů.  Sem.  L-80,
Chandelle Rose x Sensation.

POSTLUDE,  445 M (Alleman 2015) – Středně růžový s bílým středem, drží   9
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otevřených květů. Sem. H-14, Socialite x Sailors Delight.

PURPLICIOUS, 178 (Madeson 2015) – Purpurová zřasená miniatura, dlouhý klas
otevírá 8-10 květů. Dobře roste a produkuje mnoho brutu.

Pleasant Valley Glads & Dahlias:

FLAMENCO  DANCER,  335  M (Hartline  2015)  –  Středně  lososový  se  žlutými
spodními lístky zvýrazněnými tmavorůžovou skvrnou, klas 60 cm, 24 puků, 8
otevřených zřasených květů. Count Chocula x American Dream.

LEMONY LIME, 205 M (Hartline 2015) – Světle žlutozelené okraje přecházejí do
sytěji žlutého středu, v jícnu růžový znak, 75 cm dlouhý klas nese 25 puků a
otevírá 8 zřasených květů. St Patty x open.

BERRY WINKLE, 201 M (Hartline 2015) – Bílý s růžovými znaky v jícnu, klas 60
cm, otevírá 9 z 22 puků. Hot Pink x open.

CREAM JUBILEE, 311 EM (Hartline 2015) – Krémový s růžovými znaky, klas 70
cm, 27 puků, 12 otevřených zřasených květů. Hot Pink x open.

QUIET SPLENDOR, 461 M (Hartline 2015) – Bledě růžový s tmavšími růžovými
znaky v jícnu, sytější lem lístků, klas 75 cm, 23 puků, 9 otevřených. Pandora's
Box x Candy Cane.

ARIZONA  SUNSET,  317  EM (Hartline  2015)  –  Sytě  žlutý,  vnější  lístky
naoranžovělé, klas 60 cm, 22 puků, 8 otevřených květů. American Dream x
open.

AMETHYST BEAUTY, 375 M (Hartline 2015) – Levandulový, přechází do bílého
středu,  spodní  lístek  tmavší,  klas  70  cm  s  26  puky,  8  otevřenými.  Star
Performer x open.

Honker Flats:

KNICKKNACK, 213 M (Hartline 2015) – Světle žlutý s červenou kresbou z jícnu,
výška 115 cm, klas nese 22 puků, 7 otevřených plus 7 v barvě. Sem. CH 11-
65, Pandora’s Box x Candy Cane.

KRIS KRINGLE, 453 M (Hartline 2015) – Světle oranžově červené okraje s velkým
krémově bílým středem, výška 130 cm, klas 70 cm, 22/7/6 puků. Sem. CH 10-
5, Show Stopper x Santa Claus.

VELVET  MASTER,  458  M (Powys-Lybbe  2015)  –  Tmavě  černočervený,
trojúhelníkové zřasené voskové květy, výška 140 cm, klas 70 cm, 26/8/6 puků.
Sem. PL 2006-17-01, Ebony Beauty x 97-07-13 (Red Ruffles x Lady Susan).

HARBOR LIGHTS,  285 EM (Selinger  2015)  –  Středně  žlutý  se žlutým jícnem,
výška 110 cm, klas 66 cm, 22-26/8/6 puků. Držitel Ed Squires Award 2013.
Sem. Sel 08-76, Star Performer x William Tell.

Manta Glads:

YOU & I, 401 (Markevičius 2015) – Bílý s červenými spodními lístky, 24 puků, 9-10
otevřených.
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LOOK DEEPER, 241 EM (Markevičius 2015) – Bledě růžový s tmavě malinovými
skvrnami, 23 puků, 9-10 otevřených a 7 vybarvených, výška 120 cm, klas 75
cm. Smutný Acant x Moskovskaja Ekzotika.

PRADJAPATI,  411 M (Markevičius 2015)  –  Krémově žlutý s  velkou karmínově
červenou skvrnou se žlutým pozadím na spodních a částečně i horních lístcích,
25 puků, 8-9 otevřených a 7 v barvě, výška 160 cm, klas 100 cm. Atklasme x
Plastake.

SUPERBRIGHT,  273  M (Markevičius  2015)  –  Světle  levandulový,  k  okrajům
sytější, 21 puků, 9 otevřených a 6 vybarvených, výška 120 cm, klas 76 cm.
Kopet Dag x unknown.

ZVILGSNIS,  421  M (Markevičius  2015)  –  Krémově  oranžový  se  světle
levandulovými  odstíny  a  velkou  tmavou  purpurovou  skvrnou,  23  puků,  8
otevřených  a  6  v  barvě,  výška  140  cm,  klas  90  cm.  Smutný  Acant  x
Moskovskaja Ekzotika.

Juris Bāze:

KRĀSAINĀ PASAKA, 313 EM (Bāze 2015) – Bíle narůžovělý, žluté spodní petály,
značené  červenými  rozmytými  jazyky.  21-22  puků,  6-7  otevírá,  šampion
výstavy v Rize 2012.

MAZĀ  KOĶETE,  113  EM (Bāze  2015)  –  Bílý  s  fialově  červenavou  skvrnou,
malovanou na žlutém spodním okvětním lístku, velmi krásná miniatura s 18-19
puky, 6 otevřenými květy, výšky 95 cm. Květy jsou velké 6 cm.

PUTNAPIENS, 311 EM (Bāze 2015) – Bíle krémový, žlutavý do hrdla, velmi bohaté
zkadeření,  výborné  uspořádání  květů.  25  puků,  10-11  květů  otevřených,
krémová krása.

ROZĀ RAPSODIJA, 245 M (Bāze 2015) – Jemně růžový, světle růžový do středu
květu, velmi krásné kadeření, 7-8 otevírá. 

VASARAS TEIKSMA, 277 M (Bāze 2015) – Purpurový s hlubokým řasením, vlny
(podobné vlnám na Baltu) jsou prokládány krémovou, až ke špicím okvětních
lístků. 17-18 puků, 10 květů otevřených v kvalitním uspořádání.

Laimonis Zaķis:

ATKLĀSME, 401 M (Zaķis 2008/2015) – Bílý se slabým krémovým nádechem, na
spodních lístcích velká růžovofialová skvrna.

BURVJU SPOGULIS, 443 M (Zaķis 2015) – Růžový s bílou na spodních lístcích.

FACE CONTROL,  473 M (Zaķis  2015)  –  Světle  fialově růžový,  spodní  lístek  s
tmavší kresbou na krémově žlutém pozadí.

