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Z naší činnosti
Na poslední schůzku před prázdninami dne 7.6.2010 mezi nás zavítal, nám
dobře známý odborník a kamarád Josef Barčák, který nedávno navštívil Mexiko.
Vyslechli jsme si ještě živé zážitky z cesty a viděli spoustu nádherných kaktusů, dost
často kvetoucích. Viděli jsme mnoho pěkných mamilárií, telokaktusů, ariokarpusů,
ferokaktusů a dalších mexických specialit. Mě zvláště upoutalo několik zajímavých
opuncií, které se ve sbírkách zase tak často nepěstují. Kromě kaktusů jsme viděli i
další doprovodnou vegetaci, spoustu kvetoucích cibulovin, keřů, skalniček, bromélií a
dalších rostlin z mnoha čeledí. Upoutali mě zvláště krásné druhy rodu Tillandsia,
Yucca, Agave nebo fantastické květy zástupců čeledi Solanaceae, Asteraceae,
Portulacaceae a dalších. Děkujeme přednášejícímu za pěkné záběry a zážitky
z cesty. Doufejme, že se zase brzy uvidíme při nejbližší příležitosti.

Milí přátelé KK Ostrava a Frýdek-Místek
Od 21. - 28. července jsme se na pozvání zúčastnili na 17. mezinárodním Symposium Klubu
Frýdek–Místek a Ostrava v Beskydech v počtu 7 osob z bývalé NDR. Toto pozvání jsme dostali
vzhledem k dřívější spolupráci mezi našimi organizacemi prostřednictvím Milana Tůmy a Lumíra
Krále. Byli jsme velmi rádi, že jsme každodenně dostávali nové zprávy a to díky tomu, že jsme si
informace mohli vyměňovat pomocí Internetu, což dříve nebylo možno.
V pondělí 21. června se vydali brzy ráno v 5. 00 hodin z bydliště v Německu na cestu (pozn.:
podle navigace jeli přes Polsko) spolu s přítelem Rüdiger Zentrag a Jürgen Kracht. Po 8 hodinách
cesty a několika zastávkách jsme dorazili ve 13. hodin do Ostravy. Náš první cíl byl u př. Milana Tůmy,
s kterým jsme se setkali opět po 20 létech. Byla to opravdová radost obou stran se setkání po tolika
létech. Také jsme byli velice rádi, když jsme se setkali s organizátorem setkání, který nám poslal
pozvání a to předsedou ostravské kaktusářské organizace př. Lumírem Králem. Velice oceňujeme u p.
L.Krále, co všechno pro nás připravil, i když byl před naším našim příjezdem zaplaven povodní, což
nám dokumentoval fotografiemi. Podle plánu, který jsme měli, jsme odjeli na ubytování do Beskyd. Ve
středu se naše malá skupina kaktusářů rozrostla o další tři členy, kteří přijeli poněkud později a to
Jens Miller s manželkou a pan Manfred Schroeder. V následujících dnech jme navštívili sbírky ve FM
a Ostravě.
Chtěl bych vyjádřit velký dík a vděčnost panu Lumíru Královi, který organizoval všechny
návštěvy ve sbírkách a dopřál nám nezapomenutelný zážitek i v nákupu rostlin. Abych vše upřesnil,
navštívili jsme sbírky: Lumír Král – Ostrava-Poruba, Bedřich Lichý – Kyjovice, Zdeněk Schlesinger,
Ota Potyka, Pavel Karkoška – Orlová, Jaromír Wilk – Ostrava-Michálkovice, Pavel Válek – Dolní
Lhota, Miloš Poratzký – Krásné Pole. My jsme navštěvovali sbírky a naše manželky si prohlédly
centrum Ostravy, pak se vydaly obdivovat krásy Beskyd.
V pátek při zahájení 17. mezinárodního setkání Kaktusářů v Beskydách, nám večer nepřálo
počasí, takže některé předem ohlášené věci nakonec vypadly z programu. Jelikož následující den byl
zajímavý program o kaktusech, tak jsme vyslechli přednášky a těšili se na prodej rostlin, ale bohužel
jsme nenarazili na žádné kaktusářské rarity. Jelikož jsme byli ubytovaní v jiném hotelu kousek od toho,
kde se vše odehrávalo, tak jsme se pozdě večer odjeli ubytovat.
Nakonec bych se chtěl vyjádřit k setkání: bylo velice příjemné a touto cestou bych chtěl všem
poděkovat za ochotu, s kterou se nám po 20 létech věnovali. Osobně i moji přátelé byli velmi
spokojení s přijetím a nabídkou levných rostlin. Pokud by měli Vaši přátelé zájem o shlédnutí našich
sbírek, jsme jím vždy otevření a doufám, že bude vidět výsledky našeho snažení za dobu 25 let, kdy
jsme navázali kontakty. Nakonec bych chtěl ještě jednou poděkovat všem, kteří se na tomto
mezinárodním setkání sešli. Tuto myšlenku budu dále šířit a doufám, že příští rok přijede více přátel
z bývalé NDR, kteří o tomto setkání nebyli informování. Na závěr přeji všechno nejlepší a těším se na
další spolupráci v roce 2011.

