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Lobivia kuenrichii Frič, Arg. Questa del Obisto (foto KL 12.1.2012)

Z naší činnosti
Dne 5.3.2012 proběhla schůzka, na kterou přijel milý host z Brna Ing.
Stanislav Stuchlík, aby představil 2. část přednášky o rodu Notocactus. Před půl
rokem dne 5.9.2012 jsme viděli první část o největším podrodu tohoto rodu.
Tentokrát byla přednáška zajímavější, neboť jsme viděli několik menších podrodů,
zahrnující pěkné druhy. Viděli jsme např. zástupce rodů Eriocactus, Wigginsia či
Notobrasilia. Do podrodu Notocactus je zařazen už zmíněný rod Eriocactus
s pěknými druhy N. claviceps, leninghausii, magnificus, warasii, ampliocostatus,
grossei, nigrispinus nebo schumannianus.
Podrod Brasilicactus zahrnuje jen dva druhy N. graessneri a haselbergii, tyto druhy
byly dříve hojně pěstované, dnes ve sbírkách téměř chybí. Podrod Malacocarpus
zahrnující zmíněný rod Wigginsia s několika druhy a jejich varietami – N. erinaceus,
langsdorfii, neoarechavaletae, neohorstii, sellowii, sessiliflorus, turbinatus. Zástupci
posledního podrodu Notobrasilia nejsou ve sbírkách často vídány, neboť nesnášejí
pěstitelské přehmaty. Tak podívejme se na tyto vzácnosti, patří sem např. N.
alacriportanus, brevihamatus, buenekeri, catarinensis, rechensis. Vše bylo doplněno
nádhernými snímky kvetoucích rostlin ze sbírky, ale i kaktusů na původních
lokalitách. Děkujeme našemu přednášejícímu za skvělý odborný výklad, přednášku
na téma jednoho rodu jsme už dlouho neviděli, bylo to příjemné zpestření našich
schůzek.

Obrázky našich členů
Lobivia kuenrichii Frič
Opravdu nádherná, malá lobivie, vyskytující se na přejezdu hor ve výšce nad 3000 m.
Objevili jsme ji na dvou místech a dokonce kvetly. Barva květů je dost variabilní od růžové,
přes oranžovou až po tmavě červenou. Nad zem vyčnívá jen temeno rostliny s drobnými
trny, zbytek je pod zemí. Brání se tak drsnému, chladnému, horskému podnebí, které jsme
zde vždy zažili. Ve sbírkách rostliny vyžadují hodně slunce a větrat, v zimě zcela po suchu.

Gymnocalycium spegazzinii var. major Backbg.
V letošním roce jsme opět na cestách po Argentině navštívili několik lokalit
Gymnocalycium spegazzinii Britton & Rose. U vesnice El Carmen je známá lokalita
Gymnocalycium spegazzinii var. major Backbg. Otázku zda je tato varieta popsaná
Backebergem platná nebo neplatná necháme stranou a podíváme se přímo na zmíněnou
lokalitu. Letošní cestu poznamenaly silné bouřky a nevyhnulo se to ani lokalitě El Carmen.
Voda z hor smetla po jedné bouřce toto naleziště v šířce asi 500 m. Bouřka zde má velkou
sílu, voda sebou bere vše co jí zavazí v cestě, kamení keře i kaktusy. Vesnice v údolí byla
zavalena kamením až po střechy domů, všude se povalovali vytrhané keře i kaktusy.
Buldozer odhrnoval naplavený štěrk kolem zasypaných domků. Spegouši leželi po zemi,
některé zasypané štěrkem, ale všechny se snažily zachránit kvetením. Některé květy
vyrážely z pod štěrku a ukázaly jakou mají sílu pro záchranu nové generace. Doufejme, že
za pár let bude tato lokalita opět obnovena. V místech, kde voda netekla, rostlo
Gymnocalycium spegazzinii var. major v dostatečném množství a dokonce jsme posbírali i
nějaká semínka. Pěstování ve sbírce rostliny nečiní větších potíží, pokud se dodrží
pěstitelské zásady.
Král Lumír