KAPRĪZE, 411 M (Zaķis 2015) – Krémově žlutý s růžovou kresbou na spodních
lístcích.

KRIMINĀLTANGO, 395 EM (Zaķis 2015) – Kouřově hnědý s tmavě oranžovými
odstíny, oranžově červené skvrny.

33



RUDENS  LAPA,  425  M (Zaķis  2015)  –  Sytě  oranžový  s  občasným  kouřovým
nádechem, jazyk sytější.

STARU STĪGAS, 411 M (Zaķis 2015) – Krémově bílý s malinovými linkami středem
lístků.

Ruská federace:

OGNI SALJUTA , 467 M (Baranov 2015) – Purpurově malinový se žlutou kresbou v
hrdle, výška rostliny 140 cm, délka klasu 75 cm, nákvět 24/8 puků, velikost
květu 12 cm.

ŠUTKI KUPIDONA, 441 M (Baranov 2015) – Bledě růžový s červeným okem,
výška 125 cm, klas 75 cm, 25/8-9 puků, květ 12 cm.

POGOŽIE DEŇOČKI, 435 M (Baranov 2015) – Lososově růžový s červeným okem
na zelenožlutém pozadí, výška 140 cm, klas 80 cm, 24/9 puků, květ 12 cm.

ŠČEDRAJA DUŠA, 456 EM (Baranov 2015) – Sytě červený s krémovými žilkami,
výška 155 cm, klas 75 cm, 24/7-8 puků, květ 14 cm.

MOJA ROSSIJA, 454 M (Vasiljev 2015) – Červený, výška 150 cm, klas 60 cm,
22/9 puků, květ 13 cm.

BOŽESTVENNAJA LJUBOV,  445 M (Vasiljev  2015)  – Růžový s bílou  skvrnou,
výška 170 cm, klas 80 cm, 24/9 puků, květ 13 cm.

SAMORODOK, 467 M (Vasiljev 2015) – Malinový s nafialovělým lemem, výška 145
cm, klas 60 cm, 23/8 puků, květ 13 cm.

ČJORNAJA PANTERA, 458 M (Vasiljev 2015) – Černočervený, výška 160 cm, klas
60 cm, 23/8 puků, květ 13 cm.

GOLUBOJ PUĽSAR, 483 M (Lazarevič 2015) – Světle modrý, ke krajům sytější, na
spodních lístcích purpurově fialová skvrna, výška 130 cm, 20/8 puků.

BEZMJATEŽNOSŤ, 443 EM (Lazarevič 2015) – Světle růžový se sytějšími okraji,
na spodních lístcích zlatavé tóny, výška 140 cm, 20/8 puků.

AKVATORIJA LETA, 581 EM (Lazarevič  2015)  – Jemně namodralý,  k okrajům
sytější s tenkým světlým lemem, na spodním lístku modrofialová skvrna, výška
140 cm, 23/8 puků.

GIMNAZISTKA,  401  E (Lazarevič  2015)  –  Bílý  s  narůžovělými  špičkami,  na
spodním lístku růžová kresba, výška 130 cm, 20/8 puků.

KENAR, 412 EM (Lobaznov 2015) – Čistě světle žlutý, výška 160 cm, klas 75 cm,
22/10 puků, květ 13 cm.

DAČA, 401 E (Lobaznov 2015) – Bílý se zelenou ve středu, výška 140 cm, klas 70
cm, 23/9 puků, květ 12 cm.

KRASOTKA, 575 EM (Lobaznov 2015) – Zpočátku nazelenalý, později světle fialový
s tmavočervenou skvrnou na zeleném pozadí, výška 130 cm, klas 60 cm, 19/7-
8 puků, květ 14,5 cm.
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MEČTA  SELEKCIONERA,  436  EM (Lobaznov  2015)  –  Tmavě  lososový,  silně
zřasený, výška 130 cm, klas 70 cm, 22/10 puků, květ 12 cm.

DUET, 473 E (Lobaznov 2015) – Fialový se zelenou, výška 135 cm, klas 55 cm,
18/7 puků, květ 12,5 cm.

POTOMOK DŽANGLA, 556 E (Lobaznov 2015) – Tmavočervený, tvarem květu i
barvou připomíná cv. Jungle Flower, výška 140 cm, klas 60 cm, 19/8 puků,
květ 15 cm.

ABSOLJUT, 400 M (Rodičev 2015) – Čistě bílý, silně zřasený.

POLJOT FANTAZII, 465 M (Rodičev 2015) – Přelivy lososové a malinové barvy,
šampion výstavy v Sankt-Peterburgu 2014.

FABRIKA GRJOZ, 465 M (Rodičev 2015) – Jasně malinový, do středu světlejší, na
okrajích lístků tenký stříbřitý lem.

OLIMPIJSKIJ SOČI, 401 M (Rodičev 2015) – Bílý s malinově červenými skvrnami,
silně zřasený.

ZOLOTYE KUPOLA, 417 M (Rodičev 2015) – Zlatožluté a narůžověle oranžově
krémové  odstíny,  na  spodních  lístcích  tenké  malinové  střelky,  až  10-12
současně otevřených květů.

NOVOROSSIJA, 456 M (Rodičev 2015) – Sytě krvavě červený, zřasený.

CEREBRISTAJA KANVA, 467 M (Rodičev 2015) – Višňový se stříbrobílou kresbou
a lemem.

ESPRESSO, 495 M (Rodičev 2015) – Kouřový s kávovým odstínem, na spodním
lístku načervenalá skvrna s bílou střelkou.

SKAZOČNAJA  NOČ,  497  EM (Stěpanov  2015)  –  Červeno-malinovo-kouřový,
spodní lístky purpurové s tenkou krémovou čárkou, silně zřasený, 27/10 puků.

ŽARKIJ POLDEŇ, 414 EM (Stěpanov 2015) – Žlutý, horní  lístek světlejší,  silně
zřasený, 24/7 puků.

KLUBNIČNYJ SNEG, 443 EM (Stěpanov 2015) – Světle růžový, vnitřní lístky při
rozkvětu krémové, později světle růžové s bílým lemem, silně zřasený, 26/8
puků.

BEŽIN LUG, 303 M (Stěpanov 2015) – Zelený, po rozkvětu barva bledne až do
bílé, 26/8 puků.

OGNENNYJ ZAKAT, 436 EM (Stěpanov 2015) – Tmavě lososový, spodní lístek se
žlutým lemem, silně zřasený, 26/12 puků.

