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Dopis ze SZO ČZS LILIE Hodonín členům MARTAGONU 
Marie Kre j č í řo vá  

      
     V Hodoníně 4. února 2015 

 

Vážení a milí přátelé v MARTAGONU, 
 

posíláme Vám mnoho srdečných pozdravů z naší slunné Moravy. Jako 
mluvčí organizace LILIE Hodonín se chci s Vámi podělit o pár poznatků  

o stavu naší organizace a přidám ještě jedno pozvání a hlavně poděkování. Jak 

už možná víte od mnohých, naše výstavy v Hodoníně se od prvopočátku 
konání potýkají každým rokem s několika problémy. Jednak je to nedostatek 

financí (žádný sponzor), ale takovéto potíže má skoro každý, a jednak je to 

malý počet členů v naší organizaci – je nás pouze devět a žádný mladý. 
To, že vůbec zvládáme organizování výstav (v loňském roce 2014 to byla 

již výstava třináctá), je zásluhou našich příznivců a přátel, ke kterým patří 

mnozí z Vás. Největší starosti nám ale dělá zdejší počasí, které je 
nevyzpytatelné. Termíny výstav jsme se snažili k vrtkavosti počasí přizpůsobit, 

ale marně. Jaro tu přichází brzy, a tak rané odrůdy lilií jsou často v době konání 

výstavy už odkvetlé a pozdní si dávají na čas. Několikrát chybělo málo, že by 
se výstava pro nedostatek lilií nemohla vůbec konat. Tuto situaci jsme řešili 

tím, že jsme použili do aranží více trvalek a doprovodné zeleně. Že se nám to 

v posledních letech daří zvládnout, je hlavně zásluha dobrých a nezištných 
přátel, kteří nám v nouzi vždycky pomohli. Proto bych jim chtěla jménem naší 

organizace moc a moc poděkovat. Předně panu ing. Václavu Još tov i , který 

nám už několikrát věnoval kolekce lilií, které obohatily naši výstavu a od 
návštěvníků pro svou krásu sklízely pokaždé velký obdiv. Dík patří také panu 

Vratislavu Novák ovi , který nás navštívil v době, kdy měl sám starosti 

s uspořádáním výstavy vlastní. Také musím jmenovat další přátele z LILIUM 
Brno, s nimiž nepřetržitě udržujeme přátelství od dob, kdy jsme se 

osamostatnili. Patří k nim pan Jan Klem en t , Luboš Šk od a  a Vladimír 

Pern i ca . Navíc pan Klem en t  kromě květů, které přivezl, uskutečnil pro 
zájemce několik přednášek o pěstování lilií. Kolekci lilií nám občas přiveze 

milovník lilií přítel Marián Ku b i š  z Kálnice u Nového Města nad Váhom na 

Slovensku. Všem jmenovaným i ostatním patří velký dík. 
 Chci také vyslovit velké poděkování celé organizaci MARTAGON, která 

nás přibrala pod svá ochranná křídla a umožnila nám zviditelnit se na 

webových stránkách www.martagon.cz. Jelikož naše webové stránky spravoval 
pan Rezek , jenž s naší organizací už nespolupracuje, upadly v zapomnění. Na 

http://www.martagon.cz/
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stránky nám nedal přístup – a proto děkujeme panu Vin čá lk ovi , že nám tuto 

možnost v MARTAGONU nabídl a naši činnost zveřejnil. Nafocenu máme 

naši loňskou výstavu a také pomoc při příležitosti pořádání výstavy lilií našich 
přátel z LILIUM Brno v Rajhradě – fotografie můžeme příležitostně zaslat.  

Též bychom Vás prosili o zveřejnění termínu naší letošní výstavy lilií a 

jejich aranžmá – termín máme stanoven na 16. – 18. 7. 2015, místo konání je 
tradiční na Městském úřadě Horní Valy v Hodoníně – co nejsrdečněji Vás 

všechny zveme. 

 Za naše členy z LILIE Hodonín přeji všem příznivé počasí v nadcházející 
pěstitelské sezoně – všem hlavně mnoho zdraví a radosti z krásných květů lilií. 
  

S pozdravem Marie Kr ej č í ř o vá  

 

  

Z naší organizace 
  

Na jarní členské schůzi proběhla úspěšná přednáška o jiřinkách – vlastně 
to byla taková přátelská debata o pěstování těchto krásných květin, jakými 

jiřinky bezesporu jsou. Při povídání se nám představilo několik členů SZO 

DAGLA, přátelé Vladimír Ned el i ak , Emil Kass l , Tomáš Seh n ou tk a   
a Jana Čermák ová . Také byla možnost nákupu hlíz jiřinek a zakořeněných 

řízkovanců od člena DAGLY přítele Luďka Brzák a . Přítomní liliáři 

nakupovali i lilie od přítele Pavla N ejed la . Bohatá jarní tombola, dobrá účast 
a vše kolem vytvořilo spokojený dojem z jarní schůze. Jiřinkáři Emilu 

Ka ss lo vi  se na našem setkání zalíbilo, že hned vstoupil do naší organizace – 

tímto ho v MARTAGONU srdečně vítáme. Předseda V. Novák  předal 
jiřinkářům, kteří na jarní schůzi přišli, malé dárkové balíčky, kde samozřejmě 

byly lilie i jiřinky. 

 Vratislav No vá k  

 

Na jaře proběhl další ročník oblíbené internetové burzy cibulí lilií, kde 

mají zájemci možnost vybrat si lilie podle obrázků.  Letos byl připraven velký 
výběr cibulí ze skupiny OT-hybridů, zřejmě největší za dobu trvání burz. 

Kvalitní cibule opět dodal přítel Ing. Václav Još t  a hlavní břímě organizace 

akce nesl přítel Ing. Václav Vi n čá lek . Těmto dvěma přátelům patří 
poděkování. Letos byla burza dvoukolová a hlavně v prvním kole pomohli 

přátelé Vr. No vák  a M. Kru p ičk a . Na naší březnové členské schůzi si pak 

mohli naši členové převzít lilie z druhého kola. 
Vratislav Nová k  
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Přítel Pavel P et r l í k  opět úspěšně zorganizoval burzu semen, o níž byl i 

letos nemalý zájem. I zde mu patří poděkování. Také je nutné opět 

připomenout krásně připravené porce semínek od přítele Stanislava Šu pi ty , 
kterému s přípravou vydatně pomáhá jeho paní, též oběma děkujeme. 

Vratislav Nová k  

 

Zhodnocení burzy semen lilií 2015 

Do letošní burzy semen lilií dodalo semena 9 našich členů. Semena si 

zakoupilo 22 zájemců, z toho dva, kteří nejsou našimi členy. Jeden po 
doporučení našeho člena, druhý si vyhledal burzu na internetových stránkách 

MARTAGONU. Semen byl letos dostatek. Myslím, že mohli být všichni 

spokojeni. Všem, kteří se burzy semen zúčastnili, v první  řadě dodavatelům, 
chci za účast poděkovat. Chtěl bych vyzdvihnout hlavně práci přítele pana 

Stanislava Šup i ty , který ke každému křížení přidává fotografii rodičovských 

lilií. Každý si pak může udělat představu, jak asi budou nové semenáčky 
vypadat. Skrývá se za tím obrovské množství práce i finančních nákladů. Přítel 

Šu p i t a  takto již několik let nezištně semena pro naše členy připravuje. 

Děkujeme. Velký zájem byl také o semena Cardiocrinum giganteum, zajímavé 
rostliny příbuzné liliím. Za letošní burzu semen lilií přibude 1.341 Kč do 

klubovní pokladny.              Pavel Pe t r l ík  
 

Poznámka red.: stává se, že nestačíme všechna nově získaná semena lilií 

včas vysít. Z tohoto důvodu jsme do dnešního zpravodaje zařadili odborný 
článek, jak semena uskladnit po delší dobu. 

