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Gymnocalycium rauschii H.Till & W.Till, Succulenta, 69(2): 27, 1990.

Hrozba kriminalizace kvůli meskalinu končí !
Po téměř dvouletém úsilí mohu sdělit pěstitelům kaktusů pozitivní zprávu
týkající se změny nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního
zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby
obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé
ve smyslu trestního zákona. Opětovně jsem počátkem letošního roku kontaktoval
ministra spravedlnosti JUDr. Pospíšila a požádal ho, aby v v rámci vyhodnocení
dopadů výše uvedeného nařízení vlády nechal posoudit výhrady Společnosti
českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů (SČSPKS) vůči nařízení vlády
č. 455/2009 Sb., které jsem současně, jménem SČSPKS, zformuloval. Na základě
vyhodnocení dopadů, byl usnesením vlády č. 281/2011 ze dne 20.4.2011 uložen
ministru spravedlnosti úkol, aby předložil vládě do 31.10.2011 návrhy změn nařízení
vlády č. 455/2009 Sb. Expertní skupina identifikovala možné aplikační problémy
předmětného nařízení a zpracovala návrh změny. K návrhu se v připomínkovém
řízení vyjádřily všechny dotčené rezorty bez zásadních připomínek. Návrh je tak
vládě ČR předkládán bez rozporu. Pro nás kaktusáře dochází k významné změně,
když z přílohy č. 1 nařízení vlády č. 455/2009 Sb. se vypouští rostliny obsahující
meskalin. Významným důvodem pro vypuštění meskalinu z přílohy je fakt, že
uvedení meskalinu v příloze nebylo v souladu se zákonem č. 167/1998 Sb. o
návykových látkách. Úsilí SČSPKS bylo tímto završeno. Lofofory bychom měli opět
pěstovat bez obav z kriminalizace pěstitelů.
Jaroslav Vích, předseda SČSPKS

Milé setkání u lékaře
Říká se: proč nemají důchodci nikdy čas, prý aby mohli chodit po doktorech. I já už
několik let chodívám sem tam na preventivní kontroly k lékaři. Začátkem listopadu 2011 jsem
měl opět jednu z prohlídek. Když jsem vstoupil do čekárny, zapsal se u sestřičky, kouknu
mezi přítomné a co mé oko vidí. Vedle na lavičce sedí známá tvář. Kdo se neptá, tak nic
neví, takže jsem vstal a šel jsem se zeptat zda pracoval na dusíkárnách a jmenuje se Ing.
Bohuš Vepřek. Po představení si na mě vzpomněl a to už jsme vzpomínali na všechny naše
starší členy, dění v Klubu i celé Společnosti. Jako jednatel našeho KK v Ostravě, měl po
revoluci největší podíl na registraci nového Klubu i Společnosti. To vše tehdy už zařizoval
jako novopečený důchodce. Pak se však jeho dcera odstěhovala do Španělska, kde jezdíval
dost často s manželkou hlídat její malé děti. To ještě občas navštívil v zimě naši výroční
schůzi, ale potom se po něm jakoby slehla zem. S přáteli jsme si mysleli, že se za dcerou
odstěhoval. Až nyní jsem se dověděl jak žije a co celou dobu dělal.
Jak už bylo uvedeno, začátkem devadesátých let jezdívali s manželkou často do
Španělska, ale také na chalupu v Morávce. Asi před deseti léty, v době jejich zlaté svatby,
postihla pana Bohuše na chalupě poměrně silná mozková příhoda. Vše se musel naučit od
začátku. Od mluvení až po chůzi jej učili v rehabilitačním ústavu v Hrabyni. Dnes mluví
normálně, chodí sice o francouzských holích, ale je soběstačný. S manželkou jezdívají každý
rok od jara do podzimu na chalupu v Morávce, kde se na čerstvém vzduchu cítí nejlépe. Ze
zdravotních důvodů, už kaktusy nepěstuje ani v panelovém domě, ani na chalupě, přesto na
ně stále vzpomíná. Posezení v čekárně u lékaře mi zpříjemnil nejen Ing. Bohuš Vepřek, ale i
jeho milá manželka. Shodou okolností oslavil letos pan Bohuš začátkem listopadu 84 let.
Přejeme mu do dalších let hlavně hodně zdravíčka, štěstí a rodinné pohody.
KL

