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Ne¾ léto odletíBìhem leto¹ního jara jsem sly¹el mnoho náøkù èi povzdehù nad tím, jak je v¹ehno letosuryhlené, jak kytky bleskovì rozkvetly a jak nebude o dát na výstavu. Nakone mi i tytonáøky pøi¹ly elkem zbyteèné, staèilo se rozhlédnout po výstavním parapetu a bylo zøejmé,¾e tak zlé to nebylo. Neboli (parafráze na Dr. Murphyho): Co se mù¾e podaøit, to se taképodaøí. Neboli { nehøe¹me slovem, miøme slovem pøesnì, je to moná zbraò (první dohodatoltéké moudrosti).I o to se budu sna¾it, jak nejlépe dovedu (ètvrtá tohoda z tého¾ zdroje) a pokusím sev tomto èísle poskytnout vámo nejèist¹í pøehled o událosteh leto¹ního jara v na¹emklubu.A¾ na drobné èestné výjimky (pøíspìvky Jiøího Peòáse a pøedsedy Stanislava Stuhlíka)pùjde tentokrát opìt o divadlo jednoho here. Ni naplat, jaro a zaèátek sezóny je doboupilné práe a hápu, ¾e málokdo je zvìdavý na to, aby vymý¹lel a psal do Azetu. Snad tozvládnu { a kdyby se mi to nepovedlo, napi¹te prosím aspoò, o byste htìli anebo nehtìli.Zaènumalým pøipomenutím soudobýh událostí: V Libyi stále není klid, vlo¾ila se dotoho izí vojska a situae je nepøehledná. Ameriké komando v Pákistánu pøi razii údajnìusmrtilo Osamu Bin Ladena. Na jihu USA øádí tornáda a velká voda. Ve ©panìlsku pro-pukly silné a dlouhotrvajíí demonstrae a svìtové i na¹e sdìlovaí prostøedky zøejmì majízakázáno o tom mluvit. U nás doma naopak roste nespokojenost s nespravedlivou a po-krytekou vrhností, probìhla stávka dopravù. Uskuteènily se první státní maturity, anitìm se v¹ak nevyhnuly nepøíjemnosti a trapnosti. Aférka se smrtelným roz¹íøením bakterieEsherihia oli hlavnì v Nìmeku rozpoutala spoustu emoí, ne¾ vy¹umìla do ztraena. Atìsnì pøed uzávìrkou doplòuji neuvìøitelný masakr v Norsku, kde protimuslimský xenofobpostøílel bezmála stovkumladýh lidí.Nakone nìo povzbudivìj¹ího: Tento rok slibuje po pøestáve dobrou úrodu ovoe.Asi ne úplnì v¹eho a úplnì v¹ude, zaèaly v¹ak tøe¹nì (a dole meruòky) k velké spokojenosti.Okurkovou sezónu (v dobìdokonèování èísla konemèervene) svla¾il dé¹» amodoufáme,¾e z toho nebude pøíli¹ mnoho vody najednou.Kaktusáøi jsouov¹emnavoduopatrnìj¹í a poskytují ji svýmkytkámpøimìøenì a vpravý èas.A zrovna nastal pravý èas vzpomenout si na nìjakou vhodnou písnièku (o takhle JaromíraKlempíøe a VálavaBabulu?) a nenápadnì pøejít k vlastnímu obsahu èísla.Pár luèníh kvìtù v tom horkém létu jsem ti tenkrát natrhal.Pár luèníh kvìtù pøipomíná, ¾e týdny kolem bì¾í dál a dál.I na¹e léto konèí, já zùstal hvíli sám, v¹ak najednou tì znovu potkávám...S pøáním hezkého dne pojïme pokraèovat, kde jsmeminule skonèili. JosefÈlenská shùze 6. kvìtnaPoslední èlenskou shùzi pøed výstavou kaktusù zahájil pøedseda klubu nezbytnými infor-maemi a pokyny k organizai výstavy. Pokusili jsme se orientaènì rozdìlit lidi na brigáduv úterý a ve støedu, abyhom pøede¹li þtlaèeniiÿ a pøípadným organizaèním nedorozumì-ním. Dále pøedseda oznámil rezignai VlastimilaMana. Ze zdravotníh dùvodù ji¾ nemù¾epraovat ve výboru klubu. Pøedseda podìkoval Vlastíkovi za dlouholetou obìtavou prái apøedal mu drobný dárek.34