KARAMBOLINA,  575  M (Stěpanov  2015)  –  Fialově  růžový,  do  hrdla  mírně
světlejší, spodní lístek sytější, silně zřasený, 25/9 puků.

TJOMNO-VIŠŇOVAJA  ŠAĽ,  468  EM (Stěpanov  2015)  –  Černo-višňový,  silně
zřasený, spodní lístek tmavší, 24/8-10 puků.

GORNYJ  MJOD,  499  EM (Stěpanov  2015)  –  Světle  hnědý  se  světle  zelenou
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skvrnou, zřasený a voskový, 26/8 puků.

SINIE FONARIKI,  579 EM (Stěpanov  2015)  –  Purpurově  fialový,  na  spodním
lístku světlé střelky, v osách ostatních lístků levandulová žilka, silně zkadeřený,
26/8 puků.

CARSKOE SELO, 468 M (Trifonov 2015) – Tmavě višňový s krémovými střelkami
středem lístků, výška 135 cm, klas 70 cm, 21/7/5-7 puků, květ 13,5 cm. Ebony
Beauty x sem. 48-1-97.

Introdukce kosatců 2015

BUBBLING  FALLS (Nejedlo  2015)  –  Azurově  modrý  self  s  velmi  nařasenými
okvětními lístky. Odrůda je velmi raná a často vykvétá jako první. Výška 85
cm, 3-4 větvení s až 10 poupaty. Z křížení Abiqua Falls x Bubbling Waves.

GYPSY MOOD (Nejedlo 2015) – Dóm je tříslově lososový, tuhý a nařasený. Široké
faly  jsou  světle  levandulově  fialové  s  tmavě  švestkově  purpurovým
mramorováním, okraje jsou světlejší s tmavou ořízkou a vnitřním vodoznakem,
kartáčky  jsou  červené.  Výška  95  cm,  3-4  větvení  s  9  poupaty.  Z křížení
Indulgence x Gypsy Lord. 

LOTUS DANCER (Nejedlo 2015) – Světle lososově růžový self, kartáčky jsou sytě
oranžové, neobvyklá forma silně voskově zřasených petálů. Výška 90 cm, 3
větve, 8 poupat. Opravdový růžový lotosový tanečník! Pochází z křížení Lotus
Land x Parish Fashion.

OVER BUKHARA (Nejedlo 2015) – Dóm je okrově hnědý až mosazně zlatý, pěkně
zřasené  faly  jsou světle  kávově hnědé typu blend s  kontrastními  oranžově
červenými kartáčky. Jméno dáno pod vlivem odrůd Samarkand Road a Silk
Road  pojmenovaných  podle  Hedvábné  stezky  a  ta  vedla  i  přes  Bucharu.
Odrůda  oproti  jmenovaným  je  mnohem  vitálnější  a  pravidelněji  i  bohatěji
kvete. Výška 85 cm, 8 poupat, 3 větvení. Zvláštní hnědá novinka.

PECAN  TIGER (Nejedlo  2015)  –  Dóm  je  tříslově  bílý  s  nařasenými  oříškově
zbarvenými  okraji,  elegantně  zřasené  levandulově  šedé  faly  jsou  silně
ořechově a pekanově protkány do tmavších okrajů, kartáčky jsou zázvorově
hnědé. Pevné uchycení květů na lodyhách výšky 85 cm, 8 poupat. Z křížení
Tango Amigo x Tiger Expert. První z tygří série. Barevně vynikající novinka.

GREEN  WITH ENVY (Nejedlo  2015)  –  Sytě  středně  zelený  self  s  uzavřeným
dómem  a  tmavšími  hafty,  petály  jsou  jemně  zvlněné,  kartáčky  hořčicově
hnědé. Výška 90 cm, trojvětvení, v průměru 11 poupat. Z křížení Country Cork
x Devil’s Own. V překladu „zezelenat závistí“. Zvláštní.

CARAMEL CANDY (Nejedlo 2015) – Tuhý dóm a okraje silně zřasených falů jsou
tříslově hnědé, faly jsou karamelově hnědé, kontrastní páleně hnědé kartáčky.
Vyšlechtěn z (Opposing Forces x Lark Ascending) X Dekadence. Výška 110 cm,
trojnásobné větvení, 10 poupat. Unikátní, dekadentně naondulovaný hnědý. 
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FIRE ON SNOW (Nejedlo 2015) – Čistě bílý s jemně krajkovanými petály, kartáčky
jsou ohnivě červené. Výborně roste a bohatě kvete. Z křížení Drifting Bubbles x
Jersey Bounce. Výška 90 cm. Kontrastní novinka!

RUBY IN AMBER (Nejedlo 2015) – Růžově hnědý až jantarově tříslový s výraznou
nervaturou,  dóm  je  lehce  světlejší,  okraje  petálů  jsou  jemně  zřasené,
kontrastní  kartáčky  jsou  rubínově  červené.  Výška  1  metr,  3-4  větve  s  9
poupaty.  Pochází  z  Wonderful  Never  Cease  x  Merkury  Rising.  Novinka
obzvláštního barevného tónu.

RED DRAMA (Nejedlo  2015)  – Dóm je  burgundsky vínový,  faly  jsou tmavší  se
sametovou texturou a bílým rozstřikem a pepřováním okolo oranžově rudých
kartáčků, nařasené okraje petálů jsou lemovány barvou. Výška 90 cm, 3 větve,
8 poupat. Z křížení Drama Queen x Carnival Ride. Dává nádherné celočerveně
vybarvené semenáče. Skvělá vínově červená plikáta.

SIMPLY LAUGH (Nejedlo 2015) – Nižší dóm je čistě bílý, tuhý a zřasený, velké
okrouhlé  faly  jsou  nabubřele  nařasené,  okraje  a  okolí  jemně  oranžových
kartáčků  je  světlé.  Výška  110  cm,  3  větvení,  10  poupat.  Z  křížení  Simply
Sensation x Last Laugh. Majestátní amoena.

TIGER EXPERT (Nejedlo 2015) – Oranžová plikáta s tmavě kaštanovým a portsky
vínovým žíháním a tygrováním přes celou plochu falů, kartáčky jsou karotkově
červené, uzavřený dóm je mangově oranžový. Z křížení Drama Queen x Tango
Amigo. Dává vynikající semenáče. Výška 92 cm. Tygří novinka.

