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Aloe východní Etiopie
Pod pojmem východní Etiopie si můžeme vybavit rozsáhlou oblast, která
zahrnuje regiony afarský, hararský, somálský a částečně amharský. Z botanického
pohledu byl vytvořen floristický region Harenge, se kterým se můžeme setkat
v odborných botanických publikacích a který zahrnuje východoetiopskou akáciovokomiforovou buš.
Oblast Harenge začíná u Rift Valley, zahrnuje celou etiopskou vrchovinu a
končí u hranic Somalilandu. Charakteristickou základní vegetací jsou suchu odolné
dřeviny, byliny a zejména pak sukulentní a kaudexní rostliny. Nejběžnějšími
dřevinami jsou různé druhy akácií, jmenovitě pak Acacia bussei, A. drepanolobium,
A. seyal a A. tortilis. Dalšími dominantami jsou Croton dichogamus a Euphorbia
candelabrum (č. Euphorbiaceae). Podrost tvoří traviny rodů Panicum, Heteropogon,
Setaria a Hyparrhenia. V travinách můžeme spatřit výhony zástupců Cucurbitaceae
nebo barevné listy rostlin z čeledi Hyacinthaceae, kdy mne osobně nejvíce zaujaly
Ledebouria kirkii, L. somaliensis a zeleně kvetoucí Albuca abyssinica. Milovníky
sansevierií potěší početné populace Sansevieria ehrenbergii, S. phillipsiae a S.
forskaoliana. V regionu Harenge se vyskytuje 16 druhů aloí z celkového počtu 45
taxonů rostoucích v Etiopii.
Patrně nejběžnější aloí je nezaměnitelná Aloe megalacantha včetně subsp.
alticola. A. megalacantha tvoří kmínek, na jehož konci je růžice až 80 cm dlouhých a
dolů stočených listů. Pokožka je zelená až modrozelená a v mládí může být
tečkovaná. Tento sukulentní keř má na okrajích listů výrazné zuby. Délka i větvení
květního stvolu je variabilní, stejně tak je různorodá i barva květů. Přibližně 3 cm
velké květy mohou být žluté, oranžové i šarlatové, kdy různobarevně kvetoucí rostliny
mohou růst i těsně vedle sebe a neexistuje zde žádná geografická bariéra. Popsaná
subsp. alticola se vyskytuje v nadmořských výškách nad 2100 metrů a od typových
rostlin se odlišuje markantně řídkými hrozny květů. Semenáče a mladé odnože A.
megalacantha bývají šedivé a rostou dvouřadě. Teprve po vytvoření základního
kmínku se listy začnou stáčet do růžice.
Pokud milovník aloí navštíví oblast východní Etiopie, pak chce patrně spatřit
A. mcloughlinii. Typové rostliny pocházejí z jižního sousedství Dire Dawa. Bohužel,
toto město se neustále rozrůstá, na jižním okraji vznikly chudinské slamy a navíc dvě
zbrusu nové cementárny. Typová lokalita je tedy nenávratně zničená. Přesto pokud
pěšky pokračujeme k přibližně 8 km vzdáleným kopcům, nacházíme bohaté populace
Aloe megalacantha, A. trichosantha a ostrůvkovitě i A. mcloughlinii. Rostliny
pozorujeme především v náplavech vyschlé řeky Dachata včetně jejích přítoků a
téměř výhradně rostou ve stínu keřů a stromů. První, co pozorovatele upoutá, jsou
temně zelené, výrazně skvrnité, asi 50 cm dlouhé a 7 cm široké listy. Markantní je
rovněž přibližně 120 cm vysoký, hustě rozvětvený květní stvol. Jelikož všechny tři
zmiňované druhy rostou navzájem v těsné blízkosti a kvetou i ve stejnou dobu, pak
není divu, že se zde běžně vyskytují přírodní kříženci. Nejpočetnější jsou kříženci A.
megalacantha X A. mcloughlinii. Ovšem spatřil jsem rovněž téměř „typovou“ A.
mcloughlinii s obrvenými květy, což nasvědčovalo hybridizaci s A. trichosantha.
A. trichosantha je v oblasti Harenge běžně rozšířena a vždy se jedná o subsp.
longiflora. Samotná temně zelená rostlina není zajímavá ani dekorativní, ovšem
výrazně obrvené květy, květní stvol a dokonce i plody jsou přímo úchvatné. Její
blízce příbuzná A. pubescens má šedivé listy, květy jsou méně markantně chlupaté a
navíc mají dlouhý pedicel.

