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Pterocactus fischeri Britton & Rose - Cactaceae 1: 31, 1919.

Z naší činnosti
První máj, lásky čas. Druhý květen, schůze kaktusářů v Ostravě. Hlavní
program na této schůzce přednesl Ing. Jaroslav Vích, který byl začátkem letošního
roku v Brazílii. Na této cestě jsem byl s nim, takže jsem se velmi těšil, v jakém podání
bude tuto cestu prezentovat. Jelikož je Jarda specialista na notokaktusy, vedla cesta
na nejjižnější část Brazílie, do státu Rio Grande do Sul, kde se nachází největší
počet druhů tohoto rodu. Projeli jsme však i jiná zajímavá místa jako vodopády
Iguacu, Národní parky Vila Velha, Pedra de Segrado, Guaritas a další. To vše jsme
viděli, ale hlavně kaktusky, které zde rostou. Značnou část zabíraly snímky wigginsií,
kterým manželka Jardy Jitka, říkala „vaťáky“. Pěkné byly i další notokaktusy, kterých
byla cela řádka, vše doplněné odborným výkladem. Následovaly i další zástupci rodů
Frailea, Gymnocalycium, Trichocereus, Rhipsalis a další. Pro zpestření přednášky
jsme si vyslechli i zajímavé historky z cesty, některé úsměvné, některé vážné, ale
vždy vše dobře dopadlo. Promítaných obrázků bylo v rychlém sledu poměrně hodně,
proto se přednáška trochu protáhla. Děkujeme přednášejícímu za pěkný zážitek.

Obrázky našich členů
Pterocactus fischeri Britton & Rose
Stonek zelený, válcovitý, 1-2 cm široký, jednotlivé články nasedají na sebe. Trny krátké, bílé,
12 okrajových, 6 mm dlouhých, 4 střední, 1-1,5 cm dlouhých, hnědavě žluté, areoly bělavé. Květy
terminální, na koncích stonků, přisedlé, krémově bílé, asi 4 cm široké. Lokalita: Argentina, Neuquén.

Chamaecereus silvestrii (Speg.) Britton & Rose - hybridy
Když jsem v sedmdesátých letech začal znovu s pěstováním kaktusů, pořídil jsem si mezi
prvými hybridy Fričových pragocereusů, chamaecereusů apod. V Krnově, odkud pocházím, byl jeden
starší kaktusář – pan Krakora, který měl menší skleník, kde se nacházely kaktusy ještě od A.V.Friče.
Právě od pana Krakory jsem získal několik odnoží nádherně kvetoucích hybrid. Už tenkrát se mi velmi
líbili jejich nádherné květy. Bohužel mi zmíněné druhy při jedné mrazivé noci zmrzly. To ovšem
neznamenalo, abych si znovu nějaké hybridy nepořídil. Postupně jsem si sehnal různě barevně
kvetoucí odnožky od známých pěstitelů a vytvořil si malou kolekci těchto hybrid. Kvetou od bílé barvy
květů, přes žlutou, různé odstíny oranžové, červené, až po tmavě fialové, prostě paráda. Část
sbírečky různě barevných hybrid můžete vidět zde na poslední straně. Původní druh má malé, tenké
stonky, roste trsovitě, má červené květy, pochází z Argentiny, nyní se objevili v Catamarce i rostliny
s bílými květy. Pěstování těchto kaktusů není náročné a zvládne ji každý začínající pěstitel.
KL

Nabídka, poptávka
--Ze zdravotních důvodů se prodá sbírka pana Leoše Gáje z Opavy. Informace o prodeji
poskytne na schůzce Ing. Jaroslav Vích nebo Bedřich Lichý.
--Prodá se sbírka po našem bývalém členu – panu Lubomíru Poláškovi. Kdo by neznal
kaktusy od Luboše ze Staré Vsi n.O. Od sedmdesátých let zásoboval svými výpěstky všechny
pěstitele a ovlivnil mnoho známých kaktusářů. Ještě donedávna jezdíval s prodejem na Floru
v Olomouci, kde získal mnoho ocenění. U nás pracoval několik let ve výboru Klubu jako výstavní
referent. Ve sklenících se nachází mnoho Ech. grusonii, v různých velikostech, které vyséval ze
semen z Kanárských ostrovů. Podobně zde najdeme různé echinokaktusy, mamilárie, melokaktusy,
léčivé aloe a mnoho dalších zajímavých rostlin. Informace o prodeji u redaktora našeho zpravodaje.