LEŽÁKY (Nejedlo 2015) – Dóm je tříslově meruňkový, pěkně rozprostřené faly jsou
načervenale  hnědé  s  kontrastními  sytě  oranžovými  kartáčky.  Celkově  jsou
květy příjemně nařasené na pevných lodyhách 105 cm délky, 3-4 větve, 7-9
poupat. Z křížení Wonderful Never Cease x Merkury Rising. V Ležákách a v
Lidicích  každoročně  naše  šlechtitelská  parta  vystavuje  v  polovině  května
kosatce a tyto odrůdy zde budou i trvale vysázeny.

LIDICE (Nejedlo 2015) – Dóm velkých květů je jemně bíle fialový, faly jsou temně
maceškově fialové se světle fialovými, silně nařasenými okraji, kartáčky jsou
páleně oranžové. Z křížení Party Over x Decadence. Výška 105 cm, 4 větve s
10-12 poupaty. Vzhledově velmi příjemný a návštěvníky obdivovaný.

SKY BLUE (Nejedlo 2015) – Světle azurově až nebesky modrý self s nádhernou
okrouhlou  stavbou  velmi  zřasených  květů.  Výška  90  cm,  pěkné  větvení  i
násadba poupat. Z křížení Sea Power x Regiment. 

RASPBERRY COCKTAIL (Nejedlo 2015) – rozčepýřený dóm je čistě bílý, nařasené
faly jsou bílé s bohatým rozmytým ostružinově malinovým středem, krajkované
okraje a hafty jsou krémově hnědé, kartáčky oranžově červené, okraje výrazně
lemované. Z křížení Linda’s Child x Gypsy Lord. Výška 1 metr, 2-3 větve, 8-10
poupat. Unikátní!

STŘÍBRNÉ JEZERO (Nejedlo  2015)  – Velmi  zřasený stříbřitě  bílý  self  s  ledově
modrým  nádechem,  kartáčky  jsou  zlatě  bílé.  Výborná  substance  květů  s
bublinkovým zřasením.  Výška  1  metr,  trojnásobné  větvení  s  9  poupaty.  Z
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křížení Sea Power x Decadence. Opravdu stříbrná barva!

SANTA  LUCIA (Rýznar  2015)  –  Broskvově  růžový  dóm  -  pevný  a  elegantně
nařasený,  skvěle  vytvarované  faly  jsou  broskvově  krémové  se  sytěji
napuštěnými a jemně načechranými okraji, hafty jsou meruňkově broskvové s
korálově růžovými kartáčky. Výška 85 cm, klasické větvení, 8 poupat. Semenáč
číslo 04-03-71 (Awesome Blossom x Soft Caress). Parádní novinka.

BLACKBERRY SHAKE (Rýznar 2015) – „Ostružinový koktejl“ – Ostružinově růžový
až  morušově  vínový  self  se  světlejší  oblastí  okolo  kontrastních  červených
kartáčků;  květy  mají  silnou  substanci  a  příjemné nařasení  jak  dómu,  tak  i
okrajů falů. Výška 90 cm, trojnásobné větvení, 9 poupat. Semenáč číslo 84-22-
22 (Silk Romance x Fallen Angel). Vitální, bohatě kvetoucí a množivá novinka.

MANGO CHUTNEY (Rýznar 2015) – „Mangové čatní“ – Trefné pojmenování této
nádherné  novinky.  Meruňkově  mangový  až  tomelově  oranžový  blend  s
uzavřeným, jemně krepovaným dómem, nařasené  faly  mají  světlejší  středy
pod jasně oranžovými kartáčky. Výška 90 cm, 3 větve, 8 poupat. Semenáč
číslo  04-16-73  (Return  Address  x  King  Word).  Opravdu  zvláštní  oranžový
odstín!

ZÁZVOROVÝ LIKÉR (Slošiar 2015) – Dóm je žlutě hnědý až mléčně karamelový,
faly  jsou  lehce  zvednuté  bledě  modré  až  levandulově  fialové  se  širokými,
mléčně karamelovými nařasenými lemy, kartáčky jsou zázvorově zrzavé. Výška
1 metr,  dobré větvení,  8 poupat.  Pochází  z  křížení  American Maid x  Disco
Elipse. Semenáč číslo SL-364. 

DĚTSKÝ KARNEVAL (Slošiar  2015)  –  Hra  barev,  sytě  žlutá,  modrá,  fialová  a
červenohnědá, jako na karnevalu dětí. Výška 120 cm, dobře se množí, dlouho
kvete, květy mírně zvlněné. Pochází z křížení American Maid x Disco Elipse.
Semenáč č. SL-203.

PŘÍTEL LEONARD (Slošiar 2015) – Tento kosatec byl pojmenován po příteli Dr.
Leonardu Rýznarovi z Hulína. Dóm je lososově oranžový, burgundsky fialové
faly mají světlé nařasené okraje a červeně oranžový kartáček. Pevný stonek,
výška 110 cm, dobré větvení, zdravě roste. Pochází z křížení Apparent Secret x
Glamour Pants, Semenáč č. SL-177. Barevně nádherná novinka.

MYSLITEL (Slošiar 2015) – Sytě žlutý dóm, široké, tmavě vínové faly se žlutým
kartáčkem,  lemované  růžovou,  zvlněný.  Výška  120  cm,  velmi  silný  stonek,
bohatě  větvený.  Pochází  z  křížení  (Mandarin  Morning  x  Glamour  Pants)  X
Stylized. Semenáč č. SL-484. 

POKUŠENÍ (Slošiar 2015) – Tento kosatec vzniknul z mého prvního křížení, které
jsem učinil v roce 2008. Zaujala mne fialově hnědá barva s velkým modrým
okem, zvláštní  kombinace.  A  z  toho vzniklo  pokušení  v  křížení  pokračovat.
Zdravě roste, bohatě kvete, dobré větvení, výška 1 m, proto byl introdukován,
pochází z křížení: Touch of Mahogany x Social Graces, sem. SL-013.

ČERVENÁ SUKÝNKA (Slošiar 2015) – Pochází ze série mé snahy vyšlechtit červený
kosatec.  Žlutý  dóm,  červeno  vínové  faly,  které  na  slunci  už  připomínají
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červenou barvu, žádaná příjemná kombinace. Výška 110 cm, pevný stonek,
bohaté větvení, dobře množí, osvědčil se u přítele Nejedla. Pochází z křížení:
(SL-109 = QUEEN OF ANGELS x (CARNIVAL RIDE x BOLD ENCOUNTER) X SL-
26 = JAZZ BAND x GLAMOUR PANTS), sem. SL-519.