Z literatury
Kakteen und andere Sukkulenten č. 5 / 2009
Na titulní stránce je snímek kvetoucí Dyckia marnier-lapostollei připomínající
spíše nějaký druh kvetoucí aloe. Ale celý obsáhlý rod Dyckia patří mezi broméliovité.
Bolivie nebývá častým cílem kaktusářů i když je zde řada zajímavostí. Edwina
Pfendbach navštívila v Uyuni největší solné jezero na světě Salar de Uyuni, jehož
vodní plocha činí 12 000 km2 (jen pro představu naše největší vodní nádrž Lipno má
plochu necelých 50 km2 ). Ročně zde těží okolo 20.000 tun kuchyňské soli. Zážitek z
plavby po sněhobílé hladině jezera a z chůze po blyštivém povrchu pobřeží je
korunován pohledem na rybářský ostrov Isla de los Pescadores, tvořený vrcholem
prastaré podmořské sopky. Vyvřelá láva je půdou na níž roste velké množství
sloupovitých Echinopsis atacamensis subsp. pasacana, nejrůznější velikosti
a stáří. Procházka tímto „lesem“ je povolena jen po vybudovaných chodnících,
opatřených směrovkami a nápisy. Jeden z nich upozorňuje na největší a prý nejstarší
kus o výšce 12,3 metru. Rychlost růstu pasakán je odhadována na 1 cm za rok,
takže tomuto obru by mělo být 1203 let. To je však velmi nepravděpodobné.
Z připojených 11 snímků je zřejmé, že rostlinám se zde daří, bohatě kvetou a jsou
krásně vytrněné.
Také další článek se vztahuje k Bolivii. Jde o popis nového druhu Rebutia
borealis, napsaný známými odborníky L. Diersem a W. Krahnem. Na šesti stránkách
se sedmi snímky píší o nové rebucii nalezené v bolivijském regionu Tarija, odkud
byla již popsána necelá desítka nových druhů, včetně R. tarijensis. Od ní se nový
druh liší častým odnožováním, přítomností 1 - 2 středních trnů, krátkou čnělkou, jinak
zabarvenými prašníkovými nitkami atd., ale hlavně tím, že je přísně cizosprašný.
Roste na kamenitých půdách chudých na humus, v nadmořské výšce 2700 - 2900 m.
Název „borealis“ = severní vyjadřuje to, že jde o nejvíce na sever rostoucí druh ze
skupiny tzv. pravých rebucií, jejichž představitelem je R. minuscula.
Na nebezpečí manipulace se sukulenty z čeledi pryšcovitých (Euphorbiaceae)
upozorňuje případ nešťastníka, který při přenášení rostlin k zimování do sklepa byl
na paži škrábnut ulomeným stonkem Synadenium compactum. Drobné potřísnění
kůže latexem (mlékem) si neomyl. V noci jej vzbudila velká bolest a otok paže, ráno
musel k lékaři s kopřivkou po celém těle. Těžká alergická reakce si vyžádala delší a
dosti nákladné léčení. Ochrana je v užívání rukavic a brýlí, nošení kazajky s dlouhými
rukávy, vystříháni se dotyku sliznice očí, nosu a úst, v neposlední řadě také v
důkladném omytí použitých pomůcek - nožů, nůžek apod. Jacobsen nazval
Synadenium cupulare „stromem smrti“ (snímek rostliny).
Arrojadoa rosenbergeriana, byla popsána roku 1993 a pojmenována po
německém lékaři a kaktusáři Dr. Rosenbergerovi. Vzpřímené, až 30 cm vysoké
výhony jsou u báze ztluštělé a tvoří odnože. Již při výšce cca 10 cm se na vrcholu
výhonů tvoří cefálium z bílé vlny a až 3,5 cm dlouhých hnědých trnů. Trubkovitý květ
je až 2,5 cm dlouhý, růžový, po opylení vznikne červenohnědý plod s bílou pulpou a
matně černými drobnými semeny. Výhon má 6 - 9 podélných žeber, na nichž jsou
plstnaté areoly s bílými vlásky a s 15 - 20 odstávajícími, až 10 mm dlouhými
nažloutlými trny. Pochází z brazilského státu Minas Gerais, kde roste na půdách
z písku a kamení, ale i v čistém křemičitém písku. Vyhledává polostín mezi keři a
stromy. Pěstitelsky náročný druh, často se roubuje. Teplota v zimě nemá klesnout
pod 10 °C. Snímek kv ětu a kvetoucích rostlin.

