
Zpravodaj Klubu kaktusáøù AstrophytumBrno3/2012Z èinnosti klubu { èlenské a výborové shùzeVýstava kaktusù { jak to bylo tentokrátÈeladná, Kaktusy v PobeskydíPøírùstky v knihovnìJiøí Pavlík { 60 letMakrofotomobilemFotka na plakát { jak na toRùzné a v¹elijaké zdaleka i zblízkaDiosorea elephantipes a Soehrensia bruhii



PrázdninyMedardovi to letos doela kape, jakoby nám htìl vynahradit dlouhý nedostatek srá¾ekz pøede¹lýh mìsíù. Uklízím rostliny z výstavy, smrskávám kytky, aby zabraly o nejménìmísta, vytrhávám hromady ptaèine. Dávám si dohromady obsah nového Azetu, který do-stanete do ruky zaèátkem záøí. To u¾ se budeme hystat na zájezd do Maïarska. Tedy tiz nás, kdo mají zásluhy na brigádáh a slu¾báh kolem výstavy. Té nakone bude vìnovánapodstatná èást èísla.Dále kromì obvyklého pøehledu èinnosti klubu letmo zmíníme události probìhlé ioèekávané, zdaleka i z blízka a snad se dostane i na odskok k fotografování.Pøed uzávìrkou doplòuji, ¾e rekordní horka konem èervna vystøídal de¹tivìj¹í èerve-ne, který ke koni opìt slibuje léto. Zatímo Londýn ¾ije pøípravou na olympijské hry, na¹evrhnost má doela pilno. Zatahuje se sí» nad nìkterými malými rybami, nìkteøí politii sizkou¹ejí pruhovaný mundúr, ti druzí v¹ak stále zùstávají nedotknutelní. Vláda opìt pro¹lahlasováním o dùvìøe a parlament shválil tzv. írkevní þrestitueÿ. Ponehme v¹ak zprávysvìdèíí o vyhroování mnoha jevù a situaí vèil stranou a honem zpìt k obsahu Azetu:Tentokrát se nejvíe pohlapil Radek Èeh a pøispìl i Jaroslav Ka¹parovský. Obìmadìkuji. Kytka èísla je tentokrát nekaktusová, snad to zarytí pravovìrní kaktusáøi pøekous-nou.To¾ krásný a pøíjemný kone léta vám v¹em. JosefÈlenská shùze 4. kvìtna 2012Úvod shùze patøil organizai pøípravy výstavy a zapisování slu¾eb. Vystavujíí, kteøí hys-tají uelený tématiký elek, byli vyzváni, aby poslali redaktorovi Azetu text èi seznam, kterýmábýt vyvì¹enu expozie.Bude to provedeno jednotnou formoua zalaminováno. Pøedsedadále sdìlil oznámení jihlavskýh kaktusáøù o mo¾nosti zúèastnit se jejih zájezdu a o mo¾-nosti vystavování a prodeje kaktusù na ©umavì. Probìhlo obvyklé slosování vstupenek.Cenami pro slosování pøispìli Karel Tenk, Petr Metela a LaïaKa¹par.Hlavní pøedná¹ky byly tentokrát dvì. První bylo dokonèeníminulé pøedná¹ky o severo-amerikýhkaktusehod Jiøího©kalouda.Hovoøil o roduEhinomastus a staèilomuk tomutøiet minut. Niménìmá do budouna stále dost materiálu na dal¹í pøedná¹ku. Pøedná¹kaprobìhla v podobném stylu jako minule a uspokojila pøedev¹ím odborníky na tuto oblast,kterým není na pøeká¾ku urèitá jednotvárnost.Druhý pøedná¹ejíí Rudolf Moulis pìstuje epitelanty od roku 1975. Pøitahovaly jejzvìstmi o obtí¾ném pìstování a hlavnì svými miniaturními rozmìry vhodnými do nedosta-teènýh prostor.Pøedná¹ejíí, kterého si pamatujeme z volné tribuny v únoru 2009 (Azet 2/2009),zaèal pøestavením rodu, popisem a systematikým zaøazením. Zmínil i etymologiký pùvodnázvu rodu. Vyvrátil þpovìruÿ, ¾e rod je pouze jednodruhový (Epithelantha miromeris)a hned to rozvedl a zdùvodnil. Následovalo dùkladné a pøehledné pøedstavení øady druhùtohoto rodu.34



