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A máme tady pøedjaøí

... tedy kaktusáøské pøedjaøí. Pøesnì podle jednoho nesmrtelného výroku, ¾e kaktusáøi mají
tøi roèní období { jaro, léto a pøedjaøí.
Zatím o pro pøírodu (v dobì psaní, tìsnì pøed vydáním) nastává { i kdy¾ letos pomaleji
v nezaslou¾enì krásném poèasí { pozvolné usínání, v du¹ièkovém týdnu uklízím kaktusy ze
zahrádky, po¾ehnanou úrodu maje ji¾ pod støe hou, je kone léta a zaèátek podzimu pro nás
{ kaktusáøe z Brna a okolí { kon em období vegetaèního klidu, èasem obnovení èlenský h
s hùzí po prázdniná h, zájezdu a podzimního setkání { sympózia.
Tyto události budou pøevá¾nì náplní letos posledního èísla Azetu. Bude v nìm nìkolik
pøíspìvkù þz liduÿ, vegetaèní klid na¹i h psav ù nebyl na¹tìstí tentokrát dost hluboký.
Autorùm dìkuji za texty a fotogra e.
Je v¹ak dost o èem psát a proto¾e asi budu muset nakone umazávat, nebo, pokud
to pùjde, odkládat do pøí¹tího èísla, pøejdu radìji rovnou k vì i. Jen si neodpustím malé
histori ké pøipomenutí.
Ve svìtì ke zklidnìní nedo hází, problémy se dokon e pøibli¾ují. Afri ké jaro dospìlo
k zabití vùd e Gadda ho a Libyj i tak zøejmì se získáním þsvobodyÿ pøijdou o elektøinu
zdarma, novoman¾elský pøíspìvek 50 k$, bezúroèné pùjèky, slevu na auto, benzín za 15
entù, bezplatnou ¹kolu a zdravotní péèi... Co mi to jen pøipomíná?
Kon em øíjna nás má být na Zemi 7 miliard, o¾ by nemusel být problém nebýt toho, ¾e
se hováme neobyèejnì bezohlednì a nevidíme èasto dál ne¾... Ekonomika se ani s velkou
fantazií nedá oznaèit slovy optimi ká nebo aspoò stabilní, mluví se o ohro¾ení Eura, koluje
vtip o tom, ¾e si Øekové po tisí i let vzpomnìli a pøefakturovali nám teï estovné a diety za
Cyrila a Metodìje... { tyto starosti v¹ak radìji ne hme jiným hlavám. Domá í jevi¹tì je stále
plné korup e a ostud þtam nahoøeÿ, sever Èe h znaènì nepokojný, prezident ká¾e v kostele,
spí í hrabì se tlaèí na Hrad a média ohromnì baví roze¹tvávat lidi na základì etni ity èi
so iální úrovnì.
Je¹tì¾e aspoò jako kaktusáøi máme kolem sebe dost dùvodù k radosti, jen je najít jako ty
kaktusy s hované v hlínì a pra hu. ®e dovedeme vnímat pøírodu hystají í se k odpoèinku,
jen otevøít oèi, zpomalit krok, rozhlédnout se a pøièi hnout k rozkládají í se hmotì. ®e
vìt¹ina z nás vyu¾ije tento èas ke zklidnìní a nabrání sil, jen se zastavit a opøít tøeba o strom.
®e dopíjeje letos asi poslední burèák mo¾ná ten Azet na poslední hvíli stihnu. Kdyby to
v¹ak nevy¹lo, mo se omlouvám a dìkuji za po hopení.
Josef

S hùze výboru klubu 16. srpna

Výbor nikdy nespí. Dokon e ani o prázdniná h. Se¹li jsme se proto i uprostøed srpna,
aby hom navrhli a upøesnili program následují í h pøedná¹ek a hlavnì aby hom se pøipravili na zájezd. Rovnì¾ jsme provìøili pøípravu sympózia, komunika i s pøedná¹ejí ími a
nìkteré organizaèní zále¾itosti.
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Èlenská s hùze 2. záøí

Na samém zaèátku první s hùze po prázdninové pøestáv e se úèastní i
dozvìdìli o nad házejí ím sympóziu, dostali jsme pokyny k zájezdu na
zítøej¹í den, vyúètovali jsme výstavu a pan Hara¹ta pozval v¹e hny na
dal¹í sobotu (10. záøí) na pøedem avizovanou kaktusáøskou nadílku.
Tombola byla bohatá, nìkolik èlenù dodalo rostliny a Laïa Ka¹par tiskoviny. Hlavním bodem bylo povídání a promítání Jiøího Kolaøíka o jeho
estì jihozápadem Spojený h státù ameri ký h. Jiøí ne estoval sám. Výprava byla vskutku mezinárodní. Doprovázeli jej Igor Dráb, Jevgenij
Safronov z Moskvy a Juraj Nemèek z Pezinku. Pøedná¹ka byla první èástí z asi pìti set
snímkù. Výprava trvala od kon e kvìtna do poloviny èervna. Letadlem se dostali do Los
Angeles, pak si pùjèili auto. Nav¹tívili deset národní h parkù z 366. Pro struènost uvedu jen
namátkou nìkolik míst pro pøipomenutí { Joshua Tree, Cholla Ca tus Garden, Golden Pipe
Ca tus N. P., Anza Borrego, vojenské muzeum...
Pro pøí¹tì se mù¾eme tì¹it na Nové Mexiko.
Zájezd

