
Zpravodaj Klubu kaktusáøù AstrophytumBrno3/2014Z èinnosti klubu { èlenské a výborové shùzeVýstava v Dolníh KouniíhVýstava kaktusù v BrnìMrazuvzdorná opunieZnovuzrozená opunieCo kaktusy vydr¾íCo nás èekáRoubování v BlanskuZa sukulenty do PávovaMaihueniopsis domeykoensis nebo rassispinus?



LudìkMarold, Jára Cimrman a klub AstrophytumTak nám zabili Ferdinanda... Tato vìta je známa jako zaèátek opìvovaného i oplivávanéhodíla (1923) oeòovaného i hanìného JaroslavaHa¹ka o dobrémvojáku Josefu ©vejkovi. Pøi-pomíná události souvisejíí se zaèátkem tzv. Velké války (té¾ oznaèované jako svìtová a je¹tìpozdìji jako první svìtová) pøed rovnými sty lety. Kniha ov¹em zaèíná jinak, o¾ mnozí pøe-hlédli, tedy slovy: þVeliká doba ¾ádá velké lidi. Jsou nepoznaní hrdinové, skromní, bez slávya historie Napoleona. Rozbor jejih povahy zastínil by i slávu AlexandraMaedonského...ÿV tomto Azetu nebudeme psát a èíst tolik o velkýh lideh. Spí¹e o jednom výroèína¹eho klubu, je¾ spoustamalýh obyèejnýh lidí zviditelòuje poøádanými akemi.A odlo¾e tento oslí mùstek vrátím se znovu k té velké dobì a velkým osobnostem. Tudobu pøipomíná i øada osobností umìní, tehniky a vìdy kone devatenátého a zaèátkudvaátého století. K nim patøí vedle Vojtìha Frièe (ani toto je¹tì nebude oslí mùstek kekaktusùm a ke klubu), Vojtìha Náprstka, Emila Holuba, doktora Èehova, tehnika avynáleze Maroniho i výtvarník Ludìk Marold a pøedev¹ím nedosti¾ný mnohostrannýgénius (by» ko¹atì rozporuplný, vysmívaný a zpohybòovaný) Jaroslav Cimrman.Zatímo pøedposlednì jmenovaný vytvoøil panorama bitvy u Lipan (a¾ pojedete doPrahy, zajdìte do hole¹ovikého þPrátru kultury a oddehuÿ), génius Jára poskytl Prazenesrovnatelné, by» neskonale velkolepìj¹í panorama moøského pobøe¾í. Pravda { není tohistoriky dolo¾eno a zdokumentováno, známe to jen z �lmu o Mistrovi le¾íím a spíím{ niménì je to právì ten oslí mùstek smìøujíí a vedouí nás pevnì, údernì, odhodlanì aneomylnì ke stì¾ejnímu tématu tohoto èísla.Kdo byl na leto¹ní klubové výstavì, ví, o èem je øeè. Aè ústøední panorama nedosa-huje velkoleposti Járova díla, zùstane jistì nezapomenutelným poèinem v dìjináh na¹ihklubovýh výstav. Titulek je vysvìtlen, k výstavì dále v èísle.Honem letem svìtem. Tentokrát struènì, proto¾e není mo povzbudivého v novináha zpráváh. Boje, umírajíí lidé a padajíí letadla na hranii Ruska a Ukrajiny, ubli¾ováníivilistùm a napìtí mezi Izraelem a Palestinou, bída, nemoi (ebola) a utopení uprhlíiz Afriky amistrovství svìta ve fotbale bez na¹í úèasti (vyhrálo Nìmeko).U nás máme horké léto s nedostatkem srá¾ek, a náznaky ohleduplnìj¹íh soiálníh adaòovýhvyhlídeka i spravedlnost si zaèínánaházet estukodstavenínìkterýhdarebákù.Co v¹ak v¹ak vidím jako ze v¹eho nejdùle¾itìj¹í, je skuteènost, ¾e jsme tady my. Tady avèil. ®e se sházíme, estujeme, besedujeme, praujeme, fotografujeme, bavíme se spolu,roubujeme, nav¹tìvujeme se atd. A o tom se doètete i v na¹em zpravodaji.Tentokrát patøí dík za pøíspìvky tìmto psavùm: Pøedsedovi Standovi Stuhlíkovi,Petru Metelovi a þprvopsavùmÿ Sylvì Urbanové a Vladimíru Køivánkovi. A samozøejmìi tìm, díky nim¾ mám o èem psát: Tøeba Emilovi Va¹íèkovi, který mì pozval na blanenskéroubování nebo Honzovi Ziegrosserovi, díky nìmu¾ a s ním¾ jsme si mohli prohlédnoutsbírku a pìstírnu sukulentù Jiøího Jandy v Pávovì u Jihlavy.Léto budi¾ pohváleno, èeká nás podzimní èást sezóny, zájezd a sympózium, obdobískliznì. U¾ívejte ka¾dý den v radosti a spokojenosti z dobøe vykonaného díla.Pohoda, hezký den Josef34