 

Další zprávy 

V příštím roce 2016 oslaví náš MARTAGON několik kulatých výročí (50 let 

existence MARTAGONU, dále bude vycházet 50. jubilejní ročník Liliáře, 

v němž vyjde 200. číslo apod.) – obracíme se na pamětníky a další členy, aby 
zavzpomínali a napsali do Liliáře, jak jim lilie zasáhly do života… 

 

Příští Liliář č. 3/2015, který vyjde na podzim, bychom chtěli připravit se 
zaměřením na lilii martagon – vyzýváme naše členy k napsání vhodných 

příspěvků na toto téma a zaslání pěkných obrázků k otištění. 

  Jiří Ko vá ř  
 

Nestor českých liliářů a v současnosti nejstarší člen MARTAGONU přítel 

Václav Tyle  se v těchto dnech dožívá životního jubilea pětadevadesátin. 
Srdečně blahopřejeme. 

     Za MARTAGON Tomáš S eh n ou tka   
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Ing. Roman Kl íma  (1967–2015) 

Od paní Klím ov é  nám přišla smutná zpráva, že zemřel po těžké nemoci Ing. 

Roman Klíma . Byl to náš dlouholetý a svědomitý revizor. Děkujeme za jeho 
práci pro MARTAGON. Čest jeho památce! 

Za MARTAGON Vratislav No vá k  

 

 

Zpráva o hospodaření SZO MARTAGON Praha za r. 2014 
 

Dle řádné účetní závěrky provedené k datu 31. 12. 2014 byl stav 

finančních prostředků naší organizace tento: pokladní hotovost 1.809 Kč, 

zůstatky na běžných účtech 2.504,78 Kč z toho 2.004,78 Kč v ČSOB a 500 Kč 
v bance FIO. Dle výkazu zisku a ztrát: náklady za rok 2014 byly ve výši 

121.276,20 Kč. Výnosy za rok 2014 byly ve výši 120.826,65 Kč. Ztráta ve výši 

449,55 Kč. 
 

Rozbor nákladů a výnosů dle výkazu zisku a ztrát: 

Spotřebované nákupy     16.950 Kč 
Cestovné       13.772 

Repre fond           520 

Periodika        52.302 
Internet          8.373,20 

Výstavní činnost        5.663 

Nájmy          3.194 
Členské příspěvky        6.960 

Poštovné, kopírování        1.533 

Vzdělávání            820 
Dohody           8675 

Bankovní poplatky        2.514 

 
Příspěvky na pronájem, výnosy z aukce, burza semen, 

výnosy z výstav, příspěvek na činnost      26.828,65 Kč 

Přijaté členské příspěvky 2014       34.340 Kč 
Provozní dotace          59.658 Kč  

 

Zpracovala J. Halašová  
Dne: 15. 3. 2015 
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Zpráva o revizi 
 

Dne 10. března 2015 proběhla revize účtů SZO ČZS MARTAGON za 
období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. Revize se zúčastnili zástupci SZO ČZS 

MARTAGON: hospodářka a pokladní paní Jindra Ha la š ová , předsedkyně 

revizní komise Ing. Věra Ječn á , revizorky Mgr. Jana Mašk ová  a Mgr. Věra 
Sem erák o vá , předseda pan Vratislav Novák . 

 

K revizi byly předloženy tyto podklady za období 1. 1. – 31. 12. 2014: 
- účetní deník, 

- pokladní deník, 

- účetní doklady, 
- faktury – číselná řada dokladů B29001 – B29016, 

- bankovní výpisy – číselná řada dokladů B04001 – B04113, 

- pokladní doklady – číselná řada dokladů P1200001 – P1200076, 
- vnitřní doklady – číselná řada dokladů U00001 – U00007, 

- pokladní hotovost. 

 
Při revizi bylo shledáno, že: 

- údaje v účetním deníku odpovídají předloženým účetním dokladům, 

- pokladní hotovost ke dni 31. 12. 2014 činí 1.809,00 Kč, 
- na běžném účtu vedeném u ČSOB byl počáteční zůstatek ke dni 1. 1. 2014 

51.694,53 Kč, zůstatek k 30. 6. 2014 činil 3.798,00 Kč, konečný zůstatek  

k 31. 12. 2014 je 2.004,78 Kč, 
- na běžném účtu vedeném u FIO banky byl počáteční zůstatek k 1. 1. 2014 

0,00 Kč, konečný zůstatek k 31. 12. 2014 činí 500,00 Kč, 

- podle výkazu zisku a ztráty byly za rok 2014 náklady celkem ve výši 
121.276,20 Kč a výnosy ve výši 120.826,65 Kč, celková ztráta za rok 2014 činí 

449,55 Kč. 

 
Čerpání nákladů a příjem výnosů za rok 2014 je nutné projednat a schválit na 

členské schůzi. 

 
V Praze dne 11. března 2014 zapsala Ing. Věra J ečn á , předsedkyně revizní 

komise. 

 
Poznámka: na vědomí vzala a schválila členská schůze dne 21. března 2015 

(viz zápis). 
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Rozpočet SZO ČZS MARTAGON na rok 2015 
 

Náklady 
Spotřebované nákupy    16.000 Kč 

Cestovné       14.000 

Repre fond           500 
Periodika       42.000 

Internet          8.500 

Výstavní činnost      10.000 
Nájmy          4.000 

Členské příspěvky        7.000 

Poštovné a kopírování       1.500 
Vzdělávání         2.000 

Dohody          9.000 

Bankovní poplatky        1.500 
 

Celkem                                                 116.000 Kč 

 
Výnosy 

Výnosy z výstav, burza semen 

Příspěvky – tombola       30.000 Kč 
Členské příspěvky       34.000 

Provozní dotace       53.000 

Celkem       117.000 
Náklady jsou 116.000 Kč, výnosy 117.000 Kč, zisk 1.000 Kč. 

 

Zpracovala: J.  Halašo vá  
Dne 26. 2. 2015 

 

Další zprávy z naší organizace 
  

V klubu seniorů při MČ (městské části) Praha Čakovice se ve středu  

27. května 2015 uskutečnila přednáška o liliích spojená s promítáním. Povídání 
na krásné téma, odpovídání na dotazy, seznámení přítomných s naší organizací 

a její činností – takové bylo vydařené odpoledne v přátelském prostředí klubu 

seniorů, kde se spokojení posluchači setkali s Vratislavem No vák em . 
Vratislav Nová k  
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Poznámka k fotosoutěži roku 2014 

Loňskou fotosoutěž máme již vyhodnocenu, avšak máme zpoždění ve 

vyhlášení výsledků. Hodnocení fotografií proběhlo na výroční členské schůzi  
v letošním lednu. Výsledky zveřejníme v příštím Liliáři. Předání cen se 

uskuteční na naší podzimní schůzi, kde budou připraveny pro účastníky 

soutěže cibule lilií určené pro podzimní výsadbu a navíc jako kompenzace 
zpoždění bude připraveno překvapení. 

 Vratislav No vá k  

Vyhlášení fotosoutěže na rok 2015 

Protože nechceme přicházet o zajímavé snímky zaslané od našich přátel, tak 

soutěž pokračuje dále. Letos to bude již 7. ročník. Pro zjednodušení 

ponecháváme stejné zažité podmínky, ale je možné, že do budoucna 
provedeme určité změny pro oživení téhle naší zábavy.  

Pro rok 2015 jsou opět vypsány tyto dvě kategorie: 

Lilie a živočichové – vítězný snímek, který bude vybrán formou hlasování na 
schůzi, získá cenu Vratislava Novák a  a tou je kolekce cibulí lilií. 

Nejkrásnější snímek botanické lilie – vítěz získá cenu výboru MARTAGONU, 

kterou je kvalitní váza. Vítězný snímek bude opět vybrán při prezentaci 
zaslaných obrázků, a to hlasováním na schůzi. 

