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Z naší činnosti
Kvůli Velikonočním svátkům byla schůzka přesunuta na druhé pondělí dne
12.4.2010, kde hlavním bodem večera byla přednáška Ing. Jaroslava Vícha.
Tentokrát si vybral cestu po Argentině, kde byl v roce 2009 a procestoval tři státy:
Argentinu, Brazílii a Uruguay. Jsou místa, na která se nedá zapomenout, jedním z
nich jsou vodopády Iguazú. Viděli jsme fantastické záběry padající vody do Ďáblova
chřtánu. Následovala cesta přes celou Argentinu až pod vrcholky And s náhodnými
prohlídkami lokalit. Cestou fotili spoustu nádherných kaktusů jako wigginsie,
notokaktusy, gymnokalycia, echinopsisy, tefrokaktusy, austrakaktusy, maihuenie a
spoustu jiných pěkných rostlin. Záběry z přírody jsou jedinečné, děkujeme
přednášejícímu za skvělý večerní zážitek. Na závěr schůzky bylo mezi přítomné
slosováno větší množství kaktusů, které tentokráte věnoval Ing. Vilášek.

Seznam členů KKO
V posledních letech se počet členů Klubu kaktusářů v Ostravě pohybuje mezi
60-70. Někteří pěstitelé někdy prostě zapomenou zaplatit a vzpomenou si až
v dalších letech, někteří nás bohužel opustí, ale z druhé strany zase přijdou členové
noví. K 1. lednu 2005 Klub kaktusářů v Ostravě čítal 62 členů, k 1. lednu 2007 - 67
členů, k 1. lednu 2008 - 70 členů, ale nyní k 1. lednu 2010 jen 63 členů. Členové kteří
zapomněli zaplatit, mohou ještě vše napravit v letošním roce. Děkuji našemu
pokladníkovi, který sepsal seznam platících členů k 1.1.2010, který zde předkládám.
K 1.1.2010 zaplatilo (i s čestnými členy) členský příspěvek 63 členů:
Adamčík Petr, Achrer Josef, Brada František, Bunček Lumír, Číp Jiří, Dědoch
Jaroslav, Dolenský Petr, Doubrava Jaroslav, Dubielecká Božena, Dřímal Miroslav,
Frgál Petr, Frýdl František, Gela Leo, Grygar Tomáš, Grym Rudolf, Havlík Jiří, Halfar
Miroslav, Janus Radomír, Ječmínek Jan, Jandera Miloš, Klouda Pavel, Kluzová, Král
Lumír, Kubita Oldřich, Kučera Josef, Kuchař Ladislav, Kunz Tomáš, Kupka Antonín,
Lichý Bedřich, Litner Josef, Majkus Rudolf, Martiník Josef, Meloun Karel, Miketa Jan,
Musálek Stanislav, Novotný Jiří, Ostravský Ota, Orszulík Kristýn, Plesník Vladimír,
Polášek Milan, Polášková Miloslava, Pospíšil Jindřich, Poratzký Miloslav, Potyka
Otakar st., Potyka Otakar ml., Skoumal Vladimír, Soukup Vlastimil, Spál Jan,
Schlesinger Zdeněk, Štarha Roman, Švidrnoch Martin, Tůma Milan, Úředníček
František, Válek Pavel, Vilášek Miroslav, Vančo Jan, Vích Jaroslav, Vavrouch
Jaromír, Vrabl Rudolf, Wilk Jaroslav, Zálesný Jiří, Zdrálek Václav, Žyla Ladislav.
Adresy autorů:
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz
MUDr. Plesník Vladimír, e-mail: vplesnik@volny.cz
Štarha Roman, e-mail: starha@tiscali.cz
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Z literatury
Kakteen und andere Sukkulenten č. 2 / 2008
Kvetoucí Pierrebraunia brauniorum, jejíž snímek je na titulní straně, mne
překvapila nejen jménem, ale také vzhledem. Nebýt uvedeného názvu řekl bych, že
je to pilosocereus s úzkými žebry a světle zelenou pokožkou. Na hranách žeber jsou
hustě rozloženy areoly s bílou plstí a se žlutohnědými, odstávajícími trny. Vrcholová
část rostliny nese pseudocefalium, tvořené hustými, bělavými vlasy, protkanými trny
tmavší barvy. Z cefalia vyrůstají růžovofialové květy trubkovitého tvaru. Autorem
snímku je Pierre Braun, bližší údaje nejsou uvedeny.
Okolí bolivijského města Villa Orias v oblasti Azurduy pohoří Cordillera
Mandinga se stalo v několika posledních letech poutním místem milovníků
sulkorebucií. Leží stranou od dříve známých nalezišť, proto láká možností nových
objevů. Výsledkem jsou desítky nálezů „nových“ sulkorebucií, vedených pod
značkami šťastných objevitelů. V současnosti se jeví, že zde pospolu rostou dva
druhy, aniž by se navzájem křížily. Je to roku 2006 popsaná Sulcorebutia
azurduyensis a nový, v tomto čísle popisovaný druh Sulcorebucia tarvitaensis.
Liší se od prvně jmenované vzácně odnožujícím větším tělem (2 cm vysokým, o Ø 4
– 7 cm) s lesklou, trávově zelenou pokožkou, řidšími, tmavými trny, tmavě červeno
fialovými květy a většími semeny, Roste ve výškách 2500 – 3200 m na poměrně
vlhkých stanovištích mezi trávou a keříky (17 snímků, včetně krajiny, detailů těla,
květu a semen).
M. Greulich píše o své metodě množení vzácných agáví vyřezanými
růstovými vrcholy (srdíčky růžice). Než zbytek růžice odumře vyroste z něj několik
odnoží i květních stvolů. Ty jsou o něco kratší, ale část květů po opylení se mění
v semeníky s dobře klíčivými semeny. Někdy na květním stvolu vyrůstají také nové
mladé rostlinky, zajišťující další existenci druhu. Článek provází 7 dokumentačních
snímků, pořízených u A. maximiliana a A. vilmoriniana.
J. Lüthy předvádí úspěšný hybrid strombokaktusu, který získal pokusným
křížením dvou subsp. Strombocactus disciformis: sytě červenofialově kvetoucí
subsp. esperanzae a krémově žlutě kvetoucí subsp. disciformis (dárce pylu). Z dobře
klíčivých semen na pereskiopsis naroubovaný semenáč po dvou letech zakvetl.
Hybrida měla po otci větší tělo, květ byl růžový. Opačné křížení zatím neprovedl.
Pozoruhodná byla větší životnost a lepší vývoj semenáčků hybridy, odpovídající
poznatkům o heteroze. Při ní kříženci prvé linie převyšují rodiče např. v růstu,
životaschopnosti, výkonnosti, plodnosti, odolnosti proti chorobám. V dalších
generacích však tato vylepšení postupně mizí (3 snímky porovnávající tělo a květy
mateřských rostlin a hybridy).
Escobaria sneedii má válcovité, odnožující tělo, tvoří až 30 cm velké trsy. Na
mamlích 2 mm širokých i vysokých, vyrůstá z bílých areol velký počet trnů, zcela
kryjících povrch těla. Střední (6 - 9) jsou bílé s narůžovělou špičkou, rovné, až 9 mm
dlouhé. Krajní (25 - 35) jehlovité, směřují do stran, jsou bílé, až 6 mm dlouhé. Květ o
Ø a délce cca 2 cm má sepály se žlutohnědým až zeleným středem a bílými, či
narůžovělými okraji. Petály jsou bílé s růžovým až hnědavým středním pruhem.
Prašníkové nitky, čnělka a blizna mají krémovou barvu. Plod kuželovitého tvaru je
zelený až načervenalý, semena červenohnědá. Roste v mexické poušti Chihuaha na
vápencových podkladech. Ve sbírce potřebuje slunné a dobře větrané místo,
minerální substrát s malou příměsí sádrovce. V době vegetace lehce přihnojit,