Èlenská shùze 2. kvìtna 2014Shùzi zahájil pøedseda Stuhlík. Zaèal s pokyny k nadházejíí brigádì, plánem brigáda nehybìla ani nezbytná pravidla slu¹ného hování ve Ètyølístku: Nezdr¾ovat se s autemdlouho u vhodu, nevybavovat se ve dveøíh/nepøeká¾et zákazníkùm a vraet pùjèené vo-zíky na místo, kam patøí. Jiøí Peòás opìt odpovìdný za pøíjem rostlin doplnil termíny apokyny. Tomá¹ Kulhánek zdùraznil, ¾e pro ústøední expozii je potøeba mno¾ství velkýhrostlin anabídl se, ¾e poBrnì zajistí svoz pro ty, komuby to èinilo potí¾e.Nadotaz z publika,zda je mo¾né prodat velké výstavní rostliny bylo odpovìzeno, ¾e tuto variantu nepodporu-jeme, proto¾e pøiná¹í neúmìrné komplikae. Dále jsme se dozvìdìli, ¾e právì probíhá podzá¹titou na¹eho klubu minivýstava kaktusù v Dolníh Kouniíh, kterou zajistili JaroslavKa¹parovský, Radek Èeh, Petr Metela, Josef Odehnal, Radek Knápek a Jiøí Trávníèek. Jesouèástí tamníh svatogothardskýh slavností vína.Následovalo nìkolik sdìlení k dal¹í èinnosti a to posunutí knihovny a výborové shùzeze 13. na 20. kvìten, ¾e èervnová pøedná¹ka bude o fotografování (Ota Tuèka) a bylapøipomenuta 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 pohází z výsevuprovedeného v den Jiøího narození. Zde patøí vyTEXat pronesený ítát: þKaktusy a kaktusáøinestárnou, nýbr¾ rostou do krásy.ÿ

Následovalo obvyklé slosování vstupenek. Kvùli hor¹ím akustikýmpodmínkám (ani tento-krát jsme nevyu¾ili tehniké vymo¾enosti posluhárny) nevyjmenuji v¹ehny dodavatele.35



Tak aspoò ty, které jsem pohytil: LaïaKa¹par poskytl tiskoviny a pøátelé Podrábský, Horá-kovský aKulhánek rostliny.Hlavnímbodemshùzebylapøená¹ka Ing.StanislavaTalapky,PhD.o kaktuseh z jeho sbírky. Pøedná¹ejíí k nám pøijel ze slovenskéhoMartina. Podìkoval nám { jmenovitì Jaroslavu Ka¹parovskému {za pozvání, za sebe i za spolek pøátel kaktusù Vrútky poblaho-pøál na¹emu klubu k významnému výroèí a pøedal pozdravy. Propøedná¹ku vybral své oblíbené a hezké rostliny. Pìstuje kaktusy abonsaje, tak¾e zabrousil i do této oblasti. V domovinì kaktusù siedosud nebyl, je v¹ak zku¹eným a úspì¹ným pìstitelem. Své rostlinypìstuje nejvíe v paøeni¹tíh a ve venkovním pøístøe¹ku. Hodnì sezamìøuje na gymnokalyia. Zpoèátku se zdálo, ¾e pøedná¹ka budeodbornìj¹í a to právì pro gymno�ly. To se nepotvrdilo a poslézejsme vidìli i dal¹í druhy pøedev¹ím pùvodem z ji¾ní Ameriky a nìo málo z mexikýh aseveroamerikýh druhù.Pøedná¹ejíí nezapomnìl ani na bonsaje. Pøipomnìl, ¾e v partì tøí kamarádù vystavujíu¾ 15 let a ukázal nám rostliny v rùznýh fázíh rùstu. Pro pìstování bonsají se dá pou¾íttémìø ka¾dá døevina. Zmínil zpùsoby pìstování, formování, zálivky. Hovoøil o vlastnostehjednotlivýh druhù a pøipomnìl i nìkteré tehniky, jako napø. prái s vybìlovánímmrtvéhodøeva. Bonsajisté mohli být tedy rovnì¾ spokojeni, pouèeni a inspirováni.Tato velmi zajímavá pøedná¹ka s mno¾stvím kvalitníh obrázkù byla na úrovni dosta-teènì odborné, av¹ak ne a¾ tak, aby odrazovala nespeialisty. Stínem v¹ak bylo nepou¾itízvukové tehniky, o¾ nepøispìlo monotónímu vyjadøování a rovnì¾ promítání prezentaev editaèním re¾imu s otravnými nápisy powerpointové ¹ablony pùsobilo ru¹ivì.Shùze výboru v kvìtnuJak bylo pøedem oznámeno, se¹el se výbor o týden pozdìji oproti obvyklému termínu. Byloto nìkolik dnù pøed zahájenímbrigád na pøípravu výstavy a toto bylo i hlavním tématem jed-nání. Vedle toho byla vyhodnoena výstava v Dolníh Kouniíh a byla navr¾ena opatøení,o a jak v pøípadì opakování této ake v budounu, èemu¾ se jako klub nebráníme. Zabývalijsme se i budouností webu Astrophyta a nefungováním jeho správy a údr¾by. Rozhod-nuto, ¾e budeme dále hledat na základì zpraovaného zadání. Zhodnotili jsme kvìtnovouèlenskou shùzi a pøedná¹ku (viz vý¹e) a probrali nìkolik ménì významnýh podnìtù ainformaí. Nakone pøítomní èlenové výboru poblahopøáli Jiøímu Peòásovi k narozenináma k jeho znovuzvolení do výboru klubu (byl v revizní komisi).Èlenská shùze 6. èervna 2014Poslední èlenská shùze pøed prázdninovou pøestávkou byla v nìkolika ohledeh neob-vyklá. Jednak tím, ¾e probíhala v prùbìhu výstavy kaktusù a rovnì¾ pøedná¹ka byla mírnìmimotématiká a bez promítání obrázkù.36