Úèastníky rozveselil kouzelný dodatek pøedná¹ejíího, èi výzva: þPokud by vás nìkohonapadlo, ¾e máte nìjakou epitelantu, ¾e mi ji pøinesete a hete ji urèit, tak to nedìlejte.Proto¾e já ji nepoznám.ÿAèkoli pøedná¹ku známpouze ze zvukového záznamu, podle ohlasù úèastníkù, s nimi¾jsem potommluvil, byla zajímavá a velmi zdaøilá.Shùze výboru 15. kvìtna 2012Poslední výborová shùze pøed výstavou se pohopitelnì nesla pøevá¾nì v tomto tématu.Dobrá organizae brigád, propagae a prùbìhu je základemúspìhu elé ake. Z ostatníhbodù jednání patøí zmínit informai o zvý¹enémzájmuopùjèování knih z klubové knihovny.Èlenská shùze 8. èervna 2012Shùze byla mimoøádnì posunuta na pozdìj¹í termín { o jeden týden z prvního na osméhoèervna. Bylo to kvùli mo¾nostem zahranièního pøedná¹ejíího. Poprvé po nìkolika letehtedy shùze neprobìhla bìhem výstavy kaktusù.Naúvod upozornil Stanislav Stuhlík na zmìnunáv¹tìvníh hodin klubové knihovny apo informai Jiøího Peòáse o prodeji sbírky p. Bure¹e probìhlo obvyklé losování vstupenek.Pøedná¹kumìl p. Volker Sh�adlih zNìmeka. Z nìmèiny pøekládal JiøíKolaøík. Tématem byla oblast Chao, pøedná¹ka zahrnula území Para-guaye a Brazílie. Nìkdy jezdívají køí¾em a¾ do Bolívie. Pøedná¹ejíí jegymno�l, o¾ naznaèuje hlavní pøedmìt jeho zájmu.Cestu zaèali v Asuniónu, jeli po rovinatýh ba¾inatýh územíhna sever, kde zaèínaly první kaktusy. Tam na¹li vzánìj¹í Disoatushartmanii. Postoupili do mìsta Conepión, typikého jihoamerikéhomìsta. Tamhledali a na¹liGymnoalyium anisitsii, nìkteré rostliny bylypod vodou, ani¾ jim to ublí¾ilo. Vyprávìní prokládal pøedná¹ejíí i zmínkami o svýh dal¹íhestáh a o rostlináh, které tam vidìl (napø. Frailea). Dále pokraèovali na západ, kde na¹liGymnoalyiummatoense. Lokalita bývá vypalována anaposledy zdena¹el u¾ jen tøi rostliny.Ani zde není prostor na podrobnìj¹í rozepisování obsahu pøedná¹ky, kdo vidìl a sly¹el,má výhodu. Ti druzí jsou odkázáni na zvukový záznam.Cestování bylo místy krkolomné a dobrodru¾né (pøejí¾dìní autem po ¾elezniènímmostì, brody, rozbité esty.. .). Ke koni to dosvìdèily obrázky ponièenýh automobilù.I pøesto v¹e dopadlo ¹»astnì, jako i tato pøedná¹ka. Na koni bylo je¹tì zmínìno, ¾e v ob-lasti Chaa pøi øee Paraguay ¾ijí dodnes potomi èeského estovatele Vojtìha Frièe (kmenChamaoo, pozn. redake).Pøedná¹ka byla pestrá a ¾ivá, pøeklad byl svi¾ný a kvalitní. Nakone i pøekládajíí JiøíKolaøík vykonal nìkoli est po ji¾ní Amerie a prostøedí mu rovnì¾ nebylo izí.Shùze výboru 12. èervna 2012Shùze zhodnotila zejména prùbìh a výsledky výstavy kaktusù. Byly pøedány k zaúètovánízbývajíí doklady.Závìrynajdetena jinémmístì v tomtoèísle.Kromì tohoprobìhloobvyklé35



vyhodnoení minulé èlenské shùze a pøedná¹ky a byly projednány návrhy na pøedná¹ejíídruhé poloviny roku 2012.Shùze výboru 17. èerveneJako po øadu pøedhozíh let, se¹el se výbor klubu v Lí¹ni u Petra Metely. Projednávaly seje¹tì nìkteré drobnosti týkajíí se výstavy, obsah Azetu, byly navr¾eny pøedná¹ky do koneleto¹ního roku a organizae zájezdu zaèátkem záøí. Stanislav Stuhlík jako èlen redakènírady èasopisu Kaktusy oznámil, ¾e se pøedpokládá navý¹ení eny èasopisu (vyèerpána nì-kdej¹í rezerva a úbytek pøedplatitelù).V neo�iální èásti jsme poblahopøáli Petrovi k narozeninám aRadkovi Èehovi k zalo-¾ení rodiny.Ohlédnutí za výstavouVýstava kaktusù probìhla pøevá¾nì podle osvìdèené ¹ablony minulýh let. Mezi hlavnízmìny patøí návrat uspoøádání dohromady s prodejní èástí a ¾ivìj¹í aran¾má. V porov-nání s minulým roèníkem poklesla náv¹tìvnost, stouply tr¾by z prodeje rostlin a pøibylobrigádnikýh hodin. Podrobnosti vizte ní¾e v pøíspìvíh jednotlivýh èlenù výboru:Finanèní pøehled Vstupné a prodej literatury 25 928 KèProdej rostlin 20 685 KèMateriál k aran¾ování 9 709 KèObèerstvení 5 821 KèOdmìna pokladníka 3 000 KèInzere tisk 2 855 Kè MarekNajvarBrigády a slu¾byJméno HodinKa¹parovský 97,5Stuhlík 72,5Metela 55,5Mazour 48,5Èeh 47,5Bartu¹ková 39,5Urbanová 39Havelková 30,5Sedláèek 29Va¹ina 24,5
Jméno HodinProházková 23,5Man 23Omasta 22Dobe¹ová 19Ziegrosser 18Hotárek 17,5Kováø 16Peòás 16Hara¹ta 15,5So¹ka 15

Jméno HodinKvasnièková 15Dohnalík 14,5Kraus 14,5Drápela 14,5Hasoò 13,5Tenk 12,5Urbánek 12Jelínek 11Chalupa 11Hrubý 10,5
Jméno HodinVítek 10Dvorský 10Skurský 10Horákovský 10Knápek 9,5Urban 9©opf 9Odehnal 8Novák 8Køivánek 8

Jméno Hodin©kaloud 7Poláh 6,5Marèák 6Mahálek 6Dobiá¹ 6Moulis 5Bøeza 5Buèek 3,5Knápková 3,5Sedlák 1,5Stanislav StuhlíkPostøehy ze 17. výstavy ve Ètyølístku od zaujatého pøihlí¾ejíího (prodavaèe)Leto¹ní výstavu kaktusù (2012) hodnotím jako velmi zdaøilou. Pøesto¾e se v omezeném anám urèeném prostoru mo velká kouzla vymý¹let nedají, podaøilo se hlavnímu aran¾érovi36