Jürgen Kracht, Grefenhainichen, Deuschland
Volně přeložil: Milan Tůma

Z literatury
Kakteen und andere Sukkulenten č. 4 / 2008
Působivý titulní snímek zachycuje pohled z blízka na Crassula farinacea s
hezkým červeným květem, včetně zvláštní struktury povrchu půdy na nalezišti. Tím je
ostrov Sokotra v Indickém oceánu při ústí Adenského zálivu.
Prvý článek je věnován sukulentům v národních parcích ostrova Bonaire. Je to
jeden ze tří ostrovů Nizozemských Antil (Aruba, Bonaire, Curaçao), jejichž celková
plocha má jen 800 km2. Toto nizozemské zámořské území se nachází v Karibském
moři, poblíž pobřeží Venezuely, počet obyvatelů se prakticky neliší od počtu
obyvatelů Ostravy. Hodně slunce, teplé a suché klima s občasnými dešti v létě i
v zimě, tvoří příhodné prostředí pro kaktusy a sukulenty. Pětinu plochy ostrova
Bonaire zabírají dva přírodní parky. Na severním konci vznikl ze tří starých plantáží
park Slagbaai se zalesněnými kopci a suchou savanou, na níž rostou kaktusy. Jsou
tam i menší slaná jezera oživovaná hejny plameňáků. V savaně rostou velké ceresy,
jako stromovitý Subpilocereus repandus, od báze odnožující Ritterocereus
griseus a z dálky nápadný Pilosocereus lanuginosus s modrou pokožkou, žlutými
trny a cefáliem. Velmi časté jsou dva druhy opuncií, zejména velká, červeně kvetoucí
Opuntia elatior a menší Opuntia wentiana se žlutými květy. Rozšiřují je divoké
kozy, na jejichž srsti se snadno oddělitelné články opuncií zachycují. Na pozůstatku
ledovcové morény rostou melokaktusy, kterým vyhovuje toto suché, horké a slunci
vystavené stanoviště. Na malé ploše jsou stovky melokaktusů, které rostou ze škvír
skály. Je zde Melocacus macracanthus s velmi proměnlivým otrněním a o něco
drobnější Melocactus inclinatus. Druhý park (Bonaire Marine Park) se táhne podél
mořského pobřeží a směrem do vnitrozemí přechází ve vápencová skaliska, na nichž
se daří kaktusům i sukulentům. Mimo melokaktusů rostou tam různé agave, např.
Agave vicina, tvořící krásné růžice o Ø do 1 m. Květ, jako u jiných agáví ze sekce
Viviparie (= živorodých), není hezký, ale mění se rovnou v malé rostlinky, zajišťující
pokračování existence rostliny. Potulky buší mimo vyznačené stezky mohou mít
velmi nepříjemné následky. Velmi početný je zde totiž porost Cnidoscolus urens
(Jatropha urens), z čeledi Euphorbiaceae, domorodci nazývaný „bojovnice“. Má lehce
sukulentní, až metr vysoký kmínek, jehož horní část nese listy velikosti dlaně. Celá
rostlina je hustě porostlá snadno se ulamujícími žahavými chlupy (obdoba našich
kopřiv). Každý dotyk vyvolá na pokožce silně svědící pupence až puchýře, u lidí se
sklony k alergii také horečku. Mezi rostlinami lze zahlédnout leguány, kolibříky a jiné
ptáky žijící v tropech (13 snímků).
Chiméry zvířat či rostlin vždy vyvolávají představy něčeho nepatřičného až
satanského. Známé jsou již z řecké mytologie. Homér v Iliadě popisuje tvora s hlavou
lva, tělem kozy a s ocasem v podobě hlavy hada. Chiméry vznikají následkem
splynutí tkání dvou i více geneticky odlišných buněk, obsahujících odlišný počet
chromosomů. Článek pojednává o hybridě chamaecereusu „Unikum“ a o výsledcích
jejího dalšího křížení. Hybrida se vyznačuje barevně odlišnými květy na jedné
rostlině. Nejčastěji bývají květy čistě žluté, některé mají na květních plátcích červené
pruhy, jindy bývá červená až polovina květu, nebo současně rozkvétají květy žluté i
červené. Původ této rostliny není známý, v 90. letech byla nabízena na burzách
kaktusů v Německu i v Holandsku. Autor se pokoušel o vyšlechtění dalších chimér
křížením s jinými hybridními chamaecereusy, s lobiviemi, echinopsisy a
s hildewinterií. Výsledkem byl malý počet a malá klíčivost získaných semen, neduživý

