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Ludìk Marold, Jára Cimrman a klub Astrophytum

Tak nám zabili Ferdinanda... Tato vìta je známa jako zaèátek opìvovaného i oplivávaného
díla (1923) o eòovaného i hanìného Jaroslava Ha¹ka o dobrém vojáku Josefu ©vejkovi. Pøipomíná události souvisejí í se zaèátkem tzv. Velké války (té¾ oznaèované jako svìtová a je¹tì
pozdìji jako první svìtová) pøed rovnými sty lety. Kniha ov¹em zaèíná jinak, o¾ mnozí pøehlédli, tedy slovy: þVeliká doba ¾ádá velké lidi. Jsou nepoznaní hrdinové, skromní, bez slávy
a historie Napoleona. Rozbor jeji h povahy zastínil by i slávu Alexandra Ma edonského...ÿ
V tomto Azetu nebudeme psát a èíst tolik o velký h lide h. Spí¹e o jednom výroèí
na¹eho klubu, je¾ spousta malý h obyèejný h lidí zviditelòuje poøádanými ak emi.
A odlo¾e tento oslí mùstek vrátím se znovu k té velké dobì a velkým osobnostem. Tu
dobu pøipomíná i øada osobností umìní, te hniky a vìdy kon e devatená tého a zaèátku
dva átého století. K nim patøí vedle Vojtì ha Frièe (ani toto je¹tì nebude oslí mùstek ke
kaktusùm a ke klubu), Vojtì ha Náprstka, Emila Holuba, doktora Èe hova, te hnika a
vynález e Mar oniho i výtvarník Ludìk Marold a pøedev¹ím nedosti¾ný mnohostranný
génius (by» ko¹atì rozporuplný, vysmívaný a zpo hybòovaný) Jaroslav Cimrman.
Zatím o pøedposlednì jmenovaný vytvoøil panorama bitvy u Lipan (a¾ pojedete do
Prahy, zajdìte do hole¹ovi kého þPrátru kultury a odde huÿ), génius Jára poskytl Praze
nesrovnatelné, by» neskonale velkolepìj¹í panorama moøského pobøe¾í. Pravda { není to
histori ky dolo¾eno a zdokumentováno, známe to jen z lmu o Mistrovi le¾í ím a spí ím
{ ni ménì je to právì ten oslí mùstek smìøují í a vedou í nás pevnì, údernì, odhodlanì a
neomylnì ke stì¾ejnímu tématu tohoto èísla.
Kdo byl na leto¹ní klubové výstavì, ví, o èem je øeè. Aè ústøední panorama nedosahuje velkoleposti Járova díla, zùstane jistì nezapomenutelným poèinem v dìjiná h na¹i h
klubový h výstav. Titulek je vysvìtlen, k výstavì dále v èísle.
Honem letem svìtem. Tentokrát struènì, proto¾e není mo povzbudivého v noviná h
a zprává h. Boje, umírají í lidé a padají í letadla na hrani i Ruska a Ukrajiny, ubli¾ování
ivilistùm a napìtí mezi Izraelem a Palestinou, bída, nemo i (ebola) a utopení upr hlí i
z Afriky a mistrovství svìta ve fotbale bez na¹í úèasti (vyhrálo Nìme ko).
U nás máme horké léto s nedostatkem srá¾ek, a náznaky ohleduplnìj¹í h so iální h a
daòový h vyhlídek a i spravedlnost si zaèíná na házet estu k odstavení nìkterý h darebákù.
Co v¹ak v¹ak vidím jako ze v¹eho nejdùle¾itìj¹í, je skuteènost, ¾e jsme tady my. Tady a
vèil. ®e se s házíme, estujeme, besedujeme, pra ujeme, fotografujeme, bavíme se spolu,
roubujeme, nav¹tìvujeme se atd. A o tom se doètete i v na¹em zpravodaji.
Tentokrát patøí dík za pøíspìvky tìmto psav ùm: Pøedsedovi Standovi Stu hlíkovi,
Petru Metelovi a þprvopsav ùmÿ Sylvì Urbanové a Vladimíru Køivánkovi. A samozøejmì
i tìm, díky nim¾ mám o èem psát: Tøeba Emilovi Va¹íèkovi, který mì pozval na blanenské
roubování nebo Honzovi Ziegrosserovi, díky nìmu¾ a s ním¾ jsme si mohli prohlédnout
sbírku a pìstírnu sukulentù Jiøího Jandy v Pávovì u Jihlavy.
Léto budi¾ po hváleno, èeká nás podzimní èást sezóny, zájezd a sympózium, období
skliznì. U¾ívejte ka¾dý den v radosti a spokojenosti z dobøe vykonaného díla.
Pohoda, hezký den
Josef
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Èlenská s hùze 2. kvìtna 2014

S hùzi zahájil pøedseda Stu hlík. Zaèal s pokyny k nad házejí í brigádì, plánem brigád
a ne hybìla ani nezbytná pravidla slu¹ného hování ve Ètyølístku: Nezdr¾ovat se s autem
dlouho u v hodu, nevybavovat se ve dveøí h/nepøeká¾et zákazníkùm a vra et pùjèené vozíky na místo, kam patøí. Jiøí Peòás opìt odpovìdný za pøíjem rostlin doplnil termíny a
pokyny. Tomá¹ Kulhánek zdùraznil, ¾e pro ústøední expozi i je potøeba mno¾ství velký h
rostlin a nabídl se, ¾e po Brnì zajistí svoz pro ty, komu by to èinilo potí¾e. Na dotaz z publika,
zda je mo¾né prodat velké výstavní rostliny bylo odpovìzeno, ¾e tuto variantu nepodporujeme, proto¾e pøiná¹í neúmìrné komplika e. Dále jsme se dozvìdìli, ¾e právì probíhá pod
zá¹titou na¹eho klubu minivýstava kaktusù v Dolní h Kouni í h, kterou zajistili Jaroslav
Ka¹parovský, Radek Èe h, Petr Metela, Josef Odehnal, Radek Knápek a Jiøí Trávníèek. Je
souèástí tamní h svatogothardský h slavností vína.
Následovalo nìkolik sdìlení k dal¹í èinnosti a to posunutí knihovny a výborové s hùze
ze 13. na 20. kvìten, ¾e èervnová pøedná¹ka bude o fotografování (Ota Tuèka) a byla
pøipomenuta uzávìrka soutì¾e o fotky na kalendáø 2015.
Poté se ujal slova Jan Hara¹ta a poblahopøál Jiøímu Peòásovi k jeho narozeninám.
Jiøí dostal nádherný ariokarpus (A. ssuratus), který se vyznaèuje tím, ¾e po hází z výsevu
provedeného v den Jiøího narození. Zde patøí vyTEXat pronesený ítát: þKaktusy a kaktusáøi
nestárnou, nýbr¾ rostou do krásy.ÿ

