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Ferocactus pilous (Galeotti) Werderm. – lokalita La Tapona
(foto Roman Štarha 2008)

Z literatury
Kakteen und andere Sukkulenten č. 8 / 2005
Velmi zdařilý je snímek kvetoucího Echinocereus rayonensis na titulní straně
tohoto čísla. Pozadí z dlouhých bílých trnů dává vyniknout velkým karmínovým
květům s typickou smaragdovou bliznou.
Výrazné
cefálium
zdobí
především
brazilské
cereusy
z rodu
Austrocephalocereus, Ritterem rozšířeného a přejmenovaného na Micranthocereus.
Krásná cefália mají také jiné cereusy, např. peruánské espostoe. Není divu, že
v nabídkách velkých kaktusářských firem bývaly i až metr a půl dlouhé useknuté
hlavy těchto cereusů s cefálii, za patřičně vysoké ceny. Majetní takykaktusáři,
holedbající se takovou parádou ve sbírce, se však z ní dlouho netěšili. Hlavy nikdy
pořádně nezakořenily a během několika měsíců, nejvýš do dvou let, zašly. Pokusy o
vypěstování kvetoucích cereusů s cefálii v Evropě doznaly úspěch teprve
v posledních letech. Van Heek a Steeker píší o kultivaci Micranthocereus
albicephalus. K urychlení růstu roubovali semenáčky na silné podložky Eriocereus
jusbertii, ale výsledky ukázaly, že i při ročních přírůstcích okolo 5-8 cm je třeba čekat
na vznik cefália 20-30 let. Skutečně dva semenáče o výšce 1,6 m po dvaceti letech
založily cefália a vykvetly (5 snímků).
Ještě větší trpělivost měl H. Dopp, který ve svém velkém skleníku pěstoval
také Agave victoriae-reginae. V roce 1960 vysel semena, v roce 1980 nejlépe
rostoucí kus zasadil na definitivní místo ve skleníku, kde na podzim 2003 dorostla
růžice agáve do výšky téměř 48 cm, při průměru kolem 70 cm. V zimě 2003/4 střed
růžice zesílil, počátkem března začal vyrážet květní stvol. Jeho růst byl rychlý a
vyžádal si vyřezání otvoru ve střeše. Za měsíc dosáhl stvol výšky 140 cm, maximální
výšku 520 cm měl po 4 měsících. Nádherné žluté květy se postupně rozevíraly od
spodu stvolu k jeho vrcholu, období kvetení trvalo od července do poloviny září.
Všechny agáve kvetou jen jednou za život, takže po 44 letech od výsevu skončila
existence této rodinné památky. Z jejích semen však ve sbírce znovu rostou potomci
(4 snímky).
Disocactus biformis je epifyt z deštných lesů Guatemaly, zcela ojediněle
pěstovaný ve specializovaných odděleních několika málo botanických zahrad a
výjimečně i milovníky epifytů. Pochází z vyšších nadmořských výšek, kde odpolední
či večerní chladné deště jsou pravidlem. Roční teplotní průměr je poměrně nízký, ale
teplota nikdy neklesá pod bod mrazu. Roste na větvích stromů, kterých se přidržuje
téměř holými kořeny, sahajícími do trochy humusu z opadaného listí. Trefný název
„biformis“ vystihuje dva tvary jeho těla. Hlavní výhony jsou na průřezu kulaté,
koncové články v podobě štíhlých, masitých listů, jsou ploché. Z článků vyrůstají
elegantní dlouhá poupata, rozvíjející se do dlouze trubkových květů sytě karmínové
barvy, jejichž okraje výrazně přečnívá karmínová čnělka se žlutou bliznou.
Disocactusy neoplývají bohatstvím květů, to je jeden z možných důvodů, proč se
málo pěstují. Dalším jsou odlišné růstové podmínky. Vyžaduje závěsný košík a
hrubý, propustný substrát obsahující smrkovou kůru, rašeliník a trochu kompostu.
Substrát nesmí ani v zimě při 12-15°C úplně vyschnout, je také třeba aspoň 2-3
ročně lehce přihnojit (4 fota).
Seriál doporučovaných rostlin pokračuje představením těchto druhů:
Coryphantha macromeris subsp. macromeris (původně popsána jako
Mammillaria. Na nalezištích v USA (Nové Mexiko, Texas) a v mexických státech
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Chihuahua, Coahuila a San Luis Potosí roste následkem bohatého odnožování
v podobě polštářů, majících v průměru přes 50 cm. Daří se na výsluní, u nás nejlépe
celoročně pod sklem, v plochých miskách s minerálním substrátem a s malou
příměsí jílu. Během léta vyžaduje bohatší zálivku a opakované přihnojení. Zimovat
suše při 8-10°C. Množí se semeny a odnožemi); Mammillaria theresae (velmi
oblíbená pro krásné otrnění a velké, sytě růžové květy. Existuje však i bělokvětá
forma. Pěstování je náročné, nutný je čistě minerální substrát, spolehlivější je nízké