BEAUTIFUL NITRA (Mego 2015) TB, EML (98 cm) – Snehovo biela kupola je v
krásnom kontraste  s  vlajkami.  Na bielom podklade je  široká,  biela  plocha,
ktorá postupne prechádza do rozplývajúceho sa modro fialového sfarbenia.
Zdravý, množivý a bezproblémový kosatec. Nezaprie v sebe dvoch vynikajúcich
rodičov Gypsy Lord a  World Premier.  Sdlg.  AM-09/3716-11:  AM-07/2977-1:
(AM-03/1250-1:  (AM-99/0393-2:  (Acoma x Twilight Blaze)  x AM-99/0387-1:
(Twilight Blaze x Conjuration)) x Gypsy Lord) X AM-02/0889-2: (World Premier
x AM-98/0312-2: (Twilight Blaze x Night Attack)).

CURLY SUE (Mego 2015) TB, EM (94 cm) – Extrémne zvlnené kvety. Curly Sue
pochádza z dvoch vynikajúcich rodičov, po ktorých zdedil tak hlboké a silné
zvlnenie.  Kupola  je  strieborno  biela,  veľmi  zvlnené  vlajky  sú  v  ľahkom
levanduľovo bielom odtieni.  Exotický kvet  vhodne dopĺňajú  svetlo  oranžové
kefky. Vynikajúci rodič pre veľmi kučeravé deti. Sdlg. AM-08/3397-11: Dunajec
X Decadence.

CURLY ZLATOVLÁSKA (Mego 2015) TB, ML (85 cm) – Nádherná lahôdka, ktorá
vznikla spojením dvoch vynikajúcich rodičov. Je ako slnko v záhrade. Žiarivá,
čistá,  vábivá  citrónovo  žltá  farba  celého  kvetu.  Celkový  dojem  umocňuje
maximálne nádherné zvlnenie celého kvetu. V tejto farebnej skupine je veľmi
dominantným  kultivarom.  Vynikajúci  po  zdravotnej  stránke,  rastové  a
rozmnožovacie schopnosti sú vynikajúce. Perfektný rodič pre ďalšie kríženie
veľmi zvlnených kosatcov. Sdlg. AM-06/2302-2: Zlatovláska X Kitty Kay.

CZARDAS PRINCESS (Mego 2015) TB, ML (92 cm) – Kupola je snehovo biela, v
hrdle má jemné zlato žlté sfarbenie. Takmer vodorovné zvlnené vlajky majú
krásnu kresbu. Na bielom podklade do polovice kvetov sú levanduľovo fialové
znaky, ktoré v druhej časti prechádzajú do poprašku. Zvlnené okraje vlajok
majú svetlo žltý lem. Sdlg. AM-08/3541-1: AM-05/2088-12: (Whispering Spirits
x AM-00/0393-1: (Acoma x Twilight Blaze)) X Wild Angel.

ISTROPOLITANA (Mego  2015)  TB,  EML  (90  cm)  –  Pevné  stonky  nesú  pekne
formované kvety s vynikajúcou substanciou. Chrómovo krémové horné lupene
voči  tmavo  modro  fialovým  vlajkám,  vytvára  krásny  farebný  kontrast.
Robustné  rastliny  produkujú  pevné  stonky.  Vynikajúci  pôvod.  Sdlg.  AM-
07/2913-1: AM-04/1494-6: (AM-01/0641-1: (AM-96/0190-1: (Fringe Benefits x
Rustler)  x  Ujlak)  x  AM-00/0539-2:  (AM-96/0121-5:  (Conjuration  x  Twilight
Blaze)  x  Honky  Tonk  Blues)  X  AM-05/1885-3:  (Bratislavan  Prince  x
Zlatovláska).

LADY BRATISLAVA (Mego 2015) TB, EM (82 cm) – Jemná,  teplá,  delikátna a
veľmi príjemná farebná kombinácia. Horné lupene sú krémovo broskyňové s
dymovo levanduľovým nádychom. Vlajky sú dymovo šedo levanduľové, okraje
sú  svetlejšie.  Pomarančové  kefky  dotvárajú  nádherný  vzhľad  tohto
podmaňujúceho kvetu.  Nádherne  zvlnené  veľmi  veľké  kvety  sú  vynikajúcej
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substancie a perfektne uchytené na silných stonkách. Sdlg. AM-06/2157-11:
Decadence X Bratislavan Prince.

OMAR (Mego  2015)  TB,  M  (110  cm)  –  Veľmi  vysoký  a  na  záhrade
neprehliadnuteľný kosatec. Horné lupene sú zlatožlté v krásnom kontraste so
zamatovo  červeno  čokoládovo  hnedými  vlajkami.  Okraje  vlajok  sú  vo
svetlejšom odtieni. Zlato oranžové kefky prechádzajú do čokoládovo hnedých
horns až spoons. Mimoriadne zdravý, dobre rastúci, množivý a bezproblémový
kosatec.  Vynikajúci  rodič  pre  SA typy.  Sdlg.  AM-04/1677-1:  AM-99/0415-1:
(Conjuration x Light Show) X Solar Fire.

SONG OF FATIMA (Mego 2015) TB, EM (80 cm) – Veľmi skorá luminata. Horné
lupene sú svetlo fialové s tmavším prelivom a strieborno bielym lemom. Vlajky
sú purpurovo fialové, okraje sú biele, okolo kefiek je veľká biela plocha. Kefky
sú  v  hrdle  červeno  mandarínkové  prechádzajúce  cez  oranžovožltú  až  po
krémovo biely koniec. Zdravý a bezproblémový kosatec. Sdlg. AM-07/2456-1:
Telepathy X AM-04/1432-1:(Entagled x AM-96/0162-1:(Fancy Women x Hello
Darkness)).

RARE BLEND (Mego 2015) TB, ML (76 cm) – Smotanovo strieborné horné lupene
majú  mierny  broskyňový  odtieň  v  zlatom žilkovaní,  ktoré  silnie  smerom  k
okrajom. Pestré vlajky sú v strede lupeňov fialovo levanduľové prechádzajúce
do  dymovo  krémovo  žltých  okrajov.  Svetlo  levanduľové  kefky  končia  v
krátkych rohoch. Sdlg.  AM-04/1636-8: (Conjuration X Honky Tonk Blues) X
Pod parent to Twilight Blaze)) X Slovak Prince X (AM-01/0707-1: AM-98/0312-
2: (Twilight Blaze X Night Attack)).

