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16Dívaje se na patnát se¹itkù Azetu, které jsem tu s vámi a pro vás za ètyøi roky napsala nemoha vymyslet kloudný nadpis pro tento úvodníèek { èi spí¹e neshopen vybrat tennejvhodnìj¹í, zaèínám sestavovat první èíslo mého pátého roèníku.Mírný a suhý podzim nás posunul do zatím nevýrazné a milosrdné zimy. Na sníh semusíme jít podívat na hory, konemminulého roku se i na Vysoèinì ukázal jen kratine.Zaèínáme rok oèekávaný v mnoha ohledeh jako pøelomový. Pomineme-li hloupostio koni svìta, je¾ jsou pouze úèelovou misinterpretaí pøehodu dvou vìkù, oèekávámezmìny skoro v¹ude. V na¹em klubu nás letos èeká pøedev¹ím doplnìní výboru. Ve spoleè-nosti si zaèínáme zvykat na dopady zmìn, k nim¾ nás nutí neodpovìdné a hrabivé hovánívrhnosti a �nanèníkù.A ve svýh ¾ivotehurèitì ka¾dýnajdemenìjakou zmìnu, doufejme,¾e k lep¹ímu.Pøidám pøipomínku dìní ve spoleènosti u nás a ve svìtì: Slovem roku 2011 bylo vy-hlá¹eno þodklonitÿ (pøevést �nanèní prostøedky do nenápadna). Víe ne¾ rok dopøedu sezaèíná mluvit o prezidentské volbì. Maïarsko (mo¾ný íl na¹eho letního zájezdu) bylo ji¾nìkolikrát na poèátku velkýh evropskýh zmìn. Nyní se zbavuje nìkterýh omezujííhzávislostí (brání se napø. diktatuøe Mezinárodního mìnového fondu), o¾ se pohopitelnìnelíbí Evropské komisi. TaMaïarsko obviòuje a sna¾í se je þumravnitÿ. Vyvine se z tamníhudálostí nìo významného i tentokrát? Taky nám umøel bývalý prezident (Havel). Jen díky¹iroké podpoøe internetové veøejnosti a významnýh serverù (Google, Wikipedia) se poda-øilo zatím odvrátit pøijetí amerikýh zákonù SOPA a PIPA prosazovanýh pod záminkouboje proti tzv. pirátství. Je to jen mùj dojem nebo i vám pøipadá, ¾e nám zase nìkdo hediktovat, omù¾eme a o nesmíme (dìlat, øíkat, psát, myslet si. . .)?Nejvy¹¹í èas vrátit se zpìt ke pøedmìtu na¹eho zájmu { ke kaktusùm a spoleèenskémudìní kolem nih. Máme poslední pøíle¾itost si za dlouhýh veèerù nìo pøeèíst, v klidupøipravit na nadházejíí sezónu, promyslet, o a jak udìláme a tøeba i napsat pár øádek dozpravodaje. Nìkteøí tak uèinili, zaè jim upøímnì dìkuji. Uvidíte sami. Lidé, ètìte.Pohoda, hezký den JosefLetem skrze sympóziumVminulém èísle se témìø nedostalo na øíjnové sympózium. tentokrát je pøipomenemepouzevelmi struèným pøehledem a nìkolika fotogra�emi. Nebyl by sie velký problém pøepsatnìo ze zvukovýh nahrávek, ¹estnát stránek Azetu nás v¹ak ponìkud svazuje.Programsympózia tvoøily jako obvykle ètyøi pøedná¹ky.Byly sestaveny tak, abypokrylyzájempokudmo¾no o nej¹ir¹ího spektra posluhaèù.RomanStaník ze Slovenska vyprávìlo svýh estáh do Chile v leteh 2004{2010. Vojtìh My¹ák nás pøenesl do Mexika asvou pøedná¹ku ilustroval velmi kvalitními fotogra�emi. V Mexiku a ve Spojenýh státehamerikýh zùstal po polední pøestáve i Zlatko Janeba, pøedmìtem jeho zájmu byly v¹akpøevá¾nì sukulenty. Poslední pøedná¹ejíí Stanislav Stuhlík se zase vrátil na jih. Rozebíralsystematiku roduNotoatus.2