Z literatury
Kakteen und andere Sukkulenten č. 8 / 2009
Titulní stránku zdobí parádní snímek kvetoucí Matucana intertexta,
vyvolávající ve mně vzpomínky na nezdařený výsev těžce a draze získaných semen
této matukány. Dnes mohly její žluto-oranžovo-červené květy zdobit sbírku.
Čeleď šruchovitých (Portulaceae) má svými sukulentními listy a ztloustlými
stonky i kořeny dosti společného a kaktusy. Z pěstitelsky zajímavých osmi rodů si
autor J. Lüthy vybral málo známý rod Phemeranthus, často zařazovaný do rodu
Talinum. Doporučuje jeho pěstováni všem zájemcům o volnou kulturu sukulentů
v evropském klimatu. Na vhodném stanovišti snadno rostou, nepotřebují větší prostor
a krásně kvetou. Lze je pěstovat mezi zimovzdornými kaktusy, na skalce mezi
příbuznými lewisiemi, v korýtku za oknem. Název rodu má základ v řečtině
(ephemeros – krátce žijící; anthos – květ), protože květ vydrží jen jedno odpoledne.
V USA, kde je rod domovem, má lidový název fameflower - „květ slávy“, protože
sláva také dlouho netrvá. Období kvetení však trvá i několik týdnů, takže nízké,
kompaktní keříky, jsou působivou okrasou. Podle autorových zkušeností nejlépe se
daří v propustném substrátu s ochranou před déle trvajícím deštěm, sněhová
pokrývka nevadí. Ve skleníku se však vytahují a málo kvetou. Snadno se množí na
jaře zakořeňováním odřezků a výsevem semen, rostliny jsou samosprašné.
Phemeranthus brevicaulis (alias Talinum pulchellum) má 5 - 10 cm vysoký
zdřevnatělý stonek, řepovité kořínky, až 2,5 cm dlouhé, zelené, válcovité listy a
fialové květy o Ø 2,5 cm. Phemeranthus sediformis (čili Talinum okanogenense –
podle údolí Okanogan v kanadské Britské Kolumbii) roste v poměrně malém areálu
na stěnách skal, je ohrožený a chráněný druh. Keříky s válcovitými, cca
centimetrovými lístky a ztloustlými kořínky zdobí od konce dubna do července bílé
květy o Ø 1 cm (6 snímků).
Milovníci divoce vytrněných kaktusů si přijdou na své při cestě na sever Čile.
Téměř pustá, silně vyschlá kamenitá poušť je ostrůvkovitě porostlá polštáři
Maihueniopsis camachoi. Dále na sever při Baños de Puritána začíná rozsáhlá
oblast s řídkým porostem sloupovitých cereusů, především Echinopsis
(Helianthocereus, Trichocereus) atacamensis, Echinopsis tarijensis, Browningia
candelaris, Oreocereus leucotrichus, Echinopsis formosa a Maihueniopsis
glomerata. Domorodci využívají cereusy jako stavební a palivové dříví. Na 17
snímcích jsou i květy těchto hrozivě vyhlížejících kaktusů.
Seriál „Doporučené kaktusy a sukulenty“ zobrazuje a píše o: Lobivia
varispina (synonyma jsou Lobivia ferox, Lobivia longispina, pochází z bolívijských
velehor, neodnožuje, má krátké, přiléhavé trny, řepovitý kořen, červený květ s bílým
hymen v jícnu. Od listopadu do března naprosté sucho, teploty do 12 °C sta čí,
minerální a propustný substrát); Echinocereus viereckii subsp. huastecensis (má
dlouhé, téměř bílé trny a fialové květy o Ø až 12 cm, objevující se brzy na jaře.
Výsluní v létě, pravidelné hnojivé zálivky, v zimě sucho a teploty pod 10 °C. Množí se
odnožemi a semeny); Cumulopuntia boliviana subsp. dactylifera (dříve řazena
mezi tefrokaktusy, roste v Argentině, Bolivii a Peru ve velkých skupinách. Sytě žluté
velké květy mají hlavy již od 14 cm v průměru. Zimova chladně, suše a na světle.
V létě slunce, větrané stanoviště, pro řepovitý kořen vyžaduje hlubší kořenáč
s propustným substrátem, přihnojovat. Množí se odnožemi); Mammillaria beneckei
(synonyma jsou Mammillaria balsasoides, Mammillaria nelsoni, teplomilná odnožující