Na koni úvodní èásti probìhla tombola, rostlinami pøispìli pánové Køivánek, ©opf,Trtílek aDrápela. Dìkujeme.Plánování pøedná¹ky bylo tentokrát poznamenáno èilým ruhem. Pøedná¹ku pøislíbiv¹ípøítel Malík se omluvil kvùli dùle¾ité estì a na pøedposlední hvíli probìhlo nìkolik návrhùa zmìn. Nakone þvyhrálÿ Tomá¹Kulhánek a pøi¹el s novì popsanými gymnokaly-ii. Aèkoli byla pøedná¹kapùvodnìpøipravenapro odborníky, pøedná¹ejííji podal takovým zpùsobem, jaký uspokojil vìt¹inu posluhaèù, nikoho ne-zarmoutil a snad se nikdo pøíli¹ nenudil.Nejprve kráte popsal místa výskytu po stráne zemìpisné, geolo-giké a botaniké. Vylo¾il a ukázal harakter krajiny. První popsanou rost-linou bylo Gymnoalyium morroense poházejíí z provinie San Luis.Zájemi najdou podrobný popis ve zpravodaji Gymno�l 2/2010.Druhou rostlinou, o ní¾ Tomá¹ hovoøil, bylo Gymnoalyium esperanzae. Nalezli jespolu s J. Proházkou aR. Øepkou v roe 2009 v provinii LaRioja na nízkýh kopíh ¹tìr-kovitého harakteru. Jméno dostalo podle blízké osady. O�iálnì bude v¹ak teprve popsáno{ respektive bude zveøejnìn popis v odborném èasopisu a posléze snad i v Gymno�lu. Tatoprezentae byla vlastnì speiální pøedpremiérou pro Astrophytum.Jako u¾ ponìkolikáté, pøestalo slou¾it ozvuèovaí zaøízení a pøedná¹ejíí musel pøidat nahlase. Posluhaèi v¹ak byli velmi ohleduplní a udr¾eli dostateènì klidné prostøedí, aè si nì-kteøí vtipálkové neodpustili povzdehy jako þKdy¾ jámám rad¹iMexiko. Já za to nemù¾u.ÿPøedná¹ejíí se vzdal honoráøe za pøedná¹ku. Výbor klubu dìkuje.Pøi a po této ménì obvyklé pøedná¹e mì napadla spousta otázek, které se týkaly botaniké systematiky,postupu popisování novýh druhù, zajímaly mì i poity a dojmy objevitelù.. . { Po¾ádal jsem tedy Tomá¹eo napsání èlánku pro Azet nebo alespoò zodpovìzení mýh otázek a navr¾enýh témat. Nepodaøilo se to siedo tohoto èísla, mám v¹ak u¾ slíbený pøíspìvek na toto zajímavé téma a tì¹ím se, ¾e jej dám do pøí¹tího Azetu.Shùze výboru 17. kvìtnaShùze byla pøedev¹ím ve znamení pøípravy nadházejíí výstavy kaktusù. Kromì toho bylprojednán nákup literatury, pøedná¹ejíí na sympózium a sled dal¹íh pøedná¹ek.Èlenská shùze 3. èervnaShùzebyla zahájena smutnouzprávou{oznámením, ¾e je nás zaseo jed-noho ménì. Prvního èervna nás pøekvapivì a náhle opustil èlen výboru ajednatel klubuViktor Talián. Víe se doètete kousek dál v listu.þJednou za rok o sukulenteh.ÿ Toto nepsané pravidlo padlo na tento ter-mín a pøedná¹et pøijel Jiøí Hadamovský. Tématem byla óra ji¾ní Afriky apodle informaí z druhé ruky byla pøedná¹ka zajímavá a zdaøilá. 35



Shùze výboru klubu 14. èervnaKe shùzi se výbor se¹el pøi mimoøádné pøíle¾itosti na mimoøádném místì. Mimoøádnýmmístem bylo záti¹í na dvorku pana Hara¹ty v Tuøaneh a mimoøádnou pøíle¾itostí bylaoslava osmdesátýh narozenin zmínìného jubilanta { nedávno je¹tì èlena výboru klubu.Obsahem krátké shùze bylo tentokrát pouze projednání zále¾itostí souvisejííh s od-hodem èlena výboru klubu a kamaráda Viktora Taliána. Výbor nejprve util jeho památkupovstáním a hvílí tiha. Následovalo rozdìlení Viktorovýh úkolù a zaji¹tìní v¹eho po-tøebného. Jako zástupe do výboru Spoleènosti byl navr¾en a shválen Radek Èeh. Budepøedstaven a doporuèen ke kooptování na zasedání v Chrudimi konem záøí.Bìhem neo�iální èásti setkání jsme JanuHara¹tovi popøáli to nejlep¹í, o se pøeje k tak vý-znamným narozeninám, pøedseda Stuhlík pøedal ko¹ plný dobrot a zbytek odpoledne jsmestrávili v dru¾né besedì s dal¹ími pøáteli { hlavnì s bývalými èleny výboru a pøíbuznými.Výborová shùze 12. èerveneVýbor se se¹el tradiènì v Lí¹ni u Petra Metely. Dùvodem bylo Petrovo pozvání k naro-zeninovému posezení po shùzi. Nejprve jsme pro¹li a pohválili rostliny v jeho skleníkua paøeni¹tíh na terase a posléze jsme ¹li dohnat projednávání toho, o jsme odlo¾ili naèervnové shùzi v Tuøaneh.Výbor vyhodnotil leto¹ní výstavu kaktusù (vizte dále v listì), projednal dal¹í programakí a zabýval se návrhy na doplnìní uvolnìnýh míst ve výboru klubu. Co se týèe øíjnovéhosympózia, je ji¾ objednán sál a jak se pøedpokládalo, poèítáme s vy¹¹ími náklady. Rov-nì¾ jsou potvrzeni pøedná¹ejíí. Tentokrát to budou Zlatko Janeba se sukulenty Mexika aUSA, Stanislav Stuhlík pøekvapivì s notokaktusy, Roman Staník (Chile) a Vojtìh My¹ák(Mexiko). Program a názvy pøedná¹ek budou vèas upøesnìny a zveøejnìny.Dùle¾itým bodem shùze byla i diskuse o mo¾né zmìnì banky kvùli vysokým poplat-kùmu té dosavadní, nebylo v¹ak dosud rozhodnuto. Dostalo se nám i informaí ze zasedáníredakèní rady èasopisu Kaktusy v Praze. Jak je vidìt, i Speiál má problémy s vèasnýmzískáváním zdrojù, hledá se Zlatý Alberto a o nejlep¹í web soutì¾í asi 40 klubù.Leto¹ní zájezd bude naplánován po jihomoravskýh sbírkáh. Uva¾ujeme a jednámei o náv¹tìváh rakouskýh pozoruhodností, zatím v¹ak vzhledem k nedostatku informaí aèasu na pøedbì¾né ovìøení a zaji¹tìní poneháváme tuto mo¾nost otevøenou.Kaktusáøské sbohem {Viktor TaliánJak tak pí¹i o akíh klubu, nelze nepøipomenout mimoøádnou a nehtìnou výjezdní èlenskou shùzi. Témìøelý výbor a nìkolik èlenù klubu vèetnì dal¹íh smuteèníh hostí se se¹lo ve ètvrtek 9. èervna na ponìkudneobvyklémmístì { v obøadní síni krematoria Brno na Jihlavské ulii.Se¹li jsme se tam kvùli Viktoru Taliánovi. Neuvìøitelné a tì¾ko pohopitelné se stalo skut-kem.Kráte po skonèení výstavy kaktusù jsme se s nímpøi¹li rozlouèit. S tím, který nás pøedtýdnem naprosto náhle a neoèekávanì opustil. Prostì 1. èervna ode¹el ze slu¾by na výstavì,¹el je¹tì fotografovat kytky, vypravil se domù... Tam u¾ nedo¹el. Jeho plány na odpoledneskonèily po vystoupení z vozu. A veèer jsme dostali tu neuvìøitelnou zprávu.36