Èlenská shùze 4. listopaduShùzi vedl Petr Metela, proto¾e pøedseda Stuhlík byl v té dobì zrovna na opaèné zem-ské polokouli. Struènì zhodnotil sympózium, zmínil nedostateèné ozvuèení, o¾ vzniklonedorozumìním se správi objektu a nedostateèným projednáním. Ozvuèení mohlo býtk dispozii, jen jsme nemìli dostatek informaí. Pøí¹tì budeme pouèeni.Dále Petr oznámil doplnìní Radka Èeha do výboru Spoleènosti. Tím dr¾íme stálý po-èet zástupù za ná¹ klub. Na zasedání výboru Spoleènosti byl navr¾en pra¾skou organizaína výroèní enu Zlatý Alberto brnìnský kaktusáøDr. Gloser.Èlenové klubu si oprávnìnì stì¾ovali na sní¾enou kvalitu projeke na sympóziu kvùlinedostateènému zatemnìní. Bylo zdùvodnìno tím, ¾e èlenové výboru nav¹tívili místo ko-nání sympózia v odpoledníh hodináh a za de¹tivého poèasí, svìtelné podmínky se protojevily velmi pøíznivì. Sympózium v¹ak probìhlo za krásného sluneèného dne.Jiøí Peòás poté pøeèetl vyúètování sympózia. Podle pøedpokladù jsme skonèili mírnìv mínusu. Je zámìrem klubu nadále sympózia poøádat.Do tomboly tentokrát pøispìli Laïa Ka¹par a pánové Ka¹parovský, Trtílek, Hlavatý aRozsypal. Hlavním bodem programu byla pøedná¹ka Josefa Odehnala, který strá-vil tøi mìsíe v Austrálii a dal¹í mìsí na Novém Zélendu. Nároènouestu absolvoval se svýmbratrema ¹vagrem, zaèali vMelbourne, pokra-èovali pøi pobøe¾í na západ a postupnì objeli pùjèeným autem elý kon-tinent. Vyprávìní bylo pestré a zajímavé, esta nároèná a dobrodru¾náa fotogra�e rovnì¾ zajímavé a kvalitní. Ne¹lo jen o pøírodovìdnou pøed-ná¹ku, dozvìdìli jsme se i hodnì o dìjepisu zemì. Ukázalo se, ¾e jed-nou za èas je dobré zpestøit program pøedná¹ek nìèím nekaktusáøským.Zejména kdy¾ pøedná¹í zku¹ený estovatel a dobrý vypravìè.Shùze výboru 15. listopaduVýbor se se¹elmimoøádnì v restaurai Tinto, proto¾e pøedseda stále je¹tì estoval po Brazí-lii. Byla vyhodnoenaminulá shùze, projednány bì¾né organizaèní zále¾itosti, pøednesenya prodiskutovány nìkteré návrhy a naplánovány slu¾by na pøí¹í shùzi.Èlenská shùze 2. prosineShùzi vedl opìt navrátiv¹í se pøedseda Stuhlík. Informoval o revizi vládního naøízenío þzakázanýhÿ kytkáh, o vítìzství v soutì¾i Spoleènosti o nejlep¹í klubovýweb (info dále).Dozvìdìli jsme se o nové knize Kunteho, Gratiase a Pavelky { Enyklopedie kaktusù ajinýh sukulentù, je k dostání za a 1500Kè.Dal¹í knihu vydal PavelHeøtus {Svìt tilandsiía prodává se za 1200 Kè. Dohází ke zmìnì vydavatele Atlasu kaktusù { od Pavla Pavlíèkapøevzala Spoleènost. Platit je mo¾no osobnì St. Stuhlíkovi (pokladníkovi Spoleènosti),u¹etøíte na poplatíh. Byla oznámena pøedná¹ka na leden { Hovory H { druhá èást. Pøedshùzí bylomo¾no zaplatit èlenské pøíspìvky,mnozí toho vyu¾ili. Distributor tiskovinKarel3



Ka¹párek vyzval zájeme o slovenský èasopis, aby se nahlásili. byla vylosována tombola, doní¾ tentokrát pøispìli Emil Va¹íèek a Jan Ziegrosser.Pøedná¹kumìl Pavel Heøtus, který nám není neznámý. Jednak jsme jejnav¹tívili pøed nìkolika lety na zájezdì a poté nám pøedná¹el o svýhestáh po ji¾ní Amerie. Tentokrát se pøenesl do Evropy a to netra-diènì na jih. Do ji¾ní Franie, Itále a do Monaka. Cílem bylo sjednatobhodní kontakty a kontrakty a dostat do na¹ih sbírek ménì známérostliny. Zaèali v pohraniènímmìsteèkuVentimiglia (�rmaCatusma-nia) úplnì na západì severní itálie.VMonaku v botaniké zahradì Jardin Exotique se osobnì setkalise ¹éfem botaniké zahrady a mohli vidìt i bì¾nì nepøístupná místazahrady. Z navázaného kontaktu posléze vyplynulo pozvání na následujíí aki.Dal¹í rok se zúèastnili jako jedni ze dvanáti vystavovatelù pøehlídky Expo Catus zaúèasti monakého kní¾ete.Byla to skvìlá pøíle¾itost nejen pro vlastní prezentai, ale rovnì¾ pro poznání, jak todìlají jinde.Pøi náv¹tìváh �rem poznávali, jak se rostliny aran¾ují, prezentují a prodávají. Mezizajímavými a nápaditými rostlinami a pøedmìty byly ov¹em zhusta aran¾e pohybné a¾kýèovité. Obhod je obhod. Dozvìdìli jsme se i nìkteré tehniké �nty a metody. Nìkterékombinae rostlin v aran¾íh byly bizarní a pìstitelsky ponìkud nepraktiké. Holt jiný kraj{ jinýmrav.Velkubylapøedná¹kavelmi zajímavá.PavelHeøtus jedobrýavtipnývypravìè, dokázalse prosadit i bez ozvuèovaí tehniky, kterou se nám ani tentokrát nepodaøilo o¾ivit.Shùze výboru 13. prosineVýbor zasedl opìt u pøedsedy Stuhlíka. Probíraly se závaznì zále¾itosti, které byly minulepouze navr¾eny a nezávaznì prodiskutovány. Vrátili jsme se i k nedostatím na sympó-ziu. Zatemnìní vyøe¹íme zakoupením a pou¾itím tmavé fólie. K pøetrvávajíímu nedosta-teènému ozvuèení pøedná¹ek a sympózia bylo opìt navr¾eno poøízení vlastní ozvuèovaísoupravy v enì asi deseti tisí Kè. Rozhodnutí bylo i tentokrát odlo¾eno s tím, ¾e na sym-pózium je pøislíbeno zapùjèení místního zaøízení, o nìm¾ jsme nevìdìli a na shùze sepokusíme po¾ádat o zprovoznìní univerzitního vybavení.Výbor oenil nabídku a slib Jiøího Peòáse, ¾e vìnuje klubu ¹est beden kaktusù, pro nì¾nemámísto. Èást vyu¾ijeme do tomboly a zbytek prodáme na výstavì ve prospìh klubu.Na kone prosine byla domluvena mimoøádná neformální shùze výboru. Dohod-nuto, ¾e pozveme bývalé èleny a navr¾ené kandidáty.Jiøí Pavlík vzkázal, ¾e ze zdravotníh dùvodù nebude víe praovat v revizní komisi.Byly projednány a naplánovány následujíí ake klubu. Shùze, volná tribuna, navr¾en(a pozdìji potvrzen) termín výstavy kaktusù na 26. 5{3. 6. 2012 na obvyklémmístì.Byl shválen nákup externího pevného disku pro arhivai digitálníh dat klubu. Za-jistí Radek Èeh s ohledem namimoøádnì pohyblivé eny.4