Z literatury
Kakteen und andere Sukkulenten č. 1 / 2009
Úvodník redaktora v prvém čísle 60. ročníku časopisu ohlašuje novinky
v podobě modernější grafické úpravy, např. větší plochy obrázků, dosahujících až
okraj listu, jiný typ titulků s využitím zeleného podbarvení (označeno jako „zelená
linie“). V redakční radě je za zemřelého p. Herbela paní Silvia Grätz, která převzala
rubriku „Hobby und Kultur“. Ta se také v samostatném článku přiznává ke své zálibě
v sukulentech, k níž se dostala při studiu botaniky na fakultě farmacie. Je patrné, že
obsah KuaSu bude více zaměřen na sukulenty, než na kaktusy. Svědčí o tom již
titulní obrázek květů Kalanchoe pumila.
Velká čeleď klejichovitých sukulentů (Asclepiadaceae) stále poutá pozornost
taxonomů, kteří už řadu rodů přeskupili a přejmenovali. Ze starého rodu Trichocaulon
vyčlenil elektroinženýr a samouk sukulentů Leslie (Larry) C. Leach, rostliny do
nového rodu, který hrdě pojmenoval po sobě Larryleachia. Všechny pochází
z Namibie a jižní Afriky. Všechny, které mají trny a větší květy jsou přeřazeny do rodu
Hoodia, beztrnné klejichovité sukulenty s drobnými kvítky jsou v rodu Larryleachia.
Ten má pět druhů (L. cactiformis, marlothii, perlata, picta, tirasmontana). Většinou
dosahují velikosti slepičího vejce, často od báze odnožují a mají početné květy o Ø 8
- 10 mm, objevující se po několik měsíců již od jara. Jejich pravou krásu odhalí až
prohlídka pod lupou. Rod patří mezi obtížně pěstovatelé sukulenty. Příčinou je
nesnášenlivost déle trvající vlhkosti, ale při teplém letním počasí mají mít vydatnou
zálivku. Malé květináče, dobře propustný substrát, teplejší stanoviště na slunci a
občasná dávka hnojiva pro kaktusy, to je základ úspěšné kultivace. Vyšší vlhkost
vzduchu a vlhký substrát, zvláště od poloviny října do poloviny března, jsou
nejčastější příčinou napadení rostlin houbami (snímky kvetoucích L. cactiforme,
perlata, simile a picta).
Asi 20tiletý Melocactus azureus o Ø 17 cm, se stejně vysokým, dichotomicky
rozštěpeným cefáliem, se dvěmi odnožemi vedle cefália, z nichž větší odnož sama
má pěti centimetrové cefálium, které obklopuje několik menších odnoží, je raritou,
jaké by člověk, nebýt dvou dokumentárních snímků, nevěřil. Rostlině se dobře daří
ve směsi pemzy, lávy a písku ze staré sopky, s příměsí substrátu pro květiny. Autor
zdůrazňuje, že navlhčená směs má být předem několik týdnů uložena na vzdušném
místě „aby se zneutralizovala“. Množení se nedaří, odebrané odnože nekoření, po
naroubování podložka hyne. Květy po samoopylení netvoří semeníky. (Poznámka
překladatele: na otázku, jak získat potomstvo této kuriozity bych pěstiteli doporučil,
aby se o to ani nesnažil. Podle novějších poznatků jde o rostlinu napadenou
některou bakterií z řádu Acholeplasmatales, Častým patogenem rostlin je A. laidlawii,
která působí podobné změny).
S. Schmidt píše o úspěchu při hledání Pediaocactus bradyi subsp. winkleri
při návštěvě Národního parku Capitol Reef v Utahu roku 2008. Naleziště je
v kopcovitém terénu s písčitou půdou, řídce porostlou trávou a keříky. Díky GPS
přístroji a znalosti údajů o místě kde tento kaktus roste se podařilo lokalitu najít.
Písčitý substrát s hojnou příměsí menších i větších kamenů a drobnými zbytky mušlí,
obsahuje vápno a je velmi propustný, nespečený, takže i bez nástrojů lze rostliny
vytáhnout z půdy jen prsty. Kulovité až vejčité tělo se zelenou pokožkou dosahuje
průměru a výšky až 5 cm. Mamle nesou bílé až nažloutlé jehlovité trny. V létě je tělo
zasypáno pískem a kamínky, které je chrání před sluncem, horkem, větrem a