Hned následují ího dne jsme se vydali na ka¾doroèní tradièní zájezd pro brigádni ky zaslou¾ilé èleny klubu. V nìèem byl zájezd stejný, v nìèem nový. Stejný byl termínem a místem
odjezdu. Jiný byl svou bohatostí. Domlouvání bylo zpoèátku nejasné a promìnlivé, nakone
do¹lo k tomu, ¾e jsme potvrdili dvì rakouské sbírky a ètyøi jihomoravské. Nìkteré pøíle¾itosti se nemusí jen tak opakovat. Radìji ale popoøádku:
První esta vedla do Vídnì k paní Baumgartnerové,
která nám zprostøedkovala i dal¹í náv¹tìvu. Paní domá í po hází z Moravy a do Èeské republiky jezdívá
tøeba na kaktusáøská setkání. Prostì Slovan v¹ude
bratra má␁ Proto ani my (nìkteøí) neznalí øí¹ského
jazyka jsme se mohli snadno domluvit.
Baumgartnerovi bydlí na pomìrnì klidném okraji
Vídnì v rodinném domku se zahradou, mají kaktusový skleník a nìkolik paøeni¹» na zahradì, skalku a
nìjaké okrasné døeviny, ¾elvy a psa. Skleník je botani ky velmi pestrý a bohatý, i v tomto ménì þrozkvetlémÿ období bylo na o se dívat.
Pøipadá mi, ¾e vodou na zalévání ne¹etøili ani v tomto pozdnì letním období, rostlinám to
v¹ak zøejmì svìdèilo.
Zakrátko se objevil i pan Baumgartner a s nìkterými èleny rozmlouval na
zahradì u skleníku. Bylo tam velmi pøíjemnì, museli jsme se v¹ak brzy
zvednout mají e toho je¹tì hodnì pøed sebou.
Druhá zastávka nebyla daleko. I pan Walter Raus h (nar. 15. 11. 1928)
bydlí v rodinném domku se zahradou v klidné okrajové èásti Vídnì. Bìhem
na¹í náv¹tìvy pùsobil dojmem svì¾ího kouzelného dìdeèka. Tento usmìvavý
bìlovlasý pán radostnì rozmlouval s nìkterými na¹imi èleny a pøesto¾e je
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ji¾ odkázaný na koleèkové køeslo, pùsobil na nás velmi povzbudivì a radostnì, obèas si i
zavtipkoval.
Jeho zahrada je zastínìna vzrostlými stromy, skleník ji¾ má
svou nejvìt¹í slávu za sebou a pro náv¹tìvníky je ponìkud nepohodlný zvý¹enou podlahou právì kvùli zmínìnému koleèkovému
køeslu. Rostou v nìm pøevá¾nì jihoameri ké rostliny, pánì Raus hùv
pøedmìt zájmu.
O panu Walteru Raus hovi, spe ialistovi na lobivie, autorovi
knih o ni h, jsem se dozvìdìl nìkolik potøebný h pøedev¹ím ¾ivotopisný h informa í na webu http://goo.gl/L6ieH { èlánek napsal Lumír Král a je dopnìn øadou fotogra í.
Tolik k zahranièním náv¹tìvám, sedli jsme do vyhøátého autobusu a uhánìli zpátky
domù na Moravu.
Po návratu do vlasti byl akorát èas na obìd. Zastavili jsme u motorestu v Pøítluká h.
V¹e pøedem domluvil Petr Metela, aby hom nemìli zbyteèné èasové ztráty. Jídlo bylo dobré,
þdona¹eèiÿ jen kmitali, elkový dojem kazila jen jeji h zmateènost èi nesoustøedìnost, ¾e
nìkolika úèastníkùm nebyli ani pøes pøipomínání s hopni èi o hotni donést, o si objednali.
Napadla mì slova z divadelní hry Hospoda na mýtin e: þNa takové návaly tady nejsme
zaøízení.ÿ
První moravskou nav¹tívenou sbírkou byla ta u pana Marka v nedaleký h Velký h Pavlovi í h. V podlouhlém dvorku za rodinným domkem
má skleník, paøeni¹tì, skalku, malou zahrádku a posezení pod pergolou.
Zde se radovali jak koupì htiv i, tak i ti, kteøí si potøebovali odpoèinout.
Vyu¾ili posezení pod pergolou porostlou vinnou révou s dozrávají ími
hrozny, o hutnali vína a koøalièky èi se jen osvì¾ili vodou. Nìkteøí z nás
si vzpomnìli, ¾e u Markù jsme nebyli poprvé. Na zájezdì pøed nìkolika
lety jsme se zde ji¾ také zastavili.
Dal¹í na¹e esta vedla do Mikulova k panu So hùrkovi. Ten má vìt¹í
zahradu ve svahu a kaktusy v polykarbonátovém skleníku a na balkónì.
Kromì kaktusù pìstuje i sukulenty a na ovo né a zeleninové zahradì i
øadu dal¹í h rostlin, napøíklad tilandsie. Náv¹tìvy se postupnì tro hu
zkra ovaly, proto¾e èas nebyl o hoten se tro hu natáhnout a èekaly nás
je¹tì tøi náv¹tìvy. Neznám dùkladnì tamní zemìpis, pøi tom estování
mi u¾ nìkterá místa, kolem ni h¾ jsme projí¾dìli, pøipadala dùvìrnì
známá. Cesty jsou v¹elijaké a asi se autobusem taky v¹ude nedá dostat
tak, aby to bylo nejkrat¹í a nejry hlej¹í.
Od Mikulova jsme pøejeli do Charvatské Nové Vsi k panu Mi¹keøíkovi. Ten má svùj
skleník postavený na støe¹e. Velké parapety má plné pøevá¾nì mexi ký h rostlin. I pøes
odpolední hodinu bylo je¹tì stále dost horko a málokdo vydr¾el ve skleníku tak dlouho, jak
by sám mo¾ná htìl. Mnozí vdìènì vyhledali klidný hládek dvorku.
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Pan Mi¹keøík nás potom doprovodil do Bøe lavi { èi spí¹e zahrádkáøské osady na kraji mìsta. Tam si nás rozdìlili pánové
Gajda a Ko hman. Jeden z ni h je kaktusáø a ve své hatì má
klubovnu, kde se s házívá výbor bøe lavského kaktusáøského
klubu. Má skleníky a paøeni¹tì, rostliny pìstuje rùznorodé a
podle vyprávìní sbírku pøíli¹ neroz¹iøuje, spí¹e leda o rozdá
mláde¾i, jen kdy¾ má zájem. Velmi výraznou a snad nejfotografovanìj¹í dekora í byl obrovský gruson na spe iálnì upraveném trakaøi.
Paní domá í se o nás vzornì starala, nabídla obèerstvení a propukl dru¾ný hovor,
proto¾e se zde se¹lo nìkolik starý h známý h z døívìj¹ka.
Druhý þzahrádkáøÿ se zabývá hlavnì netøesky a vedle velkého botani kého pøehledu má i hodnì na estováno. Jeho povídání bylo zajímavé,
bylo zøejmé, ¾e je odborník a nad¹ene o o hranu pøírody. Jen¾e to u¾ se
mezitím setmìlo, tro hu o hladilo a byl nejvy¹¹í èas rozlouèit se, nasednout do autobusu a od setmìlé Bøe lavi se vydat na estu k Brnu.
Do Brna jsme se vrátili výraznì pozdìji ne¾ z pøed hozí h zájezdù. Muselo se s tím poèítat a snad nikoho to nemrzelo. Tak bohatý obsah se
nedal stihnout døíve. Hodno ení ne h» si udìlá ka¾dý sám. Bylo dost
pøíle¾itostí, aby si ka¾dý na¹el a vybral, o se mu líbí.
S hùze výboru 13. záøí 2011