Èlenská shùze 6. ledna 2012První leto¹ní èlenskou shùzi uvedl pøedseda Stuhlík a po¾ádal, abyhom se zamysleli nadmo¾ností sehnat dobrého aran¾éra/-y na výstavu.Petr Metela oznámil, ¾e Bla¾ej Stra¹ifták a sloven¹tí kaktusáøi hystají zájezd v polo-vinì kvìtna a zajímají se o náv¹tìvy sbírek v Brnì a okolí. Bude to asi dvaet osob.Pøedseda pøinesl perlièku { pozdrav paní kantýnské z Vlnìny, kde pøed mnoha letyprobíhaly shùze a pøedná¹ky.Markéta Filipová pøispìla zprávièkou, ¾e v Chiagu nav¹tívila shùzi tamníh kaktu-sáøù. Dozvìdìli jsme se, ¾e z desetimiliónového mìsta se jih se¹lo 14. Markéta vyprávìlao na¹í èinnosti amo¾ná se doèkáme èláneèku do Azetu, jak pøislíbila.Do tomboly pøispìli rostlinami Jaroslav Ka¹parovský a Emil Va¹íèek.

Hlavní èástí shùze nebyla tentokrát pøedná¹ka, nýbr¾ beseda Jiøího Peòáse s JanemHara¹-tou { hovory H. ©lo o volné pokraèování povídání z loòského dubna.Jiøí zaèal povídání o homaloefale texensis a skrze kaktusáøské povìry pøe¹el k dal-¹ím dùkladnì pøipraveným tématùm. Jan Hara¹ta pøipil v¹em na zdraví a vyslovil pøání,abyhom se spolu v¹ihni je¹tì dlouho setkávali.Zaèal vyprávìt o tom, jak vyséval z vídeòskýh kakteenmishungù a jak vypìstoval svéprvní tøi homaloefaly, které mu vydr¾ely a¾ do nedávné doby, kdy padly za obì» po¾áruv jeho skleníku. Pouèil nás, jak je pìstuje a jak a kdy je zalévá. Nejzajímavìj¹í byla vysvìt-lení a zdùvodnìní, abyhom si v¹e dokázali uvìdomit a dát do souvislosti s dosavadnímipoznatky a zku¹enostmi.Byla radost poslouhat nad¹ené a radostné vyprávìní zku¹eného osmdesátiletého za-hradníka a kaktusáøe. Beseda se stala skuteènì besedou, úèastníi se neostýhali ptát adiskutovat, doplòovat a upøesòovat vyøèené. 5



Dal¹ími tématy byly thelokaktusy a kdyby bylo o nìkolik hodin víe èasu, urèitì by sedostalo i na ehinoereusy. Mo¾ná nìkdy pøí¹tì.Beseda byla pøeru¹ena soutì¾ní vlo¾kou. Podobnì jako minule byli vylosování tøi sou-tì¾íí { pánové Moulis, Hotárek a Podrábský. Dostali otázky, na nì¾ písemnì odpovídali.Cenou byla kniha o tilandsiíh (poøízená z prostøedkù Jiøího Peòáse, nikoliv klubu) a ¹»ast-ným výherem a vítìzem soutì¾e se stal po þrozstøeluÿ Jiøí Podrábský.Moderátor otevøel i otázku taxonomie a rozhoøèil se nad zpùsobem a mo¾nostmi po-pisování rostlin, nad laxností pravidel pro popisování. Host veèera se rovnì¾ zastal syste-matiky podle osvìdèeného Kurta Bakeberga. I tato otázka vyvolala diskusi a vysvìtleníz rùznýh stran, pohledù a názorù.PanHara¹ta je¹tì zavzpomínal na osobnosti brnìnského kaktusáøství. Toto téma by sijistì zaslou¾ilo samostané zpraování a mo¾ná i sepsání. V atmosféøe této shùze bylo v¹akvzpomínání trohu neklidné a uspìhané.Byla trohu ¹koda, ¾e se ani tentokrát nedostalo na promítání obrázkù. Moderátorbesedy Jiøí Peòás nestaèil ani vyèerpat v¹ehny své pøipravené otázky, v¹ehna témata.Nebylo to v¹ak na ¹kodu. Není tøeba se bát improvizae, zejména tehdy, kdy¾ jde vyprávìnípøirozenì a posluhaèi pozornì hltají v¹e, o se øíká.Výborová shùze 17. lednaVýbor klubu zasedal naposled ve staré redukované sestavì. Kromì obvyklýh zále¾itostíjako hodnoení uplynulé èinnosti (napø. zhodnoení lednové èl. shùze a podìkování Jiøímuza sponzorský dar) byl potvrzen termín leto¹ní výstavy kaktusù a projednávány mo¾nostiaran¾ování výstavy. Termín sympózia byl stanoven na 13. øíjna 2012 amìlo by se opìt konatv Lí¹ni. Zároveò byli navr¾eni pøedná¹ejíí na následujíí shùze a pøipravili jsme programvýroèní èlenské shùze klubu na únor.Byly navr¾eny a projednány zmìny ve výboru klubu a revizní komisi. Noví kandidáti azmìny obsazení nìkterýh funkí jsou pøipraveni ke shválení výroèní èlenskou shùzí.Soutì¾ { fotogra�e na plakátJak se pomalu zaèíná stávat tradií, vyhla¹uje výbor klubu i letos soutì¾ o fotogra�i naplakátk výstavì. Pravidla jsou následujíí: Úèastníi soutì¾e (kdokoli, není omezení) mohou po-slat a¾ tøi fotogra�e na adresu redaktora Azetu (úplnì na koni výtisku). Po uzávìre (budeupøesnìno, posílejte radìji o nejdøíve) budou vylouèeny zjevnì nevyhovujíí fotogra�e apostupujíí snímky budou anonymnì poskytnuty pro posouzení èlenùm výboru. Hodnotitse budou nejlep¹í fotogra�e tøemi, dvìma a jedním bodem. Výsledky budou seèteny a zve-øejnìny, enou bude èest pro autora, ¾e jeho fotogra�e bude na stovkáh 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). Redake sivyhrazuje právo úpravy pro úèel tisku. Na obrázku by mìla být výraznì kvetouí rostlina,která zaujme na první pohled. Plakát je zamý¹len ve stejném stylu jako v posledníh leteh.6