roubování na slabě rostoucí podložky, jinak dochází k deformování těla. Nádherné
květy se objevují po celé léto. Zimovat chladně a suše. Množí se řízky, které obtížně
koření, proto se mají raději roubovat); Sulcorebutia tarabucoensis var.
tarabucoensis (drobný, bohatě kvetoucí kaktus pocházející z bolivijských velehor.
Barva květů u jednotlivých rostlin bývá často odlišná, Rausch jim přiřkl odlišná
sběratelská čísla HS. Snadno roste v minerálním substrátu, v létě nejlépe venku
s ochranou před větším deštěm. Nutné je chladné (5°C) a zcela suché zimování);
Selenicereus testudo (popsán jako Cereus, pak Daemia. Další epifyt, bohužel ve
sbírkách zřídka pěstovaný. Na poléhavých a dolů visících článcích se v létě objevují
nádherné bílé květy o průměru až 25 cm s několika řadami okvětních plátků a velkým
počtem žlutých prašníků. Roste v oblasti od jihu Mexika přes Guatemalu až do
Kolumbie. Pěstovat pod korunou stromu v závěsném košíku, obsahujícím písčitohumózní substrát. V zimě 10-12°C a jen slabá zálivka. Množí se nejlépe terminálními
články); Haworthia pygmaea (má typická trojúhelníkovitá „okénka“ a kresbu na
koncích masitých listů. Pochází z jihoaftrické Kapské provincie. Daří se v minerálním
substrátu s malým přídavkem jílu, v létě při bohatší zálivce, ale s ochranou před
výsluním. Zimovat při 10°C a minimální zálivce. Lze množit jak semeny, tak
postranními odnožemi i odlomenými listy); Pachypodium brevicaule (patří
k nejpřísněji chráněným rostlinám Madagaskaru. Masivní dovoz importů před lety
vedl k vyplundrování nalezišť. Dnes jsme odkázáni na výsev ojediněle nabízených
semen (semenáče rostou velmi pomalu) a na vegetativně množené exempláře,
roubované na P. lamerei. Potřebuje čistě minerální substrát ( je velmi choulostivé na
přemokření kořenů), plné výsluní, pěstovat celoročně pod sklem. V zimě absolutní
sucho a teplota kolem 12°C).
Velmi teplé léto a podzim roku 2003 spolu se slunečným, ale chladnějším
podzimem 2004, to byly podle U. Schriefera hlavní příčiny mimořádně bohaté násady
květů ariokarpusů. Od dubna až do listopadu 2004 opakovaně vykvétala řada druhů.
Fotografie dokumentují krásné květy Ariocarpus trigonus, A. furfuraceus, A.
retusus, A. agavoides a A. fissuratus. Nezbytné je však naprosto vyloučit zálivku
od poloviny června do poloviny srpna. Substrát se skládá z drti žuly, pemzy, mramoru
a jemné antuky. Je silně propustný, ale chudý na živiny. Ty je vhodné přidávat do
zálivky.
Rebutia perplexa (= záhadná, pro nejasný původ originální rostliny), má
kulovité, značně odnožující tělo o průměru a výšce až 15 mm. Lehce spirálovitě
zatočená žebra kryje světle zelená pokožka. Na areoly nasedají velmi krátké (1-2
mm) trny zlatožluté barvy, odstávající od těla. Velké květy jsou až 35 mm dlouhé a
mají průměr až 30 mm, jsou tmavě růžové s krémovými prašníkovými nitkami,
žlutými prašníky.a bílou bliznou. Předpokládaný původ je z bolivijské provincie Tarija.
Originální rostlinu předal Lauovi jeden z domorodých sběračů a byla původně určena
jako Rebutia pulvinosa. Cardenas ji považuje za jím před 9 lety popsanou Reb.
narvaecensis, Donald ji považuje za příbuzný ale samostatný druh (barevný snímek).
Sulcorebutia crispata (= kudrnatá) má malé (3 x 3,5 cm),, řídce odnožující
tělo, ale několik silných řepovitých kořenů o délce až 12 cm. Na úzkých areolách
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hřebenovitě rostou k tělu přihnuté a vzájemně propletené trny. Krajních může být až
24, jsou až 12 mm dlouhé, bělavé až nahnědlé, u báze silnější. Střední trny nemá.
Květy vyrůstají ze starších areol při bázi rostliny. Jsou až 45 mm dlouhé, o průměru
až 40 mm, nevoní. Zevní okvětní plátky jsou fialové s hnědavou špičkou a bází,
vnitřní jsou světle, až tmavě fialové. Nitky nažloutlé nebo růžové, čnělka bělavá, u
báze často růžová, blizna má barvu krémovou. Roste v Bolívii na velkém území
několika provincií (Tomina, Zudañez, Pucara, Sopachuy). Daří se na světlém, dobře
větraném místě v minerálním, propustném substrátu. Po suchém zimování na
chladném a světlém místě často kvete již počátkem jara. Snadno se množí