Brasilicereus markgrafii byl popsán Backebergem roku 1950 a pojmenován
po německém botanikovi prof. Dr. F. Markgrafovi. Tělo tvoří 1 - 2 m vysoké, velmi
štíhlé (0,5 - 1,5 cm) sloupy s 8 - 13 plýtkými žebry. Z hustých areol paprsčitě trčí
jehlovité, lámavé, šedohnědé trny. Krajní (12 - 18) jsou jen 6 - 10 mm dlouhé, ale 1 4 střední mají až 4 cm. Bílé, masité květy trychtýřovitého tvaru se otevírají v noci,
jsou 6 cm dlouhé a 5 cm široké. Pochází také z brazilského státu Minas Gerais, kde
roste na kopcích u Grão Mogol. Lépe se daří a více kvete po naroubování, jistější je
zimování aspoň při 10 °C. Snímek kvetoucí rostliny.
Dalších šest stran je věnováno novým poznatkům o životě a díle jednoho
z nejznámějších znalců a milovníků sukulentů, žijícího na přelomu 18. a 19. století,
se jménem Joseph Franz Maria Anton Hubert Ignatz kníže a velkohrabě ze SalmReifferscheidt-Dyck. Narodil se 4. 9. 1773 v Porýní, brzy mu zemřel otec, vyššího
vzdělání dosáhl na školách v Bruselu, Paříži a ve Vídni. Za studií v Paříži díky
rodovým známostem často navštěvoval Královskou botanickou zahradu, obdivoval
Trianon a seznámil se s tehdejšími významnými osobnostmi společnosti a vědy.
Ovlivnil jej zejména de Candolle, který roku 1799 vydal prvý díl své nejdůležitější
práce „Plantarum succulentarum historia“. Ale již o několik let dříve začal na svém
zámku v Dyck budovat sbírku hlavně sukulentů. Podle soupisu z roku 1800
obsahovala sbírka již 1459 položek, jejich počet v dalších letech rychle stoupal.
Z počátku sbíral všechny rostliny, které byly k mání, později se soustředil na
sukulenty a kupoval celé starší sbírky. Na pěstování a udržování sbírky měl
specializované zahradníky, z nichž nejlepší byl Funk. Najímal sběrače rostlin, ale
není důkazů, že by se sám zúčastnil nějaké botanické expedice. Dal přestavět a
rozšířit bývalou zámeckou oranžerii, v níž pak byla umístěna sbírka sukulentů asi v té
době největší na světě. Však se také stala cílem studijních pobytů řady proslulých
botaniků, např. R. Brown, de Candolle, Haworth, Lehman, Martius, nebo Pfeiffer.
K nejvýznamnějším pracím Salm-Dycka patří „Cactae in horto dyckensi culte 1850“
(= Kaktusy pěstované v zahradě zámku Dyck), nebo „Aloes und Mesembryanthemi“,
dílo opatřené vynikajícími obrázky. Získal řadu čestných uznání a medailí, byl přijat
za člena různých učených společností přírodovědců atd. Dožil se 88 let, zemřel na
zámku roku 1861. Jeho sbírka postupně „chřadla“, rostliny dožívaly, nebylo na platy
zahradníků, nebo na udržování skleníků. Teprve v poslední době došlo k velkým
stavebním opravám dvou rozsáhlých křídel zámku - bývalé oranžérie a v roce 2008
byla veřejnosti zpřístupněna také nová sbírka rostlin a památek na hraběte SalmDycka.
Aloe melanacantha (= černotrná) i bez květu upoutá pozornost. Má krátký
kmínek, z nějž do stran rostou asi 20 cm dlouhé, sytě zelené listy, opatřené po
okrajích výraznými zuby. Mladé zuby jsou světlé, starší hnědnou až zčernají. Ze
středu růžice vyrůstá až metr vysoký květní stvol, nesoucí žlutozelené, později
červené trubkovité květy o délce až 4,5 cm. Má dvě variety – var. melanacantha a o
něco menší var. erinacea se šedozelenými listy a hustšími, černými zuby, bohužel
jen neochotně kvetoucí. Vyžaduje výsluní, slabou zálivku, ale ani v zimě nemá
substrát zcela vyschnout. Opatrnosti je třeba při odtrhávání starých listů u báze
kmínku. Je to samosprašný druh, klíčivost semen brzy klesá (6 snímků)
Při dovolené na Malorce by každý kaktusář měl navštívit Botanicactus =
botanickou zahradu v Ses Salines na jihu ostrova. Na kopcovitém terénu o rozloze
150 000 m2 roste řada rostlin charakteristických pro Středomoří ale i cca 15 000
sukulentních rostlin, z toho víc jak 12 000 kaktusů. Návštěvník se zde setká
v mohutnými ceresy, opunciemi, rostou zde veliké agáve, aloe, juky, mnoho euforbiií,