  
Až do konce září t. r. můžete své soutěžní snímky posílat na adresu předsedy 

V. No vák a  nebo na e-mail: vaclav.vincalek@martagon.cz. Všem, kteří se 

rozhodnou nafotit zajímavý nevšední snímek, přeji pevnou ruku, dobré počasí a 
světlo. K tomu hlavně pevné nervy… Však to známe, když například otakárek 

nechce a nechce posedět chvilku v klidu na květu martagonu…, a takový by to 

mohl být pěkný obrázek, no snad někdy příště se to povede. 
 Vratislav No vá k  

 

 
V sobotu 20. června 2015 se koná v zámeckém parku v Čakovicích akce, která 

má název Spolkový den. Již v minulém roce se na něm MARTAGON velice 

dobře prezentoval, a tak s námi počítají, že se tam i letos představíme. Je to pro 
nás liliáře, ČZS i časopis Zahrádkář dobrá reklama. Návštěvníci jistě zavítají  

k našim stolkům a poutačům, budeme totiž při této příležitosti jako novinku 

organizovat i poradenský stůl. Výbor MARTAGONU děkuje za případnou 
pomoc našich členů a za možné další náměty a nápady, které pomohou vylepšit 

naši účast při Spolkovém dnu. 

Vratislav Nová k   

 

mailto:vaclav.vincalek@martagon.cz
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Pozvánka na výlet pro naše členy a přátele 

 

Opět jsme připravili a zorganizovali akci, kterou je exkurze spojená  
s výletem. Nyní jsme vybrali nově otevřený Garden park, který dozajista stojí 

za prohlídku a za čas věnovaný v tomto dni naší exkurzi. Dokonce máme od 

vedení parku přislíbeného průvodce, nebo lépe řečeno někoho, kdo se nám tam 
bude věnovat.  

MARTAGON se také bude podílet na dodání lilií určených k výsadbě 

v tomto velkém parku, který se stále, ač je již otevřen, buduje. Do tohoto čísla 
Liliáře jsme navíc vložili propagační letáček, který stručně vystihuje Garden 

park, včetně spojení. 

  
Naše exkurze do Garden parku se koná v pátek 12. června 2015, sraz 

účastníků je u hlavního vchodu parku v 10:30 hodin.  

 
Podle letáčku můžete zvolit dopravu po vlastní ose nebo využít společný 

příjezd vlakem, kterým budeme do zastávky Jeneč odjíždět z Prahy – 

Masarykova nádraží v 9:30 hod. Pro společný odjezd vlakem je sraz účastníků 
v 9:10 hod.  před světelným odjezdovým panelem Masarykovo nádraží.  Pak 

následuje přechod na vlak a doba jeho jízdy je 38 minut do Jenče. Dále je to asi 

10 minut procházkou podle šipek vchod – park. 
Zpáteční vlaky lze využít takto – odjezd Jeneč 14:47 hod.  –  příjezd 

Masarykovo nádraží  15:21 hod., nebo odjezd Jeneč  15:47 hod.  –  příjezd 

Masarykovo nádraží  16:21 hod. 
  

Přeji všem, aby se výlet vydařil, abychom letos měli krásné a zdravé lilie 

a aby se nám dařilo. S pozdravem  
 Vratislav No vá k  

 

Pozvánky na letošní výstavy lilií 
  

Zámek – Praha Čakovice 2015 

V letošním roce se opět po odmlce uskuteční výstava ve velkém sále, který je 

po rekonstrukci a slouží jako svatební obřadní místnost. Zastupitelstvo městské 
části dalo svolení k užití pro výstavní účel. Výstava se tradičně koná ve 

spolupráci s klubem seniorů a je osmá v řadě v Čakovicích. Vstup bude ze 

dvora zámku, což jsou zadní vchodové dveře, které jsou nejblíže k parkovišti. 
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Zveme vystavovatele a další přátele liliáře k účasti na naší výstavě, kterou 

pořádá MARTAGON jako první v řadě. Výstava se koná v Schoellerově sále 

čakovického zámku o víkendu ve dnech  27.  –  28. června 2015, otevřeno bude 
v sobotu od  9 do 19 hodin a v neděli od  9 do 17 hodin. Příprava výstavy se 

uskuteční v pátek 26. června od 14 hodin, bližší upřesnění podá Vratislav 

No vák , na kterého je uvedeno spojení v adresáři našeho výboru. Soutěž pro 
vystavovatele je vyhlášena ve třech kategoriích: 

1 – anketa návštěvníků, 

2 – cena předsedy MARTAGONU za vystavené neošlechtění, 
3 – cena za mimořádný exponát, který vyberou a určí naši liliáři. 

 

Hejnice 2015 

Výstava lilií se koná v římskokatolické bazilice v Hejnicích na Liberecku 

v době Mariánské pouti od 2. července 2015 až do odkvětu vystavených lilií. 

Příprava výstavy se uskuteční den předem – bližší informace poskytne př. 
Seh n ou tk a  (kontakt viz složení výboru MARTAGONU). 

 

Rakovník 2015  

SZO ČZS MARTAGON pořádá za podpory Městského úřadu Rakovník 

výstavu lilií ve dnech 3. až 5. července 2015 v Rabasově galerii v Rakovníku. 
Zahájení je v pátek 3. 7. v 9 hodin. Otevřeno bude každý den od 9 hodin do  

17 hodin. Příjem květů bude ve čtvrtek 2. 7. od 10 do 15 hodin. Podrobnější 

informace poskytne člen výboru MARTAGONU př. Jiří Hlou š ek . 

 

Rajhrad u Brna 2015 

Prostory benediktinského kláštera v Rajhradu u Brna jsou velice důstojné na 
ukázku krásy lilií. Výstavu lilií pořádá SZO BRNO LILIUM ve dnech 4. až 12. 

července 2015. Bližší informace podá Ing. Miroslav Ba r toš , tel. 549 424 228, 

e-mail: kveta.b@atlas.cz. 
Poznámka: členové MARTAGONU měli už možnost zhlédnout na své 

schůzi ukázku snímků z minulé výstavy v Rajhradě a o výstavě si mohli přečíst 

zprávu v Liliáři č. 4/2014, což hovoří za vše…, i letos rádi všem doporučujeme 
návštěvu této krásné výstavy. 

 

Květy 2015 

Na Výstavišti v Lysé nad Labem se bude ve dnech 9. – 12. července 2015 

konat celostátní výstava květin a zahradnické trhy. Nádherné květy, jako jsou 

lilie, fuchsie, pelargonie, jiřinky, denivky, trvalky a okrasné rostliny, zde 
představí Specializované základní organizace ČZS MARTAGON, LILIUM 

Brno, ROSA KLUB, DAGLA a mnoho dalších pěstitelů ČZS z jiných 

mailto:kveta.b@atlas.cz
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organizací. Instalace bude probíhat ve středu 8. července 2015 po celý den. 

Pořadatelem je ČZS Praha, informace podává odborné oddělení, e-mail: 

vystavy@czsos.cz, tel. 777 775 763 nebo Vratislav Novák  (kontakt viz výbor 
MARTAGONU). 

 

Výstava lilií Hodonín 2015 

Termín letošní výstavy lilií a jejich aranžmá je stanoven na 16. – 18. července 

2015, místo konání je tradiční na Městském úřadě Horní Valy v Hodoníně. 

Kontakt Marie Kr ej č í ř o vá  (e-mail: lilie1.maruska@seznam.cz). 

 

Výstava lilií v Sezimově Ústí 

Novou výstavu lilií pořádá Městské středisko kultury a sportu ve spolupráci  
s MARTAGONEM a ČZS Sezimovo Ústí. Připraveny budou propagační 

plakáty pro upoutávky a pozvánka v Táborských listech včetně krátkého 

článku. O výstavě bude též informovat místní rozhlas, zajištěno je i zveřejnění  
v Novinkách SU i v časopisu Zahrádkář. Výstavu doplní kresby a malby 

Terezy Malin o v é . 