Shùzi vedl jednatel Radek Èeh a struèná o�iální èást pøipomenula blí¾íí se uzá-vìrku soutì¾e o fotky na kalendáø i informai, ¾e 13. 9. bude setkání Notoseke v Pr¹tiíh.Dále probíhá výstava léèivýh rostlin na Kraví hoøe. Jarka ®ivotská informovala o výstavìkaktusù v Bratislavì, KKNobilis.Následovalo obvyklé slosování vstupenek.Cenamipøispìli PetrHorákovský aLubomírHrubý.Hlavnímbodem programu byla pøedná¹kaOty Tuèky, brnìnského fotografa, spoluau-tora knih zejména omìstì Brnì.Zaèal zdùraznìním potøeby kvalitní obrazové pøedlohy a zmínil, ¾e digitální tehnikatoho je¹tì není shopna. Nará¾el na nutnost poèítaèovýh úprav obrazu, aby se dosáhloslu¹ného výsledku. Sám je zastánem fotografování hemikou estou. Jednu hvíli budilapøedná¹ka dojem, ¾e to nebude ni pro neodborníky, kterýh nás je vìt¹ina a ¾e se øeèenéponese mimo úroveò hápání a praktikýhmo¾ností vìt¹iny z nás.Obavy se na¹tìstí nepotvrdily a pøedná¹ka se pøenesla do pøístupnìj¹í polohy. Hlav-ním tématem byly koreke osvitu/expozie, které lze provádìt rùzným zpùsobem. Korekepou¾íváme proto, abyhom vylouèili nesprávné podání obrázku zpùsobené tím, ¾e systémfotoaparátu vyhodnotí prùmìrný osvit a podle nìj nastaví itlivost, lonu a èas. Nápravumù¾eme zaøídit nìkolikerým zpùsobem, jedním z nih je série snímkù s rùznýmnastavenímexpozie, o¾ dnes umí i mnohé levnìj¹í pøístroje. Dal¹í mo¾ností jsou poloautomatikénebo manuální re¾imy nastavení. A kdy se to hodí? Máme-li napøíklad jasnì ¾lutý kvìt no-tokaktusu na tmavém pozadí. Èásti kvìtu vyjdou pøesvìtlené, tzv. pøepálené dobìla a aniúprava v gra�kém editoru na poèítaèi není mo¾ná. Jemné rozli¹ení barev, které by se daloþroztáhnoutÿ, toti¾ na obrázku hybí. Je to v¹ak téma slo¾itìj¹í a samo by vydalo aspoò nasamostatnou pøedná¹ku.Dal¹ím tématem bylo ruèní nastavování lony, která vedle omezování svìtla zpùsobujei rùznou hloubku ostrosti obrázku. Následovaly rady, kdy a jak hloubku ostrosti zvý¹it a jakji naopak omezit, kdy¾ se to nehodí { napøíklad k potlaèení pozadí, aby se pohled divákazela soustøedil na takto zdùraznìný fotografovaný pøedmìt.Místy ponìkud matouí byla terminologie pøedná¹ejíího, respektive to, ¾e své radynedovedl interpretovat tak, aby byly snadno pohopitelné. Rozvinula se i diskuse a otázkyzájemù z publika, kteøí pøekonali poèáteèní lehkou nevoli z toho, ¾e Ota nasadil pøíli¹ vy-sokou la»ku. Postupnì se v¹ak dostal na praktikou úroveò dostupnou a víe pohopitelnoubì¾ným fotografùm.Atypiènost pøedná¹ky spoèívala i v tom, ¾e se nepromítaly obrázky. Ostatnì v tétoroèní dobì pøi nedokonalém zatemnìní by to stejnì nebylo pøíli¹ platné. Niménì i tak byukázky demonstrujíí pøedná¹ené rady byly velmi u¾iteèné. V tomto ohledu nezbývá, ne¾odkázat vá¾né zájeme k samostudiu podle literatury nebo podle webu, kde se dá najít dostkvalitníh ¹kolièek a rad.Pøes v¹ehnu neobvyklost a nìkolik nedokonalostí byla v¹ak shùze pøínosem, proto¾epøinejmen¹ím nìkolika zájemùm þotevøela oèiÿ a pøipomnìla jednoduhé mo¾nosti, kterémá vìt¹ina u¾ivatelù na svýh fotoaparáteh k dispozii. O tom, ¾e téma mnohé z nás zau-jalo, svìdèí i konzultae a volná diskuse, která následovala po shùzi v restaurai Severka.37



Výstava kaktusù 2014V roe devadesátého výroèí trvání klubu kaktusáøù Astrophytum se výbor rozhodl pojmoutvýstavu o poznání velkolepìji nebo alespoò výraznìji. Pøispìlo k tomu roz¹íøení prostor,které jsme dostali k dispozii od zahradního entra Ètyølístek vèetnì nového vybavení { vý-stavníh parapetù. Naví se nìkteøí èlenové výboru dostali k tehnikýmmo¾nostem, kteréumo¾nily øadu vylep¹ení, napøíklad velkoformátový tisk. Jana a Radek Èehovi vytvoøilivelké informaèní plakáty se svìtadíly, kde rostou kaktusy a sukulenty a rovnì¾ s historií asouèasností klubu. O èelní megaobraz se postaral Tomá¹ Kulhánek. Nìkteøí opìt kromìèasu a úsilí vìnovali i �nanèní prostøedky, jejih¾ proplaení nenárokovali, za o¾ jim výborklubu dìkuje.Pøíprava, brigády a slu¾byJako v nìkolika pøede¹lýh leteh zaèaly pøípravné brigády ve Ètyølístku v úterý pøed zahá-jením. Tentokrát 27. kvìtna. Brigádníkù se se¹el dostateèný poèet a tak byly v¹ehny hrubépøípravné práe provedeny vèas. Ve støedu a ve ètvrtek následovalo navá¾ení výstavníh aprodejníh rostlin a s tím zaèalo aran¾ování. V pátek bylo dokonèeno aran¾ování a bylo v¹epøipraveno na zahájení.Evideni brigád a slu¾eb vedl pøedseda Stanislav Stuhlík. Nakone zpraoval násle-dujíí pøehled:Jméno Hodin Jméno Hodin Jméno HodinKa¹parovský 97 Stuhlík 58,5 ®ivotská 57Èeh 47,5 Urbanová 41 Metela 39Havelková 31 Mazour 27 Omasta 24Va¹ina 23,5 Èehová 23 Kováø 23Sedláèek 22,5 So¹ka 19 Urban 19Hotárek 16 Peòás 16 Hara¹ta 15,5Kraus 15,5 Marèák 15,5 Novák 15,5Dobe¹ová 14 Knápek 13 Poláh 12Ziegrosser 10,5 Horákovský 10 ©opf 9,5Va¹íèek 9,5 Hasoò 9 Mahálek 9Kvasnièková 8 Tenk 8 Ka¹párek 7,5Kulhánek T. 7,5 Moulis 6,5 Urbánek 6,5Drápela 6 Odehnal 6 ©kaloud 6Dvorský 5,5 Køivánek 4 Pulkrábek 3Sedlák 2,5 Dohnalík 2 Trohta 2Celkem odpraovalo 45 brigádníkù 823,5 hodiny.38