Jaroslavu Ka¹parovskému a jeho spolupraovníkùm doílit zase jiného pohledu na na¹eoblíbené rostliny. Výborný nápad byl i s postavou nejvýznamnìj¹ího èeskoslovenského kak-tusáøe A. V. Frièe, který by se letos do¾il 130 let. S povdìkem jsem kvitoval, ¾e nám umo¾nilmajitel zahradní �rmy Ing. Pavel Kutílek spojit výstavu s prodejem, o¾ je z hlediska ob-hodu jistì významný poèin. Náv¹tìvníi tak mìli mo¾nost shlédnout krásu kvìtù na¹ihrostlin a hned za sebou se mohli pokusit najít tu rostlinu, která je nejvíe zaujala, pøípadnìvyu¾ít nápovìdy od nás prodavaèù, nebo v¾dy ohotné slu¾by.Rozhodnì mohu konstatovat, ¾e se leto¹ní výstava náv¹tìvníkùm velmi líbila. Nìkteøíz nih se vraeli i víekrát, proto¾e jsme jako loni zvolili mo¾nost na jednu vstupenku pøijítopakovanì. Jedna náv¹tìvnie k nám zavítala i pìtkrát. Èeský èlovìk je v¹ak vynalézavý, atak si nìkteøí lidé vstupenky pøedávali, jak se nám nìkteøí náv¹tìvníi pohlubili. S tím alemusíme poèítat, v¾dy» jsme Èe¹i. Samozøejmì nemohu posoudit, jakmo se to projevilo naúbytkuplatííhnáv¹tìvníkù, ale tuto informai se dozvíte odnìkoho jiného, povolanìj¹ího.Co se týèe prodeje, ¹ly na odbyt vesmìs vìt¹í rostliny za rozumnou enu. Velký významv nabíde prodejníh rostlin mìly i ostatní sukulenty, které jsou pøita¾livé hlavnì pro ¾eny,proto¾e vìt¹inou nemají trny. Velkýh rostlin bylo v prodeji dosti, a tak se stalo, ¾e jednaodlo¾ená, ale neoznaèená jako zamluvená rostlina, byla prodána autorem èlánku hneddvakrát. Co byh v¹ehno neudìlal pro pokladnu klubu kaktusáøùAstrophytum.Na na¹i výstavu zavítali rùzní lidé, napøíklad jeden fotograf s velmi kvalitním vybave-ním. Na¹e výstavy nav¹tìvuje pravidelnì a v¾dy si rozumìl se zesnulým pøítelem ViktoremTaliánem, letos to bylo rok od jeho smrti. Díky nìmu jsme získali do arhivu DVD plnékvalitníh fotogra�í z pøedhozíh výstav. Na leto¹ní výsledky fotogra�kého sna¾ení sibudememuset hvilku poèkat, ne¾ v¹e zprauje, výsledek v¹akmáme pøislíben.Na výstavu hodí lidé, aby si þpovznesli du¹iÿ a pøi¹li na jiné my¹lenky. Na¹el se itakový náv¹tìvník, kterého urá¾elo na¹e vylo¾enì lidové vstupné a ke slu¾bì se hoval dostnevybíravým zpùsobem, a to vulgárnì. S tímto enovým rozpìtím, které jsme zvolili, jsemse naposledy pravidelnì setkával poèátkem devadesátýh let. Inu lidé jsou rùzní.Na na¹i výstavu hodí ílenì kaktusáøi, ale troufám si tvrdit, ¾e 60 % ostatníh lidíhodí pravidelnì ka¾dý rok. V nedìli k nám zavítali i pìstitelé a¾ z daleké Velké Británie.Nasmìroval je k nám známý pìstitel þ¹pekùÿ a moravský patriot Rudy Krajèa. Se znalostínìkolika málo slovíèek jsem pohopil, ¾e jeden Anglièan byl z Essexu, druhý z Cardiffua tøetí také odjinud. Rozhodnì se jim na¹e výstava líbila. Bodej» by ne, kdy¾ jsou enyv západní Evropì na úplnì jiné úrovni a u nás jim pøipadaly velmi smì¹né.Mohu tak soudit,nebo» jsem nìkolik západoevropskýh pìstíren nav¹tívil.V na¹í kronie se objevil zápis i od Belgièanù a jeden tam je dokone v pro mnenesrozumitelném asijském písmu, a tak si národnost netroufnu odhadnout.Teï tro¹ku odboèím, ale s výstavou to souvisí. ©edá eminene Astrophyta VladimírKa¹par zaji¹»oval exkurzi po brnìnskýh sbírkáh pro pìstitele kaktusù z Ko¹i. Na výstavuje zavedl pro jistotu hned dvakrát, snad proto, aby naplnil na¹i spolkovou kasièku. Sloven-¹tí kaktusáøi nakupovali hodnì i v nav¹tívenýh sbírkáh, a jak Laïa vtipnì poznamenal,nìkteøí nav¹tívení si budoumoi za utr¾ené peníze koupit novou televizi.Výstava a média: Jak v¹ihni víte, termín výstavy je zvolen v období konání festivalu Ig-nis Brunensis, Brno, mìsto uprostøed Evropy. S tím se pojí i na¹e propagae. Ve v¹eh37