zakořeněnými odnožemi a výsevem. Má několik forem s různou délkou trnů a barvou
květů (2 barevné snímky).
Z Bolivie také pochází novinka – Sulcorebutia roberto-vasquezii. Jméno
získala po horlivém pátrači po orchidejích, bromélijích, ale i kaktusech, proslaveném
řadou pozoruhodných nálezů. V roce 1974 Rausch po něm pojmenoval Sulcoreb.
vasqueziana. Nový druh, rostoucí v departamentu Chuquisaca při menších
nadmořských výškách (okolo 1300 m), charakterizují bílé květy a malý sklon
k odnožování. Dosud nebyla nalezena jiná scr. s bílým květem. Na nalezištích
nenašli víc jak 200 květu schopných rostlin. Riziko vysbírání je tak velké, že
podrobnější údaje o nalezištích neuvádí. Bíle kvete větší polovina exemplářů, asi
třetina má květy světle růžové, nebo nažloutlé. Na úzkých areolách jsou hřebínkovitě
do stran rozložené, až 10 mm dlouhé, nažloutlé až hnědavé trny s tmavší špičkou.
Krajních bývá 14-24, jeden střední někdy chybí, kompaktní otrnění je velmi hezké.
Podrobný popis, včetně latinské diagnózy, doplňuje 6 snímků různě zbarvených
květů a mikroskopické snímky testy semen.
Sinnigia (Gloxinia) cardinalis z čeledi Gesneriaceae (Podpětovité) je zatím
málo známý kaudiciformní sukulent z brazilského státu Rio de Janeiro. Hlíza
(kaudex) pod povrchem půdy dosahuje v průměru šest a více centimetrů. Koncem
zimy z ní vyraší řídká růžice masitých, ochlupených listů, mezi nimiž rostou květní
stvoly se soukvětím úzce trubkovitých, cca 5 cm dlouhých, červených květů. Zakvétá
opakovaně. Substrát v hlubším kořenáči by měl být humózní, ale propustný (Perlit),
kyselého pH. Od časného jara do podzimu vyžaduje zálivku, substrát nesmí nikdy
úplně vyschnout. V létě polostín, teplota nemá klesnout pod 14°C. Tato sinigie není
samosprašná, nabídka semen i rostlin je spíše výjimečná (4 snímky).
O svých zkušenostech s venkovní kulturou kaktusů píše R. Pitzer. Při jižní
stěně domu založil na ploše, kde dříve pěstovali zeleninu, záhon pro kaktusy. Do
půdy s menším podílem humusu, dříve hnojené organickými hnojivy, přidal písek a
štěrk, záhon ohraničil do země zapuštěnými plotnami břidlice. V krajině kolem Míšně
nebývají kruté zimy, za to je tam deštivo. K ochraně kaktusů před přebytkem vody
proto připevnil na stěnu nad záhonem odnímatelnou stříšku z polykarbonátových
desek. Mezi prvé rostliny patřily opuncie (Opuntia compressa, Op. phaeacantha) a
několik echinocereusů. Rostlinám se dařilo, postupně přikupovali další,
samovýsevem sbírka stále roste. Na pěti snímcích je zachyceno bohatství květů
opuncií, velkých trsů echinocereusů i urostlé Escobaria missouriensis.
MUDr. Vladimír Plesník
Citáty:
Vercors – Já vím jen o jednom nebezpečí: když vědec přestane pozorovat a umane si dokazovat.
Steinbeck John Ernst – Odborníka pokaždé dopálí, když laika napadne něco, co by odborníka
jaktěživ nenapadlo.
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Drobničky
♣
Významným uznáním poctila v roce 2005 Německá společnost kaktusářů
(DKG) Adriana Lüthy-ho a Dr. Reto Dichta. Za monografii o rodu Coryphantha dostali
jednu z nejvyšších kaktusářských cen - cenu Karla Schumanna,. Monografie se týká
43 uznaných druhů koryfant a obsahuje poznatky získané při studiu na jejich
nalezištích v Mexiku a pěstitelské zkušenosti. Cenná je také srozumitelnost
odborného textu i pro laiky a řada rad pro ty, kteří se chtějí dále zabývat studiem
tohoto rodu. Je pozoruhodné, že DKG si také váží dlouholetých a zasloužilých členů.
Při dovršení 25, 50 a výjimečných 75 let členství jim uděluje čestné medajle a čestná
členství. Práci badatelů podporuje vypisováním finančních podpor (grantů) na
výzkumné práce, prohlubující vědomosti o kaktusech a sukulentech.
♣
Německá firma Uhlig je už dlouho dodavatelem širokého sortimentu kaktusů,
méně už sukulentů. Přesto mne překvapil její inzerát, v němž nabízí 10 různých,
jmény a barvou květů se lišících hybrid epifyl. Ceny se pohybují od 6.50 do 11.00
Euro. Lidové tedy nejsou, ale co by vášnivý pěstitel a milovník jejich nádherných
květů nedal např. za bílou velkokvětou hybridu „Schlesien“, žlutou „Yellow Gem“
nebo dvoubarevnou (květ růžový, červeně lemovaný) hybridu „Serena“.
MUDr. Vladimír Plesník