mamilárie s neobvykle velkými a zbarvenými květy. Pochází z Mexika, vyžaduje
propustný substrát, přiměřenou zálivku, suché zimování s teplotami nad 10 °C. Na
slunci pokožka zrudne); Sinnigia eumorpha (hlíznatá gloxínie z Brazílie. Horní část
má vyčnívat nad úroveň výživného, písčitého substrátu. Vegetačním klid od listopadu
do března, uchovat v suchu při nejméně 10 °C, shodí listy a výhony, v lét ě pravidelná
hnojivá zálivka. Množí se semeny); Pleiospilos nelii (lidově „živá žula“ pochází ze
západu Jižní Afriky. Daří se na slunném mstě s ochranou před dešti, nesnese trvaleji
vlhký substrát. Zalít až po úplném vyschnutí substrátu. U nás kvete několik dnů
koncem zimy, květ kopretinového tvaru silně voní. Množí se semeny).
Euphorbia opuntioides ze stonku vyrůstá větší počet až 20 cm dlouhých
článků tvořících řídkou korunu. Články mají 2 - 3 hrany, jsou srpkovitě vykrajované,
na hranách mají dvojice červenohnědých, 2 - 15 mm dlouhých trnů. Tmavě šarlatové
květy vyrůstají na bázi trnů, jsou masité o Ø cca 6 mm. Pochází z Angoly kde roste
v trávě na skalnatých loukách a řídkých lesích. Ve skleníku vyžaduje velmi světlé
stanoviště, možno-li výsluní, hrubší propustný substrát ze zvětralé žuly, pemzy a
zeminy pro kaktusy. V zimě absolutní sucho a teploty 10 °C. P ěstovat v keramické
misce nebo v závěsném košíku, chránit před delším vlhkem. Množí se odřezky
článků, které snadno zakořeňují (2 snímky).
Harrisia adscendens (= rostoucí vzhůru) byla popsána již 1908. Výhony o Ø
až 5 cm jsou až 8 m dlouhé, vzpínají se po podpoře v okolí, nebo se plazí při zemi.
Mají 7 - 10 žeber členěných hrboly, na nichž jsou řídce rozloženy areoly s bílou až
šedou plstí. Z nich rostou trny (3 - 10) asi 1 – 3,5 cm dlouhé, tuhé, šedé s tmavší
špičkou. V noci se rozvíjející květy jsou čistě bílé, trychtýřovitého tvaru, až 25 cm
dlouhé, s dlouhou čnělkou a nažloutlou bliznou. Pochází z brazilských států Bahia a
Pernambuco. Ve skleníku vyžaduje prostor, běžnou půdu pro kaktusy s přídavkem
humusu. Předčasná jarní zálivka vede k opadu poupat, teploty v zimě nemají
klesnout pod 10 °C. Snadno se množí řízky a semeny (dva snímky).
Velkočeleď Stapeliinae má dnes asi 35 popsaných samostatných rodů a jistě
popisů ještě přibude. Ulrich Meve píše o dvou nových, v posledních 10 letech
popsaných rodech. Z aridních oblastí Namibie pochází rod Baynesia, na ostrově
Sokotra v Indickém oceánu rostou příslušníci rodu Socotrella. Pravděpodobně po
detailnějším prozkoumání, zejména vyšetřením DNA, dojde ke slučování a
přepisování názvů těchto rodů. Baynesia lophophora je dosud jediný druh rodu,
nalezený v Baynes Mountains při hranicích Namibie s Angolou. Má 3 - 8 cm dlouhé
výhony o Ø 0,5 - 1,2 cm, na povrchu nepravidelně členěné na různotvará políčka
sytě zelené pokožky a hrbolky s krátkým hrotem. Roste v trávě, lehce se najde
v době květu. Drobná kvítka připomínají tvarem i barvou miniatury květů gloxinií.
Také Socotrella dolichocnema je jediným druhem svého rodu. Byla objevena roku
2002 a znovu nalezena a popsána roku 2006 v americkém časopise Cact. Succ.
Journal českými autory (M. Řičánek, P. Hanáček). Opět jde o malou rostlinu tělo
max. 5 cm dlouhé a 4 - 8 mm silné, s poměrně velkým (Ø 25 mm), sytě žlutým
květem, intenzivně vanilkově vonícím. Obě novinky u nás dobře rostou, kvetou a jsou
hledaným zpestřením sbírky sukulentů (4 snímky květů).
Poslední článek přináší podrobný popis novinky: Lobivia krahn-juckeri,
pocházející z regionu Turuchipa v bolivijské provincii Linares, dept. Potosí. Od
příbuzné Lobivia lateritia se liší zpravidla menším tělem, sklonem k odnožování,
obvykle delšími středními trny, většími květy o Ø 5 - 8 cm. Charakteristickou
zvláštností je pestrá barva květů na stejné lokalitě. Mimo žluté, oranžové, červené a
karmínové, může být i čistě bílá, nebo květ má různobarevné proužky. Některé kusy
mají květy s nápadně velkým květním lůžkem. Celkem 19 obrázků zachycuje