Výbor projednával program následují í h ak í a plánoval pøedná¹ejí í na dal¹í èlenské
s hùze. Byl vyhodno en zájezd a shrnuty pøíjemné i nepovedené stránky. Víme, na o si
máme pøí¹tì dát ví e pozor. Byly projednány a pøipraveny zále¾itosti týkají í se zasedání
výboru Spoleènosti a redakèní rady èasopisu Kaktusy. Jedná se hlavnì o návrh ke kooptování Radka Èe ha na místo zemøelého Viktora Taliána. Byli projednáni i mo¾ní kandidáti na
pøí¹tí o enìní Zlatý Alberto, nemáme v¹ak ani výrazného kandidáta ani výhrady k mo¾ným
kandidátùm z jiný h organiza í. V Chrudimi budeme mít i letáèky a plakáty na propaga i
nad házejí ího sympozia. Jeho pøípravì byla ostatnì vìnována rovnì¾ èást s hùze.
Zavírání sezóny v Chrudimi

Tradièní radovánky
Tyto ak e není tøeba zvlá¹» podrobnì rozebírat. Mohl nebo musel by h opisovat z minulý h
roèníkù.
Poslední sobota v záøí vy¹la tentokrát na dva átého ètvrtého. Zavírání sezóny se od
pøed hozí h roèníkù pøíli¹ neli¹ilo. Dokon e ani poèasím { vìt¹inou ten den bývá hezky {
i letos. Obvyklé bylo místo setkání u Pavlíèkù s obèerstvením na zahradì, mo¾nost nákupu
rostlin se slevou { jen se protlaèit pomalu se sunou ím davem, nabídka kaktusáøský h
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potøeb v gará¾ové prodejnì a mo¾nost prohlédnout si sbírku ve sklení í h a v paøeni¹tí h
kolem domu.
Dopoledne fungovala burza v hodbá h a jídelnì fabriky, která se kdysi jmenovala
Transporta, i zde tlaèeni e a babylón, proto¾e náv¹tìvní i a prodej i pøijí¾dìli i ze zahranièí.
V pátek { opìt tradiènì { probíhaly ji¾ jinde zmínìné s hùze výboru Spoleènosti a
redakèní rady èasopisu a na sobotní veèer bylo opìt pøipraveno spoleèenské posezení {
Ca tus Party. O nìm v¹ak psát nemohu nemaje informa e, proto¾e po pøedná¹ká h pospíhám domù. Ani jsem dosud nemìl mo¾nost o hutnat inzerovanou spravova í èesneèku
u Pavlíèkù v nedìli.

Zlatý Alberto { Ing. Ivan Bì»ák
Spoleèenské setkání zahájil v kinosále u potoka Chrudimky místní za¹ti»ovatel Pavel Pavlíèek. Pøivítal v¹e hny náv¹tìvníky a hosty a pøedal slovo pøedsedovi Spoleènosti Jaroslavu
Ví hovi. El Presidento se ujal slova a plo hé krabi e s vystavenou enou. Kerami kou ka hli
se zlatým plí¹kem a reliéfem Vojtì ha Frièe tentokrát pøevzal v nadpise jmenovaný pøedseda
pra¾ského Spolku a jednatel Spoleènosti.

Pøedná¹ková smr¹»
Pøedná¹kové miniodpoledne otevøel ihned po pøevzetí eny Zlatý Alberto Ivan Bì»ák. Podìkoval za udìlené o enìní, pøedstavil se a vyprávìl o své kariéøe a èinoste h.
Následovaly minipøedná¹ky podle programu: Milan Kùrka z Plznì hovoøil o pìstování
mrazuvzdorný h rostlin, Andrzej Mu ha z Polska pøedstavil nové bolivijské parodie, Karel
Pavlíèek vyprávìl o estì do Baja California, Vítìzslav Vlk nás zavedl do hor jihozápadu
ji¾ní Afriky a Libor Kunte s Jaroslavem ©ni erem nám ukázali obrázky a¾ dva et let staré
vzpomínají e na toto období jeji h spoleèného estování. Jako skvìlí vypravìèi a bavièi nezklamali a o¾ivili pøed samým kon em poslu haèstvo èasto unavené nároèným elodenním
programem.
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S hùze výboru 11. øíjna

Výbor se se¹el mimoøádnì o týden døíve ne¾ obvykle a to kvùli sympóziu pøipravovanému
na nejbli¾¹í sobotu. Na poøadu v¹ak byly i informa e o událoste h spojený h s jednáním
výboru SÈSPKS v Chrudimi { mj.: Projednával se napøíklad tisk èasopisu, Spe iálù, Atlasu
a propagaèní h materiálù. Na Zlatého Alberta byl navr¾en a s hválen Jan Glosser z Brna.
Valná hromada bude v Plzni. Èasopis nepodra¾í, jen po¹tovné { vìt¹í balíky... Kromì toho
se probíraly i dal¹í organizaèní zále¾itosti poèínaje listopadovou èlenskou s hùzí.
Výstava v Kromìøí¾i