Místem konání je Galerie Spektrum. Termín: 17. – 19. července 2015. 
Instalace expozice: čtvrtek 16. 7. 2015. Otevřeno: pátek 14:00 – 18:00 hodin,  

sobota 9:00 – 18:00 hodin, neděle 9:00 – 16.00 hodin. 
 

Naši jihočeští liliáři z Tábora a jejich přátelé chtějí i na Táborsku předvést 

krásu lilií. Plánujeme proto, že by se do budoucna tato výstava střídala ob 
jeden rok s výstavou v Žirovnici. Kdo budete moci, přijďte naši novou výstavu 

podpořit. I málo je někdy hodně, a jak to známe, tak každý pořadatel výstavy je 

nakonec rád, když se sejdou různé exponáty a výstava má bohaté zastoupení. 
Společně jistě vytvoříme hezký zážitek pro návštěvníky, pěknou podívanou a 

radost z prohlídky výstavy.  

Bližší informace podá Vratislav No vák , e-mail: vr.novak@martagon.cz,  
tel. 266 312 080 nebo Pavel Kr ej č í , e-mail:  kejpa@seznam.cz. 

 

Výstava Květy – Volyně 2015 
(pořádá SZO ČZS MARTAGON ve spolupráci s místní organizací Volyňská 

kultura) 

Letošní pouťová výstava Květy – Volyně 2015 bude čtrnáctá v pořadí  
a uskuteční se v Pošumavské tržnici a Malé galerii ve Volyni ve větším 

rozsahu, jelikož máme k dispozici dvě výstavní místnosti. Počítáno je 

s vystavením pozdně kvetoucích lilií, mečíků, růží, fuchsií, kaktusů a dalšího 
širokého sortimentu květin v té době kvetoucích. Expozice kytek bude 

propojena s výtvarnými díly (originály), takže se můžeme těšit na obrazy 

mailto:vystavy@czsos.cz
mailto:vr.novak@martagon.cz
mailto:kejpa@seznam.cz
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malířů, sochy, dřevořezby a keramiku. Otevřeno bude v sobotu 8. srpna 2015 

od 10-19 hodin a v neděli 9. srpna 2015 od 9-17 hodin. Instalace exponátů 

bude v pátek 7. srpna 2015 odpoledne. Vše ostatní je stejné jako v minulých 
letech, informace poskytne Jiří Kovář na e-mailu: kovar.lilie@seznam.cz. 

 

Ohlédnutí za výstavami lilií v Rakovníku 
manželé Hlo u škov i  

  

Rok 1984 

První výstava lilií v Rakovníku se uskutečnila v roce 1984. Bylo to poté, 

co můj kamarád Václav Laň k a  se byl u nás podívat na naše lilie. Pracoval 

tehdy v Domě pionýrů a mládeže jako vedoucí přírodopisného oddělení. 
Protože sám byl dříve členem „Martagon Vlašim“, což byl původní název naší 

nynější organizace, tak nám nabídl uspořádání výstavy v prostorách 

pionýrského domu. Nebylo to ale nijak jednoduché. Nejprve jsme museli 
vyklidit veškerý nábytek z několika místností, natáhnout folie na podlahy, 

navozit hrabanku a bílé cihly na podstavce a na obruby. S tím nám velmi 

pomáhal zahradník pionýrského domu pan Havl ík , který následně celou 
výstavu i aranžoval. Přestože exponátů nebylo mnoho, 100 lodyh ve 40 

odrůdách, ohlas návštěvníků byl veliký. Díky tomu jsme se rozhodli 

pokračovat i v dalších letech. 

Rok 1985 
V roce 1985 přijelo 16 vystavovatelů, bohužel někteří již mezi námi 

nejsou (A. Ves e lá  z Příbrami, J. Kre j č í , B. Vob o ř i l , Z. Bak a lá ř , ing. J. 
S iman d l , který přivezl nádherně nakvetlou lodyhu Cardiocrinum 

giganteum). Na této výstavě se poprvé objevil bíle kvetoucí asijský hybrid 

'Sterling Star' a něžně růžový 'Alpen Glow'. Nevím, zda je ještě někdo pěstuje, 
v té době to byly první bíle a růžově kvetoucí odrůdy. Kromě nich zaujal 

ohnivě červený 'Fire King', který se dosud objevuje v nabídkách. Vzhledem  

k termínu výstavy, musela se konat před koncem školního roku, bylo k vidění 
poměrně hodně martagonů a jejich hybridů. 

Rok 1986 
V roce 1986 jsme dostali nabídku uspořádat výstavu ve sportovní hale, 

ale to se příliš neosvědčilo. Bylo tam poměrně teplo, a i když je hala vedle 

autobusového a vlakového nádraží, tak návštěvníků bylo méně než  

v pionýrském domě. 
  

V roce 1987 se výstava nekonala. 
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Rok 1988 

V roce 1988 jsme se vrátili do pionýrského domu. Kromě již 

osvědčených vystavovatelů se výstavy zúčastnila i PBZ Troja a díky paní 
Ch ras t i lo v é  byly lilie nádherně naaranžované. Na této výstavě se také 

objevila poprvé nová odrůda Dr. Ver eš e  'Káťa', která sbírá ceny dodnes, a 

jestli se nemýlím, tak byla vystavena i odrůda ing. Jošta 'Eurydike'. 
  

V letech 1989 až 1991 se výstavy nekonaly. 

  

Rok 1992 

Další výstava byla až v roce 1992 v Rabasově galerii, jejíž prostředí je 

úžasné, a tak zde díky pochopení ředitele akademického malíře Václava 
Zou b k a  vystavujeme dodnes. Na této výstavě jsme přivítali čestného hosta  

z Tasmánie Joe H o e l la . Odpoledne se uskutečnila za účasti J. Ho e l la  a Dr. 

V. Ch a lou p eck éh o  velmi zajímavá beseda o pěstování a šlechtění lilií. 

Rok 1993 
V tomto roce jsme vystavovali pouze čtyři. Počasí nám nepřálo. 

Rok 1994 
V roce 1994 lilie nádherně nakvetly, přijelo 12 vystavovatelů, např. přítel 

Vajg en t , který představil zajímavou odrůdu 'Josef Matásek'. Na výstavách se 
začaly více objevovat asijské hybridy „s brushmarkem“ jako 'Impact' nebo 

'Cabaret'. Vystavovala opět PBZ a díky paní Ch ras t i lov é  byly všechny lilie 

nádherně naaranžované. 

Rok 1995 
Další rok se na výstavě objevily jedny z prvních LA-hybridů, růžový 

'Moneymaker' a bílý 'Longistar'. Na každé výstavě se objevovaly nějaké 
novinky, např. orientální hybrid 'Le  Reve'. 

Rok 1996 
V roce 1996 byla novinkou dvoubarevná 'Lolly Pop' – bílá s 

růžovočervenými špičkami a podobná 'Für Elise'. 

Rok 1997 – jubilejní 10. ročník 

Na výstavě zaujaly 'Acapulco' a 'Magic Eye'. 

Rok 1998 
Rok 1998 byl význačný tím, že se výstavy zúčastnili přátelé z Polska, kteří 

přivezli kromě pěkných aurelián hybridů i nádherné LA-hybridy 'Longida' a 
'Longicanda', obě vyšlechtěné význačným polským šlechtitelem B. 

Kon d r ot em . 
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Rok 1999 

První OT-hybrid se objevil r. 1999 a byl to fantastický 'Leslie Woodriff'. 

Od této výstavy začíná spolupráce s vynikající aranžérkou paní Janou 
La vi čk ov ou . 

Rok 2000 
Nejlepší lilií výstavy byl tetraploidní aurelian  Dr. Karla Ver eš e  a také 

martagon hybridy př. Petra Hošk a . 

Rok 2001 
Přítel Josef Bas ík  dovezl překrásné lilie. V soutěži zvítězily jeho 'Marco 

Polo' a 'Girosa'. 