Co nového na síti77777Jak mì zaèátkem prosine upozornil Laïa Ka¹par, navakalo kolem desátého prosinewebové 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 jsemten web napsal a vyvìsil. Vèil u¾ øadu let funguje pod správou Zdeòka Koláèka. Za tu dobuweb vyrostl a vykvetl, a aèkoli vidíme, ¾e máme je¹tì znaèné rezervy a mo¾nosti, dostavujíse známky toho, ¾e to Zdenìk dìlá velmi dobøe.Hodnoení webù organizaí sdru¾enýh ve SÈSPKS{ 1. roèníkNa pravidelném zasedání výboru Spoleènosti v roe 2010 byl pøijat návrh zástupù zeSR, abyhom uspoøádali soutì¾, která by jednorázovì vyhodnotila úroveò webovýh strá-nek spolkù a klubù organizovanýh v SÈSPKS. Od shválení návrhu a¾ po jeho realizaiuplynulo sie 14 mìsíù, ale za úspìh lze pova¾ovat, ¾e vùbe mù¾eme vyhlásit výsledkyprvního roèníku soutì¾e.Soutì¾ webù SÈSPKS probíhala podle následujííh jednoduhýh pravidel: Hodnotíse v¹ehny stránky, které byly evidovány na webu SÈSPKS k datu 15. øíjna 2011. Výsledkyhodnoení se zapisují do pøedem pøipravené tabulky. Do zapojení v hodnotíí komisi bylivyzváni v¹ihni èlenové výboru Spoleènosti. Úèast v porotì je dobrovolná, po uzávìre15. 11. a zpraování hlasù jednotlivýh porotù provede sumarizai výsledkù J. Gratias.Podmínkou pro elkové hodnoení je úèast alespoò 5 èlenù výboru v hodnotíí komisi.Kritéria hodnoení v tabule:1. První dojem po spu¹tìní webu.2.Uspoøádání (pøehlednost) hlavníhomenu3.Gra�ka { vzhled jednotlivýh podstránek4.Kvalita fotogalerií5. Fakta z historie pøíslu¹ného klubu6.Datum poslední aktualizae webu (minulý týden = 5, pøed mìsíem = 4, pøed 2mìsíi = 3, pøed 3 a víemìsíi = 2, pøed víe ne¾ jedním rokem= 1)Zpùsob hodnoení: Ruské hodnoení známkou 5 a¾ 1, mù¾e se pou¾ívat i 1,5 a podobnì, nev¹ak u¾ známka 5,5; maximální poèet bodù je tedy 30.Do komise hodnotíí webové stránky se z výboru Spoleènosti zapojili: Ján Baran, Ra-dek Èeh, Zdenìk Fran, Jan Gratias, Milan Kùrka, Petr Metela, JanaMihálková, ZdenìkPode¹va, RomanStaník a Jiøí Vohozka.Hodnoeno bylo 28webù organizaí z ÈRa 8webùorganizaí ze SR. Pøehledná tabulka je k dispozii ke sta¾ení na www.cs-kaktusy.cz.
7



Atmosféra auditoria sympózia. Pøedná¹í Roman Staník o Chile

Dal¹í pøedná¹ejíí { VojtìhMy¹ák a Zlatko Janeba
V pøedsálí bylo místo i na drobný prodej Poslední pøedná¹ejíí S. Stuhlík8



6. ledna 2012 { soutì¾íí a posléze vítìz Hodnotíí komise

Drobná vzpomínka na loòskou výstavu 9



Celkové poøadí hodnoení webù SÈSPKS v r. 2011:Organizae Poèet bodù PoøadíKlub kaktusáøùAstrophytum Brno 254 1Klub kaktusáøùPraha 253 2Klub kaktusáøùRoudnie nad Labem 252 3Klub kaktusáøùTrnava 250,5 4Klub kaktusáøùPie¹»any 240,5 5Klub kaktusáøùPlzeò 238 6Klub kaktusáøù Spi¹skáNová Ves 235 7Klub kaktusáøùNové Zámky 231 8Klub kaktusáøùDìèín 225 9Klub kaktusáøùOlomou 221,5 10Komentáø k prùbìhu a výsledkùm soutì¾e: Za malý úspìh pova¾ujeme poèet èlenù hod-notíí komise. Prohlédnout a pøidìlit hodnotíí známky v¹eh 36 webù je èasovì velminároèné. Deset dobrovolníkù dostává þpodìkování a pohvalu pøed nastoupenou jednot-kou!ÿDùle¾itou pøipomínku poslal pø. Kùrka (ituji): þPosílám vyplnìnou tabulku hodno-ení webu. Mìl byh k tomu jistou výhradu. Webová stránka je komunikaèní prostøedek,ne publikae, ale my ji hodnotíme jako publikai, tak¾e má obrovskou váhu, jak stránkavypadá, ale ve srovnání s tím má malou váhu, zda a jak je aktuální a o je tam o klubuza informae.ÿ Tak¾e i toto je mj. dal¹í dùvod pro vylep¹ení pravidel hodnoení v pøípadìuspoøádání dal¹ího roèníku soutì¾e.Ni není dokonalé, jako ¾e nikdo není dokonalý. Proto je tøeba omluvit se následujíímtøem klubùm. Adresy webù byly pøevzaty z tabulky na webu SÈSPKS. Ale!Pùvodníwebhttp://kknobilis.rastislav.net nebyl zaøazendo seznamukvùlinapadení rakerem. A¾ v prùbìhu hodnoení se podaøilo pø. Pode¹vovi najít nové stránky,o nih¾ jsme dosud nebyli informováni: Klub KaktusárovNobilis v Bratislavìmá nový web:
www.kknobilis.estranky.sk. Také Klub kaktusáøù Ústí nad Labem má nové stránky
www.kku.jex.cz, ale v soutì¾i bylyhodnoeny stránky staré, pùvodní.Obì tytoorganizaeby v pøípadì hodnoení jejih novýh stránek nepohybnì obsadily poøadí mezi TOP 15.Velmi rozporuplné je hodnoení stránek KK Zvolen. Zde dosud panuje stav jakésishizofrenie, nebo» klubmá vyhrazený dosti omezený a málo aktualizovaný prostor na roz-sáhlém webu Tehniké univerzity Zvolen a zároveò jsou nìkteré informae o èinnosti pu-blikovány na soukromém webu J. Barana. Doporuèení je jednoduhé { zalo¾it samostatnéstránky, alespoò na nìjakém serveru, který do urèitého objemu dat poskytuje webhostingzdarma.Kvalita (elková úroveò stránek) je velmi rozmanitá, od ukázkovýh pøíkladù a¾ podoslova paskvily. Na prvníh místeh se umístily ty organizae, které svým webùm vìnujívelkoupozornost a umís»ují nanìmnohodùle¾itýh informaí. Velmi obtí¾nì se dáhodnotitvzhled webu, nebo» ¾ádný klub nemá plaeného profesionála pøes webdesign a vìt¹inaklubù pou¾ívá nìkterou s jednoduhýh volnì pou¾itelnýh ¹ablon. Nejvìt¹ím problémemzùstává pravidelná aktualizaewebovýh stránek, ale s tím se potýká ka¾dý, kdoweb vytváøí10