Následovalo obvyklé slosování vstupenek. Kvùli hor¹ím akusti kým podmínkám (ani tentokrát jsme nevyu¾ili te hni ké vymo¾enosti poslu hárny) nevyjmenuji v¹e hny dodavatele.
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Tak aspoò ty, které jsem po hytil: Laïa Ka¹par poskytl tiskoviny a pøátelé Podrábský, Horákovský a Kulhánek rostliny.
Hlavním bodem s hùze byla pøená¹ka Ing. Stanislava Talapky, PhD.
o kaktuse h z jeho sbírky. Pøedná¹ejí í k nám pøijel ze slovenského
Martina. Podìkoval nám { jmenovitì Jaroslavu Ka¹parovskému {
za pozvání, za sebe i za spolek pøátel kaktusù Vrútky poblahopøál na¹emu klubu k významnému výroèí a pøedal pozdravy. Pro
pøedná¹ku vybral své oblíbené a hezké rostliny. Pìstuje kaktusy a
bonsaje, tak¾e zabrousil i do této oblasti. V domovinì kaktusù si e
dosud nebyl, je v¹ak zku¹eným a úspì¹ným pìstitelem. Své rostliny
pìstuje nejví e v paøeni¹tí h a ve venkovním pøístøe¹ku. Hodnì se
zamìøuje na gymnokaly ia. Zpoèátku se zdálo, ¾e pøedná¹ka bude
odbornìj¹í a to právì pro gymno ly. To se nepotvrdilo a posléze
jsme vidìli i dal¹í druhy pøedev¹ím pùvodem z ji¾ní Ameriky a nì o málo z mexi ký h a
severoameri ký h druhù.
Pøedná¹ejí í nezapomnìl ani na bonsaje. Pøipomnìl, ¾e v partì tøí kamarádù vystavují
u¾ 15 let a ukázal nám rostliny v rùzný h fází h rùstu. Pro pìstování bonsají se dá pou¾ít
témìø ka¾dá døevina. Zmínil zpùsoby pìstování, formování, zálivky. Hovoøil o vlastnoste h
jednotlivý h druhù a pøipomnìl i nìkteré te hniky, jako napø. prá i s vybìlováním mrtvého
døeva. Bonsajisté mohli být tedy rovnì¾ spokojeni, pouèeni a inspirováni.
Tato velmi zajímavá pøedná¹ka s mno¾stvím kvalitní h obrázkù byla na úrovni dostateènì odborné, av¹ak ne a¾ tak, aby odrazovala nespe ialisty. Stínem v¹ak bylo nepou¾ití
zvukové te hniky, o¾ nepøispìlo monotónímu vyjadøování a rovnì¾ promítání prezenta e
v editaèním re¾imu s otravnými nápisy powerpointové ¹ablony pùsobilo ru¹ivì.
S hùze výboru v kvìtnu

Jak bylo pøedem oznámeno, se¹el se výbor o týden pozdìji oproti obvyklému termínu. Bylo
to nìkolik dnù pøed zahájením brigád na pøípravu výstavy a toto bylo i hlavním tématem jednání. Vedle toho byla vyhodno ena výstava v Dolní h Kouni í h a byla navr¾ena opatøení,
o a jak v pøípadì opakování této ak e v budou nu, èemu¾ se jako klub nebráníme. Zabývali
jsme se i budou ností webu Astrophyta a nefungováním jeho správy a údr¾by. Rozhodnuto, ¾e budeme dále hledat na základì zpra ovaného zadání. Zhodnotili jsme kvìtnovou
èlenskou s hùzi a pøedná¹ku (viz vý¹e) a probrali nìkolik ménì významný h podnìtù a
informa í. Nakone pøítomní èlenové výboru poblahopøáli Jiøímu Peòásovi k narozeninám
a k jeho znovuzvolení do výboru klubu (byl v revizní komisi).
Èlenská s hùze 6. èervna 2014

