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Mammillaria egregia Backeberg ex Rogozinski & Appenzeller Mitteilungsbl. AfM, 13(3): 108–116, 1989.

Z naší činnosti
Na březnovou schůzku mezi nás zavítal předseda frýdeckého Klubu Ing. Jaromír Chvastek,
aby nás seznámil se zážitky z poslední cesty po Argentině. Tentokrát se na cestu za kaktusami
koncem roku 2010 vydaly dvě auta plné natěšených kaktusářů. Na pěkných snímcích jsme viděli
většinou gymnokalycia, ale nechyběly ani třeba parodie, lobivie, pyrhokaktusy, tilandsie, oreocereusy,
yavie, tefrokaktusy a další. Nechyběly ani tradiční obrázky z přírody, kostely, hezké holky, gaučové
nebo povídání o problémech s autem. To už však patří k cestování, že se může stát něco
nepředvídaného. Odměnou je pak rychlá ochota místních lidí, kteří se snaží pomoci vzniklý problém
odstranit. Skvěle podané zážitky a odborný výklad k promítaným rostlinám, to je hlavní přednost
našeho dnešního přednášejícího, prostě vynikající. Děkujeme našemu hostu a doufám, že jsme se
neviděli naposledy.

Obrázky našich členů
Mammillaria egregia Backeberg ex Rogozinski & Appenzeller
Jednotlivý až 5 cm vysoký stonek, 5 cm Ø, s vodnatou šťávou. Středový trn žádný, okrajových
trnů asi 50 nebo více, s bílými, zpočátku poněkud načervenalými hroty, uspořádány v několika řadách.
Květy 11 mm dlouhé, 8 - 9 mm Ø, vnější okvětní lístky bílé s růžovým pruhem, vnitřní lístky špinavě
olivově zelenobílé, tmavěji pruhované, plod a semena nepopsány. – Vyžaduje slunce, běžný substrát,
minimální teplota 10 °C. Nalezišt ě uvedeno jen Mexiko.

Mammillaria schumannii Hildm.
Kdysi Brittonem a Rosem popsaná jako Bartschella schumannii, má kulovité až protáhlé
stonky, 4 - 5 cm dlouhé a 3 cm široké, hojně odnožující. Bradavky jsou u báze čtyřhranné, axily zprvu
vlnaté, brzy zůstávají však holé. Bílé otrnění s hnědými špičkami je složeno z 9 - 15 okrajových trnů, 6
- 12 mm dlouhých, a 1 - 4 středových trnů, 1 - 1,5 cm dlouhých, z nichž jeden je háčkovitý. Kvete
koncem jara během dne. Květy jsou fialovorůžové se světlejšími okraji, 3 - 4 cm široké. – Vyžaduje
slunce, běžný substrát, minimální teplota 13 °C. Mexiko (Baja California).

Mammillaria baumii Boed.
Trsovitá rostlinka, dříve vedena jako Dolichothele baumii (Boed.) Werd. et Buxb., s mírně
protáhlými stonky, až 8 cm dlouhými a 3 - 6 cm širokými. Má nápadné bradavky a bílé, vlnaté areoly,
které nesou 30 - 35 bílých nitkových okrajových trnů, asi 1 cm dlouhých, a 5 - 6 světle žlutých
středových trnů, asi 1,8 cm dlouhých. Kvete ve dne během léta žlutými 2,5 - 3 cm velkými květy. –
Vyžaduje mírný stín, běžný substrát, minimální teplota 10 °C. Mexiko (Tama ulipas).

Naši jubilanti
V dubnu oslaví dva naši dlouholetí kaktusáři 55 let. Jako první si oslavy užije
pan Milan Polášek ze Staré Vsi pod Onřejníkem. V nové době si se svou ženou
Miroslavou založili firmu UNIPOL, zabývající se pěstováním kaktusů a jiných
sukulentů, postupně zavedli i prodej jiných rostlin či keramiky. Můžeme je potkat na
mnoha výstavních akcích. Milan docházel na naše schůzky už v sedmdesátých
letech se svým otcem, kdy se oba věnovali stejnému koníčku.
Druhým jubilantem je pan Vlastimil Soukup, který rovněž docházel na
schůzky už sedmdesátých letech, dokonce pracoval ve výboru našeho Klubu. Ještě
dnes se s nim můžeme setkat na většině našich kaktusářských akcích, kde bývá
platným pomocníkem. Přejeme našim jubilantům do dalších let hodně zdraví, štěstí,
pohody a pěstitelských úspěchů, aby jim kytičky dělaly ještě dlouhou řádku let radost
a potěšení.