ve svém volném èase na úkor èasu stráveného s rodinou a se sukulenty, k nim¾ patøí ikaktusy.Cílem soutì¾e bylo propagovat internet jakomédiumbudounosti amotivovat organi-zae sdru¾ené vSÈSPKS, aby svýmstránkámnawebuvìnovaly vìt¹í pozornost.Obojí prvníroèník soutì¾e urèitì splnil a výbor Spoleèností vìøí, ¾e do roka a do dne se do prezentae nainternetu zapojí i ty spolky a kluby, které dosud webové stránky nemají. JanGratiasRedakèní poznámka: Pøevzato pouze s nahrazením výrazu haker slovem raker, které je v této situai víepatøièné a zkráením výsledkové tabulky.Hodnoení starýh a novýh verzí webù, existují-li obì, pova¾uji za spravedlivé, proto¾e je jen na vùlispráve webu, zda zru¹í èi nezru¹í zastaralý obsah nebo k nìmu alespoò nedoplní odkaz na aktuální stránky.Zakázané kytkyVraím se s podrobnìj¹ím komentáøempøedsedy Spoleènosti Jaroslava Víha kminule naryhlo oznámenémuvítìzstvíèku zdravého rozumu nad byrokratikou omezeností.Vá¾ené kolegynì a kolegové,po témìø dvouletém úsilí Vám mohu sdìlit první pozitivní zprávu ohlednì zmìny naøízenívlády è. 455/2009 Sb., kterým se pro úèely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebohouby se pova¾ují za rostliny a houby obsahujíí omamnou nebo psyhotropní látku a jakéje jejih mno¾ství vìt¹í ne¾ malé ve smyslu trestního zákona. Nìkteré z Vás jsem ji¾ infor-moval, ¾e jsem poèátkem leto¹ního roku po¾ádal ministra spravedlnosti JUDr. Pospí¹ila,aby v rámi vyhodnoení dopadù vý¹e uvedeného naøízení vlády nehal posoudit výhradySÈSPKS vùèi naøízení vlády è. 455/2009 Sb., které jsem souèasnì jménem SÈSPKS zfor-muloval. Na základì vyhodnoení dopadù byl usnesením vlády è. 281/2011 ze dne 20. 4.2011 ulo¾en ministru spravedlnosti úkol, aby pøedlo¾il vládì do 31. 10. 2011 návrhy zmìnnaøízení vlády è. 455/2009 Sb. Expertní skupina identi�kovala mo¾né aplikaèní problémypøedmìtného naøízení a zpraovala návrh zmìny. Knávrhu se v pøipomínkovém øízení vyjá-døily v¹ehny dotèené resorty bez zásadníh pøipomínek. Návrh je tak vládì ÈR pøedkládánbez rozporu. Pro nás kaktusáøe dohází k významné zmìnì, kdy¾ z pøílohy è. 1 naøízenívlády è. 455/2009Sb. se vypou¹tìjí rostliny obsahujíímeskalin. Významnýmdùvodemprovypu¹tìní meskalinu z pøílohy je fakt, ¾e uvedení meskalinu v pøíloze nebylo v souladu sezákonemè. 167/1998Sb. o návykovýh látkáh.Na¹e úsilí bylo tímto zavr¹eno a v¹em, kteøípomohli vytvoøit mediální tlak, tímto dìkuji. Lofofory byhom mìli opìt pìstovat bez obavz kriminalizae pìstitelù. Jaroslav Víh, pøedseda SÈSPKSV pasti s barvamiAni¾ byh o to sám aktivnì usiloval, na¹el jsem dal¹í mo¾nou pøíèinu nedùvìryhodnosti barevného podánífotogra�í zejména u èervenýh barev kvìtù (nejen kaktusù).Øíká se tomu past RGB. Prinip je velmi jednoduhý. Jak jsem ji¾ zmiòoval v jednomz minulýh èlánkù, lze barevné slo¾ení obrázku vyjádøit tzv. histogramem. Pøipomenu jen,11