Rozlouèení se pøíli¹ neli¹ilo od mnoha podobnýh. Odli¹né je pouze jeho vnímánía proítìní. V pøípadì kamaráda a èlena výboru bylo dùvìrné a silné. Byly v nìm poityvdìènosti, zármutku, úty i posvátna èi tajemna.V po¹mourném a hvílemi pr¹avém dopoledni doznívaly proslovy pøedsedy klubuStuhlíka, zástupe spolku vinaøù a obøadníhmelodií.Nakone jsme se { jak u¾ to bývá { roze¹li s tihou vzpomínkou a se slovy, ¾e tomustále nemù¾eme uvìøit.Nemá u¾ enu opakovat, o jsme psali loni zhruba v té¾e dobì. Chete-li, nalistujtesi èlánek v loòském Azetu è. 4/2010. Sedmdesát semenáèkù gymnokalyií osiøelo. Budi¾nám útìhou, ¾e nikoli nadobro, ¾e se jih snad ujme Viktorùv vnouèek { nejmlad¹í èlenAstrophyta. ®e i jemu budou pøiná¹et radost, útìhu a vzpomínku.Mír tvé du¹i, èest tvé památe, velký dík a vzpomínku na v¹ehno dobré, Viktore.Fotka na plakát { Petr Sh�onMinule se zde psalo o vítìzi fotogra�ké þsoutì¾eÿ. Tentokrát se zamìøíme na druhé a tøetí místo { nafotogra�e ehinoereusù.Jejih autorem je Petr Sh�on. Jakomlaïoh (o do historie Astrophyta) jsem se dozvìdìl, ¾ePetr byl døíve èlenem výboru klubu, ¾e rád fotografuje, ¾e se zabývá øadou dal¹íh èinností {a nedalomi to, abyh se lehe vtíravì nenehal pozvat na krátkou náv¹tìvu.Domluvili jsme se na jedno dopoledne konem dubna. Pøijel jsem do ®abovøesk asnadno na¹el adresu.Otevøítmi pøi¹el usmìvavý vlasatý hlapík neurèitého vìku. Cestou poshodeh do bytu jsemmìl mo¾nost prohlédnout si balkonový skleníèek v mezipatøe domua potom byla hvíle na popovídání, o jeho¾ èást se s vámi vèil podìlím.Nejprve jsme si povídali o své praovní historii, oba jsme pár let strávili ve strojíren-ském prùmyslu, Petr jako konstruktér, ¹éfprojektant.Znehuený komunistikou agitaí podal v¹ak u¾ zaèátkem roku 1989 výpovìï ve�rmì a dal se jako zruèný øemeslník { zámeèník a sváøeè { na ¾ivnostenské podnikání(tehdy se tomu øíkalo slu¾ba obyvatelstvu).Na mou otázku, kde se vzal jeho ko¾e¹niký obhod na Pekaøské ulii, mi vyprávìlhistorku o tom, kterak po pøevratu v devadesátém roe dal za v¹ehny své peníze inzerátdo vídeòskýh reklamníh novin, ¾e hledá jakoukoliv rakouskou �rmu ke spoluprái aodpovìdìla mu jediná �rma { právì ko¾e¹niká. Tak do toho ¹el a donedávna obhodúspì¹nì vedl. Nyní jej v¹ak postupnì opou¹tí a zaèíná se opìt vìnovat zámeènikému asváøeèskému øemeslu. V tom nahází uspokojení a obstojné ¾ivobytí.A proto¾e jsme zde pøedev¹ím kaktusáøi, vrátím se do skleníku. S kaktusy zaèal Petrv roe 1968. V Astrophytu je¹tì pamatuje Dr. Fleishera, tehdy k nìmu v¹ak nehodil.V dobì, kdy zaèal praovat ve výboru, se sházeli u brnìnskýh kaktusáøù, vzpomíná napøítele Kundeliuse.. . Vzpomínali jsme rovnì¾, kam v¹ude se hodilo na shùze, do Vlnìny,k armádì, na univerzitu.. .Plynule jsme pøe¹li k pøírodì { nejprve o ovoi a destilaèníh radovánkáh, a¾ jsme sedostali k fotografování a k orhidejím. 37



