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Stejnì jako v pøedcházejících letech udìlilministr kultury na poèátku záøí pøi zahájení Dnùevropského kulturního dìdictví v Táboøe titulNositel tradice dal�ím ètyøem lidovým výrobcùm.Ocenìní navrhla komise, která posuzovala opolovinu více návrhù ne� v minulých letech. Dou��ího výbìru se dostalo osm øemeslníkù, kteøípracují tradièními technologiemi pøi zpracování�eleza, textilních vláken, potiskování modrotis-ku, pletení ze slámy, z proutí a  zpracování døe-va.  Na základì tajného hlasování doporuèilaudìlení titulu 4 osobnostem z rùzných krajù.Mezi nimi  je také pan �tefan Kanalo� z Ostravyv oboru zpracování døeva dlabáním.Narodil se ve slovenských Sobrancích v rodi-nì Josefa Kanalo�e, mistra lidové umìlecké vý-roby, v roce 1962.  U otce se také vyuèil  výrobìdlabaných døevìných pøedmìtù, zejména l�ic,sala�nických nabìraèek, vahanù, okøínù a tro-kù  tradièním zpùsobem za pomoci tìch nejjed-nodu��ích nástrojù. Na poèátku devadesátýchlet minulého století pøesídlil do Ostravy, kde �ijedosud.  Proto�e jeho otec a bratr, vyuèený stej-nému øemeslu, ji� ne�ijí, zùstal jediným zástup-cem tohoto velmi archaického zpùsobu zpraco-vání døeva na drobné u�itkové pøedmìty na vý-chodní Moravì.Komise pøi výbìru konstatovala, �e jeho sor-timent dodr�uje tradièní tvarosloví nádob,  kte-ré zhotovuje za pomoci sekery, poøízù, �kroblea no�e. Døevo si pøipravuje sám tak, jak si jepøipravoval jeho otec. Jedním z dùvodù, proè mubyl titul udìlen, je právì starobylost technolo-gie, která byla i pro Vala�sko døíve typická.Z dlabaného døeva byla velká èást inventáøesala�í i kuchyòského náèiní pou�ívaného pøipøípravì pokrmù i stolování.Aèkoliv �tefan Kanalo� nepochází z Vala�ska,vìt�ina z ètenáøù na�eho èasopisu ho zná, pro-to�e v posledních letech  po celou  náv�tìvnic-kou sezónu pracuje v Døevìném mìsteèku ro�-novského muzea a seznamuje zájemce s touto,

dnes témìø zapomenutou technologií. �tefanKanalo�  tak roz�íøil poèet tradièních výrobcùz Vala�ska, jim� byl tento velmi zavazující tituludìlen. Pøiøadil se tak k vy�ívaèce Janì Juøi-cové, tesaøi Josefu Kopèanovi, výrobci holubi-èek Petru Stoklasovi, kteøí se stali dr�iteli tituluNositel tradice v minulých letech. Dosud byl ti-tul udìlen 19 lidovým øemeslníkùm ze v�echoborù tradièních øemesel z rùzných míst ÈR.Tradièní zpùsob práce se døevem bylav leto�ním hlasování ocenìna je�tì jedenkrát,kdy� dal�í z titulù byl udìlen panu Jiøímu My�-kovi z Hlinska v oboru sekernictví. Ten navázalna sekernickou tradici, kterou se proslavili vý-chodoèe�tí mistøi  doma i v zahranièí. Jeho do-movským zamìstnavatelem je Muzeum Vyso-èiny, ale vodní kola z jeho dílny slou�í nejen unás, ale také v Holandsku a dal�ích místechv Evropì.Návrhy na udìlení titulu v roce 2005 pøijímáNárodní ústav lidové kultury ve Strá�nici do kon-ce roku. Obsah návrhu a pokyny pro jeho zpra-cování zveøejnilo spolu s pøíklady Ministerstvokultury na svých internetových stránkách.

Houby v èarovném kruhu
Luká� Spitzer

Je podzim, na stromech �loutne listí a prozá-øenou pøírodou se nese v�udypøítomný charak-teristický pach tlejícího listí. Pøi procházce v�akucítíme je�tì nìco dal�ího. Nìco, co se vám pøináv�tìvì lesa dostane takøíkajíc do ka�déhopóru tìla. Je to vùnì, která mnohým lidem ne-dává spát a �ene je ji� brzy ráno tìsnì po roz-bøesku do mlazin a lesù. Dodává náru�ivýmhoubaøùm energii a elán, který nezbytnì potøe-bují k prodírání se smrkovými mlazinami a pa-sekami pøi honbì za vidinou kapitálních houbaø-ských úlovkù. Intenzivní, po høibech chutnajícívùni podhoubí.Ranní sní�ení teploty na podzim spolu se zvý-�ením vlhkosti ve vrstvì lesní hrabanky pøedsta-vuje ideální podmínky pro pøekotný rozvoj mikro-skopických vláken podhoubí (mycelia). A� poté, coje nahromadìno dostateèné mno�ství �ivin, mù�ez této hustì tkané sítì vláken podhoubí vyrùst plod-nice � ná� houbaøský i kulináøský cíl.