Poslední èlenská s hùze pøed prázdninovou pøestávkou byla v nìkolika ohlede h neobvyklá. Jednak tím, ¾e probíhala v prùbìhu výstavy kaktusù a rovnì¾ pøedná¹ka byla mírnì
mimotémati ká a bez promítání obrázkù.
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S hùzi vedl jednatel Radek Èe h a struèná o iální èást pøipomenula blí¾í í se uzávìrku soutì¾e o fotky na kalendáø i informa i, ¾e 13. 9. bude setkání Notosek e v Pr¹ti í h.
Dále probíhá výstava léèivý h rostlin na Kraví hoøe. Jarka ®ivotská informovala o výstavì
kaktusù v Bratislavì, KK Nobilis.
Následovalo obvyklé slosování vstupenek. Cenami pøispìli Petr Horákovský a Lubomír
Hrubý.
Hlavním bodem programu byla pøedná¹ka Oty Tuèky, brnìnského fotografa, spoluautora knih zejména o mìstì Brnì.
Zaèal zdùraznìním potøeby kvalitní obrazové pøedlohy a zmínil, ¾e digitální te hnika
toho je¹tì není s hopna. Nará¾el na nutnost poèítaèový h úprav obrazu, aby se dosáhlo
slu¹ného výsledku. Sám je zastán em fotografování hemi kou estou. Jednu hvíli budila
pøedná¹ka dojem, ¾e to nebude ni pro neodborníky, který h nás je vìt¹ina a ¾e se øeèené
ponese mimo úroveò hápání a prakti ký h mo¾ností vìt¹iny z nás.
Obavy se na¹tìstí nepotvrdily a pøedná¹ka se pøenesla do pøístupnìj¹í polohy. Hlavním tématem byly korek e osvitu/expozi e, které lze provádìt rùzným zpùsobem. Korek e
pou¾íváme proto, aby hom vylouèili nesprávné podání obrázku zpùsobené tím, ¾e systém
fotoaparátu vyhodnotí prùmìrný osvit a podle nìj nastaví itlivost, lonu a èas. Nápravu
mù¾eme zaøídit nìkolikerým zpùsobem, jedním z ni h je série snímkù s rùzným nastavením
expozi e, o¾ dnes umí i mnohé levnìj¹í pøístroje. Dal¹í mo¾ností jsou poloautomati ké
nebo manuální re¾imy nastavení. A kdy se to hodí? Máme-li napøíklad jasnì ¾lutý kvìt notokaktusu na tmavém pozadí. Èásti kvìtu vyjdou pøesvìtlené, tzv. pøepálené dobìla a ani
úprava v gra kém editoru na poèítaèi není mo¾ná. Jemné rozli¹ení barev, které by se dalo
þroztáhnoutÿ, toti¾ na obrázku hybí. Je to v¹ak téma slo¾itìj¹í a samo by vydalo aspoò na
samostatnou pøedná¹ku.
Dal¹ím tématem bylo ruèní nastavování lony, která vedle omezování svìtla zpùsobuje
i rùznou hloubku ostrosti obrázku. Následovaly rady, kdy a jak hloubku ostrosti zvý¹it a jak
ji naopak omezit, kdy¾ se to nehodí { napøíklad k potlaèení pozadí, aby se pohled diváka
z ela soustøedil na takto zdùraznìný fotografovaný pøedmìt.
Místy ponìkud matou í byla terminologie pøedná¹ejí ího, respektive to, ¾e své rady
nedovedl interpretovat tak, aby byly snadno po hopitelné. Rozvinula se i diskuse a otázky
zájem ù z publika, kteøí pøekonali poèáteèní lehkou nevoli z toho, ¾e Ota nasadil pøíli¹ vysokou la»ku. Postupnì se v¹ak dostal na prakti kou úroveò dostupnou a ví e po hopitelnou
bì¾ným fotografùm.
Atypiènost pøedná¹ky spoèívala i v tom, ¾e se nepromítaly obrázky. Ostatnì v této
roèní dobì pøi nedokonalém zatemnìní by to stejnì nebylo pøíli¹ platné. Ni ménì i tak by
ukázky demonstrují í pøedná¹ené rady byly velmi u¾iteèné. V tomto ohledu nezbývá, ne¾
odkázat vá¾né zájem e k samostudiu podle literatury nebo podle webu, kde se dá najít dost
kvalitní h ¹kolièek a rad.
Pøes v¹e hnu neobvyklost a nìkolik nedokonalostí byla v¹ak s hùze pøínosem, proto¾e
pøinejmen¹ím nìkolika zájem ùm þotevøela oèiÿ a pøipomnìla jednodu hé mo¾nosti, které
má vìt¹ina u¾ivatelù na svý h fotoaparáte h k dispozi i. O tom, ¾e téma mnohé z nás zaujalo, svìdèí i konzulta e a volná diskuse, která následovala po s hùzi v restaura i Severka.

37

Výstava kaktusù 2014

V ro e devadesátého výroèí trvání klubu kaktusáøù Astrophytum se výbor rozhodl pojmout
výstavu o poznání velkolepìji nebo alespoò výraznìji. Pøispìlo k tomu roz¹íøení prostor,
které jsme dostali k dispozi i od zahradního entra Ètyølístek vèetnì nového vybavení { výstavní h parapetù. Naví se nìkteøí èlenové výboru dostali k te hni kým mo¾nostem, které
umo¾nily øadu vylep¹ení, napøíklad velkoformátový tisk. Jana a Radek Èe hovi vytvoøili
velké informaèní plakáty se svìtadíly, kde rostou kaktusy a sukulenty a rovnì¾ s historií a
souèasností klubu. O èelní megaobraz se postaral Tomá¹ Kulhánek. Nìkteøí opìt kromì
èasu a úsilí vìnovali i nanèní prostøedky, jeji h¾ propla ení nenárokovali, za o¾ jim výbor
klubu dìkuje.
Pøíprava, brigády a slu¾by

Jako v nìkolika pøede¹lý h lete h zaèaly pøípravné brigády ve Ètyølístku v úterý pøed zahájením. Tentokrát 27. kvìtna. Brigádníkù se se¹el dostateèný poèet a tak byly v¹e hny hrubé
pøípravné prá e provedeny vèas. Ve støedu a ve ètvrtek následovalo navá¾ení výstavní h a
prodejní h rostlin a s tím zaèalo aran¾ování. V pátek bylo dokonèeno aran¾ování a bylo v¹e
pøipraveno na zahájení.
Eviden i brigád a slu¾eb vedl pøedseda Stanislav Stu hlík. Nakone zpra oval následují í pøehled:
Jméno

Ka¹parovský
Èe h
Havelková
Va¹ina
Sedláèek
Hotárek
Kraus
Dobe¹ová
Ziegrosser
Va¹íèek
Kvasnièková
Kulhánek T.
Drápela
Dvorský
Sedlák

Hodin

97
47,5
31
23,5
22,5
16
15,5
14
10,5
9,5
8
7,5
6
5,5
2,5

Jméno

Stu hlík
Urbanová
Mazour
Èe hová
So¹ka
Peòás
Marèák
Knápek
Horákovský
Hasoò
Tenk
Moulis
Odehnal
Køivánek
Dohnalík

Celkem odpra ovalo 45 brigádníkù 823,5 hodiny.
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Hodin

58,5
41
27
23
19
16
15,5
13
10
9
8
6,5
6
4
2

Jméno

®ivotská
Metela
Omasta
Kováø
Urban
Hara¹ta
Novák
Polá h
©opf
Ma hálek
Ka¹párek
Urbánek
©kaloud
Pulkrábek
Tro hta