Rok 2002 
Mezi vystavovateli byli Jiří Du d ek  a Josef Du d ek , R. Wid e rsk i ,  

P. Wis tu b a , kteří dovezli další LA-hybrid 'Longipinka'. 

Rok 2003 
V dalším roce pokračuje éra OT-hybridů a vlastně trvá dodnes. Občas  

s nimi soupeří orientální hybridy přítele T. S eh n ou tk y. V roce 2003 byla za 

nejlepší lilii vybrána 'Conca dʼOr' od ing. S iman d la . Konkuroval jí orientální 

hybrid 'Muscadet' přítele Josefa Bas ík a . V tomto roce se začal pravidelně 
zúčastňovat výstav také Vratislav Novák . 

Rok 2004 
Objevilo se hodně botanických druhů L. candidum, L. bulbiferum, L. 

pumilum, L. martagon, L. hansonii a L. pardalinum. 

Rok 2005 
Pokud si dobře vzpomínám, v roce 2005 byla výstava ve znamení 

martagon hybridů a různých variet L. martagon. Nejvyšší ocenění poroty: L. 

martagon var. cattaniae  (vystavoval př. P. Hoš ek ). 

Rok 2006 
Objevily se první kříženci orientálních a asijských hybridů – 'First 

Crown'. Vyhrála lilie př. Vratislava No vák a  'Suncrest', která se na výstavách 
objevuje stále. 

Rok 2007 – jubilejní 20. ročník 

Nádherný OT-hybrid 'Silk Road' byl prvně vystaven v Rakovníku díky 
příteli J. Rezk o vi , který kromě něho přivezl obrovskou kolekci svých 

semenáčů asijských hybridů. 

Rok 2008 
Od roku 2008 se pravidelně výstavy účastní přítel Tomáš S eh n ou tk a  se 

svými nádhernými orientálními hybridy. Zvlášť je nutné ocenit to, že tyto 

nádherné a veliké lilie vozí vlakem ve velikém kbelíku a dokáže je přivézt 
nepoškozené. 
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Rok 2009 

Zvítězily martagon hybridy př. Pavla P et r l í k a  a 'Eastern Morn' př. 

Boženy Rei s ov é . 

Rok 2010 
Zajímavé byly aurelián hybridy z novošlechtění př. Jany Poš v eco v é . 

Rok 2011 
V tomto roce se zúčastnil rekordní počet vystavovatelů, a to 15. 

Návštěvníky nejvíce zaujala obrovská 'Futura'. 

Rok 2012 – 25. ročník 
Nesmíme zapomenout na to, že několik posledních let nahradila pražskou 

botanickou zahradu botanická zahrada v Rakovníku, jmenovitě Václav 

Laň k a , který stál u zrodu rakovnických výstav. Králem posledních výstav, 
nejenom v Rakovníku, je přítel Václav Pos l ed n í . Když po dlouhém 

přemlouvání přijel prvně vystavovat do Rakovníka, všichni jsme jenom zírali 

na nádherné, zdravé a obrovské lilie. Také zaslouženě sbírá pravidelně první 
ceny v soutěžích. 

Rok 2013 
Návštěvníky zajímají kromě lilií i Arisaemy z botanické zahrady 

Rakovník. 

Rok 2014 
Suverénně zvítězila expozice př. Pos l ed n íh o , tmavá 'Forza Red'. 

  

Každý, kdo přiveze nějaké lilie, je vítán a jsme vděčni za jeho účast. Za 
všechny jmenujme pěstitelky Irenu Han z l í čk o vou , Boženu Rei so vou , 

Jindru Halašo vou , Janu Pošv ecov ou , Evu Ku d rn áčov ou , Stáňu 

Sk oř ep o v ou . Ne každý rok byl bez problémů. Vím, že jeden rok byla 
výstava zaplněna pouze čtyřmi odrůdami, protože ostatní nestačily nakvést. 

Ale bez takových maličkostí by to nebylo ono. Každý rok máme obavy, 

nakvete to? Nezničí to kroupy? Přesto se ale všichni již těšíme na další 
výstavu. 

 Srdečně zveme na výstavu v roce 2015. 

 

Můj pohled na sortiment lilií 
Vladimír Pernica  

 

Před pětadvaceti lety jsem se vrhl do náruče květin. Co jsem měl jako 
novopečený důchodce dělat, věděl-li jsem, že možnost seberealizace  

v zaměstnání je nulová? Postupně to byly především tulipány, rychle jsem však 
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sortiment rozšířil. Po plném vyřazení mečíků se právě lilie staly přední až 

nejpřednější květinou na zahradě. 

Dnes se domnívám, že aktivní i pasivní účast na výstavách i čas strávený 
mezi liliemi mne opravňuje upozornit na některé lilie z oné současné záplavy a 

převisu nabídky. V liliářské historii však existuje dost lilií, které i dnes mají 

významné hodnoty. Ne vše nové je totiž to nejlepší. 
Asijské hybridy jsou širokou a podstatnou skupinou lilií. Nabízejí mnohé 

možnosti, povětšině dobře rostou a přijatelně se množí. Zde existuje skupina 

tzv. brašmarků, lilií se skvrnami v podobě tahů štětcem, atraktivní svou 
vícebarevností. Z nich to je 'Bedaucious' z firmy Cebeco, sice decentní, avšak 

stále poutavá. Můj favorit je 'Cathedral Windows' z Columbia-Platte Lilies  

(C-P). V bílé barvě (lépe krémové) je z historie stále aktuální 'Flirt' (bohužel 
nižší), ovšem krémově bílá 'Moxie' s purpurovým brašmarkem z firmy CP 

mívá výšku kolem 80 cm.  

V růžové barvě jsem poznal tři. 'Mystic Rose' je skutečně až mystická, 
jenže je to též historie, ale stále kvalitní. Bohužel už několik let mám jednu 

menší kvetoucí cibuli bez lodyžních cibulek. Na podzim ji musím konečně 

rozšupinovat. 'Pink Artiste' paní J. F r eeman o v é  nebyla výrazná a není  
k sehnání. Novější 'Lady Elaine', je zajímavá, budí pozornost, mne zatím moc 

nezaujala. Červená je 'Red Artiste', solidní, květy jsou však trochu menší a je 
jich méně. V oranžové barvě to byla z Cebeca 'Zesty Zinger', jenže přišel 

hryzec a miláček není. Holandské 'Loreto' se nějak neprosadilo, jsou však 

odtud nové 'Copper Cross' a následně 'Two Sone'. Zdá se, že druhá bude 
dobrou a atraktivní lilií. Více je zatím předčasné. 

Novou (třeba původ je u pana Orec h ova ) je skupina TANGO hybridů. 

Zde jich jsou asi dvě desítky a já preferuji 'Grafitty', mohutný, sytě žlutý skvost 
s až velmi výrazným tečkováním, má velké květy ve vyšším květenství a také 

výška rostlin je kolem 110 cm. Dobře roste a množí se.  

V bílé či krémové je jich několik, třeba 'Black Spider'. TANGA  
v oranžové barvě mne nezaujala. V červené přijímám kultivar 'Olina' a  

v růžové je atraktivní 'Dot Com'. 'Strawbery and Cream' je v základní barvě 

světlejší, avšak květy jsou větší a poněkud lepší květenství.  
Skutečnou novinkou je 'Whistler' nabízená v The Lilly Nook. Má být 

korálová s tečkováním spíše soustředěným, vínovým. Z novějších budí a bude 

budit pozornost zajímavá a mohutná lilie 'Bello Horizonte' (u nás asiatka,  
v holandském registru LA) se středně hustým tečkováním s hnědým blušem*

)
 

(spíše stínem), skvrnkami ve středu. 