Z naší činnosti
Poslední schůzku před prázdninami 2.6.2008 měl náš člen Roman Štarha,
který navštívil začátkem roku 2008 Mexiko. Vynikající vypravěč, nádherné fotografie,
to je vždy záruka velmi kvalitní přednášky. Bylo tomu i tentokrát. Každá cesta začíná
v hlavním městě, odtud vyrazili na sever na známé lokality astrofyt, mamilárií,
ariokarpusu, lofofór, echinocereusů, koryfant a dalších mexických rarit. Viděli jsme
spoustu zajímavých rostlin, o kterých se už dlouho nemluvilo nebo dokonce objevili
některé nové formy. Roman Štarha je uznávaný odborník na rod Lophophora, takže
tyto rostliny nemohli v přednášce chybět. Děkujeme přednášejícímu za skvělé
vypravěčské umění, kterým prezentoval své zážitky z cesty po Mexiku, čímpak nás
překvapí příště.
KL

Roman Štarha je znalec rodu Lophophora, o kterém napsal na universitě dokonce odbornou publikaci,
na druhém snímku Lophophora diffusa.
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Pobeskydí 2008
Odměnou za přednášku bylo předání keramiky a upomínkového listu

Walter Rausch

Josef Barčák

Josef Odehnal

Roman Štarha

Karel a Pavel Pavlíčkovi

Andrzej Wandzik

Ivo Žídek

Ludwig Bercht

Vítězslav Langer

OSTNÍK – září 2008 ……………………. 102 …………………………………………….

Tradičně koncem června (27.-29.6.2008) proběhlo v Čeladné-Podolánkách na
hotelu Srdce Beskyd mezinárodní setkání kaktusářů pod názvem POBESKYDÍ 2008.
Když jsme v roce 1994 uspořádali první setkání kaktusářů ke 40. výročí Klubu
kaktusářů v Ostravě, nikdo netušil, jakou tradici jsme založili. Uplynulo několik let a
letos jsme se sešli už po patnácté. Už v pátek odpoledne a večer se sjelo kolem
stovky přátel, aby při hudbě a ohni diskutovali o svých pěstitelských a
cestovatelských zážitcích ještě dlouho po půlnoci. V sobotu ráno přijeli přátelé z okolí
na přednáškový den. Celkový počet účastníků se vyšplhal asi na 140 lidí. Program
přednášek byl velmi pestrý a zajímavý pro všechny přítomné: Walter Rausch –
celoživotní průřez jeho kaktusařením a vzpomínkou na známé kaktusáře, Roman
Štarha – novinky z cesty po Mexiku 2008, Ivo Žídek – Madagaskar 2007, Josef
Barčák – rostliny Ekvádoru 2008, Karel a Pavel Pavlíčkovi – krok za krokem
nejkrásnějšími místy Mexika, Ludwig Bercht – Bolivie 2008, Josef Odehnal – krásy
Chile 2007, Kulhánek – zajímavé rostliny okruhu Gymnocalycium prochazkianum,
Andrzej Wandzik – Peru 2008 a třešnička na konec Vítězslav Langer – tři měsíce
v Číně 2007. Večer se opět probíraly v diskuzi kaktusářské témata, aby se v neděli
ráno všichni rozjeli do okolních sbírek. Každý dostal na památku Účastnický list a
jednu barvu odznaku, který byl při této příležitosti vydaný. Zájemci si mohli zakoupit
celou sadu 10 ks odznaků za 200.-Kč. Letos lze setkání hodnotit jako velmi dobré,
počasí nám přálo, program skvělý a přátelé milí a usměvaví, co si přát víc.
KL

Série odznaků v deseti barvách vydaná ku příležitosti 15. setkání kaktusářů Pobeskydí 2008. Zájemci,
kteří nestihli přijet na setkání, si mohu ještě několik posledních sérií zakoupit za 200.-Kč u předsedy.