VyúètováníFinanèní bilani výstavy zpraovala pokladní Jana Proházková do následujíí tabulky:Polo¾ka HodnotaVýnos z prodeje rostlin 18 570 KèVstupné, prodej literatury a drobný prodej 27 945 KèMateriál k aran¾ování −9 051 KèObèerstvení −4 763 KèOdmìna pokladníka −3 000 KèInzere a tisk plakátù −2 146 KèCelkem 27 555 KèCo se nevejde do tabulekZde uvádím nìkolik postøehù, které se nedají snadno vyjádøit èísly. Ji¾ padlo, ¾e výstavabyla { ne-li velkolepá { tedy aspoò velmi vydaøená. Rozsahem, provedením, poskytovanýmislu¾bami a vùbe.. .Stále se v¹ak vtírají otázky typu: Jak pøi klesajíím zájmu a náv¹tìvnosti udr¾et na-sazený standard, la»ku, pøilákat dostatek náv¹tìvníkù, zaplatit náklady a vydìlat si na èástpolo¾ek souvisejííh s èinností klubu, abyhom nemuseli navy¹ovat èlenské pøíspìvky, ko-lik si mù¾eme dovolit vlo¾it do propagae a reklamy, zda a o kolik mù¾eme zvý¹it vstupné,jak se to v¹e projeví. . . S tìmito otázkami by si ztì¾í poradili marketingoví odborníi. Nato¾pakmy, kdo jsme profesionály ve zela odli¹nýh oboreh. Víme, ¾emáme urèitou základnuèlenù. Urèitou základnu pøíznivù a svýh vìrnýh. Víme, ¾e jsou náv¹tìvníi, kteøí ohr-nou 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 nìo se jendomníváme. Vyu¾íváme v¹eh mo¾nýh zpùsobù propagae 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. Budounost zále¾ínamnoha okolnosteh. Budounost zále¾í na nás. Co s tím udìláme?Nebojte se, nekonèímpesimistiky. Kaktusy rostou, kaktusáøi ¾ijí a lidémají zájem.Nanás je, jak to v¹ehno podpoøíme, jak tomu pomù¾eme. Máte nápad?Máte sílu?Máte hu»?Nepi¹te, ozvìte se, dejte vìdìt. Kdo, kdy¾ nemy a kdy, kdy¾ ne vèil.A o bylo dálOd brigád, pøíprav a aran¾ování se dostáváme k páteènímu odpoledni. V¹e je pøipraveno,vyèi¹tìno, zameteno, upraveno a na obvyklémmístì venkovního prodejního prostoru Ètyø-lístku sedí stará známákapela, sroují se tamnáv¹tìvníi a pøiházejí hlavní aktéøi podniku.Pøedseda klubu kaktusáøù Astrophytum Stanislav Stuhlík a ¹éf provozovny pan Pavel Ku-tílek. 39



Pøíprava a zahájení výstavy ve Ètyølístku

©éfové pøi zahájení výstavy ve Ètyølístku40



Záti¹í s uzeninou a levný zpùsob propagae výstavy
Obrázky Stanislava Stuhlíka z výstavy v DolníhKouniíh

