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Lobivia famatimensis Br. & R., Cactaceae 4: 286, 1923. (foto: Frýdl)

Z naší činnosti
Po nechvalné účasti našich členů v září na setkání Notofilů, si přišlo dne
1.10.2012 přednášku pana Josefa Barčáka poslechnout přes třicet členů a hostů.
Přednáška byla v normálním termínu, takže přišli i zapomnětlivci, kteří změnu
termínu vypustili z paměti. Pan Josef Barčák nám představil obrázky ze své poslední
cesty po Mexiku v roce 2011. Viděli jsme nádherné echinocacatusy, echinocereusy,
mamilárie, thelokaktusy, aztekia, agave a další pěkné kytičky. Na poloostrově Baja
Califorinia vynikaly zvláště vysoké idrie nebo krásné sloupovité kaktusy. Na
poloostrov se jezdí především za Mammillaria dioica a několika druhy ferokaktusů,
některé dorůstají i metrové výšky. Nechyběly ani drobné sukulentní rostliny, často
z nádhernými květy. Vše umocnilo skvělé vyprávění zážitků z cesty, obrázky
pobřežní krajiny, nebo místních obyvatel. Po dlouhé době jsme se zase podívali za
kaktusy do Mexika. Děkujeme přednášejícímu za nádhernou přednášku.

Krádeže kaktusů nepřestávají
Nedávno jsme uvedli v Ostníku článek o krádežích rostlin na zahradě Ing.
Pavla Kloudy a už zde je hlášena další krádež ve sbírce př. Františka Frýdla. Z jedné
strany se kaktusy špatně prodávají, nikdo je nechce kupovat. Z druhé strany je
získání kaktusů nelegální činností asi dobrý způsob, jak si opatřit pěknou sbírku už
dospělých jedinců. Vše naznačuje tomu, že by mohly být krádeže prováděny na
zakázku, neboť se ztrácejí vytipované rostliny. Navíc asi zloděj musel vědět, že
František nebude v sobotu doma, neboť jel na sympozium do Brna, konané dne
13.10.2012. Doba krádeže tedy spadá na tento den, ale nejspíš také na páteční nebo
sobotní noc. Ukradené kaktusy si můžete prohlédnout na titulní nebo zadní straně
dnešního Ostníku, kde jsou uvedeny v článku Obrázky našich členů. Pokud by někdo
některé tyto rostliny poznal, dejte nám vědět. František Frýdl je milý, vynikající
pěstitel, rostliny pěstuje sice tvrdým způsobem, ale o to více vytrňují a jsou prostě
nádherné. O své přebytky se rád s každým podělí, ale krádež to se mezi kaktusářemi
nedělá. Pomozte vypátrat nenechavce, kteří si budují sbírku z cizích rostlin, někdy
mezi postiženými může být každý z nás.

Obrázky našich členů
Lobivia famatimensis Britton & Rose
Gymnocalycium spegazzinii Britton & Rose
Dnes na titulní barevné obálce přinášíme fotografie př. Františka Frýdla, kde
jsou kolekce kaktusů, které mu byly zcizeny v jeho sbírce. Na přední straně je
nádherný snímek Lobivia famatimensis se žlutými květy, které v době krádeže sice
nekvetly, ale rostliny jsou fantastické i bez květů. Podobně je na tom skupina
sulkorebucií či divoce vytrněné Gymnocalycium spegazzinii, které zdobí sbírku i bez
květů. Všechny snímky kradených kaktusů nafotil letos František Frýdl.

