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Dívaje se na patná t se¹itkù Azetu, které jsem tu s vámi a pro vás za ètyøi roky napsal
a nemoha vymyslet kloudný nadpis pro tento úvodníèek { èi spí¹e nes hopen vybrat ten
nejvhodnìj¹í, zaèínám sestavovat první èíslo mého pátého roèníku.
Mírný a su hý podzim nás posunul do zatím nevýrazné a milosrdné zimy. Na sníh se
musíme jít podívat na hory, kon em minulého roku se i na Vysoèinì ukázal jen kratin e.
Zaèínáme rok oèekávaný v mnoha ohlede h jako pøelomový. Pomineme-li hlouposti
o kon i svìta, je¾ jsou pouze úèelovou misinterpreta í pøe hodu dvou vìkù, oèekáváme
zmìny skoro v¹ude. V na¹em klubu nás letos èeká pøedev¹ím doplnìní výboru. Ve spoleènosti si zaèínáme zvykat na dopady zmìn, k nim¾ nás nutí neodpovìdné a hrabivé hování
vr hnosti a nanèníkù. A ve svý h ¾ivote h urèitì ka¾dý najdeme nìjakou zmìnu, doufejme,
¾e k lep¹ímu.
Pøidám pøipomínku dìní ve spoleènosti u nás a ve svìtì: Slovem roku 2011 bylo vyhlá¹eno þodklonitÿ (pøevést nanèní prostøedky do nenápadna). Ví e ne¾ rok dopøedu se
zaèíná mluvit o prezidentské volbì. Maïarsko (mo¾ný íl na¹eho letního zájezdu) bylo ji¾
nìkolikrát na poèátku velký h evropský h zmìn. Nyní se zbavuje nìkterý h omezují í h
závislostí (brání se napø. diktatuøe Mezinárodního mìnového fondu), o¾ se po hopitelnì
nelíbí Evropské komisi. Ta Maïarsko obviòuje a sna¾í se je þumravnitÿ. Vyvine se z tamní h
událostí nì o významného i tentokrát? Taky nám umøel bývalý prezident (Havel). Jen díky
¹iroké podpoøe internetové veøejnosti a významný h serverù (Google, Wikipedia) se podaøilo zatím odvrátit pøijetí ameri ký h zákonù SOPA a PIPA prosazovaný h pod záminkou
boje proti tzv. pirátství. Je to jen mùj dojem nebo i vám pøipadá, ¾e nám zase nìkdo h e
diktovat, o mù¾eme a o nesmíme (dìlat, øíkat, psát, myslet si...)?
Nejvy¹¹í èas vrátit se zpìt ke pøedmìtu na¹eho zájmu { ke kaktusùm a spoleèenskému
dìní kolem ni h. Máme poslední pøíle¾itost si za dlouhý h veèerù nì o pøeèíst, v klidu
pøipravit na nad házejí í sezónu, promyslet, o a jak udìláme a tøeba i napsat pár øádek do
zpravodaje. Nìkteøí tak uèinili, zaè jim upøímnì dìkuji. Uvidíte sami. Lidé, ètìte.
Pohoda, hezký den
Josef

Letem skrze sympózium
V minulém èísle se témìø nedostalo na øíjnové sympózium. tentokrát je pøipomeneme pouze
velmi struèným pøehledem a nìkolika fotogra emi. Nebyl by si e velký problém pøepsat
nì o ze zvukový h nahrávek, ¹estná t stránek Azetu nás v¹ak ponìkud svazuje.
Program sympózia tvoøily jako obvykle ètyøi pøedná¹ky. Byly sestaveny tak, aby pokryly
zájem pokud mo¾no o nej¹ir¹ího spektra poslu haèù. Roman Staník ze Slovenska vyprávìl
o svý h está h do Chile v lete h 2004{2010. Vojtì h My¹ák nás pøenesl do Mexika a
svou pøedná¹ku ilustroval velmi kvalitními fotogra emi. V Mexiku a ve Spojený h státe h
ameri ký h zùstal po polední pøestáv e i Zlatko Janeba, pøedmìtem jeho zájmu byly v¹ak
pøevá¾nì sukulenty. Poslední pøedná¹ejí í Stanislav Stu hlík se zase vrátil na jih. Rozebíral
systematiku rodu Noto a tus.
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Èlenská s hùze 4. listopadu
S hùzi vedl Petr Metela, proto¾e pøedseda Stu hlík byl v té dobì zrovna na opaèné zemské polokouli. Struènì zhodnotil sympózium, zmínil nedostateèné ozvuèení, o¾ vzniklo
nedorozumìním se správ i objektu a nedostateèným projednáním. Ozvuèení mohlo být
k dispozi i, jen jsme nemìli dostatek informa í. Pøí¹tì budeme pouèeni.
Dále Petr oznámil doplnìní Radka Èe ha do výboru Spoleènosti. Tím dr¾íme stálý poèet zástup ù za ná¹ klub. Na zasedání výboru Spoleènosti byl navr¾en pra¾skou organiza í
na výroèní enu Zlatý Alberto brnìnský kaktusáø Dr. Gloser.
Èlenové klubu si oprávnìnì stì¾ovali na sní¾enou kvalitu projek e na sympóziu kvùli
nedostateènému zatemnìní. Bylo zdùvodnìno tím, ¾e èlenové výboru nav¹tívili místo konání sympózia v odpolední h hodiná h a za de¹tivého poèasí, svìtelné podmínky se proto
jevily velmi pøíznivì. Sympózium v¹ak probìhlo za krásného sluneèného dne.
Jiøí Peòás poté pøeèetl vyúètování sympózia. Podle pøedpokladù jsme skonèili mírnì
v mínusu. Je zámìrem klubu nadále sympózia poøádat.
Do tomboly tentokrát pøispìli Laïa Ka¹par a pánové Ka¹parovský, Trtílek, Hlavatý a
Rozsypal.
Hlavním bodem programu byla pøedná¹ka Josefa Odehnala, který strávil tøi mìsí e v Austrálii a dal¹í mìsí na Novém Zélendu. Nároènou
estu absolvoval se svým bratrem a ¹vagrem, zaèali v Melbourne, pokraèovali pøi pobøe¾í na západ a postupnì objeli pùjèeným autem elý kontinent. Vyprávìní bylo pestré a zajímavé, esta nároèná a dobrodru¾ná
a fotogra e rovnì¾ zajímavé a kvalitní. Ne¹lo jen o pøírodovìdnou pøedná¹ku, dozvìdìli jsme se i hodnì o dìjepisu zemì. Ukázalo se, ¾e jednou za èas je dobré zpestøit program pøedná¹ek nìèím nekaktusáøským.
Zejména kdy¾ pøedná¹í zku¹ený estovatel a dobrý vypravìè.