v období veder je dobrý čtyřtýdenní klid, takže podle počasí zalévat asi od dubna do
září. Zimovat na světle v chladu a suchu, takto snese i teploty nižší než -10 °C.
Množí se výsevem a odnožemi. Popsána byla subsp. leei, s ostny přihnutými k tělu a
hnědorůžovým květem, a subsp. orcuttii (dříve samostatný druh), málo odnožující
tělo s většími mamlemi (až 12 mm). Snímek kvetoucí rostliny.
Neolloydia conoidea (= kuželkovitého tvaru) byla popsána 1828 jako
mamilárie a během doby byla 10x přejmenována. Má válcovité tělo o výšce 5 - 24 cm
při Ø 3 - 6 cm, jehož temeno nese bílou vlnu. Roste jednotlivě nebo ve skupinách. Na
výrazných, kuželovitých mamlích jsou areoly s bílou plstí, také v úžlabí mezi
mamlemi horní poloviny těla je bílá plsť. Počet, velikost a barva trnů je proměnlivá a
souvisí s lokalitou, z níž pochází mateřská rostlina.Tento kaktus roste na mimořádně
rozlehlém území, včetně západního Texasu, velké části Mexika a pouště Chihuahua.
Nelze pořídit jeho popis, který by vystihl všechny tvarové varianty, Střední trny
v počtu 0 - 3, vzácně až 6, mohou být 5 - 25 mm dlouhé, jsou černé i červenohnědé,
rovné, odstávají od těla. Krajní trny (8 - 15 - 25) jsou až 7 mm dlouhé, bílé, někdy
s černou špičkou, směřují do stran. Velký květ o Ø 4 - 6 cm a délce 2 - 3 cm má
sepály bělavé se zelenkavým středním pruhem a zaobleným koncem. Petály jsou
sytě červenofialové, prašníkové nitky, čnělka a blizna jsou bílé, prašníky žluté. Zralý
plod zelenohnědé barvy zasychá a odpadá. Semena o Ø kolem 1 mm mají velké
bazální hilum. Roste na vápencových skaliscích ve výškách cca 1200 m. Ve sbírce
se daří na dobře osvětleném a větraném místě s vyšší vlhkostí vzduchu. Propustný
čistě minerální substrát má obsahovat malé množství sádrovce. Ve vegetačním
období (podle počasí od dubna do října) lehká zálivka s malým množstvím hnojiva.
Zimovat v suchu, na světle, nesnáší mráz. Snímek kvetoucí rostliny.
Následuje popis dvou nových druhů aloí z Madagaskaru. Aloe albostriata (=
s bílými pruhy) má krátký (max. 30 cm) poléhavý kmen, odnožující už od báze za
vzniku malých skupin. Deset až patnáct listů o délce až 25 cm tvoří řídkou růžici. Na
okrajích mají krátké, bílé zoubky. Květní stvol je až 70 cm vysoký, od své poloviny se
rozdvojuje. Trubkovité květy o délce až 25 mm jsou žlutočervené. Aloe deinacantha
(= hrozivě zubatá) má kmen až 175 cm vysoký, od báze se větvící, takže roste
keřovitě. Větve jsou slaběji olistěné, zaschlé listy neodpadají. Mečovité listy (12 - 16)
o délce až 50 cm, u báze široké 6 cm, zužující se do špičky, tvoří řídkou růžici, mají
na okrajích růžové, 4 mm dlouhé zuby s bílou špičkou.Květní stvol je 70 cm vysoký,
se asi v polovině dělí na 6-8 větví. Trubkovité květy jsou žluto oranžové. (celkem 7
snímků).
Milovníky kaudexů zaujme článek R. Seidelta o návštěvě severních oblastí
Keni, kde jsou jedny z největších afrických rezervací zvířat a rostlin. Při výletu do
sloní rezervace Mwaluganje, ležící severně od pohoří Shimba Hills, sledoval pasoucí
se slony a jen náhodou jej žena upozornila, že některé balvany, ležící v blízkém okolí
pozorovacího stanoviště, mají v temeni několik nevelkých zelených listů. Mimo
velikánů o průměru přes metr, našli pak v jejich okolí i mladší exempláře, včetně
semenáčů. Na 10 snímcích dokládá tyto nálezy, ale až na burze rarit v Erfurtu se
dověděl, že šlo o ve sbírkách málokdy pěstovanou Pyrenacantha malvifolia (=
s listy podobnými slézu). Specialista na keňskou flóru, zahradník M. Rainer, na burze
nabízel rostliny s 3 – 24 cm kaudexem. Podle jeho zkušeností není kultura P.
malvifolia zvlášt obtížná - teplota nesmí klesnout pod 14 °C a vyžaduje ochranu před
déle trvajícím zamokřením.
Mezi pěstitelům doporučované rostliny patří: Disocactus speciosus (dříve
Heliocereus, dlouho dobře známý svými velkými karmínovými květy s fialovým
leskem a často užívaný při křížení ke vzniku hybrid epifyl. Pochází z jižních částí