Z literatury
Kakteen und andere Sukkulenten č. 11 / 2008
Titulní snímek kvetoucí Coryphantha elephantidens potěší nejen milovníka
koryfant. Mohutné tělo, nádherné silné trny a velký bělorůžový, někdy až červený
květ, to jsou typické znaky této rostliny.
H. Rudziski koupil na burze kaktusů malý semenáček mamilárie, z nějž se
vyklubal druh se zcela zvláštními, u jiných mamilárií nevídanými trny. Pokouší se
podle nich a podle poměrně velkých, krémově zbarvených květů určit aspoň
příbuznost této rarity s jinými druhy. Víc než text hovoří ke čtenáři 13 nádherných
makrosnímků trnů, na nichž srovnává trny neznámé rarity, vyrůstající na mamlích
jako malé jehelníčky se 40 - 45 krátkými, jehlově tenkými trny bílé barvy se žlutavou
bází, s trny M. huitzilopochtli (má dvě formy trnů), M. microhelia, theresae,
perezdelarosae, plumosa a M. sanches-mejoradae. Podle výsledků opylování květů
rarity pylem zmíněných mamilárií usoudil, že je nejspíš příbuzná s M. crucigera a M.
huitzilopochtli a je to asi přírodní, velmi hezká hybrida. Bohužel roste i po
naroubování velmi pomalu, má jen málo špatně klíčivých semen a semenáčky
neprospívají.
Espostoopsis dybowski, rostoucí v brazilském státě Bahia, byl jako cereus
popsán již r. 1908 a Frič jej na základě podobnosti s peruánskými cereusy zařadil do
rodu Espostoa. Rodové jméno se ještě několikrát měnilo, ale to nebrání trvalému
zájmu kaktusářů o tento kaktus. Na nalezištích (např. kopce u Flamengo na severu
státu Bahia) jsou tisícihlavé skupiny až čtyřmetrových exemplářů s bílými hlavami a
postranními cefáliemi s hustou bílou vlnou, z níž vyráží cca 3,5 cm dlouhé, bílé,
hedvábně lesklé květy s tmavým středem a bohatým věncem žlutých prašníků.
Otvírají se v noci, opylují je netopýři. Dlouho se do Evropy dováží odseknuté haly
s cefáliem, ale jejich život je krátký. Dovezená semena dobře klíčí, ale než semenáč
doroste velikosti, ve které je schopný kvést (3 a více metry) uplyne nejméně 6 let,
přeroste prostor skleníku, nebo zajde na podchlazení (kritické jsou teploty nižší než
+10 °C).
Rod Aloe má asi 500 druhů a každý rok k němu přibývá několik dalších.
Všechny jsou tzv. listové sukulenty, uchovávající vodu ve zdužnatělých listech.
Domovinou je jim jižní Afrika a Madagaskar. Mají nápadné květy, ale ve sbírkách jsou
především druhy menších rozměrů. Takovým je i Aloe parvula s růžicí úzkých listů,
majících na okrajích výrazné zoubkování. Na jaře z růžice vyráží cca 30 cm vysoký
květní stvol, nesoucí v horní části cca 10 květů, u báze sytě oranžových, končících
světlejší, více rozevřenou korunkou s zelenkavým středním proužkem. Květy vydrží 4
- 6 týdnů. Všechny drobnější aloe (např. A. bakeri, bellatula, descoingsii, rauhi a
jejich hybridy) vyžadují teplejší zimování (nad 12 °C) a ochranu p řed přímým
sluncem. Staré, odumřelé listy se mají opatrně vytrhávat. Nemá výrazné období
klidu, asi od ledna pravidelně, ale mírně zalévat, kořeny nesnáší trvalé mokro.
Vhodný substrát má být minerální, propustný s malým přídavkem vápence. Množí se
snadno odnožemi, které zpravidla mají dobře vyvinuté kořínky (5 snímků).
Mammillaria dioica (= dvoudomá) byla popsána již 1897, má válcovité tělo o
Ø 3 - 6 cm a o výšce 15 - 25 cm, s provazcovitými kořeny. Roste jednotlivě nebo
v trsech, zřídka má dichotomicky rozpůlené temeno. Zelenomodré bradavky mohou
být až 8 mm tlusté, jsou zakončeny areolami s krátkou světle šedou vlnou, mezi nimi
v axilách bývá 4 - 15 štětin. Má 11 - 22 krajních, paprsčitě postavených, rovných

trnů, 5 - 12 mm dlouhých, velmi měnlivé barvy od bílé, přes růžovou až po hnědou,
někdy i s černou špičkou. Střední trny (1 - 4) odstávají od těla, dolní je silnější, 8 - 15
mm dlouhý, hladký, hnědý až hnědočerný, většinou s háčkem. Květy ve tvaru široce
se rozevírajícího trychtýře jsou 10 - 22 mm dlouhé, nažloutlé, někdy načervenalé,
sepály červeno hnědé s bílým jícnem a nevýrazně červeným středním pruhem. Bílá
čnělka je zakončena nazelenalou bliznou, prašníky jsou žluté. Roste téměř na celém
poloostrově Baja California, okolních ostrovech, na západě Sonory a v jižní Kalifornii.
Kultura není snadná, vyžaduje silně propustný, čistě minerální substrát a slabou
zálivku. Snáší plné výsluní, zimovat tepleji a v naprostém suchu. Množí se semeny i
odnožemi, kvetou již dvouleté rostliny. Vzhledem k velkému areálu rozšíření má řadu
lokálních forem a variet, které jsou často popisovány jako samostatné druhy (např.
M. angelensis, cerralboa, estebanensis, goodridgii, multidigitata atd). 2 snímky
kvetoucí rostliny.
Mammillaria haageana je také jedna z nejdéle známých mamilárií, popsána
byla 1836. Má téměř kulovité tělo o Ø 6 cm s malými, hustě nahloučenými
bradavkami, mezi nimiž na axilách je hustá bílá vlna, zvláště v kvetoucí zóně poblíž
temene. Z areol roste 18 - 25 bílých, krátkých krajních trnů a jeden, později dva,
střední, jeden směřuje vzhůru, druhý dolů, jsou tmavší, šedohnědé s černou špičkou,
6 - 8mm dlouhé. Květy zvonovitého tvaru tvoří věnec kolem temene, jsou sytě růžové
s bílou čnělkou a bliznou. Roste v mexickém státě Veracruz na příkrých stěnách
vápencových skalisek. Dobře roste v hrubším, propustném substrátu na slunném
místě a při pravidelné zálivce v době vegetace. Zimovat světle, suše, při teplotě
neklesající pod 3 - 5 °C. Neodnožuje, snadno se mno ží výsevem semen, semenáčky
potřebují hodně světla, aby si rostliny zachovaly ploše kulovitý tvar těla. Od
příbuzných druhů řady Supertextae se liší kulovitým tělem, dvěma téměř černými, do
V, proti sobě postavenými středními trny a zejména světle až sytě růžovými květy
(snímek kvetoucí rostliny).
O svých zkušenostech se zimovzdornými kaktusy píše K.-H. Knebel,
V terasovitém pařeništi na svahu obráceném k jihu celoročně pěstuje na ploše asi 17
m2 cca 14 druhů kaktusů, většinou echinocereusů. Proti sesouvání půdy jsou do ní
vloženy balvany, sloužící také jako nášlapné kameny a rostliny jsou v keramických
květináčích a mísách. Substrát obsahuje hlínu s perlitem a podle pěstovaného druhu
někdy malý přídavek humusu. Pařeniště není kryto před sněhem nebo deštěm.
Poprvé zalévá za příznivého počasí v březnu, po 14 dnech ještě jednou slabě
hnojivým roztokem. Na 19 snímcích předvádí vynikající výsledky této kultury, např.
152 květů na jednom trsu Echinocereus triglochidiatus var. melanacanthus, dále var.
triglochidiatus, bohatě kvetoucí Eccer coccineus, rossei, stramineus, engelmannii,
fascicularis, nebo Coryphantha vivipara, Pediocactus simpsonii, P. knowltonii,
Navachoa fickeisenii, Pterocactus australis, P. kuntzei, Austrocactus hibernus, ale i
mimořádně bohatě kvetoucí Neobesseya wissmannii. Okrajově jsou na snímcích
nějaké agáve a opuncie. A kdeže tento zázrak najdete ? V Dolním Sasku v Lázních
Ems, návštěvy jsou po předchozí domluvě s pěstitelem vítány (tel: 02603/13940).
Symbolem ostrova Tenerife, největšího z Kanárských ostrovů, je Dračí strom Dracena draco. Roste v místech bez větších výkyvů teploty (asi 20 °C), na zv ětralé
lávě uchovávající v sobě dešťovou vodu. Roční přírůstek je asi 1,2 cm, největší strom
je 22 metrů vysoký, obvod jeho kmenu má 8,72 m. Jeho věk je asi 395 let, ale na
ostrovech roste řada o něco menších, asi 350tiletých exemplářů. Nad kmenem se do
široka rozkládá koruna z tisíců větviček, zakončených kšticí úzkých zelených listů.
Nad ně ještě pronikají květní stvoly s oranžovými květy (6 snímků).
MUDr. Vladimír Plesník