Výstava kaktusů 2008

Služba na výstavě kaktusů 10.6.2008: př. Miketa, Měch, Potyka, Klouda, Švidrnoch a Pospíšil.
Dole: pohled do sálu, jak bychom si představovali návštěvnost, bohužel tříd ze škol přišlo též jen pár.
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Ve dnech 7.-10. června 2008 proběhla ve Stanici přírodovědců v Porubě naše
výstava kaktusů a jiných sukulentů. Své rostliny vystavovalo jen 7 členů: př. Frýdl,
Klouda, Král, Lichý, Ostravský, Potyka, Štarha, přesto bylo ukázáno 733 nádherných
rostlin. V době výstavy spoustu rostlin kvetlo a tak jsme mohli vidět kolekce
kvetoucích echinocereusů, mamilárií, gymen, islayí, eskobarií, ferokaktusů,
telokaktusů, ale i mnoho kvetoucích sukulentů. Největší kolekci přivezli tradičně
Potykovi, jejíž rostliny vévodily hned při vstupu do místnosti. Už několik let není
návštěvnost nějak valná, letos však přišlo o něco více lidí než loni. Platících lidí bylo
kolem 140, počet však vzrostl asi o 300 při prohlídce školních tříd, které měly vstup
volný. Na to, že byly reklamní letáky rozeslány na všechny školy, pozvánka byla i v
novinách a děti měli vstup zdarma, to asi není žádná sláva. Výstava byla pěkná,
zvláště vynikaly pestré barvy květů, i nabídka rostlin byla dostačující, takže si každý
mohl přijít na své. Jak už jsem psal v úvodu, vystavovalo málo členů, prakticky téměř
o polovinu méně než loni. Je mi líto, že si naši členové neuvědomují, že výstava je
vlastně výsledek celoročního pěstování, kdy každý může ukázat své pěkně rostlé
kytičky a pochlubit se svým přátelům. Nezájem pomoci jednou za rok při výstavě se
objevil i při zajišťování služeb, mladí jsou pracovně vytížení a jak se říká: důchodci
nemají čas. Doufám, že v příštím roce se každý zamyslí a přijde naši společné zálibě
pomoci, alespoň při výstavě kaktusů. Přesto jsou přátelé, kteří obětovali všechen
nebo částečně svůj volný čas, který strávili při zajišťování výstavy. Všem těmto
přátelům musím hodně poděkovat.
KL

Letní návštěvy na zahradě
Příjemným rozptýlením na zahradě je vždy nějaká návštěva přátel z našeho
nebo okolních kaktusářských Klubů. Někdy se přijedou podívat do skleníku i někteří
zahraniční pěstitelé. Každým rokem přijede hned několik známých kaktusářů. Letos
to začalo už začátkem června, kdy spolu přijeli Alan Poccok z Anglie a Franz Kühaas
z Rakouska. Provedl jsem je několika našimi sbírkami, večer u mě spali a při diskusi
jsem dostal pár dobrých typů na další cestu po Argentině.
Ještě za dob totality jsme měli družební styky s kaktusářemi v NDR. Dnes je
situace jiná, ale kaktusáři přijíždějí stále. Dobré kontakty s německými pěstiteli stále
udržuje pan Milan Tůma a pokud přijedou do Ostravy přijdou posedět a pokecat ke
mně na zahradu. Jedním z nich je například pan Jürgen Rothe, který zde už byl
několikrát. Milou návštěvu jsem uvítal ve skleníku v půli července.
Dne 12.8.2008 proběhla na mé zahrádce schůze Frýdeckého Klubu
kaktusářů, kdy přijelo asi 20 jejich členů. Frýdečáci se scházejí od jara do podzimu
ve sbírkách, pokaždé u někoho jiného, v srpnu přijeli ke mně, kde už jednou jejich
schůze byla. S Frýdeckými kaktusářemi udržujeme dobré styky už dlouhá desetiletí.
Jezdili jsme společně na výstavy, zájezdy a dokonce jsme před patnácti léty začali
organizovat společně setkání kaktusářů pod názvem POBESKYDÍ. Na schůzky často
jezdí pěstitelé i s manželkami, neboť je to výborná společenská, kaktusářská událost.
Kromě kaktusů se probírají i další události a pro účastníky je přichystáno i malé
občerstvení. Možná by nebylo na škodu, podobné akce uspořádat i v našem Klubu,
třeba by se mohl zvýšit počet členů. Teď se sice blíží podzim a už to nestihneme, ale
příští rok by to bylo možné. Uvažujte, kdo je ochoten přijmout hordu kaktusářů, sám
se klidně přidám a své přátele z Klubu na zahrádce rád uvítám.
KL
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Vpravo: Bedřich Lichý, Lumír Král, Alan Poccok a Franz Kühaas v Kunovicích ve sbírce Lichých.
Vlevo: Milan Tůma a Jürgen Rothe

Dva obrázky ze schůze KK FM na zahradě u Lumíra Krále 12.8.2008.