v neposlední řadě kvetoucí echinokaktusy nebo ferokaktusy. Vstupné obnáší 7 Euro,
v létě mají otevřeno denně od 9 - 19 hodin (3 snímky).
Seriál „Doporučené kaktusy a sukulenty“ zobrazuje a píše o: Echinocereus x
roetteri (je to přírodní hybrida E. coccineus subsp. s E. dasyacanthus. Roste
v Texasu u El Paso. Tělo je až 15 cm vysoké při Ø 6 - 7 cm. Barva velkých květů je
velmi proměnlivá, ze žlutozeleného jícnu vystupují oranžovo červené korunní plátky,
někdy s tmavším středním proužkem nebo s tmavší špičkou. Vhodný pro venkovní
kulturu v minerálním substrátu, zimovat při 0 °C až p ři -15 °C).; Eriosyce taltalensis
(kulovité tělo o Ø až 8 cm je kryté hustým kožichem světlých a tmavě hnědých trnů,
poblíž temene se objevují až 3 cm velké, růžové květy. Potřebuje slunné, dobře
větrané stanoviště, zimovat v suchu a bez mrazu); Gymnocalycium friedrichii fa.
„Variegata““ (drobný, spolehlivě kvetoucí mutant gymnokalycia s rezavě až tmavě
hnědou pokožkou následkem nedostatku chlorofylu, pro který musí být roubovaný.
Na výsluní se snadno spálí, v době vegetačního klidu 8 - 12 °C, opatrná zálivka);
Opuntia macrorhiza „Viola“ (bohatě kvetoucí kulturní forma, snáší mrazy do -20°C.
Chránit před velkými dešti, substrát má být hrubší, v dubnu a v červnu přihnojit plným
hnojivem. Květy jsou velké, sytě růžové); Haworthia mirabils (její předností je velká
přizpůsobivost prostředí, daří se v polostínu, v propustné, lehce humózní půdě, při
celoroční zálivce odpovídající teplotám a světlu. Vegetační klid trvá od července do
poloviny srpna. Množí se odnožemi nebo zakořeněním odlomených listů); Aloe
sinkatana (pochází z hor v Sudánu, kde jsou dlouhá období sucha. Tělo je růžice
zelených, až načervenalých listů s bělavými skvrnami a se zoubky po okrajích.
V kultuře jen slabá zálivka, v zimě stačí teplota 5 °C. U nás kvete žlutými,
trubkovitými květy v zimním období. Množí se odnožemi).
MUDr. Vladimír Plesník

Drobničky
♣
Koncem roku 2010 oznámili pracovníci botanické zahrady Missouri v St. Luis a
pracovníci Královské botanické zahrady v Kew, že pořídili soupis názvů rostlin (The
Plant List), které byly dosud zveřejněny. Soupis obsahuje 1 040 426 jmen druhů
rostlin. Před érou počítačů by nebylo něco takového vůbec možné. Obě botanické
zahrady, které se podílely na vzniku elektronické databáze názvů, ji využily také
k vyhledávání a vyřazení synonymních jmen. Výsledkem bylo zjištění, že z více jak
milionu jmen jen 298 400 jich přísluší unikátnímu druhu rostliny. Dalších 477 601
jmen jsou synonyma a zbylých 263 925 jmen ještě není spolehlivě objasněno. Autoři
pokračují v práci s databází a tvrdí, že je to teprve začátek.
(SCIENCE, vol. 331, 7 January, 2011, s. 13)
♣
Rod Aloe čítá dnes asi 450 popsaných druhů, další ještě stále přibývají. Tento
nejpočetnější rod sukulentních rostlin prožívá další módní vlnu, především pro velký
zájem o léčivé účinky při hojení ran a nemocí kůže, pro zatím nedoložené
protirakovinové a omlazovací působení. Kosmetický průmysl a různé mastičkářské
firmy shání a dobře platí zejména listy Aloe vera a A. arborescens, některé výzkumné
ústavy seriozně bádají nad složením pletiv a šťávy z listů různých druhů aloí, hledají
v nich látky, které by bylo možné využít k prospěchu lidí. I pěstitelsky jde o velmi
zajímavý rod, rostoucí hlavně v Africe, na arabském poloostrově i na Madagaskaru.