růst semenáčů, tvarově deformované květy a v další generaci rychlá ztráta znaků
chiméry (8 snímků).
Agave victoria-reginae pochází z mexických provincií Coahuila a Nuevo
León kde roste na teplých, bezmrazých stanovištích. Má hustou růžici bíle
lemovaných dužnatých listů a nedorůstá velkých rozměrů, proto patří k oblíbeným
druhům agáví v našich sbírkách. Autor píše o vlastní rostlině, kterou téměř 30 let
pěstoval nejprve v pokoji na jižním okně, v posledních letech ve skleníku, kde v zimě
snáší teploty 2 - 10 °C. Díky neobyčejně teplému jaru v roce 2007 i přes malé
rozměry (cca 40 cm výšky a 30 cm průměru) agave vykvetla. Během 14 dnů dosáhl
květní stvol téměř dvoumetrové výšky, květy se rozevřely při jeho výšce 2,70 m.
Přilákaly mnoho různého hmyzu a dokonce vzniklo několik semeníků. Své agave
pěstuje ve směsi zvětralých minerálů (čedič, žula, rula, svor) s trochou vápencové
drti. Během vegetace pravidelně zalévá hnojivem s obsahem guana (4 snímky).
Sulcorebutia pasopayana (= podle názvu naleziště v bolivijské provincii
Zudan ez) byla prvně popsána 1984 jako Weingartia. Odnožující malé (1 - 3 cm)
tělo s tmavě zelenou až nafialovělou pokožkou, je zakončeno až 13 cm dlouhým,
rozvětveným řepovitým kořenem. Na úzkých areolách jsou hřebínkovitě uspořádané,
k tělu přilehlé hnědé trny, u báze silnější a tmavší. Střední trny nemá, některé rostliny
však mají otrnění mohutnější. Velmi početné květy rostou z areol ve spodní části
rostliny, jsou 25 - 35 mm dlouhé a široké, karmínové, v jícnu někdy oranžové. Mají
tmavě fialové prašníkové nitky a zelenou bliznu. Daří se v propustném minerálním
substrátu, při mírné zálivce v době vegetace a naprostém suchu v zimě. Potřebuje
hluboký kořenáč, hodně slunce a čerstvého vzduchu (2 snímky).
Sulcorebutia pulchra (= krásná) má obvykle odnožující tělo až 3 cm vysoké,
o Ø až 4 cm, se zelenou pokožkou a až 10 cm dlouhým řepovitým kořenem. Na
protáhlých aureolách bývá 7 - 12 hřebínkovitě uspořádaných, tenkých, 3 - 30 mm
dlouhých, bělavých až nahnědlých trnů s tmavší bází. Střední trny nelze odlišit od
krajních. Květ je 30 - 50 mm dlouhý a široký, zevní korunní plátky jsou fialové, na
vnější straně částečně olivově zelené, vnitřní plátky jsou světle fialové, v jícnu až
bílé. Prašníkové nitky bílé, čnělka žlutozelená, blizna téměř bílá. Vyžaduje propustný,
minerální substrát, přiměřenou zálivku v době vegetace a naprosté sucho v zimě.
Hezký fialový nádech pokožky mají jen rostliny tvrdě pěstované na výsluní a
s dostatkem čerstvého vzduchu. Jde o jeden z nejproměnlivějších druhů sulkorebucií,
navíc původní materiál nasbíraný Cárdenasem už není. Na stanovištích rostou
populace i značně odlišné co do barvy květů a otrnění. Slaba a Šorma pojmenovali
Swobodou nalezenou variantu HS78a jako Sulcorebutia pulchra var. longispina (3
snímky).
Nový popis: Aylostera mandingaensis, pochází z bolivijského departmánu
Chuquisaca, kde roste na jižní části Cordillera Mandinga. Mimo sulkorebucií se zde
často vyskytují různé formy lobivií, zvl. Lobivia chrysochete a dosud neurčené
mediolobivie i parodie. Má ploše kulaté tělo (Ø 4 cm při výšce 2 cm) s lesklou tmavě
zelenou pokožkou a krátkými, vlásčitými kořeny. Na oválných areolách má 15 - 17
silných, odstávajících trnů, někdy 1 - 4 střední. Jejich světle žlutá až hnědá barva
později šedne. Květy trychtýřovitého tvaru jsou 2 cm dlouhé i široké. Zevní korunní
plátky jsou červené, vnitřní většinou světlejší, u báze bílé. Bílá čnělka nese žlutou
bliznu. Na uvedeném nalezišti roste také Rebutia tarvitaensis, která se vyskytuje na
skalnatých, trávou porostlých stěnách kopců, kdežto A. mandingaensis roste na
plochách pokrytých hustým mechem (9 snímků).