nahoře: Aloe harlana, dole: Aloe mcloughlinii, Dire Dawa

Pokud zastavíte v podstatě kdekoli okolo hlavní trasy spojující Harar a Tog
Wajaale, pak narazíte na výrazně skvrnité, přisedlé a tuholisté aloe. Jedná se o žlutě
kvetoucí Aloe pirottae, které jsou blízce příbuzné růžově kvetoucím A. mcloughlinii.
A. pirottae zpravidla neodnožuje a netvoří kmínek. Tuhé listy tvoří vzpřímenou až
téměř ježatou růžici, jsou 45 - 50 cm dlouhé a zřetelně bíle tečkované. Tvrdé a
pichlavé okrajové zuby bývají 5,5 mm velké. Květy se nejčastěji objevují v říjnu až
lednu, jsou vždy kanárkově žluté, tvoří válcovité hrozny na bohatě větveném květním
stvolu. Rostliny jsou nenáročné na půdní podmínky. Měl jsem možnost je pozorovat
jak v záplavových oblastech, štěrkových polích i na téměř holých skalách. Blízce
příbuzná A. parvidens je v přírodě na první pohled odlišitelná od A. pirottae podle
široce rozprostřených listů a růžových květů.
Patrně nejohroženější a nejvzácnější aloí z oblasti Harenge je A. harlana.
Taxon se vyskytuje na vápencových výbězích jižně od Dire Dawa. Růžice jsou
přisedlé a tvoří je mramorované nebo skvrnité, asi 40 cm velké listy. Tuhé, hnědé
okrajové zuby lemují hnědý okraj listů. Květní stvol je větvený jen asi třemi rameny a
na konci je hlávkovitý hrozen zářivě vínově zbarvených květů. Druh je podle mne
kriticky ohrožen lidskou činností, ať už se jedná o těžbu hornin nebo rozšiřování
lidských obydlí. A jelikož mi není známo, že by se tento unikátní taxon vyskytoval
jinde než oblasti zvané „Harla“, pak vzhledem ke zjištěné situaci už v budoucnu
nebude moc botaniků, kteří A. harlana spatří ve volné přírodě.
Když jsem v planině blízko osady Fafem u městečka Jijiga poprvé spatřil A.
macrocarpa, byl jsem zaskočen. Nedovedl jsem rostlinu okamžitě zařadit. Jednalo se
o relativně drobnolistou rostlinku, kdy listy měly délku nejvýše 20 cm, byly šedivě
zelené, tečkované a vzdáleně mi připomínaly nějakou velmi drobnou formu A.
lateritia. Malý rozestup zoubků zase ukazoval směr k drobné A. ellenbeckii. Až po
nalezení kvetoucí a plodící rostliny jsem mohl aloi jednoznačně určit a následně jsem
pod keři viděl další a další jedince. A. macrocarpa z oblasti Ogadenu mají listy
nejvýše 15-20 x 3-4 cm, jsou široce rozevřené, extrémně měkké, s množstvím
nepravidelně rozmístěných skvrn, které se navzájem prolínají. Květní stvol je
poměrně dlouhý, až 1 m vysoký, hrozen je relativně řídký a je tvořen růžovými květy.
Pedicel je až 4 cm dlouhý a rovněž válcovitá tobolka je 4 cm velká. Růžice A.
macrocarpa jsem nacházel zpravidla v otevřených planinách pod nízkými keři, rostly
solitérně a jednotlivé rostliny byly od sebe navzájem poměrně vzdálené.
Jednou z rostlin, která je sice v kultuře velmi běžná ne tak v přírodě a kterou
jsem chtěl studovat, byla A. camperi. Povedlo se mi ji nalézt v blízkosti vesnice
Kalubi v podhůří Arba Guru mountains. Zde mě žádné překvapení nečekalo. Ovšem
v nejvyšších partiích Arba Guru jsem nalezl rostliny, které se na první pohled
vyznačovaly velmi masitými, tlustými, hladkými listy a které tvořily převážně přisedlé
růžice. Velmi vzdáleně mi připomínaly A. debrana, tyto aloe ovšem rostou v jiné
oblasti Etiopie. V oblasti východní Etiopie roste pouze jediná aloe s tak tlustými listy,
a tou je Aloe percrassa. Podle popisu tvoří Aloe percrassa vzácně až 50 cm vysoký
kmínek a mají hladké šedozelené až zelené, výrazně tlusté listy. Květní stvol je 60
cm vysoký, větvený 5 - 10 rameny s válcovitými hrozny cihlově zbarvených květů.
Vyskytuje se v nadmořských výškách 2200 až 2700 metrů. Mnou pozorované rostliny
rostly v bujné horské vegetaci, často pod keři a v relativně vlhkém substrátu. Ve
vyšších nadmořských výškách totiž pravidelně kondenzují mlhy a tráva i keře fungují
jako lapače rosy.
Co dodat závěrem? Na všech navštívených místech Ogadenu a Harenge se
při botanizování a fotografování rostlin vždy „odnikud“ objevili domorodci, většinou se
jednalo o skupinky dětí. Zvědavě si prohlíželi, co to ten bláznivý běloch dělá a proč