Hodin

57
39
24
23
19
15,5
15,5
12
9,5
9
7,5
6,5
6
3
2

Vyúètování

Finanèní bilan i výstavy zpra ovala pokladní Jana Pro házková do následují í tabulky:
Polo¾ka

Výnos z prodeje rostlin
Vstupné, prodej literatury a drobný prodej
Materiál k aran¾ování
Obèerstvení
Odmìna pokladníka
Inzer e a tisk plakátù
Celkem

Hodnota

18 570 Kè
27 945 Kè
−9 051 Kè
−4 763 Kè
−3 000 Kè
−2 146 Kè
27 555 Kè

Co se nevejde do tabulek

Zde uvádím nìkolik postøehù, které se nedají snadno vyjádøit èísly. Ji¾ padlo, ¾e výstava
byla { ne-li velkolepá { tedy aspoò velmi vydaøená. Rozsahem, provedením, poskytovanými
slu¾bami a vùbe ...
Stále se v¹ak vtírají otázky typu: Jak pøi klesají ím zájmu a náv¹tìvnosti udr¾et nasazený standard, la»ku, pøilákat dostatek náv¹tìvníkù, zaplatit náklady a vydìlat si na èást
polo¾ek souvisejí í h s èinností klubu, aby hom nemuseli navy¹ovat èlenské pøíspìvky, kolik si mù¾eme dovolit vlo¾it do propaga e a reklamy, zda a o kolik mù¾eme zvý¹it vstupné,
jak se to v¹e projeví... S tìmito otázkami by si ztì¾í poradili marketingoví odborní i. Nato¾
pak my, kdo jsme profesionály ve z ela odli¹ný h obore h. Víme, ¾e máme urèitou základnu
èlenù. Urèitou základnu pøízniv ù a svý h vìrný h. Víme, ¾e jsou náv¹tìvní i, kteøí ohrnou horní ret nad vstupným 30/20 Kè a pak si venku bez rozpakù dají pivo ve stejné enì.
Usmíváme se nad náv¹tìvníky typu: þJá se jdu jen podívat.ÿ Víme, jak je nesnadné pøilákat
(pøed)¹kolní skupiny. Víme, jak mo je náv¹tìvnost závislá na poèasí. Víme... a nì o se jen
domníváme. Vyu¾íváme v¹e h mo¾ný h zpùsobù propaga e a enovì dostupné reklamy.
Nìkteøí z nás se ptají, zda udìlali v¹e, o mohli. Nìkteré to tolik netrápí. Ka¾dý jsme jinaèí.
Otázek je mnoho. Odpovìdi se nabízejí pestré, ko¹até a nejednoznaèné. Budou nost zále¾í
na mnoha okolnoste h. Budou nost zále¾í na nás. Co s tím udìláme?
Nebojte se, nekonèím pesimisti ky. Kaktusy rostou, kaktusáøi ¾ijí a lidé mají zájem. Na
nás je, jak to v¹e hno podpoøíme, jak tomu pomù¾eme. Máte nápad? Máte sílu? Máte hu»?
Nepi¹te, ozvìte se, dejte vìdìt. Kdo, kdy¾ ne my a kdy, kdy¾ ne vèil.
A

o bylo dál

Od brigád, pøíprav a aran¾ování se dostáváme k páteènímu odpoledni. V¹e je pøipraveno,
vyèi¹tìno, zameteno, upraveno a na obvyklém místì venkovního prodejního prostoru Ètyølístku sedí stará známá kapela, sro ují se tam náv¹tìvní i a pøi házejí hlavní aktéøi podniku.
Pøedseda klubu kaktusáøù Astrophytum Stanislav Stu hlík a ¹éf provozovny pan Pavel Kutílek.
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Pøíprava a zahájení výstavy ve Ètyølístku

©éfové pøi zahájení výstavy ve Ètyølístku
40

Záti¹í s uzeninou a levný zpùsob propaga e výstavy

Obrázky Stanislava Stu hlíka z výstavy v Dolní h Kouni í h

Náv¹tìva v Pávovì

Fotograf Ota Tuèka

Blanenské roubování
41

Doznívá písnièka Mexi ká svatba. Pokolikáté u¾? Postupnì se ujímají slova vý¹e zmínìní ¹éfové. Vedle obvyklého usmìvavého a optimisti kého podìkování, radosti ze vzájemné spoluprá e a pøipomenutí devadesátileté nepøetr¾ité historie klubu bylo zmínìno i
sedmdesáté výroèí úmrtí na¹eho nejvìt¹ího kaktusáøe Vojtì ha Frièe. Tì¹í nás, ¾e se dovedeme radovat z dosa¾eného, ¾e dovedeme o enit tvoøivou a u¾iteènou prá i v¹e h, kdo se na
zdaru ak e podíleli a podílejí a ¾e se tì¹íme na dal¹í spoluprá i obou subjektù. Pro vedouího Ètyølístku Pavla Kutílka je spoluprá e rovnì¾ významným pøíspìvkem marketingu a
prostøedkem, jak se odli¹it od rùzný h super/hyperob hodù. S úsmìvem o enil i to, ¾e jsme
vzornì dodr¾ovali svatou troji i jeho pravidel. Za aran¾ery je¹tì podìkovala Jarka ®ivotská
v¹em vystavovatelùm za mno¾ství krásný h rostlin.
S úlevou, ¾e nám vy¹lo hezké poèasí a ¾e se v¹e povedlo, usedáme k zahradním stolkùm,
noøíme nosy do pivní pìny a otíráme brady mastné od ¹pekáèkù. To v¹e pro nás hystají Petr,
Lubomír a Radek. Je o èem povídat, smìjeme se, postupnì se trousíme domù... Nìkteøí se
hystají na slu¾by, èeká nás víkend... Nìkteøí ¹a ují je¹tì plné prodejní pøepravky, aby
jim ni neuteklo, dokud je z èeho vybírat... Standu, Radka, Janu a Petra v prodeji jako¾ i
Jaroslava u pokladny èeká devìt dnù skliznì. Stráví je ve skleníku a budou kmitat kolem
náv¹tìvníkù. Spolu se støídají ími se slu¾bami budou radit, vysvìtlovat, ukazovat, hledat,
doporuèovat, vtipkovat, otírat si zpo ená èela a tì¹it se na veèer, kdy si dají spr hu a tøeba
nì o hlazeného.
A nakone desátý den po zahájení kolem ¹esté hodiny odpolední bylo odmávnuto
skonèení výstavy a nastal nájezd vystavují í h na své expozi e. Bìhem pùlhoduny zùstala
ze v¹í krásy hromada granulí keramzitu, aby ji v pondìlí parta brigádníkù napytlovala a
uklidila nìkam do kouta, kde poèká do následují ího kon e kvìtna.
S hùze výboru 17. 6. 2014