Z ostatních asijských hybridů je to třeba pozoruhodný červený, mohutný 
tetraploid z Cebeca, až 140 cm vysoký 'Fire Moutain'. Z produkce C-P to je 

červená 'Razzle Dazzle'.  
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Vždy byly žádané růžové lilie. Nově byla nabízena stará 'Llullaby', 

novější je holandská 'Arsenal', velmi sytá barva, květy jsou větší s přijatelnými 

květními stopkami, rostlina solidní výšky. Z dílny pana Van der Sa lma  to je 
'Angelʼs Touch', na záhonu z dálky září a má všech pět „P“. Velmi mne zaujala 

tetra pana Mak a  (Johanna z USA) 'Portage Orange' – je solidní, barva je 

mimořádná. Lákala také tzv. černá barva. Vzpomínám 'Black Jack' či 
'Blackout'. Objevila se holandská odrůda 'Landini' a je zatím černá. Také se 

rychle zařadila mezi deset nejlepších. Propadla se však, protože „technické“ 

parametry nejsou nejlepší. Já více fandím kultivaru 'Dimension', květy jsou 
větší, květenství lepší, solidní výška, barva však vínově černá, ale velmi 

atraktivní. Zde je velmi pěkná lilie 'Faranundo' a jsem velmi zvědav do 

budoucna na kultivar 'Mapira', zaujal mne výraznou až čokoládovou barvou. 
Nežli se zmíním o nízkých liliích, jeden zapomenutý skvost pana 

Wad ek amp era  'Purple Reign' ('Patritia’s Pride' je obchodní název). Je to 

lilie, kterou by každý liliář měl mít. Mezi brašmarky má mnohé odrůdy  
ing. Miču lk a . Jsou zde také české a moravské lilie a není jich málo.  

Ing. Jo š t  dal loni do oběhu několik svých lilií. Přítel Hlou šek  se zajímá 

především o trubkovité lilie a velmi úspěšně.  
Na Moravském Slovácku je to př. Tlach , jeho novější 'Bajkal' je velmi 

pěkným TANGO hybridem a má i dvě zajímavé ze skupiny LA-hybridů.  
Ing. Miču lk a  introdukoval až záplavu šlechtěnců ze skupiny trubek, mnohé 

až úžasné, a také velmi dobré asijské. Z brašmarků jsem nadšen kultivarem 

'Šaman' a novější 'Antikvita' je až dráždivá. 
Nyní tedy slíbené nízké lilie, hrnkové. Mají 25 až 50 cm výšky a nové až 

8 – 10 květů. Poslední dobou o ně narůstá zájem, protože jsou výborné na 

obruby záhonů. V poslední době se mezi nimi objevují i zmiňované TANGO 
hybridy, dokonce i plnokvěté. Velmi zajímavé jsou kultivary ze série 'Tiny'. Já 

laskám novou 'Tiny Pearl' v zářivě slézově růžové, dále 'Tiny Sensation' a mou 

oblíbenou je 'Tiny Orange Sensation'. Mezi TANGO hybridy si pozornost 
zaslouží 'Crossover'. Mezi LA je zajímavá třeba 'Forever Sesane' či 'Lion 

Heart', u ní skvrna pokrývá téměř celou plochu a v základní barvě jsou jen větší 

špičky plátků. U nízkých to je 'Push Off', ale já mám oblíbenější 'Tiny Padhye'. 
Nová nízká je 'Burning Joy' v dráždivé barevnosti. Plnokvětá je stará 'Afrodite' 

v jemné růžové, typu blend. Lepší je červená, také stará 'Sfinx'. Novější a zcela 

nové nemám „osahané“. Vřele však doporučuji dobře plnou, barvy magenta 
(fialově růžová) 'Ceres'. 'Elodie' také vynikne na každé zahradě, je dobře plná, 

pastelově růžová. Jejich výška je dobrá, 80 až 100 cm. 

Zatím bylo hovořeno o liliích s květy nahoru. Květy do stran obvykle 
nejsou ani ploše turbanovité, květenství zpravidla mají vyšší. Zde opět má ing. 

Miču lk a  zajímavé odrůdy. Já stále obdivuji starou Fr eiman n o vu  'Apricot 
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Supreme', v červené barvě to je 'Metra'. Nelze opomenout oranžovou 'Alexis' a 

žlutou 'Hermes' s atraktivní hnědou skvrnou. 

A jsou zde z asijských hybridů lilie s květy dolů, dříve opomíjené, dnes o 
ně opět stoupá zájem, především díky příteli P e t r l í k o vi . Tyto lilie s květy 

přísně až ploše turbanovitými v postavení dolů. Většinou mají výšku nad 1 m, 

avšak také i 150 cm s více než 35 květy. Spíše se hodí do malých skupin (3 až 
5) cibulí nebo jako solitéry pro poměrnou rozložitost květenství. Vždy však 

laika zaujmou. Zde začnu historii, a to asi 50 let starým kultivarem 'Black 

Butterfly' (Wr i gh t ). Černá…? Ano, až černá. Rád bych tuto raritu rozmnožil. 
Historií je i 'Red Knight' kanadské provenience.  

Pan Nor th  vyšlechtil exkluzivní lilie a v současnosti se u nás opět šíří. 

Tak třeba růžová 'Ariadne', či má láska v páleně oranžové (hnědavé) 'Peggy 
North'. A jsou i další. Ve velké oblibě mám 'Iowa Rose' pana Prach azs k y s 

květy turbanovitě miskovitými, vybočenými – je to výstavní lilie s 

pyramidálním květenstvím a nevím, proč je málo vidět. V této skupině také 
paní Judith Freeman ová  vytvořila zajímavé a pozoruhodné lilie. Nyní již 

starý 'Summit' je sice nižší, asi 60 až 80 cm, zato habitem vyniká! Prostě 

„Pumila“ hybrid. Z jejích nových křížení jsem již poznal 'Heirloom Lake' a tuto 
lilii mohu jen doporučit. Z nových holandských jsou to pak především 'Night 

Flyer' a 'Lazy Lady'. Z Grie sb ach ov ých  to je série označená Pearl, jsou to 
mohutné tetrapolidy, mimo bílou barvu, a některé jsou s polonicími květy. 

Rozhodně stojí za pozornost.  

Naše země má jeden z nejlepších asijských hybridů, a to purpurově 
růžovou odrůdu 'Eurydike' z rukou ing. Još t a . Jeho 'Perseus' dostatečně 

neznám. Vazba těchto lilií (Ic) do kytic je náročnější, zato jako zahradní jsou 

výborné. Vyniká i lodyha ve váze se snítkou jemné zeleně. 
Novější doba dala některé dříve nemožná a později neběžná křížení. Dnes 

je jich více, produkty těchto křížení nejsou vždy dostatečně ověřeny  

v zahradách. Jsou to tzv. mezisekční křížení zahrnutá do skupiny VIII. 
zahradního dělení lilií. Nejznámější jsou OT-hybridy, dále třeba výsledky 

křížení L. longiflorum s asijskými nebo trubkovitými hybridy. 

Skupina LA-hybridů byla vyšlechtěna především pro řez a rychlení. 
Většina však díky vkřížení genů asijského hybridu dobře roste i na zahradách. 

Třeba loni mně nová 'Forza Red' shodně narostla kolem 140 cm výšky a lodyha 

měla 15 až 17 květů a poupat, tedy i sekundárních. Květenství pak měla 
přijatelnou délku a květní stopky právě u 'Forza Red' byly dostatečně dlouhé.  

Z minulosti mám v oblibě tříbarevnou 'Royal Sunset' nebo 'Royal Present'. Od 

C-P to je vysoká asi 80 cm 'Kiss Me Kate', velmi atraktivní. Stejné provenience 
je 'Red of Hearth' v krvavě červené barvě, avšak výšku dosahuje až 110 cm.  
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Z novějších ve světle růžové je 'Sugar Diamond', tmavší je 'Abratax'. Tmavě 

růžové jsou často purpurově růžové, zmíním se o kultivaru 'Tamburo'. 