Z literatury
Kakteen und andere Sukkulenten č. 1 / 2010
Srdce sukulentáře zaplesá při pohledu na titulní snímek kvetoucí Crassula
pyramidalis. Pět sloupcovitých „pyramid“, složených z hustě žebrovitě na sebe
naléhajících šedozelených listů, je v temeni zdobeno početnou kšticí bledě růžových
kvítků.
Rod Austrocactus není ve sbírkách častý. Na vině je špatná klíčivost zřídka
nabízených semen i malá nabídka rostlin, navíc většinou neurčených druhů. Na
dvaceti snímcích ukazuje H. Frohning výsledky třiceti let sbírání a pěstování
austrokaktusů. Mimo divokého otrnění překvapí čtenáře nádherné několikabarevné
květy, většinou v různých odstínech žluté s kombinací růžové barvy. Tento rod roste
pouze v Argentině a v Chile, ale jeho druhové určení se velice liší podle jednotlivých
odbornků. Zatím co Ritter v roce 1980 a Hunt v r. 2000 uznávají jen 3 druhy (A.
spiniflorus, hibernus a philippii, resp. A. bertini, spiniflorus a philippii), měl Backeberg
ve svém Kakteenlexikonu 4 druhy a další nedefinované. Autor se nepouští do
taxonomie rodu, názvy rostlin na snímcích jsou shodné s názvy, pod kterými je
získal. Deset květů zdobí A. patagonicus, další fota představují kvetoucí A.
spiniflorus, hibernus, bertini, coxii, gracilis, dusenii, hanielii a další jen jako A. spec.
Pěstování na vlastních kořenech je těžší i když dobře snáší venkovní kulturu a
teploty do –10 °C. Nevadí jim pokrývka sn ěhu, žádoucí je, aby substrát byl stále
navlhlý. Od konce března jsou chráněny před větším deštěm, v květnu - červenci
bohatě kvetou. V létě jsou lehce přistíněny, zálivková pauza končí až v září.
Pseudobombax ellipticum z Mexika není sice sukulent (nemá tkáň, ve které
je zásoba vody), ale je vítaným zpestřením sbírky pro zvláštní vzhled. Čeleď
Bombacaeae, kam patří i známější rod Adansonia, zahrnuje převážně stromové
druhy se ztlustlým kmenem. Jednu z výjimek tvoří kulovitý tvar uváděné rostliny, pro
kterou se ujal název Pseudobombax. Tělo kryje hrubá, šedá, nepravidelně
rozpraskaná kůra s jasně zelenými rýhami. Vyrůstají z něj krátké větve s velkými (cca
15 cm), pětičetnými listy, zakrývající v létě celé tělo, v říjnu opadají. Při velikosti
kopacího míče je květuschopná. Lidový název květu „holící štětka“ vystihuje zvláštní
půvab početných, až 15 cm dlouhých prašníkových nitek, značně vyčnívajících
z nažloutlých korunních plátků květu, Otvírá se však jen na jednu noc. Autor ji pěstuje
v půdě zimní zahrady. Po vyrašení větví v dubnu - květnu začíná slabou zálivkou,
která po vytvoření kořenů musí být vydatná, každý týden s přidaným hnojivem. Od
listopadu sucho, zimuje při nejméně +7 °C. (6 snímk ů).
Na příkladu Coryphantha salinensis ukazuje B. Gedeon jak se od sebe u
některých kaktusů liší jejich „mladistvá“ podoba od „dospělé“. V r. 1988 vysel semena
C. scolymoides, přežily jen tři neduživé semenáčky vůbec se nepodobající snímkům
importních rostlin. Teprve po 15 letech, až dosáhly velikosti slepičího vejce, začaly se
vyvíjet typické kuželovité mamle se silným otrněním a s černými středními trny. Po 16
letech poprvé kvetly 6 cm velkými žlutými květy s červeným jícnem a prašníkovými
nitkami. Vyžaduje hodně tepla a maximum slunce pod sklem. Pod jménem C.
scolymoides je mladistvá forma C. salinensis
Mammillaria schiedeana má odnožující ploché až polokulovité tělo o Ø 5 cm
s řepovitým kořenem. Kuželovité mamle mají zpočátku krátkou bílou vlnu, která je
delší a hustší v axilách. Na areolách je 70 - 120 krajních trnů, paprsčitě rozložených
do stran. Jsou jemné, bílé, u báze nažloutlé, střední trny nemá. Malé (<18 mm), bílé

