
Zpravodaj Klubu kaktusáøù AstrophytumBrno1/2011Z èinnosti klubu { èlenské a výborové shùze. . .SympóziumPøíspìvky ètenáøù {{ epiphylum a eriosyePøírùstky v knihovnìFotografování { úpravy obrázkùNetiketa70 000Kytka èísla {Arioarpus trigonus



Odjí¾dìní a návraty v prostoru a èasu.. .Rádbyh se zeptal pamìtníkù, zda nìkdy stìhovali kaktusy ze zahrady do haloupky v pùlelistopadu a v ko¹ili s krátkým rukávem.Za okny promrholívájí svátky V¹eh svatýh a Du¹ièek, zdlouhavému a teplému pod-zimu se je¹tì nehe do bílého zapomnìní.. .Marnìpøitompøemý¹lím, jak semiminulemohlo podaøit pøiøknout písnièkuOdjí¾dímKapitánu Kidovi, kdy¾ je to vyhlá¹ená hobousárna a pøee dávno vím, ¾e ji napsal JiøíWabiRyvola. A také trohumyslím na to, ¾e si toho nikdo ze ètenáøù nev¹iml a neopravil mì.Odjí¾dím { a nemámaní zdání, o je tam, kam supí tenhle vlak. Odjí¾dím amám jediný pøání{ zpátky se zas vrátit, jak na jaøe pták.. .S pokraèováním písnièky z úvodu posledního loòského èísla jsme se pøenesli pøes Nový rok2011. V kalendáøi i v titulu tohoto èísla semíhají hlavnì jednièky a dvojky.. . Je kone ledna,uprostøedmìsíe si pøíroda vyzkou¹elamalé jaro a hvíli pøednímprobìhlo zatmìní Slune.Touto dobou ji¾ odehnila vìt¹ina novoroèníh pøedsevzetí, ¾ivot se dostává do bì¾nýhkolejí. Odpoèíváme, èteme, nìkdo vysévá, pøipravujeme se na jaro. V klubu nás èeká výroèníèlenská shùze, hodnoení, bilanování, plánování. Nadházejíí sezóna mo¾ná nepøineseni pøekvapivého, ¹tìstí v¹ak v¾dy pøeje pøipraveným.A» vám tedy Sluníèko v prodlu¾ujííhse dneh dodá radost a energii ke v¹emu, do èeho se pustíte.Pohoda, hezký den JosefÈlenská shùze 5. listopaduNa koni prvního listopadového úspì¹ného praovního týdne { naví extrémnì teplého {jsme se se¹li v pomìrnì hojnémpoètu. Po struènýh informaíh pøedsedy o nejbli¾¹ím pro-gramu, zhodnoení sympózia, natì¹ení na elostátní èasopis s mimoøádnoumultimediálnípøílohou{ speiálem (CDo roduEheveria) a po tombole si pøedseda Stuhlík pøedal slovo,aby uvedl svou pøedná¹ku.©lo o tøetí èást prezentae jeho esty pøevá¾nì po Brazílii s drobnými þzáletyÿ doUruguaye. Se svýmspoleèníkemCsabouKádáremzMaïarskaputovali toti¾ podél brazilskéjihozápadní hranie.Ne¾ se zmíním o kaktuseh, pøipomenu nejprve faunu, kterou potkávali { hovìzídobytek a p¹trosy Nandu na pastvináh, obrovské, v¹ak mírumilovné sklípkany jako¾ ijinou drobnou létajíí a spí¹e nepøíjemnou havì». Na nav¹tívenýh nalezi¹tíh naházeliponejvíe notokaktusy a tìh si jejih pøíznivi u¾ili nejvíe. Jsou to v¹ak rostliny hezkéa pøedná¹ka nezabíhala do tak hluboe odbornýh podrobnoetí, proèe¾ nebyla nudná ajednotvárná. Stanislav Stuhlík pou¾il opìt svou oblíbenou a osvìdèenou mimotématikouvlo¾ku { tentokrát o brazilské gastronomii. Ve srovnání s tím, o slýháme od náv¹tìvníkùjinýh jihoamerikýh zemí, to vypadalo elkem pøijatelnì a ivilizovanì. Jen toho masabylo na mùj vkus pøíli¹. Jediným mínusem bylo opìtné selhání zvukové tehniky, tak¾e sepøedná¹ejíí musel spolehnout na vlastní hlas a vydr¾et to elou zbývajíí dobu.2