vysušením. Štěstí také bylo, že řada rostlin kvetla, jinak jsou k nenalezení. Květy o Ø
2,5 cm jsou v barvě od světle žluté do tmavě růžové, počet, postavení a tvar petálů je
dosti proměnlivý, sotva se najdou dva stejně kvetoucí kusy. Květuschopné jsou již
centimetrové rostlinky (9 snímků).
Astrophytum caput-medusae se už svým šlahounovitým tvarem těla vymyká
vžité představě o astrofytech jako o “biskupské čepici“. Když tento zvláštní kaktus
má najednou na jedné areole 11 velkých, žlutozelených květů, z toho ještě dva jsou
kristátní se dvěma čnělkami, je to dosud nevídaná rarita. Další překvapení je v tom,
že rostlina roubovaná na Er. jusbertii byla zakoupena u firmy p. M. Hájka z Třemešné
s etiketou „A. caput medusae, klon 5“. Po prohlédnutí pěti dokumentárních obrázků
padne zrak i na jména autorů článků a diví se zas: Michael Schroeder & Kunibert
Kurz.
Sicobaccatus insigniflorus (=nápadně kvetoucí), dříve Austrocephalocereus
nebo Micranthocereus estevesii, má sloupovité, 2 - 5 m vysoké tělo o Ø do 10 cm.
Zvláštní, úzké cefálium vyrůstá mezi několika žebry, je dlouhé, nepřerušované, velmi
hustě zarostlé silnými, dlouhými, oranžově hnědými trny s velmi řídkou vlnou. V noci
se otevírající květy mají úzce válcovitý tvar, jsou bílé, 4 - 5 cm dlouhé. Roste
v brazilském Minas Gerais ve výškách 600 m na vápencovitých polích. Množí se
výsevem, téměř neodnožuje, semenáče je vhodné roubovat, často uhnívají. Cefálium
se objevuje na 10 - 15tiletých rostlinách. Mladé rostliny mají atraktivní vzhled. Jsou-li
zalévány výlučně spodem má dolní část rostliny nápadný modrý nádech (dva
snímky).
Orthophytum toscanoi (= podle Luise Toscana, pracovníka herbáře v Rio de
Janeiro). Patří mezi terestrické (tj. na zemi rostoucí) zástupce čeledi broméliovitých.
Tělo v podobě růžice je složeno z cca 12 listů o délce 10 cm, u báze asi 2,5 cm
širokých, ke špičce se zužujících. Kožovité listy jsou na povrchu i rubu hustě porostlé
bílými trichomy, rub má výraznou nervaturu. Okraje listů jsou opatřeny až 3,5 mm
dlouhými zoubky, nabývajícími u špičky listů červenohnědou barvu. Květní stvol je až
30 cm vysoký, květy komplikované stavby jsou zelené, obdané bílou vlnou. Pochází
z brazilské Bahie, kde roste v hustém křoví na písčitých, nebo křemičitých
substrátech. Vyžaduje teplejší zimování (> 10 °C), vydatnější zálivku v silně
propustném substrátu, množí se postranními odnožemi a semeny (2 snímky).
Na šesti stranách se pokouší W. van Heek odpovědět na otázku „Co vlastně je
Discocactus zehntneri ?“ Ale ani velmi pozorný čtenář se rozumné odpovědi
nedočte. Po informaci o zhruba 6 druzích diskokaktusů, které až na jednu výjimku
pochází z oblasti Serra do São Francisco v Brazilii, následuje popis strastiplného
hledání bělotrnných diskokaktusů, odpovídajících v roce 1922 popsanému D.
zehntneri. Hunt (1999, Anderson (2001), nebo Braun a Esteves (2002) zveřejnili svá
pojmenování těchto variabilních rostlin (D. albispinus, D. areneispinus se subspec.
boomianus, D. bueneckeri, D. zehtneri var. horstiorum, což jsou podle B & E vše jen
subspecies D. zehntneri. Autor publikuje snímek jedné nalezené rostliny, která snad
nejvíce odpovídá popisu typu a na dalších 13 kvalitních obrázcích představuje
některé z uvedených diskokaktusů buď na nalezišti, nebo ve sbírkách. To je ta
nejhodnotnější část jeho článku.
O kráse květů Selenicereus grandiflorus se píše každý rok. Ne nadarmo
byla tato Královna noci jmenována „Kaktusem roku 2009“. Velké (Ø 30 cm), čistě bílé
květy s věncem zlatožlutých sepálů, se sytě žlutými prašníky a sytou vůní po vanilce,
jsou zážitkem vskutku nezapomenutelným. Málokdo však ví, že se z nich a z
mladých článků rostliny až do roku 1989 v Německu vyráběla tinktura, uvolňující
křečovité stahy koronárních cév srdce („angina pectoris“) a zlepšující prokrvení