Mexika kde epifyticky roste na stromech a v proláklinách, obsahujících směs písku a
humusu. Má být pěstován v závěsných nádobách, nejlépe v polostínu koruny stromu.
Zimovat při 10 °C, poměrně suše); Ferocactus flavovirens (staré rostliny tvoří
v domovině (mexický stát Pueblo) velké polštáře. Době roste v minerálním substrátu,
vyžaduje výsluní a hodně tepla, celoroční umístění pod sklem. V létě opakovaná
bohatá zálivka, zimovat při 12-14 °C, po prochladnutí vznikají tmavší skvrny na
pokožce, množí se výsevem); Gymnocalycium bruchii (dříve G. lafaldense; má
drobné tělo, každý rok bohatě kvete již brzo na jaře. Pochází z Argentiny. Trny i
barva květů jsou značně variabilní. Daří se v minerálním substrátu, v létě častěji
zalévat ale vystříhat se trvalého zamokření a chránit před poledním úpalem. Zimovat
na sucho při 8 - 10 °C. Množí se semeny a odnožemi); Mammillaria bernalensis
(pochází z mexického státu Querétaro, Huntem byla přiřazena jako subsp. compresa
k Mammillaria compresa. Má v temeni bohatou bílou vlnu, na areolách nese silné,
tvrdé, divoce naježené trny bílé barvy. Růžové květy tvoří věnec kolem temene.
Ve stáří odnožuje a tvoří mohutné polštáře. Daří se v minerálním substrátu,
celoročně na slunci, v létě opakovaná vydatná zálivka, v zimě naprosté sucho a
chladno. Množí se semeny a postraními odnožemi); Euphorbia piscidermis
(vzácná, z Etiopie, kde roste mezi keři na vápencových skalách. Typické je téměř
kulaté tělo, odnože tvoří jen po poranění, na povrchu těsně přiléhající bradavky
připomínají rybí šupiny (piscis = ryba, dermis = kůže). Roste velmi pomalu, je velmi
choulostivá na vlhko, proto se často roubuje. Potřebuje teplo a výsluní, zimovat při
12-15 °C v naprostém suchu. Množí se semeny a roubováním); Crassula brevifolia
(= s krátkými listy, tvoří nízké trsy drobných těl s listy velmi měnlivého vzhledu. Na
výsluní, v létě na nekrytém místě, barví se zvláště okraje lístků do červena, nebo
žlutozeleně. Pochází z Namibie a Jižní Afriky. Pěstovat ve směsi písku s humusem,
v létě bohatě zalévat. V zimě chladné a světlé místo, velmi malá zálivka. Hezký nízký
tvar trsu zaručí každoroční zkracování špiček výhon, které lze zakořenit a tak rostlinu
množit).
MUDr. Vladimír Plesník

Drobničky
♣
Parádním vánočním stromkem pro rodinu přesvědčeného kaktusáře je
monstrózní forma Cereus pitahaya. Viděl jsem snímek asi metrové rostliny, vkusně
ozdobené malými barevnými žárovečkami a baňkami, zasazené ve větším kořenáči.
Ten byl maskován papírovým přehozem zlaté barvy a obložen dárky jako každý jiný
vánoční stromek. Mimo jiného je výhodná dlouholebost takového stromku, navíc
každý rokem většího a krásnějšího. Ještě tak kdyby i ty dárky měly stejnou vlastnost.
♣
O Vánocích si lidé dopřávají sváteční jídla a gurmáni vyhlížejí extra speciality.
Pro nás vyhlíží exoticky guláš s případným, nábožensky znějícím jménem „Ora pro
nobis“ (=„pros za nás“). Jde o brazilskou specialitu, v níž se místo obvyklého masa
užívá listů Pereskia aculeata. Tento guláš má být nejen chuťově vynikající, ale i
dostatečně výživný, protože listy obsahují velké množství bílkovin. V Brazílii se jim
říká „maso chudáků“. Možná, že se i u nás začne ve velkém pereskie pěstovat, což
může být dobrý podnikatelský záměr pro čilého kaktusáře.
MUDr. Vladimír Plesník

Kalendář kaktusáře na květen
Máj – lásky čas (aspoň ke kaktusům) je dobou, kdy už má kaktusář největší
pěstitelské práce za sebou a více se může věnovat sledování jejich výsledků.
Rozumné je nepodcenit přírodu. Jsou roky, kdy ještě v květnu napadne sníh, kdy se
uplatní Tři zmrzlí mužové mrazíky, nebo velmi chladnými přeháňkami. Jindy
najednou vykoukne z mraků neohlášené slunce a dosud na ně nepřivyklé rostliny
škaredě popálí.
Přesto je třeba velké rostliny, dosud uchovávané v místnosti a pěstované
v samostatných nádobách, vynést navenek a dopřát jim světlo a čerstvý vzduch.
Vysokohorské cereusy, agave a juky to potřebují. Chráníme je stříškou před deštěm,
před hlášeným mrazem v noci přes ně přehodíme papírový či foliový pytel, což
zpravidla úplně stačí.
Řada rodů kaktusů, zvláště rostoucích ve své domovině na horách a ve větší
nadmořské výšce, mnohem lépe roste a hlavně bohatě kvete při pěstování ve volné
kultuře, tedy mimo skleník nebo pařeniště. Především echinocereusy, echinopsisy,
lobivie, rebucie a sulkorebucie prospívají venku, na místech chráněných před delším
deštěm. Velmi se pro ně osvědčily venkovní stolová pařeniště. Mají podobu stolu
z návětrné strany krytého sklem nebo folií a shora jednoduchou, průsvitnou stříškou.
Volné proudění vzduchu, výkyvy denní a noční teploty, přirozené orosení rostlin – to
jsou hlavní přednosti takového uspořádání sbírky. Nelze pominout ani větší prostor
umožňující mnohem snadnější přístup k rostlinám, jejich pozorování, fotografování a
ošetřování. Volná kultura podporuje odolnost rostlin proti škůdcům (mají pevnější
pletiva) a mohutnější a barvitější růst trnů a vlny. Problémem může však být velké
riziko krádeže.
Zhruba od poloviny května přeneseme na venkovní stanoviště také epifytně
rostoucí druhy kaktusů a sukulentů. Vyplatí se to zejména u epifyl (fylokaktusů),
ripsalisů, zygokaktusů, disokaktusů, nebo tilandsií. Ideálně rostou v závěsných
nádobách, pověšených v koruně stromů. Je třeba vybrat místa poskytující přechodný
stín, zejména v poledních hodinách, kde jsou rostliny částečně chráněny před
prudkým deštěm či krupobitím, ale současně i zajištěné proti shození větrem. K tomu
lze užít také pevnou síť s oky o velikosti cca 1 cm. Pro starší, velké trsy fylokaktusů
se však stěží najde potřebně silná větev a místo, na němž nebude docházet
k poškozování listů při nárazech větrem rozhoupané nádoby. Stavíme je proto na
nízké podstavce, zídky, či pařezy se zajištěním proti pádu.
Zálivku velmi usnadní postavení květináčů do velkých umělohmotných mís,
které dnes nahrazují dřívější plechové tácy. Na dně mísy by měla být aspoň
centimetrová vrstva hrubého říčního písku, nebo jemného štěrku. Ta udrží vlhkost
delší dobu a kořeny si z ní odeberou potřebnou vláhu. Je však třeba do jedné mísy
postavit rostliny se stejnými nároky na zálivku, např. podle rodů a pěstovat tyto
rostliny ve stejném substrátu. Zvláště choulostivé druhy je však rozumnější držet
v samostatných nádobách.
Pro kaktusy pocházející z vlhčího klimatu připravíme ve skleníku za teplého
dne „pařák“ kdy dočasně zvýšíme vlhkost vzduchu. Toho dosáhneme velmi jemným
mlžením spíše plochy a konstrukce skleníku, než rostlin samotných. Máme-li
dlážděnou podlahu, stačí ji polít vodou. Je-li předpověď počasí na pár dnů příznivá
odvážíme se lehkým postřikem rostlin napodobit noční rosu. Nikdy však nestříkáme
na rostliny, které zdobí vlna v temeni, nebo na areolách a vždy k postřiku užijeme
pouze měkkou, vlažnou vodu.