květy trychtýřovitého tvaru nejsou samosprašné. Karmínové, až 2 cm dlouhé plody,
obsahují černá, dobře klíčivá semena. Roste na několika lokalitách v Mexiku,
v kultuře vyžaduje hrubší, čistě minerální substrát a pro delší řepovitý kořen i hluboký
kořenáč. Opatrně zalévat, nesnáší delší vlhko. Kvete brzy na jaře a později na
podzim, vhodné je slunečné místo ve skleníku. Zimovat v naprostém suchu a tepleji
(10 °C). Množí se odnožemi a výsevem. Obchodníky na bízená „var. plumosa nom.
nud.“ s čistě bílými a jemnějšími trny je cíleně vybraná kulturní forma.
Nový popis: Gymnocalycium acorrugatum (1988) má neodnožující, ploše
kulovité tělo o Ø 75 - 180 mm, s matnou, šedozelenou pokožkou. Lehce proláklé
temeno s vlnou překrývají silné trny. Má obvykle 9 - 10 oblých žeber členěných na
zřetelné hrbolky. Na areolách s vlnou vyrůstá 7 - 9 krajních trnů ve 3 - 5 dvojicích,
jsou prohnuté, navzájem propletené, až 35 mm dlouhé. Střední trny 0 - 2, kaštanově
hnědé se žlutou bází, jejich světlé špičky směřují dolů. Květ trychtýřovitého tvaru, 60
- 65 mm délky a průměru, zevní plátky jsou růžově bílé s hnědo zeleným středním
pruhem, vnitřní jsou růžové s tmavším středním pruhem, v jícnu karmínové. Čnělka
zelenobílá, blizna žlutá. Podle semen patří do sekce Microsemineum Schütz.
Pochází z argentinské provincie San Juan, roste v Sierra de Valle Fertil na žulových
stěnách, často přistíněné trávou a keři. V létě pěstovat na slunci nejlépe v pařeništi,
ale chránit před pražícím sluncem a přehřátím. Substrát by měl být lehce kyselý,
propustný, s přídavkem humusu nebo jílu, před opakovanou zálivkou má být vyschlý.
Zimovat suše, na světe a v chladu, ale chránit před mrazem. Množí se semeny.
Záměrně vypěstovaných hybridních mamilárií není tolik jako u jiných rodů
kaktusů. Důvodem je jak menší počet plodů mamilárií a semen v nich, tak
neschopnost většiny cizího pylu oplodnit vajíčka. Jsou však příklady úspěšného
sprášení, jenže výsledky každý hodnotí podle vlastního vkusu. Autor zveřejňuje 8
snímků hezkých i nepovedených hybrid. Mezi úspěšné patří kříženec M. carmenae x
M. laui, se světle fialovými květy a s otrněním jaké má M. laui. Také další hybrida M.
laui s bohužel neznámou jinou mamilárií má nádherně jemné, husté a bílé krajní a
sytě žluté střední trny, růžové květy s výrazně tmavšími, širokými středními pruhy.
Pod různými názvy (např. Mam. „Catadan“, „Constant“, M. gracilis „Nid Surprise“,
„Petit Prince“, „Reine Fabiola“ atd.) nabízejí další hybridy, ale většinou je jejich vznik
neznámý a vzhled nevalný. Některé jsou jen náhodné mutace, množící se
vegetativně. Výsledky pokusů o křížení však mohou významně přispět k odhalení
vzájemné příbuznosti jednotlivých druhů mamilárií, musí být prováděny
kontrolovaných podmínkách na spolehlivě určených rostlinách a výsledky musí být
sledovány nejméně do květuschopnosti 2. generace kříženců. Na to nestačí síly a
čas jednotlivce, byl by to záslužný úkol pro větší skupiny nadšenců.
Severní oblasti Peru jsou zaslíbené hageocereusům. Autoři píší o návštěvě
jejich domoviny a podrobněji se zabývají druhem Haageocereus versicolor. Jak
napovídá název má měnlivou barvu trnů, nové jsou zářivě žluté, stárnoucí hnědnou a
u paty mohou být až černé. Nápadné jsou pásy postupně tmavnoucích trnů,
oddělené od sebe prstencem hnědošedé vlny v místech kde vyrostly květy. Kultura
haageocereusů v Evropě trpí nedostatkem slunečního záření, proto zde málo kvetou
a mají slabší vytrnění. (4 snímky).
Ceraria pygmaea (= drobná), je málo známý, keříčkovitě rostoucí sukulent,
vhodný pro pěstitele bonsají. Pochází z jižní Afriky a pro svůj tlusticím podobný
vzhled byla původně popsána jako Portulacaria, Ze semen vypěstované rostliny mají
silný kůlovitý kořen, který u vegetativně namnožených kusů chybí. Ze ztlustlého
stonku vyrůstají svazečky šedě ojíněných masitých listů, mezi nimiž se na konci léta
objevují drobné (4 mm) květy krémové, nebo růžové barvy. Je dvojdomá, k získání

semen je třeba mít „samce a samičku“. Ty jsou však nabízeny vzácně. Potřebuje
dostatek slunce a tepla, v době vegetace pravidelnou zálivku a zimování při 15 °C. (2
snímky).
Doporučené kaktusy a sukulenty: Matucana polzii (pochází z Peru, roste ve
výškách 2100 - 2400 m. Ve sbírkách jsou i bohatě odnožující, ale nekvetoucí klony,
proto je lepší mít semenáčky, než vegetativně množené kusy. Dosahují velikosti až 8
cm, červené petály květu jsou na okrajích nafialovělé. Zimovat suše a chladně
(10°C); Thelocactus matudae (Mexiko, Nuevo León, má až 15 cm velké,
neodnožující tělo s růžovo-fialovými květy o Ø 6 - 8 cm. Minerální substrát, hodně
slunce, ve vegetaci vydatnější zálivka a přihnojení. Zimovat v absolutním suchu a
chladu); Coryphantha maiz-tablasensis (Mexiko, San Luis Potosí, má polokulovitý
tvar, řepovitý kořen, velké mamle se silnými trny a narůžovělé květy o Ø až 4 cm. Ve
stáří bohatě odnožuje. Pěstovat velmi teple při dobré drenáži a zálivce. V zimě sucho
a teplota nad 10 °C); Oreocereus celsianus (pochází z velehor v jižní Americe 4400 m, daří se na světlém a dobře větraném stanovišti, pravokořenné kusy kvetou
pozdě, po naroubování na silnou podložku - Cer. Jamacaru - roste rychleji a kvete
dříve. Otrnění je velmi variabilní, zpočátku nahnědlé, ale i načervenalé až
hnědočerné. Množí se výsevem); Haworthia asperula (špičaté a bradavčité listy
s podélnými světlými pruhy tvoří nízkou růžici s početnými odnožemi. Lehce humózní
substrát, chránit před úpalem. Vegetační klid je od července do poloviny října, pak
jen lehká zálivka, zimovat při teplotě nad 5 °C, na suchu se zavlažením p ři silném
seschnutí); Diplosoma luckhoffii (vzácně pěstovaná, krátce žijící vysoce sukulentní
rostlina ze západní části Jižní Afriky. Dva měkké listy jsou v době klidu od března do
července zcela vstřebány, pod povrchem přežívá nehezký zbytek rostliny, který
obnovuje v srpnu po zálivce růst a kvete poměrně velkým květem s úzkými plátky
modrofialové barvy. Pěstovat v minerálním substrátu, zkušeností je však málo).
MUDr. Vladimír Plesník