fotí rostliny, které se nedají sníst. Některé z pozorujících dětí mi následně samy
vyhledávaly a ukazovaly rostliny, které bych patrně nikdy nenašel. Jednalo se o
různé podzemní hlízky, kaudexy, terestrické pryšce. Chytaly mi ještěrky, želvy a
ochotně se s úlovky nechaly fotit. Nikdy jsem se zde nesetkal s projevy nepřátelství
(jako např. na dřívější cestě po Zambii), děti nežebraly peníze, tužky či jídlo (jako
například v Keni) a neomezovaly můj pohyb (jako na mé cestě po jižní Tanzanii). To
jsou patrně důvody, proč cestu po východní Etiopii hodnotím jako svou zatím
„nejpohodovější expedici“ a určitě se sem brzy vrátím.
Roman Štarha (www.aloes.wz.cz)

Z literatury
Kakteen und andere Sukkulenten č. 12 / 2009
Na titulní stránku posledního čísla roku vybrala redakce skutečně působivý
snímek květů Echinocereus lindsayi. Květy nemají pro tento rod typickou zelenou
bliznu, ta je světle karmínová, obklopená věncem žlutých prašníků. Tmavě růžové
okvětní plátky jsou v dolní polovině tmavě karmínové, každý květ se tak podobá
nádhernému šperku.
Na devíti stránkách se 17 snímky probírají manželé Jaintovi „Fascinující živé
kameny v jižní Africe“. Do roku 2009 bylo popsáno asi 88 různých druhů litopsů,
navíc existují různé variety, formy a hybridy. Snaha o navštívení všech, nebo aspoň
většiny přírodních lokalit, na nichž rostou litopsy, je předem ztracená. Navíc na
stejném místě, ve vzdálenosti několika centimetrů, žijí rostliny nepochybně stejného
druhu, ale barvou a kresbou pokožky vzhledově odlišné. Jsou kryty navátým pískem,
kamínky a zbytky travin natolik, že necvičené oko je nepostřehne i když na ně hledí.
Velmi se vyplatí mít sebou průvodce, který prohledávanou oblast dobře zná, protože
samotná znalost GPS lokality zpravidla nestačí. Nedokážu vybrat ze snímků ty
nejhezčí litopsy, pro dokreslení textu snad postačí aspoň pár jmen: Lithops
karasmontana, pseudotruncatella, hookeri, leslii, aucampiae, salicola a jejich variety.
W. Rausch píše o dvou nových lobiviích, které by patřily do Backebergem
zřízeného rodu Acanthocalycium. Rostou jen v Argentině, vyznačují se špičatými
šupinami na květní trubce a prstencem „vlny“ v jícnu květů. Uvádí popis Lobivia
hoevenii Rausch sp. n. a L. kuehhasii Raush sp. n. Prvá má ploše kulovité tělo se
zelenou až modravě šedou pokožkou, s oblými hrbolatými žebry, oválnými areolami
s trochou plsti, se šedo-hnědo-růžovými šídlovitými trny a s červenými, bělorůžově
lemovanými květy. Její naleziště je Santa Barbara. Druhá má tělo kulovité se světle
šedou pokožkou, ostrými žebry na nichž jsou okrouhlé areoly, jehlovité bílé až hnědé
trny. Květ je žlutý s oranžovým lemováním. Naleziště: Carrizal. (3 snímky).
Seriál „Doporučené kaktusy a sukulenty“ zobrazuje a píše o : Parodia occulta
(menší druh z bolivijského Chuquisaca má téměř černé trny, vlnu v temeni a zářivě
červený květ. Semena jsou velmi malá, růst pomalý. Vyžaduje pravidelnou zálivku
s přihnojením, v zimě sucho, teplota ± 0 °C, za slune čných dnů slabý postřik, jinak
snadno ztratí všechny kořeny); Matucana madisoniorum ´Albiflora´ (typ však kvete
červeně, mladé rostliny mají silné otrnění, staré jsou skoro beztrnné. Několikrát
kvetou během léta, bělokvětá forma je ojedinělá, semeny dědičná. Zálivka až po
vyschnutí substrátu, velmi světlé místo, v zimě aspoň +10 °C a sucho); Parodia