Z kapsáře starého kaktusáře – mimořádné číslo
Jakoby mimochodem, nenápadně, jen čtyřmi řádečky je v březnovém čísle
Ostníku 2011 zmínka o tom, že vzpomínáme 40. výročí od vydání prvého čísla
Ostníku v březnu 1971. Doslova tam stojí: „Co k tomu dodat, když už vše bylo
napsáno. Snad jen, aby to tak ještě dlouho vydrželo“.
Skromná oslava, skromné přání – skromnost šlechtí člověka. Já mám však
neskromné, žel již nesplnitelné přání. Totiž, aby tento Kapsář býval byl jeho
čtyřicátým pokračováním. Bylo by to stylové. Co naplat, berme za vděk i
„mimořádným číslem“ Kapsáře. Nechci nostalgicky vzpomínat minulé doby a starých,
nezapomenutelných kaktusářů, kteří pomáhali obohatit Ostník o své zkušenosti a
postřehy. Právě ty pěstitelské znalosti a rady byly nejčtenějšími články, vyvolávaly
nejvíce diskuzí a mnohdy dobře posloužily nejen začínajícím kaktusářům. V
posledních letech se však z Ostníku vytratily. Jenom Kalendář prací pro daný měsíc
se snaží tuto mezeru vyplnit. A přece máme mezi sebou výborné kaktusáře.
Udivující výsledky pěstitelského umění prokazují jejich skleníky, nebo naše výstavy
kaktusů, včetně bohaté nabídky přebytků rostlin.
V dnešní době nás trápí malý zájem veřejnosti o kaktusaření, chybění
mladého dorostu v našich řadách. Omluvou proč tomu tak je často bývá úsloví „jiná
doba, jiné zájmy“. Mohli bychom vzpomínat s básníkem: "Kde jsou ty časy malebné,
kdy všechny údy byly ohebné, až na jeden. Ty časy dávno minuly a všechny údy
ztuhnuly, až na jeden". Tato vzpomínka starého kaktusáře ale má za cíl přece jen
něco jiné.
Jakým zázrakem Ostník, ten provinční „informátor kaktusářů“, nemající
žádného movitého sponzora, ani podnik za zády, těch čtyřicet let přežívá ? Nechci
nikomu upírat jeho zásluhy, ale všichni se shodneme na tom, že je to především díky
práci současného dlouholetého předsedy klubu, pana Lumíra Krále. Byla to pro Klub
šťastná volba kdysi mladého předsedy. K tomu malá citace z Ostníku (duben 2010):
„Začátkem března 2010 oslavil 60 let také pan Lumír Král, kterého není třeba až tak
představovat, neboť jej potkáváme téměř na všech schůzích. Čtenáři Ostníku si
mohou jeho každoměsíční práci vzít domů a po nocích si číst“. Jsem si však jistý, že
málokdo má konkrétní představu, nebo aspoň tuší, co se pod „každoměsíční prací“
skrývá. Podívejme se nejprve na vydávání našeho časopisu: zajištění článků (pokud
možno hodnotných) do každého čísla, spolupráce s dopisovateli, autory snímků a
také s firmou REPRONIS, která se již řadu let podílí na kvalitním tisku Ostníku. Je
třeba připravovat náplň pravidelných rubrik (Z naší činnosti, Z literatury, Naši jubilanti,
Informace o akcích a výstavách), zpestřit obsah příležitostnými informacemi
(Kalendář kaktusáře, Recenze knih), nebo reagovat na aktuální dění (např.
Stanovisko výboru SČSPKS k nařízení vlády č. 455/2009 Sb. o omezování pěstování
některých druhů kaktusů). Ostník se stal stále aktualizovanou kronikou života
ostravského Klubu kaktusářů.
Ale je-li řeč o ostravském klubu, musím hned zdůraznit, že velký a významný
podíl na úspěších mají členové bývalého porubského klubu. Spojení těchto dvou
dříve samostatných klubů a volba „sídla“ klubu ve Stanici mladých přírodovědců v
Ostravě-Porubě byl šťastný počin, na němž má Lumír Král také zásluhy. Na jednoho,
byť zdatného a obětavého kaktusáře, je to však příliš úkolů. Výhodou je ochota členů
Klubu ke spolupráci. V souvislosti s evidencí a distribucí Ostníku (a jiných
kaktusářských časopisů) je velkou pomocí práce pana Ing. Vladimíra Skoumala. Ve
čtyřicetileté historii Ostníku by se našli členové, kteří se velkou měrou podíleli na jeho
existenci. Vzpomenu aspoň jednoho zasloužilého a živého pamětníka - pana Milana