WESTERN EDGE (Mego 2015) TB, ML (96 cm) – Zaujímavá farebná kombinácia.
Dymovo  karamelové  horné  lupene  sú  ladené  v zaujímavom  farebnom
kontraste s vlajkami, ktoré sú svetlo fialovo modré. Okraje vlajok majú veľký
3/4"  krémovo  žltý  lem.  Výrazné,  veľmi  široké  mandarínkové  kefky  majú
niekedy náznak rohov. Sdlg. AM-07: Zlatovláska X AM-04/1494-6: (Ujlak x AM-
00/0539-2: (AM-96/0121-5 X Honky Tonk Blues)).

Klimatické zmeny a pestovanie gladiol
Peter Láder

Na úvod by som mal zdôrazniť, že tento článok sa nemieni vydávať za vedecký,
ale je to len moja úvaha a postrehy!  To, že sa dejú v globálnej aj miestnej úrovni
zmeny  klímy  si  už  nevšimol  hádam  len  úplný  ignorant,  alebo  blázon.
Poľnohospodárstvo  a v rámci  neho teda  celé  ľudstvo  stojí  pred  výzvou  ako
pokračovať v poľnohospodárskej činnosti. Plodiny, a ich odrody už vôbec, nie sú na
tieto  výkyvy  počasia  stavané,  nakoľko  boli  vyselektované  v perióde  priaznivého
a stáleho počasia miernej klímy.

A tu sa dostávame ku gladiolom. Bytostne sa to dotýka totiž aj ich pestovania!
Kde sú tie časy, keď som ich zasadil a ani raz za sezónu nezalieval!? I keď botanické
druhy gladiol z ktorých pochádzajú súčastné odrody, pochádzajú z južnej Afriky, na
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horúčavy 37 °C v chládku nie sú stavané, pretože sa vyskytovali na horských lúkach,
kde v čase rastu bolo dostatok vlahy a vyrovnané teploty. Nehovoriac o tom, že na
ceste  k súčastným  odrodám  prešli  sto  päťdesiatimi  rokmi  intenzívneho  kríženia
a selekcie,  ktoré  ich  zmenilo  až  na  genetickú  úroveň.  Celý  tento  proces  však
prebiehal v klíme, ktorá bola mierna a horúčavy, aké sú v súčasnosti nejestvovali.
Preto selekcia na odolnosť voči takémuto počasiu vôbec neprebehla a rastliny nie sú
schopné sa  s týmto fenoménom vysporiadať.  K teplu  sa  pridružuje  aj  veternosť,
ktorá  tiež  naberá  na  intenzite,  tak  isto  búrky  v lete  naberajú  na  sile  a dokážu
spôsobiť na poraste hotovú spúšť!

Najvážnejším problémom sa ale stávajú stúpajúce teploty v lete – teda v sezóne
kvitnutia!  Pestovateľ  od  začiatku  sezóny  urobil  pre  porast  gladiol  maximum
a očakáva zaslúženú úrodu krásnych klasov, či už pre predaj, výstavy alebo vlastné
potešenie.  Tu však prichádzajú  horúce dni  nad 30 °C a klasy ktoré boli  dovtedy
krásne, doslova spáli. Spáli zelené listene klasov chrániace lupienky kvetu ako prvé,
ale  pokiaľ  horúčava  pretrváva  dosť  dlho,  poškodí  aj  lupienky  kvetov  samotné.
Najviac trpia odrody tmavé ! Tam je situácia kritická. Horúčavy však okrem toho
znižujú aj počet nasadených pukov v klase a ich usporiadanie.  (O krivení  stoniek
nehovoriac!) Je to vo veľkej miere odrodová záležitosť, ale ako ukázal tento rok,
takmer  5  týždňov  horúčav  v mesiacoch  júl  a august   nie  je  schopná  ustáť  bez
poškodenia žiadna – ani tá inak najlepšia odroda!

Vynára sa otázka: Ako ďalej? Počítať s tým, že sa to nezopakuje, je len utópia,
alebo  zbožné  želanie!  Všetko  ale  nasvedčuje  tomu,  že  trend  pribúdajúcich
nadpriemerne horúcich dní bude len posiľovať! Polievanie v takýchto podmienkach
prakticky  stráca  svoju  účinnosť!  Tadiaľ  cesta  spásy  nevedie.  Ako  som  si  mal
možnosť skúsiť na vlastnej koži – dokázal som gladioly akurát držať pri živote. Na
druhej strane sa to odzrkadlilo nebývalým nástupom hubových ochorení, ktoré spolu
z bakteriózou húfne prenášali v poraste drôtovce, ktoré sa tam „zbehli“ zo širokého
okolia práve kvôli častému polievaniu. Je to logické: na okolí bez polievania usychala
ešte aj tráva a pôda bola ako betón. Samozrejme rozpálený betón!

Čo sa však dá v tejto situácii ešte robiť?!
Po rozhovore z ďalšími pestovateľmi z južnejších oblastí Slovenska sa črtá jedno

riešenie. Na detaily sa ale bude musieť ešte len prísť vlastnými skúsenosťami. Jedná
sa  o zatieňovanie  porastu.  Má  to  svoje  háčky!  Každý  vie,  že  porast  gladiol
prosperuje za normálnych okolností na priamom slnku bez tieňa. Sadenie do tieňa
preto nie je riešením. Aj z vlastnej skúsenosti viem, že gladioly zasadené čo i len
v čiastočnom tieni, rastú a kvitnú podstatne horšie. Tienenie teda musí byť dočasné!
Aký  materiál,  aký  rozsah  tienenia  bude  na  tento  účel  najlepší,  čaká  na  svoje
„objavenie“.  Na potrebe tienenia  sme sa zhodli.  Teraz  je na fantázii  a šikovnosti
jednotlivých pestovateľov, z akými riešeniami prídu. Tienenie   prichádza do úvahy
bočné, alebo vrchné. Bude to náročné na prevedenie a je možné, že do budúcnosti
to mnohých odradí, nakoľko pestovanie gladiol je dosť pracné už teraz. Ako materiál
prichádzajú do úvahy tieniace siete, používané na ploty alebo trstené rohože. Prax
ukáže ako sa to bude dať najjednoduchšie zhotoviť. Zrejme bude tomu potrebné
prispôsobiť aj sadenie v rámci záhonu. Riešenie zároveň potrebuje byť dostatočne
flexibilné, aby sa dalo jednoducho odstrániť ak horúčava pominie.