S hùze se se¹la opìt v obvyklém termínu a na obvyklém místì u pøedsedy Stu hlíka. Projednávala se pøíprava podzimního sympózia a kalendáøe, pøíprava zájezdu (pravdìpodobnì
pojedeme do ji¾ní h Èe h) a drobné organizaèní zále¾itosti a zhodnotili jsme èervnovou
èlenskou s hùzi a pøedná¹ku. Vyhodnotili jsme probìhlou výstavu kaktusù a navrhli opatøení pro tu pøí¹tí. Zároveò byl stanoven termín na 30. 5. a¾ 7. 6. 2015. Ke správì webu se po
lete h vra í Josef a ne¾ bude u poskytovatele nastaven nový re¾im a po¾adované te hni ké
parametry, provede alespoò nejnutnìj¹í aktualiza i. Bylo rozhodnuto, ¾e revizní komise
dostane pøístup k bankovnímu úètu pro ètení (bez mo¾nosti provádìt transak e).
Na závìr jsme pogratulovali Janu Ziegrosserovi k narozeninám a pokraèovali v neformálním posezení.
Výborová s hùze 15. èerven e

V horkém letním odpoledni se výbor klubu se¹el u místopøedsedy Petra Metely v Lí¹ni. Po
prohlíd e Petrový h kaktusù jsme opìt projednávali pøedev¹ím pøípravu sympózia. Do¹lo i
na te hni ké podrobnosti týkají í se kalendáøe a pøípravu následují í h ak í klubu.
K narozeninám jsme poblahopøáli hostiteli a je¹tì hvíli posedìli v neformální besedì.
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Blanenské roubování

Blanenská men¹ina se má èile k svìtu. Díky tomu, ¾e v jeji h blízkosti sedávám na na¹i h
èlenský h s hùzí h, obèas zasle hnu, o se dìje, o se hystá a vìøte, není toho málo. Tamní
kaktusáøi vedle toho, ¾e pìstují své rostliny, jsou do ela spoleèen¹tí. Pravidelnì se setkávají
a jednou z takový h spontánní h ak í, které u¾ mají svou tradi i, je i letní roubování. Není
se tedy o divit, ¾e jsem rád pøijal pozvání Emila Va¹íèka na tuto ak i.
Do Blanska to je kousek, jede to tam z Brna nejménì dvakrát za hodinu, tak proè ne?
V sobotu ètrná tého èervna bylo poèasí tak akorát na výlet. Nebylo pøíli¹ horko, pøevá¾nì
pod mrakem, foukal vítr, teprve odpoledne se ví e objevovalo Slun e. K Emilovi to není
daleko, pøíjemná vy házka zpestøená prohlídkou rádoby umìle kého díla { rùznì velkými
krou¾ky prodìrované obrovské kovové uvnitø smaltované lejty kdysi pou¾ívané na pøe hovávání meruòkovi e. I tomu se øíká umìní. Budi¾.
U Va¹íèkù za domem bylo u¾ v¹e pøipraveno, velký stùl na roubování, malý stolek
na obèerstvení pod de¹tníkem, pøepravky s podlo¾kovými kaktusy. Nebyli jsme s Miladou
první, kdo dorazil. U¾ tam pilnì rouboval Franti¹ek Flek. Nebylo kam spì hat, tak jsme
se ne hali provést Emilovými skleníky. Pozemním pìstebním a pøezimova ím a støe¹ním
sbírkovým. Velmi pìknì udr¾ovaná sbírka, za v¹ím je vidìt spousta prá e a èasu.
Mezitím zaèali porùznu pøi házet dal¹í náv¹tìvní i { roubovaèi. Potkali jsme se zde
s Martinem Hotárkem, Franti¹kem Pl hem, Franti¹kem Chládkem, Pavlem Dvoøákem,
Daliborem ©opfem, Vin en em Bla¾kem a Pavlem Hasonìm star¹ím. Nì¾né pohlaví zastupovala paní domá í, která hlídala, aby nám ni ne hybìlo, Milada Halouzková a pøi¹la i paní
Vìra Pohlová { vdova po pøíteli Odøi hovi, kterého zde pøipomínalo i náøadí { no¾e a kle¹tì,
které kdysi vyrábìl.
Aèkoliv jsem kdysi i já rouboval kaktusy, tentokrát jsem se radìji jen díval a poslou hal.
Pøitom jsem nù¾kami o¹tipával trny z podlo¾kový h rostlin. A nebylo ji h málo.
Den ubíhal v povídání a vtipkování i vzpomínání, mezitím se za¹lo podívat do skleníku,
jestli nì o dal¹ího nevykvetlo. Pro v¹e hny náv¹tìvníky pøipravila paní Va¹íèková obìd, aby
se nám dobøe roubovalo. Èas ubíhal a najednou bylo dost hodin na to, aby hom stihli rozumný spoj domù. Vlak nás odvezl a na blanenské roubování 2014 se u¾ dalo jen vzpomínat.
A jsou to vzpomínky milé a pøíjemné spojené s díkem pøedev¹ím man¾elùm Va¹íèkovým, ¾e
zajistili náv¹tìvníkùm ve¹keré pohodlí po elý den.
Za sukulenty k Jihlavì