tiskovináh spojenýh s touto akí je o na¹í výstavì zmínka, sie malá, ale to se také po-èítá. Nìkteøí z vás èlenù dávají pøíspìvky do rùznýh deníkù nebo mìstskýh zpravodajù.Je jasné, ¾e si s na¹ím rozpoètem nemù¾eme dovolit nìjakou výraznìj¹í formu reklamy.Jak u¾ se stalo nepsaným pravidlem, vystupuje v Èeském rozhlasu Brno ná¹ pøedsedaIng. Stanislav Stuhlík. Kdo má internet, mù¾e si na následujíím odkazu relai pøehrát:
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2635813 a poøad se jmenuje Apetýt { Hobbyporadna pro kaktusáøe z 21. 5. 2012Pro ostatní krátké vysvìtlení. Pøi dotazeh posluhaèù na téma pìstování kaktusù ajejih ¹kùdi se jedna posluhaèka zeptala na ¹kùde, který ji o¾írá listy køenu. Ne¾ staèilskrytý odborník na køen Standa zareagovat, moderátorka tento dotaz ukonèila. Vìøím, ¾eby odpovìdìl stejnì fundovanì, jako kdyby se otázka týkala kaktusù.Za zmínku stojí, ¾e na¹i výstavu nav¹tívila i regionální kabelová televize BTV. Vysílánoto bylo 31. 5. 2012 v poøadu Vlna z Brna. Celý záznam si mù¾ete pustit na následují-ím odkazu:http://b-tv.cz/vlna-z-brna.html?ep=2466 poslední odkaz { VýstavakaktusùBìhem výstavy se pøihlásil nový èlen, který zalo¾il Faebookový pro�l, viz
http://www.facebook.com/AstrophytumBrnoTo je tak v koste asi tak v¹ehno. Teï u¾ nám nezbývá ni jiného, ne¾ se tì¹it na tupøí¹tí výstavu v roe 2013. Radek ÈehDiosorea elephantipesTuto v¹eobenì velmi známou kaudiiformní rostlinu popsal v roe 1908 Engler. Øadí se doèelediDiosoreaeae (smldniovité).Jak u¾ název napovídá, druhové jméno znamená v pøekladu sloní noha. Rostlina mìlaje¹tì rodový název Testudinaria, o¾ je odvozeno od ¾elv rodu Testudo, se kterými mápodobnou kresbu krunýøe. Kaudex dorùstá do prùmìru a¾ jeden metr a na vrholku mánìkolik metrù dlouhý liánovitý stonek, který na sobì nese svìtlezelené srdèité støídavélístky.Diosoreapohází z Jihoafriké republiky a vyskytuje se v provinii Západní pøípadnìVýhodníKapsko.Proto¾epatøímezi rostliny, kterépoházejí z oblastí se zimními srá¾kami,je hlavní období rùstu na¹e zima. Z toho tedy i vyplývá zpùsob pìstování, které není vùbesnadné. Pro úspì¹né udr¾ení rostliny platí, ¾e by mìla mít v na¹em létì vegetaèní klid. Toznamená ¾ádnou vodu, pokud mo¾no svìtlé, ale hladnìj¹í stanovi¹tì. O první zálivku sirostlina sama øekne, kdy¾ jí na podzim zaène ra¹it stonek. Zaléváme do doby, ne¾ zaènourostlinì ¾loutnout listy. Pokud se tak nestane, pøesto se zálivkou skonèíme nìkdy zaèátkemkvìtna a donutíme ji k zastavení rùstu. Jako substrát se osvìdèila mnohými odborníkypreferovaná lávová pemza. Pokud je samotná, tak je vhodné do zálivky samozøejmì pøidathnojivo. Na velmi dlouhý nesukulentní stonek je dobré mít pøipravenou nìjakou oporutøeba z drátu.Autorka fotogra�e si poøídila rostlinku v Chrudimi v roe 2010 a mìla kaudex asi2,5 m. Nyní dosáhla velikosti 5 m a bez problému úspì¹nì prospívá. Sezónní stanovi¹tìje na výhodním oknì v panelovém bytì a na období klidu je rostlina pøestìhována navenkovskou verandu rovnì¾ výhodnì orientovanou.38



Je¹tì byh rád zmínil pokus o výsev. Vyseto bylo v únoru 2011 deset semen po jednomdo ètyøky kvìtináèku, jako substrát byl zvolen Zeolit a to v¹e ve výsevní mise umístìno dokultivátoru se spodním vyhøíváním, regulovanou teplotou a osvìtleno dvìma záøivkami. Poasi ètyøehmìsííh, kdyninenaznaèovaloklíèení, jsemsena internetudoèetl, ¾e je vhodnévýsevu zajistit støídání teplot, tøeba v lednii. Po dal¹íh tøehmìsííh jsemna tento postuprezignoval a výsev nehal vyshnout. Proto¾e semena nebyla levná a opakování je matkoumoudrosti, zase jsem výsev po dvou mìsííh zalil, polo¾il na topení a zapomnìl na nìj.Po nìjaké dobì jsem si vzpomnìl a zkontroloval, o nového se událo. K pøekvapení v¹ehzúèastnìnýh tøi semínka vyklíèila. Následovalo pøesazení do smìsi substrátu s vìt¹ímpodílem pemzy a zmínìné semenáèky takto vegetují do tìhto dní. Je¹tì je dobré upozornitna fakt, ¾e je dùle¾ité, aby byly semenáèky eloroènì ve vegetai, ne¾ kaudex dosáhne asi2 m, to je doba, kdy rostlina bez problémù pøe¾ije stagnai. V¹em tuto krásnou rostlinuvøele doporuèuji, jako solitera je ozdobou ka¾dé sbírky.LiteraturaZdenìk Je¾ek, Libor Kunte { Enyklopedie sukulenty, 2005Jan Gratias { Podivné rostliny s kaudexy a pahykauly, 2006Fotogra�e na titulní stranìGigasorea a Pavelka junior { autor Petr PavelkaAsi pùlroèní semenáè { autor Jana Èehová, tehdy je¹tì ProházkováBì¾ná vìt¹í rostlina { autor PetrMetela Radek ÈehKaktusy v PobeskydíJi¾mnoho rokù kaktusáøi zOstravy a Frýdku-Místku poøádají konemèervna ka¾dého rokusympózium na Èeladné. (Toto byl 19. roèník { pozn. red.)Bylo to ale poprvé, o jsem mìl mo¾nost se tam podívat. Já a ná¹ pøedseda StandaStuhlík a je¹tì dva kamarádi nekaktusáøi jsme se vydali na estu do beskydskýh hor. Pøimém orientaèním smyslu bylo s podivem, ¾e jsmemísto konání na¹li.Hotel Srde Beskyd le¾í na koni malebného údolí, kde protéká krásný horský potok.Dá se øíi, ¾e v tìhto místeh opravdu dávají li¹ky dobrou no. Hledáte-li klid a odpoèinek,je to pravémísto na dne¹ní uspìhanou dobu.Nevidìl jsem elý program sympózia, pouze tøi pøedná¹ky. V¹ehny byly velmi zají-mavé, ale pro mnì byla nejpùsobivìj¹í od F. K�uhhase a rodeh Pyrhoatus a Neoporteria.Bylo se v jeho podání na o dívat a i pøeklad, který jeho pøedná¹ku doprovázel, byl vynikajíí.Jediným ru¹ivým momentem bylo velmi èasté pøeházení posluhaèù a s tím silnìvrzajíí podlaha v promítaím sále.V hale hotelu bylo nepøeberné mno¾ství kaktusù urèenýh k prodeji a mìl zde svézastoupení s literaturou i p. Koupelka.Co øíi na závìr: Velmi krásné a pøíjemné prostøedí, setkání se známými kaktusáøi a kev¹emu nádherné poèasí, tak¾e to byl krásný a pouèný výlet. Pøeji vám v¹em, abyste nìkdyv budounu vyu¾ili mo¾nost toto sympozium v Èeladné nav¹tívit. Jaroslav Ka¹parovský39