Barevnou raritou je 'Tuareg', vínově purpurová s černým tonem. I zde 
existují odrůdy s TANGO skvrněním. 'Kentucky' je také nádherná lilie. Další je 

'Lookwood' se základní barvou okrově růžovou a spíše soustředěným 

mahagonovým tečkováním. Nový je 'Spot On', sytě růžová s tečkováním tmavě 
malinovým. Proti 'Kentucky' jsou vyšší, asi 130 cm. Všechny nové LA-hybridy 

pak m 

ají velké květy s velmi tuhými plátky. Opomenout nesmím ani červené  
s černým tónem, jako je velmi populární 'Red Alert' či novější 'Serengeti'. 

Zvědav jsem ovšem na dvě nové: 'Painball' a 'Monada', které zatím nemám 

„změřené“. 
Čeho je mnoho, toho může být přespříliš. Proto se snad někdy jindy 

zmíním o mé druhé lásce mezi liliemi, o OT-hybridech, tedy orienpetech, pro 

které dovedu, slovy ing. Još t a , „být bláznem“. Ony však stojí za to! 
 

*
) 
poznámka red.: blush (angl.) = ruměnec, červenání se… 

 
Se souhlasem autora článku převzato ze zdroje: Zpravodaj SZO ČZS 

IRIS Hlučín č. 87 (č. 2/2013) a ze zpravodaje SZO ČZS Brno LILIUM 
Liliářské zprávy č. 1/2013. 

 

Chřestovníčci 
Jan Ka zda  a Stanislav Ko la ř ík  
 

Jsem dlouholetý čtenář Zahrádkáře. Dovoluji si Vás poprosit o radu. 

Letos se mi na česneku vyskytl nějaký škůdce, který okusuje nať česneku odrůdy 
LUKAN. V příloze zasílám foto. 

 Stanislav Ko la ř í k , Holešov 

 
Na obrázku je zachycen brouk z čeledi mandelinkovití (Chrysomelidae) – 

chřestovníček cibulový (Lilioceris merdigera).  U nás žije několik druhů 

chřestovníčků. Chřestovníček cibulový je velmi podobný chřestovníčku 

liliovému (Lilioceris lilii). Chřestovníček cibulový má červenou hlavu i části 
nohou, chřestovníček liliový má hlavu a nohy tmavé. Pro úplnost je třeba 

uvést, že další druh – chřestovníček obecný (Crioceris asparagin) je výrazně 

odlišně zbarven – tmavé krovky se žlutými skvrnami. 
 Dospělci chřestovníčka cibulového poškozují kromě jiných rostlin žírem 

listy česneku a cibule. Na listy této zeleniny jsou kladena i oranžová vajíčka. 
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Vylíhlé larvy těchto brouků se pokrývají slizem z rozžvýkaných listů a trusu  

a také způsobují poškození listů žírem. Larvy jsou slizem chráněny proti 

ptákům a dalším přirozeným nepřátelům. Vývoj je poměrně rychlý, larvy se 
kuklí v zemi a v přírodě se vyskytují 2–3 generace těchto brouků. 

 Většinou se nevyskytují na cibuli a česneku ve velkém množství a 

poškozují jen jednotlivé rostliny. Doporučuji mechanické hubení larev nejlépe 
setřením z listů. Hubení brouků bývá zbytečné. V případě silnějšího výskytu je 

možno ošetřit běžnými pyretroidy nebo neonikotinoidy. 

 Jiná situace je však na liliích, kde převážně škodí chřestovníček liliový, 
nebo na chřestu, kde se vyskytuje chřestovníček obecný. Na těchto rostlinách 

mohou dospělci, a zejména larvy, způsobit silný žír, který může rostliny zcela 

zničit. Na těchto rostlinách je nutno provést chemickou ochranu uvedenými 
insekticidy při prvním zjištění dospělců na rostlinách a v případě potřeby ji 

opakovat. 

 Jan Ka zd a  
 Zdroj: převzato z časopisu Zahrádkář – srpen 2014, str. 43 

 

Dlouhodobé skladování semen lilií 
Gene Mirro  

 

Pro skladování semen lilií jsou důležitě dvě klíčové zásady – sucho a chlad. 
Správně skladovaná semena si mohou zachovat svoji životaschopnost i déle 

než deset let. V tomto článku se soustředíme na osvědčené neexotické metody, 

které jsou použitelné pro každého amatérského pěstitele. 
Proč je tak důležitý chlad? Semena lilií jsou živými organizmy zcela 

závislými na uložených zásobách živin. Semena mají v chladném prostředí 

velmi nízkou úroveň „spalování". Semena uskladněná v teplém vlhkém 
prostředí (jako v pařeništi v létě) mohou vydržet jen pár měsíců. Semena 

skladovaná při pokojové teplotě vydrží 18 měsíců. Chladnička může prodloužit 

skladování na několik let, ale nejvhodnější volbou je mraznička, v níž 
životaschopnost semen může dosáhnout i více než deseti let. 

Proč sucho? Suché semeno má velmi nízkou úroveň chemické aktivity. 

Suché semeno je také mnohem méně zranitelné houbovými infekcemi 
(zejména ve vzduchotěsně uzavřené nádobě). Pokud by semena měla být 

uložena v mrazničce, musí být bezpodmínečně suchá. Jestliže zmrazíme vlhká 

semena, voda v buňkách expanduje, trhá jejich stěny a buňky hynou. 
 

Přeložme nyní tuto teorii do postupu krok za krokem: 

l. Sbírejte a vyčistěte zralá hnědá semena. 
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2. Nechejte semena vyschnout v odkrytých nádobách na bezpečném, suchém, 

dobře větraném místě mimo dosah přímého slunce, přednostně za pokojové 

teploty a relativní vlhkosti do 70 %. Nezapomeňte si semena označit. Občas 
semena promíchejte. 
 

3. Balení semen. Malé dávky semen můžeme dát do obálek na mince nebo něčeho 

podobného. Všechny obálky nebo sáčky uložíme do vzduchotěsně uzavíratelné 

krabičky nebo plechovky. Větší dávky semen můžeme do takových těsně 
uzavřených nádob uložit přímo. Nezapomeňte dovnitř vložit identifikační 

jmenovky semen, protože jmenovky vně mohou při uskladnění nebo manipulaci 

být poškozeny. 
 

4. Nádoby se semeny uložíme do chladného suterénu nebo sklepa, do chladničky 
nebo do mrazničky. Budete-li nádoby se semeny otevírat častěji, nedoporučuji 

mrazničku, ta by měla být používána jen pro dlouhodobější uskladnění  

(6 měsíců a více). 
 

5. Přerušení nebo ukončení skladování: Neotevírejte uzavřenou nádobu se 

semeny, dokud se teplota semen nesrovná s teplotou místnosti. Může to trvat  
20 minut až hodinu. Studená semena budou kondenzovat a absorbovat vlhkost 

teplého (vlhkého) vzduchu. Jestliže bychom pak semena vrátili do nádoby  
k dalšímu skladování, mohlo by dojít k vážným ztrátám semen. Pokud náhodou 

necháte semena zvlhnout, nechejte je před dalším skladováním v chladu dva 

dny vysýchat. Budete-li se semeny řádně zacházet podle těchto pokynů, mohou 
být zmrazeny a rozmrazeny mnohokrát bez jakéhokoliv poškození.  

Někteří pěstitelé používají k vysoušení skladovacích nádob chemické 

vysoušecí prostředky – desikanty (například chlorid vápenatý), které absorbují 
vzdušnou vlhkost. 

 

Je známo, že nadměrné vyschnutí semen může vést ke snížení nebo ztrátě 
jejich životaschopnosti. Proto bych doporučoval při jejich používání nebo při 

jakékoliv extrémní formě vysoušení náležitou opatrnost. Skladování 

v mrazničce dává vynikající výsledky i bez desikantů. 
Shora uvedené postupy nemůžeme používat bez rozdílů na jiné typy semen. 

Například mnohá velká dužnatá tropická semena budou zmrazením zničena. 

Při hlubokém zmrazení nebo vyschnutí hynou například semena javoru, dubu 
nebo kaštanu. Dříve než uskladníte semena jiných rostlin, zkuste vyhledat 

doporučení nebo radu nějaké zahradnické autority. 