Jak u¾ se stalo témìø tradi í, domluvilo se nìkolik brnìnský h kaktusáøù a vyrazili spoleènì
na výstavu kaktusù do Kromìøí¾e. þÚèastníky zájezduÿ byli Radek Èe h, Laïa Ka¹par, Jana
Pro házková a Jarka ®ivotská. Leto¹ní výstava probíhala v termínu od 6. 8. 2011 do 14. 8.
2011 v Hrubém skleníku v areálu Kvìtné zahrady. Vstup byl ov¹em uzpùsoben tak, ¾e se do
Kvìtné zahrady nemuselo vùbe hodit. Døíve se výstavy konaly rovnì¾ v Kvìtné zahradì
jen¾e v Rotundì, ta má ale podstoupit rekonstruk i, tak¾e byli kromìøí¾¹tí kaktusáøi nu eni
zvolit tuto mo¾nost. Mohu øí i, ¾e to rozhodnì prospìlo rostlinám, proto¾e v Hrubém
skleníku mají výraznì ví e svìtla.
Výstavní expozi e byla umístìna na kulatý h stole h stejnì jako døíve v Rotundì. Zastoupena byla elá ¹kála druhù kaktusù, a ne hybìlo ani velké pro ento sukulentní h rostlin. Za zmínku stojí na pøíklad rody Astrophytum, Gymno aly ium, Fero a tus, Melo a tus,
Noto a tus a dal¹í kaktusy, ze sukulentù by h jmenoval Agave, Ceropegia, Conophytum,
Euphorbia, Hoodia, Haworthia, Ipomea, Lithops, Stapelia a jiné.
Je vhodné je¹tì sdìlit, ¾e vystavovalo dva et ze tøi eti pìti èlenù kromìøí¾ské organiza e Frailea, o takovém pomìru se nám v Brnì mù¾e jenom zdát. Vystavování se pøe e
netýká ani tak mno¾ství, jako spí¹e prezenta e svý h rostlin a podpory ostatní h vystavují í h. Ne hybìla ani poradenská èinnost a prodej rostlin a to za velmi slu¹né eny. A o
by hom to byli za kaktusáøe, kdyby hom si nìjaký ten suvenýr nepoøídili.
Co mì v¹ak zaujalo nejví e, a mohlo by to slou¾it jako námìt pro brnìnskou výstavu,
byla tombola pro veøejnost. Ka¾dý z vystavovatelù dal do tomboly nìjaký svùj pøebytek,
a náv¹tìvní i si mohli zakoupit los a pøípadnì vyhrát rostlinu dle vlastního výbìru. Klíè
k výhøe spoèíval v tom, ¾e se na ka¾dý den zvolila jiná dvoji e èísel, která slou¾ila jako
výherní. Napøíklad 6 a 9, tak¾e los, který obsahoval jedno èíslo z tì hto dvou, byl výherní.
Urèitì to není ¹patný nápad pro na¹i propaga i.
Závìrem je tøeba kromìøí¾ským popøát, aby jim jeji h úsilí a hu» poøádat výstavy
vydr¾ely.
Text Radek Èe h, foto Jarka ®ivotská
Vlastimil Man { 70 let

Dne 25. 10. 2011 oslavil významné ¾ivotní jubileum ná¹ dlouholetý èlen a kamarád Vlastimil
Man. Vlastík se narodil v Brnì a po návratu z vojenské základní slu¾by se o¾enil a zalo¾il
rodinu. Pra oval jako te hnik v brnìnském Zetoru a¾ do od hodu do dù hodu.
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Vlastík Man se svými kaktusy, foto Marek Najvar

Takto mìli naaran¾ovanou výstavu v Kromìøí¾i { foto Jarka ®ivotská
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Takto pøesazuje velké rostliny Jaroslav Dobiá¹

Ze zájezdu: Záti¹í u Baumgartnerù (foto Jan Ziegrosser) a dvùr u Markù

57

Od dìtství se zajímá o pøírodu, rád ète, kreslí a poslou há
hudbu. Ke kaktusùm se dostal po návratu z vojny po pøeètení knihy Kaktusy a mezi jeho nejoblíbenìj¹í rod patøí
parodie, které pìstuje v men¹í h paøeni¹tí h na zahradì
rodinného domu v Brnì-®ideni í h. Èlenem klubu Astrophytum Brno je od roku 1968, kdy se po nìkolika lete h
náv¹tìv rozhodl stvrdit èlenství podáním pøihlá¹ky. Vlastík byl dlouholetý aktivní èlen výboru klubu a bohu¾el jej
zdravotní dùvody pøimìly v leto¹ním ro e odstoupit.
Mezi jeho velké záliby mimo otrnìnou krásu patøí
vùnì vyøezávaného døeva. Loni jsem s Vlastíkem strávil
týden v ji¾ní h Èe há h, kdy jsme se uèili zpra ovávat
døevo do u¹le htilý h tvarù. Tam jsem Vlastíka poznal
jako skvìlého èlovìka a kamaráda, který dovede trpìlivì
naslou hat a o hotnì skutkem i radou pomù¾e.
Vlastíku, do dal¹í h let Ti pøejeme pevné zdraví,
lásku, spokojenost a radost z kaktusù.
Za Astrophytum Brno Marek Najvar
Jak pøesazovat velké kaktusy bez rukavi