Shùze výboru 16. listopaduHlavním bodem projednávání bylo hodnoení øíjnového sympózia. Podrobnìj¹í informaenajdete dále v èísle. Byla té¾ naplánována následujíí èinnost, navrhováni a upøesòovánibudouí pøedná¹ejíí. Diskuse o obèasné neaktuálnosti klubového webu vedla k pøijetínávrhù nìkolika zmìn: zjednodu¹ení struktury, zveøejnìní Azetù se zpo¾dìním jednohoèísla a k výzvì na dodání fotogra�í z probìhlýh akí.Èlenská shùze 3. prosineV pátek 3. prosine probìhla na obvyklém místì poslední loòskáèlenská shùze.Èas pøední vyu¾ili pøítomní k þnáv¹tìvámÿdistribu-tora èasopisù Karla Ka¹párka a pokladníka Jiøího Peòáse, kterémupøi vybírání èlenskýh pøíspìvkù pomáhalMiroslav Trtílek.Shùze zaèala nìkolika organizaèními poznámkami a tombo-lou, která byla sie hud¹í, ale tím i krat¹í. To bylo nakone u¾iteèné,vzhledem k tomu, ¾e hlavní pøedná¹ka byla dosti obsáhlá a vydatná.Pøedná¹ku vedl pøítel JIøí ©kaloud zMokréHory. Loni pøibli¾nìve stejnou dobu jsme jej nav¹tívili s listopadovým pøedná¹ejíímLexou Quaiserem z Rudné u Prahy (Azet 1/2010, s. 3) v jeho skle-níku.Nenaplnila semápøedstava, ¾e pøedná¹ka bude smr¹tí polníhèísel zimo- amrazuvzdornýh kaktusù, jak bymohl napovídat styl pøedná¹ky LexyQuaiseraa následujíí setkání a odborná debata obou pøedná¹ejííh ve skleníku u ©kaloudù. Nao-pak. Pøedná¹ka byla zajímavá a pestrá. Vidìli jsme dlouhou a pestrou øadu obrázkù rostlinpøevá¾nì pùvodem zMexika aUSA.Shùze výboru 14. prosineShùze se zabývala hodnoením probìhlýh akí a pøípravou tìh následujííh. Prvnípøedná¹ka Jiøího ©kalouda byla hodnoena velmi pøíznivì. Potvrdilo se, ¾e na¹i èlenové þnato majíÿ.Bylo domluveno objednávání èasopisù, s potì¹ením jsme pøijali zprávu Viktora Tali-ána, ¾e auditorium na èlenské shùze je zaji¹tìno a spolupráe s Masarykovou univerzitouse jeví nadále pøíznivì.Èlenové výboru naplánovali neformální setkání pøed konem roku a pozvali i nìkterébývalé èleny, kteøí stále pøíle¾itostnì spolupraují.Èlenská shùze 7. lednaPrvní leto¹ní shùze zaèala organizaèní èástí. Pøedseda Stuhlík vyzval èleny, kteøí htìjívystoupit na únorové volné tribunì, aby se nahlásili u Viktora Taliána. Byla vyhlá¹enaþsoutì¾ÿ o fotogra�i na plakát k výstavì. Pøihlá¹ené fotogra�e bude shroma¾ïovat redaktorAzetu. V tombole se losovaly kaktusy a tiskoviny, které dodali na¹i èlenové. 3



Hlavním tématem byla pøedná¹ka na¹eho dobrého známého La-dislava Fábiána za Slovenska od Novýh Zámkù, kterého známez jednoho zájezdu pøed pár lety a pamatujeme si jej i z pøedná¹ky,kteroumìl u nás 3. dubna 2009.Pøedná¹ejíí v ryhlosti pøipomenul nìkteré zábìry z minulépøedná¹ky, sdìlil, o je u nih nového a podrobnìji navázal pøi-bli¾nì tam, kde minule skonèil. Bylo to zhruba v pùle abeedyu lofofor. Právì tam zmínil pøístup slovenskýh úøadù k þzakáza-nýmÿ kytkám, dali si problematiku vysvìtlit, pøijali argumentai azøejmì uspokojeni potom víe neobtì¾ovali.Lao pìstuje kaktusy ve skleníku, fóliovníku i venku. Pøipomenul, ¾e pou¾ívá názvyrostlin takové, pod jakými je získal, aèkoliv byly nìkteré z nih bìhem let zmìnìny. Mluvilo tom, jak rostliny pìstuje, dozvìdìli jsme se øadu praktikýh poznatkù i o zimování.Vyprávìl i pøíhody o nìkterýh rostlináh a o tom, o jsou nìkdy { zvlá¹tì zahranièní {zájemi ohotni dát za rostlinu, po ní¾ tou¾í. . .Mo¾ná se budu opakovat, ale tento harakter pøedná¹ky { praktiký, pìstitelský {je u vìt¹iny èlenù oblíbený. Výklad byl zajímavý, obrázky kvalitní, pøedná¹ejíí se obèaspokou¹el vyvolat diskusi, ale na¹i èlenové pøíli¹ nereagovali.Shùze výboru 18. lednaKromì obvyklýh organizaèníh zále¾itostí jsme se dozvìdìli novinky z redakèní rady elo-státního èasopisu Kaktusy. Vyházejí nebo mají vyjít nové knihy, jimi¾ klub hodlá obohatitsvou knihovnu. Pro klubový web se pøipravuje stránka týkají se sbírky Emila Va¹íèka.Viktor Talián, Jiøí Peòás a Jiøí Pavlík seznámili výbor se zprávami, které pøipravili navýroèní èlenskou shùzi v únoru. Rovnì¾ bylo rozhodnuto o dárku pro pøedná¹ejíí na volnétribunì.Probìhla drobná diskuse o CD, které bylo speiálem èasopisu Kaktusy.Mimohodem:Co si o tom myslíte vy? Je to vhodné a u¾iteèné nebo byste spí¹e trvali na ti¹tìné formì?Uvítali byste podobný poèin i v budounu?Dùle¾ité bylo oznámení termínù výstavy (podobnì jako loni 28. 5.{5. 6.) a sympózia(15. 10.). Druhý z nih je v¹ak teprve návrhem, nebyl je¹tì potvrzen dohodou s majitelemsálu.Obrázek na plakát k výstavì { vyhlá¹ení soutì¾ePodobnì jako loni vyzýváme v¹ehny fotografy, aby nabídli obrázek, který by se mohl státþslavnýmÿ. Obrázek na plakát k leto¹ní výstavì kaktusù.Na adresu úplnì na koni Azetu posílejte prosím nejvý¹e tøi snímky. Mìly by to býtobrázky kvalitní, nejlépe s výraznou kvetouí rostlinou. Posílejte prosím snímky surové,neupravené, nezmen¹ené!Posílejte je o nejdøíve, výbor vybere nejvhodnìj¹í obrázek. Autorskou odmìnou budevyhlá¹ení snímku na èlenské shùzi a oznámení v tomto zpravodaji.4