Pøíprava výstavy Vojtìh Friè u vhodu

Jubilant Jiøí Pavlík Zahájení výstavy, kapela a Pavel Kutílek
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Jiøí Pavlík ¹edesátiletý

A zase tu máme jedno velmi významné ¾ivotní jubileum. Dne 16. èervene oslavil naroze-niny významný brnìnský kaktusáø a dlouholetý, dnes u¾ bohu¾el bývalý, èlen revizní komiseKKAstrophytum Brno pan Jiøí Pavlík. Do¾ívá se krásnýh ¹edesátin, i kdy¾ na to nevypadá.Jirka se zaèal kaktusùm vìnovat ji¾ ve svýh ètrnáti leteh, tak¾e je pìstuje útyhod-nýh 46 let. Ov¹em u¾ vmladém vìku vìdìl, èeho he dosáhnout. Proè by zkou¹el pìstovatjednodu¹¹í vìi, kdy¾ mu uèarovaly arioarpusy? Od svýh ranýh poèátkù se vìnuje to-muto rodu a nejen jemu. Kdo ho zná, ví, ¾e má rád obenì Mexiko, o¾ jsou tøeba jehokoleke rodu Lophophora, Astrophytum, Ehinoatus, Feroatus a mnoho dal¹íh druhù.Samozøejmì se v jeho sbíre vyskytují i zástupi z ji¾ní polokoule napøíklad rodUebelmania.Mohu snad i prozradit, ¾e Jiøí je dlouholetým èlenem sdru¾eníGymno�l. Je¹tì byh rád zmí-nil, ¾e se u nìj vyskytují i ostatní sukulenty, tøeba Euphorbia nebo ohromné Pahypodiumlamerei. Venku má zas pro zmìnu stìnu z tilandsií. Svoje rostliny má umístìny v pùdnímskleníku, který si sám navrhl a vybudoval. Samozøejmì jsou tam rostliny eloroènì. Co jepìkné, ¾emádole praovnu a jen o vyjde shody nahoru, je ve svém království. Je zde i kou-tek s posezením, pro relaxai. Pokud vím, Jiøí se vìnuje i køí¾ení rostlin, a tak si vypìstovalvlastní mezirodové køí¾ene Ferobergia.Nejen kaktusy je ¾iv èlovìk, mezi jeho dal¹í velkou vá¹eò patøí i hov ¾elv. Ve své pra-ovnìmánìkolik terárií a venku na dvoøe vybudované výbìhy s úkryty, které jsou vyhøívané.Kromì práe v revizní komisi se podílel na aran¾ování na¹í výstavy a vùbe vìí kolemní. Je to dáno i tím, ¾e je povoláním zahradník a s tím souvisí i dar odBoha, a to jsou þzelenérueÿ. Rovnì¾ se velie dobøe orientuje v hemii pro ohranu rostlin proti rùzným ¹kùdùm.Napsal i nìkolik èlánkù a snad se doèkáme dal¹íh novýh informaí.Jeho sbírka kaktusù patøí o do vzhledu mezi nìkolik málo ukázkovýh kolekí tadyv Brnì. Má toti¾ velký smysl pro estetiku. V¹e úhlednì srovnáno, pravidelnì pøesazováno,kytky bez sebemen¹íh vzhledovýh vad na kráse, prostì nádhera. Øekl byh, ¾e znám snadjen jednu podobnou sbírku.Tímto byh Ti htìl Jiøí za sebe, výbor a kaktusáøské kamarády popøát pevné zdraví,mnoho sil a neutuhajíí optimismus do dal¹í ¾ivotní etapy. Radek Èeh42