Nejdøíve se musí plánovat, tak jako za stara, o budeme pøí¹tí rok pøesazovat. Pøes zimní
období je tøeba nastøádat nìkolikery dámské punèo háèe, nejlépe ¹estery, i ví e. Ty dlouho
nevydr¾í a ka¾dou hvíli pou¹tìjí oka. Tak¾e za zimu ¾ádný problém. Je dobré se domluvit
se ¾enou, aby nám je vìnovala a nemuseli jsme lovit v ko¹i na odpadky.
A na jaøe mù¾eme pøesazovat. Kaktus omotáme ve spodní èásti punèo hami, mù¾eme
je na sebe navázat, jak se nám to podaøí, hlavnì, ¾e to bude viset. Trny projdou punèo háèi
a ani pod tíhou rostliny se nepolámou, váha se rozlo¾í. Kaktus þobìsímeÿ jako na Západì
pøes nìjakou vìtev do vý¹ky, která bude pohodlnì vyhovovat pro na¹i prá i. Mù¾eme pod
nìj dát stolek, aby hom se nemuseli hrbit. Nyní mù¾eme sklepnout kvìtináè, vyklepat zem
a sáhneme-li do koøenù no¾em, mù¾eme klidnì ne hat kaktus nìjakou dobu viset, ne¾
øezné rány zas hnou. Nakone pod rostlinu posadíme vìt¹í kontejner s novou zemí a kaktus
obsypáváme, a¾ je úplnì zasazený.
Punèo hy se dají pou¾ít u kaktusù s rovnými i mírnì zahnutými trny. Ov¹em u ferokaktusù s poøádnými háky, s trny dlouhými a¾ 10 m, jako napø. hamata antusu, by to pou¾ít
asi ne¹lo.
Jaroslav Dobiá¹
Za skvìlý nápad a za jeho poskytnutí dìkuji pøíteli Dobiá¹ovi. Sám by h jen doplnil nìkolika slovy { tak velké
rostliny si e nemaje, ¾e u tì h men¹í h, sotva v¹ak udr¾itelný h dvìma rukama se mi velmi dobøe osvìdèily
døevìné kolíky rùzný h tlou¹tìk na¹típané sekyrou. Ty se polo¾í pøes otvor kvìtináèe, na nì se posadí rostlina
a mù¾eme kolem ní sypat zeminu a dal¹ím kolíkem po¹»ou hávat a tlaèit mezi koøeny a na ménì pøístupná
místa. Stejným zpùsobem mù¾ete rostlinu s èistými koøeny ne hat pros hnout nìkolik dní pøed zasazením.
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Obrázek veliký, pøeveliký
K této úvaze mì pøivedla zmínka Romana Staníka o tom, ¾e snímky do své prezenta e na sympózium ne hal
v pùvodní velikosti a tedy soubor ohromnì narostl,

o¾ zpùsobilo, ¾e se ná¹ poèítaè zadý hal a ne htìl

zpoèátku spolupra ovat. To¾ nìkomu pro pøipomenutí a nìkomu jako vì

z ela novou popovídám nì o

o rozli¹ení obrázkù, o tom, jak souvisí s jeji h velikostí a kdy a proè má být men¹í nebo vìt¹í.

Digitální obrázek je sítí obrazový h bodù (pixel = pi ture element), které mají svou pøesnou
polohu a nesou informa i o barvì. O tom se lze pøesvìdèit, kdy¾ obrázek v prohlí¾eèi
zvìt¹ujeme stále ví e, a¾ se rozlo¾í do sítì barevný h ètvereèkù.

Barevná hloubka
Pro úèely tohoto èlánku jde o pomo ný, ménì dùle¾itý údaj. Budeme zde uva¾ovat 24bitovou barevnou hloubku, o¾ je nejroz¹íøenìj¹í a nejpou¾ívanìj¹í formát pro digitální obrázky.
Znamená to, ¾e ve 24 bite h (tøe h Byte h) jsou ukryty informa e o hustotì základní h barev pro aditivní mí hání, tedy èervené, modré a zelené (R, G a B). Matematikové si mezitím
ry hle spoèítali, ¾e toto mno¾ství informa e doká¾e urèit jednu z témìø 16,8 miliónu barev
pro ten který pixel.

Rozli¹ení, tro ha matematiky
Mno¾ství pixelù v obrázku udává jeho rozli¹ení. Èím vy¹¹í rozli¹ení, tím ví e detailù doká¾e
obrázek pojmout. Rozli¹ení se dá popsat rùznými údaji. Napøíklad 800 × 600. Nebo tøeba
12 megapixelù. Nebo tøeba Full HD. Co to znamená?
Údaj daný souèinem (800 × 600) udává poèet obrazový h prvkù na ¹íøku a na vý¹ku.
Takový obrázek zabere tøeba ètvrtinu obrazovky. Ikonka na plo¹e má rozmìr tu¹ím 32 × 32
pixelù.
Kdy¾ èísla spolu vynásobíme, zjistíme poèet pixelù. V prvním pøípadì to bude 480 000
pixelù neboli témìø pùl megapixelu.
®e je vám toto oznaèení povìdomé? Jistì. jde o údaj na fotopøístrojí h, který oznaèuje
maximální rozli¹ení snímaèe. V souèasné dobì se pohybuje vìt¹inou v jednotká h MPx.
Zde se hodí opìt pøíklad. Snímaè se 12 MPx zaznamená 12 miliónù obrazový h bodù, tedy
obrázek o velikosti napøíklad 3000 × 4000 bodù.
A u¾ se je¾í les rukou matemati ký h koumákù, kteøí si bleskovì spoèítali, ¾e 12 milionù krát tøi bajty je asi 30 MB a ¾e tak velký h obrázkù do poèítaèe mnoho nevejde. ... A ¾e
mají taky 12megový fo»ák a jeji h fotky mají kolem 4 MB. Dobøe, odskoèíme si a vlo¾íme
podkapitolku:

S kompresí nebo bez
A mají pravdu, poètáøi jedni! Oni v¹ak mluví o formátu JPEG (té¾ JFIF, JPG), o¾ je taková
drobná igna. Program ukládají í obrázek v tomto formátu jednodu¹e èást obrazový h dat
zahodí. Velmi zjednodu¹enì se to dá pøedstavit takto: Program ulo¾í napøíklad ka¾dý ètvrtý
pixel z ka¾dé ètvrté øady. Ostatní zahodí. Ulo¾í jen 1/16 v¹e h pixelù Prohlí¾eè si naopak
hybìjí í body dopoèítá, interpoluje a ty þvymy¹lenéÿ barvièky zobrazí. Tomu zpùsobu se
øíká ztrátová komprese { ztrá í se pøi nìm èást obrazový h informa í. (Ve skuteènosti
komrpese JFIF funguje tro hu jinak, pøíklad je jen pro zjednodu¹enou pøedstavu.)
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V pøípade h, ¾e ne h eme pøijít o ¾ádné obrazové detaily, musíme obrázek ulo¾it ve
formátu beze ztrátové komprese. Takové jsou napø. TIFF, PNG nebo rùzná náøeèí RAW.
Obrázky obsahují jemnìj¹í detaily a dají se potom pøípadnì mnohem efektivnìji upravit na
poèítaèi. Musíme jen poèítat s tím, ¾e zaberou ví e místa na úlo¾i¹tí h.