Květem je měsícem, ve kterém se už zřetelně ukáže, jak jsme úspěšní při
výsevech. Padání vyklíčených rostlinek, či růstové deformace semenáčků, to jsou
následky zanedbání zásad platících pro výsevy a ošetřování klíčenců. Pro záchranu
vzácných semenáčků někteří navrhují jejich urychlené roubování. Vhodnou
podložkou je pro tyto případy zdravý pereskiopsis, na němž i velmi mladé semenáčky
dobře a rychle rostou. Musí se to ovšem umět a tento způsob roubování už vyžaduje
zkušenost. Pro velkou většinu letošních semenáčků je však na roubování a
pikýrování ještě čas. Nemálo zkušených pěstitelů tvrdí, že u semenáčků rostoucích
z řídkých výsevů, je lepší nechat je růst bez pikýrování celý prvý rok jejich života.
MUDr. Vladimír Plesník

Aloe V.
Aloe camperi Schweinfurth (1894)
POPIS: Roste v otevřených údolích v Ethiopii a zejména Eritrei. Rostliny
s krátkým kmínkem, odnožují od báze a někdy tvoří shluky až 2 m v průměru a asi 1
m vysoké. Listů v růžici je 12-16, jsou úzce trojúhelníkovité, štíhlé, přetrvávají v délce
až 20 cm, velmi často jsou zkroucené, 50-60 x 8-12 cm velké, temně zelené, někdy
zdobené bílými perličkovitými skvrnkami. Okraje jsou dočervena zbarveny, okrajové
zuby jsou 3-5 mm velké, temně červenohnědé. Květy jsou oranžové až žluté, asi 2
cm velké, květenství je až 100 cm dlouhé.
Synonyma: Aloe abyssinica Salm-Dyck, Aloe albopicta A.Berger, Aloe eru A.Berger,
Aloe spicata Baker.
PĚSTOVÁNÍ: Poměrně snadno pěstovatelná, teplomilná a běžná aloe. V mládí roste
nejprve dvouřadě, později začne tvořit růžici. Semena jsou běžně nabízena k prodeji,
ovšem klíčivost je asi jen 15-20 procent. Tvoří nepočetné trsy i v kultuře, je velmi
dekorativní.
Aloe elegans Todaro (1882)
POPIS: Jez kmínku, pouze ve vyšším stáří s krátkým stonkem, zpravidla
solitérní, listů je asi 20 v růžici, jsou 60x15 cm, zbarvení šedozelené bez skvrn a
s nevýraznými červenými okraji, okrajové zuby jsou 3 mm velké. Květenství je až 1 m
dlouhé, často kratší, květy jsou oranžové nebo častěji žluté s nazelenalými špičkami
a jsou asi 2 cm velké. Roste v oblasti Axum v Ethiopii a v Erithrei v nadmořských
výškách 1600-2500 m.
Synonyma: Aloe aethiopica (Schweinf.) A.Berger, Aloe peacockii A.Berger, Aloe
schweinfurthii Hook, Aloe vera var. aethiopica Schweinf.
MOŽNÉ ZÁMĚNY: Někdy označována jako „pravá Aloe vera“, tedy možná záměna
s A. barbadensis.
PĚSTOVÁNÍ: Poměrně odolná k poklesům teploty k 0 °C, robustní, růžice může mít
průměr, až 1,2 m. Vyžaduje slunné místo.
Aloe harlana Reynolds (1957)
POPIS: Roste v Ethiopii v nadmořských výškách 1650-1830 m v provincii
Harar. Většinou bez kmínku, solitérně rostoucí růžice asi s 24 listy. Tyto jsou nejvýše
50 x 12-15 cm, tmavě zelené až olivově zelené, okraje jsou červené a nesou až 4

mm velké zuby. Květenství je až 70 cm velké s 6-8 rameny, květy nejčastěji červené,
33 mm velké.
MOŽNÉ ZÁMĚNY: Snadná a možná záměna s okruhem aloí A. somaliensis, A.
jucunda, a zejména A. mcloughlini.
PĚSTOVÁNÍ: V našich sbírkách se zatím nevyskytuje – alespoň ne pod správným
označením.
Aloe parvidens M.G.Gilbert & Sebsebe (1992)
POPIS: Zpravidla bez kmínku, většinou solitérní, někdy odnožující, listy jsou
zpravidla 25-40 x 4,5-6,5 cm, lukovitě prohnuté, temně zelené s množstvím
eliptických, neostrých a nevýrazných skvrn. Okrajové zuby jsou 1-2,5 mm velké,
mívají hnědou špičku. Květenství je až 1,3 m vysoké, rozvětvené do 10 ramen, květy
jsou růžové se žlutými laloky, 26-30 mm velkými. Roste v Keni, Ethiopii (prov.
Sidamo), Somálsku a Tanzánii zpravidla na písečném podloží.
MOŽNÉ ZÁMĚNY: A. pirottae sensu Reynolds je totožná, nezaměňovat s A. pirottae
Berger.
PĚSTOVÁNÍ: Poměrně menší vzrůstem, sympatická ale teplomilná rostlina. V hrubě
propustném substrátu bezproblémová. Nepatří mezi běžně pěstované rostliny.