Pøírùstky v knihovnì1090 International Catus Advantures No. 81 Jan. 20091091 Kuas 20091092 Atlas kaktusùXXV r. 20101093 Atlas sukulentùXII r. 20101094 Gratias Jan, Nosek Jan Pìstujeme euphorbie + CD1095 Ullman Jaroslav Sukulenty a jejih pìstování1096Wo¼niak Jerzy Ariokarpusy1097 SadovskýO., Shütz B. Die Gattung Astrophytum1098 Atlas kaktusù 20111099 Kaktusy 20101100 Kaktusy 20101101 Kaktusy 20101102 Piante Grasse 1999 2000 20031103 Piante Grasse 2004{20051104 Piante Grasse 2006{20071105 Piante Grasse 2008{20091106 Kunte L., Gratias J., Pavelka P. Enyklopedie kaktusù a jinýh sukulentù1107Maru¹ka Jan World off Tillandsias1108 Kuas 20101109 Mitteilungsblatt GÖK 20111110 Donati Davide, Zanovello Carlo Epithelantha 20111111 Laban Juraj Zoznam vyobrazení kakt. a ost.suk.(1945{1992)1112 Donati Davide, Zanovello Carlo Ehinoatus1113 Minimus è.1{20, 31{431114 Catus&Co. XIV { 1 r. 20101115 Mitteilungsblatt GÖK 20101116Matuszewski G., Hinz S. Theloatus1117 Mitteilungsblatt GÖK 2009 Jaroslav Ka¹parovskýMakromobilemJaký je nejlep¹í fo»ák? Touto otázkou nehi vyvolávat amewar neboli diskusní pøestøelku. Na úvod tohotoèlánku se hodí tato odpovìï: þTen, který mám zrovna po rue.ÿ Proto¾e èasto je to právì mobilní telefon napø.s 3,2MB snímaèem a objektivem s pevným nastavením zaostøení (�x fous), hybí námmo¾nost zaostøení nakrat¹í vzdálenost. A nemusí to být zrovna makro z 5 m. Èasto potøebujeme naryhlo ofotit tøeba stránku A4.U zmínìné tehniky je to tìsnì za hranií jejíh mo¾ností.PøedpokladyVzpomnìl jsem si, jak pøedmnoha lety jsem vylep¹ovalmo¾nosti své Praktiky pøedsádkovouèoèkou { víe odhadnutou ne¾ vypoèítanou, abyh se þdostal blí¾ÿ. Mìl jsem samozøejmìi mezikrou¾ky a mìh, ty v¹ak ubírají hodnì svìtla a manipulae je zdlouhavìj¹í. Dokone43



jsem takovýmzpùsobemkdysi vylep¹il imo¾nosti 8mm�lmové kamery. Tamse v¹akmuselavzdálenost (i obsah výøezu) odhadovat a výsledek byl proto velmi nejistý.Tehniké øe¹eníPrinip je velmi jednoduhý a spoèívá v roz¹íøení objektivu o dal¹í spojku. Na její optikémonosti bude záviset snímaí vzdálenost. Je to podobné, jako kdy¾ pou¾ijeme lupu k pro-hlí¾ení svým okem. Výhodou ov¹em je (oproti zmínìné kameøe), ¾e na displeji mù¾emepøee jen vidìt obsah zábìru a posoudit zaostøení.Praktiké mo¾nostiPro mo¾nost snadného, ryhlého a o nejpøesnìj¹ího umístìní pøedsádkové èoèky to budehtít nìjaký adaptérek, nejlépe na nasunutí a zaklapnutí do vhodné polohy.A» u¾ bude praktiké øe¹ení jakékoliv, myslete na dodr¾ování následujííh zásad:
• Spojná (zvìt¹ovaí) èoèka o prùmìru vìt¹ím, ne¾ je prùmìr objektivu
•Co nejpøesnìj¹í vystøedìní { poloha v ose objektivu
• Poloha vypouklou stranou od objektivu
•Rovnobì¾ná poloha (v ose objektivu)
•Zabránìní reexùm, zaèernìní okrajù apod.ZávìrNepøedpokládám, ¾e by nìkdo na tomto zpùsobu postavil svou fotogra�kou praxi. Kvalitaodpovídá improvizaèní úrovni, kutilské zdatnosti a kvalitì pou¾itýh èoèek. Chtìl jsem v¹akukázat, ¾e jako nouzové ryhlé a pohotové øe¹ení není taková høíèka k zahození. Mátepodobné zku¹enosti a námìty? Podìlte se.A» fotíte, èím fotíte, pøeji dobré svìtlo, pevnou ruku a oèi k vidìní.Zelená koule pro trpìlivéAbyhom v Azetu mìli je¹tì nìjaký kaktus, pøispìji svou tro¹kou. V èerveni mi poprvérozkvetla letitá rostlina Soehrensia bruhii (obrázky na poslední stranì). Potvrdily se mi takinformae, které uvádí literatura. Mám dvì vìt¹í rostliny, kterým mù¾e být asi dvaet let.Nebo urèitì potivýh -nát. Jsou to svì¾ezelené ¾ebrované koule o prùmìru 18 a 20 m.Areoly s trny jsou hustì u sebe, rostliny neodno¾ují. Jsou pøíbuzné, podobné a nyní i øazenék lobiviím/ehinopsisùm a eriosyím. Podle srovnání semen v¹ak mají blízko k trihoere-usùm a heliantoereusùm. Rostliny jsou doma v severní Argentinì na horskýh svazíh a¾do vý¹ky 4000 m n.m.Právì ta men¹í rostlina mi letos poprvé rozkvetla postupnì tøemi èervenými kvìty,které nevydr¾ely otevøené déle ne¾ dva dny, spí¹e jeden, podle poèasí. U¾ ani nevím, jak akdy jsem k tìmto svým rostlinám pøi¹el, mo¾ná ze semen nebo jsem je koupil jako malésemenáèky. Pìstuji je na zahradì pod þde¹tníkemÿ, skleníkem bez boèníh stìn. Na zimu(kolem du¹ièek) pøená¹ím domù do sklepa, kde vyèkávají dal¹í jaro. Pomalu rostouí kytkysvádìjí k tomu, ¾e není tøeba je pøesazovat. Pøesadil jsem je loni do èerstvé zemì a mo¾ná iza to mi ta jedna letos podìkovala kvetením.Jak vyplývá z pøedhozího, pìstování není nikterak nároèné a je to rostlina vhodnìj¹ípro volnou kulturu.Dostatek svìtla, èestvého vzduhu, vzdu¹ná vlhkost, vý¾ivná propustná44