Kdy¾ koupil Petr hatu u Boskovi, na¹el nedaleko zajímavou orhidej. Obrátil se naodborníky a dozvìdìl se, ¾e znovuobjevil druh dávno popsaný, v¹ak nenalezený. Od té dobyþkamarádíÿ i s nimi a nav¹tìvuje rùzné pøírodní lokality. Kromì zájmu o pøírodní orhidejepìstuje i ty pokojové a ne¾ se vrátíme ke kaktusùm, patøí zmínit zejména tilandsie.Málem byh byl zapomnìl na hlavní dùvod a pùvod náv¹tìvy { fotografování. Petr mázku¹enosti s fotografováním �lmovými zradlovkami { není tedy ¾ádný nedouk a þmaèkaèspou¹tìÿ. Má dobré základy a nyní pou¾ívá velmi ¹ikovný kompakt Canon S3 { univerzálnínepravou zradlovkou (EVF). Nemá enu psát o tom, o je lep¹í vidìt. Najdìte si server
biolib.cz a jméno autora a posuïte sami. Ostatnì v minulém Azetu byly vyti¹tìny dvìdruhé nejúspì¹nìj¹í fotogra�e ze soutì¾e o fotku na plakát.A koneènì ty kaktusy: Petr Sh�on se zamìøil témìø výhradnì na Mexiko a jih se-verní Ameriky. Pìstuje mamilarie, ehinoereusy, astrophyta { tìmto rostlinám vyhovujeprostøedí uzavøeného skleníku. Kvùli nedostatku místa sbírku pouze udr¾uje a pøíli¹ ne-roz¹iøuje a neobnovuje. Má øadu hezkýh rostlin, které se v¹ak musí v omezeném prostoruponìkud tísnit.Co øíi nakone? Rád jsem poznal pøíjemného èlovìka, který nìo zná, má své zku¹enosti,zná øadu þøemeselÿ { myslím tím jednak to, o jej ¾iví a jednak to, o jej baví a je fajn, ¾e seoboje dost prolíná.Výstava kaktusùJednoduhý nadpis pøedznamenává dùle¾itou kapitolu. Nejen kapitolu Azetu, ale pøedev¹ím klubového kak-tusáøského roku. Je to ake, na ní¾ se aktivnì podílí nejvíe èlenù klubu. Je to významná pøíle¾itost k výdìlku,abyhom mohli þutáhnoutÿ roèní fungování klubu a rovnì¾ pøíle¾itost k prezentai klubu na veøejnosti ak získávání zájemù o kaktusaøení a pøípadnì o èlenství v klubu.PøípravaKromì téménì nápadné organizaèní èásti, kterou podle svýh mo¾ností a funkí zaji¹»ovalièlenové výboru, patøí zejména popsat vydatnou a nezbytnou pomo na¹ih èlenù. Ta jakoobvykle spoèívala v brigádáh na pøípravì a likvidai výstavy, v obsazení slu¾eb bìhemvýstavy a v úèasti v roli vystavovatelù.Pokud jde o brigády, byly témìø þpøes kopírákÿ jako loni. Hostitelská �rma prodalavelkou èást loni napytlovaného keramzitu a proto jsme museli pøipravit nový. Vzhledemk tomu, ¾e þara¹ídové dolyÿ jsou témìø nevyèerpatelné, leè keramzit stále víe zvìtralý,pomohli jsme si tentokrát v horkém poèasí pøesíváním a nakládáním toho, o nepro¹losítem katru. Mezitím v prodejním skleníku jeden z nejvìt¹íh obìtavù Jiøí Urban zpevnilparapety hrozíí nestabilitou a ostatní vyklidili výstavní prostor a pøipravili bílé kostky propostranní a èelní èást expozie.Poté nastala lehèí a klidnìj¹í aran¾erská práe. Ve støedu a ve ètvrtek vystavovatelépøivá¾eli rostliny a aran¾éøi { pan Hara¹ta a Jarka ®ivotská se èinili, aby v¹e uspoøádali doúhledné podoby. Pøíjem rostlin øídil spolehlivì Jiøí Peòás.Hlavním rozdílem letos bylo, ¾e prodej kaktusù byl oddìlený od výstavy, o¾ mìlo svévýhody i nevýhody. Pøí¹tí rok budeme ale usilovat o jeden spoleèný prostor pro obojí { tøebapodobnì jako vminulém roe.38



K doplnìní a zpestøení výstavy pøispìly i velkoformátové fotogra�e pana Polá¹ka,jejih¾ zapùjèení zajistil Radek Èeh. V prostoru výstavy byly umístìny i bonsaje døevin(Ètyølístek).PropagaeVýstava, aby byla výstavou, potøebuje hlavnì náv¹tìvníky. Ty je tøeba upozornit anebonalákat, aby se pøi¹li podívat. Jako loni jsme vyu¾ili osvìdèené metody: Distribui plakátù,letáèkù A6 ve Ètyølístku i prostøednitvím èlenù, informae v tisku, inzeri, vystoupenív Èeském rozhlasu Brno (Stanislav Stuhlík { záznam máme k dispozii) a spolupráis reklamní spoleèností Snip { v té¾e dobì za¹ti»ujíí aki Brno {mìsto uprostøed Evropy.Právì tato �rma nám pomohla i s novým prostøedkem { reklamním bannerem. Mís-topøedseda Petr Metela se rozhodl nehat vyrobit a vyvìsit reklamní plohu 80 × 250 ma o je nejvíe obdivu a hvályhodné { tuto reklamu uhradit z vlastníh prostøedkù { tedyzasponzorovat. Výbor velmi dìkuje.Pøíprava gra�ké podoby byla snadná a �rma Snip zareagovala svi¾nì a vzornì. Drob-ným þnedopatøenímÿ vytiskli v¹ak bannery dva a aby jeden nemuseli neu¾iteènì vyhodit,na¹li pro nìj jiné doela vhodné místo a to v¹e v pùvodní enì sjednané za jednu reklamu.Za to jim patøí upøímný dík. Kdo hodil po Brnì s oèima otevøenýma, mohl si reklamníhopoutaèe v¹imnout na zastáve tramvají naNovýh sadeh {u pátého nástupi¹tì nádra¾í ÈDa zároveò naMendelovì námìstí na zastáve autobusùMHD.Pro úplnost patøí dodat, ¾e po výstavì jsme poutaèe pøevzali a po malé úpravì jehodláme pou¾ít i v následujíím roe.A jak u¾ bylo zmínìno, na poutaèe jsme pou¾ili fotogra�e Petra Sh�ona { ehinoere-usy, které se umístily v soutì¾i o fotku na plakát na druhém a tøetímmístì.Prùbìh výstavybyl zaji¹tìn velmi dobøe a snad nièím mimoøádným nepøekvapil. Slu¾by vèetnì pokladny(hlavnì Jarka ®ivotská) i v prodeji (Stuhlík, Metela, Èeh a Talián) se podaøilo zvládnout ipøes náhlý Viktorùv kone.Zahájení výstavy probìhlo kvùli po¹mournému poèasí pod støehou v mírnì stísnì-nýh podmínkáh. Opìt nám zahráli tramp¹tí muzikanti v podobné sestavì jako loni a¹éfové pronesli krátké projevy. Obèerstvení zaji¹»ovali jako loni Petr Metela, Viktor Talián,Radek Èeh aMiroslav Vojtìh.V den zahájení jsem napoèítal 42 vystavovatele. Ti mìli právo prodávat své výpìstky apokud pomohli na brigádáh, byli zvýhodnìni ni¾¹ím poplatkem pro klub.Brigády a slu¾byPøehled slu¾eb abrigád zpraoval StanislavStuhlík. Ètyøiet sedmbrigádníkùodpraovaloelkem 860 hodin. V seznamu nevyluèujeme drobné nepøesnosti, proto¾e brigádníi setentokrát zapisovali sami a pokudnìkdo zapomnìl,mù¾e být o pár hodin o¹izen.Neshledalijsme v¹ak pøípad, ¾e by nìkdo z tohoto dùvodu vypadl zela. K záznamu o odpraovanýhhodináh bude pøihlédnuto pøi obsazování pøipravovaného zájezdu. Zde uvádíme pouzezkráenou èást s nejpilnìj¹ími brigádníky a slu¾bami.V seznamunejsou zahrnuty pøípravnédomáí práe, týká se hlavnì èlenù výboru. 39