¾e je to graf majíí na horizontální ose sytost a na vertikální poèet pixelù té které sytosti.Dobøe exponovaný snímekmá tedy vìt¹inou þpohoøíÿ rozta¾eno od zaèátku a¾ do kone. Je-li v¹ak namaèkáno pøíli¹ nalevo, jde o podexpozii (èest speiálním výjimkám a zámìrùm),napravo je to pøeexponované (vidíme jen levou pùlku þkopeÿ úplnì vpravo. Jak vypadápod/pøeexponovaný obrázek, si snad ka¾dý dovede snadno pøedstavit, netøeba rozebírat.Dùle¾ité je, ¾e je tam men¹í rozsah barevnýh odstínù a v okrajovýh èásteh i vìt¹í rizikobarevného zkreslení/posunu.V èem je v¹ak ta past a jak do ní mù¾eme spadnout? Barevný obraz je poskládán zetøí základníh barevnýh aditivníh slo¾ek (èervené, zelené a modré { RGB). Tyto slo¾kyse dají vyjádøit oddìlenì a zahrnout do jednotlivýh histogramù. Ona past spoèívá v tom,¾e obrázek elkovì má histogram v poøádku, rozlo¾ení je optimální, odpovídajíí jasu akontrastu pøedlohy. Dvì barevné slo¾ky (zpravidla G a B) jsou rovnì¾ v poøádku. Ta tøetí {vìt¹inou právì èervená) v¹ak je pøeexponovaná. þKopeÿ jejího histogramu je tedy namaè-kaný vpravo a tøeba i zprava u»atý. A jsme u poslední vìty pøede¹lého odstave: . . .men¹írozsah odstínù.. . a .. .zkreslení/posun...Vysvìtlení byhom mìli, vèil patøí najít pøíèinu èi pøíèiny. Ta hlavní (a od ní se odvíjejíty dal¹í) je ta, ¾e èervená barva a její odstíny se naházejí na samém koni viditelnéhosvìtelného spektra. Vlnové délky jsou dvojnásobné oproti tìm na opaèném koni. Blí¾í seinfraèervenému = tepelnému záøení a plynule do nìj pøehází. To se projeví na snímaèi(senzoru), který je je¹tì trohu itlivý i za okrajem okem viditelného svìtelného spektra (vizinfraèervenou fotogra�i).Tím snímaè þnabereÿ víe energie a do obrázku tak pøenese vy¹¹í hodnotu èervenýhodstínù. Èím víe je v obrázku èervené barvy, tím bude zkreslení výraznìj¹í.Posledním krokem je nápravné a preventivní opatøení (jasnì, jsem profesionálnì po-znamenaný systémy øízení jakosti, tam se mi prosím nesmìjte␁). Mù¾e pomoi opravav gra�kémeditoru (je v¹ak tøebamít tréning, zku¹enost, dobré oèi a it pro barvy). Pomù¾eznát i problematiku vyvá¾ení bílé barvy.Malá úvaha nakone: Proè není podobným zpùsobem poznamenána tøeba modrábarva, kdy¾ je na ultra�alovém koni barevného spektra? Je to tím, ¾e sklo, z nìho¾ jevyrobena vìt¹ina aspoò trohu kvalitníh objektivù fotopøístrojù, je pøirozeným �ltrem ul-tra�alového záøení (UV, ultra violet). Hranie viditelného a neviditelného je tam tedy ohra-nièena výraznìji a zøejmì podobnì jako hranie itlivosti lidského oka. Proto tam barevnýposun není { nebo aspoò takový, aby stálo za to o nìmmluvit. Ov¹em¾e vliv záøeníUV nelzezela zanedbat v extrémníh podmínkáh (hory, sníh, moøe) a mù¾eme se mu bránit �ltryUV, které neovlivní podání dal¹íh barev.Kytka èísla { pozapomenutá a znovunalezenáV nadpisu nenímínìna historie, kdy se jednou objevená a popsaná rostlina ztratí a tøeba po nìkolika desítkáhlet ji znovu nìkdo objeví. Jde o mnohem prost¹í pøíbìh, jak mi jednou pan Ka¹parovský poslal fotogra�e aèlánek a já jsem je odlo¾il þna pøí¹tìÿ, proto¾e mi do Azetu zrovna ni nehybìlo. Zpráva v poèítaèi i v mépamìti v¹ak zarolovala nìkam hluboko a pøi¹el jsem na ni teprve s ostudným zpo¾dìním. Tímto se vedlepodìkování panu Ka¹parovskému zároveò omlouvám za to zpo¾dìní.12