Skleníky plné sukulentů
Oblíbenou letní činností je jízda na kole po zajímavých nebo pěkných koutech
naší vlasti. Vždy na několik dnů zajedeme autem na atraktivní místo, kde projezdíme
okolí, navštěvujeme historické zajímavosti nebo nějaké známé přátele. Když jsme
například spali asi 30 km od Uherského Hradiště, zajeli jsme se podívat na Velehrad
a Buchlovice a navštívili bývalé sousedy. Další okruh jsme věnovali 8.8.2008
Ždánicku, odkud pocházel děda od mé ženy. Vydali jsme se 2 km do Lovčic na
hřbitov a dokonce jsme našli udržovaný hrob jejího pradědy a prababičky, asi proto,
že ve vesnici stále žije mnoho rodin s příjmením pradědy. Pak už jsme vyrazili na
konec vesnice do lesů, avšak nedojeli jsme daleko. Uviděl jsem tři velké skleníky,
v kterých byly vidět kaktusy. Vrátili jsme se zpět, zjistit kdo tam ty kaktusy pěstuje.
Měli jsme štěstí, majitel Jaroslav Honc byl doma a mohli jsme se do skleníku podívat.
I když jsem se s Jaroslavem Honcem asi nikdy nesetkal, jméno pěstitele je velmi
známé, zvláště mezi pěstiteli sukulentů. Ve třech velkých nových sklenících, bez
vnitřních stěn se velikost skleníků znásobuje. Všude však rostou samé sukulenty,
vysázené v množících krabicích nebo okrasných keramických miskách. Osazování
keramických misek sukulenty Jaroslava Honce živí, tak jsme jej nechtěli dlouho
zdržovat a vyrazili jsme dále do kopců. Více o sbírce najdete na: www.sukulent.cz
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Pěstitel sukulentů Jaroslav Honc a pohled do jeho skleníků.

Radek Darda – In memoriam
Mám smutnou povinnost oznámit, že 21. srpna 2008 ve věku 54 let odešel po
prohraném boji se zákeřnou nemocí do kaktusářského nebe přítel Radek Darda z Petrovic u
Karviné. Většina lidí z jeho okolí má Rada, jak mu přátelé říkali, zafixováno jako velkochovatele
exotických ryb. Méně lidí ovšem ví, že byl i zaníceným kaktusářem, kdy této zálibě se s delšími
či kratšími přestávkami věnoval již nějaký čas. Jeho specialitou byl rod Mammillaria a dá se říci,
že z Radkova skleníku časem vymizely téměř všechny rostliny jiných rodů. Opustil tento svět
krátce před svojí v pořadí čtvrtou do Mexika, kdy měl v plánu studovat zejména miniaturní,
bělotrnné mamilárie. Přátelství lidí si získával svým širokým srdcem, vstřícným kamarádstvím a
zjevnou nezištnostní. Účastníci „Pobeskydí“ jistě nezapomenou na jeho humor a „dýchánky u
naložených ryb“. Rado, budeš nám chybět.
R.Š.
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Pod Jižním křížem – 15.
poznámky z velkého vandru po Argentině (2.1.2007 – 14.2.2007)
Vykopávky Ruinas de Quilmes
V pozdním odpoledni se přijíždíme podívat na jedny z mála indiánských
vykopávek, které se zde vyskytují. Lokalita má i příhodné jméno – Ruinas de
Quilmes. Stará indiánská vesnice se nachází na úpatí hor, posazená do svahů, které
ji chránily před případnými nájezdníky. Obnažené obrysy kamenných základů starých
domů, trochu připomínají známější indiánskou památku z Peru - Machu Pichu.
V době své největší slávy žilo v Quilmes asi 1300 indiánů a vedla zde významná
obchodní cesta.