Nechybí ani aprílový žertík v podobě snímku „nového druhu kaktusu
z Mexika“. Šikovně naaranžované úbory květů bodláku v písku mezi kameny a
suchými větvičkami by mohly důvěřivého začátečníka zmást.
Mezi pěstitelům doporučované rostliny patří: Mammillaria bocensis var.
rubida (roste na písčitých, čistě minerálních plochách v mexickém státě Sinaloa.
Vyniká velkými, běložlutými květy s hnědým středním pruhem. Snáší výsluní a
vysokou teplotu. V létě vydatněji zalévat, zimovat při 10 °C v suchu); Mammillaria
jaliscana (hojně roste v Mexiku od Zacatecas, přes Jalisco, Michoacan po
Guanajuato. Má řadu dosti odlišných stanovištních forem. Daří se v propustném,
minerálním substrátu, nesmí mít déle přemokřené kořeny. Opatrná zálivka, výsluní,
zimovat suše při 8 - 10 °C); Rebutia fabrisii var. aureiflora (od červeně kvetoucího
typu se varieta liší menšími, žlutými květy. Pochází z argentinského státu Jujuy, kde
roste ve výšce kolem 3600 metrů. Daří se v minerálních substrátech s malou příměsí
humusu, výsluní a čerstvý vzduch, venku chránit před delším deštěm, lehce
přihnojovat. Suché a chladné zimování (6 - 8 °C) podporuje násadu poupat);
Tephrocactus articulatus (= článkovaný) je drobný, zajímavý jihoamerický druh.
Dobře roste v písčitých substrátech, snese hodně slunce a tepla, při pěstování venku
zachovává kompaktní tvar těla. Existuje mnoho odlišně vypadajících forem,
rostoucích na různých lokalitách. Množí se odlomenými články, výsev je obtížný,
semenáčky rostou velmi pomalu.); Pachyphytum bracteosum (typický představitel
v Mexiku rostoucích tlusticovitých, často zaměňované s příbuzným P. oviferum. Daří
se v písčitých směsích, celoročně potřebuje hodně slunce, ve skleníku místo blízko
skla. V létě opakovaná vydatná zálivka. V zimě 8 - 10 °C a občas lehce zalít, aby se
listy příliš nescvrkly a neopadly. Množí se odřezky vrcholu a listy); Haworthia
magnifica var. Poellnitz (pochází z Jižní Afriky, kde roste na mnoha místech
Západního Kapska. Má řadu místních forem, vyhledává přistíněná místa, proto se
dobře daří i na oknech k severu. Vyžaduje však písčitý substrát, zimování při cca 10
°C a minimální zálivce. Množí se postranními odnožemi).
Ze 62 stran tohoto čísla je 28 stran věnováno spolkovým zprávám,
celostránkovým pozvánkám na výroční schůze a výstavy a také inzerátům. V době
kdy čtete tyto řádky to už nejsou aktuální informace. Svědčí však o pozornosti, která
je věnována spolkovému dění i v jednotlivých klubech, o propagaci pěstitelského
umění a v neposlední řadě o obchodu, který s kaktusařením souvisí.
MUDr. Vladimír Plesník

Kalendář kaktusáře na září
Léto končí, dny se pomalu krátí, každý slunečný den je stále vzácnější. Kvetou
kaktusy jak opakující období květu (např. astrofyta), tak ty, které kvetou až koncem
léta a na podzim. Mezi ně patří tzv. čilenci z rodu Eryosice, dříve patřící k rodům
Neochilenia a Neoporteria. Za teplého počasí jim poskytneme ještě pořádnou zálivku,
ač u jiných kaktusů ji už začneme omezovat. Nejvíce radosti nyní přináší rod
Ariocarpus, jehož úspěšné pěstování spočívá v omezené zálivce na jaře, dodržování
sucha v létě a teprve za pěkných dnů na přelomu srpna - září vydatnější zálivka.
Rychle se vyvíjejí květy, které rostliny zdobí ještě v listopadu. Podmínkou ovšem je
pěstování v čistě minerálním substrátu s větším obsahem vápníku.

Ve skleníku necháváme větrací okna otevřená i v noci, podlahu podle potřeby
kropíme vodu. Kolísání denních a nočních teplot, spolu s vyšší vlhkosti vzduchu
přispívá k otužování rostlin a jejich přípravě na zimu. Kaktusy, které pěstujeme venku
na skalce, parapetech nebo v otevřených pařeništích (Echinocereus, Echinopsis,
Lobivia, Rebutia, Sulcorebutia, Tephrocactus) chráníme jen před deštěm, noční rosa
je jim však velmi prospěšná. Se sklizením do skleníku je ještě brzo. Totéž platí pro
sukulenty rodů Agave, Crassula, Echeveria, Pachyphytum, Sedum i vzrostlejší kusy
Aloe. Na slunci se krásně vybarvují jejich listy a tělo je kompaktnější.
Koncem září se mohou objevit prvé noční mrazíky, proto sledujeme
předpovědi počasí a v případě potřeby rostliny dočasně přikryjeme. Zpravidla po
několika málo dnech opět zavládne ještě příjemné klima. Je konec s přihnojováním
kaktusů. Výjimkou jsou jen vánoční kaktusy – hybridy rodu Schlumbergera. Některé
mají už koncem září na posledních článcích zřetelná poupata.
Zvláštní pozornost a péči nyní vyžadují sukulenty z čeledi Kosmatcovitých.
Většina roste v jižní Africe a těžko se přizpůsobuje našemu ročním cyklu počasí.
Rostou v době naší zimy a náš podzim, odpovídající jihoafrickému jaru, je pro ně
signálem ke kvetení. Růstové období rodu Lithops je mezi květnem a listopadem,
kvete na podzim. Naopak rody Conophytum, Cheiridopsis a Gibbeum mají klidové
období od března / dubna. V létě je pro ně vhodný polostín a nevysoká teplota.
Zaléváme je nejdříve koncem léta za pěkného počasí.
Slunečné a ještě teplé podzimní dny využíváme ke kontrole sbírky. Včasné
odhalení přítomnosti různých škůdců, počínaje červeným pavoučkem - sviluškami,
přes vlnatky, štítenky, kořenovky a další potvůrky, až po hladové hraboše, uspoří
řadu nemilých překvapení, větších výloh a ztrát obvykle nejcennějších kusů sbírky.
Je ještě brzo na preventivní postřiky proti houbovým nemocem, ale je právě čas na
hledání potřebných informací a zakoupení vhodných přípravků jak co do účinku a
ceny, tak co do bezpečnosti.
Nesmíme ani pominout sklizeň plodů se semeny. Vystihnout správný termín
sklizně je také kusem pěstitelského umění a znalostí. Lehce se poznají zralé plody,
které brzy sesychají a ztrácí barvu (astrofyta), horší je to s dužnatými plody např.
mamilárií nebo tam, kde plody zůstávají v těle rostliny delší dobu. Za slunečného a
suchého dne opatrně vytahujeme plody úzkou pinzetou a dbáme o to, aby v lůžku
nezůstaly zbytky obalu plodu. Ty se mohou pak stát místem počínající hniloby. Plody
vkládáme nejlépe do papírových sáčků, opatřených jménem či značkou rostliny a
datem odběru. Sáčky z voskovaného a laminovaného papíru jsou sice trvanlivější,
ale neumožňují řádné dosýchání plodu a zrání semen. Ze stejných důvodů jsou
nevhodné umělohmotné pytlíky a nádobky. Do doby zpracování plodů a čištění
semen mají být sáčky s plody uloženy v chladu a suchu.
MUDr. Vladimír Plesník