Ehinoereus rigidissimus (Engelmann) HageTato rostlina je známa i pod synonymem Cereus petinatus Engelmann v. rigidissimus. Jejídomovinou je Severní Mexio { Sonora, západní èást státu Chihuahua, Mexio, USA {jihovýhodní Arizona, nalezi¹tì se naházejí v nadmoøské vý¹e v rozmezí od 1600 m n. m.do 2200 m n.m.Rostliny rostou zpravidla soliternì pøi ¹íøe tìla a¾ do 8 m a vý¹e kolem 25 m. Jdetedy o sloupkovitý kaktus. Rostlina je obalena hustými, krátkými, nepíhavými trny, kteréjsou silnì pøitisklé k tìlu rostliny. V areole jih bývá víe ne¾ 30. ©kála barevnosti tìhto trnùna rostlinì kolísá od pískovìrezavýh a¾ po tmavì �alovorudé. Na pøelomu mìsíù kvìtnaa èervna rostliny poèínají kvést. Kvìt je neuvìøitelnì velký, jeho prùmìr pøi plném otevøenídosahuje i víe ne¾ 8 m. Barva kvìtu je jasnì �alová, v jínu je kvìt smetanovì krémový.Kvìty na rostlinì vydr¾í nìkolik dnù a pøipraví nám nádhernou podívanou.Zøejmì podle kumulae tìhto faktorù (kvìt a otrnìní), dostal tento kaktus v anglikymluvííh zemíh lidové jméno kaktus duhový je¾ek amnoho jinýh podobnýh jmen.V kvìteh se tvoøí velké mno¾ství pylu, po sprá¹ení se v krátké dobì zaènou vytváøetplody. K jejih plnému vývinu a dozrání je potøeba dlouhé doby a v mýh podmínkáhdozrávají konem záøí a na pøelomu øíjna. Plod je velký 20{30 mm pøi prùmìru asi 10 a¾12 mm. Je porostlý silnì pihlavým ohlupením, o¾ nám znesnadòuje manipulai s níma je také ¹patnì oddìlitelný od rostliny. Uvnitø plodu je velké mno¾ství semen navzájempropojenýh du¾natými vlasi. Èerstvá semena (alespoò z mé zku¹enosti) ¹patnì klíèí.Proto sklízíme a¾ v úplné zralosti a výsev provádíme po 3mìsííh i pozdìji.Mladé vyklíèené rostliny dobøe pøirùstají, bìhem jedné pìstební sezóny mohou dorùstdo velikosti 1 m, nìkdy i víe. Pìstování v minerálním substrátu neèiní potí¾e, rostlinyzaèínají kvést 5.{6. rokem. V mé sbíre se u tøí rostlin projevilo zasyhání od temene apostupnì odumøely elé rostliny. Toto je jediná negativní sku¹enost s jejih pìstováním.Rostliny pìstuji v paøeni¹tníh stoleh 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 svituprvníh sluneèníh paprskù skýtá pohled na tyto rostliny fasinujíí podívanou. Tyto krásnéa zajímavé rostliny zimuji ve vytápìném skleníku. Teploty zde kolísají od 6 ◦C do 12 ◦C. Zasluneèného zimního dne nezøídka vystoupí teplota i k hodnotì pøes 20 ◦C. Poslední zálivkuprovádím kolem 20. záøí a rostliny jsou a¾ do nové sezony v naprostém suhu. Na jaøe prvnízálivku provedu v závislosti na poèasí, pøibli¾nì mezi 10. 3. a¾ 25. 3. V období vysokýhletníh teplot od kone èervene a¾ do prvé poloviny srpna zálivku zela vynehávám.Jaroslav Ka¹parovský, MìlèanyVladimír Ka¹par ¹edesátiletýDne 28. 1. 2012 oslaví významné ¾ivotní jubileum ná¹ dlouholetý èlen Vladimír Ka¹par.Do¾ívá se krásnýh kulatýh ¹edesátin.Kdo vlastní poèítaè s pøipojenímk internetu,mohl se doèíst krátkou harakteristiku nastránkáh Astrophyta v rubrie þNa náv¹tìvìÿ. Pro ostatní uvedu, ¾e Laïa pìstuje kaktusynìkdy od roku 1973, o¾ je u¾ také útyhodná doba. Samozøejmì za¾il øadu pøedníhbrnìnskýh kaktusáøskýh speialistù. Obhod na Masarykovì ulii s pøebytky od ZdenkaFleishera nav¹tìvoval pravidelnì. 13



Co øíi ví. Já znám Laïu asi patnát let. Namnohé pùsobí jako þbruèounÿ, známe jejv¹ak i jako velmi obìtavého èlovìka. V¾dy» pro nás tiskne zpravodaj Azet bezmála tøiet let.Pravidelnì zásobuje na¹i tombolu a myslím, ¾e pro Astrophytum by se rozdal. Je to taková¹edá eminene v pozadí Astrophyta.Kromì kaktusù pìstuje dále orhideje a tilandsie a dá se øíi, ¾e s úspìhem. Za oknemnaproti bystrké radniimu stále nìo kvete. Kdy¾ jsme u té Bystre, je také velmi zarputilý,Bròák jako poleno.Samozøejmì, ¾e kvìtiny nejsou jeho jediným zájmem. Vím o nìm, ¾e býval aktivnísportove a pozdìji se anga¾oval v bystrkém fotbale, dodnes si zahraje rekreaènì tenis.Rovnì¾ jsem zjistil, ¾e se významnì zajímá o historii, samozøejmì na prvnímmístì je blízkýhrad Veveøí. Proto¾e se s ním znám u¾ slu¹nou øádku let, mohl jsem vidìt i jeho sbírkurostlin a mìl jsem mo¾nost i nahlédnout do jeho novì zrekonstruovaného domu. Kdy¾ seèlovìk u nìj rozhlédne, zjistí, ¾e Laïamá velký smysl pro estetiku, je to poznat jak na domì,tak i na jeho vybavení a samozøejmì i na jeho rostlináh.Tímto byh ti htìl Laïo pøednì popøát pevné zdraví do dal¹í ¹edesátky a a¾ bude¹v tom dùhodì, abys nás èastìji nav¹tìvoval. Za sebe a Astrophytum Radek ÈehPodaøený výsevPøed pár lety se jednomu pánovi { èlenu na¹eho klubu{ podaøil výsev hernandezek, terezeka jinýh nesnadno klíèivýhmamilárek. V¹ehny ikony brnìnského kaktusáøství i kaktusáøi,kteøí z koníèka udìlali byznys, se mistra sna¾ili pøemluvit, aby prozradil, jak to dìlá neboaby napsal do Azetu reept. Tenkrát øekl, ¾e postup stále zdokonaluje, aby byl 100%. Pìt letni neøekl a stále vylep¹oval a zdokonaloval. Vyrojily se rùzné teorie od ¹mirglování semen,po¾u¾lávání v ústeh a¾ po leptání a jiné voloviny. A¾ pøi mistrovýh sedmdesátináh, kdy¾u¾ mìl dobrou a veselou náladu, nehtìnì prozradil tajemství, a já se tímto s vámi o nìpodìlím.Nejprve musí mít rostlina v semeníku semena. Poté rostlinky umístíte do malé klíky,tøeba po kanárkovi. Zajdete do Zverimexu a zakoupíte malou mladou bílou my¹ku nebo simù¾ete hytnout obyèejnou ¹edou. Tu neháte vyhladovìt a pak ji dáte do klíky s rostlin-kami. My¹ka se¾ere semeníky a zaèíná stejný proes jako kdy¾ se vyrábí nejdra¾¹í káva nasvìtì.Zvlá¹tní druh ibetek v Indonésii na ostrovehSumatra, Jáva aBali je krmen v jakýhsikrálíkárnáh bobulemi kávovníku a v trávíím traktu pak probíhá fermentae. Ve volnépøírodì tato kunovitá ¹elmièka ¾ere jen ty nejlep¹í bobule. Dennì se tak v trusu najde jenmálo zrn aproto se této unikátní kávy vyrobí roènì jen asi 200kg.Nakávu je toto zvíøe prostìodborník. ©álek takzvané þibetkové kávyÿ vás u nás v kavárnì pøijde na 400{600 Kè, 100 gmleté pak stojí 2062 Kè i s DPH.Takhle získáte my¹inem obalená semínka a mù¾ete pøejít k výsevu. Co øíkám, èastou¾ pøímo pikýrujete. A rostlinka má kolem sebe vhodnou vý¾ivu jako v domovinì a velieryhle zaène rùst.14