gibbulosoides (roste v bolivijské Cochabambě, kultura je obtížná, proto se často
roubuje. Vyžaduje písčitý minerální substrát, pravidelnou zálivku od jara do podzimu,
v zimě sucho a teploty nad 5 °C s ranním orosením); Tunilla tilcarensis (kulturní
forma opuncie s až 13 cm dlouhými trny. Pochází z Jujuy v Argentině. Žluté květy
zdobí již menší kusy, snadno se množí řízky. Hodně světla po celý rok, velké rozdíly
denní a noční teploty a průvan. Krátce snese i -10 °C); Duvalia corderoyi (z Karoo
v jižní Africe. Od jiných klejichovitých se liší poměrně velkými květy s vnitřním
kruhovitým diskem. Pro poléhavý tvar vhodná do misek. Množí se oddělky z větších
polštářů hlav. Stanoviště světlé až polostín, pravidelná zálivka a přihnojení od března
do října. V zimě skoro sucho, teplota nad 10 °C); Conophytum herreanthus subsp.
rex (nemá špičaté listy, jejich hrany jsou oblé a světle červené. Starší kusy tvoří malé
skupiny. Světle fialové květy o Ø až 3 cm má během podzimu a zimy, od března
vegetační klid, omezit zálivku).
Oblastí výskytu rodu Brachystelma je téměř celá jižní Afrika. Ze Zimbabwe
pochází malý geofyt, miniatura tohoto rodu – Btrachystelma dinteri. Má hlízu
v zemi, zelené výhonky a listy zasychají počátkem vegetačního klidu na podzim.
Malé, pěticípé květy o Ø cca 8 mm se hojně objevuji od června do října, slabě
páchnou, jsou posety hnědými skvrnami. Výhony o délce do 10 cm nesou četné
ochlupené lístky. Od konce podzimu do počátku jara je doba vegetačního klidu, růst
začíná i bez zálivky. Naopak v létě vyžaduje plně olistěná rostlina při vyšších
teplotách častou zálivku. Nesnáší však déle zamokřený substrát, riziko hniloby je
velké, stejně jako napadení sviluškami (červený pavouček“). Doporučuje se polovinu
hlízy nechat nad úrovní substrátu, do prvé zálivky přidat fungicid. Množí se semeny,
která jsou však zřídka k dostání (3 snímky).
Schlumbergera opuntioides (dříve Epiphyllum nebo Zygocactus) roste jako
větvící se keř s výhony členěnými na ploché články až 7 cm dlouhé, 3 cm široké a jen
9 mm silné, ve stáří dřevnatí. Tmavě zelená pokožka má na celém povrchu článků
řídce rozložené areoly s trochou bílé vlny. Otrnění je velmi proměnlivé – bílé až
hnědé štětiny o délce cca 3 mm. Zygomorfní květ vyrůstá obvykle na konci
posledního článku, je až 6 cm dlouhý a 4,5 cm široký, tmavě růžové barvy. Roste na
mnoha místech Brazílie v deštných lesích do výšky 2400 m, na stromech i na zemi.
Kultura je obtížná, doporučuje se roubování na Selenicereus. Jednotlivé články lehce
zakoření, ale ve vlhku brzy hnijí. Doporučuje se substrát pro orchideje obohacený o
živiny, menší nádoba aby substrát rychleji vysychal a vydatnější cirkulace vzduchu.
Od května do konce října venku ve stínu a chladnu, letní horka přes 25 °C zastavují
růst, proto je vhodný večerní postřik rostliny. Během zimy má být substrát stále
navlhlý, k nasazení květů dochází v únoru, pak hodně světla (1 snímek).
Mammillaria guelzowiana byla popsána již r. 1928 a pojmenována podle
berlínského obchodníka s kaktusy Gülzowa. Má kulovité tělo o Ø až 7 cm a výšce 4 6 cm, zřídka odnožující. Válcovité bradavky nesou malé, okrouhlé areoly, v mládí se
sporou žlutobílou vlnou, axily jsou holé. Trnů asi 60 - 80, bílé, hladké, 1 - 3 střední,
jeden s červenohnědým, zřídka se žlutohnědým háčkem. Květ je až 5 cm dlouhý o Ø
6 cm, tmavě růžový s bílou čnělkou a nazelenalou bliznou mezi žlutými prašníky.
Pochází z mexické provincie Durango kde roste v hrubozrnném humusu na jižních a
západních stěnách skal nebo kopců ve výšce 1300 - 1700 m. Je mimořádně
choulostivá na krčkovou hnilobu, proto je nutný propustný substrát s vyšším podílem
hrubších minerálních částic a obložení krčku většími kamínky. Na světlém a slunném
stanovišti ochotně kvete, také v zimě by měla mít světlo, sucho a 10 - 12 °C. Množí
se výsevem, semenáčky je vhodné pikýrovat až jsou větší. Varieta robustior má
kratší a silnější krajní trny, 3 - 7 až 25 mm dlouhé střední trny, kultivace je snadnější.