Ďalším   dôležitým faktorom pre budúcnosť pestovania gladiol sa stáva selekcia.
Šľachtitelia majú a budú mať v rukách túto možnosť, ako do budúcnosti pomôcť.
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Bude to dlhodobý proces pokým sa nájdu semenáče, ktoré budú zvládať pribúdajúce
horúce  dni.  Bez  zapojenia  takejto  selekcie,  však  budú  uvádzať  na  trh
nepestovateľné odrody, prípadne budú pestovateľné len v podhorských oblastiach.
Vlastne by sa to malo stať spolu z odolnosťou na virózy alfou a omegou šľachtenia.
Jedno z druhým navyše podľa mojej mienky úzko súvisí, nakoľko som presvedčený,
že práve prudké ochladenie alebo horúčava sú spúšťačmi viróz! Sú to pre rastliny
silné stresy, ktoré oslabujú ich kondíciu. Mnohé zo súčasných odrôd sa rýchlo stanú
minulosťou.  Prvé  poznatky  o odolnosti  odrôd  v mojom  sortimente  už  mám.
Odzrkadlilo sa to aj v TOP 10 najlepších odrôd roku 2015. Aj v ďalších sezónach
budem podrobne túto vlastnosť na pestovaných odrodách sledovať a to rozhodne
o ich osude. Čas ukáže, ako sa mne, ale aj celej pestovateľskej  základni, podarí
s týmto novým problémom v pestovaní gladiol vysporiadať!

Bakterioza mečíků a drátovci
připravil Petr Mimránek

Na letošní  členské schůzi v Otrokovicích byl vznesen dotaz, jak a nebo jakým
přípravkem se zbavit larev drátovců, které dotyčnému stále poškozují hlízy mečíků.
Na  tento  dotaz  nikdo  neodpověděl,  a  tak  podávám vysvětlení  na  základě mých
zkušeností.  Použiji  také  některé  odkazy  na  internetu.  Je  známo,  že  problém
s poškozením hlíz mečíků drátovci je spojen s následnou chorobou hlíz bakteriozou.
Hlízy mečíků po okusu či provrtání jsou pak strupovité, vzhledově neprodejné a pro
výsadbu oslabené. 

O bakteriozách jsme otiskli  celkem podrobný článek v předešlém zpravodaji č.
139. Bakterie  dříve známé pod názvem „Pseudomonas marginata gladioli“ prošly
revizí  názvu  a  dnes  je  nazýváme  Burkholderia  gladioli.  Jde  o  druh  aerobních
tyčinkovitých bakterií, který způsobuje onemocnění u člověka i rostlin. Tyto bakterie
žijí v symbioze s rostlinami i houbami, nachází se v půdě, vodě, rhizosféře i v mnoha
zvířatech. Burkholderia gladioli byl identifikován jako patogen u rostlin jako je cibule,
mečík, kosatec, a další. Tvarově jsou to pohyblivé tyčinky, které mohou být rovné
nebo  mírně  zakřivené.  Chtěl  bych  zde  zdůraznit  slovo  pohyblivé.  Příznaky  na
napadených rostlinách mohou být vidět i na listech, tyto obsahují hnědé legie, které
mohou být nasáklé vodou. Dalšími příznaky je vadnutí, hniloba kořenů, zhnědnutí
listů, někdy může nastat až odumírání celé rostliny. Podle ing. Pavla Talicha první
příznaky se objevují hned po vzcházení a to žloutnutím špiček listů a zahníváním
listových bází,  pozdější  infekce se projevuje  drobnými  hnědočervenými  skvrnami,
které se postupně zvětšují,  po vyjmutí  jsou na hlízách okrouhlé vodnaté skvrny,
obyčejně  ve  spodní  straně  hlízy.  Na  hlízách  u  mečíků  se  choroba  projevuje
nažloutlými vodnatými skvrnami, které se postupně změní v zatvrdlý strup, který lze
vyloupnout.  Rozvoj  choroby  podporuje  vlhko  a  teplo.  Bakterióza  na  mečíku  je
považována spíše za vadu na kráse a tomu odpovídá i zájem výzkumu. Převážná
část infekce pochází z infikovaných zbytků v půdě, kde bakterie mohou určitou dobu
přežívat.  Bakterie  vyžadují  vlhčí  prostředí  (volnou  vodu),  které  potřebují  také
drátovci ke svému vývoji, avšak bakterie do neporaněných hlíz nemohou proniknout.
Bakterie využívají k průniku do pletiv buď přirozené otvory nebo drobná poranění,
tzn. i požerky drátovců, kteří tak přispívají k rozšíření této choroby na hlízy.
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Uvažuje se i o narušení hlíz oddenky některých plevelů, především pýru. Z toho
můžeme usoudit, že poškození hlíz bakteriozou nemusí být přičítáno jen drátovcům. 

K omezení bakteriozy je tedy potřebné použít mnoha doporučovaných způsobů
ozdravení  půdy,  tedy  ošetření  dusíkatým  vápnem,  nezarývání  nerozložených  a
správně neošetřených kompostů a omezení zaplevelení pozemku. Vhodnější je půda
polní,  hluboce oraná,  pravidelně dlouhodobě obdělávaná.  Toto  polní  prostředí  je
vhodnější než velmi vlhké půdy na zahradách. 

Drátovci jsou larvy brouků kovaříků (známe více druhů kovaříků, nejčastější druhy
jsou rodu  Agriotes a  Athous). Celý vývoj, tj. od vajíčka po dospělce trvá 3–5 let,
v závislosti na vlhkosti půdy a teplotě. Po přezimování v půdě se dospělci páří a od
poloviny května do konce června samičky kladou vajíčka do půdy (1–6 cm hluboko)
ke kořenům rostlin.  Dají  se  v  tomto období  chytat  na  lepové pásy.  Pro  kladení
vajíček a vývoj larev vyžadují vlhké půdy. Ze suchých vrstev se larvy přesunují do
vlhkých,  avšak  za  sucha  způsobují  větší  škody,  protože  intenzivněji  vyhledávají
dužnaté části rostlin. Za 3–4 týdny se líhnou larvy, které se živí humusem a zbytky
rostlin a postupně přecházejí na žír podzemních částí rostlin. Při manipulaci s hlízou
ji  larvy  rychle  opouštějí.  Největší  škody  způsobují  vyšší  vývojová  stadia  larev
v posledních dvou letech vývoje. Do hlízy vykusují několik mm hluboké dírky nebo
chodbičky vyplněné trusem (průměr 3 mm). Kromě požerků larvy zanášejí do hlíz
také spory hub a bakterie. Ochrana proti drátovcům je velmi obtížná, v současné
době pro malopěstitele je chemická ochrana nedostupná. Na pozemcích napadených
drátovci  vysévejte  rostliny  odolné  k  napadení,  např.  brukvovité  rostliny.
Bezprostředně  po  sklizni  plodiny  nebo  hlíz  zkypřete  povrch  půdy,  později  má
následovat hluboké zrytí. Během vegetace se vyžaduje intenzivní obdělávání půdy,
odstraňování plevelů. 