Drobničky
♣
Místní skupina kaktusářů v Kastelu (Severní Hesensko), nesoucí jméno
„Friedrich Ritter“, opatrovala od r. 1982 písemnosti a náčrty pořízené tímto
sběratelem během let jeho činnosti. Jde asi o 50 cestovních deníků, sešitů a mapek.
Aby předešli pokračujícímu chátrání dokumentů, rozhodli se je předat DKG a
postupně je převést do digitální podoby, která by později mohla být dostupná všem
zájemcům o Ritterovu práci.
♣
Na adrese http://www.fgas-sukkulenten.de jsou zhruba v měsíčních
intervalech bezplatně uváděny zajímavé informace („Avonia-News“) o pěstování a
množení různých sukulentů, včetně odkazů na odbornou literaturu. Jde o jednu
z činností německé odborné společnosti pro sukulenty s názvem „Fachgesellschaft
andere Sukkulenten“.
♣
Zajistit kvalitní a pestrý program na měsíční schůzky klubu není jednoduché.
Podíval jsem se jaký program na lednovou schůzi v roce 2010 měly „okresní“
organizace Rakouské společnosti kaktusářů. Z 12 organizací dvě schůzi zrušily, dvě

konaly výroční schůzi, ale další měly cestopisné přednášky (Argentina, Mexiko,
Sukulenty v říši královny ze Sáby, Sukulenty a deštný les Masoala v Ženevě,
Národní parky a kaktusy na jihozápadě USA) i na jiná témata (Vše o stavbě skleníku,
Květinová žeň 2009, Spolková nostalgie).
♣
Přehled nové kaktusářské literatury obsahuje mimo jiných také upozornění na
článek „Lophophora alberto-vojtechii“ autorů Šnicer, Bohata, Myšák, publikovaný
roku 2008 v Cactus & Co. Ke čtyřem popsaným druhům (L. williamsii, diffusa, fricii,
koehresii) přibývá pátý, charakterizovaný drobnějším tělem (do 25 mm), s menším
počtem žeber a zeleno-fialovou pokožkou i jiným tvarem semen. Barva květu je bledě
růžová s tmavším středním proužkem.
MUDr. Vladimír Plesník

ZÁPIS o jednání řádné VALNÉ HROMADY
Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů
v sobotu 15. září 2012 v sále Kulturního domu Šeříkovka v Plzni
Na Valné hromadě bylo přítomno 42 kaktusářů, z toho 26 delegátů organizací s hlasem
rozhodujícím, což je zatím nejnižší účast v historii Společnosti (v roce 2008 to bylo rekordních 37
DsHR). Byli to delegáti z klubů: Brno, Čelákovice, Frenštát pod Radhoštěm, Hodonín, Chrudim,
Jihlava, Jindřichův Hradec, Košice, Mladá Boleslav, Most, Nitra, Nové Zámky, Opava, Ostrava,
Plzeň, Praha, Příbram, Piešťany, Rokycany, Roudnice nad Labem, Spišská Nová Ves, Tábor,
Trenčín, Trnava, Vrútky a Zvolen.
Průběh jednání podle programu VH:
1. Jednání VH zahájil v 10 hodin zástupce pořadatelů (KK Plzeň) př. Kůrka, který přivítal přítomné
delegáty a hosty.
2. Jednání VH dále řídil tajemník Společnosti př. Běťák. Byly zvoleny 3 komise potřebné k řádnému
průběhu Valné hromady.
3. Zprávu o činnosti výboru Společnosti za uplynulé čtyřleté volební období přednesl předseda př.
Jaroslav Vích. V úvodu zprávy byla provedena kontrola usnesení. Plné znění zprávy je součástí
příloh k tomuto zápisu.
4. Zprávu o hospodaření přednesl př. Stuchlík. Zvláště zdůraznil prudký pokles předplatitelů
časopisu Kaktusy, zejména v roce 2011. Pro srovnání: v roce 2010 jsme měli 1929 předplatitelů,
v roce 2011 1774 př. (- 149 !!) a v letošním roce máme zatím 1735 př. K datu 9. 9. 2012 byly příjmy
celkem ve výši 597 809,61 Kč a výdaje celkem 427 965,50 Kč. Zůstatek v pokladně činil 169
844,11 Kč. Z finančních důvodů letos nebyl vydán jeden speciál a je nutné rozhodnout o zvýšení
ceny předplatného. (Přesný stav hospodaření je v příloze zápisu.)
5. Zprávu revizorů účtů přednesl předseda této komise př. Kubát. Revizní komise se od VH ve
Zlíně sešla při kontrolní činnosti celkem 7x, navíc se komise zúčastnila 3 jednání výboru Společnosti,
která se konala vždy v září v Chrudimi. Revize probíhaly v souladu s §4 a §5 Stanov SČSPKS. Po
celé období byly veškeré účty vedeny řádně, čitelně a přehledně, vše je podloženo řádnými doklady.
Z členských organizací nedošla na adresu RK žádná připomínka. Nebylo zjištěno žádné negativní
jednání, které by poškozovalo některou z členských organizací. Vzhledem k poklesu stavu
předplatitelů komise doporučuje výboru přijmout opatření na výdajové straně.
6. Zprávu o činnosti vydavatelské rady časopisu Kaktusy přednesl př. Běťák. Seznámil přítomné
s rozborem evidence předplatitelů v roce 2012: Z počtu 1735 př. je 177 ze Slovenské rep.; 5
organizací odebírá více jak 50 kusů č. Kaktusy, 11 org. nad 20 kusů, mezi indiv. odběrateli je 15 žen.
Dále seznámil se statistikami dosavadního vydávání Speciálů, přičemž autoři posledního sp.
(Sukulenty čeledi Vitaceae) se vzdali autorského honoráře. Informoval o vydání poštovní známky