S hùze výboru 15. listopadu
Výbor se se¹el mimoøádnì v restaura i Tinto, proto¾e pøedseda stále je¹tì estoval po Brazílii. Byla vyhodno ena minulá s hùze, projednány bì¾né organizaèní zále¾itosti, pøedneseny
a prodiskutovány nìkteré návrhy a naplánovány slu¾by na pøí¹í s hùzi.

Èlenská s hùze 2. prosin e
S hùzi vedl opìt navrátiv¹í se pøedseda Stu hlík. Informoval o revizi vládního naøízení
o þzakázaný hÿ kytká h, o vítìzství v soutì¾i Spoleènosti o nejlep¹í klubový web (info dále).
Dozvìdìli jsme se o nové knize Kunteho, Gratiase a Pavelky { En yklopedie kaktusù a
jiný h sukulentù, je k dostání za a 1500 Kè. Dal¹í knihu vydal Pavel Heøtus { Svìt tilandsií
a prodává se za 1200 Kè. Do hází ke zmìnì vydavatele Atlasu kaktusù { od Pavla Pavlíèka
pøevzala Spoleènost. Platit je mo¾no osobnì St. Stu hlíkovi (pokladníkovi Spoleènosti),
u¹etøíte na poplat í h. Byla oznámena pøedná¹ka na leden { Hovory H { druhá èást. Pøed
s hùzí bylo mo¾no zaplatit èlenské pøíspìvky, mnozí toho vyu¾ili. Distributor tiskovin Karel
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Ka¹párek vyzval zájem e o slovenský èasopis, aby se nahlásili. byla vylosována tombola, do
ní¾ tentokrát pøispìli Emil Va¹íèek a Jan Ziegrosser.
Pøedná¹ku mìl Pavel Heøtus, který nám není neznámý. Jednak jsme jej
nav¹tívili pøed nìkolika lety na zájezdì a poté nám pøedná¹el o svý h
está h po ji¾ní Ameri e. Tentokrát se pøenesl do Evropy a to netradiènì na jih. Do ji¾ní Fran ie, Itále a do Monaka. Cílem bylo sjednat
ob hodní kontakty a kontrakty a dostat do na¹i h sbírek ménì známé
rostliny. Zaèali v pohranièním mìsteèku Ventimiglia ( rma Ca tusmania) úplnì na západì severní itálie.
V Monaku v botani ké zahradì Jardin Exotique se osobnì setkali
se ¹éfem botani ké zahrady a mohli vidìt i bì¾nì nepøístupná místa
zahrady. Z navázaného kontaktu posléze vyplynulo pozvání na následují í ak i.
Dal¹í rok se zúèastnili jako jedni ze dvaná ti vystavovatelù pøehlídky Expo Ca tus za
úèasti mona kého kní¾ete.
Byla to skvìlá pøíle¾itost nejen pro vlastní prezenta i, ale rovnì¾ pro poznání, jak to
dìlají jinde.
Pøi náv¹tìvá h rem poznávali, jak se rostliny aran¾ují, prezentují a prodávají. Mezi
zajímavými a nápaditými rostlinami a pøedmìty byly ov¹em zhusta aran¾e po hybné a¾
kýèovité. Ob hod je ob hod. Dozvìdìli jsme se i nìkteré te hni ké nty a metody. Nìkteré
kombina e rostlin v aran¾í h byly bizarní a pìstitelsky ponìkud neprakti ké. Holt jiný kraj
{ jiný mrav.
V elku byla pøedná¹ka velmi zajímavá. Pavel Heøtus je dobrý a vtipný vypravìè, dokázal
se prosadit i bez ozvuèova í te hniky, kterou se nám ani tentokrát nepodaøilo o¾ivit.

S hùze výboru 13. prosin e
Výbor zasedl opìt u pøedsedy Stu hlíka. Probíraly se závaznì zále¾itosti, které byly minule
pouze navr¾eny a nezávaznì prodiskutovány. Vrátili jsme se i k nedostat ím na sympóziu. Zatemnìní vyøe¹íme zakoupením a pou¾itím tmavé fólie. K pøetrvávají ímu nedostateènému ozvuèení pøedná¹ek a sympózia bylo opìt navr¾eno poøízení vlastní ozvuèova í
soupravy v enì asi deseti tisí Kè. Rozhodnutí bylo i tentokrát odlo¾eno s tím, ¾e na sympózium je pøislíbeno zapùjèení místního zaøízení, o nìm¾ jsme nevìdìli a na s hùze se
pokusíme po¾ádat o zprovoznìní univerzitního vybavení.
Výbor o enil nabídku a slib Jiøího Peòáse, ¾e vìnuje klubu ¹est beden kaktusù, pro nì¾
nemá místo. Èást vyu¾ijeme do tomboly a zbytek prodáme na výstavì ve prospì h klubu.
Na kone prosin e byla domluvena mimoøádná neformální s hùze výboru. Dohodnuto, ¾e pozveme bývalé èleny a navr¾ené kandidáty.
Jiøí Pavlík vzkázal, ¾e ze zdravotní h dùvodù nebude ví e pra ovat v revizní komisi.
Byly projednány a naplánovány následují í ak e klubu. S hùze, volná tribuna, navr¾en
(a pozdìji potvrzen) termín výstavy kaktusù na 26. 5{3. 6. 2012 na obvyklém místì.
Byl s hválen nákup externího pevného disku pro ar hiva i digitální h dat klubu. Zajistí Radek Èe h s ohledem na mimoøádnì pohyblivé eny.
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Èlenská s hùze 6. ledna 2012
První leto¹ní èlenskou s hùzi uvedl pøedseda Stu hlík a po¾ádal, aby hom se zamysleli nad
mo¾ností sehnat dobrého aran¾éra/-y na výstavu.
Petr Metela oznámil, ¾e Bla¾ej Stra¹ifták a sloven¹tí kaktusáøi hystají zájezd v polovinì kvìtna a zajímají se o náv¹tìvy sbírek v Brnì a okolí. Bude to asi dva et osob.
Pøedseda pøinesl perlièku { pozdrav paní kantýnské z Vlnìny, kde pøed mnoha lety
probíhaly s hùze a pøedná¹ky.
Markéta Filipová pøispìla zprávièkou, ¾e v Chi agu nav¹tívila s hùzi tamní h kaktusáøù. Dozvìdìli jsme se, ¾e z desetimiliónového mìsta se ji h se¹lo 14. Markéta vyprávìla
o na¹í èinnosti a mo¾ná se doèkáme èláneèku do Azetu, jak pøislíbila.
Do tomboly pøispìli rostlinami Jaroslav Ka¹parovský a Emil Va¹íèek.