Asi si je¹tì pamatujete loòskou listopadovou s hùzi a pøedná¹ku Jiøího Jandy o sukulente h.
Jiøí bydlí v Pávovì u Jihlavy a z kaktusaøení pøe¹el postupnì k sukulentùm. Dnes ji h má
plnou zahradu a podle promítaný h obrázkù je to skuteènì pastva pro oèi.
Kdy¾ mi Honza Ziegrosser øekl, ¾e jeho d era se s Jiøím Jandou zná a ¾e nám mù¾e
domluvit náv¹tìvu, nezaváhal jsem. Zbylo je¹tì domluvit termín a poptat se, kdo by s námi
je¹tì jel { a bylo. Nakone jsme pøibrali je¹tì Jarku ®ivotskou a Miladu Halouzkovou a 15.
èerven e jsme se se¹li na pátém nástupi¹ti u ry hlíku. Vlak si e není nejlevnìj¹í a nejry hlej¹í
øe¹ení { zejména ne na jednokolejné trati è. 240, která je jednou z na¹i h nejpomalej¹í h,
proè si v¹ak jednou za èas nedopøát pohodlné svezení krásnou krajinou?
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V Jihlavì u¾ nás èekala Honzova d era a tato ¹ikovná dáma nás odvezla autem do Pávova. Nezaváhala v objí¾ïká h ani na dálnièním pøivadìèi a neomylnì nás vysadila u Jandù
pøed domem.
Po pozdravení, pøivítání a pøedstavení nás pan domá í zavedl po s hode h do støe¹ního
skleníku. Velmi o eòuje jeho nasmìrování na sever. Na nepøíli¹ velké plo¹e tam má moøe
nádherný h rostlin. Chlubí se tím, ¾e ze v¹eho nakone vypìstuje strom.
Pokraèovali jsme na zahradì, kde jsme pro¹li kolem døevinný h bonsají do polykarbonátového skleníku, který slou¾í jako pìstírna pøevá¾nì sukulentù. Má tam i nìjaké kaktusy
a to pøedev¹ím na prodej, nebo» je o nì zájem v zoologi ké zahradì, kde rostliny prodává.
Sukulenty má i porùznu na volném prostranství na zahradì, zejména ty, s nimi¾ poèítá na
prodej.
Kdy¾ jsme si v¹e hno prohlédli a vybrali rostliny ke koupi, které se nám líbily, ne hali
jsme si podepsat kní¾ku, kterou jste mohli vidìt a koupit na zmínìné pøedná¹ e, rozlouèili
jsme se a ne hali zavézt do mìsta na obìd a posléze zpìt na nádra¾í. I zpáteèní esta
probìhla v klidu a pohodlí, tak¾e výlet hodnotíme jako velmi vydaøený.
Pokud si h ete Jiøího Jandu pøipomenouot, najdìte si na webu jeho stránky. Dobøe pí¹e a
fotografuje a mimo jiné rád vzpomíná na Brno v minulosti i tøeba na náv¹tìvu na¹í loòské
listopadové s hùze.
Svatogothardské slavnosti v Dolní h Kouni í h

Co mají spoleèného vinaøské slavnosti a kaktusy? Nì o pøe e. V Dolní h Kouni í h se
u pøíle¾itosti vinaøský h slavností konala ve dne h 2.{4. kvìtna výstava kaktusù. Leto¹ní
rok byla ve znamení brnìnského Astrophyta, proto¾e na základì dohody s Turisti kým
informaèním entrem v Dolní h Kouni í h se ¹est na¹i h èlenù (R. Èe h, J. Ka¹parovský,
R. Knápek, P. Metela, J. Odehnal a J. Trávníèek) zúèastnilo jako vystavovatelé této výstavy.
Naví Radek Èe h byl jejím hlavním organizátorem. Dodateènì se výstavy zúèastnil je¹tì
dal¹í kaktusáø, který není èlenem Astrophyta.
Pøijel jsem z Brna autobusem v sobotu v jednu hodinu a pøed náv¹tìvou výstavy jsem se
¹el podívat na místo konání vinaøské slavnosti, aby h nasál její atmosféru. Právì v té hvíli
se ozvala rána z dìla skupiny Støel i sv. Gotharda a k mikrofonu pøistoupili starostové Dolní h Kouni a Mìlèan. Pronesli krátké projevy, slavnosti po¾ehnal místní faráø ote Karel,
starostové vytáhli vìne na sto¾ár { slavnosti zaèaly, víno se mohlo zaèít nalévat. Pro mne
ale v tu hvíli byla dùle¾itìj¹í esta do Kulturního domu, kde se konala výstava kaktusù.
Byla umístìna v prostorá h v prvním patøe, v jedné místnosti byla vlastní výstava, ve druhé
byly umístìny prodejní rostliny. Výstavní rostliny byly umístìny na stole h, uspoøádaný h
do tvaru písmene U. Pomìrnì dost bylo jiný h sukulentù, kaktusy byly zastoupeny nejrùznìj¹ími druhy a rody, èást rostlin také kvetla. A proto¾e byla výstava pojata jako výstava
Astrophyta, ne hybìl ani ná¹ znak s erbovní rostlinou { A. asterias. Na skle byly vylepeny
letáky, zvou í na na¹i výstavu v Brnì, slu¾ba u pokladny { o¾ byl ten den J. Ka¹parovský
{ rozdávala náv¹tìvníkùm pozvánky na tuto výstavu. Byl jsem se podívat elkem dvakrát
a v¾dy ky byli na výstavì nìja í náv¹tìvní i. Celkem ji h bylo 220. Výstava byla pìknou
propaga í Astrophyta a vìøím, ¾e prá e, vynalo¾ená na její organiza i a hod, se zúroèí
v podobì zájem ù, kteøí se hytnou na trny a kvìty kaktusù a budou se jim vìnovat.
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Pokud dojde k dohodì a pøí¹tí rok bude Astrophytum opìt poøádat tuto výstavu, stojí
za to se do Dolní h Kouni vypravit { nejen kvùli výstavì kaktusù a vinaøské slavnosti,
ale i kvùli krásám tohoto starobylého mìsteèka v údolí Jihlavy. Nad ním se vypíná kaple
sv. Antonína, ve mìstì se na házejí ¾idovská synagoga a velké kostely øímskokatoli ký a
pravoslavný, ¾idovský høbitov, zámek, ale nejzajímavìj¹í památkou jsou impozantní ruiny
klá¹tera Rosa Coeli.
Stanislav Stu hlík