naleziště, různé vytrnění a květy, včetně tří makrosnímků povrchu semen. Kdybych
měl ještě možnost pěstovat lobivie, určitě bych po této novince zatoužil.
MUDr. Vladimír Plesník

Z kapsáře starého kaktusáře – 31.
V dobách mého kaktusářského mládí vznikaly specializované skupiny – sekce
– zájemců o určité rody kaktusů, nebo o úseky kaktusářské činnosti. Život některých
byl jepičí ať pro nedostatek spřízněných členů, nebo zásluhou moci vyšší, která
cíleně omezovala špatně kontrolovatelné akce. Myslím, že příkladem může být práce
přítele Cichry při sběru archiválií o činnosti jednotlivých kaktusářských organizací.
Jiné sekce vydržely tak dlouho, jak dlouho stačily síly jejich hlavnímu organizátorovi.
Vzpomínám třeba přítele Zubra z Vyškova a jeho dodnes nedoceněnou snahu o
hlubší poznávání rodu Coryphantha. Mimo poskytování rostlin a semen koryfant
připravoval a psal také speciální články s popisem vybraných druhů koryfant,
provázeným také jejich kvalitními diapozitivy. Mnohem více je známo o parodiofilech
(př. Jelínek z Liberce), nebo o dodnes existujících notofilech, gymnofilech a dalších.
S určitou závistí však dneska čtu o odborné literatuře, kterou vydávají členové
tzv. pracovních skupin Německé kaktusářské společnosti DKG. Pod názvem EPIG
vydává Arbeitsgruppe „zájemců o epifytické kaktusy“ 2 - 3 x do roka časopis,
obsahující články o taxonomii a pěstování těchto kaktusů, včetně řady snímků a
kreseb „epikaktusů“. V 63. čísle EPIG z roku 2009 jsou například zveřejněny články o
Epiphyllum angulifer, jeho pěstování a křížencích, o nově objevených a
vypěstovaných rostlinách (Epiphyllum HU 998 ¨Werner Uebelmann‘, Epikaktus
‚Space Rocker‘) o hybridách selenicereusů, hylocereusů, o mezirodovém kříženci
mezi rody Schlumbergera a Hatiora, nebo o letní volné kultuře epifyticky rostoucích
kaktusů.
Pracovní skupina „Freundeskreis Echinopseen“ vydává dvakrát do roka
časopis ECHINOPSEEN, zabývající se pěstitelskou i poznávací stránkou rodů
Echinopsis, Lobivia, Sulcorebutia, Rebutia atd. Čtenář najde v 2. čísle 2009 např.
popis nového echinopsisu z Bolivie (Echinopsis millarensis – WR 293) s nápadnými
středními trny, informace o lobiviích ze severu Čile (L. ferox, chilensis, Soehrensia
uebelmanniana), portrét L. caineana, Soehrensia spec. nova z Quebrada de
Clachaquies, pojednání o žlutě kvetoucích digitorebuciích, o Rebutia borealis, nebo o
pravděpodobné hybridě rebucie, která se dělí dichotomicky.
Obě tato periodika mají formát A5, jsou tištěna na kvalitním křídovém papíře a
jsou bohatě ilustrovaná, většinou barevnými snímky. Bližší informace o uvedených
pracovních skupinách, o jimi vydávaných periodicích, stejně tak o možnosti jejich
získání, lze získat na adrese: http://www.dkg.eu a na e-mailové adrese: gs@dkg.eu
MUDr. Vladimír Plesník