 
NALS Yearbook 1991: 44 – přeložil ing. Jiří Černý .  

Zdroj: SZO ČZS LILIUM Brno, zpravodaj Liliářské zprávy č. 1/2012  
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Liliářské střípky aneb pel-mel na jednu stránku – 3. 
Jiří Ko vá ř  
 

LeVern Fre ima n n – 'LeVern Freimann' – „LeVern Friemann“ – 

„LeVern Frieman“ – 'Miss Feya'. 
  

Při své redaktorské práci pro Liliář mne už mnohokrát napadlo, jakže to 

má být správně s psaním jedné odrůdy orienpetu, jejíž název je našimi liliáři 
nemálo frekventován. Konkrétně jde o velmi pozdně kvetoucí odrůdu 'LeVern 

Freimann', která se vyznačuje tmavě červenými květy a nádhernými tmavými 

nektariemi. Protože se odrůda líbí návštěvníkům výstav, což třeba plně 
potvrzují naše výstavy ve Volyni, následuje obvykle uvádění jejího názvu ve 

zprávě o výstavě, např. na jakém se umístila místě… Jenže zde vyvstává pro 

redaktora jakási nejistota, jak to do zpravodaje správně napsat…? Třebaže 
správné řešení spíše jen tuším, prohání se mi hlavou různé alternativní úvahy.  

Možná, že někdo z našich liliářů znalý věci může vše uvést na pravou míru a 

podá mi zprávu. 
Já jsem se ptal několika liliářů (vystavovatelů této odrůdy), proč ji na 

výstavách prezentují pod názvem „LeVern Friemann“ (občas je vidět i 

„LeVern Frieman“)? Dostalo se mi odpovědi, že si pod tímto názvem zakoupili 
její cibule, tudíž ji pod stejným názvem i vystavují, což je pochopitelné a 

čemuž se nemůžeme divit. Nedalo mi to, a tak jsem se namátkou podíval do 

nabídek liliových cibulí, k nimž mají naši členové blízko, zda tomu tak 

doopravdy je.  A skutečně – v burze MARTAGONU (např. příloha 

k zpravodaji Liliář č. 1/2008) byl nabízen OT-hybrid „LeVern Friemann“, 

tehdy za 112 Kč za cibuli, ale to není v tuto chvíli podstatné… Taktéž 
nabídkové katalogy jedné české firmy uvádějí pravidelně odrůdu „LeVern 

Friemann“, ale se synonymem 'Miss Feya'. 

Já k tomu mohu jen podotknout, že pan LeVern Fr eiman n  byl velmi 
významný americký liliář († r. 2000), kterému bylo dopřáno dožít se velmi 

požehnaného věku 99 let. Vyšlechtil vynikající tetraploidní lilie, z nichž 

některé odkoupila firma B & D Lilies, odkud by pak měla pocházet i odrůda 
'LeVern Freimann' – chci věřit, že název odrůdy byl zvolen na počest tohoto 

vynikajícího liliáře. 

Myslím, že nikdo není rád, když dochází k nepřesnosti či dokonce ke 
zkomolenině vlastního jména. Nejspíš by nebyl rád ani pan LeVern 

Fr eiman n , přestože tu jde o prohození „pouhopouhých“ dvou písmenek e a i 

v jeho jméně. 
A tak si kladu otázku, vadí to vůbec některým liliářům či šiřitelům téhle 

odrůdy u nás v českých poměrech? Anebo je to všechno úplně jinak…? 
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Krátce k fotografiím na přebalu Liliáře 
Jiří Ko vá ř  

 
Titulní strana zobrazuje barevný obrázek trubkovitého aurelianu KRAJKA 

(semenáč z odrůdy 'Pink Perfection'). Autorem fotografie je nám dobře známý 

a úspěšný liliář Václav Pos l ed n í  – tento snímek je z loňské výstavy lilií 
v Rakovníku, kde KRAJKA získala 2. místo v kategorii novošlechtění aurelian 

hybridů.  

 
KRAJKU vyšlechtila paní Jana Poš v eco vá  z Tábora a už několikrát ji 

vystavila na našich výstavách. Jelikož KRAJKA vzbuzuje svou zvláštní 

pikotáží zájem liliářů, v některém z příštích čísel Liliáře o ní budeme ještě psát.  
 

2. strana – na horním snímku jsou manželé Jiří a Alexandra Hlou šk ov i  

s vnoučaty na loňské rakovnické výstavě. Aktivní přístup celé rodiny 
Hlou šk o v ých  k organizování našich klubových výstav v Rakovníku je po 

celá léta dobře znám. V dnešním Liliáři zveřejňujeme retrospektivní pohled na 

rakovnické výstavy, které mají v naší organizaci tak dlouhou tradici…   
Děkujeme. 

 

Spodní snímek zobrazuje část úspěšné expozice lilií př. V. Pos l ed n íh o , u níž 
stojí: zleva Jindra Halašová , Tomáš Seh n ou tk a , Pavel P et r l í k , Jiří 

Ko vá ř , Petr H oš ek  – obě fota Václav Pos l ed n í .   

 
3. strana – pan LeVern Freimann (foto – zdroj starší bulletiny NALS). 

 

4. strana – horní snímek představuje ukázku „místních“ výstav, o nichž moc 
nezpravujeme. Díky příteli Václavu Sob otk ovi  ze Žďáru nad Sázavou, který 

je členem MARTAGONU a který mi poskytl několik fotografiií, můžeme na 

ukázku v Liliáři zhlédnout aspoň jedno foto květů z loňské srpnové výstavy 
lilií a dalších květin ve Žďáře n/S.   

 

V dolní části stránky jsou fotografie chřestovníčků (převzato z časopisu 
Zahrádkář – srpen 2014, str. 43, foto S. Kola ř ík  a J. Kazd a ).   

Na snímcích jsou chřestovníček liliový, chřestovníček cibulový a vajíčka 

chřestovníčka cibulového. 
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Obsah Liliáře č. 2/2015 
2 Dopis ze SZO ČZS LILIE Hodonín členům MARTAGONU 

Marie Kre j č í řo vá  
3 Z naší organizace (různí autoři) 

4 Zhodnocení burzy semen lilií 2015 

Pavel Pe t r l í k  
5 Zpráva o hospodaření SZO MARTAGON Praha za r. 2014 

Jindra Ha la šo vá  

6 Zpráva o revizi Ing. Věra Ječná  
7 Rozpočet SZO ČZS MARTAGON na rok 2015 

Jindra Ha la šo vá  

7 Další zprávy z naší organizace (různí autoři) 
8 Poznámka k fotosoutěži roku 2014 

Vratislav Nová k  

8 Vyhlášení fotosoutěže na rok 2015 
Vratislav Nová k  

9 Pozvánka na výlet pro naše členy a přátele 

Vratislav Nová k  
9 Pozvánky na letošní výstavy lilií 

Zámek – Praha Čakovice 2015 

Hejnice 2015 
Rakovník 2015  

Rajhrad u Brna 2015 

Květy 2015 
Výstava lilií Hodonín 2015 

Výstava lilií v Sezimově Ústí 

Výstava Květy – Volyně 2015 
12 Ohlédnutí za výstavami lilií v Rakovníku 

manželé Hlo u škov i  

15 Můj pohled na sortiment lilií 
Vladimír Perni ca  

19 Chřestovníčci 

Jan Ka zd a  a Stanislav Ko la ř í k  
20 Dlouhodobé skladování semen lilií 

Gene Mirro  

22 Liliářské střípky aneb pel-mel na jednu stránku – 3. 
Jiří Ko vá ř  

23 Krátce k fotografiím na přebalu Liliáře 

Jiří Ko vá ř  



 

  

LeVern  F r e i m a n n 
4. 8. 1901 – 5. 8. 2000 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

  

Z výstavy ve Žďáře nad Sázavou 
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