Náv¹tìva v Pávovì Fotograf Ota Tuèka
Blanenské roubování 41



Doznívá písnièka Mexiká svatba. Pokolikáté u¾? Postupnì se ujímají slova vý¹e zmí-nìní ¹éfové. Vedle obvyklého usmìvavého a optimistikého podìkování, radosti ze vzá-jemné spolupráe a pøipomenutí devadesátileté nepøetr¾ité historie klubu bylo zmínìno isedmdesáté výroèí úmrtí na¹eho nejvìt¹ího kaktusáøe Vojtìha Frièe. Tì¹í nás, ¾e se dove-deme radovat z dosa¾eného, ¾e dovedeme oenit tvoøivou a u¾iteènou prái v¹eh, kdo se nazdaru ake podíleli a podílejí a ¾e se tì¹íme na dal¹í spoluprái obou subjektù. Pro vedou-ího Ètyølístku Pavla Kutílka je spolupráe rovnì¾ významným pøíspìvkem marketingu aprostøedkem, jak se odli¹it od rùznýh super/hyperobhodù. S úsmìvem oenil i to, ¾e jsmevzornì dodr¾ovali svatou trojii jeho pravidel. Za aran¾ery je¹tì podìkovala Jarka ®ivotskáv¹em vystavovatelùm zamno¾ství krásnýh rostlin.Súlevou, ¾enámvy¹lohezképoèasí a ¾e se v¹e povedlo, usedámekzahradnímstolkùm,noøíme nosy do pivní pìny a otíráme bradymastné od ¹pekáèkù. To v¹e pro nás hystají Petr,Lubomír a Radek. Je o èem povídat, smìjeme se, postupnì se trousíme domù... Nìkteøí sehystají na slu¾by, èeká nás víkend... Nìkteøí ¹aují je¹tì plné prodejní pøepravky, abyjim ni neuteklo, dokud je z èeho vybírat. . . Standu, Radka, Janu a Petra v prodeji jako¾ iJaroslava u pokladny èeká devìt dnù skliznì. Stráví je ve skleníku a budou kmitat kolemnáv¹tìvníkù. Spolu se støídajíími se slu¾bami budou radit, vysvìtlovat, ukazovat, hledat,doporuèovat, vtipkovat, otírat si zpoená èela a tì¹it se na veèer, kdy si dají sprhu a tøebanìo hlazeného.A nakone desátý den po zahájení kolem ¹esté hodiny odpolední bylo odmávnutoskonèení výstavy a nastal nájezd vystavujííh na své expozie. Bìhem pùlhoduny zùstalaze v¹í krásy hromada granulí keramzitu, aby ji v pondìlí parta brigádníkù napytlovala auklidila nìkamdo kouta, kde poèká do následujíího kone kvìtna.Shùze výboru 17. 6. 2014Shùze se se¹la opìt v obvyklém termínu a na obvyklém místì u pøedsedy Stuhlíka. Pro-jednávala se pøíprava podzimního sympózia a kalendáøe, pøíprava zájezdu (pravdìpodobnìpojedeme do ji¾níh Èeh) a drobné organizaèní zále¾itosti a zhodnotili jsme èervnovouèlenskou shùzi a pøedná¹ku. Vyhodnotili jsme probìhlou výstavu kaktusù a navrhli opat-øení pro tu pøí¹tí. Zároveò byl stanoven termín na 30. 5. a¾ 7. 6. 2015. Ke správì webu se poleteh vraí Josef a ne¾ bude u poskytovatele nastaven nový re¾im a po¾adované tehniképarametry, provede alespoò nejnutnìj¹í aktualizai. Bylo rozhodnuto, ¾e revizní komisedostane pøístup k bankovnímu úètu pro ètení (bez mo¾nosti provádìt transake).Na závìr jsme pogratulovali Janu Ziegrosserovi k narozeninám a pokraèovali v nefor-málním posezení.Výborová shùze 15. èerveneV horkém letním odpoledni se výbor klubu se¹el u místopøedsedy Petra Metely v Lí¹ni. Poprohlíde Petrovýh kaktusù jsme opìt projednávali pøedev¹ím pøípravu sympózia. Do¹lo ina tehniké podrobnosti týkajíí se kalendáøe a pøípravu následujííh akí klubu.K narozeninám jsme poblahopøáli hostiteli a je¹tì hvíli posedìli v neformální besedì.42



Blanenské roubováníBlanenská men¹ina se má èile k svìtu. Díky tomu, ¾e v jejih blízkosti sedávám na na¹ihèlenskýh shùzíh, obèas zaslehnu, o se dìje, o se hystá a vìøte, není toho málo. Tamníkaktusáøi vedle toho, ¾e pìstují své rostliny, jsou doela spoleèen¹tí. Pravidelnì se setkávajía jednou z takovýh spontánníh akí, které u¾ mají svou tradii, je i letní roubování. Neníse tedy o divit, ¾e jsem rád pøijal pozvání Emila Va¹íèka na tuto aki.Do Blanska to je kousek, jede to tam z Brna nejménì dvakrát za hodinu, tak proè ne?V sobotu ètrnátého èervna bylo poèasí tak akorát na výlet. Nebylo pøíli¹ horko, pøevá¾nìpod mrakem, foukal vítr, teprve odpoledne se víe objevovalo Slune. K Emilovi to nenídaleko, pøíjemná vyházka zpestøená prohlídkou rádoby umìlekého díla { rùznì velkýmikrou¾ky prodìrované obrovské kovové uvnitø smaltované lejty kdysi pou¾ívané na pøeho-vávání meruòkovie. I tomu se øíká umìní. Budi¾.U Va¹íèkù za domem bylo u¾ v¹e pøipraveno, velký stùl na roubování, malý stolekna obèerstvení pod de¹tníkem, pøepravky s podlo¾kovými kaktusy. Nebyli jsme s Miladouprvní, kdo dorazil. U¾ tam pilnì rouboval Franti¹ek Flek. Nebylo kam spìhat, tak jsmese nehali provést Emilovými skleníky. Pozemním pìstebním a pøezimovaím a støe¹nímsbírkovým. Velmi pìknì udr¾ovaná sbírka, za v¹ím je vidìt spousta práe a èasu.Mezitím zaèali porùznu pøiházet dal¹í náv¹tìvníi { roubovaèi. Potkali jsme se zdes Martinem Hotárkem, Franti¹kem Plhem, Franti¹kem Chládkem, Pavlem Dvoøákem,Daliborem ©opfem, VinenemBla¾kem aPavlemHasonìm star¹ím. Nì¾né pohlaví zastu-povala paní domáí, která hlídala, aby námni nehybìlo,MiladaHalouzková apøi¹la i paníVìra Pohlová { vdova po pøíteli Odøihovi, kterého zde pøipomínalo i náøadí { no¾e a kle¹tì,které kdysi vyrábìl.Aèkoliv jsemkdysi i já rouboval kaktusy, tentokrát jsem se radìji jen díval a poslouhal.Pøitom jsem nù¾kami o¹tipával trny z podlo¾kovýh rostlin. A nebylo jihmálo.Den ubíhal v povídání a vtipkování i vzpomínání,mezitím se za¹lo podívat do skleníku,jestli nìo dal¹ího nevykvetlo. Pro v¹ehny náv¹tìvníky pøipravila paní Va¹íèková obìd, abyse nám dobøe roubovalo. Èas ubíhal a najednou bylo dost hodin na to, abyhom stihli ro-zumný 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 pøedev¹ímman¾elùmVa¹íèkovým, ¾ezajistili náv¹tìvníkùm ve¹keré pohodlí po elý den.Za sukulenty k JihlavìAsi si je¹tì pamatujete loòskou listopadovou shùzi a pøedná¹ku Jiøího Jandy o sukulenteh.Jiøí bydlí v Pávovì u Jihlavy a z kaktusaøení pøe¹el postupnì k sukulentùm. Dnes jih máplnou zahradu a podle promítanýh obrázkù je to skuteènì pastva pro oèi.Kdy¾ mi Honza Ziegrosser øekl, ¾e jeho dera se s Jiøím Jandou zná a ¾e nám mù¾edomluvit náv¹tìvu, nezaváhal jsem. Zbylo je¹tì domluvit termín a poptat se, kdo by s námije¹tì jel { a bylo. Nakone jsme pøibrali je¹tì Jarku ®ivotskou a Miladu Halouzkovou a 15.èervene jsme se se¹li na pátémnástupi¹ti u ryhlíku.Vlak sie není nejlevnìj¹í a nejryhlej¹íøe¹ení { zejména ne na jednokolejné trati è. 240, která je jednou z na¹ih nejpomalej¹íh,proè si v¹ak jednou za èas nedopøát pohodlné svezení krásnou krajinou? 43