Viktor Talián na fotogra�íh PetraMetely z kvìtna 2010pøi náv¹tìváh sbírek v Plzni a v Praze

Petr Sh�on a kousek jeho sbírky40



Na náv¹tìvì u Emila Va¹íèka v Blansku { èlánek na s. 44

Støe¹ní skleník a vnitøek praovního skleníku

A pak, ¾e je v¹eko odkvetlé { stenokaktusy a astrofyta 41



Jméno Hodin®ivotská 98Metela 61Èeh 57Bartu¹ková 52,5Urbanová 49,5Stuhlík 46,5Talián 41Proházková 37Mazour 36Havelková 25
Jméno HodinKvasnièková 20Va¹ina 19,5Dobe¹ová 19Omasta 18Urban 17Poláh 17Kováø 16Kováøová 16Peòás 16So¹ka 15,5

Jméno HodinHara¹ta 13Dobiá¹ 12,5Urbánek 11,5Vítek 11,5©opf 11Je¾ová 11Va¹íèek 10Marèák 10Odehnal 9,5Dvorský 9,5
Jméno HodinBøeza 8Novák 8Ziegrosser 8Køivánek 7,5Hasoò 7,5Kraus 7Skurský 6,5Drápela 5,5Mahálek 5,5.. .a dal¹íh 7 5{2,5VyhodnoeníFinanèní vyhodnoení poskytl pokladník Jiøí Peòás:Vstupné + prodej literatury 25 270Prodej rostlin 19 070Pøíjmy ekem 44 340 Materiál k aran¾ování 7 022Obèerstvení 4 713Odmìna { slu¾ba pokladna 3 560Inzere, tisk 3 445Výdaje elkem 18 740Výbor dìkuje èlenùm klubu, kteøí nenárokovali proplaení �nanèníh prostøedkù za mate-riál a slu¾by spojené s výstavou.Zvlá¹tní podìkování patøí PetroviMetelovi za nenárokovánínìkolikatisíové èástky.Pouèení a tipy propøí¹tì

• Pouèeni zku¹eností uklidili jsme pou¾itý keramzit do pytlù a øeditel Ètyølístku panKutílek nám jej umo¾nil ushovat v þzákulisíÿ prodejního skleníku
• Pokusíme se zaøídit, aby výstava i prodej rostlin byly propojeny v jednomprostoru
•Vystavovatelé budou dùslednì dodr¾ovat daná pravidla a nebude mo¾né odná¹etvystavené rostliny pøed ukonèením výstavy, jak se tentokrát pokusil jeden novývystavovatel
•Zamý¹lený informaèní panel s pøípravky na vý¾ivu a ohranu kaktusù se letosneodaøilo provìst, aè byly nìkteré kroky provedeny. Pøí¹tì to udìláme ve vlastníre¾ii a nebudeme spoléhat na nejistou spolupráiMáte-li sami návrhy a podnìty, neváhejte se prosím ozvat.Seznam CD/DVD dostupnýh v klubové knihovnìPøedseda klubu Stanislav Stuhlík, který pøevzal spisovou a arhivní slu¾bu, uspoøádaldostupné optiké disky a poskytl následujíí seznam:42