organismu. Na 8 snímcích je zachycena kultura této Královny v zimní zahradě
pěstitele J.Sartoriuse. Nejméně devět mís obsahuje mohutnou, na kovovou
konstrukci vyvázanou spleť kvetoucích šlahounů s více než 30 otevřenými květy. Po
opylení (umělém, vlastnoručním) se objevují sytě červené plody (snímky), které se
zbaví drobných, ale píchavých trnů, a po sloupnutí slupky máme vynikající ovoce,
bohaté na vitamín C. Pěstování na verandách, v zimních zahradách či v nevytápěné
ložnici je poměrně jednoduché. V zimním vegetačním klidu potřebuje světlo, sucho a
teploty kolem 10 - 14 °C. Nižší teploty a zálivka r ostlinu zničí. Substrát musí být
humosní, bohatý na živiny. Na jaře začneme za slunných dnů se zálivkou, postupně i
s přihnojováním. V době růstu dbáme na dostatek tepla a vlhkosti ovzduší. Sklizeň
plodů začíná v říjnu, semínka v nich obsažená také dobře klíčí, ale množení články
se vzdušnými kořínky je mnohem rychlejší.
Seriál „Doporučené kaktusy a sukulenty“ zobrazuje a píše o: Morawetzia
sericata (má kuželovitě k temeni se rozšiřující tělo pokryté hedvábně lesklými, bílými
vlasy. Často od báze odnožuje a tvoří úhledné trsy. Růžové květy vyrůstají z cefália,
zvláště spolehlivě kvetou zakořeněné hlavy větších kusů. Od listopadu do března
naprosté sucho, teplota 6 - 12 °C, p ři teplejším zimování v bytě je třeba co 3 týdny
zalít, po celý rok co nejsvětlejší stanoviště); Mammillaria decipiens subsp.
camptotricha (pochází z Mexika, roste ve velkých skupinách odnoží, které mohou
mít hlavy o Ø až 7 cm. Na bradavkách nese dlouhé, navzájem propletené a
pokroucené bílé trny, kterými pronikají menší bílé, příjemně vonící květy. V létě
polostín, v zimě sucho a 8 - 10 °C, opatrná zálivka. Množí se postr aními odnožemi);
Eryosice taltalensis var. floccosa (roste na pobřeží chilské provincie Antofagasta.
Vyniká bílými, 2 cm dlouhými vlasy mezi hnědočernými trny a bělorůžovými květy
v temeni. V zimní růstové přestávce (od XI.–III.) naprosté sucho, teploty kolem 6 °C,
ve vegetačním období výsluní, hodně čerstvého vzduchu a vydatnější zálivka);
Ferocactus latispinus (podle nápadných, širokých a načervenalých středních trnů
má lidové jméno „čertův jazyk“. Pochází z Mexika, nebývá příliš velký (Ø 40 cm).
Barva trnů od žluté do červenohnědé, květy jsou bílé, růžové až purpurové. Nutné je
výsluní a horko, zimovat v teplotách nad 10 °C.); Agave lophantha „Quadricolor“
(čtyřbarevná, dekorativní, až 40 cm vysoká agáve s podélně pruhovanými listy, které
jsou na okrajích opatřeny silnými zoubky. Vyžaduje silně propustný substrát, který
musí vždy po zálivce zcela vyschnout. Stanoviště v létě světlé až polostín, vydatnější
zálivka s přihnojením, v zimě slabá zálivka, jen aby se listy nescvrkly, v přírodě je
značně mrazu vzdorná, kulturní rostliny však chránit před mrazem); Piaranthus
punctatus (pěstitelsky snadný druh příbuzný stapéliím, má řadu variet s různě
uspořádaným květy. Ty se objevují v září a říjnu, vegetační klid nastává v polovině
listopadu, končí v březnu, během něj lehká zálivka za slunného dne. V době růstu
pravidelně zalít a přihnojit. Minerální substrát, polostín. Množí se odnožemi).
MUDr. Vladimír Plesník

Malé vzpomínání
V tomto čísle Ostníku začíná překlad nového ročníku německého časopisu
KUaS (2009). Když jsem znovu listoval tímto ročníkem, tak jsem si uvědomil s kolika
vyobrazenými osobami jsem se už setkal nebo dokonce s nimi měl nějaké
kaktusářské jednání. Bohužel s některými přáteli se už nikdy nesetkám. Tak

například hned v prvním čísle KUaSu je vzpomínka na Klause Neumanna z Berlína,
který odešel do kaktusářského nebe dne 4.8.2008 ve věku 76 let. V roce 1982 měl
v Ostravě přednášku a následně jsem se s nim setkal na výstavě v Berlíně či
Katovicích. Vzpomínku o něm napsal jeho blízký spolupracovník Dr. Gottfried Gutte,
o kterém se píše v 8. čísle KUaSu, kde se vzpomíná jeho životní jubileum. I tento
známý kaktusář byl v Ostravě a dokonce jsem od něj získal nějakou starou literaturu.
Ve stejném čísle je připomenuté 25. výročí DKG – Mitglied, kde je ve skupině členů
také pan Bernd Schneekloth, s kterým se pravidelně vídám na setkání gymnofilů
v Eugendorfu. Ve 2. čísle KUaSu se píše o 70. narozeninách pana Hermanna
Stützela z Würzburgu, který byl několikrát na sympoziu Pobeskydí, kde měl dokonce
přednášku. Byl dlouholetým místopředsedou a archivářem DKG, několikrát jsem
využil jeho služeb, vynikající člověk. Ve 4. čísle KUaSu se připomíná další
sedmdesátka, tentokrát jubileum oslavil pan Erich Obermair ze Salzburgu. Rovněž
s nim se vídám každý rok v Eugendorfu, dokonce přijel se skupinou dalších
rakouských kaktusářů na Pobeskydí. Bohužel v tomto čísle je i smutné oznámení o
úmrtí pana Wernera van Heeka z Holandska, který cestoval po Brazílii s Ing.
Miroslavem Halfarem a u nás na Pobeskydí měl pěknou přednášku. V 9. čísle píše
pan Pavel Pavlíček o mexických rostlinách z Huajales. Kromě jeho vyobrazení na
lokalitě je zde i skupina dalších pěti českých známých kaktusářů. O kubánských
kaktusech píše v 6. čísle pan Alfred Mehwald, kterého známe z dob, než se
odstěhoval z Bolatic do Německa. V posledním čísle KUaSu 12, je několik obrázků
z mezinárodní výstavy v rakouském Tullnu. Na jednom snímku je bývalý prezident
rakouských kaktusářů pan Karl Augustin z manželkou, kterého znám ze setkání
v Eugendorfu, kde se občas vídáme. V celém ročníku je podstatně více známých
osob, zde jsou jen Ti, s kterými jsem měl někdy něco do činění.
KL
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Novinkou na evropském knižním trhu je publikace
dvojice autorů, která se podrobně zabývá úzkou
částí etiopské flóry. Po úvodu, který seznamuje
čtenáře s geologickými a geografickými poměry
v Etiopii a Eritrei, následuje floristické rozdělení
regionu na jednotlivé typy. Uveden je rovněž klíč
sloužící k řazení rostlin do jednotlivých rodů a
objasnění, které rostliny autoři považují za „liliovité“.
Všechny popisované rostliny, které lze řadit mezi
„liliovité“, jsou uváděny v sekcích jednotlivých rodů.
A první sekcí se týká rodu Aloe. Na začátku kapitoly
je uveřejněn klíč k určení etiopských aloí a poté jsou
jednotlivé taxony probrány podrobněji.