V Jihlavì u¾ nás èekala Honzova dera a tato ¹ikovná dáma nás odvezla autem do Pá-vova. Nezaváhala v objí¾ïkáh ani na dálnièním pøivadìèi a neomylnì nás vysadila u Jandùpøed domem.Popozdravení, pøivítání a pøedstavení nás pandomáí zavedl po shodehdo støe¹níhoskleníku. Velmi oeòuje jeho nasmìrování na sever. Na nepøíli¹ velké plo¹e tam má moøenádhernýh rostlin. Chlubí se tím, ¾e ze v¹eho nakone vypìstuje strom.Pokraèovali jsme na zahradì, kde jsme pro¹li kolem døevinnýh bonsají do polykarbo-nátového skleníku, který slou¾í jako pìstírna pøevá¾nì sukulentù. Má tam i nìjaké kaktusya to pøedev¹ím na prodej, nebo» je o nì zájem v zoologiké zahradì, kde rostliny prodává.Sukulenty má i porùznu na volném prostranství na zahradì, zejména ty, s nimi¾ poèítá naprodej.Kdy¾ jsme si v¹ehno prohlédli a vybrali rostliny ke koupi, které se nám líbily, nehalijsme si podepsat kní¾ku, kterou jste mohli vidìt a koupit na zmínìné pøedná¹e, rozlouèilijsme se a nehali zavézt do mìsta na obìd a posléze zpìt na nádra¾í. I zpáteèní estaprobìhla v klidu a pohodlí, tak¾e výlet hodnotíme jako velmi vydaøený.Pokud si hete Jiøího Jandu pøipomenouot, najdìte si na webu jeho stránky. Dobøe pí¹e afotografuje a mimo jiné rád vzpomíná na Brno v minulosti i tøeba na náv¹tìvu na¹í loòskélistopadové shùze.Svatogothardské slavnosti v Dolníh KouniíhCo mají spoleèného vinaøské slavnosti a kaktusy? Nìo pøee. V Dolníh Kouniíh seu pøíle¾itosti vinaøskýh slavností konala ve dneh 2.{4. kvìtna výstava kaktusù. Leto¹nírok byla ve znamení brnìnského Astrophyta, proto¾e na základì dohody s Turistikýminformaèním entrem v Dolníh Kouniíh se ¹est na¹ih èlenù (R. Èeh, J. Ka¹parovský,R. Knápek, P. Metela, J. Odehnal a J. Trávníèek) zúèastnilo jako vystavovatelé této výstavy.Naví Radek Èeh byl jejím hlavním organizátorem. Dodateènì se výstavy zúèastnil je¹tìdal¹í kaktusáø, který není èlenemAstrophyta.Pøijel jsem zBrna autobusemv sobotu v jednu hodinu a pøed náv¹tìvou výstavy jsem se¹el podívat na místo konání vinaøské slavnosti, abyh nasál její atmosféru. Právì v té hvílise ozvala rána z dìla skupiny Støeli sv. Gotharda a k mikrofonu pøistoupili starostové Dol-níh 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 mneale v tu hvíli byla dùle¾itìj¹í esta do Kulturního domu, kde se konala výstava kaktusù.Byla umístìna v prostoráh v prvním patøe, v jedné místnosti byla vlastní výstava, ve druhébyly umístìny prodejní rostliny. Výstavní rostliny byly umístìny na stoleh, uspoøádanýhdo tvaru písmene U. Pomìrnì dost bylo jinýh sukulentù, kaktusy byly zastoupeny nejrùz-nìj¹ími druhy a rody, èást rostlin také kvetla. A proto¾e byla výstava pojata jako výstavaAstrophyta, nehybìl ani ná¹ znak s erbovní rostlinou { A. asterias. Na skle byly vylepenyletáky, zvouí 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 dvakráta v¾dyky byli na výstavì nìjaí náv¹tìvníi. Celkem jih bylo 220. Výstava byla pìknoupropagaí Astrophyta a vìøím, ¾e práe, vynalo¾ená na její organizai a hod, se zúroèív podobì zájemù, kteøí se hytnou na trny a kvìty kaktusù a budou se jim vìnovat.44