Výstavy, které jsem navštívil…
Podobně jako loni, snažil jsem se i letos navštívit co možná nejvíce výstav
sukulentních rostlin. Pokusím se podat - byť subjektivní - popis jednotlivých akcí.
V Evropském domě na Perštýnském náměstí v Pardubicích probíhala 27.30.5. rozsahem velmi skromná výstava (cca 5 m2). Na stolech zakrytých černou

textílií byly vystaveny kvetoucí mamilárie, adenia, pachypodia či krásné trsy aloí.
Nechybělo ani pár kaudexních rostlin. I přes malý výstavní prostor byl vybrán
reprezentační vzorek pěkně rostlých sukulentů. Co mě ale upoutalo nejvíce? Široká
škála kaktusů i jiných sukulentů nabízených k prodeji (běžných i vzácnějších) za více
než lidové ceny.

Pardubice

Havířov

27.-29.5. probíhala výstava také v Havířově v domě Reneta. Vystavované
rostliny byly ve stejné kvalitě i rozsahu jako loni, ovšem stále chyběly u některých
rostlin jména a u některých rostlin byla jména zcela chybná. Zaregistroval jsem
ovšem větší nabídku prodejních rostlin než minulý rok.
V Bratislavě byla výstava spojena se sympoziem 28.-30.5. Chytře situovaná
výstava na ploše stolů cca 25 m2 při vstupu do Botanické zahrady UK působila velmi
spořádaným a vkusným dojmem. Výrazně zde převládaly kaktusy, ostatní sukulenty
(až na pár havorcií, aloí či echeverií) nebyly téměř vidět. Kaktusy představovaly
průřez čeledí Cactaceae, nejednalo se tedy o specializované skupiny rostlin a akce
byla patrně směřována na širší, tedy ne jen kaktusářskou, skupinu návštěvníků.
Vzhledem k velmi bohaté prodejní části (odhadem 30 m2) byl tento cíl splněn a každý
z návštěvníků našel „to své“. K vidění i ke koupi zde byla jak běžná astrofyta tak
superkabuta, mexické rarity i běžné rebucie či gymnokalycia a jelikož na sympozium
dorazil i „pojízdný velkoobchod“, byly k prodeji nabízeny importní kaudexy či hezké
listnaté sukulenty.

Bratislava

Orlová

Úroveň ostravské výstavy má stále jednoznačně rostoucí tendenci, což
dokumentuje mj. i více než 700 návštěvníků za 3 dny. Akce se konala 3.-5.6. v Domě
přírodovědců v Ostravě – Porubě. Plocha výstavních stolů byla 22 m2 a prodejní část
byla 11 m2 hustě zaplněna plnými bedýnkami rostlin. I zde byly ve výstavní části
listnaté sukulenty zastoupeny jen pár kusy aloí, litopsů, fikusů, operkulikárií,
pachypodií či adenií. Z kaktusů byly nejpočetněji zastoupeny rody Mammillaria
(včetně perel jako sanchez-mejoradae, scheinwariana, albicoma, aureilanata,
andersonii, penispinosa, gasseriana) a Coryphantha (téměř kompletní rod včetně
kracikii, tripugionacantha aj.). Nechyběly ani kvetoucí astrofyta, sulkorebucie,
gymnokalycia či stenocactusy. V prodejní části bylo nabízeno množství běžných i
raritních druhů, včetně výše jmenovaných klenotů kaktusů a také pár ostatních
listantých sukulentů jako aloe, adenia, pachypodia či havorcie.