Hlavní èástí s hùze nebyla tentokrát pøedná¹ka, nýbr¾ beseda Jiøího Peòáse s Janem Hara¹tou { hovory H. ©lo o volné pokraèování povídání z loòského dubna.
Jiøí zaèal povídání o homalo efale texensis a skrze kaktusáøské povìry pøe¹el k dal¹ím dùkladnì pøipraveným tématùm. Jan Hara¹ta pøipil v¹em na zdraví a vyslovil pøání,
aby hom se spolu v¹i hni je¹tì dlouho setkávali.
Zaèal vyprávìt o tom, jak vyséval z vídeòský h kakteenmis hungù a jak vypìstoval své
první tøi homalo efaly, které mu vydr¾ely a¾ do nedávné doby, kdy padly za obì» po¾áru
v jeho skleníku. Pouèil nás, jak je pìstuje a jak a kdy je zalévá. Nejzajímavìj¹í byla vysvìtlení a zdùvodnìní, aby hom si v¹e dokázali uvìdomit a dát do souvislosti s dosavadními
poznatky a zku¹enostmi.
Byla radost poslou hat nad¹ené a radostné vyprávìní zku¹eného osmdesátiletého zahradníka a kaktusáøe. Beseda se stala skuteènì besedou, úèastní i se neostý hali ptát a
diskutovat, doplòovat a upøesòovat vyøèené.
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Dal¹ími tématy byly thelokaktusy a kdyby bylo o nìkolik hodin ví e èasu, urèitì by se
dostalo i na e hino ereusy. Mo¾ná nìkdy pøí¹tì.
Beseda byla pøeru¹ena soutì¾ní vlo¾kou. Podobnì jako minule byli vylosování tøi soutì¾í í { pánové Moulis, Hotárek a Podrábský. Dostali otázky, na nì¾ písemnì odpovídali.
Cenou byla kniha o tilandsií h (poøízená z prostøedkù Jiøího Peòáse, nikoliv klubu) a ¹»astným výher em a vítìzem soutì¾e se stal po þrozstøeluÿ Jiøí Podrábský.
Moderátor otevøel i otázku taxonomie a rozhoøèil se nad zpùsobem a mo¾nostmi popisování rostlin, nad laxností pravidel pro popisování. Host veèera se rovnì¾ zastal systematiky podle osvìdèeného Kurta Ba keberga. I tato otázka vyvolala diskusi a vysvìtlení
z rùzný h stran, pohledù a názorù.
Pan Hara¹ta je¹tì zavzpomínal na osobnosti brnìnského kaktusáøství. Toto téma by si
jistì zaslou¾ilo samostané zpra ování a mo¾ná i sepsání. V atmosféøe této s hùze bylo v¹ak
vzpomínání tro hu neklidné a uspì hané.
Byla tro hu ¹koda, ¾e se ani tentokrát nedostalo na promítání obrázkù. Moderátor
besedy Jiøí Peòás nestaèil ani vyèerpat v¹e hny své pøipravené otázky, v¹e hna témata.
Nebylo to v¹ak na ¹kodu. Není tøeba se bát improviza e, zejména tehdy, kdy¾ jde vyprávìní
pøirozenì a poslu haèi pozornì hltají v¹e, o se øíká.

Výborová s hùze 17. ledna
Výbor klubu zasedal naposled ve staré redukované sestavì. Kromì obvyklý h zále¾itostí
jako hodno ení uplynulé èinnosti (napø. zhodno ení lednové èl. s hùze a podìkování Jiøímu
za sponzorský dar) byl potvrzen termín leto¹ní výstavy kaktusù a projednávány mo¾nosti
aran¾ování výstavy. Termín sympózia byl stanoven na 13. øíjna 2012 a mìlo by se opìt konat
v Lí¹ni. Zároveò byli navr¾eni pøedná¹ejí í na následují í s hùze a pøipravili jsme program
výroèní èlenské s hùze klubu na únor.
Byly navr¾eny a projednány zmìny ve výboru klubu a revizní komisi. Noví kandidáti a
zmìny obsazení nìkterý h funk í jsou pøipraveni ke s hválení výroèní èlenskou s hùzí.

Soutì¾ { fotogra e na plakát
Jak se pomalu zaèíná stávat tradi í, vyhla¹uje výbor klubu i letos soutì¾ o fotogra i na plakát
k výstavì. Pravidla jsou následují í: Úèastní i soutì¾e (kdokoli, není omezení) mohou poslat a¾ tøi fotogra e na adresu redaktora Azetu (úplnì na kon i výtisku). Po uzávìr e (bude
upøesnìno, posílejte radìji o nejdøíve) budou vylouèeny zjevnì nevyhovují í fotogra e a
postupují í snímky budou anonymnì poskytnuty pro posouzení èlenùm výboru. Hodnotit
se budou nejlep¹í fotogra e tøemi, dvìma a jedním bodem. Výsledky budou seèteny a zveøejnìny, enou bude èest pro autora, ¾e jeho fotogra e bude na stovká h plakátù na výstavu.
Bude-li pøíle¾itost, vyu¾ijeme i dal¹í kvalitní snímky.
Pro jistotu pøipomenu, ¾e fotogra e mají být kvalitní, v plném rozli¹ení, nezmen¹ené,
bez úprav tak, jak byly poøízeny (úpravy omezují pøípadné pou¾ití pro tisk). Redak e si
vyhrazuje právo úpravy pro úèel tisku. Na obrázku by mìla být výraznì kvetou í rostlina,
která zaujme na první pohled. Plakát je zamý¹len ve stejném stylu jako v poslední h lete h.
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Co nového na síti
77777