U každého druhu najdeme vysvětlení původu druhového jména, následuje
popis a objasnění příbuzenských vztahů mezi poddruhy či jednotlivými formami.
Připojena je i distribuční mapka v jednotlivých oblastech. Jelikož publikace není
věnována jen aloím, tak v podobném duchu jako Aloe jsou zpracováni další „liliovití“
zástupci z čeledí: Asphodelaceae, Amaryllidaceae, Arecaceae, Anthericaceae,
Barberyaceae, Burseraceae, Dracaenaceae, Iridaceae, Hypoxidaceae, Velloziaceae.
Závěrem je uveden botanický slovník použitých pojmů a seznam využitých
informačních zdrojů.
Po odborné stránce knize nelze nic vytknout, jsou zde všechny náležitosti
nezbytné pro vědeckou publikaci. Jedinou výtku mám ke kvalitě fotografií, které
jednak mohly být v lepší kvalitě a také výběr fotografií není nejlepší. U některých
druhů je pouze foto detailů květů, což nemá valnou vypovídací schopnost. Některé
snímky jsou dokonce neostré nebo příliš tmavé. Přesto jsem knihu rád zařadil do
knihovny, neboť odborných publikací o rostlinách z této oblasti je velmi málo.
Roman Štarha

Z kapsáře starého kaktusáře – 28.
Začal jsem kaktusařit v době panování Strany, kdy i tato „amerikánská“ činnost
byla příslušným orgánům podezřelá. Základ mé sbírky tvořily darované odnože
(většinou echinopsisů, opuncií) a kaktusy kupované v různých květinářstvích (měli je
málokdy a bylo jich málo). Tehdy se mi ani nesnilo, že by kaktusy mohly být
považovány za nežádoucí plevel. Ale jak se ten svět mění! Například v jednom
holandském časopise (Veld & Flora) přemýšlejí nad tím, jak se opuncie dostaly do
Národního Krügerova parku v Jižní Africe, když jejich původním domovem je přece
americký kontinent. Problémy tam činí zvláště Opuntia stricta, pocházející z Mexika.
Aby zabránili jejímu dalšímu pronikání na nové a větší plochy Parku náročně
zkoumali, jak se vlastně opuncie šíří. Bylo nápadné, že její velké porosty vznikají
často pod, či okolo stromovitých akácií. Na nich obvykle přenocují paviáni, takže prvá
domněnka byla, že se právě tyto opice nějak na šíření opuncie podílejí. Prohlídky
více lokalit však ukázaly, že není rozdílu ve výskytu opuncií na nocležištích paviánů a
mimo ně.
Proto další hypotéza uvažovala o tom, že lokality, na nich rostou stromy a
křoviny, napomáhají růstu semenáčků opuncií tím, že jim poskytují určitou ochranu
před slunečním úpalem a vysušením. Avšak opuncie se tam množí semeny jen
zřídka, mnohem častěji se přenáší jejich odlomené články, které snadno zakořeňují.
Články často ulpívají na tělech slonů a při jejich migraci se pak dostávají na různá
místa Parku, zejména porostlá stromy a křovím, které sloni konzumují.
Ukázalo se, že sloni nejvydatněji přispívají k dalšímu šíření opuncií. Jsou však
přirozenou součástí tamní přírody a jejich potulkám za potravou nelze jednoduše
bránit. Likvidace opuncií požáry, chemickou cestou - herbicidy, je obtížná a málo
účinná. Ohořelé pahýly opuncií rychle obrůstají novými články a vznikají téměř
nepropustná pásma území. Herbicidy je nutné koupit, dovézt na místo a v
podmínkách kde není vody připravit jejich roztok a tím opuncie opakovaně stříkat či
zalévat. Na to není ani potřebných prostředků, ani dostatečně vyškolených lidí. V
poslední době se prý čeká na výsledky likvidace opunciových porostů pomocí molů a