Ostrava

Ve Frýdku-Místku probíhala výstava tradičně v Domě chovatelů na
Zámeckém náměstí, a to v termínu 9.-12.6. Na ploše asi 12 m2 byly k vidění kolekce
tilandsií, skupina dospělých, vícehlavých rostlin litopsů, nechyběly ani stenokaktusy,
melokaktusy či mamilárie, z ostatních sukulentů pak havorcie, adenia a pachypodia.
Jednoznačně nejpočetněji byly zastoupeny rody Astrophytum a Gymnocalycium.
Vystavované rostliny byly opět velmi pěkné, krásně rostlé a dobře pěstované. Poměr
vystavovaných kaktusů k ostatním rostlinám letos kupodivu vyzněl ve prospěch
kaktusů. Oproti předcházejícím rokům byl letos o něco menší sortiment v nabídce
prodejních rostlinách.

Ostrava

Frýdek – Místek

S velkou zvědavostí jsem vyrazil na výstavu KaS v Hradci Králové, která
proběhla 11-13.6. ve Floristické škole v Jiráskových sadech. Na ploše asi 13 m2 byl
k vidění průřez čeledí Cactaceae bez specializací, kdy více než polovina rostlin právě
kvetla. Byly zde představeny sulkorebucie, astrofyta, gymnokalycia, mamilárie,
stenokaktusy a další. Až na pár kusů „čestných zástupců“ litopsů a havorcií zde
nebyly zastoupeny téměř žádné listnaté sukulenty. Jednalo se o hezké a ucelené
představení kaktusů v celé škále. Ve výstavním sále nechyběl ani poradenský koutek
pro začínající pěstitele s praktickými ukázkami úskalí (škůdci a houby na kaktusech) i
předvedení postupů sazení či roubování rostlin. Překvapením pro mne ale byla
inspekce v prodejním oddělení: samostatně vyčleněná místnost s početnými prodejci.

Prodejní plochu stolů jsem odhadl asi na 15 m2, které byly plně obsazeny semenáčky
kaktusů různého stáří a zde si patrně každý kupující přišel na své.

V atriu Vlastivědného muzea v Olomouci proběhla ve dnech 17.-20.6. výstava
sukulentů a kaktusů. Samotná expozice byla umístěna v plachtovém stanu, kde na
ploše asi 14 m2 byly k vidění kaudexní listnaté sukulenty, havorcie a agave, kolekce
vzrostlých astrofyt, turbinikarpusy, kvetoucí aylostery, melokaktusy a discokaktusy či
gymnokalycia. Vystaven byl téměř kompletní rod Gasteria a několik méně běžných
aloí. Prodejní část byla pouze skromná a oproti vystavovaným exponátům méně
pestrá, ovšem ceny nabízených rostlin byly velmi nízké. Na Hané měli jednoznačně
nejdražší vstupné ze všech mnou navštívených výstav.

Svátek „Tří bratří“ (18.-20.6.) v Českém Těšíně je tradičně spojen s výstavou
kaktusářů těšínska. V prostorném stanu na ploše asi 11 m2 na stupňovitých stolech
zakrytých hnědou textílií byly vystaveny převážně kaktusy. Upoutaly mě uebelmanie,
E. horizonthalonius z mnoha nalezišť včetně beztrné formy, množství kristát méně
běžných druhů kaktusů, gymnokalycia, lofofory a koryfanty. Z listnatých sukulentů
byly k vidění litopsy, tilandsie a agáve. V prodejní části byly jak listnaté sukulenty tak i
kaktusy různého stáří a velikosti. Patrně z důvodu probíhajících trhů a těsné blízkosti
Polska byly ceny prodávaných rostlin vyšší než na jiných akcích (byly srovnatelné
s Prahou).

V termínu 18.-20.6. proběhla výstava KaS v Orlové v Domě mládeže. Tradiční
kolektiv vystavovatelů předvedl na ploše asi 11 m2 raritní listnaté sukulenty (převážně
z Madagaskaru), „tilandsie na stromě“ a skupinu běžně se vyskytujících kaktusů.
Prodejní část byla letos o poznání skromnější, ale přesto zde nechyběly znamenité
výpěstky speciálních a vzácných sukulentních pryšců, adenia, echeverie,
pravokořenné ariokarpusy a další.
Roman Štarha

Pobeskydí 2010
17. mezinárodní setkání kaktusářů Pobeskydí 2010 proběhlo tradičně poslední
víkend v červnu ve dnech 25.-27.6. v hotelu Srdce Beskyd, Čeladná-Podolánky.
Přátelé z Německa přijeli už v úterý a středu, aby navštívili několik našich sbírek,
podívali se do Ostravy a shlédli krásy Beskyd (viz článek na jiném místě). Většina
účastníků však přijela až v pátek večer, kdy začal seznamovací večer při pivečku
zdarma a opékaném masíčku. Bohužel počasí nám nějak nepřálo, pršelo a bylo
poměrně chladno, proto večer neprobíhal u ohně, ale na terase a v hlavní hale.
V sobotu dopoledne proběhl tradiční prodej rostlin a dalších kaktusářských
zajímavostí. Od 9. hodiny proběhl přednáškový cyklus trvající až do 19.30 hodin
s přestávkou na oběd. Letos přednesli své příspěvky: Franz Kühhas – kvetoucí Peru
2009, Josef Barčák – Mexiko 2010, Roman Štarha – Keňa, Boris Vrškový – Sokotra