♣
V časopise Zahrádkář nyní každoročně bývají pozvánky na zájezdy do
květinářských velkopodniků a na výstavy květin v Holandsku. Pověstné jsou výstavy
v Aalsmeeru. Pro kaktusáře a sukulentáře je užitečná informace, že poblíž
Aalsmeeru je velký podnik, specializovaný na kulturu a prodej kaktusů a sukulentů.
Podle inzerátu v KuaSu pěstuje na 50.000 m2 tyto rostliny ve velikosti od 5 cm do 4
metrů. Adresa: Handelskwekerij Ubink bv., Mijnsherenweg 20, 1433 AS Kudelstaart,
Niederlande, tel. 0031297 a 326 880. Návštěva je jistější po telefonické dohodě (také
německy nebo anglicky).
MUDr. Vladimír Plesník
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26. 1. 2011 – středa
Dnes nás čekaly vytoužené vodopády. Vstáváme v 7. hodin ráno, kdy se
rozednívá. Po základních úkonech, vyrážíme v 8.20 hodin do města FOZ DE
IGUACU, celé ho přejedeme směr vodopády – CATARACAS. Auto vhodíme na
parkoviště a jdeme si koupit vstupenky za 37 R$ do PARQUE NACIONAL DO
IGUAGU. V parku nás odváží vyhlídkovým autobusem bez oken v horní části
druhého poschodí až k vodopádům. Po cestě sledujeme tropický prales, který se tu
všude rozkládá. Po pár kilometrech přijíždíme na konečnou a jdeme po chodníčku
kolem všech vodopádů. Z brazilské strany jsou to překrásné scenerie a navíc se jde
ve stínu pod stromy pralesa. Rozvířená padající voda vytváří pestrobarevnou duhu.
Procházíme kolem všech vodopádů a fotíme a fotíme. Nádhera. Docházíme pod
„Chřtán ďábla“, kde jsou vysuté chodníky nad řekou. Tříšť vodopádů z řeky je všude
a za chvíli jsme komplet mokří jako po dešti. Dáváme pozor na foťáky, ale mrholení
leze všude a špatně se fotí. Vyfotil jsem varana, nosály ani opičky jsme neviděli. Na
závěr jsme zašli do upomínkových předmětů podívat se na nějaké drobnosti. Vše je
zde drahé, tak kupuji jen magnetku na ledničku za 3,5 R$ (2 x). Vracíme se zpět do
města a potřebujeme se dostat na jih. Bohužel zde nevede cesta na CASCAUEL. Na
mapě je první odbočka doprava v městečku MEDIANEIRA, zajíždíme zde nakoupit
jídlo a pití. Ptáme se na cestu Rua 495, ale prý je neprůjezdná, jak nás informuje
mapa, na GPS není vůbec značená. Musíme jet až do SANTA TEREZA DO OESTE,
kde je druhá odbočka, údajně průjezdná. Před odbočkou musíme nabrat benzín,
kdyby už v pralese nebyla žádná pumpa. Ale pěkně jsme se spletli, žádný prales,
krásná asfaltka vedla směrem na jih a opět cesta plná aut. V MARMELANDIA se
cesty rozdvojovaly, obě vedly do BARRACAO, kde se potřebujeme dostat. Aniž
bychom chtěli, odbočili jsme na méně frekventovanou cestu a najednou se objevila
tabule s nápisem BALNEARIO PERETTI. Jelikož už bylo po 18. hodině, tak tam
zajíždíme dáme 50 R$ za všechny a můžeme odjet k řece. Krásně upravené
trávníky, stoly bez židlí spíš v dezolátním stavu, ale pitná voda a elektřina v provozu.
Velká řeka RIO IGUACU byla vystouplá z břehů a středem hučel silný proud. Vůbec
jsme se neodvážili do řeky vstoupit, navíc byla hodně kalná. Uvařili jsme si nudle
s hráškem, lunchmitem a okurkou. Super. Stany postavené za chvíli (bod 013).