červců (Cactoblastis cactorum, Dactylopius opuntiae) – přirozených škůdců opuncií,
dovezených z Mexika. První výsledky údajně nebyly valné, ale práce pokračují. Jen
fantastu by napadlo přeškolit slony na konzumaci opuncií, ač by to byl asi
nejúčinnější způsob postupného omezování jejich výskytu.
Nemálo návštěvníků jižní Afriky, laiků i odborníků, poukazuje na stále častější
zavlékání rostlin, jejichž druhy se v Africe dříve nevyskytovaly. Dochází tím ke
změnám domácí flóry a hrozí i její lokální vytěsnění přivandrovalci. Jedna skupina
výzkumníků dlouhodobě studovala složení africké flóry a zjistila během zhruba
pětadvaceti let (1979 - 2005) 548 nově zavlečených druhů rostlin. Tímto nežádoucím
importem jsou postiženy i hospodářsky využívané a hustě osídlené oblasti při
jihozápadním až východním pobřeží Afriky. V oblastech s menšími vodními srážkami
(savany, polopouště, pouště) je rozšířena zejména Opuntia ficus-indica, Op. robusta,
Agave americana, Ag. sisalana, ale i Pereskia aculeata (v křovinách), nebo Cereus
jamacaru, Acantocereus tetragonus či Echinopsis spachianus.
Když se vrátím z této literární návštěvy Afriky domů, do své prvé sbírky, vidím,
že také v ní jsem pěstoval a obdivoval některé z „plevelných kaktusů“. Mimo opuncií
jsem měl na olomoucké Flóře zakoupený Cereus jamacaru, nebo darované odnože
z podložky Echinopsis spachianus. A jakou jsem měl z těchto kytiček radost !
Podle podkladů v KuaS č. 1/2009 vzpomínal MUDr. Vladimír Plesník

Setkání polských kaktusářů v Rogowie
Ve dnech 6. - 8.5.2011 proběhlo nedaleko Bohumína, prakticky jen několik
kilometrů za hranicemi, v malé obci Rogów (N49 59.316 E018 21.751), setkání
polských kaktusářů. Tím, že to bylo kousek za hranicemi, tak na setkání přijelo dost
českých kaktusářů, jak z Ostravy, Frýdku-Místku, Českého Těšína, ale i ze
vzdálenějších míst. Setkání se uskutečnilo v příjemném prostředí Lesního parku u
Kaczyny, což je taková malá zoologická zahrada sloužící k procházkám v přírodě.

Roman Štarha a Grzegorz Matuszewski nad počítačem

Nahoře: Otakar Potyka předvádí roubování kaktusů

Vlevo: Ota Potyka, Jaroslav Vích a Jaroslav Procházka, vpravo: Ivo Žídek a Andrzej Wandzik

Celodenní přednáškový den zajistili především čeští přednášející. Jako první
se však představil prezident polských kaktusářů Grzegorz Matuszewski s přednáškou
z Mexika. Následovali naši přednášející: Jaroslav Procházka – okruh Gymnocalycium
bruchii, Roman Štarha – Keňa a Uganda, v polední pauze předvedli ukázku
roubování Otakar Potyka a Faruzel. Po obědě nastoupil Andrzej Mucha, který hovořil
o letošní cestě po Bolivii. Následovali Ivo Žídek – rostliny Madagaskaru, Lumír Král –
kaktusy jižní Brazílie a Miloš Stania hovořil o cestě po Argentině. Nezapomenutelná
byla vynikající večeře složená z několika chodů a nekončící diskuze o kaktusech
a jiných sukulentech, cestách za kaktusy na lokality či plánech do budoucna. Dlouho
jsme se nemohli rozloučit, ale jednou vše musí skončit. Domů jsme přijeli po půlnoci.

Otevírání sezóny ve Dvoře Králové
Ve dnech 20. - 22.5. proběhlo ve Dvoře Králové na Labem tradiční Otevírání
sezóny, v krásných prostorách penzionu „Za vodou“. Vše proběhlo na jediném místě,
ubytování, strava, sobotní dopolední burza rostlin i odpolední přednášky a navíc
přálo pěkné počasí. Už pátek večer, ale i v sobotu se sedělo v příjemném prostředí
restaurace za doprovodu pěkné hudby. Z Ostravska se akce zúčastnilo několik
pěstitelů, bohužel z našeho Klubu jsem tam byl sám, asi proto, že jsem měl
přednášku. Během sobotního dopoledne proběhla velká burza rostlin, které se
zúčastnili snad všichni velcí pěstitelé kaktusů a jiných sukulentů z celé republiky. Po
obědě začal s první přednáškou Ing. Pavel Heřtus - Monako a kongres IOS, který se
konal v dubnu 2011. Jako druhý hovořil Ing. Bořivoj Prokeš o nádherných rostlinách
s přednáškou pod názvem: Obři a trpaslíci madagaskarské sukulentní flóry. Posléze
přednesl své zážitky z poslední cesty po Brazílii 2011 Lumír Král. Závěr patřil
favoritům, když MUDr. Roman Staník hovořil o jeho poslední cestě po Argentině
v roce 2010.