Jak mì zaèátkem prosin e upozornil Laïa Ka¹par, na vakalo kolem desátého prosin e
webové poèítadlo tuto zajímavou ifru z titulku. Není to èíslo kdovíjaké, svìdèí v¹ak o tom,
¾e se lidé nauèili na ná¹ web hodit. Je to psina, ¾e u¾ to letos bude 15 let od doby, kdy jsem
ten web napsal a vyvìsil. Vèil u¾ øadu let funguje pod správou Zdeòka Koláèka. Za tu dobu
web vyrostl a vykvetl, a aèkoli vidíme, ¾e máme je¹tì znaèné rezervy a mo¾nosti, dostavují
se známky toho, ¾e to Zdenìk dìlá velmi dobøe.

Hodno ení webù organiza í sdru¾ený h ve SÈSPKS { 1. roèník

Na pravidelném zasedání výboru Spoleènosti v ro e 2010 byl pøijat návrh zástup ù ze
SR, aby hom uspoøádali soutì¾, která by jednorázovì vyhodnotila úroveò webový h stránek spolkù a klubù organizovaný h v SÈSPKS. Od s hválení návrhu a¾ po jeho realiza i
uplynulo si e 14 mìsí ù, ale za úspì h lze pova¾ovat, ¾e vùbe mù¾eme vyhlásit výsledky
prvního roèníku soutì¾e.
Soutì¾ webù SÈSPKS probíhala podle následují í h jednodu hý h pravidel: Hodnotí
se v¹e hny stránky, které byly evidovány na webu SÈSPKS k datu 15. øíjna 2011. Výsledky
hodno ení se zapisují do pøedem pøipravené tabulky. Do zapojení v hodnotí í komisi byli
vyzváni v¹i hni èlenové výboru Spoleènosti. Úèast v porotì je dobrovolná, po uzávìr e
15. 11. a zpra ování hlasù jednotlivý h porot ù provede sumariza i výsledkù J. Gratias.
Podmínkou pro elkové hodno ení je úèast alespoò 5 èlenù výboru v hodnotí í komisi.
Kritéria hodno ení v tabul e:
1. První dojem po spu¹tìní webu.
2. Uspoøádání (pøehlednost) hlavního menu
3. Gra ka { vzhled jednotlivý h podstránek
4. Kvalita fotogalerií
5. Fakta z historie pøíslu¹ného klubu
6. Datum poslední aktualiza e webu (minulý týden = 5, pøed mìsí em = 4, pøed 2
mìsí i = 3, pøed 3 a ví e mìsí i = 2, pøed ví e ne¾ jedním rokem = 1)
Zpùsob hodno ení: Ruské hodno ení známkou 5 a¾ 1, mù¾e se pou¾ívat i 1,5 a podobnì, ne
v¹ak u¾ známka 5,5; maximální poèet bodù je tedy 30.
Do komise hodnotí í webové stránky se z výboru Spoleènosti zapojili: Ján Baran, Radek Èe h, Zdenìk Fran , Jan Gratias, Milan Kùrka, Petr Metela, Jana Mi hálková, Zdenìk
Pode¹va, Roman Staník a Jiøí Vo hozka. Hodno eno bylo 28 webù organiza í z ÈR a 8 webù
organiza í ze SR. Pøehledná tabulka je k dispozi i ke sta¾ení na www.cs-kaktusy.cz.
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Atmosféra auditoria sympózia. Pøedná¹í Roman Staník o Chile

Dal¹í pøedná¹ejí í { Vojtì h My¹ák a Zlatko Janeba

V pøedsálí bylo místo i na drobný prodej
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Poslední pøedná¹ejí í S. Stu hlík

6. ledna 2012 { soutì¾í í a posléze vítìz

Hodnotí í komise

Drobná vzpomínka na loòskou výstavu
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Celkové poøadí hodno ení webù SÈSPKS v r. 2011:
Organiza e

Klub kaktusáøù Astrophytum Brno
Klub kaktusáøù Praha
Klub kaktusáøù Roudni e nad Labem
Klub kaktusáøù Trnava
Klub kaktusáøù Pie¹»any
Klub kaktusáøù Plzeò
Klub kaktusáøù Spi¹ská Nová Ves
Klub kaktusáøù Nové Zámky
Klub kaktusáøù Dìèín
Klub kaktusáøù Olomou