PARQUE NACIONAL DO IGUAGU

27. 1. 2011 – čtvrtek
Svítat začíná až v 7. hodin, slunce vylézá za obzorem až v 7.30 hodin. Je
krásné slunečné ráno, voda v řece RIO IGUACO klesla do rána o 60 cm. Opouštíme
krásně upravené místečko, poměrně velké a mají zde i fotbalové hřiště, čisté WC a
sprchy. Na stromech rostou dva druhy rhipsalisů. Po půl deváté vyrážíme dále na jih.
Celodenní přesun je únavný hlavně pro řidiče, ale i nás teploty nad 35 °C a velké
dusno zmáhají. Ze státu PARANÁ vjíždíme do státu SANTA CATARINA a celý ho ze
severu na jih projíždíme (asi 160 km). Zastavujeme jen na občerstvení, konečně
přejíždíme řeku URUGUAY a dostáváme se do státu RIO GRANDE DO SUL, který je
naším kaktusářským cílem. Pořád jedeme na jih, cesta utíká pomalu, auto je strašně
pomalé. V každé vesnici jsou zpomalovací hrby a vždy hned několik. Tradičně kolem
16. hodiny se spustila průtrž mračen, že nebylo pořádně vidět na cestu. Po chvíli sice
průtrž skončila, ale pršelo ještě dalších pár desítek kilometrů, alespoň se příjemně
ochladilo na 25 °C (17. hodin). Aby toho dešt ě nebylo málo, opět se přihnaly černé
mraky a spustila se další velmi silná průtrž. U cesty jsme zahlédli pumpu a pousadu,
tak tam zajíždíme. Déšť je tak silný, že není vidět na 20 metrů. Jsme jen kousek za
CRUZ ALTA, o pár kilometrů už by měly začít kaktusy, konečně bude zábava.
Odbočujeme na TUPANCIRETA a hned na polňačku, kde sháníme něco k noclehu.
Jedeme k nějakým baráčkům, abychom se zeptali, zda můžeme rozložit stany.
Pěkně upravený ranch vedou italští potomci, takže se nemůžeme vůbec domluvit.
Nakonec jsme se rukama nohama domluvili, postavili stany, uvařili polévku a v klidu
zalehli (bod 014).
28. 1. 2011 – pátek
Ráno je mlha a velké dusno. Všechno je od rosy mokré. Musíme po cestě
stany někde usušit. Dnes nás čekají naleziště kaktusů, jdeme se na ně pozeptat a
rozloučit. Kolem 8. hodiny mlha stoupá, slunéčko leze nahoru, tak vyrážíme. Po
prašce jsme dojeli na hlavní cestu Rua 158 a po ní do městečka JULIO DE
CASTILHOS. Zde jsme odbočili na prašnou cestu směr RIO TOROPI. Cestu nám
ochotně ukázal příjemný mladík. Na mapě to ukazovalo asi 30 km, ale cesta se stále
točila a kroutila, že jsme najeli asi 40 km, kde jsme zastavili na jednu z prohlídek
přírody. Na kamenitém kopečku jsme našli Notocactus oxycostatus f., jen na malém
místě asi 3 x 3 m., nikde jinde jsme je nenašli. Jedem dále. Ještě jsem zapomněl, že
jsme nafotili varany. Jeden byl asi 70 cm dlouhý a druhý menší asi 50 cm. Na další
náhodné zastávce asi 1 km za QUEVEDOS nalézáme v kamenitém svahu vpravo od
cesty další Notocactus spegazzini (Gerloff píše jako N. megapotamicus var. vulgatus)
z okruhu Paucispini. Jezdíme pořád dokola kolem bodu z GPS a stále ho nemůžeme
najít. Mladý gaučo doporučil vrátit se zpět a tam sjet k řece. Jitka uvařila kafíčko, než
jsme dělali průzkum lokality (bod 016). Z kaktusů nic. Vracíme se zpět a odbočujeme
na jinou cestu. Jitka našla další kaktus na holých vystouplých, téměř plochých
skalách. Bylo jich zde málo v několika trsích. Ani Jarda zatím neví co to je, snad
nějaký přechod okruhu Paucispini (bod 017). Na dalším kopci jsme našli nějakou
malou formu Notocactus oxycostatus (018). Na břehu cesty je spoustu malých
pěkných kamenů. Vracíme se zpět stejnou cestou, jiná zde není. Ať jsme usilovně
hledali Notocactus magnificus, točili se pořád kolem vyznačeného bodu, tak jsme ho
nenašli, což mě velice mrzí. Zajeli jsme do balnearia u RIO TOROPI, které jsme
viděli, když jsme jeli na lokality. V hospodě jsme si dali každý dvě piva, byli jsme
vysušení jak tresky. Příjemná koupel nás postavila na nohy, uvařili jsme nudle
s lunchmitem a chvíli večer poseděli zhodnotit celodenní úlovky. Hlasité duc, duc
vyhrávalo dlouho do noci (bod spaní 019).

nahoře: Notocacatus magnificus, RIO TOROPI, dole: Notocactus vilanovensis, VILA NOVA DO SUL