Známá trojice Pereira + Hofacker + Braun zveřejňuje popis nového rodu a
druhu kaktusu z brazilské Bahie. Rozšíření silniční sítě zpřístupnilo dříve pomíjené
oblasti, kde roste rod Bragaia, pojmenovaný podle svého objevitele Alexandra Braga
Nascimento. Bragaia estevesii má odnožující, sloupovité, až 4 m vysoké tělo o Ø 5
cm s řepovitým, až 23 cm dlouhým hlavním kořenem, který je zásobním orgánem.
Vedlejší, až 2,5 m dlouhé kořeny leží při povrchu písku. Trubkovité, cca 4 cm dlouhé
květy se zelenými až červenými sepály vyrůstají na terminální části výhonu s delšími
(až 12 cm), tuhými, žlutohnědými trny. Rod je příbuzný podrodům Mirabella a
Brasilicereus. Na 16 snímcích je zachyceno prostředí a vzhled typické lokality,
otrnění a květy, semeníky a semena této novinky.
Před 3000 lety vládli na území dnešního Peru a Ekvádoru Aymarové, kteří
využívali k náboženským účelům některé kaktusy jako drogu. Pod inkvizitory
zavedeným názvem San-Pedro-kaktus se skrývá Trichocereus pachanoi.
Zachovaných zpráv je však málo, spíše reliéfy pokryté obelisky poskytují informace o
léčivé, nebo omamné úloze této drogy. Na snímcích lze rozeznat pětižeberné stonky,
které prý byly ceněny nejvíce.
Příprava venkovního záhonu pro celoroční volné pěstováni zimovzdorných
kaktusů má na pěstitelově úspěchu rozhodující podíl. Důležitá je dobrá drenáž
záhonu, výběr propustného substrátu a kryt před dlouhodobým deštěm a vlhkem.
Nedoporučuje se velká hustota rostlin, vhodné jsou mezi nimi větší kusy pórovitých
kamenů a orientace záhonů na jih či na jihozápad.
Poslední článek s titulkem „Hybrida echinopsisu ´Othello´“ vyjadřuje nadšení
pěstitele, který se po 12 letech dočkal květu u vlastnoručně spáchané hybridy mezi
Lobivia crassicaulis a Echinopsis obrepanda. Autora chápu, sám jsem několik hybrid
vytvořil a dočkal se jejich květů. Naštěstí to netrvala tak dlouho a troufám si říci, že
květy mých hybrid byly hezčí, než bledě růžovo-oranžový květ na snímku.
MUDr. Vladimír Plesník

Drobničky
♣
Také mezi našimi kaktusáři se najdou členové Německé společnosti kaktusářů
- DKG. Členský příspěvek v roce 2010 činil pro zahraniční členy 35 Euro, platí se
bankovním spojením, kreditní kartou, nebo šekem. Příspěvek zahrnoval také cenu
časopisu KuaS a poštovné.
♣
Stanovy DKG jsou také zajímavým čtením. Obsahují úkoly představenstva
Společnosti (prezident - předseda, 1. místopředseda - jednatel, 2. místopředseda zapisovatel, dále pokladník a tři přísedící: redaktor časopisu, tiskový mluvčí,
pracovník pro styk s místními skupinami), jejich kompetence, odpovědnost za
poskytování či utajování informací o činnosti a za dokumentaci a archivaci dokladů.
♣
Oceňování zasloužilých členů je umění a projev díků. DKG si váží a oceňuje
své členy, celé místní organizace, nebo spolupracující spolky také podle délky
členství. Za jubilejní se považuje 25, 40, 50, 75, 100 a více než 100 let trvající
členství. Jubilant vždy dostává Čestné uznání („Urkunde“), stříbrnou nebo zlatou
jehlici („Ehrenadel“), u příležitosti vzácných padesátiletých a delších jubileí se mu
dostává zvláštních poct („Besondere Ehrung“). Místní organizace dostávají knižní
dary, při stoletém jubileu zvláštní ocenění a finanční odměnu do 200 Euro. Jinou

formou ocenění je udělení ceny Karla Schumanna, zpravidla při výroční celostátní
konferenci, osobám či ústavům, které se nejvíce zasloužily o výzkum, nebo o
ochranu sukulentních rostlin. Cena je nyní dotovaná 1000 Euro. Osoby a organizace,
které mají mimořádné zásluhy o DKG, mohou dostat na této konferenci Čestnou
medaili se svým jménem. Čestné členství uděluje představenstvo DKG svým
zasloužilým členům, osobnostem a institucím za mimořádné zásluhy. Náš „Zlatý
Alberto“ mi připadá méně oficiální, ale lidsky hřejivější i bez té euronáplasti.
MUDr. Vladimír Plesník