Kdy, o a proè
Velmi lete ky nìkolik pøíkladù:
• Desítky pixelù { ikonky, miniatury
• Stovky pixelù { obrázky na webové stránky, náhledy pro ry hlé prohlí¾ení na
obrazov e
• Full HD { 1920 × 1080 { tedy a 2 megapixely { televizní obrazovka
• O nì o ví e { lep¹í monitory k poèítaèùm
• Tisí e pixelù (napø. 4000 × 3000) { 12MPx fotosnímaè

DPI
A aby to nebylo zase tak jednodu hé, zmíním pro úplnost je¹tì jednu velièinu. Pro zmìnu se
jmenuje rovnì¾ rozli¹ení. Nejde v¹ak o absolutní èíslo, nýbr¾ o hustotu pixelù na jednotku
délky. Ujalo se pro ni oznaèení DPI (Dots Per In h) { tedy teèek na pale . (Pamìtní i otøou
slzu pøi vzpomín e na staré fotogra ké èasopisy, kde se psalo o poètu èar na milimetr.)
Nìkolik pøíkladù:
• 72 DPI { faxový záznam
• 300 DPI { barevný tisk (pro 12 m obrázek staèí fotka o ¹íø e 1500 pixelù)
• 600 DPI { jemný èernobílý tisk
• tisí e DPI { hodnì fajnové skenování, zejména lmù

Jak zmìnit rozli¹ení
A jsme zase na zaèátku. Máme-li fotogra e poøízené na 12 MPx, je zbyteèné je promítat 2MPxovým projektorem. Pouze zabírají místo a strojový èas. Je tedy na místì snímky
þzmen¹itÿ. Jak na to?
• Gra kým programem { napø. Gimpem. Obrázek otevøeme, provedeme pøípadné úpravy a pou¾ijeme funk i Velikost obrázku (mù¾e se jmenovat tøeba Pøevzorkovat, Resize, Resample apod). V dialogovém rámeèku zadáme velikost,
vybereme metodu a spustíme pøíkaz. Výsledkem je zmen¹ený obrázek. Teoreti ky
by ¹lo i zvìt¹ovat, ale není to skoro k nièemu, detaily tím nepøidáme. Tento postup
se hodí pro obèasné pou¾ití. Na desítky èi stovky fotek pøene háme døinu strojùm:
• Dávkové zpra ování, bat h pro essing { umí je nìkteré programy, napøíklad
oblíbený IrfanView. Popis by byl nad ráme tohoto povídání
• Dávkové zpra ování skriptem { podobné jako pøed hozí, nemusíme se v¹ak obtì¾ovat klikáním. Pouze spustíme jednou napsaný skript. Vyu¾ívají se napøíklad
pøíkazy programu ImageMagi k.
Pro jistotu pøipomínám, ¾e takové úpravy patøí dìlat na kopií h obrázkù a originál si ponehat. Mohl by nìkdy hybìt.
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Pro dlouhé zimní veèery nad obrázky u poèítaèe
Mo¾ná to znáte i vy. Hledáte fotku s urèitou osobou a øíkáte si: Bylo to tam a tam, nìkdy v ro e 06 { nebo snad
08 { nebo dokon e pøedloni? Pro házíte desítky adresáøù, stovky fotek a nakone

mo¾ná najdete. { To jako

redaktor Azetu znám velmi dobøe a zhruba ètyøikrát do roka takové problémy øe¹ím.

I ukázal mi syn program, který podle jména znám u¾ dlouho { Pi asa { a po pøekonání
drobné nedùvìry jsem sedl na zadek.
Pi asa se po nainstalování zeptá na úlo¾i¹tì fotogra í. Nejprve vám nabídne { nebo vás
napadne { prohlí¾et obrázky. První vlastností, její¾ hytrost o eníte, je ry hlost zobrazování.
Program toti¾ bystøe odhadne, který obrázek bude pøi prohlí¾ení dal¹í na øadì, a zku¹enì
si jej natáhne do operaèní pamìti pøedem. V okam¾iku, kdy dáte pokyn k jeho zobrazení,
uvidíte jej na obrazov e mnohem døíve, ne¾ pøi obvyklém zpùsobu naèítání.
Aby h se v¹ak vrátil k fotogra ím lidí. Program je vybaven funk í pro rozpoznávaní lidský h tváøí a pro jeji h srovnávání. Umo¾ní vám pojmenovat si lidi na va¹i h fotogra í h a
na základì podobnosti navrhne dal¹í. Vy je mù¾ete jen potvrdit a tím pojmenovat. (Pøípadnì
je mù¾ete pøejmenovat nebo prostì návrh zamítnout.) To se nedá popsat, vyzkou¹ejte. Ze
své drobné zku¹enosti mohu øí i, ¾e se mýlí jen velmi vzá nì.
Nevyzkou¹el jsem v¹e hno maje zrovna pilno s pøípravou Azetu. V¹iml jsem si jen, ¾e
(bez nároku na úplnost):
• Program je k dostání zdarma pro Windows i Linux, snad i pro Apple.
• Obsahuje i jednodu hý editor obrázkù
• Umí vytváøet kolá¾e, videoprezenta e, pøipravit snímky pro tisk
• Umo¾òuje geoloka i, ukládání komentáøù, vytvoøit webové album
• Co do identi ka e lidí je velmi pøesný
• Na ovládání se dá brzy zvyknout a je elkem pohodlné
Nakone { budu-li mít nìkdy hvilku, zkusím vypátrat, zda program Pi asa neumí tøeba
rozli¹ovat i kaktusy a pøiøazovat je na základì podobnosti␁ Nebo jste to ji¾ zkou¹eli a jen
se stydíte o zku¹enosti podìlit? Ale jdìte... Tady vás nikdo nekousne. Naopak! Budu velmi
vdìèný za poznatky a zku¹enosti.
Jak jsme stìhovali kaktusy