k výročí A. V. Friče, o vydání nové propagační skládanky pro začínající pěstitele a také o převzetí
vydávání Atlasů kaktusů vydavatelskou radou č. K. od roku 2013 (letos přechodné období ještě spolu
s P. Pavlíčkem). Zdůvodnil nutnost zvýšení ceny předplatného (byla několik let beze změny) a
přednesl návrh na částku 270,- Kč/ročník 2013, a pro individuální odběr poštou za 340,- Kč/ročník.
Seznámil též přítomné s návrhy na úpravu (snížení) tarifů honorářů za příspěvky do časopisu. Během
uplynulého volebního období SČSPKS se změnilo složení RR – zemřel př. J. Klikar, členy RR se stali
postupně př. Berka, Fábián a Janeba, VR a RR k datu VH ukončila působení čestného člena RR Jana
Říhy. Na závěr své zprávy přednesl návrh na udělení ceny Zlatý Alberto 2013 př. Ing. Stanislavu
Stuchlíkovi, které v příštím roce oslaví 70. narozeniny.
7. Zprávu šéfredaktora časopisu K. přednesl př. Pavelka. Red. rada funguje dobře a všem členům a
přispěvovatelům patří poděkování. Dále rozebral problémy s vydáváním dalších speciálů a podpořil
návrh na úsporná opatření v otázce platby honorářů. Plné znění zprávy je v příloze zápisu.
8. Zprávu archivní sekce přednesl př. Vochozka. Sekce pokračuje ve své činnosti vymezené výborem
a kromě zpracovávání všech dodaných dokumentů a zpráv se v posledních dvou letech zaměřila na
větší propagaci své činnosti prostřednictvím webových stránek SČSPKS. Plné znění zprávy je
v příloze tohoto zápisu.
9. Informaci o stavu webových stránek SČSPKS (www.cs-kaktusy.cz) přednesl v zastoupení
webmastera př. Podešvy předseda př. Vích. Webové stánky Společnosti byly začátkem roku 2012
celé přepracovány za účelem zvýšení jejich přehlednosti a byl také poněkud změněn jejich design.
Kromě aktuálních čísel časopisu Kaktusy s krátkými upoutávkami na jejich obsah jsou postupně
doplňovány i obsahy starších ročníků. Návštěvnost stránek je vysoká, jen za poslední rok bylo
zaznamenáno více než 30 000 přístupů. Úplné znění zprávy je v příloze zápisu.
10. V diskusi na VH vystoupili:
•
K návrhu na změny stanov Společností (přednesl Jar. Vích) diskutovali postupně: př. Běťák,
Kubeša (celkem 5x), delegát za KK Nitra př. Halama, př. Červinka, Kubát, Sobota, Vích a Novák.
V souhrnu se jednalo o stanoviska protichůdná (ano, ne, proč ano, proč ne, změny provést až po
diskusi v organizacích), až se nakonec došlo k závěru, který je přesně vyjádřen v příslušném
bodu usnesení.
•
př. Michálková zdůvodnila návrh na rozšíření výboru o 1 člena ze SR
•
př. Kubát – nerozšiřovat počet členu výboru, zejména z důvodů ekonomických
•
př. Baran – zlepšení komunikace mezi slovenskými kluby a podpora návrhu na rozšíření výboru
•
př. Gratias – když se rozšířila red. rada časopisu, lze rozšířit i počet členů výboru, ale za
podmínky, že se zároveň sníží náklady na cestovné při jednáních přísl. orgánů Společnosti
•
př. Táslar – je vhodné rozhodnout o pořadateli příští VH již dnes, aby se přísl. klub mohl na tuto
akci řádně připravit, kandidatura KK Most nebyla před 4 lety vzata na vědomí, letos jeho klub
podporuje kandidaturu Piešťan.
11. Po volbách nového výboru SČSPKS bylo Valnou hromadou schváleno následující
12.