Setkání notofilů v Ostravě
V sobotu 1.9.2012 proběhlo v Ostravě po 34 letech setkání notofilů. Současně
v tuto dobu proběhla i schůze našeho Klubu. I když přesun schůzky z pondělí 3.9. na
sobotu 1.9. byl včas několikrát avizován, přišlo jen velmi málo našich členů, celkem
se setkání notofilů zúčastnilo jen 19 osob. Nevím jestli příčinou byl konec prázdnin a
doznívajících dovolených, deštivé počasí, nebo jen zapomněnlivost našich členů.
Mrzí mě, že je pro naše členy zajištěný kvalitní program, o který není bohužel zájem.
Ani hlavní tahák současného největšího znalce z Německa na rod Notocactus pana
Norberta Gerloffa, účast členů na setkání nepřilákalo. Přítomní účastníci se však
dočkali zajímavého programu.
Už v pátek večer se část přátel sešla ve sbírce Ing. Jaroslava Vícha
v Chuchelné a druhá část na zahradě Lumíra Krále při drobném občerstvení a
diskusi do pozdních nočních hodin. V sobotu ráno se program mírně zpozdil, když
hlavní aktéři při odjezdu z Chuchelné zajeli přes hranice do Polska, kde zabloudili. Po
krátkých zprávách o činnosti Notosekce, které přednesl Ing. Stanislav Stuchlík, začal
dopolední přednáškový program.

Výroční zprávu přečetl Ing. Stanislav Stuchlík, překlady přednášek z němčiny zajistil Bohdan Hiekisch.

Asi v 10. hodin začal dopolední blok přednášek, který zahájil zahraniční host
z Německa pan Norbert Gerloff ze všeobecnou tématikou – kaktusy z espinal.
Následovala přednáška Ing. Jaroslava Vícha o kolumbijské rostlině Wigginsia
vorwerkiana. Před obědem přednesl vynikající přednášku o bolivijských fraileích
specialista na tento rod – Ing. Lubomír Berka z Prahy.
Po obědě začal opět s pěknou přednáškou pan Norbert Gerloff, tentokrát o
odnožujících notokaktusech. Ing. Stanislav Stuchlík představil část rodu Notocactus
(tentokrát podrody Brasilicactus, Eriocactus, Brasiliparodia) s vynikajícím odborným
výkladem. Závěr přednášek ukončil Lumír Král o své cestě za brazilskými
notokaktusy v roce 2011, kterou uskutečnil společně s Janem Brunclíkem z Frýdku Místku, ale také s manžely Jitkou a Jaroslavem Víchovými z Chuchelné. Po večeři se
všichni účastníci sešli v blízké restauraci k příjemnému posezení.

při přednášce Ing. Vícha, zleva: Ing. Berka, Žyla, Lichý, Brunclík, vpravo: Jan a Vladimír Haníkovi

účastníci setkání notofilů zleva: Zdeněk Podroužek z Prahy, Petr Kaloč z Frenštátu p.R., Ing. Stanislav
Stuchlík z Brna, Strnad a Josef Králík z Lipníku n.B.

zleva: překladatel z němčiny Bohdan Hiekisch z Ústí n.L., přednášející Norbert Gerloff a Kovář z Brna

Setkání notofilů v Ostravě proběhlo v klidné rodinné pohodě za deštivého
sobotního dne, vše na jednom místě Střední školy Zdeňka Matějíčka v Ostravě –
Porubě, včetně stravy, ubytování i kvalitních přednášek. Dle ohlasů přítomných bylo
letošní setkání notofilů v Ostravě úspěšné. V příštím roce se můžeme těšit na akci
notofilů v České Třebové.
KL

Valná hromada SČSPKS
Jednou za čtyři roky se uskuteční v některém z našich měst Valná hromada
SČSPKS. Poslední proběhla ve Zlíně, letos jsme se projeli na západ do Plzně.
Vyrazil jsem už v pátek dopoledne vlakem s Janem Brunclíkem z FM, abychom se
stačili ještě navečer ubytovat. Na nádraží v Plzni nás vyzvednul Honzův syn Jiří,
který tam pracuje a jezdil s námi po kaktusářských sbírkách. Večer bylo v plánu
posezení na zahradě plzeňského Klubu – Petra Česala. Postupně přicházeli další a
další známí přátelé, aby si u ohně a při pivečku povykládali o svých pěstitelských
zkušenostech. V ochlazujícím se večeru vydrželi jen ti nejotužilejší do pozdních
nočních hodin nebo se přesunuli do blízké restaurace.
V sobotu ráno 15.9.2012 začal před Valnou hromadou a v průběhu celého
dopoledne prodej rostlin. Plzeňští kaktusáři jsou známí svými pěknými výpěstky a
zajímavým sortimentem, ani já jsem neodolal, abych si něco nového nepřivezl do své
sbírky. Valná hromada se zabývala přečtením zpráv za uplynulé čtyřleté období,
které přednesli: činnost Společnosti - Jaroslav Vích, pokladní - Stanislav Stuchlík,
revizní - Ivan Kubát, redakční radu časopisu Kaktusy – Petr Pavelka, archivní sekci –