Aloe camperi

Aloe parvidens

Aloe pulcherrima

Aloe rugosifolia

Aloe pirottae A.Berger (1905)
POPIS: Zpravidla bez kmínku, vytváří nepočetné odnože. Listy růžice jsou 4590 x 6-13 cm, tmavě zelené s množstvím nevýrazných skvrn, okrajové zuby jsou
výrazné, asi 4-5,5 mm velké a mají hnědou špičku a světlejší bázi. Květy jsou žluté

se zelenými okraji, někdy oranžové. Roste v Keni a jižní Ethiopii v provincii Sidamo
v akáciových porostech.
MOŽNÉ ZÁMĚNY: Z důvodu existence neplatného popisu A. pirottae sensu
Reynolds je často zaměňována s mnohem drobnější Aloe parvidens. A. pirottae má
ovšem skvrny na listech protáhlejší, neostré a navzájem prolnuté, také zuby jsou
výraznější a celkově je robustnější.
PĚSTOVÁNÍ: Nepatří mezi běžně pěstované rostliny. Teplomilná a náročná na dobře
propustný substrát jako všechny jihoethiopské rostliny.
Aloe rugosifolia M.G.Gilbert & Sebsebe (1992)
POPIS: Roste v severovýchodních provinciích Keni a jižní Ethiopii. Má kmínek
a u báze odnožuje. Listů je 16-20, jsou 20-40 x 5,5-8 cm velké, temně zelené až
hnědozelené s variabilním množstvím čočkovitých skvrn, povrch pokožky je výrazně
kožovitě drsný (čímž je tato aloe snadno identifikovatelná), tvrdé okrajové zuby jsou
až 5 mm velké, červenohnědé, u báze jsou světlejší. Květenství je 1,5 m vysoké, dělí
se do 8-10 ramen, květy jsou růžové, asi 25-28 mm velké.
Synonyma: Aloe otallensis var. elongata A.Berger
MOŽNÉ ZÁMĚNY: Při pohmatu na list nezaměnitelná.
PĚSTOVÁNÍ: Neveliká a zajímavá aloe náročná na teplo a propustný substrát.
V našich sbírkách vzácná. Velmi dekorativní a zajímavá zejména drsným povrchem
listů.
Aloe rivae Baker (1898)
POPIS: Roste běžně v Keni a Ethiopii v provincii Sidamo na skalách
v nadmořských výškách 1000-1500 m. Rostliny bez kmínku, solitérni nebo nepočetně
odnožující, tělo vzpřímené, listů je asi 20, 50-55 x 17-20 cm velké, olivově zelené až
hnědozelené s červenými okraji, pevné, červenohnědé okrajové zuby jsou asi 4 mm
velké. V mládí může být epidermis řídce skvrnitá. Květenství je 60 cm velké s asi 12
rameny. Šarlatové květy jsou 3 cm velké.
MOŽNÉ ZÁMĚNY:
PĚSTOVÁNÍ: Bezproblémová a často pěstovaná, ovšem robustní aloe. V době květu
jsou zářivě červeno-šarlatové květy v ostrém kontrastu se svěže zelenými listy.
Aloe pulcherrima M.G.Gilbert & Sebseb (1997)
POPIS: Poměrně vzácná, pocházející ze Shewa regionu v Ethiopii
z nadmořských výšek 2500-2750 m. Má až 1 m velký kmínek a dichotomicky se dělí.
Listů je 35-50, působí hustým dojmem. Listů jsou až 50x12 velké, hladké,
modrozelené, velmi jemně proužkované, někdy s červeným okrajem, zejména
v období sucha, drobné okrajové zuby jsou 0,2 mm velké. Špičky listů zpravidla i
v dobrých podmínkách zasychají. Květenství je 50 cm velké dělící se do 3-6 ramen.
Květy jsou červené, asi 32 mm velké, průměr 6-8 mm.
PĚSTOVÁNÍ: V našich sbírkách téměř nezastoupena, náročnější na pěstování.
Vyžaduje spíše mírné zastínění, na plném slunci listy výrazně zasychají, což je sice
normální, ale kazí to estetickou hodnotu pěstované rostliny. Z rostlin představených
v dnešním díle patří jednoznačně k největším perlám. Lze ji srovnat snad jen
s nemnohými madagaskarskými krasavicemi.
starha@tiscali.cz (www.aloes.wz.cz)
Roman Štarha

Recenze
Rudolf Schulz: Haworthia For The Collector
Schulz Publishing, San Bruno USA, 2009, pevná vazba s
přebalem, 285x215, anglicky, 239 stran, cena 1190 kč.
Zdroj v ČR: www.palkowitschia.cz
Sice existuje množství článků i knih o rodu Haworthia, ale
většina je již staršího data. Recenzovaná publikace vyšla
v prosinci 2009 a je zaměřena na hlavní oblasti, které by
pěstitel měl znát: identifikace, pěstování, ochrana, škůdci a
množení. Více než polovinu knihy zabírá popis jednotlivých
druhů a jejich první generace kříženců, a to v abecedním
pořadí. Nechybí Bayerova klasifikace rodu z roku 2008.
Zbývající oddíly popisují množení, ochranu, atraktivní a
variegátní kultivary a nechybí ani perspektivy a směry
křížení. Publikace obsahuje značné množství kvalitních,
barevných fotografií. Je psána srozumitelnou angličtinou.
Atila Kapitany:
Australian Succulent
Plants
RBG, Sydney, Australie, pevná vazba, 2007, 250 stran,
anglicky, cena 2800 kč.
Kniha je stručným seznámením s krásou a biodiversitou
australské sukulentní flóry, kdy nejsou opomenuty tak
běžné tak i vzácné a neběžné druhy. Jedná se
samozřejmě jen o úzký záběr (asi 100 druhů), neboť na
australském kontinentě roste více než 20 tisíc druhů
rostlin, kdy více než 400 je řazeno do skupiny sukulentů.
Každý taxon je popsán a je zdokumentován fotografiemi
převážně z přírody. Publikace je určena jak odborníkům,
tak i laikům, kteří si chtějí utvořit obrázek o sukulentech
u nás ne běžné oblasti.
Rudolf Schulz, Anne Powys: Pinguone, Kenya –
Succulents and their Enviroment
pevná vazba, 1997, 160 stran, anglicky, cena 1750 kč
Publikace je určena jednoznačně nadšencům a
milovníkům keňské flóry. Zaobírá se totiž omezenou
oblastí sukulentní flóry vyskytující se na privátním ranči
„Pinguone“, který má asi 20000 ha. Kniha obsahuje
množství barevných fotografií sukulentních rostlin (více
než 300) z 20 čeledí, kdy značnou část zaujímá Liliaceae
(Aloe), Crassulaceae, Euphorbiaceae a Cucurbitaceae.
Připojeny jsou i mapky a náčrtky Kniha si klade za cíl
seznámit čtenáře s vzácnější a relativně nedostupnou
východoafrickou flórou.

