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Notocactus scopa (Link & Otto) A. Berger, 2 km od R 290, KL11-076

Z naší činnosti
Dne 3. 6. 2013 proběhla pravidelná schůzka, jejímž hlavním bodem byla
pěstitelská ukázka roubování Oty Potyky. Schůze se zúčastnilo 30 členů. Schůzi řídil
místo nemocného předsedy, distributor časopisů Ing. Vladimír Skoumal. Byl
připomenut nejbližší program - klubová výstava a sympozium Pobeskydí. Roman
Štarha hovořil o problémech s vystavováním prodejem rostlin na zahraniční akci v
Itálii, včetně známé kaktusářské persony p. Uhliga. Pavel Kouda zajistil další služby
na výstavě za nemocného předsedu a připomenul organizaci navážení a rozmístění
rostlin na výstavě. Hlavním bodem programu bylo vystoupení pánů Potyků
s pěstitelskými zkušenostmi na téma roubování kaktusů i dalších sukulentů,
s praktickými ukázkami roubování větší rostliny a semenáčků. Byla zdůrazněna
nutnost protnutí cévních svazků roubu a podnože a potřeba teploty nad 25 °C a
suchého počasí, což je v tomto roce velký problém. Za chladu rostliny nesrostou,
pouze se slepí. Změna programu, kdy tradiční přednáška byla vystřídána uvedeným
programem se setkala s velkým zájmem jak méně zkušených kaktusářů, tak i těch
zkušenějších, kteří se rádi podělili o své zkušenosti.
Pavel Klouda

Obrázky našich členů
Notocactus scopa (Link & Otto) A. Berger
Notokaktusy jakoby z našich sbírek vymizely, věnuje se jim jen hrstka specialistů. Je to velká škoda,
neboť nádherně a spolehlivě každoročně kvetou, často už malé rostliny. Krásné jsou i svým habitem a
bohatým vytněním. Většina notokaktusů kvete žlutými květy, typickým znakem rodu je červená blizna.
Rostliny jsou pěstitelsky nenáročné a určitě by si zasloužily u pěstitelů větší pozornosti. Kytička na
obrázku vykvetla už jako malá o průměru asi 4 cm, stačí často během sezóny zalévat a občas pohnojit

Oxalis adenophylla Gillies
Na cestách po Patagonii mě učarovaly malé rostlinky s harmonikovitými listy a velkými fialovými květy.
Jedná se o Oxalis adenophylla, který roste v Andách. Je to jedna z mála patagonských skalniček,
které se u nás dají pěstovat. Jelikož se rostliny nesmí z nalezišť vozit, sehnal jsem si je u našich
skalničkářů. Dokonce i další druh a několik hybridních kultivarů. Obrázek nahoře je původní rostlina
vyfocená na lokalitě za městečkem Alumine, další obrázky kvetoucích rostlin mají různé barvy květu či
žilkování. Pěstování na jižní straně skalky vyžaduje suché zimování, podobně jako kaktusy, nejlépe
nadkrýt sklem nebo v nevytápěném skleníku a chránit před většími mrazy pod -15 °C. Další obrázky:

Oxalis patagonica Speg.
Oxalis „Cape Horn“
Pygmaeocereus bylesianus Andreae & Backeb.
Malé cereusovité kaktusy rodu Pygmaeocereus pocházející z Peru se sice ve sbírkách příliš
nevyskytují, ale o to víc jsou mezi specialisty vyhledávané. Nedorůstají velkých rozměrů, naopak květy
jsou oproti stonku poměrně velké. Dnes rod zahrnuje tři druhy: Pygmaeocereus bieblii Diers 1995,
Pygmaeocereus bylesianus Andreae & Backeb. 1957, Pygmaeocereus familiaris F. Ritter 1981.
Pod jménem Pygmaeocereus bylesianus se skrývají další druhy, dnes považované za synonyma: P.
akersii, familiaris, rowleyanus, densiaculeatus, já vyobrazenou rostlinu získal jako P. akersii. Květy na
dlouhé trubce jsou bílé, pěstování nečiní větších problémů.