zem { ni mimoøádného. Na zimu jí vyhovuje hladné svìtlé stanovi¹tì. Je prý velmi ná-hylná na vlnatku.Pokud vás tedy neodrazují rozmìry, pozvolný rùst a ne zrovna èasné první kvetení, jeto vhodná a hezká rostlina. Není sie nìjak výrazná svým vzhledem, o to víe v¹ak potì¹í,kdy¾ rozkvete. Mo¾ná se vám to podaøí døíve ne¾li mì. To¾ hodnì Sluníèka a radosti.Rùzné a v¹elijaké z daleka i zblízkaI do pekla se jde ve dvou veselejiTo byl ústøední itát zprávièky, která mi nedávno pøi¹la e-mailem. Dále se tam u¾ nepsaloskoro ni mimoøádného. Jen to, ¾e nìjaká Jana a nìjaký Radek se poprvé podepí¹í spoleè-ným pøíjmením dne 29. èervna 2012 naMìstském úøadì v Dolníh Kouniíh.Abyh zbyteènì nenapínal ty, komu tøeba je¹tì nedovaklo: Jedná se samozøejmì o na-¹eho Radka Èeha a Janu Proházkovou. Dobøe je znáte z pøedná¹ek a tøeba z výstavy, kdese oba èiní v u¾iteèné slu¾bì.Nezbývá, ne¾ jimpopøát dodal¹ího spoluna¾ívání hodnìLásky{ ostatní u¾ pøijde samo {, a kdy¾ jsem itátem zaèal, itátem se i rozlouèím: þNemá enuhodit dlouho kolem horké ka¹e. Na poèátku bylo slovo, budounost je va¹e.ÿPolskie TowarzystwoKaktusowo-SukulentowePøi¹el mi e-mailem tip na webové stránky tohoto polského sdru¾ení. Stránky mají sympa-tiký podtitul þPomáhej, poznávej a hraòÿ. Sympatiká je i úvodní èeská verze stránek, by»je èe¹tina ponìkud kostrbatá. Stránky jsou doela bohaté a obsáhlé. Ne¾ psát dlouhý popis,doporuèuji: Podívejte se sami: http://www.kaktusy-sukulenty.plNabídka velkýh dospìlýh rostlinEhinoatus grusoniiNa shùzi výboru v èerveni oznámil pøedseda Stuhlík, ¾e dostal dopis na¹eho bývaléhoèlena panaMiroslavaUrbana. Volnì z dopisu:Pan Urban kvùli své prái nemù¾e doházet na shùze klubu, kam hodil je¹tì zapøedsednitví p.Mouèky.Nabízí touto estou k prodeji velké kvetouí rostlinyEhinoatusgrusonii. Podle fotogra�í jsou to krásnì pravidelné velké koule. Zaruèuje výborný zdravotnístav rostlin, kterýh se zbavuje nerad, nemá v¹ak dostatek místa a jsou pro nìj tì¾ké namanipulai pøi stìhování. Do mìsíe souhlasí s vráením rostlin i penìz. Potì¹ilo by jej,kdyby si rostliny koupil nìkdo, kdo bude rostliny pìstovat v dobrýh podmínkáh, ne nìkdepotmì v pokoji, aby nezdegenerovaly.Dále pan Urban pí¹e o tìh rostlináh a o zpùsobu pìstování: þTajemství spoèívá vevolné kultuøe: Po mnoha leteh ve skleníku, kdy byh se za nì stydìl (a dva témìø uhynuly),je mám asi od r. 90 venku od 15. 4. do 15. 10. bez ohrany pøed de¹tìm (jen pokud napø.v dubnu je zima a pr¹í, dámna nì igelit). Nejen¾e ¾ádný neuhynul, ale ú¾asnì se bìhem pìtilet zmìnily z oblud na krasave.ÿRostliny normálnì kvetou od srpna, ale díky poèasí kone èervna, nasadily poupata u¾v èerveni.Nìkdy dokvétají je¹tì v listopadu doma, kam je na zimu stìhuje nemaje vytápìnýskleník. 45



Dopis konèí vzpomínkou na Ing. Neumanna, který rovnì¾ pìstoval kaktusy venku ana výstaváh patøily k nejkrásnìj¹ím. Kam se hrabe stoletý gruson z univerzitní botanikézahrady.Kontakt na p. MiroslavaUrbana: Fryèajova 46, Brno-Obøany, tel. 777 00 36 11.ZPahea do Pahea oklikou pøes støední EvropuNadpis aèkoliv vypùjèený od Vojtìha Frièe je zde namístì. Tentokrát bude podobnou estuabsolvovat vnukKaraí Pukú (Dlouhého love).Zøejmì poprvé od setkání èeské a paraguayské vìtve Frièù pøijede jeden z Èamakokùdo Èeské republiky. Bude to Rodolfo Fereira Fri u pøíle¾itosti vydání své knihy Indiánskákní¾ka. Kniha má vyjít v záøí a Rodolfo má naplánovanou estu a asi mìsíèní pobyt u násv záøí a v øíjnu.Víe informaí na následujííh adresáh:
• Informae o Rodolfovi, knize a programu esty:
http://rodolfo-ferreira-fric.blogspot.cz