Èíslo Název/obsah1 KK AstrophytumBrno 1924{20042{5 KK AstrophytumBrno { arhiv 1.{4. èást6 KK AstrophytumBrno { Symposium 17. 10. 20097 KK AstrophytumBrno { Výstava 2009, Brnìnská TV 2. 6. 20098 KK AstrophytumBrno { Èinnost 2009 + 2010, zájezd 20099 KK AstrophytumBrno { Výstava 2009 + 201010 KK AstrophytumBrno { Èinnost 201011 KK AstrophytumBrno { Výst./zájezd 2010, volná trib. 2011 (®ivotská)12 a 13 Argentina 1992 + 1995 (J. Proházka)14 Astrophytum (M. Zahar)16 Atlas kaktusù17 Rod Gymnoalyium (Øepka/Stuhlík/Kulhánek/Odehnal)18 a 19 RodMammillaria { fotoalbum (M. Záruba)20 a 21 Mexiko { fotoalbum (M. Záruba)22 a 23 RodNotoatus (S. Stuhlík)24 a 25 SuloMania 2000 (J. Pot)26 Uebelmannia 2005 a ti druzí. . . (R. Krajèa)27 a 28 Ostník { pøíloha, roèník 28, è. 280, 5/199929 a 30 Ostník è. 30031 a 32 Ostník è. 33033 a 34 Kakteen und andere Sukkulenten, 200035 Atlas kaktusù36{40 Literatura (knihy 1{5)41 a 42 Obrázky kaktusù (D. Semenov, 1991)43 a 44 Coniferia { Atlas jehliènatýh døevin45 Literatura 646{48 Rod Eheveria (T. Bíma)Kaktusy na vlnáhNejsa zela pravidelným posluhaèem Èeského rozhlasu Brno narazil jsem témìø na po-slední hvíli na oznámení v programu, ¾e v pondìlí 18. èervene po desáté hodinì v poøaduApetýt vystoupí jako host redaktorkyMarely Anto¹ové ná¹ pøedseda Stanislav Stuhlík.Je vidìt, ¾e se pøedsedovi v Èeském rozhlase líbí, zkamarádil se s redaktorkami amyslím je i pro nì vítaným hostem.Tentokrát byla øeè ne tolik o pìstování kaktusù (tak tomu bylo ve vystoupení v kvìtnupøed výstavou), jako spí¹e o estování za moøe a trohu konkrétnìji o oblíbenýh notokak-tuseh. Beseda byla pomìrnì krátká a nedostalo se tentokrát na dotazy posluhaèù,Záznam rozhovoru je k poslehnutí na webovýh stránkáh ÈRo Brno. Proto¾e v¹akzakrátko zaroluje dolù a nebude snadné jej najít, ulo¾il jsem si jej a na po¾ádání mohuposkytnout. 43



V prùbìhu výstavy jsem byl svìdkem vyprávìní jedné na¹í èlenky, kterak obèas telefohuje do svého oblíbenéhorádia a lehe tím propaguje klub (tehdy právì výstavu kaktusù). Ka¾dý takový poèin je velmi dobrý a u¾iteènýa výbor klubu jej oeòuje.Pouva¾ujte prosím sami, máte-li mo¾nost nìkde propagovat kaktusaøení a hlavnì ake klubu. Nìkteøíz vás pomáhají, mù¾e nás být víe. V¾dy» velká hromada se skládá zmalýh zrníèek.Na náv¹tìvì u Emila Va¹íèkaV dru¾ném hovoru pøed èlenskou shùzí mì jednou v dobrém roz-maru pozval Emil Va¹íèek (sedíí s blanenskou men¹inou pøedemnou) na náv¹tìvu. Rád jsem pozvání spolu s Janem Ziegrosserempøijal. Vlakem se jede do Blanska pohodlnì, od nádra¾í to není da-leko, byl pìkný den a estu jsme na¹li snadno. Bylo pondìlí 7. dubnapo poledni.Emil nás uvítal a zavedl do malé zahrádky za domem. V rohutu pøed léty postavil skleník netradièního tvaru, který doká¾e velmiefektivnì vyu¾ívat sluneèní svìtlo ve kteroukoli denní dobu. Skleníkslou¾í jako pìstírna, mno¾árna a þbydlíÿ tammnoho kaktusù a sukulentù.

Emil nás provedl i svým podzemním královstvím, sklepem, v nìm¾ má kromì minia-turní univerzální dílny svou þtruovnuÿ, kde vysévá èi roubuje kaktusy.Nejzajímavìj¹í, nejvìt¹í a nejhezèí je ov¹em skleník a pøilehlý polykarbonátový pøí-støe¹ek na støe¹e domu. Dostat se tam dá po ¾ebøíku nebo radìji spolehlivìj¹í estou potoèitém venkovním ¾elezném shodi¹ti. Poté, o jsme se pokohali ¹irokým výhledem namìsto Blansko a kus údolí øeky Svitavy, ve¹li jsme do sbírkového skleníku, který je takøkavýstavní. Pøesto¾e jsme byli varováni, ¾e u¾ v¹ehno odkvetlo, bylo na ka¾dém kroku na ose dívat a nezøídka potì¹it oko kvetouími kaktusy.Emil je zruèným kutilem a v¹ehna zmínìná a popsaná zaøízení vymyslel a vybudovalpøevá¾nì sám. Kromì skleníkù a ve¹kerýh stavebníh úprav vymyslel a udìlal dùmyslný44