Vstupenka na archeologické vykopávky starých indiánů Ruinas de Quilmes

Kupujeme vstupenky a procházíme muzeum, kde se nachází spoustu
archeologických vykopávek a kde se dají i zakoupit různé upomínkové předměty.
Vystupujeme po kamenitých terasovitých základech vzhůru, abychom nafotili celou
památku shora, odkud vše lépe vynikne. Všude kolem dokola indiánské lokality
rostou pasakánové lesy. Shora vypadají na obrázku pasakány jen jako malé čárečky,
ve skutečnosti jsou to sloupovité kaktusy vysoké několik metrů. Po prohlídce
scházíme zpět dolů, pomalu se začíná šeřit a tak přemýšlíme o noclehu. Součástí
celého komplexu je i hotel, jehož služeb však nevyužíváme, neboť před vchodem
indiánské památky jsou malá tábořiště, kde máme svolení k nocování. Spát vedle
staré indiánské vesnice, kde před sta lety pulzoval rušný život, má nezapomenutelný
zážitek. V dáli se dlouho do noci blýskalo a my jen čekali, kdy duch staré indiánky na
nás spustí příval slz. Naštěstí se vše obešlo bez kapky deště. Než jsme ráno odjeli,
šli jsme prozkoumat okolní lokalitu, kde se vyskytuje kromě Trichocereus pasacana
ve větším množství Gymnocalycium spegazzinii, Opuntia sulphurea nebo ojediněle i
Gymnocalycium saglionis, Acanthocalycium thionathum nebo Echinopsis leucantha.
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Balíme věci a těsně před odjezdem zjišťujeme, že máme prázdnou
pneumatiku. Tak tuhle pomstu pro nás připravili duchové starých indiánů. Je to náš
první defekt. Nedá se nic dělat, vytahujeme rezervu a pouštíme se do výměny kola.
Na úzké cestě, kde stojíme najednou přijíždí terénním autem místní prodejci ovoce a
dávají se s námi do řeči. Vůbec jim nevadí, že nemohou projet, žádné rozčilování,
navíc každému z nás dávají na ochutnání několik broskví. Po opravě se rozloučíme a
odjíždíme asi 15 km do nejbližší vesnice Colalao del Valle, kde je gomérie, aby nám
píchlé kolo opravili. Práci za tátu provádí asi dvanáctiletý syn, který je velmi šikovný,
je vidět, že to nedělá poprvé, tak jej náležitě oceníme několika peso. Naproti přes
cestu je obchůdek, kde doplňujeme proviant.

Pohled na spodní část lokality Ruinas de Quilmes, dole v rovině rostou porosty pasakánového lesa.

Je pěkný slunečný den, úterý 30.1., jen sem tam v dáli nějaký mráček.
Vyjíždíme z provincie Tucumán do Salty, směr Cafayate. Po cestě stiháme
prozkoumat několik lokalit, všude je prakticky stejná písčitá nebo spíše kamenitá
zem, porostlá keřovitou buší. Roste zde Gymnocalycium spegazzinii, které je téměř
všude stejné, poměrně velké, některé až 20 cm v průměru a několik jich dokonce
kvete. Ještě větší je zde Gymnocalycium saglionis, např. u cedule La Vinita ležel
jeden na boku a byl až jeden metr velký. S doprovodné vegetace společně rostly
Echinopsis leucantha, Acanthocalycium thionanthum var. brevispinum, Cereus
aethiops, Trichocereus pasacana, Opuntia sulphurea, další opuncie a dyckie.
Jak už název napovídá, je tu vinařská oblast, všude kolem jsou založené
vinice. Říká se, že celou oblast zde provozují francouzi a je to vidět na každém
kroku, včetně dobrého jídla v restauracích. Zastavujeme u obchůdku s vinařskými
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výrobky a jdeme koupit na zkoušku nějaké pití na večer a pár hroznů na jídlo. Hrozny
jsou postříkány nějakým sirnatým přípravkem, který nejde pořádně umýt ani na
pumpě, kde čepujeme pitnou vodu do lahví.
Vzhůru na El Obelisco
Na přejezdu mezi provinciemi proběhla běžná silniční kontrola, samozřejmě
bez problému. Asi 12 km před Cafayate, zastavujeme na známé lokalitě Tolombon, z
jedné strany se na nás ženou mraky a začíná pršet, zatímco z druhé strany hor je
jasno. Projíždíme městem a zajíždíme do krásného údolí Quebrada de las Conchas.
Krajina se celkem mění a začíná svítit sluníčko. Jsou zde nádherné scenérie
červených pískovcových skal s častými vymletými skalními dírami, dle toho se toto
místo nazývá Las Ventanas (okna). Vyskytuje se zde pěkné Gymnocalycium
spegazzinii var. punillense, podobně jako na další zastávce u El Obelisco. Společně
se zde vyskytují např. Parodia rubristraminea, Acanthocalycium thionathum var.
brevispinum, Tephrocactus weberii ve dvou barevných formách, Tephrocactus
molinensis, Echinopsis leucantha, Opuntia sulphurea a další rostlinky jako cibuloviny
rodu Rhodiophyla, všudypřítomné portulaky, zajímavé solanum, pěkné skalničky a
kytky, které nedovedu zatím nikam zařadit.