Houby rostou buï jednotlivì nebo v prosto-rovì rùznì uspoøádaných skupinách � mimo jinéi v témìø dokonalých kruzích � lidovì zvanýchèarovné kruhy nebo èarokruhy. Lidé si od nepa-mìti sna�ili tento jev uspokojivì vysvìtlit. V pøí-padì, �e se jim to nedaøilo, staèilo naøknoutmajitele pozemku nebo jinou vybranou osobu zèarodìjnictví a nále�itì ji potrestat. Je�tì nyníse ale najdou lidé, kteøí si tento jev vysvìtlujípomocí místních geomagnetických zón èi dal-�ími, hlavnì okultními dùvody. Vysvìtlení je v�aktak prosté.Doba, po kterou �ije a plodí podhoubí, není uv�ech druhù stejná. Ka�dý houbaø má urèitì sváosvìdèená místa � u mnohých druhù hub toti��ije podhoubí na jednom místì i nìkolik desíteklet, dokud se tamní podmínky nezmìní natolik,�e ji� dal�í �ivot a rozvoj vláken podhoubí nenímo�ný. U jiných � hlavnì  mikroskopických �hub naopak vydr�í podhoubí na�ivu jen nìkolikmìsícù. Rostoucí podhoubí se v ideálních pod-mínkách z poèáteèního bodu, kde vyklíèí výtrus,roz�iøuje rovnomìrnì v�emi smìry. U nìkterýchdruhù hub tak obyèejnì zpoèátku tvoøí kruh.Vlákna hub si na rozdíl od rostlin nedovedousamy za pomoci sluneèního svitu vytváøet or-ganické slouèeniny � nemají ve svých buòkáchzelené chloroplasty �  musí je tak získávat roz-kladem z ji� odumøelých tìl rostlin nebo �ivoèi-chù. Po vyèerpání �ivin podhoubí nacházejícíse uvnitø kruhu odumírá a prorùstá dále jen pojeho vnìj�ím obvodu.Rùzné druhy hub také zanechávají na vnitønístranì kruhu svìtlej�í odumøelé pásmo. Je topruh zaschlé, �ivoøící trávy. Tráva je tady utla-èována rostoucím podhoubím, které vyu�ívátémìø v�echnu dostupnou vláhu. V jiných, navodu bohatìj�ích podmínkách se mù�eme na-opak setkat s tmavìj�ím a bohatìj�ím prsten-cem travního porostu. Pøíèinou je zvý�ený pøí-sun v pøírodì obecnì vzácných dusíkatých lá-tek z houby ke koøínkùm trav. Tyto kruhy, aèkolina nich je�tì nemusíme najít makroskopicképlodnice, jsou vidìt ji� na dálku. Z velikosti po-lomìru kruhu mù�eme usuzovat na stáøí pod-houbí. V pøípadì, �e houbaø narazí na takovýkruh, s vysokou pravdìpodobností v tìchto mís-tech døíve èi pozdìji najde i ký�ené plodnice hub,které tak rostou v obloucích nebo pruzích, v ide-álním pøípadì v dokonalém magickém èarov-ném kruhu.Mezi houby, které rostou tímto zpùsobem,

Èarovný kruh tvoøený plodnicemi muchomùrky èervené (Amanita muscaria) nalokalitì Huslenky � Zbelièné kopeèky   Foto L. Spitzer

patøí vìt�ina na�ich druhùmuchomùrek (napø. mu-chomùrka zelená (Amani-
ta phalloides) èi mucho-mùrka èervená (Amanita
muscaria) � viz foto).Známý je tento úkaz takév podání mnohých �am-piónù (rod Agaricus).Stejnì roste na travna-tých plochách i v centrechmìst houba hnojník obec-ný (Coprinus comatus). Vkruzích rostoucí najdemei plodnice ménì známýchdruhù, napø. �pièky obec-né (Marasmius oreades)èi bìloèechratky obrov-ské (Leucopaxillus gigan-
teus).

Foto archiv VMP v Ro�novì p/R