Jiří Vochozka, za omluveného webmastra Zdeňka Podešvu přečetl zprávu Jaroslav
Vích. Všechny zprávy budou uveřejněné na internetu. Lze jen krátce připomenout, že
SČSPKS zahrnuje 71 klubů z Čech a 10 klubů ze Slovenska. Časopis Kaktusy
odebírá 1735 platících členů. Členská základna Společnosti se stále zmenšuje, staří
členové odcházejí do kaktusového nebe a noví členové se nehlásí. Veškeré
informace o pěstování kaktusů a jiných sukulentů se dají běžně najít na internetu.

Petr Česal a jeden z jeho skleníků

pohled do sálu před zahájením Valné hromady

Dále se na Valné hromadě projednávala úprava Stanov, která by se měla
dořešit do dvou let, zvýšení ceny za časopis Kaktusy z 230.-Kč na 270.-Kč a
poštovné o 50.-Kč, zvýšení členů výboru Společnosti o jednoho slovenského
zástupce (Miroslav Luňák), snížení honoráře za obrázky a další. Cenu Zlatý Alberto
by měl v příštím roce převzít Ing. Stanislav Stuchlík, který oslaví 70. narozeniny.
Hlasování se zúčastnilo 42 delegátů. Další Valná hromada za čtyři roky se uskuteční
v Piešťanech.

Milan Kůrka ve skleníku

slovenští kaktusáři ve sbírce Petra Kutáka, vlevo Petr Kuták

v ráji sukulentních rostlin u Radmily Matulové a Jiřího Mauleho

nádhernou sbírku má Jiří Musil, vlevo jeho Homalocephala texensis s červenými plody

Po obědě jsme navštívili několik plzeňských sbírek. Jako první jsme zajeli
k Milanovi Kůrkovi, přijeli jsme zrovna v době kdy odjížděla jiná skupina přátel. Při
přesunu na druhou stranu Plzně jsme se zastavili ve sbírce Petra Kutáka, kde jsme
opět narazili na slovenské přátele, ti přijeli z východu mini autobusem. Poté jsme
zajeli do sbírky sukulentních rostlin Radky Matulové a Jiřího Mauleho, kde jsme
objevili spoustu zajímavých rostlin. Vidět pohromadě tolik „špeků“ se zase tak často
nepodaří. Na závěr jsme zajeli do sbírky Jiřího Musila, kde jsou nádherné sbírkové
rostliny, ale i kaktusky na prodej. Pomalu se začalo stmívat a tak jsme museli
nádherně upravenou zahradu opustit a přesunout se na večeři. Jirka nás zavedl do
příjemné restaurace, kde často chodívá se spolupracovníky na jídlo, které bylo
opravdu velmi dobré a bylo ho až moc. To už byla dobrá tečka za celodenním
kaktusářským cestování a tak jsme se přesunuli na internát k zasloužilému
odpočinku. V neděli ráno jsme se rozloučili s přáteli, kteří zde také přespali a vyrazili
zpátky domů. Cesta vlakem uběhla rychle díky diskuzi o kaktusech a vzpomínkám na
cesty, které jsme s Honzou spolu podnikly.
KL

U slovenských kaktusářů
V letošním roce vstupují mezi šedesátníky tři významní slovenští kaktusáři: Igor Dráb,
Alexander Lux a Roman Staník. Společnými silami uspořádali v sobotu 22. 9. 2012 blízko
Bratislavy v prostorách sportovního areálu v Jablonové přátelské posezení za přítomnosti si
40 pozvaných přátel. Sešli se zde kamarádi ze Slovenska, Čech i Polska. Z Ostravska přijelo
popřát oslavencům hned několik kaktusářů: Rudolf Grym, Miroslav Halfar, Jaroslav
Chvastek, Pavel Karkoška, Lumír Král a Jaroslav Vích. Velmi zdařilá akce, kde si všichni
mohli povykládat o pěstitelských zkušenostech, cestách za kaktusy či plánech do budoucna.
Kulturní vložku zařídili dva skvělí muzikanti Miloš Krejzlík a Zdeněk Urban, kteří hráli a zpívali
známé trampské a zlidovělé písně. Ve večerních hodinách zajistilo několik přátel promítání
svých obrázků z cest po Mexiku, Čile, Argentině aj. Noční prezentace skončily a po jedné
hodině, diskuze však pokračovala až do čtvrté hodiny ranní. Na stolech si každý mohl vzít
velmi dobré jídlo, pivo nebo kvalitní nepančovaný alkohol po celou dobu konání. V neděli
ráno jsme navštívili některé okolní sbírky. Na závěr lze jen poděkovat oslavencům za
příjemně strávený víkend a popřát všem do dalších let ještě hodně zdraví, pěstitelských i
cestovatelských úspěchů.