Poèet bodù Poøadí

254
253
252
250,5
240,5
238
235
231
225
221,5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Komentáø k prùbìhu a výsledkùm soutì¾e: Za malý úspì h pova¾ujeme poèet èlenù hodnotí í komise. Prohlédnout a pøidìlit hodnotí í známky v¹e h 36 webù je èasovì velmi
nároèné. Deset dobrovolníkù dostává þpodìkování a po hvalu pøed nastoupenou jednotkou!ÿ
Dùle¾itou pøipomínku poslal pø. Kùrka ( ituji): þPosílám vyplnìnou tabulku hodnoení webu. Mìl by h k tomu jistou výhradu. Webová stránka je komunikaèní prostøedek,
ne publika e, ale my ji hodnotíme jako publika i, tak¾e má obrovskou váhu, jak stránka
vypadá, ale ve srovnání s tím má malou váhu, zda a jak je aktuální a o je tam o klubu
za informa e.ÿ Tak¾e i toto je mj. dal¹í dùvod pro vylep¹ení pravidel hodno ení v pøípadì
uspoøádání dal¹ího roèníku soutì¾e.
Ni není dokonalé, jako ¾e nikdo není dokonalý. Proto je tøeba omluvit se následují ím
tøem klubùm. Adresy webù byly pøevzaty z tabulky na webu SÈSPKS. Ale!
Pùvodní web http://kknobilis.rastislav.net nebyl zaøazen do seznamu kvùli
napadení ra kerem. A¾ v prùbìhu hodno ení se podaøilo pø. Pode¹vovi najít nové stránky,
o ni h¾ jsme dosud nebyli informováni: Klub Kaktusárov Nobilis v Bratislavì má nový web:
www.kknobilis.estranky.sk. Také Klub kaktusáøù Ústí nad Labem má nové stránky
www.kku.jex.cz, ale v soutì¾i byly hodno eny stránky staré, pùvodní. Obì tyto organiza e
by v pøípadì hodno ení jeji h nový h stránek nepo hybnì obsadily poøadí mezi TOP 15.
Velmi rozporuplné je hodno ení stránek KK Zvolen. Zde dosud panuje stav jakési
s hizofrenie, nebo» klub má vyhrazený dosti omezený a málo aktualizovaný prostor na rozsáhlém webu Te hni ké univerzity Zvolen a zároveò jsou nìkteré informa e o èinnosti publikovány na soukromém webu J. Barana. Doporuèení je jednodu hé { zalo¾it samostatné
stránky, alespoò na nìjakém serveru, který do urèitého objemu dat poskytuje webhosting
zdarma.
Kvalita ( elková úroveò stránek) je velmi rozmanitá, od ukázkový h pøíkladù a¾ po
doslova paskvily. Na první h míste h se umístily ty organiza e, které svým webùm vìnují
velkou pozornost a umís»ují na nì mnoho dùle¾itý h informa í. Velmi obtí¾nì se dá hodnotit
vzhled webu, nebo» ¾ádný klub nemá pla eného profesionála pøes webdesign a vìt¹ina
klubù pou¾ívá nìkterou s jednodu hý h volnì pou¾itelný h ¹ablon. Nejvìt¹ím problémem
zùstává pravidelná aktualiza e webový h stránek, ale s tím se potýká ka¾dý, kdo web vytváøí
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ve svém volném èase na úkor èasu stráveného s rodinou a se sukulenty, k nim¾ patøí i
kaktusy.
Cílem soutì¾e bylo propagovat internet jako médium budou nosti a motivovat organiza e sdru¾ené v SÈSPKS, aby svým stránkám na webu vìnovaly vìt¹í pozornost. Obojí první
roèník soutì¾e urèitì splnil a výbor Spoleèností vìøí, ¾e do roka a do dne se do prezenta e na
internetu zapojí i ty spolky a kluby, které dosud webové stránky nemají.
Jan Gratias

Redakèní poznámka: Pøevzato pouze s nahrazením výrazu ha ker slovem ra ker, které je v této situa i ví e
patøièné a zkrá ením výsledkové tabulky.
Hodno ení starý h a nový h verzí webù, existují-li obì, pova¾uji za spravedlivé, proto¾e je jen na vùli
správ e webu, zda zru¹í èi nezru¹í zastaralý obsah nebo k nìmu alespoò nedoplní odkaz na aktuální stránky.

Zakázané kytky
Vra ím se s podrobnìj¹ím komentáøem pøedsedy Spoleènosti Jaroslava Ví ha k minule nary hlo oznámenému
vítìzstvíèku zdravého rozumu nad byrokrati kou omezeností.

Vá¾ené kolegynì a kolegové,
po témìø dvouletém úsilí Vám mohu sdìlit první pozitivní zprávu ohlednì zmìny naøízení
vlády è. 455/2009 Sb., kterým se pro úèely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo
houby se pova¾ují za rostliny a houby obsahují í omamnou nebo psy hotropní látku a jaké
je jeji h mno¾ství vìt¹í ne¾ malé ve smyslu trestního zákona. Nìkteré z Vás jsem ji¾ informoval, ¾e jsem poèátkem leto¹ního roku po¾ádal ministra spravedlnosti JUDr. Pospí¹ila,
aby v rám i vyhodno ení dopadù vý¹e uvedeného naøízení vlády ne hal posoudit výhrady
SÈSPKS vùèi naøízení vlády è. 455/2009 Sb., které jsem souèasnì jménem SÈSPKS zformuloval. Na základì vyhodno ení dopadù byl usnesením vlády è. 281/2011 ze dne 20. 4.
2011 ulo¾en ministru spravedlnosti úkol, aby pøedlo¾il vládì do 31. 10. 2011 návrhy zmìn
naøízení vlády è. 455/2009 Sb. Expertní skupina identi kovala mo¾né aplikaèní problémy
pøedmìtného naøízení a zpra ovala návrh zmìny. K návrhu se v pøipomínkovém øízení vyjádøily v¹e hny dotèené resorty bez zásadní h pøipomínek. Návrh je tak vládì ÈR pøedkládán
bez rozporu. Pro nás kaktusáøe do hází k významné zmìnì, kdy¾ z pøílohy è. 1 naøízení
vlády è. 455/2009 Sb. se vypou¹tìjí rostliny obsahují í meskalin. Významným dùvodem pro
vypu¹tìní meskalinu z pøílohy je fakt, ¾e uvedení meskalinu v pøíloze nebylo v souladu se
zákonem è. 167/1998 Sb. o návykový h látká h. Na¹e úsilí bylo tímto zavr¹eno a v¹em, kteøí
pomohli vytvoøit mediální tlak, tímto dìkuji. Lofofory by hom mìli opìt pìstovat bez obav
z kriminaliza e pìstitelù.
Jaroslav Ví h, pøedseda SÈSPKS

V pasti s barvami
Ani¾ by h o to sám aktivnì usiloval, na¹el jsem dal¹í mo¾nou pøíèinu nedùvìryhodnosti barevného podání
fotogra í zejména u èervený h barev kvìtù (nejen kaktusù).