Vlevo: „Seňor Obelisko“ ve stánku s keramikou, v pozadí monument, který dal tomuto místu jméno
Vpravo: Ráno u El Obelisco, kde jsme nocovali

Na El Obelisku měl postavený stánek s indiánskou keramikou „seňor
Obelisko“, jak mu začal důvěrně říkat Martin a nedaleko mezi keři měl dokonce
postavenou boudu, kde bydlel. Nakoupili jsme u něj nádhernou, poměrně levnou
keramiku s indiánskými výjevy. Byl příjemný teplý večer, s teplotou kolem 27°C, tak
jsme zajeli zpět do Cafayate nakoupit nějaké cetky. Po dobré večeři vyrážíme na
prohlídku města, ve kterém by měl bydlet známý kaktusář z Rakouska. Courali jsme
se od obchodu do obchodu a sháněli upomínky pro své nejbližší. Měli zde slušný
výběr a vybrat ty nejhezčí, vyžadovalo opravdu velkou koncentraci. Pozdě v noci
zajíždíme zpět na El Obelisco, abychom se uložili na známé lokalitě mezi kaktusy.
Kdy se nám znovu podaří spát společně ze „spegoušama“ na místě, kde příště už
může být národní park. Je dost pozdě, takže večerní diskuze je poměrně krátká.
Ráno vstávám před východem slunce a udělal jsem dobře. Připravil jsem si foťák a
následně udělal nejkrásnější záběry východu slunce s monumentem obeliska a
okolních hor. Během krátké doby sluníčko rychle přibývá a osvětluje celé protější
hory. Každý snímek je jedinečný. Rychle balíme věci a pokračujeme v pozorování
variability „spegoušků“ směr Salta.
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Gymnocalycium spegazzinii, provincie Tucumán, Ruinas de Quilmes 30.1.2007.

Gymnocalycium spegazzinii var. punillense, provincie Salta, El Obelisco, 30.1.2007.
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Parodia rubristraminea F. Ritter, výskyt a rozšíření u El Obelisco

Tephrocactus molinensis (Speg.) Backeberg, provincie Salta, od El Obelisco, 30.1.2007.
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Informace
--Schůzky pěstitelů kaktusů a jiných sukulentů s promítáním diapozitivů a přednáškou se konají
každé první pondělí v měsíci (mimo letních prázdnin) po 17. hodině, ve Stanici přírodovědců v
Ostravě-Porubě (Čkalova ulice, u zimního stadionu). Z provozních důvodů se posouvá začátek
schůzky o čtvrt hodinky později, za což se všem omlouváme. Přijďte mezi nás.
--Internetové stránky Frýdeckého Klubu kaktusářů lze najít na adrese: www.kaktus.kuduk.cz
--Internetové stránky Pavla Kloudy z Poruby: www.pavko.cz
--Internetové stránky našeho Klubu: http://www.gardening.cz/ostnik
--Internetový fotoalbum Lumíra Krále, kde jsou i kaktusy: www.kaktus.rajce.net
--Informace týkající se činnosti Klubu kaktusářů v Ostravě i příspěvky do Ostníku zasílejte na
adresu předsedy: lumir.kral@seznam.cz
--19.-21.9.2008 se koná na výstavišti Černá louka již šestý ročník Krajské výstavy pod názvem
"Život na zahradě". Máte-li zájem vystavovat své vzorky v rámci zahrádkářské výstavy v Ostravské
části kontaktujte se na telefon číslo 732 167 357 - Novotný Zdeněk. Vzorky se sváží ve středu a
čtvrtek před konáním výstavy a v neděli 21.9. po 17.00 hodině se odebírají. Za umístění vzorků se
neplatí.
--6.9.2008 - IX. Jesenné stretnutie kaktusárov v Trnave ako vždy v prvú septembrovú
sobotu. Miesto konania Kalokagatia - centrum voľného času v Trnave na Streleckej ulici č. 1 (pri
štadióne Spartaka).
--13.9.2008 - Plzeňské kaktusářské kolokvium - IX. ročník - Místo konání: kulturní dům,
Šeříková ulice v Plzni.
--13.9.2008 - Klub kaktusárov pri Arboréte Borová hora Technickej univerzity Zvolen
usporiada výstavu Kaktusy na Zvolenskom zámku
--27.9.2008 - Zamykání sezóny v Chrudimi. Tradiční setkání kaktusářů z celé republiky a
okolních zemí, tradičně poslední sobotu v září, od 8 hodin budou otevřeny skleníky u Pavlíčků.
Dopoledne začíná burza rostlin od 10 do 14 hod. v sále jídelny bývalé Transporty. Odpolední program
od 14.30 hod s šesti minipřednáškami v sále městského kina. Večer od 19 hod. Country bál v
restauraci Na Borzně.
--11.10. Valná hromada Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů
(SČS PKS) - Zlín, DK v 9. hod.

Adresy autorů:
Král Lumír, O. Synka 1815, 708 00 Ostrava – Poruba, tel.: 723 274 571, nové číslo mobilu 605058070
MUDr. Plesník Vladimír, Nezvalovo nám. 846, 708 00 Ostrava – Poruba, tel.: 596 910 790.
Štarha Roman, e-mail: starha@tiscali.cz
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