29. 1. 2011 – sobota
Příjemné ráno, ale dusno, pod mrakem. Rozhodli jsme se ještě jednou zkusit
štěstí při hledání Notocactus magnificus z druhé strany řeky. Vraceli jsme se zpět
k městu JUVIO DE CASTILHO a po pár kilometrech byla odbočka vpravo. Po dalších
několika kilometrech byla opět odbočka směr QUEBRA DENTE, toto označení má
v seznamu i Gerloff, takže to vypadá slibně. Po asi 20 km najednou cesta končí u
nějakého ranche. Z domku vyšel příjemný pán a když říkáme o focení kaktusů, tak
nás ochotně nasměruje do kopců. Ještě nám doporučí, že si můžeme otevřít brány a
vjet po téměř neviditelné cestě až na místo. Navíc nám nakreslil mapku a doporučil
jet podél elektrického vedení. Dojeli jsme před kopec a dále jsme si netroufli autem
vyjet do prudšího kopce. Vystoupili jsme a nechali auto na louce. Nedaleko nádherná
skalka a hned dva notokaktusy (bod 020). Dále jdeme už pěšky, na GPS to ukazuje
vzdušnou čarou asi 1,5 km, ve skutečnosti to bylo podstatně více a ještě do kopce.
V dáli bylo vidět nádherné skály, kde nás to hnalo. Teplota lezla hodně nahoru, bylo
dusno, teplota snad až 37 °C. Krása zdejší p řírody se ukázala až po příchodu k řece,
ale ještě po cestě jsme nafotili další notokaktusy. Řeka byla poměrně velká, břehy
často vysoké skály, téměř kolmé. Šel jsem po vodě asi 200 m a fotil nádherné
scenerie, na skalkách opět roste notokaktus a Echinopsis oxygona. Všichni se ztratili
a přišli o něco později. GPS označovala, že jsem na místě a opravdu. Na jedné
vysoké kolmé skále, jiného geologického složení rostl Notocactus magnificus (bod
021). Konečně jsem se dočkal. Kytky rostly poměrně vysoko na skalách, často
v trsech. Vůbec se tam nedalo vylézt, navíc tam bylo spoustu vosích hnízd. Na jedno
vosí hnízdo mám špatnou zkušenost, když jsem na jedné skále hnízdo fotil asi z 1
metru, vyletělo několik vosiček a jedna mě píchla. Hned jsem letěl pryč. Když přišli
unavení spolubojovníci, šel jsem jim kytky ukázat. Museli jsme jít po vodě, nebo
plochých tabulích až k místu nálezu. Jarda se pokoušel zajít co nejblíže, aby měl co
nejlepší foto. Já se mezitím osvěžil v řece, voda teplá, ale alespoň trochu spláchnout
pot. Bylo to houby platné, neboť při cestě zpět do několika prudkých kopců jsem byl
mokrý jako šťur. Byl jsem celkem vysílený, na pár minut jsem se natáhl na zem,
doplnil novou sílu a vyrazil k autu. Konečně jsem se mohl napít teplé vody, alespoň
nějakou tekutinu. Vyrazili jsme zpět do města JULIO DE CASTILHOS. Po dálnici
jsme vyrazili směr SANTA MARIA. Před městem jsme objevili balneario, kde jsme se
ubytovali (bod022). I zde byl kravál až do rána, na několika místech opékali maso,
vůně nás lákala, ale byli jsme najezení, tak jsme zašli na pivo. Malá hospůdka byla
hned vedle. Rostly zde tillandsie, rhipsalisy, bromélie, orchideje a další zajímavé
rostliny.
Lumír Král

Vzpomínka na paní Zofii Kabiesz
(8.4.1922 Český Těšín – 19.11.2011 Varšava)
Koncem listopadu mi poslal pan Wojtek Preidl z Gliwic smutnou zprávu, že 19.11.2011
zemřela ve věku 89 let legenda polského kaktusářství - paní Mgr. Zofia Kabiesz z Cieszyna. Narodila
se 8.4.1922 na území dnešního Českého Těšína, je třeba připomenout, že v tuto dobu, prodělalo
město Těšín několik katastrálních změn, které zde však nebudu rozebírat. Po roce 1945 byl Těšín
opět rozdělen a rodina se definitivně přestěhovala na polskou stranu. Zofia Kabiesz vystudovala
právní školu v Krakově a následně se usadila v Katovicích. Kromě právní činnosti, učila na škole cizí
jazyky: němčinu, angličtinu a francouzštinu. Byla nadšená pěstitelka kaktusů, která navštívila
několikrát původní lokality kaktusů v USA, Mexiku, Peru, ale i jinde. Několikrát se zúčastnila jednání
IOS.

Roku 1966 zakládá Mgr. Zofia Kabiesz „Polskie Towarzystwo milośników kaktusów“ (PTMK),
kde dlouhá léta zastávala funkci prezidenta. Po celou dobu své existence vydávají polští kaktusáři
časopis „Świat kaktusów“. Už po založení PTMK byla navázána spolupráce mezi polskými a českými
kaktusáři, která vyvrcholila X. sjezdem kaktusářů v Ostravě v roce 1968, kde polskou delegaci vedla
paní Zofia Kabiesz, to jsem ještě v Ostravě nebydlel. S paní Zofii Kabiesz jsem se setkal až v roce
1976, když byla v Katovicích uspořádána II. mezinárodní výstava kaktusů, kde náš kroužek
zorganizoval zájezd dvou autobusů, kterého jsem se rovněž zúčastnil. Na této výstavě ukázalo několik
Ostravských pěstitelů své výpěstky. V archivních materiálech mám několik dopisů od tehdejší
předsedkyně paní Kabiesz, které obdrželi pan Emil Zavadil nebo MUDr. Vladimír Plesník. Při
příležitosti 30. výročí PTMK, na setkání kaktusářů ve Varšavě roku 1996, hovořila čestná členka
PTMK paní Zofia Kabiesz o historii polského kaktusářství a já přidal povídání o ostravském
kaktusaření a přátelských svazcích mezi jednotlivými zeměmi, které právě na Ostravsku má
dlouholetou tradici. Setkání se tehdy zúčastnilo ve Varšavě s přednáškami hned několik našich členů.
Asi o dalších deset let později, jsem se opět setkal s paní Zofií Kabiesz na setkání polských kaktusářů
v Milówce a dlouze jsme vzpomínali při skleničce na „staré časy“. Příjemné povídání bylo tenkrát
bohužel poslední. Na rozloučení v Cieszyně přijela asi desítka kaktusářů v čele s bývalými prezidenty
PTMK, Markem Czuprinskim a Grzegorzem Matuszewskim. Polské kaktusářství ztrácí velkou
osobnost, legendu, vynikajícího organizátora, ale především milého člověka.
KL