USNESENÍ:
VH schvaluje zprávu o činnosti výboru přednesenou př. Víchem
VH schvaluje zprávu o hospodaření Společnosti přednesenou př. Stuchlíkem
VH schvaluje zprávu komise revizorů účtů přednesenou př. Kubátem
VH bere na vědomí zprávy: O činnosti vydavatelské a redakční rady (přenesl př. Běťák)
šéfredaktora časopisu (Pavelka), správce webu (připravil Podešva, přednesl Vích) a archivní
sekce (Vochozka).
VH schvaluje rozšíření redakční rady časopisu Kaktusy o nové členy (př. Berka, Fábián a
Janeba)
VH schvaluje cenu časopisu pro rok 2013 ve 270,- Kč za ročník a 340,- Kč (při individuální
odběru poštou).
VH projednala a schválila udělení ceny Zlatý Alberto pro rok 2013 Ing. Stanislavu
Stuchlíkovi z KK Brno.
VH pověřuje nově zvolený výbor Společnosti průběžně projednat a schválit změny Stanov
SČSPKS v průběhu max. dvou let nového volebního období.
VH pověřuje Klub kaktusářů v Piešťanech uspořádat příští Valnou hromadu v roce 2016.



Valná hromada zvolila nový výbor v následujícím složení
(v závorce je uvedena funkce po volbách na první ustavující schůzi výboru):
1. Ing. Jaroslav Vích, Chuchelná (předseda výboru SČS PKS)
2. Ing. Ivan Běťák, Praha (tajemník SČS PKS)
3. Ing. Stanislav Stuchlík, Brno (hospodář SČS PKS)
4. Ing. Zdeněk Červinka, Čelákovice (místopředseda pro české kraje)
5. Petr Metela, Brno (místopředseda pro moravské kraje)
6. MUDr. Roman Staník, Bratislava (místopředseda pro Slovenskou republiku)
7. Ján Baran, Zvolen,
8. Ing. Lubomír Berka, Praha
9. František Cigánek, Hodonín
10. Radek Čech, Brno
11. Zdeněk Franc, Dvůr Králové nad Labem
12. Mgr. Jan Gratias, Roudnice nad Labem
13. Ing. Jozef Chalupecký, Spišská Nová Ves
14. Lumír Král, Ostrava
15. Ing. Ivan Kubát, Jihlava (člen komise revizorů účtů)
16. Ing. Libor Kunte, Děčín
17. Ing. Milan Kůrka, Plzeň
18. Miroslav Luňák, Trenčín
19. Jana Michálková, Piešťany
20. Karol Novotný (člen komise revizorů účtů)
21. Mgr. Petr Pavelka, Praha
22. Pavel Pavlíček, Chrudim
23. Ing. Zdeněk Podešva, Hulín (správce internetových stránek SČS PKS)
24. Alexander Táslar, Most (člen komise revizorů účtů)
25. Jiří Vochozka, Suchdol nad Lužnicí (předseda archivní sekce)

VH potvrdila následující složení vydavatelské a redakční rady časopisu Kaktusy:
1. Ing. Ivan Běťák, Praha (předseda VR)
2. Mgr. Petr Pavelka, Praha (předseda RR)
3. Ing. Jaroslav Vích, Chuchelná (VR)
4. Ing. Stanislav Stuchlík, Brno (VR)
5. Pavel Pavlíček, Chrudim (VR)
6. Ing. Miroslav Halfar, Frýdek-Místek (VR)
7. Ing. Lubomír Berka (Praha)
8. Ladislav Fábián, Nové Zámky
9. Mgr. Jan Gratias, Roudnice nad Labem
10. Ing. Libor Kunte, Děčín, Ph.D.
11. Ph.D. Zlatko Janeba, Praha
12. Ing. Josef Odehnal, Brno
13. PhDr. Rudolf Slaba, Písek
14. Ing. Vladimír Šedivý, Praha
15. Jiří Štembera, Poříčany (redaktor časopisu)
16. Mudr. Vítězslav Vlk, Rokycany
Členové nově zvoleného výboru Společnosti zastupují tyto regiony:
Ján Baran
Střední Slovensko
Ing. Lubomír Berka
Praha
Ing. Ivan Běťák
Praha
František Cigánek
Jižní Morava
Radek Čech
Brno
Ing. Zdeněk Červinka
Střední Čechy
Zdeněk Franc
Východní Čechy
Mgr. Jan Gratias
Severní Čechy
Ing. Jozef Chalupecký
Východní Slovensko
Lumír Král
Severní Morava
Ing. Ivan Kubát
Vysočina
Ing. Libor Kunte, Ph.D.
Severní Čechy
Ing. Milan Kůrka, Plzeň
Západní Čechy
Miroslav Luňák, Trenčín
Západní Slovensko