Uvězněni na Termas Fiambala
Letošní cesta byla opravdu trochu jiná než v jiných létech, neboť téměř každý
večer přicházely intenzivní bouřky. Nadmíra vody vymlela mnoho cest a často jsme
projížděli velkou vodou. Pokaždé jsme však přírodní překážky nemohli projet a
museli jsme se vrátit. Proto jsme spoustu plánovaných lokalit nemohli navštívit. Měli
jsme informace o nejsevernějším výskytu Gymnocalycium spegazzinii u vesnice El
Moreno, ale ani jedna ze tří příjezdových cest do kopců na lokalitu nebyla sjízdná.
Lokalita El Carmen, kde roste Gymnocalycium spegazzinii var. major, byla
spláchnutá z hor a totálně zničena po bouřce v šířce asi 500 m. Podobná situace
nastala i jiných případech a proto jsme museli hodně improvizovat.

Gymnocalycium spegazzinii var. major Backbg., El Carmen 2007

Jelikož jsme měli trochu času, tak jsme opět zajeli na Termas Fiambala, na
který jsme museli udělat malou zajížďku. Kdo by si nechal ujít teplou lázeň
v termálních pramenech, které jsme znali už z předcházejících cest. Příjezdová cesta
je známá svými nádhernými, velkými, divoce vytrněnými koulemi Tephrocactus
alexandrii. Při příjezdu na Termas Fiambala v pozdních odpoledních hodinách bylo
ještě všude plno lidí, kteří zde trávili své letní dovolené. Místní se za šera vraceli
domů. Po příjezdu jsem zašel ihned do známé místní restaurace na pivko, abych
v tom horku zahnal žízeň a dal si něco drobného na zub. Mezitím se balnearium
trochu vylidnilo a šli jsme se vykoupat do teplých bazénů. Po skvělé koupeli jsem si
vyhledal pěkné místo na postavení stanu a ještě jednou se šel už za tmy vykoupat.

Už v tuto dobu se nad horami začaly stahovat černé mraky a hrozily pěknou sprškou.
Pršet však začalo až ráno, ještě jsem stačil za mohutného bouření sbalit za sucha
stan a všechny věci. Ve volné chvilce jsem stačil ještě u parkoviště najít první
Blossfeldia liliputana, to však už začalo drobně pršet a další se nedají hledat. Martin
balil věci už za deště a pak se vydal na ranní koupel.