Skleníky na zahradě vynikajícího organizátora kaktusářských a jiných akcí pana Zdeňka France

Počasí bylo nádherné a tak jsme si v neděli udělali s paní Jarmilou Francovou
pěkný výlet do Adršpašských skal, která nás už několikrát povodila po krásách
Krkonošské přírody. V sobotu se holky prošly samy a navštívily další místa, kde ještě
nebyly. Děkujeme všem za příjemně strávený víkend v Podkrkonoší.
Lumír Král

Zlodějna na druhou
Jsou kytky, které se vám líbí, jsou kytky, ze kterých máte radost, a jsou kytky,
ke kterým jste si vytvořili za dlouhá léta citovou vazbu. Něco pipláte 10, 15, 20 let,
ono to roste, někdy se růstu brání, někdy to onemocní a po letech se vám za tuto
péči odvděčí. Krásnými listy, pěkným vzhledem, květy. A k některým kytkám vás to
připoutá ještě víc. To tehdy, když jsou spojeny s lidmi, vašimi blízkými, přáteli,
kamarády a kolegy. Pohled na ně ve vás vyvolá nejen okouzlení jejich krásou, ale i
vzpomínky na něco, co se kdysi dávno přihodilo. A pak přijde někdo, který přes vše
udělá tlustou čáru. Nezvaná noční návštěva.
U nás se to přihodilo o víkendu 21. – 22. května 2011 a pokračovalo v noci
z 23. na 24. května 2011. Poprvé - po návratu z víkendu zůstávají na zahradě 4
prázdné podmisky. Hned je zřejmé, co zmizelo. Ale jak reagovat, co dělat? Úterní
probuzení a pohled z okna to naznačil jasně. Po té, co jsem se vzpamatoval ze šoku
a rozjasnilo se mi před očima, následovalo volání čísla 158, příjezd policie,
prozkoumání místa činu, hrubé vyčíslení škody a podání trestního oznámení.
Možná někde někdo ze čtenářů uvidí, pozná a pomůže ve vypátrání
ukradených rostlin a věcí. Některé jsou velmi charakteristické a svůj habitus tak
rychle nezmění. Osobně naprosto nechápu, jak někoho může těšit něco, k čemu
přišel takovým způsobem. Přestože jsou některé fotky z roku 2008 a 2009, rostliny se
podle nich poznají docela snadno.
1.
Datlová palma Phoenix canariensis zasazená ve velkém květináči, společně
s listy měřila přes dva metry. Vyrostla mým dětem ze semene dovezeného v roce
1995 z ostrova Gran Canaria. Bylo obtížné tuto palmu vůbec přenést z haly ven.
Zloděj ji lehce podal přes plot kumpánům.

1. Phoenix canariensis

2. Livistona chinensis

2.
Palma Livistona chinensis rovněž velká, ale spíše rozkladitá, s dlanitými listy,
jejichž konce jsou u tohoto druhu vždy svěšeny dolů. Semena jsme získali v parku
městečka Puerto Rico ve stejné době (1995) a na stejném území jako u datlovníku.
Květináč s ní byl rovněž dost těžký.

3.
Palma Chamaerops humilis. Krásná kompaktní palma s dlanitými listy, které
trochu připomínají rozstříhaný vějíř. Semínko jsem v 90. letech dostal od
spolupracovnice – podělila nás více, mě jedinému palma vzešla a do oné události
výborně prospívala a milou kolegyni, která je již v důchodu, mi připomínala.

3. Chamaerops humilis

5. Adenium obesum

4.
Cycas revoluta. Tento cykas měl pro naši rodinu zvláštní význam. Patřil mému
synovi, který si jej přál k narozeninám (třináctým). Nyní mu jde na 26. rok, takže
cykas má kolem 17 let. Díky letnění měl velmi kompaktní listovou růžici, na bázi
vytvářel odnože.
5.
Adenium obesum – 2 rostliny. Tyto kytky byly vysety v době, kdy se u nás
v nabídkách poprvé objevila dostupná semena. Tedy stáří ke 20 rokům. Tak, jak to u
těchto kytek bývá, měly pěkně propletené kořeny. Třetí adenium jsem zachránil jen
díky tomu, že jsem ho po první krádeži odnesl domů za okno.

6. Bombax (Pseudobombax) elipticum

7. Zahradní stůl kulatý, černý, železný

5. Adenium obesum

6.
Bombax (Pseudobombax) elipticum. Platí totéž, co pro adenia. Tento lahvový
strom jsem nechal dorůst odhadem do 80 cm výšky a pak seříznul. Po seříznutí má
v této výšce znatelnou stopu. Vedle hlavních výhonů na vrcholu kmínku částečně
obrážel ze spodní části kaudexu. O kvetení této rostliny jsem psal v kaktusářských
novinách článeček Pseudobombax s překvapením (http://www.cact.cz/noviny/index0607.htm). Na zimu ztrácí olistění a tvar bez listí ukazuje jedna z fotografií.
7.
Zahradní stůl – kulatý, černý, železný. Kolem měl nahoře keramické zdobení
(jakoby kamínky v cementovém podkladu). Kdysi jsem ho koupil v Baumaxu i se 4
židlemi. Ty zůstaly samy, asi byli zloději vyrušeni. Tento nábytek určitě není na
zahradách a terasách obvyklý.
8.
Chryzantémy v květináči – tak ty nezmizely, pouze byly zloději odloženy do
křoví poblíž domu, když asi zjistili, že taková kytka jim k ničemu není. (To svědčí o
cílené zlodějně).
9.
Umělecké ozdobné kovové předměty - nebyly ukradeny, ale připraveny poblíž
branky k odnesení.
Pokud by kdokoliv z čtenářů něco podezřelého poznal, prosím, napište mi
(klouda(zavináč)iol.cz) nebo oznamte to policii. Případ vyšetřuje oddělení v OstravěZábřehu. Za pomoc, která povede k návratu věcí k původnímu majiteli, slibuji 8000
Kč (za každou rostlinu a stůl po 1000).
Pavel Klouda, Ostrava-Výškovice