systém na zahyování de¹»ové vody na zálivku a o nespotøebuje, vyu¾ívá jako u¾itkovouvodu v dománosti.Zpátky v¹ak ke kaktusùm:Emil dávápøednost rostlinámMexika aSpojenýh státù, by»se u nìj dají najít i nìkteré ji¾any. Jen namátkou bez nároku na úplnost { sklerokaktusy, pe-dioktusy, astrophyta, ehinoereusy, mammillárie, ariokarpusy, glandulikaktusy, navajoe,ehinomastusy, koryfanty, telokaktusy a z ji¾anù tøeba opiapoe.V dobì na¹í náv¹tìvy kvetla tøeba astrofyta, záhon ehinofosulokaktusù, mamilárie,thelokaktusy. Byla to pastva pro oèi i pro fotoaparát a v dobré pohodì jsme staèili mnohéprobrat vá¾nì i nevá¾nì. Stálo to za to a rád jsem poznal Emila trohu blí¾e a samozøejmì ijeho pihlavé království.A vèil to, o mìlo být spí¹e na zaèátku { pøedstavení hostitele { bude ve struènostizde: Emila Va¹íèka snad v¹ihni èlenové znají ze èlenskýh shùzí a dal¹íh akí klubu.Dokone nám u¾ i pøedná¹el na volné tribunì. Jako dùhodemá na kaktusy dostatek èasu,aby se jim vìnoval s plným nasazením. Tak èiní a jeho sbírka to potvrzuje. Za pøipomenutístojí, ¾e kamarádí s Josefem Mikulá¹em ¾ijíím v amerikém Tusonu (i ten nám u¾ v Brnìpøedná¹el) a od nìj získal mnoho semen a rostlin. Na oplátku mu poskytuje informaea tiskoviny od nás. V domku s Emilem bydlí i rodina jeho dery. Uvidíme, najde-li vevnouèateh následovníka.Pro úplnost dodejme, ¾e podobnou náv¹tìvu u Emila vykonal pøede dvìma lety i Sta-nislav Stuhlík, napsal o ní a nafotil obrázky. Jeho pøíspìvek najdete na klubovém webuv sekiNáv¹tìva.Ani kdybyste se rozkrájeliK tomuto zamy¹lenímì pøivedl pokus vyfotografovat jednu svou sulkorebutii. Stávalo semiu¾ døíve, ¾e barvy nìkterýh kvìtù jsem nedokázal vyfotografovat vìrnì. Ne¹lo to, a» jsemdìlal, o jsem dìlal. O tom problému jsem dlouho pøemý¹lel a pátral po mo¾nýh pøíèináh.Byl jsem pøítomen øadì debat o fotografování a reproduki barev, o¾ mì pøivedlo k závìru,¾e øe¹ení problému by mohlo být ve vyvá¾ení bílé barvy.Nedávno jsem si koupil nový fotoaparát, který má v tomto ohledu velmi ¹iroké mo¾-nosti a kdy¾ mi rozkvetla jedna z dosud nevyfotografovatelnýh sulkorebutií, pøi¹el èas napokusy. Nad kytkou jsem strávil pìknou hvíli a ne¾ odkvetla, nadìlal jsem mnoho zá-bìrù pøi rùznýh nastaveníh. Zkou¹el jsem automatiké nastavení, pøednastavené volby apøedev¹ím þruèníÿ vyvá¾ení bílé. Z fotogra�í se dalo nakone vybrat nìkolik, které se ba-revným podáním jak¾ tak¾ pøibli¾ovaly originálu. Ani toto mé sna¾ení v¹ak nevedlo k plnìuspokojivému výsledku.Nestaèilo mi to, proto jsem pátral v dostupnýh zdrojíh hlavnì na webu. Pravdìpo-dobnou pøíèinou neúspìhu se pokusím struènì vysvìtlit:Barevné spektrum se dá vyjádøit napøíklad grafem oznaèovaným jako gamut. Jdeo hromatiký diagram vyznaèujíí v¹ehny barvy viditelného spektra. Snímání a zobra-zování je zalo¾eno na míhání barev v re¾imu RGB. Ka¾dý bod obrazu je dán tøemi údajio úrovni jednotlivýh barevnýh slo¾ek (R { red, èervená, G { green, zelená a B { blue,modrá). Tyto þkrajníÿ barvy jsou na grafu gamutu vyznaèeny jako vrholy trojúhelníka.45



Jejih poloha se pro rùzná zaøízení mù¾e mírnì li¹it (nejlépe by ze srovnání zøejmì vy-¹el záznam na barevném inverzním �lmovém materiálu, zatímo elektroniké snímaèe azobrazovaèe jsou a pravdìpodobnì zùstanou v tomto ohledu pozadu). V¹ehny ostatní zob-razitelné barvy se dají þdopoèítatÿ podle tìh tøí výhozíh a mohou se naházet pouzeuvnitø tohoto trojúhelníku. To jsou barvy, které mù¾ete zaznamenat snímaèem fotoaparátuèi zobrazit na displeji. Podobnì to platí u tisku.Vèil se koneènì dostávámk tomuhlavnímu, o u¾mo¾ná nejednoho z vás napadlo: Jakje to s barvièkami, které jsoumimo ten trojúhelník? Správnì! Ty jsou tehniky nedostupné,nezobrazitelné, ty jsou jen pro va¹e oèi na originále.Nezbývá, ne¾li si to uvìdomit a smíøit ses tím, ¾e ani ty nejlep¹í pøístroje nesejmou a nezobrazí v¹ehno. Rozluème se tedy s vìrnýmzobrazením tøeba sytì karmínovýh kvìtù èi dal¹íh jemnýh okrajovýh odstínù. Nìkterévìi prostì nevyfotíte, ani kdybyste se rozkrájeli.Zde patøí upozornit, ¾e ani na grafu gamutu nejsou (a z vý¹e uvedenýh dùvodù ani nemohou být) správnìzobrazeny v¹ehny barvy. Tedy ani zde nemù¾ete správnì vidìt barvy mimo plohu vymezenou trojúhelníkemRGB. Pozornému oku jistì neuniklo, ¾e tam nìo hybí␁ Pova¾ujte proto prosím i tento obrázek (na poslednístráne) za velmi zjednodu¹ené shéma k ilustrai tohoto povídání.A pro úplnost { èi spí¹e zdání úplnosti { dodejme, ¾e tisk obrázkù, který se provádí v barevnom re¾imuCMYK (azurová, purpurová, ¾lutá a èerná), drobnì podání barev vylep¹í a podle pøepoètového algoritmuposune oproti re¾imu (s)RGB. Ani to v¹ak nedoká¾e vrátit ztraené barvy úplnì.Není bílá jako bíláV pøede¹lém èlánku jsem zmínil, jak jsem ve snaze o o nejvìrnìj¹í zahyení barvy kvìtu experimentovals vyvá¾ením bílé barvy. Mo¾ná bude krátké shrnutí u¾iteèné i vám{ èasto fotografujíím kaktusáøùm.Bílý papír vnímáme jako bílý praktiky za v¹eh okolností a pøi jakémkoliv osvìtlení. Pøifotografování nám v¹ak zdroj osvìtlení mù¾e poskytnout nejedno pøekvapení. Teprve v ta-kovýh situaíh si uvìdomíme, jak nás oèi a mozek klamou, zatímo tehnika nám þpøed-kládáÿ nìo jiného, ne¾ jsme vidìli vlastníma oèima a oèekávali od fotogra�e. Nepøehléd-nutelné to bývá, máme-li fotografovaný pøedmìt osvìtlený z jedné strany denním svìtlem az druhé tøeba ¾árovkou.Trohu teorie: Svìtelný zdroj urèuje podání barev vyházejííh { zpravidla odra¾e-nýh od pozorovaného/fotografovaného pøedmìtu. To, èemune zela správnì øíkáme barvasvìtla, se nazývá teplota (hromatiènosti) svìtla. Udává se { stejnì jako teplota { v kelvi-neh a bývá od 2 kK (oheò) a¾ po 10 kK (výraznì modrá obloha tøeba na horáh). Pro dennísvìtlo je to kolem 5 500 K.Mnozí je¹tì pamatujeme barevné �lmy vyvá¾ené pro denní svìtlo (5,5 kK) nebo proumìlé { ¾árovkové (3,2 kK). V digitální fotogra�i a souèasné zobrazovaí tehnie u¾ v¹akpraujeme s tzv. vyvá¾ením bílé (anglikywhite balane,WB).Digitální fotoaparáty se sWB vypoøádávají následujíími zpùsoby:
•Automatiké nastavení (vìt¹ina levnìj¹íh pøístrojù) { mìøií automatika vypo-èítá prùmìrnou barvu a podle její barevné odhylky od ¹edé upraví barvy snímku.46