Tůmu. Jemu jsem kdysi předával blány s textem nových čísel, on zajišťoval množení
a distribuci Ostníku. Dnes je autorem např. vzpomínek na spolupráci s kaktusáři z
NDR a úspěšně navazuje na dřívější styky s německými kaktusáři. Pan Roman
Štarha je jako úspěšný a znalý pěstitel sukulentů autorem článků v Ostníku o této
zajímavé a bohaté skupině rostlin, ale je i autorem recenzí o nových knihách s nám
blízkou problematikou. Pozoruhodné je i jeho zastupování nepřítomného předsedy
na schůzích, kterým pak vévodí jeho zvučný hlas.
Budiž mi na závěr vzpomínek starého kaktusáře dovoleno se aspoň
heslovitě zmínit o dalších aktivitách, na nichž se náš předseda účastní. Mimo výběru
významných hostů a zvaní k přednáškám u nás je to dnes už mezinárodně proslulé
Setkání v Pobeskydí, konané ve spolupráci s Klubem kaktusářů ve Frýdku-Místku,
pořádání společných několikadenních zájezdů do sbírek v naší republice i v okolních
státech. Nemohu pominout zdánlivé samozřejmosti jako je pořádání Mikulášských
schůzek, tomboly nebo výstavy. Do jisté míry vizitkou dobré činnosti ostravského
Klubu a jeho členů je také potěšující fakt, že mezi námi máme současného předsedu
Svazu českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů, pana Ing. Jaroslava
Vícha. V rubrice Naši jubilanti chybí u jména Lumír Král jeho nejen sportovně velké
výkony při návštěvách nalezišť kaktusů. Postupně v Ostníku uveřejňovaný
„Poznámkový notes z velkého vandru po Argentině 2009 - 2010“, včetně přednášek
o zážitcích a nálezech na cestě, spolu s výbornou fotodokumentací a vtipným
komentováním, těší řadu čtenářů a posluchačů.
Troufám si říci, že můžeme ještě mnohé dodat ke 40. výročí Ostníku.
Nebylo už vše napsáno, ale snad jen to, co za zveřejnění stojí. Také si přeji „aby to
tak ještě dlouho vydrželo“ a aby ten, kdo bude psát k 50. výročí a k dalším jubileím
Ostníku a jeho tvůrců mohl o nich psát s takovým uspokojením, ba hrdostí, jak jsem
to právě učinil sám.
MUDr. Vladimír Plesník

Z kapsáře starého kaktusáře – 26.
Překvapil mne Fričův článek o pěstování sukulentů, patřících do čeledi
kosmatcovitých (Mesembryanthemaceae). Našel jsem jej na Stejskalově CD
„Kapitoly z kaktusářské historie“. Je vlastně jediný tam uložený doklad, že AVF se
nezabýval jen kaktusy a že měl i nemalé zkušenosti s pěstováním sukulentů jiných,
než byly tehdy i v domácnostech časté gasterie, nebo sanseviery (populární „tchýnin
jazyk“).
Hledal jsem další informace o pěstování sukulentních rostlin u nás. Užitečné
jsou zvláště v knize „Sukulentní rostliny“ od autorů Jan Gloser a Štěpán Husák
(nakladatelství Academia, Praha 1987). Tam jsem se dočetl, že u nás „první
ucelenější sbírky sukulentů se začaly objevovat v okrasných zahradách šlechty až
v devatenáctém století… V sedmdesátých letech buduje v Praze rozsáhlou sbírku F.
Seitz, tehdy údajně největší v Evropě“. Ve dvacátých letech minulého století došlo u
nás k velkému rozšíření pěstování sukulentů. „Byla to tehdy doba velkého rozmachu
kaktusářství, podníceného Fričovými cestami i aktivitou v sousedních státech.
Z profesionálních pěstitelů je nutno jmenovat aspoň A. Zárubu, L. Kozelského a O.

Smrže. Z pera O. Smrže vzešla v r. 1929 kniha „Kaktusy a jiné sukulenty“, která byla
první významnou česky psanou knihou, zabývající se touto problematikou….“
Je však načase dát slovo samotnému A. V. Fričovi, který reagoval na nějaký
Fleischerův článek tím, že sám napsal o „Pěstování mimikrujících
Mesembryanthem“. (Poznámka: článek jsem převzal bez úpravy).
„K Fleischerovu článku několik mých poznámek. Nejprve abychom si rozuměli,
je třeba zkorigovat Fleischerův název "hlína". Ve smyslu v němž ho Fleischer
používá je docela nesprávný. Název hlína se kryje s pojmem hlíny hrnčířské, čili
mazlavého jílu. Němci mají pro to název "Lehm". Je zlozvykem našich zahradníků
zaměňovat jménem hlína, jméno zem, půda nebo prsť. Přítel Fleischer to má z
Lednice a tvrdohlavě na tom setrvává, ale doufám, že ho na tomto případě
přesvědčím, že chybuje a že svou chybu uzná. Ona se totiž hlína - opravdová
kamnářská, nebo modelovací hlína, k výsevu mimikrových Mesembs velice dobře
hodí, a to hlavně u nejchoulostivějších, jemnozrných druhů, které trpí nejen přelitím,
ale i škraloupem vykrystalizovaných solí a řas. Mimo to se velice usnadní výsev
mnoha druhů do jedné misky. Viděl jsem velice krásné výsledky při způsobu výsevu,
který popíši.
Vezme se dobře vypálená, poresní výsevní miska. Také eternitová se dobře k
tomu hodí. Ta se obrátí dnem nahoru a na dno se nanese vrstva mazlavé hlíny, asi 1
mm. Okraje misky se postaví do nádoby s vodou tak, aby si vlhkost nasávaly a
navlhčovaly hlínovou vrstvu. Vlhkost můžeme regulovat tím, že do nádoby nalijeme
víc nebo míň vody, nebo ji docela vypustíme. Použijeme-li vodu destilovanou se
živnými solemi, neobjeví se nám ani řasy, ani nám nevykrystalují přebytečné sole z
příliš tvrdé vody. V hlíně si uděláme tužkou políčka a na ně nasejeme semínka.
Protože nerosíme, ani nekropíme nemohou se nám semena spláchnout. Ve vlhké
hlíně vyklíčí velice rychle, nemůžeme je přelít a najdou v ní potravy tolik, že pomalu
rostoucí druhy mohou ostat tak dlouho, až se mačkají - někdy celý rok.
Upozorňuji dále, že velká část mimikrových Mesembs snese několik stupňů
pod nulou. Měl jsem jednou Lithopsy týden zamrzlé při -7 °C mrazu. Jak jsem slyšel
od sběratelů rostou mnohé druhy ve vyschlých řečištích mezi oblázky a jdou svými
jemnými kořínky až několik metrů hluboko pro vláhu. Mně se nejlépe osvědčilo
přezimovat bez země v prázdných kořenáčích, nebo na parapetě. Jsou ale některé
druhy, které vyžadují v zimě zálivku a bez ní zajdou. Také jsou druhy, které musí být
pěstovány ve stínu, protože v domovině rostou pod hustými křovisky (Fridricha). Dále
trpí Mesembs jsou-li napadeny vší kořenovou. Tu je mnohem lépe, než kořeny
oplachovat a desinfikovat různými chemikáliemi, všecky kořeny odříznout a i se zemí
spálit. Mesembs koření velice snadno a omlazené rostou a kvetou mnohem lépe, než
když mají zatvrdlé dřevo. Při přezimování je nejdůležitější, aby byly docela těsně u
skla - ve skleníku na nejvyšší poličce, v pokoji těsně u skla.
Nebylo by správné křížení úplně zavrhovat. Spíše bych doporučoval, aby
komu se nevydaří, aby zkažené jedince zničil. Přítel P. mi přinesl jednu takovou
hybridu. Tvrdí, že nemá jiná Mes. než Bolusii a Lithopsy, že tudíž jiné křížení nemůže
přijít v úvahu. Ale výsledek je taková potvora jakou si jen možno představit:
Keříčkovitá rostlinka s lístku zdrobnělé Faucarie haagei. Oproti tomu jsem viděl v
Drážďanech křížence L. mundtii s L. pseudotruncatelum. Tudíž dva druhy, které jen
znalec od sebe rozezná a to ještě jen když má před sebou oba druhy v dorostlých
exemplářích. Kříženci byly 8 cm v průměru, kdežto semenáče čistokrevných, v téže
době naseté měli sotva 1 cm. Také kříženci byly mnohem vzdornější a nasazovaly
poupata už prvým rokem. To znamená, že křížením bude možno docílit z rostliny