Lumír Král s paní Zofií Kabiesz ve Varšavě (vlevo) a Milówce (vpravo)

Z naší činnosti
Dne 7.11.2010 mezi nás zavítal vzácný host z Brna pan Jaroslav Procházka.
Známý specialista na gymna si tentokrát vybral jen jeden jediný druh, ale ten
nejhezčí – Gymnocalycium spegazzinii. Svou přednášku začal od historie, ukázkou
květů, semen, atd., ale hlavním tématem byla velká variabilita rostlin na nalezištích.
Viděli jsme přes 30 známých lokalit, které navštívil, s ukázkou krajiny v kterých
jednotlivé formy rostou a vždy několik typických rostlin. Variabilitu druhu rozdělil do
několika variet či vzhledově podobných forem. Areál výskytu Gymnocalycium
spegazzinii se táhne z jihu od Minas Capilitas, kolem Cafayate, San Carlos, El
Obelisco, Tres Cruces, Seclantás, Cachi, La Poma, Santa Rosa Tastil, až k Arroyo
Inca Huasi a dále na sever až k El Moreno. Variabilita druhu je poměrně velká, dá se
říct, že za každým kopcem je jiná forma, často i na stejné lokalitě nelze najít dvě
stejné rostliny (viz přiložené fota). Děkujeme přednášejícímu za příjemně strávený
večer.

ukázka variability na lokalitách Gymnocalycium spegazzinii

ukázka variability na lokalitách Gymnocalycium spegazzinii
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PF 2012
Redaktor Ostníku přeje všem čtenářům a spolupracovníkům do Nového roku
2012 především hodně zdraví, štěstí a spokojenosti, kromě jiného také hodně
zajímavých a poutavých článků v Ostníku a v neposlední řadě hodně radosti
s milovanými kytičkami.

Obrázky našich členů
Gymnocalycium rauschii H.Till & W.Till
Rostlinu popsali nedávno Hans Till a jeho syn Walter Till v holandském časopisu Succulenta
roku 1990. Kvete už jako poměrně malá rostlina o průměru asi 2 cm, brzy zjara, pěknými růžovými
květy. Ve sbírkách není rostlina moc rozšířená i když pěstování nečiní větších potíží.

Kvetoucí kaktusy ve sbírce pana Hartmuta Kellnera z Dessau
Na letošním setkání kaktusářů Pobeskydí, měl přednášku o hybridách echinopsisů pan
Hartmut Kellner z Dessau. Dne 10. září 2011 jsme jeho sbírku navštívili a viděli jsme ještě spoustu
kaktusů kvést. Hybridy mají nádherné, velké květy, často s několika odstíny barev. Asi by chtělo sbírku
navštívit v době kvetení, to musí být teprve paráda. Pan Kellner nebyl v Ostravě poprvé, jezdíval zde
v době spolupráce mezi našimi a německými kaktusáři už asi před 30 léty. Zvláště si jej mohou
pamatovat pěstitelé z Porubské organizace. (foto Lumír Král 2011)

Informace
--První přednášku v Novém roce, 2.1.2012 přednese p. Bedřich Lichý o své cestě po Mexiku.
--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
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Kvetoucí kaktusy ve sbírce pana Hartmuta Kellnera z Dessau

ještě v září při naši návštěvě v Dessau kvetlo ve sbírce pana Kellnera hodně kaktusů (10.9.2011)

pan Hartmut Kellner z Dessau se zabývá hybridizací kaktusů, své pěstitelské umění předvedl letos
s přednáškou kvetoucích hybrid echinopsisů na Pobeskydí v Čeladné (foto: KL 10.9.2011)