Tephrocactus alexanderii, Termas Fiambala

V tom se vše změnilo v silnou bouřku, dokonce začaly padat krupky velikosti
hrášku. Když Martina jedna zasáhla do hlavy, tak rychle přiběhnul do auta. Lije
vyloženě tady nad horami, při pohledu do údolí vidíme svítit sluníčko. Jak bouřka
přišla, tak rychle zase odešla. Už jsme se chystali k odjezdu, když v tom přijeli z údolí
lidé a říkali, že už je cesta do městečka Fiambala neprůjezdná. Celou situaci potvrdil
i správce balnearia, který nám sdělil, že to bude průjezdné „maňana, maňana“, což
zde znamená: zítra, pozítří možná popozítří, když však budou mít silničáři trochu
štěstí mohli by to zvládnout do večera, do 19. hodiny. Opět musíme improvizovat a
vymyslet co s volným časem. Bohužel koupání jsme vyloučili, neboť z hor se valila
hustá kalná voda připomínající kafe se spoustou špíny a nepěkné pěny. Po vyjasnění
jsme šli prozkoumat kopce plné obrovských skal směrem k horkému pramenu a ještě
výše. Šplháme se do prudkého kopce a nahlížíme do každé pukliny ve skalách. A
měli jsme úspěch, v každé třetí špáře jsme nějakou malou blossfeldii našli. Někde
jednu, dvě nebo hned několik vedle sebe. Bohužel žádná rostlina nekvetla a neměla
ani žádné plody. Hlavně, že víme kde rostou. Že zde rostou blossfeldie, jsme se
dověděli až po prvních návštěvách od Franz Kühhase, tak jsem byl rád, že to zde
můžeme důkladně prozkoumat.

Blossfeldia liliputana rostoucí ve štěrbinách skal na Termas Fiambala

vlevo: Blossfeldia liliputana, vpravo: zajímavé forma Echinopsis leucantha

vymletá příjezdová cesta na Termas Fiambala 2012

Při výstupu do skal zde roste několik dalších zajímavých rostlin. Kromě
velkých trsů hechtií také kaktusy, jako Echinopsis leucantha, velká, zajímavá forma
nebo Tephrocactus weberii apod. Prozkoumali jsme ještě druhou stranu kopce, směr
vyhlídka, odkud je vidět nádherný pohled na celé údolí kolem Fiambaly.
Odpoledne už jsme neměli co prozkoumávat, koupat se stále v kalné vodě
nedalo, více méně jsme se už dost nudili. Občas to některý z návštěvníků nevydržel
a jel se podívat jak práce na silnici pokračují. Následně se vrátil zpět a referoval jak
to vypadá. Připadali jsme si jako vězni, odkud není úniku. Jak říkal ráno správce,
přijelo v 19. hodin nové, neznámé auto. Vystoupilo několik lidí a sdělili všem, že
s trochou štěstí bychom mohli projet po provizorně zprovozněné cestě. Okamžitě
startujeme auto a jsme mezi prvními, kdo sjíždí z kopce. Před námi jelo jen jedno
auto, které trochu zapadlo, ale hned ho vytáhli. My jsme projeli bez problému, vyfotil
jsem si vymleté cesty a odjížděli rychle pryč, zvláště když se opět nad horami objevili
černé, bouřkové mraky. Nechtěli bychom zde strávit další den nebo dva, i když je
krajina kolem nádherná. Třeba někdy příště k nám bude příroda přívětivější.
KL

40 let KK Frýdek-Místek
Před 40. léty dne 26. 4. 1972 byla ve Frýdku-Místku založena nová
kaktusářská organizace, patnácti členy, kteří dojížděli na schůzky do Ostravy.
Postupně se počet členů zvyšoval až na 60 členů. Po roce 1989 se počet členů
snížil, ale to byl problém všech kaktusářských Klubů v této době. Dlouholetým
předsedou Klubu byl zakládající člen Mgr. Jaroslav Žwak, který se bohužel nedožil
40. výročí frýdeckého Klubu. Funkci předsedy v současné době zastává Ing. Jaromír
Chvastek, který byl v osmdesátých letech i předsedou Ostravské kaktusářské
organizace. Dnes se na schůzkách schází kolem 30 členů. KK Frýdek-Místek
vykazuje stále bohatou kaktusářskou činnost. Už po založení svého Klubu začaly
pořádat autobusové zájezdy do sbírek po celém Československu, dodnes pořádají
pěkné výstavy kaktusů, známí frydečtí pěstitelé paní Chmelová, Nedorost nebo Žwak
pravidelně vystavovali ještě několik roků své rostliny na výstavách kaktusů a jiných
sukulentů v Ostravě. Několik významných ocenění získali kaktusáři z Ostravska na
Floře Olomouc, mezi nimi např. Milan Pavel, Lubomír Polášek nebo Jaroslav Žwak.