sbírkové rostlinu zahradnickou a rostlinu pokojovou, právě tak jako se to stalo s
kříženci Echinopsis, které najdeme v nejzapadlejších vesničkách“
Jistě jsou mezi námi lepší pěstitelé sukulentů než já, kteří mohou posoudit
Fričovy rady i s ohledem na dnešní poznatky a třeba i možnosti boje „se vší
kořenovou“ (tu jsem už dlouho ani nezahlédl). Je také patrné, že Fričův postoj ke
křížení, uplatněný u kaktusů (např. pragochamaecereusy, hymenorebulobivie),
neodmítal ani hybridizaci sukulentů.
MUDr. Vladimír Plesník

Poznámkový notes 2010 – 7.
KL deník z velkého vandru po Argentině 29. 12. 2009 – 12. 2. 2010

5. 2. 2010 – pátek
V noci kousek od stanu štěkal stále pes, asi měl strach, že ho sníme i když
jsem mu říkal, že ho nekousnu, asi moc nevěřil. Ráno nebylo slunečné, ale stále pod
mrakem, černé chmury se jen převalovaly a sem tam mírně pomrholilo. V 7.30 hodin
bylo 21 °C, trochu dusno, ješt ě že mírně foukne osvěžující větřík. Rostou zde všude
velké stromy Stetsonia coryna, některé po ránu kvetou a tak dělám pár nezbytných
obrázků. Mraky stále hrozí, tak se vydáváme na další cestu. Musíme se vrátit kousek
zpět na lokalitu Gymnocalycium castellanosii ssp. ferocior, které se prostě musí vidět.
Nádherné vytrněné rostliny. Vracíme se zpět a co chvíli stojíme na focení nějakého
kaktusu či rostliny, pořád jsou zde zajímavé věci. Jednou jsou to žlutě kvetoucí keře,
jindy načervenalé květy ceresů, jatrophy či cibuloviny. Zastavujeme na průzkum
lokality (bod 195), kde už roste jiné Gymnocalyciun intertextum – moserianum,
některé dosahují průměr až 12 cm i více. Mraky se trochu trhají a teplota jde mírně
nahoru. Došla mi baterie a jak naschvál je i plná karta. Alespoň si mohu zapsat
poznámky. Pojíždíme pár kilometrů a narážíme na potok. Konečně koupel, sice jen
skromná, ale dobře očistí, vyprání několika špinavých věcí atd. Trochu jsme pojedli a
Honza vyběhnul na blízký svah, objevil hned spoustu rostlin Acanthocalycium
peitscherianum, nějaká krátkotrnná forma. Na rozcestí OJO DE AGUA nacházíme
Gymnocalycium moserianum a opět po delší době první noťáky. Ty rostou i na další
lokalitě LA MUDANA. Gymnocalycium horridispinum jsme našli jen malé rostliny, ale
zajímavé byly přechodové druhy Gymnocalycium intertextum – moserianum či
taningaense. V LAS PALMAS nakupujeme jídlo a vodu, abychom přežili další dny do
odletu. Došly společné peníze, skládáme se už po osmé po 500 peso, takže už ta
sranda stála 4000 peso. Blíží se konec dne a musíme hledat místo na spaní. Na
hlavní cestě to nevypadá dobře, tak odbočujeme na vedlejší směr CAŇADA DE
SALES. Za vesnicí se nám podařilo nalézt rovnou plochu bez vegetace. Stavíme
stany, přiběhli psi a za chvíli se objevil místní obyvatel i s celou rodinou, který bydlel
nedaleko, jeho ranč však nebylo z našeho místa vidět. Chvíli s námi pomluvili, zeptali
se, jestli něco nepotřebujeme a šli zpátky domů. Velmi milý mladý gaučo se přišel
ještě několikrát podívat. POZO DE PIEDRA, tak říkal, že se místo jmenuje, je místo
našeho 39. nočního pobytu – bod 200.

Gymnocalycium castellanosii ssp. ferocior na lokalitě AGUA DE RAMON

6. 2. 2010 – sobota
V noci pršelo, ale ráno už bylo pěkně a sluníčko rychle vysušuje věci. 18 °C
v 7 hodin je příjemná teplota. Po složení stanů se vypravujeme s Honzou na protější
kopec na prohlídku. Nic mimořádného zde neroste, jen běžné kaktusy: opuncie,
Cereus aethiops apod. Náš gaučo přehnal kolem nás své stádo ovcí a krav za
stálého zdravení. Víťa s ním opět prohodil krátkou řeč. Vše OK. Z obhlídky jsem si
přinesl jen několik semínek palem, pytlík síť 37. Při odjezdu po 9. hodině Víťa jen tak
ledabyle prohodí: „nespali jsme náhodou na gymnech“? To už jedno totiž našel, po
chvíli jich nacházíme poměrně dost, jsou dobře maskované Gymnocalycium
moserianum, proto jsme si jich večer nevšimli. Čas odjezdu se poněkud opozdil.
Přejeli jsme SALSACATE, kde jsme posnídali. Dále za SANTA ROSA jsme odbočili
k jeskyni GRUTA, je to prakticky kaplička ve skále, nahoře se staví kostel. Za SANTA
ROSA vidíme z auta Gymnocalycium monvillei, zastavujeme a jdeme na prohlídku
lokality. Nakonec se ukázalo, že to je dost dobrá lokalita, kde roste ještě
Gymnocalycium parvulum, malý Echinopsis aurea, Acanthocalycium peitscherianum,
Notocactus submammulosus a Trichocereus candicans. Dále jsme vjeli do turistické
oblasti, kde se kolem řeky lidé scházeli k vodním radovánkám. V PANAHOLMA jsme
si zašli na oběd do celkem slušného kempinku. Dali jsme si biftek s hranolkama. Pak
už jsme zamířili přes MINA CLAVERO směr NONO. Do kaktusového ranče ke
známému kaktusářovi jsme nejeli, Víťa nezastavil. Dojeli jsme na známé místo
v NONO u řeky, kde už bylo plno lidí. Ještě jsme se pořádně nerozhlédli a už tu byl
člověk a vybíral za všechny 6 peso. Hned jsme vlezli do vody na osvěžení a rochnili
se poměrně dlouho ve vodě. Pak jsme šli na protější břeh na kaktusy. Tentokrát jsme