Ke zjištění počtu drátovců v půdě lze použít návnady. Na sledovaném pozemku se
odstraní  plevel  i  s  kořeny  z  plochy  1  m2.  Na  této  ploše  se  vyznačí  trojúhelník
60×60×60 cm a do vrcholů trojúhelníku se vloží do jamky do hloubky 10–20 cm hrst
naklíčené pšenice nebo směs pšenice a kukuřice (klíčky 0,5–1 cm dlouhé), zabalené
ve  velmi  řídké  tkanině.  Jamka,  případně  celá  plocha  1  m2,  se  překryje  černou
plastovou fólií. Návnady se kontrolují za 4–5 dnů a počet drátovců ve 3 jamkách
trojúhelníku odpovídá počtu drátovců na 1 m2. Jako návnadu lze použít i rozpůlené
brambory zahrabané do půdy. Také kousky mrkve a za 3-7 dní tyto i  s drátovci
vyjmeme a zlikvidujeme. 

Protože v populaci se vyskytují  drátovci různého věku (2-5 let), je nutné „lov“
každoročně  opakovat,  dokud  nepřipadne  méně  než  1  drátovec  na  nastražené
návnady.

Informaci o drátovcích poslala mailem Ivana Šafránková.
Co tedy na drátovce platí? Berme v úvahu, že drátovci přezimují v hloubce 30, 40,

ale i 60 cm podle toho, jak je mrazivá zima. Při teplotě půdy nad 8 stupňů se vrací
do orné vrstvy, kde hledají potravu. Napřed vyhledávají mladé kořínky a při silné
populaci napadnou i mladé výhony mečíků nad starou hlízou, především u brutu.
Později se víceleté larvy pustí do nově se tvořících hlíz, s největší intenzitou ale až ke
konci vegetace, kdy kořínky mečíků již začaly odumírat. Včasná sklizeň mečíků je
proto  důležitá.  Drátovci  nacházejí  příznivé podmínky  v  porostech obilí,  brambor,
kukuřice a hlavně v mrkvi. Také víceleté porosty jetelovin jsou obsazeny drátovci ve
velké míře a zde mají  klid více let  ke svému vývoji.  Mečíky,  pokud je necháme
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zaplevelit a pravidelně neplečkujeme či neokopáváme, také mohou být místem, kde
drátovci  mají  čas  naklást  vajíčka.  Čistá  holá  ornice  neláká  drátovce  ke  kladení
vajíček.  Z plevelů podporuje drátovce především pýr,  tento plevel  má schopnost
svými  podzemními  výhony  prorůst  hlízu  mečíku.  Dusíkaté  vápno  některé  druhy
drátovců  neomezí,  i  když  je  aplikujeme  až  po  výsadbě  hlíz.  Největší  napadení
drátovci je na pozemcích, které více let ležely ladem, například čerstvě zoraná louka
a  víceleté  plodiny.  Největší  výskyt  drátovců  jsem  viděl  na  pooraném  záhoně
v zahradnictví, kde před tím byly mnohaleté výsadby růží nebo zanedbané záhony
jahod. V takovém případě je potřeba čerstvě zoraný záhon nechat rok ležet ladem
a celý vegetační rok jej každé tři týdny projet rotavátorem nebo plečkami, případně
stříkat Roundupem, aby na něm nerostl plevel a ornice zůstala čistá. Ještě lepší je
zoraný pozemek zakrýt na rok nebo ještě lépe na dva roky černou fólií, tak drátovci
definitivně zahynou. Zemědělci používají několik přípravků, jimiž jsou namořeny proti
drátovcům a jiným půdním škůdcům semena kukuřice, obilí a řepy. Tyto mořidla se
však nedostanou do rukou pracovníků v zemědělství, protože nakoupená osiva jsou
již namořena ve speciálních zařízeních. Každé takovéto mořidlo či granulát však ničí
nejen drátovce, ale i jejich přirozené nepřátele a poškozuje se rovnováha biosféry
v ornici. Granulované insekticidy neúčinkují jak by bylo potřebné, jelikož fungují jen
několik  týdnů po aplikaci.  Proto  je  lépe  se těmto půdním insekticidům vyhnout.
V současnosti nejsou povoleny. 

Lilie měří přes dva metry
Karel Janeček

Mezina – Každý rok povyrostou o třicet centimetrů lilie pěstitele Petra Masopusta
v Mezině.  Nejvýše se letos vytáhla nejtmavší  stromová lilie Palazzo. „Aktuálně je
vysoká dvě stě pět centimetrů, což převyšuje běžnou lidskou výšku. Je to prozatím
můj  rekordní  kousek.  Výška  deklarovaná  podle  katalogu  je  dvě  stě  čtyřicet
centimetrů,“ pochlubil se na svém pozemku Petr Masopust. Hned před lilií Palazzo
roste  skupina stromových lilií,  vysokých  prozatím sto  pětasedmdesát  centimetrů.
Odborníci doporučují podle slov Petra Masopusta pěstovat lilie mezi rododendrony.

„Před třemi, čtyřmi lety jsem si řekl: zkusím to. Rád bych ukázal lilie při výstavách
v Krnově nebo Bruntále,  ale vidíte sám. Všechny jsou opylované, pokud bych je
ustřihnul,  přišel  bych o semínka na sadbu,“  dodal  Masopust,  s  jehož  rekordními
květinami seznamujeme letos čtenáře týdeníku Region po celou sezonu.

Celý článek naleznete: http://www.gladiris.cz/aktuality.htm 

V době příprav tohoto čísla zpravodaje jsme obdrželi smutnou zprávu, že
v sobotu 28. listopadu 2015 zesnul ve věku 85 let pan Antonín Žufan.

Pan Žufan byl dlouholetým členem naší organizace, vedl skupinu pěstitelů v Plzni,
kde pořádal výstavy, a pravidelně se zúčastňoval našich schůzí v Otrokovicích.

Čest jeho památce!
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