Roman Štarha

Poznámkový blok: Argentina 2008 – 6.
KL deník z velkého vandru 3.11. – 16.12.2008
3.12.2008 - středa
Ráno vstávám a cítím, že mi není dobře, je mi na blití a bolí mě hlava, nevím
co to může být. Preventivně si beru Paralen. Martin prozkoumal lokalitu v místě
nocování a po sbalení věcí vyrážíme dále. Stále projíždíme pěknou krajinou, první
lokalita je u CIENAGA DEL CORO, kde jsou dva druhy gymna – mucidum a
taningaense. Projíždíme přes LA PLAYA na další lokalitu za vesnicí, kde rostou
rovněž dva druhy gymen – stellatum var. kleinianum a bodenberderianum var.
intertextum. Zajíždíme dále za vesnici AQUA DE RAMON, podívat se na
Gymnocalycium castellanosii var. ferocior. Začíná být pěkné horko a jen sem tam
foukne slabý větřík. Všude rostou lesy stetsonií, občas se objeví Cereus forbesii.
Martin hlásí najetých 9000km a to nás ještě nějaká tisícovka čeká. Ve VILLA DE
SOTO jsme dobrali naftu a jedeme dál, že v CRUZ DEL EJE nakoupíme. Jak už
jsem několikrát připomínal, přes poledne a odpoledne je siesta, tak je tomu i tady.
Většina obchodů zavřených a jen stěží hledáme otevřený kiosek. To znamená, že
budeme muset hladovět. Mi to nevadí, protože mi stále není dobře. Beru další
Paralen a uvidíme co bude dál. Jedeme se podívat na místa, kde jsme loni spali a je
zde začátek cesty do CERRO URITORCO. Za vstup se platí 20 peso, tak jsme
zůstali dole a rekreovali jsme se u vody. Martin šel oklikou nahoru něco nafotit, byl
tam přes hodinu. Asi by to chtělo pěší výlet na několik hodin, abychom viděli vše co
prezentují. Navečer jsme se jeli podívat do města LA FALDA, prošli jsme několik
obchodů, nakoupilo se pár upomínkových předmětů a šli jsme na večeři. Naše
původní parillada byla ještě zavřená, tak jsme šli do města, kde jsme našli podobnou.
Dali jsme si biftek, salátu jsme si mohli vzít kolik jsme chtěli z velkého výběru,
zaplatili 130 peso za všechny a vyrazili hledat nocleh. Hledat ve tmě a ještě ve
velkém městě je problém, nakonec jsme vyjeli za město, našli odbočku do hor. Když
jsme konečně něco našli u jedné estancie, bylo vyhráno. Na estancii se zrovna
rozcházeli z nějakého setkání, odjíždělo několik aut, dokonce se majitel zeptal jestli
nepotřebujeme pomoc s autem. Když jsme mu vysvětlili, že potřebujeme jen přespat
a ráno, že jedeme dál, tak říkal úplně bez problému. Stavíme stany a jdeme spát, je
poměrně pozdě v noci.
4.12.2008 - čtvrtek
Ráno fouká poměrně chladivý vítr, ale sluníčko začíná hřát. Balíme věci,
drobná porada před další cestou, ale nejdřív musíme zjistit, kde jsme to vůbec v noci
zajeli. Je to tu dobré na prohlídku terénu. Kouknem do poznámek a mám tu
Chvastkovu GPS na jeho údajně červeně kvetoucí gymna (snad stellatum –
baldianum), bohužel všechny jsou jen Gymnocalycium stellatum forma kleinianum
kvetoucí bíle. Pěkné jsou zde Gymnocalycium monvillei. Jezdí zde spousta
krojovaných jezdců na koni, asi mají nějakou slavnost. Stačili jsme několik jezdců
nafotit. Nakonec jsme se jeli na slavnost podívat do vesnice, je to svátek svaté
Barbory. Chystají procesí, ale teprve se sjíždějí, bude to asi paráda, ale nás čekají
kaktusy. Zastavujeme asi 5 km za OLAEN, roste zde Gymnocalycium monvillei. O
kousek dále teče potůček, stojíme na praní semen a malou hygienu. Stoupáme
pomalu do hor, nadmořská výška stoupá. Na zastávce náhodně nacházíme
Gymnocalycium capillaense. Je to první vrchol stoupání ve výšce asi 1200m. Na
dalším vrcholu stoupání ve výšce 1526 m, asi 10 km před CANDELARIA objevila

Danka Gymnocalycium bruchii, které nacházíme i za vesnicí 3 km společně s dalšími
gymny. Všude se vyskytuje Gymnocalycium monvillei. V CANDELARII se jdeme
podívat do starého jezuitského sídla z let 1773. Provedl nás mladý průvodce, bylo to
pěkné. Platilo se 2 argentinské pesa na osobu. Pokračovali jsme nádhernou krajinou
stále nahoru do výšky 1930 m, kde byla nádherná vyhlídka na okolní skalnaté hory.
Na této lokalitě EL MIRADOR se vyskytují žlutě kvetoucí Gymnocalycium andreae
var. fescherii a samozřejmě Gymnocalycium monvillei, které zde všude kvetlo. Ještě
jednu formu Gymnocalycium andreae var. matzanetezii jsme zkoumali u odbočky na
LOS GIGANTES. Zde se dost ochladilo a bylo celkem zima, všichni si přioblékli
nějaké mikiny. Nad námi křičel nějaký pták, kterého jsme omylem vyhnali z hnízda,
také se zpočátku snažil upoutat pozornost na sebe, že je zraněný. Raději jsme šli
kousek dále. Teď už nás čekal sjezd dolů. Celý den jsme nenarazili na žádný
obchod, až tady při sjezdu je pěkná restaurace s dobrým občerstvením. Dáváme si
domácí sýr, chleba a chorizo, zapijeme pivečkem a jedeme dál. Ještě dlouho
sjíždíme z hor a příležitostně hledáme místo na spaní. Nakonec jsme dojeli až do
městečka TANTI, kde zajíždíme mezi ploty na louku. Zapisuji poznámky, dokud je
trochu světla a pak postavit stany, uvařit polívečku a čau, čau.
5.12.2008 - pátek
Probouzí nás krásné sluneční ráno, balíme a vyrážíme do TANTI nakoupit a
prozkoumat další lokality. Stojíme přímo ve městě, kde na skalách roste
Gymnocalycium calochlorum, monvillei a stellatum. Vyrážíme směr VILLA ICHO
CRUZ, kde dobíráme naftu. Odbočujeme do hor na COPINA, kde nacházíme
Gymnocalycium amerhausenii. Začíná se poněkud zatahovat, uvidíme, jak bude na
vyhlídce. Vjíždíme do Národního parku QUEBRADA DEL CONDORITO, cesta je
probita skalami, pěkná asfaltka a všude nádherný pohled na skalnaté hory. Jedeme
až na vyhlídku EL CONDOR, kde roste Gymnocalycium andreae, pak se vracíme
zpět do údolí. Po cestě navštěvujeme stánek s cetkami a kupujeme nějaké blbosti. O
kousek dále je několik malých vodopádů, zastavujeme u toho největšího s malým
jezírečkem, všichni se dokonale okoupeme, je to příjemné osvěžení. Navštívili jsme
ještě pár lokalit a přes OBSERVATORIO a městečko FALDA DE CARMEN jedeme
do města ALTAGRACIA. Jdeme se projít po městě, kde je starý jezuitský klášter,
pěkné starobylé centrum. Pak hledáme kempink na nocování, zajíždíme až někde za
VA. LOS AROMOS, kde je velký kempink u řeky. Chtějí za to 50 argentinských peso,
nějak od loňska podražili. Večer začíná ve vedlejší hospodě hrát duc duc. Začíná
však pršet a postupně je všude klid, prší až do rána.
6.12.2008 - sobota
Ani se nechce vylézat ze stanu, pořád prší a nedá se nic dělat. Jak kdyby déšť
věděl, co zrovna nepotřebujeme, tak přestává kapat. Je sice silně zataženo, černé
mraky stále hrozí, že něco spadne, ale drží to. Musíme sbalit mokré stany a někde je
posušit na lokalitě. Drobná příprava před cestou co nás čeká a vyrážíme. Po
zhodnocení trasy Martin upustil od další návštěvy Gymnocalycium mostii a prakticky
se vracíme zpět přes už známé lokality OBSERVATORIO, EL CONDOR a NIŇA
PAULA. Je to dobrý přejezd přes hory po asfaltové cestě. Další je až hodně na jihu a
ještě je cesta značená jako dost špatná. Nakupujeme v ALTAGRACIA jídlo, vodu a
dobíráme naftu. Průjezd horami je vždy pěkný na pohled, pro řidiče však náročný,
samá zatáčka si vyžaduje větší soustředění na cestu, ještě že náš šofér je skvělý.
Stále je pod mrakem, ale už se občas objeví sluníčko. Přejíždíme kopce, míjíme
observatoř a při sjezdu náhodně zastavujeme, roste zde Gymnocalycium mostii,