Ty se na fotogra�i budou blí¾it barvám ve støedním bílém osvìtlení, o¾ je pro vìt-¹inu snímkù pøijatelné. Takovým zpùsobem v¹ak mù¾eme pøijít tøeba o zvlá¹tníbarevnou náladu krajiny pøi západu Slune.
•Ruèní výbìr z nìkolika pøednastavenýh mo¾ností { napø. umìlé ¾árovkovésvìtlo, teplá záøivka, þdenníÿ záøivka, denní svìtlo apod.
•Ruèní nastavení podle stupnie teploty { nìkteré pøístroje to umo¾òují, nemáms tím v¹ak zku¹enost
•Ruèní nastavení WB { zmìøením bílé èi ¹edé plohy a následným poøízenímsnímku. Tento zpùsob umo¾òuje i výtvarné hrátky. Kdy¾ místo bílé èi ¹edé þpod-strèímeÿ èidlu nìjakou svou barvu, bude snímek ladìn do doplòkové barvy.
•Ulo¾ení snímku ve formátu RAWa vyladìní barevného podání a¾ na poèítaèi.Ètìte návody a experimentujte, hodí se to.Nìo nejen pro botanikyDíky Petru Sh�onovi jsem poznal webový server biolib.cz. Velmi kráte jej zde pøiblí¾ím{ a nejvýsti¾nìj¹í bude opsat úvodní øádky hlavní stránky:BioLib je mezinárodní enyklopedie rostlin, hub a ¾ivoèihù.Vedle taxonomikého systému nabízí i bohatou galerii fotogra�í, výkladový a pøekladový slovník, data-bázi odkazù, biotopù a hránìnýh území, diskuzní fórum a øadu dal¹íh funkí souvisejííh s biologií.Je to nekomerèní vzdìlávaí projekt urèený odborníkùm i veøejnosti, na jeho¾ obsahu se mohou podíletzájemi v¹ehmo¾nýh speializaí.Kvùli nedostatku místa se zde nebudu víe rozepisovat. Biolib.z je pøíle¾itostí pro zájemeo pøírodopis nejen pasivní, nýbr¾ i s mo¾ností aktivnì pøispívat zejména fotogra�emi. Ne-psal byh o tom, kdybyh nevìdìl, ¾e mezi kaktusáøi je øada zájemù o dal¹í rostlinné a¾ivoèi¹né taxony.Jarní rù¾ová louka{Gymnoalyiumbruhii/lafaldenseKdy¾ u¾ semi nepodaøilo získat pùvodní povídání o novýh gymneh od Tomá¹e Kulhánka,pøispìji tentokrát sám svou tro¹kou. Zùstanu u tého¾ rodu a vybírám rostlinu, kterámi letosna jaøe udìlala jako jedna z prvníh rozkvetlýh rostlin velkou radost spoustou kvìtù.U¾ si ani nevzpomínám, odkud je mám, jsou to takové anonymní kytky. Drobné,nenápadné, mno¾í se jako Cimrmanovi trpaslíi (spí¹e odno¾emi, semen dávámálo) a jsouvariabilní o se týèemorfologikýh znakù.Dnes v¹akbotanikové spí¹e pøestávají rozli¹ovatni¾¹í taxony. Dvojí název, pod ním¾ rostlinu dnes naházíme, vyhází ze jména objeviteleDr. CarlaBruha a ze jména nalezi¹tì { pohoøí La Falda v severní Argentinì.Tuto drobnou a vdìènou { tedy nenároènou a snadno pìstovatelnou { rostlinu ráddoporuèuji zejména zaèáteèníkùma tìm, kdomajímálomísta a ne zrovna ideální podmínkypro pìstování kaktusù.Víe informaí, o se týèe systematiky, historie i biologie, jako¾ i fotogra�i neobvyklesytì rù¾ové rostliny najdete na www.cact.cz/galerie test/detail.php?id=400 {od Rudolfa Slaby. 47



Neve¹lo sePokud jde o písmenka, ve¹lo se v¹ehno tak akorát. Do pøí¹tího èísla si v¹ak nehávámfotogra�e z výstavy. Aspoò budou o¾ivením a snad pøíjemnou vzpomínkou pøed zimou.

Pøíprava výstavy: pytlování keramzitu v þara¹ídovýh dolehÿ a panHara¹ta aran¾ujíí
Petrùv poutaè a hromatiký diagram{ gamut (ke èlánku na stranì 45)

Azet { zpravodaj Klubu kaktusáøù Astrophytum Brno {Neprodejné { Redake, jazyková úprava,sazba: Josef Poláh { sazba systémemTEX s pou¾itímpísma Lido { tisk: TiskárnaKa¹par { 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