• Film, který vysílala Èeská televize 2 nìkdy v roe 2006. Pojednává o VojtìhuFrièovi, jeho ¾ivotì a dílu, o jeho paraguayskýh pøíbuznýh a drobnì o èinnostispoleènosti Cheomaoo: http://goo.gl/WZYZR a .../L0vxn
•Obèanské sdru¾ení Cheomaoo: www.checomacoco.czFotka na plakátDokonèení z minulaFotogra�e poskytli Jana Proházková (Èehová), Martin Hotárek, Otto Klinar, Petr Me-tela, Pavel Pavlíèek (ano, ten z Chrudimi␁), Sylva Urbanová a já. trohu mì pøekvapilo, ¾ese tentokrát nepokusil o hattrik Jan Ziegrosser. Mo¾ná ze skromnosti. Nevìøím toti¾, ¾e bymu do¹ly obrázky␁.Nejvíe bodù{ 13{nasbíral snímekRebutia �sheriana odPavlaPavlíèka.Blahopøeji!Skonèil na velkýh plakáteh. Druhý byl Janin snímek lobivie, ten dostal 8 bodù a o tøetímísto se dìlí dva tøíbodové snímky { jeden od Jany a druhý mùj. Poslední body 2 a 1 jsme siopìt rozebrali s Janou.Nìkteré snímky uvidíte dále v èísle. Zajímavostí je, ¾e kdy¾ mì po¾ádali, abyh na-ryhlo nahystal malé letáèky, které nám (a sobì) tiskli ve Ètyølístku, vybral jsem bez vel-kého rozmý¹lení fotogra�i lobivie, která potom za pár dní vyhrála druhémísto. Jsem rád, ¾ese mi to podaøilo vybrat takto nezávisle a pøitom spravedlivì.A hlavní nakone: Znovu dìkuji v¹em zúèastnìným, kteøí poslali obrázky. Tøeba topropøí¹tì povzbudí ostatní. Blahopøeji vítìzùm. Pavlu Pavlíèkovi za vítìznou fotku a JanìÈehové za dal¹í místa, jako¾ i za nejvìt¹í úspì¹nost (bodovaly v¹ehny tøi její nasazenéfotky).Jaká bymìla být foka na plakát?K tomuto povídání mì pøimìl dotaz z nadpisu i debaty a pøemý¹lení nad tím, kterou fotkuvybrat a proè.Mìl jsem pøed oèimamnoho obrázkù rùzného harakteru a rùzné kvality. Na46



ka¾dém mì nìo zaujalo, nìèím se mi tøeba líbil, vìt¹inou byl kvalitní, na plakát se v¹akèasto nehodil. Ne ka¾dá fotogra�e se toti¾ hodí ke ka¾dému úèelu.Co by si mìl fotograf uvìdomit, ne¾ stiskne spou¹»? Pøedev¹ím u¾ zmínìný úèel.K èemu ta fotka bude.
•Chi si zdokumentovat, kde ta rostlina byla a jak vypadala?
•Chi fotku zveøejnit v odborném tisku?
•Chi ji pojmout výtvarnì?
•Zaujalmì nìjaký detail, hra svìtel, stínù a barev?
•Chi ji na obraz/kalendáø/plakát?A vèil nastane kolotoè faktorù, které je tøeba vzít v úvahu a pøiøadit je k patøiènému úèelu.Shválnì nebudu psát, který se k èemu hodí. Nìkteré se naví vzájemnì ovlivòují. Ka¾dýmá jinou váhu. To nehám na vás. Sna¾te se. Není to tì¾ké.
•Výøez a kompozie (i s ohledem na rozmìry, tvar, barvy.. . média mimo vlastníobrázek, tøeba ten plakát) viz té¾ Azet 4/2010
• Pozadí fotogra�e (reálné, pøirozené, potlaèené napø. hloubkou ostrosti, barvou,doplòková barva.. . , odstranìné, ètvereèkovaný papír, dodateènì doplnìné)
•Osvìtlení (pøirozené, umìlé/umìleké, bleskem, pøímé, rozptýlené, pøizpùso-bené, pøibarvené.. .)
•Expozieadal¹í nastavení (zámìrnápod/pøeexpozie, nao je zaostøeno,hloubkaostrosti. . .)
•Dodateèné úpravy v gra�kém editoru (pozadí, deformae, zmìna dynamikéhorozsahu, barvy, vyvá¾ení bílé.. .)
• Pou¾itá tehnika a vybaveníA témìø na kone { jaký kaktus a jak fotit na plakát:
•Mìlo by jít na první pohled poznat, ¾e je to kaktus.
• Tìlo by mìlo být zajímavé, tøeba hezky otrnìné.
•Mìl by mít kvìty.
•Kvìty bymìly mít jasnou, pøita¾livou, þkoukavouÿ barvu.
• Pozadí by nemìlo pøitahovat pozornost, mìlo by být mírnì potlaèeno (barevnì,ztmaveno, rozostøeno).
•Ni z toho nemusí být podmínkou.Zapomnìl jsem na nìo? Doplòte mì, prosím. Vím dobøe, ¾e se zde nemohu rozepisovatk tématu dùkladnì, aè byh i rád. Vím, ¾e jsem nakousl a vy do¾výkáte (nebo vyplivnete)sami. Co v¹ak mohu nakone poradit: Choïte s oèima otevøenýma. Nìkdy se zastavte.Dívejte se kolem sebe. Porovnávejte. Pøemý¹lejte. Tøeba o tom, zda se vám nìo líbí nebovám nìo nesedí. Co se vám na tom (ne)líbí. Proè se vám to (ne)líbí. Jaký byl autorùv zámìr(o tím htìl øíi/naznaèit/vyjádøit). Zda se to povedlo. Jak byste to udìlali vy.. . { A jednousi uvìdomíte, ¾e jste se takto zastavili a zadívali v okam¾iku, kdy berete do rukou fotoaparáts úmyslem stisknout spou¹». V tom okam¾iku jste na nejlep¹í estì k dobrému obrázku.K tomu u¾ jen: þDobré svìtlo!ÿ 47



Kvetouí rostlina Soehrensia bruhiiPopis orázkù na s. 41:Jana Proházková a Radek Èeh; Fotky na plakát, 3. místo, Jana Proházková a Josef; Mak-rofoto mobilním telefonem: Semenáèky Erioereusmartinii, prùmìr 2mmAzet { 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