šli na kopec úplně vlevo. I zde rostlo spoustu známých kaktusů Gymnocalycium
vatteri a parvulum, Acanthocalycium peitscherianum, Notocactus submammulosus a
zajímavá malá opuntia. Na kopci nás navštívil mladý gaučo na koni, když zjistil, co
děláme, tak to bylo vše OK, a ještě poradil, jak nejlépe slést ze skal. Po příchodu
k autu jsme se opět šli vymočit do vody. Slunce pomalu zapadalo a lidé se odebírali
domů. Zůstalo jen několik aut. Dali jsme se do vaření večerního jídla. V dáli se
blýskalo, ale po chvíli vše odešlo bokem. Nechali jsme si stan bez vrchní vrstvy, aby
nás větřík ochlazoval. V noci však náhle přišla další bouřka a ta nás zasáhla naplno.
Po zahřmění nás to probudilo, tak jsme ještě včas připnuli vrchní plachtu. Za chvíli
začal hurikán, ležíme ve stanu a držíme všechny pruty rukama i nohama. Stan se
pod sílou větru prohýbá až k zemi, ještě, že má dobré držáky, jinak by asi odletěl i
s námi. Silný déšť i vítr zapříčiní, že se nám drobné kapičky dostanou i do stanu,
takže máme vše mokré, spacáky i karimatky. Ještě že je spacák zespoda suchý. Po
půlhodině vše končí a jdeme spát. Víťa sbalil spacák a vlezl si do auta, kde bouřku
přežil. Tak silný vítr jsem ještě nezažil. Bod spaní 202 – NONO u řeky. 40. noc.

7. 2. 2010 – neděle
Ráno je klidné, sluníčko leze rychle nahoru a začíná pěkně pařit. Dáváme na
plot rozvěsit všechny mokré věci na usušení. Vše rychle prosychá díky sluníčku,
párkrát vše otočit a je to suché. Mezitím si vaříme kafíčko, balíme věci, děláme
hygienu jako vždy. Prostě příprava na další den. V 9.30 hodin je 31 °C. Čas podle
GPSky je asi o 1 hodinu více (v této oblasti). Vracíme se zpět na MINA CLAVERO,
čepujeme po cestě benzín a před městem odbočujeme na MIŇA PAULA. Zde roste
typové Gymnocalycium monvillei var. steinerii, Gymnocalycium parvulum,
Acanthocalycium peitschelianum, Notocactus submammulosus a jiné zajímavé
rostliny jako Ipomoea carnea, Poctulaca eruca atd. Podobná lokalita je o kousek dále
v SAN CAYETANO avšak Gymnocalycium monvillei var. steinerii se mi zdá být více
a hruběji vytrněné, společně se zde objevuje nějaká forma Gymnocalycium andreae.
Před EL CONDOR stojíme na lokalitě Gymnocalycium andreae. Za odbočkou z Ruta
20 na COPINA zastavujeme náhodně a objevujeme Gymnocalycium monvillei var.
grandiflora a ještě jedno malé Gymnocalycium altagraciense, je tu zajímavý
Echinopsis sp. a kousek od auta rostly malé zelené orchideje. Nějak jsme se
zamotali a nedojeli jsme tam, kde jsme chtěli. Zajeli jsme do ALTA GRACIA a kousek
za ním jsme našli balnearium ve městě, v 17.30 hodin je 31 °C. ANIZACATE. Po řád
bylo dusno, mraky se honily, ale nakonec ani v noci nepršelo. Zašli jsme do
kempinkového kiosku, kde jsme s Honzou poseděli, dali si něco dobrého k jídlu a
pivo. Víťa šel shánět jídlo do města, nakonec se vrátil zklamaný, všude měli zavřeno,
tak si dal to co jsme měli před chvíli my. Postavili jsme stan a šli spát. 41. noc
ANIZACATE – bod spaní 207.

8. 2. 2010 – pondělí
V noci nás stále rušily projíždějící auta z hlavní cesty, kempink je totiž hned
vedle. V 8.20 hodin bylo 22 °C, což je celkem p říjemná teplota, navíc jsme schovaní
mezi stromy, kde slunce nepřijde. V kempinku bylo však několik stanů, asi mají
místní dovolenou. Vedle teče řeka, které jsme tentokrát nevyužili. Raději jsme se šli
osprchovat do kempinkových ubikací. Pomalu je třeba přemýšlet na návrat. Vyjeli
jsme přes několik větších měst s turistickým ruchem. U přehrady jsme si koupili něco
k snědku a na vyhlídce jsme pojedli. Pak jsme odbočili z Ruta 5 v LOS

QUEBRACHOS na Ruta 36 směr BERROTARÁN. Zastavili jsme náhodně a na
kopečku rostlo malé Gymnocalycium stellatum var. kleinianum a další kytky. Zastavili
jsme ještě 2 x v oblasti LAS PEŇAS na obhlídku lokalit. Na jedné se vyskytovaly
malé Gymnocalycium „lepidum“ nebo snad něco nového, na druhé jen
Gymnocalycium monvillei var. achirasense. Po cestě směr ELENA jsme dostali další
defekt. Ve městě jsme to nechali zalepit a mezitím jsme zašli na jídlo do protější malé
restaurace. Pak už jsme vyjeli prašnou cestou do RIO DE LOS SAUCES. U starého
mostu jsme se zašli podívat na Notocactus submammulosus a našli jsme ještě další
dva druhy Echinopsis aurea a Gymnocalycium monvillei var. achirasense. Fotili jsme
krásu starého mostu na kamenných skalách. Voda vymlela ve skalách pěkný kaňon.
Pak jsme jeli do vesnice k řece do balnearia. Pěkné, velké turistické centrum, zajeli
jsme až na konec, aby nás nikdo nerušil. Bod spaní 212 – 42. noc RIO DE LOS
SAUCES, ve 22 hodin bylo 22 °C.