Sympózium 16. øíjna 2010Za jednoduhým nadpisem se shovává nároèná elodenní ake, je¾ si plnì zaslou¾í oznaèení tradièní.V nìèem stejné, v nìèem nové odborné setkání pøevá¾nì kaktusáøù z Brna i vzdáleného okolí.Náv¹tìvníi byli pøivítáni, dostali kartièku a mimobrnìn¹tí (neèlenové klubu) zaplatili jakoloni vstupné 80 Kè. V pøedsálí fungoval bufet s obèerstvením, v pøísálí se usadili prodejis rostlinami, jako¾ i þstánekÿ s klubovými èasopisy, dal¹ími tiskovinami a suvenýry. Ná-v¹tìvníimìli dostatek pøíle¾itostí k rozhovorùm, setkánímanakupování rostlin v pøíjemnéatmosféøe a prostøedí.Vlastní pøedná¹ky byly uvedeny uvítáním pøedsedy klubu Stanislava Stuhlíka. Jedna-tel Viktor Taliándoplnil je¹tì organizaèní zále¾itosti amo¾nosti obìda.Ni nebránilo tomu,aby se zaèalo.Prvním pøedná¹ejíím byl host z Polska Grzegorz Matuszewski. Vyprávìl o roduCory-phantha. Myslím, ¾emnoho z nás netu¹ilo bohatství a ¹íøi tohoto rodu. Zaèátek byl vìnovánhistorii, popisùm a uspoøádání rodu. Pøedná¹ka byla velmi dobøe strukturovaná, u ka¾-dého druhu nebo spí¹e skupiny bylamapka výskytu a následovaly fotogra�e s vyprávìním apopisem.Grzegorz mluvil velmi obstojnì èesky, má kontakty na na¹e kaktusáøe, estuje s nimia hodnì z na¹eho jazyka pohytil. Sám vzpomíná, ¾e mu na jedné z pøedná¹ek v Èeskérepublie øíkali posluhaèi, ¾e nemìli tu¹ení, ¾e pol¹tina je tak velmi podobná èe¹tinì␁Druhá pøedná¹ka patøila pøednímu odborníkovi na rodRebu-tia. Pøijel k nám z Vysokého Mýta. Jistì, je to RNDr. Válav ©eda. Ion zaèal pøedná¹ku pøedstavením rodu a pøíbuznýh druhù. Roze-bral jeho historii a pøedvedl nìkolikeré taxonomiké rozèlenìní.Následoval dlouhý av¹ak velmi vydatný pøehled jednotlivýhskupin a jejih druhù. Vánie kvalitníh snímkù nádhernýh rost-lin. Klidný, pøesvìdèivý, by» ponìkud monotónní výklad. Tolik re-butií najednou! Pomaèkaná sedaí èást, èlovìk neví, kam s no-hama, tì¹í se na obìd, zároveò v¹ak si vyhutnává pøedná¹ku a øíkási, ¾e toto nepohodlí rád vydr¾í. Stálo to skuteènì za to. Jedinýmsnad stínem byly pøeklepy a hybky v prezentai, na¹tìstí to obrázky vynahradily.Na závìr Válav ©eda pøedstavil zdroje o rebutiíh a osobnosti, které se rodem zabý-vají. První je Otakar ©ída s publikaí Rod Rebutia. Web http://www.rebutia.iglu.czDruhým je Stanislav ©uba { Real omparative register. Informae jsou dostupné na webu:
http://www.hornad.fei.tuke.sk/~suba/Reb/index.htmS drobným zpo¾dìním jsme pak narovnali své kostry a vìt¹ina posluhaèù se vydala naobìd. Výbor klubu, pøedná¹ejíí a nìkteøí pøátelé za¹li do restaurae Plzeòský dvùr. Pouèeniz pøedhozíh nezdarù s pomalou obsluhou jsme vìt¹inu obìdù objednali s dostateènýmpøedstihem a v¹ehno klapalo v pøimìøeném tempu a pohodì.Odpolední èást otevøel Pavel Heøtus. Po dvou kaktusáøsky odbornýh a nároènýhpøedná¹káh odlehèil pestrým estovatelsko-botanikým vyprávìním o broméliíh, kak-tuseh a orhidejíh v Euadoru. ©lo o mezinárodní botanikou výpravu smluvenou naúrovni vysokýh ¹kol a podporovanou státním grantem. Èlenové klubu, kteøí hodí na pøed-ná¹ky, si jistì vzpomenou na pánìHeøtusovu nedávnou pøedná¹ku (5. èervna 2009). 5