vlevo: Jarda Žwak a Eliška Chmelová uvítali ve skleníku kaktusářku (uprostřed) z bývalé NDR 1981
vpravo: vpředu Vláďa Samiec z FM na výstavě kaktusů v Ostravě roku 1974

dlouholetý předseda KK Frýdek-Místek ve svém skleníku 1981

předseda ZO kaktusářů v Ostravě Ing. Chvastek a předseda kaktusářů v Gräfenhainichen (NDR)
Jozef Pickert podepisují v roce 1982 smlouvu o spolupráci, vpravo Milan Tůma.

zahraniční host Alfred Lau přednášel ve Frýdku-Místku roku 2001

Spolupráce mezi oběma blízkými Kluby pokračuje dodnes. Kladným příkladem
je např. setkání kaktusářů pod názvem Pobeskydí, které začalo v roce 1994 nebo
autobusové zájezdy do sbírek. Z významných akcí pořádané KK Frýdek-Místek lze
vzpomenout např. schůzi Výboru sekce přátel kaktusářské literatury, které jsem se
zúčastnil dne 25.11.1989 nebo přednáška Alfreda Lau v roce 2001. Ještě před
změnou systému vyrazili jako první kaktusáři v roce 1987 Jaromír Chvastek a
Jaroslav Žwak do Mexika. Později na cesty za kaktusy vyrazili ještě několikrát. Dnes
je v KK Frýdek-Místek hned několik cestovatelů, namátkou vzpomenu např. pověstné
cesty Ivo Žídka na Madagaskar. Úspěšné jsou letní schůzky ve sbírkách členů
s občerstvením.
Činnost KK Frýdek-Místek za posledních 40 let byl opravdu hodně bohatý.
Zásluhou dlouhodobě dobrých funkcionářů a organizátorů se Klub zasloužil o rozvoj
kaktusářství v celém regionu a nejen zde, sahá až za hranice naší republiky. Přejeme
všem pěstitelům a přátelům z nedalekého KK Frýdek-Místek do další čtyřicítky hodně
pěstitelských úspěchů a kaktusářských akcí, ale hlavně, aby kytičky dělali všem jen
radost a potěšení.
KL

Opustil naše řady
Mgr. Jaroslav Žwak (2.11.1941 – 6.3.2012)
Po naši březnové schůzce přišla
smutná zpráva, že nás po dlouhé a
těžké nemoci opustil známý pěstitel
z Frýdku-Místku Mgr. Jaroslav Žwak ve
věku 70 let. Jardu jsme znali jako stále
se usmívajícího, milého kamaráda,
který nezkazil žádnou zábavu. Poznal
jsem ho hned v první půli 70 let, kdy
každoročně vystavoval v Ostravě své
kaktusy, které byly vždy ozdobou.
Legendární byli jeho vyselektované
dlouhotrné Thelocactus rinconensis
s tmavými i světlými trny, s kterými
získal několik ocenění např. na výstavě
Flora Olomouc. Původně ostravský
člen stál u založení nové kaktusářské
organizace ve Frýdku-Místku v roce
1972, kde byl následně dlouhá léta
jejím předsedou. Jako učitel měl dar
slova, jeho přednášky měly šmrnc a
dodnes jsou nezapomenutelné. Jako
první vycestoval s Jardou Chvastkem
v roce 1987 do Mexika a splnil si tak
svůj sen podívat se na naleziště
kaktusů. Později se podíval také do
Argentiny a Chile. Jarda byl vynikající
pěstitel, který se rád podělil se svými

zkušenostmi, byl dobrý organizátor, ale
hlavně milý člověk a kamarád. Frýdečtí
kaktusáři tak ztrácí osobnost, která
přivedla nejednoho z nich ke kaktusům
Čest jeho památce !