a Jemen, Ludwig Bercht – paraguayské frailee, Jiří Kolařík – sukulenty Pálavy,
Jaroslav Šnicer – divoké Mexiko, Igor Dráb – Národní parky USA a Miroslav Halfar –
Brazílie 2010. Přednášky se trochu protáhly, přesto většina posluchačů zůstala až do
konce. Po večeři proběhlo posezení v úzkém kruhu, většina místních kaktusářů
odjela domů. V neděli se účastníci rozjeli do okolních sbírek a následně domů.
Myslím si, že i letošní setkání bylo velmi úspěšné, příště si však musíme objednat
lepší počasí, to však pořadatelé neovlivní. Tak za rok jste opět vítání.

Opustil naše řady
Na dovolené mě zastihla smutná zpráva, že po
dlouhé nemoci zemřel dne 24. 7. 2010 náš
dlouholetý člen pan Rudolf Majkus ve věku 64
let. Na naše schůzky docházel pravidelně do
chvíle, kdy jej zradilo zdraví. Přesto i potom se
intenzivně věnoval sbírání odznaků a jiných
zajímavostí s kaktusářskou tématikou. Ze
setkání kaktusářů v Beskydech jsem mu přivezl
butony, které jsem mu už bohužel nestihnul
předat. Vždy jsme si mezi sebou měnili nové
odznaky, butony, známky, keramické kachličky
a další kuriozity, kde se vyskytovaly kaktusy
nebo jiné sukulenty. Rudolf sbíral vše s velkou
důkladností, korespondoval s celým světem a
ještě se stačil podělit se svými známými.
Odešel vzácný člověk, zapálený pro věc kterou
dělal. Ostravští kaktusáři nezapomenou.
Čest jeho památce !

Rudolf Majkus na výroční schůzi kaktusářů v Ostravě roku 2004 (vpravo diskutuje s Jardou Wilkem)

Aloe VII.
Mnoho zájemců se mě na přednáškách ptá, kde a v jakém počtu se Aloe
vyskytují. Znalí ví, že rostou na Arabském poloostrově a dále v Africe, zejména
subsaharské. Zatímco na západě Afriky najdeme Aloe jen velmi skromně, pak
východ a zejména středovýchod je doslova ráj. Níže uvádím desítku „aloářksy“
nejbohatších zemí, v závorce je přibližný počet taxonů. RSA (120), Madagaskar (80),
Keňa (55), Tanzánie (40), Ethiopie (35), Somálsko (35) , Namibie (30), Yemen (30),
Zimbabwe (30), Mozambik (25).
Aloe rabaiensis Rendle (1895)
POPIS: Tvoří až 2 m kmínek, odnožuje u báze. Suché listy přetrvávají na
kmínku. Listy jsou asi 30 - 45 x 3 - 8 cm, šedozelené s červeným nádechem
s nepočetnými bílými skvrnami zejména na mladých listech. Okrajové zuby jsou 2 – 3
mm velké. Květenství je 60 cm velké, s 5 - 9 rameny a nese oranžově žluté květy se
žlutým ústím. Možná záměna s A. ngongensis, která ale roste od 1350 -1900 m.
ROZŠÍŘENÍ: Kenya, Somalia, Tanzania, otevřená buš, písčitý podklad u pobřeží. 15
- 500 m.
PĚSTOVÁNÍ: Jsou známy přírodní hybridy s A. microdonta a A. secundiflora.
Aloe mubendiensis Christian (1942)
POPIS: Rostlina netvoří kmínek, odnožuje do shluků mnoha růžic. Listů je asi
15, jsou 30 – 35 x 6,5 cm velké, tmavě šedozelené, nevýrazně proužkované,
vyskytuje se více či méně podlouhle čočkovitých bílých skvrn, na spodní straně listů
méně. Okraje listů jsou narůžovělé, hnědé okrajové zuby se světlejší špičkou mají
rozestup 1 - 1,5 cm. Květenství je 70 - 90 cm dlouhé s až 8 rameny s tmavě
červenými květy.
ROZŠÍŘENÍ: Uganda (district Toro)
PĚSTOVÁNÍ: U nás velmi vzácná, téměř nepěstovaná.
Aloe tororoana Reynolds (1953)
POPIS: Tvoří krátký kmínek, odnožuje, listů v růžici je asi 12, jsou 15 x 3 – 5
cm velké, temně zelené s proměnlivým množstvím elipsovitých, bílých skvrn, které
jsou četnější na spodní straně listů. Okrajové zuby jsou 2 - 3 mm velké, tvrdé, bělavé
s tmavou špičkou a mají rozestup 5 - 10 mm. Květenství je zpravidla jednoduché, 40
cm velké a nese korálově červené květy se zelenou špičkou.
ROZŠÍŘENÍ: Uganda (1340 - 1465m)
PĚSTOVÁNÍ: Poměrně náročná a teplomilná aloe. Nabízejí ji specializované pěstírny
a také pod nepřesnými názvy holandské množírny sukulentů.
Aloe tugenensis Newton et Lavranos (1990)
POPIS: Tvoří až 70 cm kmínek, který je nejprve vzpřímený a poté poléhavý,
suché listy přetrvávají na kmínku, odnožuje u báze, listů v růžici je 12 - 20 a jsou 60 12 cm velké, temně zelené s červeným nádechem, teček je nemnoho a jsou patrné
pouze na mladých rostlinách. Okrajové zuby jsou tvrdé a až 5 mm velké. Květenství
je 95 - 130 cm velké a nese růžové květy.
ROZŠÍŘENÍ: Kenya (Rift Valley, 12 km W of Marigat, na cestě do Kabarnet. jižně od
jezera Baringo).
PĚSTOVÁNÍ: Nejedná se o běžnou aloi, zatím se nenabízí.