Pro posledního pøedná¹ejíího jsme sáhli do vlastníh øad. Jiøí Kolaøík se osvìdèil u¾na nedávné výroèní èlenské shùzi (ve volné tribunì), kdymluvil o své estì do Argentiny.Tentokrát bylanaprogramuopìt Ji¾níAmerikaa zejménaopuntiovité. I tatopøedná¹kabyla pestrá a hodnotná. Botanika tam byla optimálnì namíhaná se zemìpisem, historií asouèasností nav¹tívenýh zemí. Poteniální estovatelé v tu svìtovou stranu simohli odnéstøadu praktikýh poznatkù.Pro úplnost patøí dodat, ¾e tentokrát bylo prostøedí velmi klidné a pøíjemné, zatemnìnítémìø dokonalé, tedy vizuální dojem byl bez hyby. Jediným dílèím nedostatkem byla ne-funkènost zvukového zaøízení, o¾ se podaøilo odstranit teprve v pùli druhé pøedná¹ky.Posluhaèi mile pøekvapili svou disiplinovaností, byl klid, tak¾e mohli dobøe sly¹et a rozu-mìt i ti vzadu. Jen stále tìhpár nepouèitelnýh se zapnutýmimobilními telefony.. . Na¹tìstíi oni brzy na¹li ten správný vypínaè.A úplnì nakone si to mù¾eme s èistým svìdomím pohválit. Lze odpovìdnì øíi, ¾eloòské sympózium bylo zdaøilé po stráne pøedná¹ek { tedy odborné a témìø bez hyby postráne organizaèní. To¾ za rok na shledanou.Úpravy obrázkù v poèítaèiA» u¾ jsme jako fotografové zku¹enìj¹í nebo zatím þlamyÿ, jen hodnì vzánì udìláme fotogra�i, s ní¾ jsmespokojeni v takovém stavu, jak byla poøízena. V¾dy» u¾ ve staré dobré hemiké temné komoøe jsme kouzlilis úpravami jasu, kontrastu, výøezu maskováním, nadr¾ováním, montá¾emi, retu¹ováním a kdovíjakými dal-¹ími úpravami. Nìkdy se to povedlo, jindy z toho vylezl zmetek. V digitální fotogra�i to není ni jiného. Jenpou¾íváme jiné nástroje pro dosa¾ení stejnýh èi podobnýh úèinkù a mo¾ná je tìh nástrojù víe. Kromìtoho, kdy¾ se úprava nepovede, ztratíme jen trohu èasu a mù¾eme zaèít znova. Na tomto místì je ale velmidùle¾ité pøipomenout, ¾e pokud fotogra�i zamý¹líte poslat napø. þdo novinÿ, v ¾ádném pøípadì ji neupravujte.Ka¾dé zpraování a ulo¾ení ubere na její kvalitì a naví pøidáte prái výtvarnému redaktorovi.Pro úpravy obrázkù na poèítaèi je k dispozii øada nástrojù, které mají podobný základ avlastnosti, aèkoliv se v øadìmalièkostímohou li¹it a li¹í se. Budu se sna¾it úpravy popisovatobenì, dopøedu v¹ak upozoròuji na to, ¾e neznám v¹ehny programy a jejih zvlá¹tnosti.Sámpou¾ívám ji¾ létaGimp.Mánìkolik ohromnýh výhod: S velmi podobnýmimo¾nostmia nástroji jako komerènì ¹íøené programy je velmi stabilní a spolehlivý, funguje na mnohaoperaèníh systémeh (pou¾ívám jej na v Linuxu a trohu i ve Windowsu) a hlavnì jek dostání zdarmaapøitom legálnì (lieneGNUGPL) v øadì jazykù, samozøejmì i v èestinì.To jen na vysvìtlenou, ¾e semohou podrobnosti nìkdy trohu li¹it.Popisování v¹eh nástrojù je hrubì nad mo¾nosti Azetu. Jsem si i vìdom nedostateènosti ukázek vzhledemk rozsahu, který si mohu dovolit uzmout. Naví jde omimotéma, kterémù¾e být nìkterým ètenáøùm protivné.Pøesto se pokusím vybrat aspoò pár tìh neju¾iteènìj¹íh.Rozmìry obrázku, oøíznutíOøíznutí je velmi ¾ádouí, máme-li odstranit z obrazu nepotøebné vìi, zvýraznit hlavnípøedmìt zájmu anebo tøeba upravit pomìr stran, aby nám snímek dobøe pasoval do vyme-zeného prostoru nebo na papír s urèitými rozmìry.6



Nástroj oøíznutí se dá ovládat my¹í anebo zadáním hodnot souøadni poèátku, ¹íøkya délky obdélníkového výøezu. Mù¾eme tøeba nastavit pevný rozmìr, pevný pomìr stranapod. Ovládání je velmi snadné, proto se mù¾e þopraváøÿ plnì soustøedit na vhodnou ahezkou kompozii (vizte èlánek v èísle 4/2010).Jas a kontrastZde se ji¾ dostáváme k úpravì barev. Tyto nejjednodu¹¹í, av¹ak nejomezenìj¹í nástrojeumo¾òují sní¾it/zvý¹it velièiny z nadpisu. Nedostatek je ov¹em v tom, ¾e to dìlají v elémobrázku, v elé jeho barevné ¹kále stejnomìrnì, lineárnì. ®e byhom zrovna toto potøebo-vali, bývá velmi vzáný pøípad a i kdyby, lze to udìlat následujíími a mnohem vhodnìj¹ímiamonìj¹ími nástroji:Úrovnì, histogramSpustíte-li tento nástroj, zobrazí se graf, taková vlnovka, kope, pohoøí. Ukazuje, kolikpixelù (obrazovýh bodù) jakýh barev se v obrázku nahází. Zleva jsou nejtmav¹í barvy,vpravo ty nejsvìtlej¹í. Je-li þpohoøíÿ rozlezlé po elé déle, znamená to, ¾e v obrazu jsou inejtemnìj¹í, i prostøední i svìtlé barvy. Jde zøejmì o doela povedený pestrobarevný obrá-zek. Kdy¾ ov¹emkope zaèíná vlevo, uprostøed slábne a vpravo není skoro ni, jde o snímekpodexponovaný, po¹mourný, tmavý, vyfotografovaný asi za slabýh svìtelnýh podmínek.Pokud právì toto nebyl zámìr, mù¾eme si pomoi tak, ¾e posuvnými zará¾kami vymezímenové hodnoty, abyhom þodstøihliÿ svìtlé a bledé barvy. Místo zará¾ek mù¾eme mezníbarvy nastavit vybráním tzv. barevnou pipetou. V obrázku uká¾emena tyto barvy a programpodle toho nastaví zadání pro úpravu. To, o po úpravì zùstane, jsou barvy pøepoèítanédo ¹ir¹ího rozsahu jasu. Poèet barev se sní¾í, elkovì v¹ak mù¾eme obrázek zahránit aprojasnit. Neèekejme zázraky, ale pomù¾e to. Posunem prostøedního ¹oupátka (výbìrem¹edé) zvýhodníme svìtlej¹í nebo naopak stinné èásti obrázku.