Maihueniopsis domeykoensis nebo rassispina?
Nové druhy rodu Maihueniopsis popsal Friedri h Ritter (Kakteen in Südamerika 3:879
(1980), M. rassispina z Quebrada de Maiten illa a z nedalekého okolí popsal dal¹í druh dle
nejbli¾¹í ob e je¹tì jako Maihueniopsis domeykoensis...
Na¹e poslední esta do Chile byla mj. vìnována zejména tìmto nepøíli¹ oblíbeným a
známým rostlinám rodu Maihueniopsis. Cestovali jsme po Ritterem udaný h lokalitá h,
které naposledy nav¹tívil Fred Kattermann a který provedl jistou revizi této hilské èásti
rodu Maihueniopsis a prá i o vzájemný h vztazí h druhù pak pøednesl na Havanském
kongresu IOS v ro e 2012. Údaje F. Kattermanna øíkají, ¾e z okolí dolu Mina Algarrobo je
známa právì M. rassispina.
Je tøeba øí i, ¾e mimo tyto dva druhy rostou v¹e hny ostatní ve vysoký h horá h, a tak
jsou tyto dva tak tro hu jiné i s pøedpokládanými jinými nároky na pìstování. Rostlina na
obrázku kvetla jako jedna jediná z mnoha nalezený h, je otázka proè tak pozdì, proto¾e
prakti ky vedle byly zralé plody, o¾ naznaèuje dobu kvìtu nìkdy v øíjnu ... lokalita je ji¾nì
od od Mina Algarrobo ve spoleènosti Eriosy e spe . (asi algarrobensis). Nevím, proè F. Ritter
popsal dva druhy z jednoho pohoøí, kde není ¾ádná myslitelná hrani e pro napø. geogra ké
oddìlení a i kdy¾ jsou popisy v elku dùkladné, je to u takto velmi podobný h taxonù problém
je vùbe odli¹it. Jediný markantní rozdíl je popsán v barvì blizny: domeykoensis { zelenavì
¾lutá, rassispina { rubínovì èervená... F. Ritter pou¾íval srovnáva í katalog barev. Dle
tohoto znaku by byla rostlina kvetou í na obrázku tedy M. domeykoensis.
Na barevném obrázku è. 30, M. rassispina, v jeho knize je kvìt, který je opravdu
spí¹e oran¾ovìj¹í s èervenavou bliznou a na èernobílém obrázku è. 721 zobrazuje M. domeykoensis, je vidìt, ¾e kvìt vèetnì blizny je jednotnì svìtlý... Habitus rostlin na obou jeho
obráz í h je v elku identi ký a nelze je nìjak odli¹it... I F. Kattermann má ve své prá i
podobnì zbarvené kvìty pro oba druhy, pøièem¾ ten M. rassispina má s uvedenou lokalitou
þpoblí¾ Mina Algarroboÿ a z fotek èlánkù se nedá nìjaký rozdíl odvodit. Nezbude, ne¾ se
tam vrátit a problém vyjasnit.
Mohu øí i, ¾e jsou tyto pøímoøské druhy odli¹né a oproti svým horským pøíbuzným...
Nevím, kde by byly v nìjaké nabíd e kaktusáøe, ale je tøeba také øí i, ¾e se jeji h krása
zaène projevovat a¾ tak od rozmìru 20 × 30 m, o¾ je pro mnoho kaktusáøù prostorový
problém... a naví ... nìjaké opun ky...
Jiøí Kolaøík
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Kaktusy s pøíbìhem

Na toto místo s radostí vkládám tøi èláneèky. S radostí proto, ¾e mi je poslali pøátelé, kteøí je¹tì do Azetu
nepsali (aspoò ne za mého pùsobení) a proto, ¾e ukazují ¾ivotas hopnost rostlin za rùzný h okolností. Obìma
autorùm dìkuji.
Fotogra e od jednotlivý h autorù jsou na poslední strán e èísla. Kdy¾ u¾ jsme u tì h opun ií, pøidávám
na titulní stránku malý obrázek z výstavy. Nepletu-li se, po hází rovnì¾ ze þzahrádkyÿ man¾elù Urbanový h.
Znovuzrozená opun ie

Ahoj, posílám na ukázku opun ii, která se má èile k svìtu, i kdy¾ byla veli e ponièená. Pøi
nedávný h vi hre h asi na zaèátku kvìtna, kdy nìkolik dní fuèelo, se mì otevøelo paøeni¹tì a
vr h se pøevrátil na skalku, která je hned vedle. V¹e tam pøe¾ilo, a¾ na jednu velkou opun ii,
která skonèila v pravém úhlu, jako by h ji byla naøízla a témìø zlomila. Mávla jsem nad tím
rukou, ¾e to mohlo ve skal e dopadnout hùø a dìlala jsem dál na zahradì. Po pár hodiná h
jsem ¹la kolem skalky a kdy¾ jsem vidìla tu opun ii, jak vypadá, tak mì to nedalo a narovnala
jsem ji. Jaké bylo moje pøekvapení, kdy¾ asi po 14 dne h na spodku kytky vyrazily 2 odno¾e,
ale hlavnì na tom napùl zlomeném vr hu se objevily odno¾e také + jeden kvìt. I kdy¾ jsem
pøiklopila zpìt kus odno¾e a¾ po nìkolika hodiná h, tak se opun ie vzpamatovala a má se
èile k svìtu. Je dost veliká a je v kvìtináèi vsazená v betonové tvarov e. Prùmìr opun ie je
kolem 16 m.
Sylva Urbanová
Víme,

o kaktusy doká¾ou?