zajímavější je však cibulovina, která nekvete, ale zvlášť mě zaujala nádherná kytka
z čeledi Asclepiadaceae, květy podobné voskovkám (Hoya), ale v zakoupené knize
uváděna jako Asclepias mellodora. Pokračujeme dále, zastavujeme u cedule SAN
CAYETANO a jdeme na obhlídku. Rostou zde podobné rostliny jako na NIŇA
PAULA, tzn. Gymnocalycium monvillei var. steinerii + Gymnocalycium calochlorum.
Míříme dále na VILLA DOLORES, po cestě zastavujeme nakoupit nějaké suvenýry a
musíme sušit stany. Na sluníčku a za vydatného tepla je to suché během deseti
minut. Pak pokračujeme dále. Muzeum ve městě jsme nenašli, tak míříme směrem
na jih do městečka CONCORAN. To už jsme však projeli z provincie CORDOBA do
další provincie SAN LUIS. Je poměrně velké vedro, nad horama jsou mraky, ale na
projíždějící rovince svítí slunce. Odbočujeme na SANTA ROSA DE CONLARA a
následně za vesničkou LOS DURAZNITOS, kde jsme už loni sbírali snímečky malých
kaktusů Gymnocalycium berchtii a borthii, dokonce jsme zde nocovali stejně jako
letos. Přijeli jsme poměrně brzy, takže máme dost času na průzkum. Nechybí tradiční
večerní polívečka atd.

Gymnocalycium monvillei var. steinerii, lokalita San Cayetano

7.12.2008 - neděle
Ještě není ani 8 hodin, Martin má sbaleno a už čeká na odjezd. My máme
stále mokrý stan. Z jedné strany říká, že máme dost času, ale z druhé strany stále
někam spěcháme. Odbila osmá vyrážíme směr CONCARAN, kde nakupujeme jídlo
a naftu. Pak vyrážíme na lokalitu SAN PABLO NORTE kde jsou ty „velký hnědý“.
Martin mi chce udělat radost, protože odmítám týden jezdit po malých zelených a
velkých modrých, jen vzpomínka na loňský rok mi bohatě stačí. Proto se jedeme
podívat do vesnice HINOJITO, kde roste Gymnocalycium hinojito. I zde se znovu
objevily krásné keříky kvetoucích Asclepias mellodora. Při prohlídce lokality nás
náhle vyrušil seňor Nicola z nedalekého domku. Po krátké diskuzi nás zve na jeho
estancii, kde nám ukázal svůj dobytek a zavedl nás až k vodě. Projít však všechny
jeho pozemky se nedalo zvládnout, neboť měl 130 ha země. Na další lokalitě asi 5