Fotoalbum členů KK Frýdek-Místek

Barčák Josef, Brunclík Jan, Zemánek Pavel, Bůžek Stanislav

Čejka Vlastimil, Filipec Jiří, Goldmann Herbert, Goldmannová Marie

Helstein Ladislav, Chmelová Eleonora, Klímek Oldřich, Křivák Miroslav

Kupčák Petr, Kupčák Miroslav, Ligotský Jiří, Ligotský Petr

Pos Milan, Sitek Jan, Žídek Ivo, Žwak Jaroslav

Kostelník Zdeněk, Kovalová Hanka, Nedorost Zdeněk, Stýskal Vladimír

Lančová Marie, Haník Vladimír, Pokorný Jiří, Samiec Vladimír

Buriánek Ladislav, Petroš Oldřich, Nytra Norbert, Adámek Petr

Informace
--7.5.2012 – přednáška: Ing. Kolařík z Brna – Národní parky USA
--4.6.2012 – přednáška: Josef Barčák - Mexiko 2011
--25.-27.5.2012 – zájezd do sbírek na Slovensku
--6.-8.6.2012 – výstava kaktusů
--22.-24.6.2012 – setkání kaktusářů Pobeskydí 2012
--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
--Aktualizované informace najdete na internetových stránkách Klubu: www.pavko.cz/kko
--Nové osobní stránky: www.lumirkral.webnode.cz
Klub skalničkářů Adonis Ostrava pořádá v Domě zahrádkářů v České ulici 10/A, v Ostravě - Zábřehu
několik výstav, spojených s prodejem rostlin a poradenskou službou pro každého. Výstavy jsou
otevřené od 9 do 17 hod.
--5.4. - 6.4. 2012
- předjarní výstava skalniček
--25.4. - 27.4. 2012
- hlavní výstava skalniček
--11.5. - 12.5. 2012
- květnová výstava skalniček a minidřevin

Jak jste dopadli se zimováním kaktusů?
Zima si letos s námi trochu zalaškovala. Teploty náhle klesly kolem - 20°C a trvaly n ěkolik
dnů. Ve skleníku, kde mám kaktusy, mám k dispozici jen elektřinu, kterou zajišťuji patřičné teploty. Je
to velké riziko, ale bohužel se s tím nedá nic dělat. Zavést plyn do zahrádkářské osady je
nerealizovatelný. Problém nastává v době, kdy z nějakého důvodu vypne elektrický proud. To se stalo
po dlouhé době i letos, navíc jsem nebyl v tuto dobu doma. Skleník mi hlídal Vláďa Skoumal, kterému
jsem tak přidal hodně starostí. Pravděpodobně zapnuly dvě topení najednou a vyhodily pojistku. Tak
se stalo, že kaktusy byly bez topení asi celý den a noc. Na teploměru maximum-minimum zastavila
teplota na -16°C. Výsledek se vždy dostaví až po vy tahování kaktusů na letní stanoviště. Je pravda,
že několik kaktusů pomrzlo, ale nebyla to vůbec žádná pohroma. Vyhodil jsem jen asi 20 zmrzlých
rostlin, vše ostatní mrazy přežilo. A co vy, jak jste přezimovali své kaktusky? Napište své poznatky. KL

Adresy autorů:
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz
MUDr. Plesník Vladimír, e-mail: vplesnik@volny.cz
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Gymnocalycium spegazzinii major, zničená lokalita El Carmen po bouřce 2012