9. 2. 2010 – úterý
Brzy ráno nás probudili kohouti, kteří byli nedaleko za plotem. Navíc celou noc
kdákal jakýsi neznámý pták zajímavými zvuky. Ale přežili jsme. Krásné slunečné
ráno v 8 hodin bylo 17 °C. Voda v řece stále teplá, akorát na osobní hygienu. Na
okolních stromech, hlavně na vrbách rostly zajímavé tillandsie s tenkými listy, které
měly i plody. Pomalu pomýšlíme na návrat do BUENOS AIRES. Asi to bude nejlépe
přes RIO CUARTO, kde vede asfaltová cesta a pak už po Ruta 8 směr hlavní město.
Při zpáteční cestě jsme se ještě chvíli zastavili u mostu, kde jsme po nákupu jídla
snědli kousek sladkých dulce. Nakonec jsme se šli ještě jednou podívat na skály,
tentokrát na druhou stranu. Honza našel další gymna, já byl na protějším břehu, kde
jsem našel jen noťáky. Je vidět, že těch gymen zde musí být více, chtělo by to jen
prozkoumat štěrbiny ve skalách, kde se vyskytovaly. Pak už jsme vyrazili, snad
naposledy, po prašné cestě směr ELENA. Nabrali jsme benzín a vyrazili směr
BUENOS AIRES. Po cestě jsme několikrát zastavili na protáhnutí kostry a na dobrý
oběd. Navečer jsme dojeli až do SAN ANTONIO DE ARECO, kde jsme chtěli sehnat
cabańas. Bohužel se nepodařilo, tak jsme brali celkem dobrý kempink. Brzy se
stmívalo, dopili jsme poslední kapky „lepidla“. Hvězdná noc slibovala, že nebude
pršet. 43. noc, bod spaní 213.

10. 2. 2010 – středa
Ráno jsme nechali vše oschnout od rosy a jelikož jsme měli čas, tak jsme
mezitím dopoledne čistili semena. Kolem poledne jsme vyrazili na poslední stovku či
dvě sta kilometrů do hlavního města. Ve 12 hodin bylo 34 °C. Vyjeli jsme dle GPSky
nejkratší cestou na Ruta 7 směr Ezeiza či Monte Grande, kde jsme loni spali. Najeli
jsme na autopistu, která nás měla přivést přimo k letišti či na uvedená místa. Víťa
však nečekaně odbočil na jih směr CAŇUELAS a tak jsme najeli o pár kilometrů více.
Už loni jsme měli problém s hledáním hotelu v Buenos Aires, většina hotelů je totiž
hodinových nebo jsou všechny obsazené. Stejná situace byla i letos. Nakonec nás
nechali v jednom okrajovém hodinovém bordelu přespat. Vyprázdnili jsme auto a
trochu ho počistili. Víťa ho chtěl nechat umýt, ale bylo už všude zavřeno, tak se stavil
alespoň na věčeři. My jsme mezitím dělali čistku zbytečných věcí a balili kufry. I když
jsem vyhodil spoustu věcí, nakonec kufr při vážení na letišti stále vážil 26 kg. Musel
jsem vyhodil folii pod stan, která byla nejtěžší a měl jsem ji pro případ nouze
nachystanou k odebrání. Nakonec bylo vše OK. 44. noc.

11.2.2010 – čtvrtek
Ubytování jsme měli opustit do 10 hodin, když jsme šli pro Víťu, tak ještě spal.
Nakonec jsme vyrazili kolem 11.30 hodin směr Ezeiza. Chtěli jsme ještě zajet někde
do města na oběd, ale po špatném odbočení jsme se najednou objevili na parkovišti
u letiště. Když už jsme platili mýtné, tak říkám, že už nikam nejedu a že raději v klidu
pojíme na letišti. Bylo sice brzy, ale všichni souhlasili. Ve smluvenou dobu jsme
předali auto, museli jsme doplatit 800 peso za naťuknuté přední sklo. Odlet byl
v pozdních večerních hodinách. Nakonec mělo letadlo zpoždění a odlet se oddálil až
před půlnoc. Zpoždění mělo i tetadlo ve Frankfurtu. Do Vídně jsme nepřiletěli
v plánovaných 17.30 hodin, ale až ve 21.30 hodin. Zde už nás čekal s autem Víťův
zeťák Tomáš, který nás odvezl do Brna. Na chvíli jsme se u nich stavili, povykládat
žhavé dojmy z cesty a vrčeli jsme domů. Do Ostravy jsme dorazili kolem 3. hodiny
ráno. Všude dobře, doma nejlíp.
Dokončení - Lumír Král

Problémy s určením jednoznačného taxonu
Před cestou na místa přirozeného výskytu rostlin je botanik (amatér) alespoň
částečně obeznámen s variabilitou zkoumaných rostlin. Většinou má spousty
informací načerpaných z knih i časopisů, někdy má rostliny nastudovány i z kultury. A
pokud navíc už studované rostliny dříve na jiných lokalitách viděl, tak si myslí, že už
své oblíbené kytičky zná, tedy i pozná a nic ho nemůže překvapit. Ovšem ouha,
pokud najde rostliny, které neumí zařadit a od zkušenějších kolegů se posléze dozví,
že se jedná o jeho oblíbence. A to se stalo i mně s mými oblíbenými Aloe lateritia,
které považuji za nejkrásnější aloe rovníkové Afriky. Ale vše pěkně popořádku.
Aloe lateritia Eng1er (Pfl.-welt Ost-Mr., Teil C, 140, 1895) má dvě variety:
var. lateritia a var. graminicola (Reynolds) S. Carter (FI. Trop. East Afr ., Aloaceae,
17, 1994), které se ostrůvkovitě vyskytují v otevřené buši na území Keni, Tanzánie a
pravděpodobně i Ethiopie a Ugandy. Typové rostliny rostou solitérně a jen velmi
vzácně odnožují. Růžice jsou tvořeny 15 až 20 listy o proměnlivých rozměrech. Ve
vyšších nadmořských výškách jsou rostliny drobnější, s listy asi 25-30 x 5-10 cm,
v nížinách a úrodných pláních mohou mít délku až 50 cm. Listy jsou výrazně skvrnité
větším či menším počtem jasných, bílých, podlouhle eliptických skvrn, které tvoří
nepravidelné příčné proužky. Tvrdé, hnědé okrajové zuby jsou až 4 mm dlouhé a
mají rozestup 10 - 15 mm. Květní stvol je až metr dlouhý, větví se do 3 - 8 ramen a
jednotlivé květy jsou zbarveny oranžovo-červeně. Var. graminicola se od typu liší
hojným odnožováním od báze, kdy vytváří husté shluky růžic, kratšími a širšími listy a
zejména výraznějším, velmi efektním tečkováním. Mimo to zuby vzhledem k velikosti
listu působí mohutněji, listy mohou být prohnuté, po okrajích dekorovány červenou
linkou a navíc mohou působit dojmem „podélného proužkování listů“.
Na základě popisu a předchozích poznatků jsem si myslel, že tento druh je
jasně daný. Pěkné, byť částečně variabilní rostliny mohou návštěvníci pozorovat na
pláních Maasai Mara. Pokud rostliny rostou ve stínu stromů, mají trávově zelený
podklad a bílé flíčky nejsou tak pěkné. Na svazích pohoří Elgon rostou krásně
vybarvené lateritie a kupodivu rovněž hledají stín keřů, i když jsme je nejvýše
pozorovali ve výškách okolo 2500 m.n.m. Cestovatelé, kteří směřují na Aberdarskou
vrchovinu, tak v okolí městečka Gilgil mohou najít ukázkové rostliny var. graminicola.