Naši jubilanti
Blíží se prázdniny a s nimi hned několik významných jubileí našich členů.
Vezmeme to pěkně po pořádku. V půli července oslaví hned dva naši dlouholetí
kaktusáři půlkulaté výročí. 55 let oslaví pan Jaromír Wilk a o tři dny později 65 let
pan Zdeněk Schlesinger z Orlové. Výročí pokračují i v následujícím měsíci srpnu,
hned v úvodu oslaví 65 let Ing. Rudolf Grym. V dalších dnech už pokračují jen
kulatá výročí, jedním z nich jsou začátkem srpna šedesátiny pana Josefa Kučery ze
Suchdola n.O. Srpen je vůbec snůška našich oslavenců. Osmdesátiny oslaví náš
dlouholetý člen pan Walter Sýkora z Hošťákovic, který se pravidelně přijde podívat
na naši výstavu kaktusů z celou delegací hošťálkovických zahrádkářů. Na svém
malém motocyklu se každoročně přijede podívat i do mého skleníku. Ještě o deset
let více se dožívá náš nejstarší člen pan Josef Litner, který do Kroužku kaktusářů
v Ostravě vstoupil už v roce 1954 hned po jeho založení. Když jsem před deseti léty
psal o jeho osmdesátinám v Ostníku, tak mě Pepík pokáral, že to nesmím, že ho
nebudou chtít žádné holky, protože je starý. Plním jeho přání a nepíši kolikáté slaví
narozeniny. Chtěl bych mít tolik elánu, jako má Pepík, dodnes chodí prodávat své
přebytky na různé akce, nakupuje novinky a zajímá se všechno dění kolem rostlin.
Přejeme všem naši oslavencům do dalších let hodně zdravíčka, štěstíčka a pohody.

Pan Walter Sýkora s MUDr. Vladimírem Pesníkem na výstavě kaktusů v roce 2009 a 2010.

Vlevo: J. Litner na zájezdě u Pana Šuby, vpravo: Zdeněk Schlesinger ve sbírce H. Amerhausera 2008

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

18. 6. 2011 – V. sympózium Kaktusárske Piešťany 2011
24. - 26. 6. 2011 – Kaktusy v Pobeskydí 2011
3. 9. 2011 - XII. Jesenné stretnutie kaktusárov v Trnave
24. 9. 2011 - Zamykání sezóny v Chrudimi
18. – 21. 8. FLORA OLOMOUC - letní etapa

--4. – 12. 6. KK Dvůr Králové nad Labem - jubilejní XX. výstava kaktusů a sukulentů SAFARI
2011 ve VČ ZOO Dvůr Králové nad Labem.
--4. – 19. 6. SPKS Praha - 44. tradiční výstava kaktusů a sukulentů v Praze. Pořádají Botanická
zahrada Přírodovědné fakulty UK v Praze Na Slupi a Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů Praha.
--15. – 18. 6. Klub pěstitelů kaktusů a sukulentů ve Frýdku-Místku pořádá výstavu kaktusů a
sukulentů v prostorách klubovny na Zámecké náměstí ve Frýdku.
--16. – 19. 6. KK Olomouc - výstava kaktusů a sukulentů v atriu Vlastivědného muzea Olomouc,
nám. Republiky 5. Otevřeno od 9.00 do 17.00 hod.
--18. 6. – 3. 7. Kaktusy a sukulenty podle biotopů. Botanická zahrada Troja, areál sever.
--6. – 14. 8. KK Frailea Kroměříž - Výstavu kaktusů a sukulentů, prodej přebytků rostlin a
literatury, poradenská služba. Výstava bude otevřena v Hrubém skleníku Květné zahrady (vstup vlevo
od hlavního vchodu). Doporučujeme také návštěvu Květné zahrady, která byla zapsána do seznamu
kultruních památek UNESCO. Otevřeno denně od 9 do 17 hod.

--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.
--Informace týkající se činnosti Klubu kaktusářů v Ostravě i příspěvky do
Ostníku zasílejte na adresu předsedy: lumir.kral@seznam.cz

Adresy autorů:
Ing. Klouda Pavel, e-mail: klouda@iol.cz
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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Když zakvetou různě barevné hybridy Chamaecereus silvestrii (Speg.) Britton & Rose (foto KL)