Øíká se tomu past RGB. Prin ip je velmi jednodu hý. Jak jsem ji¾ zmiòoval v jednom
z minulý h èlánkù, lze barevné slo¾ení obrázku vyjádøit tzv. histogramem. Pøipomenu jen,
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¾e je to graf mají í na horizontální ose sytost a na vertikální poèet pixelù té které sytosti.
Dobøe exponovaný snímek má tedy vìt¹inou þpohoøíÿ rozta¾eno od zaèátku a¾ do kon e. Jeli v¹ak namaèkáno pøíli¹ nalevo, jde o podexpozi i (èest spe iálním výjimkám a zámìrùm),
napravo je to pøeexponované (vidíme jen levou pùlku þkop eÿ úplnì vpravo. Jak vypadá
pod/pøeexponovaný obrázek, si snad ka¾dý dovede snadno pøedstavit, netøeba rozebírat.
Dùle¾ité je, ¾e je tam men¹í rozsah barevný h odstínù a v okrajový h èáste h i vìt¹í riziko
barevného zkreslení/posunu.
V èem je v¹ak ta past a jak do ní mù¾eme spadnout? Barevný obraz je poskládán ze
tøí základní h barevný h aditivní h slo¾ek (èervené, zelené a modré { RGB). Tyto slo¾ky
se dají vyjádøit oddìlenì a zahrnout do jednotlivý h histogramù. Ona past spoèívá v tom,
¾e obrázek elkovì má histogram v poøádku, rozlo¾ení je optimální, odpovídají í jasu a
kontrastu pøedlohy. Dvì barevné slo¾ky (zpravidla G a B) jsou rovnì¾ v poøádku. Ta tøetí {
vìt¹inou právì èervená) v¹ak je pøeexponovaná. þKope ÿ jejího histogramu je tedy namaèkaný vpravo a tøeba i zprava u»atý. A jsme u poslední vìty pøede¹lého odstav e: ...men¹í
rozsah odstínù... a ...zkreslení/posun...
Vysvìtlení by hom mìli, vèil patøí najít pøíèinu èi pøíèiny. Ta hlavní (a od ní se odvíjejí
ty dal¹í) je ta, ¾e èervená barva a její odstíny se na házejí na samém kon i viditelného
svìtelného spektra. Vlnové délky jsou dvojnásobné oproti tìm na opaèném kon i. Blí¾í se
infraèervenému = tepelnému záøení a plynule do nìj pøe hází. To se projeví na snímaèi
(senzoru), který je je¹tì tro hu itlivý i za okrajem okem viditelného svìtelného spektra (viz
infraèervenou fotogra i).
Tím snímaè þnabereÿ ví e energie a do obrázku tak pøenese vy¹¹í hodnotu èervený h
odstínù. Èím ví e je v obrázku èervené barvy, tím bude zkreslení výraznìj¹í.
Posledním krokem je nápravné a preventivní opatøení (jasnì, jsem profesionálnì poznamenaný systémy øízení jakosti, tam se mi prosím nesmìjte␁). Mù¾e pomo i oprava
v gra kém editoru (je v¹ak tøeba mít tréning, zku¹enost, dobré oèi a it pro barvy). Pomù¾e
znát i problematiku vyvá¾ení bílé barvy.
Malá úvaha nakone : Proè není podobným zpùsobem poznamenána tøeba modrá
barva, kdy¾ je na ultra alovém kon i barevného spektra? Je to tím, ¾e sklo, z nìho¾ je
vyrobena vìt¹ina aspoò tro hu kvalitní h objektivù fotopøístrojù, je pøirozeným ltrem ultra alového záøení (UV, ultra violet). Hrani e viditelného a neviditelného je tam tedy ohranièena výraznìji a zøejmì podobnì jako hrani e itlivosti lidského oka. Proto tam barevný
posun není { nebo aspoò takový, aby stálo za to o nìm mluvit. Ov¹em¾e vliv záøení UV nelze
z ela zanedbat v extrémní h podmínká h (hory, sníh, moøe) a mù¾eme se mu bránit ltry
UV, které neovlivní podání dal¹í h barev.

Kytka èísla { pozapomenutá a znovunalezená
V nadpisu není mínìna historie, kdy se jednou objevená a popsaná rostlina ztratí a tøeba po nìkolika desítká h
let ji znovu nìkdo objeví. Jde o mnohem prost¹í pøíbìh, jak mi jednou pan Ka¹parovský poslal fotogra e a
èlánek a já jsem je odlo¾il þna pøí¹tìÿ, proto¾e mi do Azetu zrovna ni ne hybìlo. Zpráva v poèítaèi i v mé
pamìti v¹ak zarolovala nìkam hluboko a pøi¹el jsem na ni teprve s ostudným zpo¾dìním. Tímto se vedle
podìkování panu Ka¹parovskému zároveò omlouvám za to zpo¾dìní.
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E hino ereus rigidissimus (Engelmann) Hage
Tato rostlina je známa i pod synonymem Cereus pe tinatus Engelmann v. rigidissimus. Její
domovinou je Severní Mexi o { Sonora, západní èást státu Chihuahua, Mexi o, USA {
jihový hodní Arizona, nalezi¹tì se na házejí v nadmoøské vý¹ e v rozmezí od 1600 m n. m.
do 2200 m n. m.
Rostliny rostou zpravidla soliternì pøi ¹íø e tìla a¾ do 8 m a vý¹ e kolem 25 m. Jde
tedy o sloupkovitý kaktus. Rostlina je obalena hustými, krátkými, nepí havými trny, které
jsou silnì pøitisklé k tìlu rostliny. V areole ji h bývá ví e ne¾ 30. ©kála barevnosti tì hto trnù
na rostlinì kolísá od pískovìrezavý h a¾ po tmavì alovorudé. Na pøelomu mìsí ù kvìtna
a èervna rostliny poèínají kvést. Kvìt je neuvìøitelnì velký, jeho prùmìr pøi plném otevøení
dosahuje i ví e ne¾ 8 m. Barva kvìtu je jasnì alová, v jí nu je kvìt smetanovì krémový.
Kvìty na rostlinì vydr¾í nìkolik dnù a pøipraví nám nádhernou podívanou.
Zøejmì podle kumula e tì hto faktorù (kvìt a otrnìní), dostal tento kaktus v angli ky
mluví í h zemí h lidové jméno kaktus duhový je¾ek a mnoho jiný h podobný h jmen.
V kvìte h se tvoøí velké mno¾ství pylu, po sprá¹ení se v krátké dobì zaènou vytváøet
plody. K jeji h plnému vývinu a dozrání je potøeba dlouhé doby a v mý h podmínká h
dozrávají kon em záøí a na pøelomu øíjna. Plod je velký 20{30 mm pøi prùmìru asi 10 a¾
12 mm. Je porostlý silnì pi hlavým o hlupením, o¾ nám znesnadòuje manipula i s ním
a je také ¹patnì oddìlitelný od rostliny. Uvnitø plodu je velké mno¾ství semen navzájem
propojený h du¾natými vlas i. Èerstvá semena (alespoò z mé zku¹enosti) ¹patnì klíèí.
Proto sklízíme a¾ v úplné zralosti a výsev provádíme po 3 mìsí í h i pozdìji.
Mladé vyklíèené rostliny dobøe pøirùstají, bìhem jedné pìstební sezóny mohou dorùst
do velikosti 1 m, nìkdy i ví e. Pìstování v minerálním substrátu neèiní potí¾e, rostliny
zaèínají kvést 5.{6. rokem. V mé sbír e se u tøí rostlin projevilo zasy hání od temene a
postupnì odumøely elé rostliny. Toto je jediná negativní sku¹enost s jeji h pìstováním.
Rostliny pìstuji v paøeni¹tní h stole h a tak jim mohu dopøát jarní nebo letní dé¹».
Na podzim v období babího léta se trny nádhernì vybarvují a zrána po noèní rose za svitu
první h sluneèní h paprskù skýtá pohled na tyto rostliny fas inují í podívanou. Tyto krásné
a zajímavé rostliny zimuji ve vytápìném skleníku. Teploty zde kolísají od 6 ◦ C do 12 ◦ C. Za
sluneèného zimního dne nezøídka vystoupí teplota i k hodnotì pøes 20 ◦ C. Poslední zálivku
provádím kolem 20. záøí a rostliny jsou a¾ do nové sezony v naprostém su hu. Na jaøe první
zálivku provedu v závislosti na poèasí, pøibli¾nì mezi 10. 3. a¾ 25. 3. V období vysoký h
letní h teplot od kon e èerven e a¾ do prvé poloviny srpna zálivku z ela vyne hávám.
Jaroslav Ka¹parovský, Mìlèany