Jana Michálková
Petr Metela
Karol Novotný
Mgr. Petr Pavelka
Pavel Pavlíček
Ing. Zdeněk Podešva
MUDr. Roman Staník
Ing. Stanislav Stuchlík
Alexander Táslar
Ing. Jaroslav Vích
Jiří Vochozka

Jižní Slovensko
Brno
Severní Slovensko
Praha
Východní Čechy
Střední Morava
Bratislava
Brno
Západní Čechy
Severní Morava a Slezsko
Jižní Čechy

Zapsal Jan Gratias
Zápis ověřil: Jaroslav Vích

Manfreda maculosa
Rostlinu, kterou si představíme by měla správně patřit do rodu Agave, já ji
však sehnal od Horsta Havelky pod názvem Manfreda maculosa. Čeleď Agavaceae
zahrnuje asi 10 rodů. Zobrazená rostlina patří do rodu Agave, podrodu Manfreda,
který zahrnuje 5 druhů. Manfreda maculosa (Hook.) Rose, roste v suchém porostu na
skalnatých svazích do nadmořské výšky 2000 m. Pochází z jihu Texasu (USA) a
mexických států Nuevo Leon, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas a
Veracruz.

Manfreda maculosa roste v desítce květináči, stvol vysoký asi 120 cm, vlevo celá rostlina.

Na konci stvolu se objevuje květenství se zajímavými květy

Růžice o průměru asi 35 cm a výšky 15 cm se skládá s jemně zoubkovaných středně
zelených, ojíněných listů, na kterých vynikají kulovité či oválné fialově hnědé skvrny,
průměru asi 35 cm a výšky 15 cm. Květenství se objevuje na jaře koncem května
s mnoha květy, na stvolu vysokém asi 120 cm, které se otevírají postupně od spodu
směrem nahoru. Okvětní lístky jsou žlutozelené, srostlé spodní částí a do stran
ohnutými cípy, z kterých do daleka ční fialové tyčinky a blizny s dlouhou čnělkou.
Plod kolovitého tvaru o průměru 15 mm. Manfreda maculosa vyžaduje plné slunce,
propustný substrát s drenáží. Zálivka opakovaně po přeschnutí substrátu. V zimě
zcela po suchu při teplotě asi 10 °C.

Vykvetla Yucca baccata
Další rostliny z čeleďi Agavaceae jsou juky. Několik druhů můžeme bez
problému pěstovat jako zimovzdorné na zahradě, nejznámější je Yucca filamentosa.
Před mnoha lety jsem si pořídil na skalku asi deset druhů juk. Zpočátku několik let

rostly dobře, až do doby, kdy přišly v zimě holomrazy s teplotami klesající téměř k –
30 °C. Bohužel jich v ětšina zmrzla, přežily jen tři druhy. První byla už zmíněná Yucca
filamentosa, druhá byla Yucca elata s tenkými listy a třetí Yucca baccata.
Poslední jmenovaná mi letos na skalce vykvetla velkými nažloutlými, voňavými
květy, s fialovým stínováním, složené v bohaté latě, jednotlivé květy jsou 6 – 12 cm
velké. Plody jsou žluté, ve tvaru banánu, proto se jí říká banánová juka. Semena jsou
hrubá, černá s křidélky, dlouhá i široké 3 – 8 mm a tlustá 1 – 2 mm. Listy v růžici jsou
zpočátku zahnuté, později rovné až jeden metr dlouhé, modrozelené barvy, po
hranách se vytváří kroutící se vlákna.

Yucca baccata pod sněhem a dole v době kvetení

Yucca baccata patří k nejmrazuvzdornějším jukám, protože pochází z
jihozápadu USA (státy Arizona, Nevada, Colorado), kde roste v horách kolem výšky
2000 m. Extrémní podmínky u nás snáší pokud je substrát hodně propustný, pokud
možno suchý (nesnáší nadměrnou zimní vlhkost). Já mám juky nasazené v hrubém
navezeném štěrku do výšky asi půl metru. V době vegetace vyžaduje plné slunce a
v době suchého léta nárazovou zálivku. Množí se snadno odnožemi i semeny.