Aloe rabaiensis

Aloe tororoana

Aloe mubendiensis

Aloe tweediae Christian (1942)
Některými autory bývá řazena jen jako geografická rasa (Uganda) pro A.
lateritia. Nyní je nově přeřazena jako Aloe secundiflora Engl. var. tweediae
(Christian) Wabuyele. I můj názor je, že spíš patří do okruhu Aloe secundiflora,
čemuž odpovídají rostliny z okolí Baringo a nebo zejména z okolí Naivasha.
Aloe wrefordii Reynolds (1956)
POPIS: Rostliny bez kmínku, zpravidla solitérní. Listů v růžici je asi 24, jsou 60
x 15 cm velké, bez skvrn, tmavě šedozelené, někdy načervenalé. Okrajové zuby jsou
tvrdé, asi 4 mm velké, červenohnědé. Květenství je až 1,2 m velké, větvené a nese
šarlatové nebo oranžové květy.
ROZŠÍŘENÍ: Kenya, Sudan, Uganda (Karamoja distr., Moroto), 950 - 1430 m
Roman Štarha

Obrázky našich členů
Acanthocalycium glaucum F. Ritter
Kulovité modrozelené rostliny asi 15 cm vysoké a 7 cm tlusté, s 8-14 žebry více než 1 cm
vysokými. Trny více méně odstávající, většinou je 5-10 trnů okrajových, vzácně jsou přítomny 1-2 trny
středové. Květy zlatožluté barvy s červenými okraji okvětních lístků jsou asi 6 cm dlouhé a široké.–
Vyžaduje umístění na světle, běžný kaktusový substrát, minimální teplota 10°C. Argent., Catamarca.

Cintia knizei J. Říha
Kulovitá, asi 3-5 cm velká rostlina, s velkým kůlovitým kořenem, v dospělosti beztrnná, s výraznými
bobulovitými hrboly na povrchu, pokožka získává na slunci bronzovou až černou barvu. Květy velké asi 1-2 cm
vyrůstající z nejmladších areol na temeni mají nálevkovitý tvar a úzké jazykové okvětní plátky žluté barvy. Malé
zasychavé plody obsahují asi 1 mm, lesklá, černá semena. – Vyžaduje hodně slunka, propustný substrát, málo
vody, minimální teplota 10°C. Střední Bolívie.

Gymnocactus viereckii (Werderm.) Backeb.
Kulovité asi 3,5 cm vysoké a 4,5 cm široké stonky s namodrale zelenou matnou barvu. Žeber je 15-18 a
jsou rozpadlá do bradavek. Na vrcholech nesou bílé vlnaté areoly s 20 bílými okrajovými trny, asi 1 cm
dlouhými, středových trnů je 4-5, mají černé konce a jsou asi 2 cm dlouhé. Květy jsou 2 cm velké a fialově
červené. – Vyžaduje plné světlo, výživný substrát obohacený vápencem, substrát, minimální teplota 10°C.
Mexiko, Tamaulipas.

Informace
--3. – 10.9. Prodejní výstava sukulentů, kaktusů, tilandsií a miniaturních orchidejí ve
sklenících Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty MU Brno (roh ulic Veveří a Kotlářská).
--25. 9. Zamykání sezóny v Chrudimi. Tradiční setkání kaktusářů z celé republiky a okolních
zemí, tradičně poslední sobotu v září. Dopoledne burza rostlin od 10 do 14 hod. v sále jídelny bývalé
Transporty. Odpolední program od 14.30 hod s minipřednáškami v sále městského kina. Večer od 19
hod. country bál v restauraci Na Borzně.
--Prodám po manželovi sbírku kaktusů cca 8m² bez specializace. Případný zájem sdělte SMS
zprávou na číslo 732 432 692, ozvu se Vám později.

Adresy autorů:
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz
Kracht Jürgen, Grefenhainichen, Deuschland (překlad Tůma Milan)
MUDr. Plesník Vladimír, e-mail: vplesnik@volny.cz
Štarha Roman, e-mail: starha@tiscali.cz
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Cintia knizei J. Říha - Kaktusy 31(2): 38, 1995.

Gymnocactus viereckii (Werderm.) Backeb. - Cact. & Succ. Journ. Amer. 23: 151, 1951. (foto L. Král)