km dále ani jedna rostlina neodpovídala popisu, všechny vypadaly na přechodovou
formu Gymnocalycium berchtii – sanluisense. V LAS LAGUNAS se stavíme na pivo,
docela bodlo, protože je horko jako prase. Další příjemná věc byla, když za vesnicí
tekl čirý potůček, kde jsme spláchli prach a trochu ochladili své údy. Po strašně
prašné cestě najíždíme na asfaltku a jedeme do VILLA PRAGA, kde jsme rovněž byli
loni. Na SAN ISIDRO jsme hledali Gymnocalycium nataliae a na INTIHUSI zase
Gymnocalycium carolinense. Zajíždíme odbočkou asi 3 km na archeologické
vykopávky, které se nacházely v jeskyni, kde je možno se podívat. Pěkně udělané,
vstup zdarma. Jeskynní kultura se datuje na 8000 let, což je starší než civilizace
Egypta či Mayů, jen španělské jeskynní malby jsou starší. Byla to dobrá kulturní
vložka a teď zase vzhůru za kaktusy. Odbočujeme na starou cestu na SAN
FRANCISCO DEL MONTE DE ORO, je to sice prašná cesta, ale je zde krásná
krajina. Blíží se večer, tak po chvíli zastavujeme u horkého potoka, kde to vypadá na
pěkné kempování. Uvařili jsme si polívečku a postavili stany. Za celou noc nepřejelo
po cestě RUTA 9 ani jedno auto. Jak jsme ráno jeli dále, ani jsme se nedivili, cesta
byla hodně špatná.
8.12.2008 - pondělí
Ráno mě probudil nějaký silný vítr, vylezu ze stanu a nad horama se rolují
mraky. Naštěstí zůstávají stát za kopci. Martin využil situace a říká: „honem sbalme
věci, ať nezmoknou“. Dobrá taktika, jak co nejdřív vyrazit do přírody na lokality. Jestli
jsme včera vyrazili v osm hodin, tak teď už to bylo v 7.45 hodin. Ještě před tím jsme
si však uvařili kafíčko a stáhli data. Byla však dost velká zima, tak jsme raději zalezli
do auta a vyrazili. Po cestě jsme náhodně zastavili na několika místech, aniž jsme
něco zapsali, neboť všude rostou stejné kytky. Jednu lokalitu Gymnocalycium
brachyanthum jsme však zapsali, abychom zaznamenali, že jsme hory projeli. Při
sjezdu dolů jsme při jedné zastávce narazili na první Gymnocalycium fischerii, které
jsme následně navštívili na naší loňské lokalitě u SAN FRANCISCO DEL MONTE DE
ORO. Při klesání se trochu změnila vegetace a čím jsme byli níže, tím bylo tepleji.
Dole už bylo celkem horko a všude rostly palmy. Ve městě jsme nakoupili jídlo a
trochu pojedli. Pak jsme vyrazili na trochu delší přesun po asfaltce, směr SAN LUIS.
Ještě před tím jsme však odbočili z hlavní cesty na HIPOLITO a jedem k horám.
Martin oznámil najetých 10000 km, asi budeme něco připlácet, ale nevadí. Jedem
souběžnou cestou, která je na mapě označena jako praška, ale pro naše potěšení je
to asfaltka. Jedeme po ní směr SAN LUIS a odbočujeme na klášter SUYUQUE asi 3
km k horám. Zde podnikáme výšlap nad klášter vzhůru do kopců. Martin s Petrou
šlápli do pedálů a hned se nám v prvním kopci ztratili. Vylézáme na třetí kopec, vše
leží pod námi, jen jeden velký kopec před námi. Danka už nemůže, já jdu ještě
kousek, ale pak se vracíme, nemohu ji zde nechat samotnou. Pomalu scházíme dolů
ke klášteru, kde máme auto. Občas nafotím nějaký ten kaktus. Je polojasno, ještě že
občas sluníčko zaleze, jinak je dost velké horko. Martin s Petrou se vrátili po několika
hodinách v 16.30 hodin. Našli nahoře prý jen pět kytek Gymnocalycium neuhuberii, já
fotil hlavně Gymnocalycium ficherii var. sanjuense. Podívat se do kláštera jsme
nakonec nešli, nevím proč? Asi se začíná projevovat ponorková nemoc. Vyrážíme
směr EL VOLCAN. Odbočujeme na PORTERO DE LOS FUNES, opět na
Gymnocalycium fischerii a Gymnocalycium achirasense forma echinatum. Hned u
této lokality je místečko, kde by se mohlo přenocovat. Foukal dost silný vítr, stany se
špatně staví a stále to s námi dost cloumá. Raději přidávám kotvící šňůry, udělal
jsem dobře, v noci na chvíli přestalo foukat, ale zase začalo pršet a byla pěkná
bouřka. Pak opět začal foukat silný vítr.
KL

Obrázky našich členů
Hildewintera aureispina (F.Ritter) F.Ritter
Válcovitá, větvená, rozložitá převislá rostlina se stonky až 1,5 m dlouhými, 2,5 cm silnými a se 16-17
žebry. V areolách je 50 žlutých asi 0,4-1 cm dlouhých trnů. Jednotlivé květy jsou 4-6 cm dlouhé, 5 cm široké
s různými odstíny červené barvy středových proužků na okvětních lístcích. – Vyžaduje slunce, běžný substrát,
minimální teplota 10 °C. Bolívie.

Tephrocactus mandragora Backeb.
Trsovitá až polštářovitá rostlina se zelenými asi 2,5 cm dlouhými a 1,5 cm silnými články. Areoly malé
s glochidami, většinou jsou přítomny 3 malé šedavě bílé trny a jeden střední, až 1,5 cm dlouhý. Květy jsou asi 34 cm velké. – Vyžaduje hodně slunce, běžný substrát, zimování při 10 °C.

Trichocereus strigosus (Salm-Dyck) Britton & Rose
Zelený bohatě rozvětvený a poléhající druh se stonky až 80-90 cm dlouhými a 10-12 cm
tlustými. Areoly hustě uspořádány, nesou 11-17 světle hnědých okrajových trnů a 1-2 delší trny
středové. Květy vyrůstají blízko vrcholů v letních dnech, 10-15 cm dlouhé, bílé. – Vyžaduje plné
slunce, běžný substrát, minimální teplota 10 °C. Argentina.

Informace
--8. 5. 2010 – Tradiční 21. setkání Gymnofilu v Plzni. Místo konání je Kulturní dům Šeříková
2428/13, Plzeň. Občerstvení je zajištěno v místě konání, oběd asi 3 min pěšky. Přednášet budou
zahraniční přednášející, zatím v jednání.
--28. – 30. 5. 2010 - 16. ročník Bratislavského sympózia KAKTUSÁRSKA JAR 2010. Klub
kaktusárov NOBILIS v Bratislave a Botanická záhrada v Bratislave Vás srdečne pozývajú na
16. ročník Bratislavského sympózia KAKTUSÁRSKA JAR 2010 konajúceho sa v priestoroch
Botanickej záhrady v Bratislave.
--14. – 16. 5. 2010 - Otevírání kaktusové sezóny 2010 ve Dvoře Králové nad Labem
Pořádá KK Dvůr Králové nad Labem - POZOR, ZMĚNA! - po 14 letech se akce uskuteční na novém
místě v Penzionu Za Vodou v klidné části Dvora Králové, pouze několik minut chůze od centra města
a ZOO – Safari. Program: v pátek večer posezení u dobrého jídla, pití, přímo v areálu penzionu,
v neděli 16. 5. návštěvy vybraných sbírek. Ubytování možno zajistit již od pátku 14. 5. 2010.
--27. – 30. 5. Klub kaktusářů při Městském kulturním středisku Havířov pořádá výstavu
kaktusů a sukulentů ve Společenském domě - (Reneta). Otveřeno 27. až 29. 5. od 9 do 18 hod., 30. 5.
od 8 do 12 hod. Výstava je spojena s prodejem rostlin. Těšíme se na vaši návštěvu.
--3. – 5. 6. výstava kaktusů KK v Ostravě. Ještě před další schůzkou v červnu pořádá náš
Klub výstavu kaktusů a jiných sukulentů. Žádáme všechny vystavovatele, aby si včas připravili
rostlinky a přivezli je 2.6. do Stanice přírodovědců v Ostravě-Porubě, kde výstava proběhne.
--7. 6. – přednáška Roman Štarha
--Schůzky pěstitelů kaktusů a jiných sukulentů s promítáním obrázků 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). Přijďte mezi nás.
--Informace týkající se činnosti Klubu kaktusářů v Ostravě i příspěvky do Ostníku zasílejte na
adresu předsedy: lumir.kral@seznam.cz
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Tephrocactus mandragora Backeb. – Quebrada del Toro, (foto KL)

Trichocereus strigosus (Salm-Dyck) Britton & Rose – u vesnice Baldecis (foto KL)