Dialogová okna pro úrovnì (histogram) a køivku 7



Na sympóziu pøedná¹eli i Pavel Heøtus (vlevo), GrzegorzMatuszewski (vpravo)

a Jiøí Kolaøík8



Popisky ke snímkùmSt. Stuhlíka (pøedná¹ka v listopadu) na stranì 15 9



U bì¾nýh snímkù èasto postaèí kouzelné tlaèítko þAutomatikyÿ, èím¾ se barvy pro-jasní a o¾iví. Pokud úprava není pøíli¹ velká, vìt¹inou to nezklame. Pro zdání úplnosti patøídodat, ¾e praujeme-li s barevným obrázkem, který je þujetýÿ do nìjakého barevného od-stínu, mù¾eme takto upravit jednotlivé barevné slo¾ky (R, G a B { èervenou, zelenou amodrou). Zde je urèitá podobnost s výpoètem a míháním barevného pomìru pøi osvituhemikýh barevnýh fotogra�í. Jistì je to opìt o stupeò nároènìj¹í. Zkou¹ejte, výsledekuvidíte témìø okam¾itì, dlouhé øeèi nenahradí vlastní zku¹enost.KøivkyTento nástroj manipulae s barvami je ze v¹eh zmiòovanýh nejmonìj¹í. Je ov¹em takénejnároènìj¹í na nauèení.Vyházíme z toho, ¾e vstupní hodnoty (barvy rùzné þtmavostiÿ) máme na jedné ose,zatímo výstupní hodnoty na té druhé, kolmé. Výhozím stavem je rovná èára ¹ikmo vzhùruod nulového bodu domaxima.Nástroj funguje tak, ¾e tuto èáru pøemis»ujeme, posouváme, nakláníme, ohýbámea lámeme tak, abyhom vylep¹ili výsledný obraz. Pokud èáru posouváme, mìníme jas.Nakláníme-li ji, mìníme kontrast. Kdy¾ ji zaèneme ohýbat a posouvat její konové body,upravujeme obrázek rùznì v urèitýh úrovníh jasu. Cheme-li víe detailù ve stíneh, udì-láme zleva oblouèek nahoru. Cheme-li zvýraznit, zostøit stíny, prohneme jej dolù. Cheme-li zvýraznit kresbu ve svìtleh, prohneme nahoøe vpravo køivku dolù apod. Posunem kon-ovýh bodù zadáme, který odstín se stane èernou èi bílou (podobnì jako u histogramu).Tento nástroj rovnì¾ umo¾òuje praovat oddìlenì se tøemi barevnými slo¾kami. I zdeskonèím stejnou radou: Zkou¹ejte a dívejte se, o to udìlá.Pøírùstky do knihovnyAutor Název Rok vyd. Jazyk©tarhaRoman Sekundárnímetabolity èeledi Cataeae 2001 èeskyEggli Urs Sukulenten { lexikon 2003 ang., 4 èástiUllmann Jaroslav Sukulenty a jejih pìstování 2007 èeskyInternational Catus Adventures 2009 ang.Vjesnik 1983/85 horvat.Minimus 2005/09 èeskyInternational Catus Adventures 2009 ang.Kaktusy 2010 èeskyCataeae et., Atlas sukulentù 2010 slov.KuaS, GÖK 2010 nìmekyMinimus, Gymno�l, Azet, Atlas kaktusù 2010 èeskyAdenium 1991{93, 96{98, 2001, 2, 4, 5, 9, 10 èeskyRadek Èeh
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Tak trohu záhadný ariokarpusArioarpus trigonus je jistì pro ka¾dého kaktusáøe známou rostlinou, nebudu tedy hnedv úvoduunavovat ètenáøe popisem typu. Vyobrazeno rostlinu jsem získal pøed lety od pøíteleKargra z Èeské Tøebové. Od typu se li¹í abnormálnì pomalým rùstem (7 m za 25 let)a �alovì-èervenou barvou kvìtu. Stavbou tìla a pomalým rùstem pøipomíná var. minor.Povrh tìla je v¹ak holý a postrádá ¹upinaté oplstìní jako u var.minor. Dal¹í odli¹ností je ji¾zmínìná barva kvìtu. Budu rád za informae a tipy o tomto taxonu.Ariokarpusy pìstuji v opukovém substrátu nebo v hrubé antue. Zalévámbrzy ráno poproshnutí substrátu nejradìji po mírném ohlazení (tzv. do de¹tì) pøi noèníh teplotáh6{15 ◦C a denníh 20{25 ◦C. Za letní stagnae nezalévám vùbe. Existuje i intenzivní,tzv. zahradniká metoda, která spoèívá v tom, ¾e rostliny ji¾ od semenáèkù zvykáme napravidelnou zálivku a letní stagnai pøekleneme stínìním a zvlhèováním vzduhu. Tatometoda v¹ak vy¾aduje neustálou péèi o rostliny a obrovské pìstitelské zku¹enosti.Pøi aplikai prostøedkù proti ¹kùdùm mám v¾dy na pamìti, ¾e ¾ádný z nih neníspeiálnì urèen pro kaktusy a i pøi dodr¾ení zásad aplikae (napø. nepou¾ívat, kdy¾ svítíSlune) mù¾e i pøi správné konentrai dojít k po¹kození rostlin. Zálivku proti ¹kùdùmprovádím v záøí, abyh mìl jistotu, ¾e rostliny jsou v rùstu a ¾e nezalévám za teplot nad25 ◦C. Pøi postøiku nehám na rostliny dopadat jen mlhovinu roztoku, proto¾e pokudse vata (napø. ariokarpusù, koryfant) nebo ephalium (melokaktusy, diskokaktusy) pøíli¹promoèí, mù¾e dojít k zapaøení (v létì) nebo k poleptání poko¾ky (v zimnímnebo hladnémobdobí). Vata nebo ephalium toti¾ zadr¾í prostøedek pøíli¹ dlouho a epidermis se mù¾epo¹kodit.Cheme-li se vyhnout zimnímu postøiku, støíkáme dùkladnì v záøí a to nejménì tøikrátv týdenním odstupu a doplníme jednou zálivkou prostøedkem proti koøenove.Pozn.: Popis rostliny { elý název Arioarpus trigonus Shumann 1898 in Engler {jsem konzultoval s pøítelem Jiøím Pavlíkem, pøedním odborníkem na rodArioarpus.Jiøí Peòás, tel. 606 504 331, 5111 37 969Autorovy fotogra�e popisované rostliny jsou na první stranì obálky.70 000V lednu leto¹ního roku navakalo poèítadlo klubového webu právìtolik náv¹tìv. Jistì, není to kdovíjaká ifra na to, ¾e web bì¾í u¾od listopadu 1997. Je to spí¹e pøíle¾itost pøipomenout existenistránek tìm, kteøí je tøeba je¹tì nevidìli a podìkovat Zdeòkovi Ko-láèkovi, který se o nì u¾ léta dobøe stará, nezi¹tnì je aktualizuje adoplòuje, jak si výbor klubu øekne. Na webu je kromì aktualit his-torie klubu, obrázky ze sbírek èlenù a nyní i tento zpravodaj { by»jen od roku 2008, kdy vyhází v dne¹ní podobì.To¾ pozvednìme symbolikou èí¹i nebo kalí¹ek s pøáním, a»poèítadlo dále odvakává spokojené náv¹tìvníky, a» Zdeòka nadále tato práe baví, a» senajdou pøátelé, kteøí pøispìjí nápady, texty, obrázky èi jinými materiály, aby stránky bylybohaté, pestré, hezké a pøita¾livé. 11