40 let KK Frýdek-Místek
Jak už bylo letos v dubnovém a květnovém Ostníku uvedeno, slaví náš
sousední KK Frýdek-Místek 40 let svého trvání. Hlavní oslavu si však frýdečáci
nechali až na podzim, kdy se sešli dne 19.10.2012 v Lašské jizbě v Sedlištích
(nedaleko FM). Pozváni byli i hosté okolních Klubů, ale i okolních zemí. Pro nemoc
bohužel nepřijel prezident naší Společnosti Ing. Jaroslav Vích, zastoupil jej však jeho
předchůdce ve funkci – Ing. Josef Odehnal z Brna, který přijel společně s manželi
Procházkovými. Za Slovensko přijel pozdravit oslavence MUDr. Roman Staník a
Polsko reprezentoval pan Andrzej Wandzik. Z okolních Klubů přednesli zdravice
předsedové KK Český Těšín – Mgr. Ladislav Vacek (i jednatel Miloš Stania), za
Ostravu – Lumír Král, ale také bývalý předseda KK FM – Miroslav Kupčák. Bohužel
oslav se nedožil jeden ze zakladatelů – pan Jaroslav Žwak, který letos v březnu
opustil kaktusářské řady. Frýdečtí kaktusáři mají na svých schůzkách tradičně
slušnou účast kolem třiceti členů. Na oslavy přišlo tentokrát asi 50 členů a hostů. Vše
zdokumentoval předseda KK FM – Ing. Jaromír Chvastek na společné fotografii,
kterou také představujeme. Důležitou akci fotografovalo hned několik členů, takže
obrázků z této akce je slušné množství. Po slavnostním přípitku a zdravicích,
následovala bohatá večeře. Následně se přátelé mezi sebou tak rozvykládali, že už
nezbyl čas na slibované promítání obrázků, nikomu to však nevadilo, spíš naopak.
Přátelská diskuze pokračovala až do pozdních nočních hodin a všem se líbila.
Přejeme kamarádům s KK Frýdek-Místek do dalších let ještě hodně elánu, dobrých
nápadů a pěstitelských úspěchů.

V čele stolu seděli vzácní hosté, zleva: A.Wandzik, J.Procházka, J.Odehnal, R.Staník, J.Chvastek,
L.Vacek, M.Stania a M.Kupčák (foto Lumír Král)

společné foto: 40 let KK FM, Lašská jizba, Sedliště 19. 10. 2012

Naši jubilanti
Letos v listopadu oslaví kulaté výročí náš dlouholetý člen Ing. Miroslav Halfar. I když bydlí ve
Frýdku – Místku, stal se členem kaktusářského Klubu v Ostravě. Prakticky jsem se s oslavencem
seznámil už v době, kdy jsem začal docházet do ostravského kaktusářského klubu v první polovině
sedmdesátých let. Už v tuto dobu byl našim členem KK v Ostravě a nabízel na schůzkách své
nádherně pěstované přebytky, často vzácných kaktusů. Po roce 1989 na schůzky dochází z pracovní
zaneprázdněnosti jen ojediněle, aby zaplatil příspěvky nebo nám představil některou ze svých
přednášek z cest za kaktusy. Hodně se zasloužil při zajišťování zahraničních hostů na setkání
kaktusářů Pobeskydí, kdy ve Frýdlantu přednášeli např. 1999: Van Heeck, 2000: Zachar, 2002:
Wohlschlager. Děkovat mu můžeme i za skvělé překlady z němčiny. V letech 2009, 2010 a 2012 měl
sám nádherné přednášky na Srdci Beskyd. Má i velké zásluhy při rozvoji kaktusaření v rámci
Společnosti. Přejeme našemu jubilantovi do dalších let hodně zdraví, štěstí, spokojenosti,
cestovatelských zážitků a pěstitelských úspěchů, aby mu kytičky dělaly ještě dlouhou dobu radost.

Ing. Miroslav Halfar, na obrázku vpravo přebírá upomínkové předměty na Pobeskydí 2010,
dole: na setkání Pobeskydí ve Frýdlantu Ing. Halfar, Wohlschlager a Baumgarter z Rakouska

Informace
-------

---

---------

přednáška dne 14.12.2012 – Roman Štarha – Etiopie 2012.
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, termín 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
Informace na naše www stránky zasílejte administrátorovi na e-mail: klouda@iol.cz
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

Důležité upozornění !
Jak už bylo několikrát v Ostníku uvedeno, proběhne schůzka v prosinci
v restauraci Oáza (konečná tramvaje Vřesinská, směr koupaliště). Skalní členové
toto místo už důvěrně znají, neboť v posledních letech se zde vždy prosincové
schůzky konají. Pro účastníky je zajištěno občerstvení, bohatá výměnná tombola i
kvalitní odborný program. Žádáme své členy, aby si jako každý rok připravili své
přebytky, aby tímto milým způsobem mohli potěšit své kamarády a vzácné hosty
z okolních Klubů. Přijďte se všichni pobavit v pátek 14.12.2012, už v 16. hodin.
Večerní diskuze se může klidně protáhnout do pozdních hodin. Přednášku přislíbil
náš skvělý vypravěč a cestovatel Roman Štarha, tentokrát o Etiopii, kde byl
začátkem letošního roku.

Adresy autorů:
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz
MUDr. Plesník Vladimír, e-mail: vplesnik@volny.cz
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Skupina sulkorebucií a Gymnocalycium spegazzinii (foto: František Frýdl)