Proto¾e jsem mìl potí¾e se stìhováním pøerostlý h podlo¾kový h ereusù (T. Jusbertii,
T. spa hianus, T. ma rogonus, C. peruvianus) z letního na zimní stanovi¹tì, rozhodl jsem se,
¾e v¹e ráznì vyøe¹ím. Uøezal jsem hlavy na zakoøenìní a zbytky dlouhé asi 2 m jsem nasekal
na ¹palíèky, o se ve¹ly do kbelíku a ¹up s nimi do kompostu. Proto¾e ji¾ byl pozdní podzim,
¹palíky byly záhy pøekryty odpadky ze zahrady (spadané listí, pozùstatky letnièek a zbytky
natí ze skliznì zeleniny). Celou zimu pak do kompostu ukládáme slupky z brambor, nahnilá
jablka ze sklepa, skoøápky od vaje a vùbe , o rodina o 6 lide h pøi vaøení vyprodukuje.
Tím by h mohl konèit, { ale na jaøe, po mimoøádnì mírné zimì, jsem se nìkdy poèátkem
bøezna rozhodl, ¾e zahrada potøebuje kompost. Zaèal jsem tedy pøesívat star¹í èást a pak
jsem se rozhodl, ¾e i nová èást kompostu potøebuje pøehodit. Jaké bylo moje pøekvapení,
kdy¾ znaèná èást ¹palíkù byla napita a kypìla zdravím. V su hu rozhodnì nebyly, proto¾e
v brázdá h mezi ¾ebry pod trny si spokojenì hovìli hnojní èervi. ©palíky jsem vybral, vyfotil
a hodil zpátky, tak¾e nedoká¾u øí i, zda by zakoøenily èi následnì uhnily. Z toho je v¹ak
stejnì zøejmá obrovská a neèekaná vitalita na¹i h miláèkù. Mírná zima mìla také jistì svùj
vliv. Má nìkdo podobnou zku¹enot, nebo lep¹í vysvìtlení tohoto jevu?
Vladimír Køivánek
Poznámka redaktora: Vysvìtlení se nabízí z ela jednodu hé a pøirozené. Jednak ji¾ zmínìná mírná zima,
jednak tepelnì izolaèní vlastnosti vrstvy organi ké hmoty (vhodný pomìr pevné slo¾ky, vláhy a vzdu hu) a
pøedev¹ím èinnost mikroorganismù. Mnohé z rozkladný h þbreberekÿ jsou termo lní bakterie, které pøi své
prá i uvolòují teplo. S hválnì nìkdy strète ruku pod povr h kompostu a mo¾ná ry hle u uknete, jak tam
bude horko. Obdivuhodné v¹ak je, ¾e ¹palíky rostlin samy v tomto prostøedí nezaèaly hnít. Asi zrovna zùstaly
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v su¹¹ím místì a nepo¹kodila je ani zvý¹ená teplota ani hnilobná infek e. Je ¹koda, ¾e jste nìkterý ¹palík
nene hal zakoøenit. Byl by to jistì zajímavý pokus.
Zimovzdorná opun ie

Kousek od mého domu vlastní vilku jeden mùj známý a spolu¾ák mé ¾eny. ©tít jeho vilky
je obrá en do uli e a orientován k j.j.z. Pøed ním má trávník. Mezi domem a trávníkem je
udr¾ováná esta o ¹íø e asi 1,5 metru, její¾ povr h tvoøí drobný ¹tìrk smí haný se zeminou.
Povr h je udr¾ovaný bez vegeta e a¾ na vysazený trs zimovzdorné opun ie. Asi po 6 lete h
se rozrostl na rozmìry 1,2 × 1 metr. A jak tento trs vypadá na pøelomu kvìtna a èervna
je zøejmé z obrázkù. Onen známý a jeho ¾ena se o kaktusy nikdy nezajímali. Pøed lety si
z dovolené paní pøivezla odøezek se 3 pla ièkami, který zasadila tìsnì blízko domu. K tomu
jen toto: { Tito na¹i známí se jmenují Je¾kovi, tak¾e to asi mají v gene h.
Vladimír Køivánek
Neve¹lo se

I tentokrát jsem nìkolik malièkostí odsunul na pøítí èíslo.
Mù¾ete se tì¹it na nádhernou kytku èísla od Petra Metely i na
povídání o výbìru fotogra í a pøípravì kalendáøe. Z pravidelný h vì í se tì¹te na reportá¾ ze sympózia, kde oèekáváme
nìkolik významný h osobností evropského kaktusáøství. Vìøíme, ¾e tuto významnou jubilejní ak i podpoøíte v sobotu
11. øíjna hojnìj¹í pøítomností, ne¾ obvykle a neudìláte svému
klubu ostudu. Mnozí z vás si budou tímto Azetem listovat u¾
na záøijovém zájezdì, který by mìl smìøovat do ji¾ní h Èe h a
v tom následují ím èísle se mo¾ná najdete na nìjaké fotograi. V záloze mi zùstává u¾ jednou odlo¾ený èlánek Stanislava
Stu hlíka o jeho estì do Izraele a o kaktuse h a sukulente h,
které tam potkal. Pøednost dostaly aktuální vì i.
A mo¾ná { zùstává taková drobná nadìje {, ¾e pøispìje
nìkdo z vás { ètenáøù tøeba drobným povídáním, pøíbìhem,
okomentovanou zajímavou fotogra í { rád se ne hám pøekvapit. ®e to není tak tì¾ké, dokázali a pøedvedli paní Sylva
Urbanová a Vladimír Køivánek.
Na fotogra i Radka Èe ha je so ha { dárek pro èerstvého padesátníka Jiøího Peòáse. Nepøipomíná vám nìkoho?
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Azet { zpravodaj Klubu kaktusáøù Astrophytum Brno { Neprodejné { Redak e, jazyková úprava,

sazba: Josef Polá h { sazba systémem TEX s pou¾itím písma Lido { tisk: Tiskárna Indra { vytvoøeno
s pou¾itím legálního a svobodného softwaru { ani¾ bylo vìdomì ublí¾eno ¾ivým tvorùm { v èlán í h
byly opraveny jazykové a typogra ké hyby, beze zmìny smyslu sdìlení, není-li uvedeno u pøíspìvku
jinak { pøipomínky, námìty, pøíspìvky prosím na adresu josef@polach.org
48