Aloe lateritia var. graminicola (Malasso Lesiolo)

Rovněž v oblasti mezi městy Nanyuki a Nyeri, tedy na západních svazích
Kirinjagy se tato varieta hojně vyskytuje, ovšem směrem na sever k Laikipii už tak
běžná není. A vzhledem k tomu, že v oblasti centrální Afriky zase tolik makulátních
aloí není, dalo by se říct, že si A. lateritia člověk ani splést nemůže.
Na poslední cestě, když jsme se vraceli od jezera Turkana na jih jsme jižně od
městečka Baragoi hledali nově popsanou A. doddsiorum. Po jejím nalezení jsme
dokumentovali okolní flóru a zejména zkoumali její vztah k A. murina a A.
turkanensis. Na kopcích asi 20 km severně od Maralal jsme našli zvláštní, červeně
kvetoucí aloe. Měly prohnuté, asi 25 cm dlouhé listy a tvrdé okrajové zuby. Povrch
listů byl zcela bez teček. A tak celí zblblí celodenním pozorováním různých populací
A. murina jsme tyto rostliny řadili právě ke zmiňovanému druhu. Pouze nám nesedělo
pár detailů. A. murina má mnohem kratší květní stvol, má vždy žlutý okraj květů a
zejména má výrazně drsný povrch listů. A to pozorovaná minipopulace aloí neměla.
Rovněž tvar semen byl jiný.
Po návratu do republiky jsem uvedená fakta konzultoval s předními světovými
odborníky na rod Aloe a ti určili, že se jedná o zvláštní a navíc „silně dehydrované a
sluncem připečené“ rostliny z okruhu A. lateritia var. graminicola. Tedy objasněno
prostým jazykem: vysušené a na slunci silně exponované rostliny zčervenaly a navíc
se vytratily skvrny z povrchu listů. Příroda prostě umí zamotat nejednu hlavu a stále
se máme co učit a stále můžeme nad něčím hloubat.
Roman Štarha
www.aloes.wz.cz

Opustili naše řady
Dne 16.3.2011 zemřela ve věku nedožitých 88 let legenda československého
kaktusářství pan Rudolf Šubík. Vynikající pěstitel kaktusů a fotograf, jehož fotografie
doplňovaly mnoho článků v kaktusářských časopisech a jako spoluautor vydal
několik nádherných knih. Nechyběly ani další zajímavosti s kaktusovou tématikou
jako kalendáře, pohlednice apod. Dlouhá léta měl na starost kaktusové skleníky
v Botanické zahradě na Slupi v Praze. Jako její pracovník procestoval několik zemí,
aby studoval kaktusy na jejich přirozených stanovištích. Několikrát jsme jej měli
v Ostravě na přednáškách, které vždy patřily k těm nejlepším. Odešel milý, přátelský,
dobrý kamarád, který se rád podělil se svými pěstitelskými zkušenostmi a radami.

Nahoře: pražský kaktusář Rudolf Šubík, dole: Lubomír Polášek ze Staré Vsi nad Ondřejnicí

O pár dnů později mě zasáhla další smutná zpráva, že do kaktusového nebe
odešel náš dlouholetý pěstitel pan Lubomír Polášek (17.10.1928 – 20.3.2011) ze
Staré Vsi n.O. V sedmdesátých a osmdesátých létech byl jedním z hlavních
dodavatelů pěkných kaktusů nejen mezi ostravskými kaktusáři. Jako vystavovatel na
Floře Olomouc získal několik významných ocenění, svými výpěstky dobře
reprezentoval ostravské kaktusářství i mimo náš kraj. Dlouhá léta pracoval ve výboru
našeho Klubu jako výstavní referent. V posledních letech ze zdravotních důvodů už
do našeho Klubu nedocházel, přesto jsme na něj často vzpomínali.
Odešli dva významní pěstitelé, kteří ovlivnili mnoho kaktusářů, jeden
v celoevropském měřítku a druhý v rámci celého Ostravska. Nikdy nezapomeneme!

Informace
-----------------

přednáška 2. 5. 2011 – Jaroslav Vích - Brazílie 2011
15. - 17. 4. 2011 – setkání gymnofilů v Eugendorfu
28. 4. - 1. 5. – FLORA Olomouc - jarní etapa
7. - 15. 5. – FLORIA Věžky - Jaro 2011
28. - 29. 5. 2011 – dvoudenní zájezd do sbírek v Polsku
1. - 3. 6. 2011 – výstava kaktusů ve Stanici přírodovědců
24. - 26. 6. 2011 – Kaktusy v Pobeskydí 2011
20. - 22. 5. 2011 – XVI. Otevírání kaktusové sezóny ve Dvoře Králové n. L.

--Schůzky pěstitelů kaktusů a jiných sukulentů s promítáním obrázků a přednáškou se konají
každé první pondělí v měsíci (mimo letních prázdnin) v 17. hodin, ve Stanici přírodovědců v
Ostravě-Porubě (Čkalova ulice, u zimního stadionu). Přijďte mezi nás.
--Nová adresa našich Klubových stránek: www.pavko.cz/kko
--Informace týkající se činnosti Klubu kaktusářů v Ostravě i příspěvky do Ostníku zasílejte na
adresu předsedy: lumir.kral@seznam.cz

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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