Kytka na¹ih babièekPøed nedávnem jsem na¹el ve své po¹tì zprávu a fotogra�e od na¹í èlenky z Ti¹nova, která aè nehodí napøedná¹ky, sleduje èinnost na¹eho klubu alespoò z médií. Ve zprávì pí¹e o velmi roz¹íøené a neprávemopomíjené rostlinì z roduEpiphylum nazývané také Fylokaktus èi dokone Listokvìt.Pìstují se u nás jak pùvodní druhy, tak i øada hybridù. Tìmto nenároèným rostlinám se dobøe daøí i zaokny. Pìstovala je i moje babièka a byly to vlastnì první kaktusy, s nimi¾ jsem se v ¾ivotì setkal. Urèitì nejsemsám. Kaktusáøi je ale èasto opomíjejí a odmítají, snad ¾e jsou pøíli¹ obyèejné. Èasto vadí jejih bujný rùst avelké rozmìry, zabírají mnoho drahoenéhomísta. Pøipomìòme si tedy tyto rostlinymilými slovy paníMileny:Chtìla byh se podìlit o krásu. Jsemanejsemkaktusáø { tìhmýh pár kaktusù na okennímparapetu se nedá pova¾ovat za sbírku, alemám je ráda a èasopis odebírám od roku 1981.Letos se mi podaøilo obalamutit tento kaktus po babièe. U¾ byl nìkolikrát vyhozen,proto¾e v¾dyky nìkdo z rodiny prohlásil, ¾e þtaký ¹»agelÿ dìlá jen ostudu a já ho v¾dykyzahránila. Na jaøe normálnì rozkvetl a pak jsem jej umístila ven. V øíjnu, kdy¾ pøi¹ly prvnímrazíky, uklidila jsem jej do nevytápìného skleníku a poèátkem listopadu jsem ho postavilana okno na verandì, kde je teplota pøee jen o nìo vy¹¹í. Milémukaktusu se asi zdálo, ¾e u¾znovu nastalo jaro a tak krásnì rozkvetl. Tak si myslím, ¾e se mi odmìnil za svou záhranu.Milena ©evèíkováFotogra�e kvetouí rostliny na zadní stranì obálky nahoøe.Netiketa aneb kterak se hovat na sítiVèil v období po vánoèníh svátíh se probírám záplavou nejrùznìj¹íh pøání ke svátkùm vánoèním ak novému roku. Nejsem kdovíjakým zastánem takového posílání, respektuji v¹ak, ¾e mnozí si v tom libujía pøijímám je jako ka¾dá jiná pøání. Beru to v¹ak spí¹e podle toho, kdo mi pí¹e a jak koho znám. Samotnéposlání pøání mi ale èasto pøipadá jako formalita. Taková mimotématiká úvaha ov¹em nebude plnit stránkyAzetu, hi se zamìøit na elektronikou komunikai obenì a to spí¹e z pohledu, o nìm¾ se (nejen) kaktusáøibì¾nìmnoho nedozví.V posledníh leteh se stalo oblíbeným posílání v¹eho mo¾ného (nejen pøání) elektroni-koou po¹tou. Pokrok nezastaví¹. Problém je ov¹em v tom, ¾e se k prostøedkùm elektronikékomunikae dostávají lidé, kteøí o nih dosud nemìli ponìtí a z neznalosti dìlají spoustuhyb, které v prostøedí internetu pùsobí jako nevyhovanost, ignorantství, pøinejmen¹ímjako neslu¹né hování. Pro úplnost dodávám, ¾e nìkteré { by» nevìdomé zlozvyky jsoudokone trestnì posti¾itelné. Patøí mezi nì zasílání nevy¾ádanýh obhodníh sdìlení(spamu) a poru¹ení ohrany osobníh informaí (napø. roztru¹ování adres tam, kam ne-patøí). Páhání takovýh prohøe¹kù je sie pohopitelné, proto¾e ve ¹kole se to neuèilo a promnohénení snadné se dostat ke zdroji informaí, nedobøe se to ale sná¹í, zvlá¹tì opakovanì.A proto si v tomto èase þzvý¹eného provozuÿ dovolím pøipomenout pár útr¾kù tzv. Netiketyneboli pravidel slu¹ného hování na síti. Moudrý se rád pouèí, ten druhý se mù¾e klidnì iurazit. Ka¾dý podle svýh shopností.Snad nejroz¹íøenìj¹í slu¾bou na síti je vedle webu elektroniká po¹ta. Ponehávajestranou tehnikou stránku této slu¾by, vezmu to shora:12