Dne 9. 10. 2011 se uskuteènila pro mne velmi zajímavá událost. Mladí èlenové Astrophyta
byli po¾ádáni o pomo pøi stìhování kaktusù na zimovi¹tì od jednoho star¹ího zaslou¾ilého
èlena. Aby h byl ve výètu úplnì pøesný, zúèastnil se i jeden èlen jihlavské organiza e, který
byl v Brnì na náv¹tìvì po sobotním sympoziu. Celkem nás bylo pìt mu¾ù a jedna zástupkynì
nì¾ného pohlaví.
Nebudu hodit kolem horké ka¹e, pomáhali jsme stìhovat u Josefa Odehnala, který
má po opera i zad. Spousta z vás Pepovu sbírku zná, tak¾e si tu námahu jistì dovedete
dobøe pøedstavit. Pepa jako vzorný hostitel nás v mrazivém nedìlním ránu pøivítal velmi
dobrou slivovi í, kterou jsme si opravdu zaslou¾ili, bylo toti¾ pod nulou. Po zahøívají ím
lektvaru jsme si prvnì prohlédli sbírku a byli nu eni si vybrat nìjaký ten suvenýr. Asi o pùl
deváté vypukl kolotoè. Pepa si to øídil a my skládali, nosili, pøeskládávali a tak stále dokola.
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Kdo nemá stálé stanovi¹tì svý h oblíbený h rostlin a na zimu stìhuje, tuto èinnost zná jako
své boty. Netroufám si odhadnout, kolik kubíkù zeminy jsme elkem pøemístili, ale jistì
to bylo hodnì. Díky dobré organiza i nám ¹la prá e dobøe od ruky. Zaèali jsme velkými
kytkami, které jsme stìhovali ze skleníku do domu. Uvolnìné místo jsme zaèali postupnì
zaplòovat prodejními kytkami z fóliovníku vedle skleníku, z dal¹ího skleníku a rostlinami ze
tøí pøístøe¹kù. Co ¹lo sesadit, jsme sesadili a neustále dokola nosili a rovnali. Je¹tì ¹tìstí ¾e
Pepa, kdy¾ stavìl skleník, ne hal v èele posuvné okno, které nám stìhování výraznì ulehèilo.
Je¹tì by h zmínil, ¾e Pepa zimuje ve skleníku a doma, dá se øí i, kde se dá. Následovalo
stìhování rostlin rodù Rebutia a Gymno aly ium. Rebutie jsme nosili do skleníku na parapet
a gymna do gará¾e. Pepovi slou¾í gará¾ jen na zimování kaktusù. V tom mno¾ství ani
mo mo¾ností nezbývá a tak je vyu¾ito ka¾dého prostoru do posledního volného místa.
Po vydatné svaèin e jsme nepolevili. Kdy¾ to shrnu, pøesunuli jsme asi osmdesát pro ent
sbírky. Nosili jsme od asi pùl deváté do pùl druhé. Potom jsme byli pozváni na pozdìj¹í
obìd. Byl to pøíjemný odpoèinek. Závìrem jsme si je¹tì prohlédli na¹e dílo a s vìnovanými
rostlinami jsme se odebrali k domovu. Osobnì by h øekl jen tolik, ¾e Pepovi to mno¾ství
vùbe nezávidím. To u¾ není koníèek, ale hodnì poøádný a tì¾ký kùò.
Radek Èe h

Jak se èe¹ou Lophophory
Zmínka Emila Va¹íèka pøed èlenskou s hùzí o tom, jak èesal lofofory mì pøimìla k tomu, aby h na pøedposlední

hvíli zmìnil kytku tohoto èísla. Byla to pro mì zároveò nádherná pøíle¾itost pøipomenout si kouzlo

èe¹tiny. Slovo èesat oznaèuje jak úpravu vlasù, tak v nedávný h týdne h aktuální sklizeò ovo e. Proto¾e se
Emil ne hal pøesvìdèit a bleskovì mi poslal krátké povídání, rád mu na tomto místì symboli ky pøedávám
slovo.

Lophophory neèesané a naèesané a jeji h údr¾ba
V podzimní h dne h, kdy máme kytièky zazimované, topení a zateplení je pøipravené na
zimní provoz, zbývá ví e èasu na kontrolu kytek, které se vyhnuly ne htìnému pøebývání
v paletovém systému pod regály. Tedy u tì h ¹»astný h kaktusáøù, kteøí mohou zimovat
rostliny na stejném místì, kde jsou po elý rok. U mne se to týká i lofofor, který h jsem za
léta kaktusaøení shromá¾dil takové mno¾ství, ¾e zaèínám uva¾ovat o sní¾ení jeji h poètu ve
své sbír e.
V¹e hny jsem shromá¾dil na jednom místì a jako v poslední h lete h jsem si je tak pøipravil na sbìr semínek a zu¹le htìní jeji h vzhledu. Kvùli èasové tísni jsem letos nespra¹oval
a neèekal jsem tedy ¾ádný velký sbìr semen. Na vzhled rostlin si v¹ak velmi potrpím. Na
sním í h vidíte nejprve neupravené kadeøe a vedle po sklizni a po úpravì zubním kartáèkem
{ star¹ím a hlavnì mìkkým. Tak nedoká¾e rostliny nakadeøit ani Matka Pøíroda.
Dal¹í obrázky kvìtináèku 8 × 8 m ukazují, ¾e se napøíklad nevyplatí pøelití vodou
bìhem roku. Ètyøi odøíznuté hlavièky mo¾ná sotva do¾ijí jara. Poslední zábìry ukazují, jak se
s tím nìkteré rostliny dokázaly vyrovnat po svém. Vìtrání si zajistila sama. Vy¾ádala si v¹ak
o¹etøení koøenù. Naèervenalá místa bylo tøeba vy¹krábat a o¹etøit hliníkovým prá¹kem a
dnes ji¾ vzá ným Fundazolem. Tato kytka zøejmì pøe¾ije díky vèasnému zásahu. Pamatujte,
¾e není dobré trápit vìt¹í lofofory nedostatkem místa a pøebytkem vody.
Emil Va¹íèek
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Sympózium
Poslal mi Radek Èe h { a patøí mu za to velký dík { pøehled organiza í a zastoupení jednotlivý h èlenù na
sympóziu v Brnì. Ví e informa í zejména o prùbìhu se tentokrát nevejde. To¾ se tì¹te na pøí¹tì.