Vladimír Ka¹par ¹edesátiletý
Dne 28. 1. 2012 oslaví významné ¾ivotní jubileum ná¹ dlouholetý èlen Vladimír Ka¹par.
Do¾ívá se krásný h kulatý h ¹edesátin.
Kdo vlastní poèítaè s pøipojením k internetu, mohl se doèíst krátkou harakteristiku na
stránká h Astrophyta v rubri e þNa náv¹tìvìÿ. Pro ostatní uvedu, ¾e Laïa pìstuje kaktusy
nìkdy od roku 1973, o¾ je u¾ také ú tyhodná doba. Samozøejmì za¾il øadu pøední h
brnìnský h kaktusáøský h spe ialistù. Ob hod na Masarykovì uli i s pøebytky od Zdenka
Fleis hera nav¹tìvoval pravidelnì.
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Co øí i ví . Já znám Laïu asi patná t let. Na mnohé pùsobí jako þbruèounÿ, známe jej
v¹ak i jako velmi obìtavého èlovìka. V¾dy» pro nás tiskne zpravodaj Azet bezmála tøi et let.
Pravidelnì zásobuje na¹i tombolu a myslím, ¾e pro Astrophytum by se rozdal. Je to taková
¹edá eminen e v pozadí Astrophyta.
Kromì kaktusù pìstuje dále or hideje a tilandsie a dá se øí i, ¾e s úspì hem. Za oknem
naproti bystr ké radni i mu stále nì o kvete. Kdy¾ jsme u té Bystr e, je také velmi zarputilý,
Bròák jako poleno.
Samozøejmì, ¾e kvìtiny nejsou jeho jediným zájmem. Vím o nìm, ¾e býval aktivní
sportove a pozdìji se anga¾oval v bystr kém fotbale, dodnes si zahraje rekreaènì tenis.
Rovnì¾ jsem zjistil, ¾e se významnì zajímá o historii, samozøejmì na prvním místì je blízký
hrad Veveøí. Proto¾e se s ním znám u¾ slu¹nou øádku let, mohl jsem vidìt i jeho sbírku
rostlin a mìl jsem mo¾nost i nahlédnout do jeho novì zrekonstruovaného domu. Kdy¾ se
èlovìk u nìj rozhlédne, zjistí, ¾e Laïa má velký smysl pro estetiku, je to poznat jak na domì,
tak i na jeho vybavení a samozøejmì i na jeho rostliná h.
Tímto by h ti htìl Laïo pøednì popøát pevné zdraví do dal¹í ¹edesátky a a¾ bude¹
v tom dù hodì, abys nás èastìji nav¹tìvoval.
Za sebe a Astrophytum Radek Èe h

Podaøený výsev
Pøed pár lety se jednomu pánovi { èlenu na¹eho klubu { podaøil výsev hernandezek, terezek
a jiný h nesnadno klíèivý h mamilárek. V¹e hny ikony brnìnského kaktusáøství i kaktusáøi,
kteøí z koníèka udìlali byznys, se mistra sna¾ili pøemluvit, aby prozradil, jak to dìlá nebo
aby napsal do Azetu re ept. Tenkrát øekl, ¾e postup stále zdokonaluje, aby byl 100%. Pìt let
ni neøekl a stále vylep¹oval a zdokonaloval. Vyrojily se rùzné teorie od ¹mirglování semen,
po¾u¾lávání v úste h a¾ po leptání a jiné voloviny. A¾ pøi mistrový h sedmdesátiná h, kdy¾
u¾ mìl dobrou a veselou náladu, ne htìnì prozradil tajemství, a já se tímto s vámi o nì
podìlím.
Nejprve musí mít rostlina v semeníku semena. Poté rostlinky umístíte do malé klí ky,
tøeba po kanárkovi. Zajdete do Zverimexu a zakoupíte malou mladou bílou my¹ku nebo si
mù¾ete hytnout obyèejnou ¹edou. Tu ne háte vyhladovìt a pak ji dáte do klí ky s rostlinkami. My¹ka se¾ere semeníky a zaèíná stejný pro es jako kdy¾ se vyrábí nejdra¾¹í káva na
svìtì.
Zvlá¹tní druh ibetek v Indonésii na ostrove h Sumatra, Jáva a Bali je krmen v jaký hsi
králíkárná h bobulemi kávovníku a v tráví ím traktu pak probíhá fermenta e. Ve volné
pøírodì tato kunovitá ¹elmièka ¾ere jen ty nejlep¹í bobule. Dennì se tak v trusu najde jen
málo zrn a proto se této unikátní kávy vyrobí roènì jen asi 200 kg. Na kávu je toto zvíøe prostì
odborník. ©álek takzvané þ ibetkové kávyÿ vás u nás v kavárnì pøijde na 400{600 Kè, 100 g
mleté pak stojí 2062 Kè i s DPH.
Takhle získáte my¹in em obalená semínka a mù¾ete pøejít k výsevu. Co øíkám, èasto
u¾ pøímo pikýrujete. A rostlinka má kolem sebe vhodnou vý¾ivu jako v domovinì a veli e
ry hle zaène rùst.
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Samozøejmì tu hrozí nemalé riziko plísní. Známe ale v¹i hni léèivé Mumio. Mumio
je pøe ltrovaný trus vysokohorský h svi¹»ù a my¹í, kteøí se ¾iví léèivými bylinami. Prosakuje horninou a nabaluje na sebe dal¹í látky. Tento pro es snadno nahradíme patøièným
krmením my¹ky { podle toho, v jaký h o hraný h prostøed í h, saponáte h atd. máèíme a
moøíme zrní pro my¹ku.
PS. Budu jen rád, kdy¾ nìkdo tento re ept na výsevy ¹patnì klíèí í h rostlin vyzkou¹íte,
pøípadnì vylep¹íte nebo zdokonalíte.
Laïa Ka¹par