Adresy a adresátiToto je první rubrika, bez ní¾ to v elektroniké po¹tì nejde. Co se na ní dá pokazit, abyto mohlo být pova¾ováno za nevhodné èi neslu¹né? Doela dost vìí. Pøedev¹ím to, ¾eposíláme-li jednu zprávu víe adresátùm, není ni jednodu¹¹ího, ne¾li þnarvatÿ v¹ehnyadresy do políèkaAdresát (To) pøípadnì doKopie (Copy, C.). Tím ov¹em dosáhneme toho,¾e v¹ihni pøíjemi ve své zprávì obdr¾í i seznam v¹eh ostatníh adresátù. Pominu-li na-prostou nevhodnost takového poèínání v mezi�remním èi obhodním styku, je neøípustnébezdùvodné roztru¹ování adres mezi pøevá¾nì neznámé lidi. Pøinejmen¹ím je to hodnìneslu¹né. Co je komu domé adresy? Co je mi do adres ostatníh?Pomoí je v takovém pøípadì rubrika Slepá kopie, Skrytá kopie, Blind opy, B. èi jakse to v rùznýh po¹tovníh klienteh jmenuje. Výsledkem je sie odeslání zprávy na mnohouvedenýh adres, jen¾e ka¾dý pøíjeme tam uvidí jen tu svou.Pøedmìt/SubjetDal¹í þhlíveèekÿ v záhlaví elektroniké zprávy tam také není jen tak na ozdobu. Je slu¹nostínaznaèit tam jasnì a struènì, èeho se zpráva týká. Proè? V seznamu do¹lýh zpráv to velmiusnadní pøíjemi orientai. Mnozí pøíjemi nehávají zprávy bez pøedmìtu a¾ na konenebo je úplnì ignorují. Zku¹enìj¹í odesílatelé pí¹í naví pøedmìt bez diakritiky. Je¹tì dnestoti¾ fungují star¹í servery, které mohou estou tento údaj poru¹it neznajíe znaky mimozákladní tabulku ASCII.Není to sie bì¾né, ale stává se to.Obsah zprávyZde máme prostor vyjádøit to hlavní, oè nám ve zprávì jde. Platí zde víeménì stejnápravidla jako pro papírovou korespondeni: Struènost, jasné vyjadøování a slu¹nost. Jevhodné pou¾ívat èeské znaky s diakritikou, lépe se to ète a pøedejdeme dvojsmyslùm anepohodlí pøíjeme. Nìkdo si oblíbil formátované zprávy (napøíklad v HTML nebo v RTF),vìt¹inou to ale nemá velký význam. Zpráva je pøedev¹ím sdìlením obsahu, forma zde nenítolik dùle¾itá.Za pøipomenutí stojí zmínit, ¾e není hezké a vhodné psát verzálkami (velkými pís-meny). Naznaèuje se tím (a pùsobí to jako) køik { nemístné zvýraznìní.A snad nejvìt¹ím trapasem je, kdy¾ nìkdo ode¹le zprávu úplnì prázdnou pouze tøebas pøílohou. Je to jako poslat prázdnou pohlednii. Beze slova, bez podpisu.. .PøílohyPokud ke sdìlení nestaèí textové tìlo zprávy, je mo¾né pøidat pøílohu.Mù¾e to být praktikyjakýkoliv soubor. Dùle¾itá je vellikost pøílohy. Vzhledem k tomu, ¾e nìkteré servery majív tomto ohledu urèitá omezení, je dobré na tomyslet pøedem a neposílat pøílohy vìt¹í ne¾.. .{ limity jsou rùzné, ale podle zku¹eností vìt¹ina serverù ji¾ snese nejménì 5MB zprávy.Vìt¹í soubory se dají odesílat prostøednitvím rùznýh webovýh slu¾eb jako napø.
uschovna.cz.Typ souboru je dal¹í dùle¾itou vìí, kterou byhommìli pøed odesláním uvá¾it. Pou¾í-váme-li napøíklad nìjaký komerèní program, který není bì¾nì roz¹íøený a nejsme-li si jisti,zda jej pøíjeme má, je víe ne¾ vhodné pøevést jeho výstup do nìjakého vhodného roz¹í-øeného obenì èitelného formátu. Napøíklad výstup z Autoadu pøevedeme do PDF nebo13