Pokud dojde k dohodì a pøí¹tí rok bude Astrophytum opìt poøádat tuto výstavu, stojíza to se do Dolníh Kouni vypravit { nejen kvùli výstavì kaktusù a vinaøské slavnosti,ale i kvùli krásám tohoto starobylého mìsteèka v údolí Jihlavy. Nad ním se vypíná kaplesv. Antonína, ve mìstì se naházejí ¾idovská synagoga a velké kostely øímskokatoliký apravoslavný, ¾idovský høbitov, zámek, ale nejzajímavìj¹í památkou jsou impozantní ruinyklá¹tera Rosa Coeli. Stanislav StuhlíkMaihueniopsis domeykoensis nebo rassispina?Nové druhy rodu Maihueniopsis popsal Friedrih Ritter (Kakteen in Südamerika 3:879(1980),M. rassispina zQuebrada deMaitenilla a z nedalekého okolí popsal dal¹í druh dlenejbli¾¹í obe je¹tì jakoMaihueniopsis domeykoensis.. .Na¹e poslední esta do Chile byla mj. vìnována zejména tìmto nepøíli¹ oblíbeným aznámým rostlinám rodu Maihueniopsis. Cestovali jsme po Ritterem udanýh lokalitáh,které naposledy nav¹tívil Fred Kattermann a který provedl jistou revizi této hilské èástirodu Maihueniopsis a prái o vzájemnýh vztazíh druhù pak pøednesl na Havanskémkongresu IOS v roe 2012. Údaje F. Kattermanna øíkají, ¾e z okolí dolu Mina Algarrobo jeznáma právìM. rassispina.Je tøeba øíi, ¾e mimo tyto dva druhy rostou v¹ehny ostatní ve vysokýh horáh, a takjsou tyto dva tak trohu jiné i s pøedpokládanými jinými nároky na pìstování. Rostlina naobrázku kvetla jako jedna jediná z mnoha nalezenýh, je otázka proè tak pozdì, proto¾epraktiky vedle byly zralé plody, o¾ naznaèuje dobu kvìtu nìkdy v øíjnu .. . lokalita je ji¾nìododMinaAlgarrobove spoleènostiEriosye spe. (asialgarrobensis).Nevím,proèF.Ritterpopsal dva druhy z jednoho pohoøí, kde není ¾ádnámyslitelná hranie pro napø. geogra�kéoddìlení a i kdy¾ jsoupopisy velkudùkladné, je to u takto velmi podobnýh taxonùproblémje vùbe odli¹it. Jediný markantní rozdíl je popsán v barvì blizny: domeykoensis { zelenavì¾lutá, rassispina { rubínovì èervená.. . F. Ritter pou¾íval srovnávaí katalog barev. Dletohoto znaku by byla rostlina kvetouí na obrázku tedyM. domeykoensis.Na barevném obrázku è. 30, M. rassispina, v jeho knize je kvìt, který je opravduspí¹e oran¾ovìj¹í s èervenavou bliznou a na èernobílém obrázku è. 721 zobrazuje M. do-meykoensis, je vidìt, ¾e kvìt vèetnì blizny je jednotnì svìtlý.. . Habitus rostlin na obou jehoobrázíh je velku identiký a nelze je nìjak odli¹it. . . I F. Kattermann má ve své práipodobnì zbarvené kvìty pro oba druhy, pøièem¾ tenM. rassispinamá suvedenou lokalitouþpoblí¾ Mina Algarroboÿ a z fotek èlánkù se nedá nìjaký rozdíl odvodit. Nezbude, ne¾ setam vrátit a problém vyjasnit.Mohu øíi, ¾e jsou tyto pøímoøské druhy odli¹né a oproti svým horským pøíbuzným...Nevím, kde by byly v nìjaké nabíde kaktusáøe, ale je tøeba také øíi, ¾e se jejih krásazaène projevovat a¾ tak od rozmìru 20 × 30 m, o¾ je pro mnoho kaktusáøù prostorovýproblém... a naví.. . nìjaké opunky.. . Jiøí Kolaøík
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Kaktusy s pøíbìhemNa toto místo s radostí vkládám tøi èláneèky. S radostí proto, ¾e mi je poslali pøátelé, kteøí je¹tì do Azetunepsali (aspoò ne zamého pùsobení) a proto, ¾e ukazují ¾ivotashopnost rostlin za rùznýh okolností. Obìmaautorùm dìkuji.Fotogra�e od jednotlivýh autorù jsou na poslední stráne èísla. Kdy¾ u¾ jsme u tìh opunií, pøidávámna titulní stránkumalý obrázek z výstavy. Nepletu-li se, pohází rovnì¾ ze þzahrádkyÿman¾elùUrbanovýh.Znovuzrozená opunieAhoj, posílám na ukázku opunii, která se má èile k svìtu, i kdy¾ byla velie ponièená. Pøinedávnýh vihreh asi na zaèátku kvìtna, kdy nìkolik dní fuèelo, semì otevøelo paøeni¹tì avrh se pøevrátil na skalku, která je hned vedle. V¹e tam pøe¾ilo, a¾ na jednu velkou opunii,která skonèila v pravém úhlu, jako byh ji byla naøízla a témìø zlomila. Mávla jsem nad tímrukou, ¾e to mohlo ve skale dopadnout hùø a dìlala jsem dál na zahradì. Po pár hodináhjsem¹la kolemskalky a kdy¾ jsemvidìla tu opunii, jak vypadá, takmì tonedalo anarovnalajsem ji. Jaké bylomoje pøekvapení, kdy¾ asi po 14 dneh na spodku kytky vyrazily 2 odno¾e,ale hlavnì na tom napùl zlomeném vrhu se objevily odno¾e také + jeden kvìt. I kdy¾ jsempøiklopila zpìt kus odno¾e a¾ po nìkolika hodináh, tak se opunie vzpamatovala a má seèile k svìtu. Je dost veliká a je v kvìtináèi vsazená v betonové tvarove. Prùmìr opunie jekolem 16 m. Sylva UrbanováVíme, o kaktusy doká¾ou?Proto¾e jsem mìl potí¾e se stìhováním pøerostlýh podlo¾kovýh ereusù (T. Jusbertii,T. spahianus,T. marogonus,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 nasekalna 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 zbytkynatí ze skliznì zeleniny). Celou zimu pak do kompostu ukládáme slupky z brambor, nahnilájablka ze sklepa, skoøápky od vaje a vùbe, o rodina o 6 lideh pøi vaøení vyprodukuje.Tím byh mohl konèit, { ale na jaøe, po mimoøádnì mírné zimì, jsem se nìkdy poèátkembøezna rozhodl, ¾e zahrada potøebuje kompost. Zaèal jsem tedy pøesívat star¹í èást a pakjsem se rozhodl, ¾e i nová èást kompostu potøebuje pøehodit. Jaké bylo moje pøekvapení,kdy¾ znaèná èást ¹palíkù byla napita a kypìla zdravím. V suhu rozhodnì nebyly, proto¾ev brázdáhmezi ¾ebry pod trny si spokojenì hovìli hnojní èervi. ©palíky jsem vybral, vyfotila hodil zpátky, tak¾e nedoká¾u øíi, zda by zakoøenily èi následnì uhnily. Z toho je v¹akstejnì zøejmá obrovská a neèekaná vitalita na¹ih miláèkù.Mírná zima mìla také jistì svùjvliv. Má nìkdo podobnou zku¹enot, nebo lep¹í vysvìtlení tohoto jevu? VladimírKøivánekPoznámka redaktora: Vysvìtlení se nabízí zela jednoduhé a pøirozené. Jednak ji¾ zmínìná mírná zima,jednak tepelnì izolaèní vlastnosti vrstvy organiké hmoty (vhodný pomìr pevné slo¾ky, vláhy a vzduhu) apøedev¹ím èinnost mikroorganismù. Mnohé z rozkladnýh þbreberekÿ jsou termo�lní bakterie, které pøi svéprái uvolòují teplo. Shválnì nìkdy strète ruku pod povrh kompostu a mo¾ná ryhle uuknete, jak tambude horko. Obdivuhodné v¹ak je, ¾e ¹palíky rostlin samy v tomto prostøedí nezaèaly hnít. Asi zrovna zùstaly46