Celkem se sympozia zúèastnilo 96 lidí ze 14 organiza í.

Organiza e

Poèet Podíl v %

Brno
Bøe lav
Frýdek-Místek
Ostrava
Palkovi e
Praha
*) + 8 po 1 (1,05 %)
Hosté

63
3
3
3
2
6
8
8

Celkem

96

66,31
3,16
3,16
3,16
2,11
6,32
8,40
8,42

Brno Ostatní
63
33
65,26 % 34,74 %

*) { Bratislava, Dìèín, Jihlava, Prostìjov,
Pøerov, Spi¹ská Nová Ves, Trenèín a Vla¹im.

Zastoupení organiza í a lidí podle národnosti
Národnost Èeská Moravská Slovenská Ostatní
Organiza e
5
Pro ent
33,33
Jednotliv i
10
Pro ent
10,54

6
40
75
77,89

3
20
3
3,15

1
6,67
8
8,42
Radek Èe h

Zprávièky v¹elijaké
Pøed samým kon em se je¹tì musí vejít nìkolik oznámení posbíraný h z nejrùznìj¹í h zdrojù.

Oznámení pøedsedy Spoleènosti Jaroslava Ví ha
Výbor Spoleènosti èeský h a slovenský h pìstitelù kaktusù a sukulentù (SÈSPKS) oznamuje, ¾e od ledna 2011 budou struèné obsahy èlánkù z èasopisu Kaktusy uveøejòovány
na o iální h stránká h Spoleènosti www.cs-kaktusy.cz. Výbor Spoleènosti umo¾òuje
tímto zpùsobem pøiblí¾it obsah èasopisu Kaktusy i tìm individuálním nebo sympatizují ím
pìstitelùm kaktusù a sukulentù, kteøí nejsou èleny Spoleènosti.

Historie kaktusáøství na webu
Dostal jsem pøeposlaný mail od KK Èelákovi e s adresou stránky http://goo.gl/I7kqN,
kde je publikována Historie kaktusáøství v ÈSR, ÈSSR, ÈR a SR zamìøená na vznik
SÈSPKS zalo¾ené 6. 10. 1999 a je ji mo¾no doplòovat (pøes webmastera Ing. Tra nu),
jak o tom informoval Zdenìk Èervinka na výborové s hùzi v Chrudimi. Zejména pamìtní i by se na to mìli podívat a pøípadnì upøesnit histori ká data, seznamy úèastníkù ap.
nebo zde doplnit nepublikované události. Pokud pøizvete k spoluprá i i kaktusáøské kluby
z Va¹eho regionu (pøíp. jim adresu stránek po¹lete), mohli by hom je¹tì za hránit mnoho
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enný h informa í. Pamìtní i od házejí a s nimi i histori ká fakta. Pøedem v¹em dìkuje za
spoluprá i J. Ví h

Zakázané kaktusy
Takto jsem si v prvním èísle Azetu roèníku 2010 a v následují ím období pra ovnì pojmenoval rostliny obsahují í psy hotropní látky a tedy spadají í pod ne hvalnì proslulé
naøízení vlády. Strhla se kolem toho diskuse a øada opatøení, a kdy¾ se zaèalo zdát, ¾e
po planém hlá holení bude zále¾itost za¹lapána do bahna, zatím o mo¾nost pøípadného
postihu èi ¹ikanování pìstitelù kaktusù nadále potrvá, poslal mi Laïa Ka¹par odkaz na èlánek http://goo.gl/S0wKZ, podle nìho¾ zaèalo mo¾ná svítat na lep¹í èasy. Ministerstvo
spravedlnosti údajnì navrhuje vy¹krtnout rostliny obsahují í meskalin z èerné listiny.
Jakmile najdu hvíli èasu, projdu si nejnovìj¹í právní aktualiza e vèetnì naøízení vlády
a napí¹i podrobnosti.
Neve¹lo se

Tentokrát se po tro¹e maèkání a mazání ve¹lo bezmála v¹e hno. Zbyla mi jen reportá¾ ze
sympózia a jeden darovaný èlánek, který v¹ak potøebuje je¹tì doplnit a ovìøit.
A proto¾e se uzavírá poslední leto¹ní Azet, vyu¾ívám rád tuto pøíle¾itost k tomu, aby h
v¹em vám { ètenáøùm i pøispìvatelùm, èlenùm klubu i neèlenùm, v¹em lidem dobré vùle i
tìm ostaním popøál radostné a klidné vánoèní svátky a ¹»astné vykroèení do nového roku
2012. A jaký první krok, takový a» je i ka¾dý dal¹í. A pohodu a radost a Lásku a Slun e...

Takto ulo¾ili pomo ní i kaktusy k zimnímu spánku u Odehnalù, foto R. Èe h

Azet { zpravodaj Klubu kaktusáøù Astrophytum Brno { Neprodejné { Redak e, jazyková úprava,

sazba: Josef Polá h { sazba systémem TEX s pou¾itím písma Lido { tisk: Tiskárna Ka¹par { vytvoøeno
s pou¾itím legálního a svobodného softwaru { ani¾ bylo vìdomì ublí¾eno ¾ivým tvorùm { v èlán í h
byly opraveny jazykové a typogra ké hyby, beze zmìny smyslu sdìlení, není-li uvedeno u pøíspìvku
jinak { pøipomínky, námìty, pøíspìvky prosím na adresu josef@polach.org
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