obrázek z gra�kého editoru ulo¾íme jako EPS, PNG èi JPG. Nejlep¹í ov¹em je, neznáme-limo¾nosti pøíjeme, pøedem se s ním na formátu dohodnout.Netiketa je strom ko¹atý a zde pro ni není dostateèný prostor. Dotkli jsme se jen jedinéoblasti a to jen velmi letmo jako tip a inspirai. Není ni tì¾kého najít víe informaí nawebu. Doporuèuji.Vèil ale zpìt ke kaktusùm. Radost mi udìlal { a doufám, ¾e potì¹í i vás { opìt panKa¹parovský, kdy¾ mi poslalobrázky þze své zahrádkyÿ a kousek povídání. Tentokrát jsou to:Kytky jakomalovanéRostliny, které vám dnes hi pøedstavit, jsem pøed léty získal jako semenáèe z pìstírnybratrù de Herdtù v Belgii.Ji¾ na první pohled se i jakomalé semenáèe jevily odli¹nì. Snad i sám název þMultio-lorÿ dává tu¹itmnohobarevnost. Tatomnohobarevnost spoèívánejenomvbarvì a odstínehotrnìní, ale i v odstíneh kvìtù a posléze plodù (semeníkù).Rostliny nemají pøíli¹ velké roèní pøírùstky a je to tak i dobøe. Èím pomaleji pøirùstají,tím je jejih vytrnìní hust¹í a nahlouèenìj¹í, rostliny jsou s takovýmto otrnìním velie pùso-bivé a snad ka¾dého náv¹tìvníka sbírky upoutají svou nev¹ední krásou.Rostliny nedorùstajípøíli¹ velkýh rozmìrù, vý¹ka dosahuje zpravidla 12 mpøi ¹íøe asi 7{8 m. Poko¾ka rostlinmívá na�alovìlý nádeh, zvlá¹tì pak, pìstujeme-li rostliny ve venkovní kultuøe nebo jenoms lehkým horním krytem. Z areol vyrùstá asi 20{30 radiálníh trnù a asi 10{15 entrálníh.Na rostlináh vmé sbíre dosahují nejdel¹í trny délky 65 mm.V jarním období konem dubna se na rostlináh objevují poupata a zpravidla do tøítýdnù se z nih vyvinou nádherné kvìty. Ty jsou sloupkovitého tvaru, kaskádovitì uspoøá-dány, jsou víe ne¾ 5 m vysoké a pùsobí voskovitým dojmem. Tyto kvìty vydr¾í na rostlinì7{10 dnù. Pokud je sprá¹íme, bìhem sezóny se vytvoøí plody, které obsahují znaèné mno¾-ství semen. Zralost plodù se pozná podle lehkého samovolného odlouèení od rostliny. V tétodobì se ji¾ také semena snadno z plodu uvolòují a je proto potøeba dávat pozor, aby se námv¹ehna nevysypala. Takto dobøe vyzrálá a o¹etøená semenamù¾eme v pøí¹tím roe vysévat.Klíèivost je a¾ 95 %.Rostliny jsou známy pod názvy: Eriosye senilis þmultiolorÿ (Bakb.) F. Kattermann,Syn. Eriosye senilis v.multiolor,Neoporteriamultiolor a dal¹í. Jaroslav Ka¹parovskýAutorovy fotogra�e popsanýh rostlin najdete na zadní stranì obálky dole.Vyúètování sympóziaPro poøádek a úplnost uvádíme �nanèní zále¾itosti øíjnového sympózia v následujíí ta-bule. Poslední pøedná¹ejíí { ná¹ èlen Jiøí Kolaøík { se vzdal odmìny za pøedná¹ku veprospìh klubu. Výbor mu tímto dìkuje.
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Pøíjmy Kè Vydání KèVstupné (neèlenové) 2 240 Cestovné a odmìna pro pøedná¹ejíí 3 200Prodej literatury 210 Spotøební materiál 221Obèerstvení 613Celkem 2 450 Celkem 4 034Celková bilane sympózia je ztráta 1 584 Kè. Viktor Talián a Jiøí PeòásNeve¹lo seK èlánku o úpraváh fotogra�íBìhempøípravy tohoto èísla jsem dostal tip na knihu Zpraování digitální fotogra�e, která je zdarma a legálnìke sta¾ení na webu. Najdete v ní mnoho u¾iteènýh rad pro prái s digitálními fotogra�emi na poèítaèimimo jiné i o programu GIMP. Obsahuje i ukázky, které se do Azetu nevejdou. Adresa na sta¾ení je na
www.openoffice.cz/file/146Aby toho nebylo málo, uká¾i nyní zákon pøita¾livosti v praxi: Syn vida, o tvoøím, mi poslal tip namalou¹kolièku o Gimpu, která vy¹la v jednom èasopisu a je ke sta¾ení na http://jnp.zive.cz/gimp-
prirucka-pro-zacatecniky-zdarma { Je to sie jen velmi struèné dílko, na doplnìní èlánku apro pøípadné zájeme v¹ak vhodné.Zkraovaèe webovýh adresKdy¾ u¾ jsme u toho, ¾e mi syn nahlí¾í pøes rameno a mírnì øeèeno se podivuje nad tím, jaký to pou¾ívámpodle nìj obskurní software (editor Vim a sázeí program TEX) vida mì, jak vkládám dlouhé webové adresydo èlánkù, poradil mi vì, o ní¾ jsem dosud nevìdìl, která v¹ak není nová a existuje v nìkolika podobáh.Je to webová slu¾ba, která dìlá z dlouhýh adres krátké. Místo dlouhatánské adresy získáme krátký, elkemnineøíkají øetìze znakù. který v¹ak u¹etøí èas pøi pøepisování z papíru.Co to pro nás znamená? Jak to prauje? Co to ¾ere? Otevøeme-li stránky nìjakého zkrao-vaèe { napø. http://goo.gl/ a zadáme-li do formuláøového pole nìjakou dlouhou ad-resu { napøíklad kousek vý¹e tu s jnp.zive.cz { a klikneme-li na tlaèítko Shorten, vrátínám stránka tuto adresu: http://goo.gl/5Pvir {. S ní mù¾eme zaházet úplnì stejnìjako s jakoukoliv jinouwebovou adresou. Její vepsání do adresního øádku v¹ak zpùsobí pøe-smìrování a otevøení té pùvodní ¹ílenì dlouhé adresy. Vysvìtlení prinipu této slu¾by neníslo¾ité, bylo by v¹ak mimo ráme Azetu, pro nás je ov¹em hlavní, ¾e to umíme pou¾ít. Jakprosté, milýWatsone.. .Popis fotogra�í na stranì 9Notoatus longispinus STU 536, Notoatus herteri STU 186, Notoatus alvesens STU15,Notoatus neohorstiiSTU 462,Opuntia arehavaletae aNotoatus sopa v. denardiniiSTU 538. 15



Fotogra�eMileny ©evèíkové ke èlánku na s. 12

Fotogra�e Jaroslava Ka¹parovského ke èlánku na s. 14Azet { 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.org16