v su¹¹ím místì a nepo¹kodila je ani zvý¹ená teplota ani hnilobná infeke. Je ¹koda, ¾e jste nìkterý ¹palíknenehal zakoøenit. Byl by to jistì zajímavý pokus.Zimovzdorná opunieKousek od mého domu vlastní vilku jeden mùj známý a spolu¾ák mé ¾eny. ©tít jeho vilkyje obráen do ulie a orientován k j.j.z. Pøed ním má trávník. Mezi domem a trávníkem jeudr¾ováná esta o ¹íøe asi 1,5 metru, její¾ povrh tvoøí drobný ¹tìrk smíhaný se zeminou.Povrh je udr¾ovaný bez vegetae a¾ na vysazený trs zimovzdorné opunie. Asi po 6 letehse rozrostl na rozmìry 1,2 × 1 metr. A jak tento trs vypadá na pøelomu kvìtna a èervnaje zøejmé z obrázkù. Onen známý a jeho ¾ena se o kaktusy nikdy nezajímali. Pøed lety siz dovolené paní pøivezla odøezek se 3 plaièkami, který zasadila tìsnì blízko domu. K tomujen toto: { Tito na¹i známí se jmenují Je¾kovi, tak¾e to asi mají v geneh. VladimírKøivánekNeve¹lo seI tentokrát jsem nìkolik malièkostí odsunul na pøítí èíslo.Mù¾ete se tì¹it na nádhernou kytku èísla od PetraMetely i napovídání o výbìru fotogra�í a pøípravì kalendáøe. Z pravidel-nýh vìí se tì¹te na reportá¾ ze sympózia, kde oèekávámenìkolik významnýh osobností evropského kaktusáøství. Vì-øíme, ¾e tuto významnou jubilejní aki podpoøíte v sobotu11. øíjna hojnìj¹í pøítomností, ne¾ obvykle a neudìláte svémuklubu ostudu. Mnozí z vás si budou tímto Azetem listovat u¾na záøijovém zájezdì, který bymìl smìøovat do ji¾níhÈeh av tom následujíím èísle se mo¾ná najdete na nìjaké fotogra-�i. V záloze mi zùstává u¾ jednou odlo¾ený èlánek StanislavaStuhlíka o jeho estì do Izraele a o kaktuseh a sukulenteh,které tam potkal. Pøednost dostaly aktuální vìi.A mo¾ná { zùstává taková drobná nadìje {, ¾e pøispìjenìkdo z vás { ètenáøù tøeba drobným povídáním, pøíbìhem,okomentovanou zajímavou fotogra�í { rád se nehám pøe-kvapit. ®e to není tak tì¾ké, dokázali a pøedvedli paní SylvaUrbanová a Vladimír Køivánek.Na fotogra�i Radka Èeha je soha { dárek pro èerstvého padesátníka Jiøího Peòáse. Nepøi-pomíná vámnìkoho?
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Azet { zpravodaj Klubu kaktusáøù Astrophytum Brno {Neprodejné { Redake, jazyková úprava,sazba: Josef Poláh { sazba systémemTEX s pou¾itím písma Lido { tisk: Tiskárna Indra { vytvoøenos pou¾itím legálního a svobodného softwaru { ani¾ bylo vìdomì ublí¾eno ¾ivým tvorùm { v èláníhbyly opraveny jazykové a typogra�ké hyby, beze zmìny smyslu sdìlení, není-li uvedeno u pøíspìvkujinak { pøipomínky,námìty, pøíspìvky prosímna adresu josef@polach.org48