nahoře: prof. RNDr. Alexander Lux, CSc., PhDr. Igor Dráb, MUDr. Roman Staník, dole: společné foto

Obrázky našich členů
Copiapoa laui Diers 1980
Jeden z nejmenších kaktusů, vytvářející trsy, jednotlivá hlavička v průměru kolem 1 cm
s hnědavou pokožkou a malými trníky. Žluté květy s výrazně vystouplými tyčinkami a bliznou. Roste
v kopcích nedaleko Esmeraldy. Potřebuje plné slunce s častým mlžením, propustný substrát, zimě po
suchu a teploty kolem 6 - 10 °C.

Arequipa rettigii (Quehl) Oehme
Stonek zprvu kulovitý, později válcovitý. Květy jsou charakteristicky zakřivené (zygomorfní),
červené, až ž cm dlouhé, květní trubka porostlá šupinami a bělavými vlasy. Pochází z Peru, z okolí
města Arequipa, z výšek nad 2000 m. Tyto horské rostliny vyžadující přímé slunce, hodně čerstvého
vzduchu a nepravidelnou, vydatnou zálivku. V zimním období teploty 6 - 10 °C, zcela po suchu.

Islaya longispina
Další peruánská rostlina je ve sbírkách málo zastoupená. Roste většinou jednotlivě, průměr
stonky asi 4 cm a výška 6 cm. Květy žluté, plody růžovofialové, poměrně dlouhé, asi 4 cm, s malým
počtem černých semen. V letě snáší vysoké teploty někde pod sklem, v zimě chladno, kolem 6 °C a
zcela sucho, hodně větrat, substrát propustný.

Lobivia haematantha var. rebutioides (Backbg.) Rausch f. albolanata a f. napina
Na prvý pohled celkem dvě odlišné rostliny. Kdysi známá Lobivia albolanata, vytváří sloupky,
kvete nádhernými, velkými, žlutými květy. Pochází z Argentiny, provincie Jujuy, 2200 m. Do stejné
skupiny patří vzhledem zcela odlišná Lobivia napina, kvetoucí cihlově červenou barvou. Rostlina na
obrázku je vybraná z mnoha druhů, je téměř bez trnů, z tmavě hnědou pokožkou, podobná spíše do
rodu Uebelmannia. Tuto rostlinu množí pan Ota Potyka. Pěstování obou druhů nečiní větších potíží při
dodržování základních pěstitelských pokynů.

Ceropegia sandersonii Decne. ex Hook.
Rostlina pochází z jihu Afriky, kde roste v provinciích KwaZulu Natal, Mosambiku a Svazijska.
Tato rádoby nezajímavá liánovitá kytka se při kvetení stává velice zvláštní. Květy připomínají malé
lampičky nebo padáčky a jsou dost atraktivní. Rostlina patří do čeledi Asclepiadaceae. V létě snáší
slunce a teplotu i kolem 30 °C a v zimním období by teplota neměla klesnout pod 10 °C.

Hoya pubicalyx 'Silver Pink'
Do stejné čeledi Asclepiadaceae patří další liánovitá rostlina Hoya pubicalyx 'Silver Pink'
s červenofialovými, hvězdicivitými květy, známá u nás jako voskovka. Počet květů v okolíku 20 - 40 ks,
průměr květu 2 cm. Má dlouhé listy, protažené do úzké, světle zelené s jednotlivým bílým tečkováním.
Vyžaduje světlé místo, ne však přímé slunce. Teplota pokojová, zimě okolo 12 – 15 °C. R ůzné
nádherné kultivary rodu Hoya nabízí Luboš Hojný, od kterého jsem si ji také zakoupil.

Informace
-------

---

-------

přednáška dne 5.11.2012 – Fišer Slávek z Hořic – sulkorebucie z Bolivie i ze sbírky
pozor změna: Mikulášská přednáška už tradičně v pátek 14.12.2012 v restauraci Oáza v 16.
hodin. Přednášku přislíbil Roman Štarha, který se nedávno vrátil z Etiopie.
Prodej rostlin, kaktusů a zahradnického zboží Flora trhy v Ostravě, v prostorách Autoburzy
(Jeremenko) ul. Místecká 95, Ostrava – Vítkovice, 8 - 12. hodin, termíny 8.9., 6.10., 27.10.,
8.12.2012. Zájemci o prodejní místo (150.-Kč), volejte: 608631361 nebo 777073390.
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.
Aktualizované informace najdete na internetových stránkách Klubu: www.pavko.cz/kko
Nové osobní stránky: www.lumirkral.webnode.cz
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: roman.starha@seznam.cz (www.aloes.wz.cz)
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