Samozøejmì tu hrozí nemalé riziko plísní. Známe ale v¹ihni léèivé Mumio. Mumioje pøe�ltrovaný trus vysokohorskýh svi¹»ù a my¹í, kteøí se ¾iví léèivými bylinami. Prosa-kuje horninou a nabaluje na sebe dal¹í látky. Tento proes snadno nahradíme patøiènýmkrmením my¹ky { podle toho, v jakýh ohranýh prostøedíh, saponáteh atd. máèíme amoøíme zrní pro my¹ku.PS.Budu jen rád, kdy¾nìkdo tento reept na výsevy ¹patnì klíèííh rostlin vyzkou¹íte,pøípadnì vylep¹íte nebo zdokonalíte. LaïaKa¹parZa èlánek dìkuji Laïovi Ka¹parovi. S rozpaky a na pøímluvu nìkterýh èlenù výboru jej uvádím, aèkoliv siuvìdomuji, ¾e jeho informaèní hodnota zrovna neoslní. Neumím posoudit, zda je aprílový. Popisovaný postupa dosa¾ené výsledky mohou mít reálný základ. Je ¹koda, ¾e se nedozvíme jméno onoho úspì¹ného badatele,víe podrobností, srovnání { existuje-li, pøesnìj¹í èísla.. .Niménì neh» je èlánek aspoò námìtem pro experimentátory na poli klíèivosti kaktusovýh semen.Doèkáme-li se èasem kvalitnìj¹ího pokraèování, zbavím se svýh pohybností a rozpakù.Jak¾e je to v té semaforské písnièe: þChlapi a dìvèata, pìstujte my¹ata.. .ÿLatinské popisy (diagnózy) zru¹eny!Tuto zprávu jsem dostal e-mailem. Pøetiskuji ji v pùvodním znìní s odkazem na poznámku na následujíístranì. Slovo þzru¹eníÿ berte prosím velmi opatrnì. Na botanikou systematiku jsme narazili i pøi lednovébesedì s panemHara¹tou a padlo tam nìkolik zajímavýh názorù v diskusi, které by stály za sepsání. Uvidíme,snad nìkdy pøí¹tì. Téma botaniké systematiky je zajímavé a lákavé, rád byh zde o tom napsal víe, neítím sev¹ak dostateènì odbornì na vý¹i. Leda¾e by se toho ujal nìkdo ze zku¹enìj¹íh èlenù.O zru¹ení latiny se jednalo asi 20 let, návrh na zru¹ení povinné latiny a zavedení angliètinytøikrát nabotanikýhkongresehnepro¹el, nakone vloni pro¹el, prosadili si toAmerièané,aby se nemuseli s latinou trápit.Latina byla zavedená jako povinná v roe 1935 za úèelem odstranìní balastníh po-pisù. Do roku 1935 bylo mo¾no publikovat nové druhy v jakémkoliv národním jazye apraktiky kdekoliv, v novináh, estopiseh.. .Vezmìte si tøeba Frièe, který napsal v nìjakém estopise, ¾e na¹el v Andáh rostlinu,byla malá a kvetla èervenými kvìty, Friè dostal horskou nemo puno z øídkého vzduhua 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 sie platné, ale nani. Typ, typi�kae, ulo¾enítypu v herbáøi v roe 1935 je¹tì neexistovaly. Zavedením povinné latiny byli autoøi nuenipopisovat v odbornýh botanikýh èasopiseh, vìt¹inou redigovanýh a reenzovanýh,odpadly popisy v nedìlní pøíloze Národní politiky, estopiseh a v rùznýh podobnýhpublikaíh.Nový Kód platný od leto¹ního roku jsme je¹tì nevidìli, nikdo neví, o tam v¹ehnozmìnili, ty zmìny jsou na tìh pravidleh nejhor¹í a zpùsobují dal¹í nehtìné a netu¹enézmìny ve jméneh jinde.Platí v¹ak, ¾e od ledna leto¹ního roku staèí popis (diagnóza) v angliètinì, ta je v¹akpovinná!Red. pozn.: Viz následujíí stranu. Jiøí Zázvorka, Botaniký ústav ÈAV15



Neve¹lo seTìsnì pøed odesláním mi pøi¹la zpáva, ¾e 24. ledna zemøel rakouský kaktusáø Hans Till vevìku 91 let. Jistì si na nìj vzpomenou zejména gymno�lové. Èest jeho památe.V souvislostí se zmínìnou botanikou systematikou doporuèuji èlánek Jak èíst latinskájména dostupný nawebu http://www.cact.cz/noviny/2004/03/slovnik2.htmNaposlední hvíli jsemdostal doplnìní a upøesnìní k èlánku o botaniké latinì.Dìkujiza nì Tomá¹i Kulhánkovi. Chápeme, ¾e èlánek zøejmì vznikl v ryhlosti a proto je po-nìkud nepøesný. Pro úplnìj¹í informae doporuèujeme http://goo.gl/e5rCj { nebolistruènì: Jde o to, ¾e latina nebyla zru¹ena, nýbr¾ vedle ní byla povolena angliètina.

Jubilant a autor èlánku o netradièníh výseveh (s. 14) VladimírKa¹par, foto R. ÈehAzet { 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