Za èlánek dìkuji Laïovi Ka¹parovi. S rozpaky a na pøímluvu nìkterý h èlenù výboru jej uvádím, aèkoliv si
uvìdomuji, ¾e jeho informaèní hodnota zrovna neoslní. Neumím posoudit, zda je aprílový. Popisovaný postup
a dosa¾ené výsledky mohou mít reálný základ. Je ¹koda, ¾e se nedozvíme jméno onoho úspì¹ného badatele,
ví e podrobností, srovnání { existuje-li, pøesnìj¹í èísla...
Ni ménì ne h» je èlánek aspoò námìtem pro experimentátory na poli klíèivosti kaktusový h semen.
Doèkáme-li se èasem kvalitnìj¹ího pokraèování, zbavím se svý h po hybností a rozpakù.
Jak¾e je to v té semaforské písniè e: þChlap i a dìvèata, pìstujte my¹ata...ÿ

Latinské popisy (diagnózy) zru¹eny!
Tuto zprávu jsem dostal e-mailem. Pøetiskuji ji v pùvodním znìní s odkazem na poznámku na následují í
stranì. Slovo þzru¹eníÿ berte prosím velmi opatrnì. Na botani kou systematiku jsme narazili i pøi lednové
besedì s panem Hara¹tou a padlo tam nìkolik zajímavý h názorù v diskusi, které by stály za sepsání. Uvidíme,
snad nìkdy pøí¹tì. Téma botani ké systematiky je zajímavé a lákavé, rád by h zde o tom napsal ví e, ne ítím se
v¹ak dostateènì odbornì na vý¹i. Leda¾e by se toho ujal nìkdo ze zku¹enìj¹í h èlenù.

O zru¹ení latiny se jednalo asi 20 let, návrh na zru¹ení povinné latiny a zavedení angliètiny
tøikrát na botani ký h kongrese h nepro¹el, nakone vloni pro¹el, prosadili si to Amerièané,
aby se nemuseli s latinou trápit.
Latina byla zavedená jako povinná v ro e 1935 za úèelem odstranìní balastní h popisù. Do roku 1935 bylo mo¾no publikovat nové druhy v jakémkoliv národním jazy e a
prakti ky kdekoliv, v noviná h, estopise h...
Vezmìte si tøeba Frièe, který napsal v nìjakém estopise, ¾e na¹el v Andá h rostlinu,
byla malá a kvetla èervenými kvìty, Friè dostal horskou nemo puno z øídkého vzdu hu
a starala se o nìj servírka v hotelu a on z vdìènosti to po ní nazval. Tedy jméno to má,
popis taky. Tyhle popisy byly do r. 1935 si e platné, ale nani . Typ, typi ka e, ulo¾ení
typu v herbáøi v ro e 1935 je¹tì neexistovaly. Zavedením povinné latiny byli autoøi nu eni
popisovat v odborný h botani ký h èasopise h, vìt¹inou redigovaný h a re enzovaný h,
odpadly popisy v nedìlní pøíloze Národní politiky, estopise h a v rùzný h podobný h
publika í h.
Nový Kód platný od leto¹ního roku jsme je¹tì nevidìli, nikdo neví, o tam v¹e hno
zmìnili, ty zmìny jsou na tì h pravidle h nejhor¹í a zpùsobují dal¹í ne htìné a netu¹ené
zmìny ve jméne h jinde.
Platí v¹ak, ¾e od ledna leto¹ního roku staèí popis (diagnóza) v angliètinì, ta je v¹ak
povinná! Red. pozn.: Viz následují í stranu.
Jiøí Zázvorka, Botani ký ústav ÈAV
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Neve¹lo se
Tìsnì pøed odesláním mi pøi¹la zpáva, ¾e 24. ledna zemøel rakouský kaktusáø Hans Till ve
vìku 91 let. Jistì si na nìj vzpomenou zejména gymno lové. Èest jeho památ e.
V souvislostí se zmínìnou botani kou systematikou doporuèuji èlánek Jak èíst latinská
jména dostupný na webu http://www.cact.cz/noviny/2004/03/slovnik2.htm
Na poslední hvíli jsem dostal doplnìní a upøesnìní k èlánku o botani ké latinì. Dìkuji
za nì Tomá¹i Kulhánkovi. Chápeme, ¾e èlánek zøejmì vznikl v ry hlosti a proto je ponìkud nepøesný. Pro úplnìj¹í informa e doporuèujeme http://goo.gl/e5rCj { neboli
struènì: Jde o to, ¾e latina nebyla zru¹ena, nýbr¾ vedle ní byla povolena angliètina.

Jubilant a autor èlánku o netradièní h výseve h (s. 14) Vladimír Ka¹par, 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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