Neoporteria multicolor Ritter
Velmi variabilní druh, zvláště v barvě trnů, podle niž dostala rostlina jméno. Trny jsou ohebné, tenké,
pokroucené, dlouhé 3 - 6 cm a zcela zakrývají stonek. Červenofialové květy jsou asi 6 cm dlouhé,
s šupinami na trubce, vykvétají už od chladných zimních dnů, prakticky v průběhu celého roku.
Vyskytují se v horách střední Čile. Pěstování ve sbírkách je zcela bez problému.
KL

Z literatury
Kakteen und andere Sukkulenten č. 9 / 2010
Na titulní stránce je kvetoucí Astrophytum asterias. Zvláštní, přímo raritní je
však vzhled květu, který je kristátní a navíc špinavě červenohnědé barvy. O takovou
raritu není co stát. Další články se v tomto čísle převážně zaobírají sukulenty.
V redakční poznámce se uvádí, že dříve byly tři čtvrtiny článků věnovány kaktusům,
ale nyní se rozmohlo pěstování sukulentů a to vede i ke změně obsahu časopisu.
Souostroví Sokotra, patřící k Jemenu, leží v Indickém oceánu na východ od
pobřeží Somálska. Největší z ostrovů - Sokotra, o rozloze cca 3600 km2 (o něco větší
než Karlovarský kraj) je považován za ráj sukulentů. Roste tam 825 druhů rostlin,
z nichž 37 % neroste nikde jinde. K nejznámějším i největším patří např. Adenium
obesum (má kmen tvaru láhve), Dendrosicyos socotrana (kmen tvaru okurky),
Dorstenia gigas (nepravý fíkovník), Dracaena cinnabari (pravý dračí strom), nebo
Euphorbia arbusculata (stromovitá euforbie). Vhodná doba pro návštěvu ostrova je
z hlediska podnebí v prosinci až březnu. V červnu až září tam převládá suchý, horký
vítr o rychlosti kolem 110 km/hodinu, při čemž teploty dosahují ve dne až 45 °C.
Zařízení pro turisty jsou dosud bídná, ale jejich počet zvolna stoupá. Obyvatelstvo se
živí hlavně chovem koz, dobytka a oslů, z části i výrobou upomínkových předmětů,
mezi nimiž vynikají zejména suvenýry z pryskyřice dračího stromu. Na 18 snímcích
představuje autor ráz krajiny a další zdejší sukulenty.
Rodinný výlet do Koloráda a návštěvu Botanické zahrady v Denveru
popisuje J. Schmidt. Zahrada má několik sekcí, největší je věnovaná rostlinám
z jihozápadu USA. Specialitou jsou ukázky zahrad se sukulenty na střechách budov
s výkladem jejich předností a výhod pro obyvatele. Ve velkém skleníku s tropickým
klimatem se daří nespočtu bromelií, kapradin a řadě dalších rostlin různých rodů. Na
volném prostranství rostou velké juky, echinocereusy, opuncie, agáve, ale i palmy.
Pozornost si zaslouží „liliová zahrada“, v níž je vysazeno několik tisíců lilií, kosatců,
pivoněk a denivek. Samostatné expozice jsou věnovány zimovzdorným kaktusům a
sukulentům, připravovala se sekce rostlin z Čile. Autor píše, že přes poměrně vysoké
vstupné (43 UDS za dva dospělé a dvě děti) se návštěva této Botanické zahrady
vyplatí (7 snímků).
Ferocactus viridescens (= se zeleným květem) byl prvně popsán již r. 1840.
Má kulaté, až krátce válcovité tělo, o Ø cca 20 cm, zřídka odnožující, s lesklou,
tmavě zelenou pokožkou, která je u starších rostlin světlejší. Ostrá žebra (13-21) jsou
pod areolami ztloustlá. Na areolách je hnědavá plst a odstávající, sivé, nažloutlé až
medově žluté trny, později šednoucí, vroubkované. Střední jsou 4 postaveny do
kříže, spodní je nejsilnější, jsou 3 - 5 cm dlouhé a 2 - 5 mm široké, jejich špička je
často přihnutá. Krajních trnů je 6 - 15, jsou 1 - 2 cm dlouhé, žlutavé, tuhé. Květy
zvonovitého tvaru vyrůstají v temeni, jsou až 5 cm dlouhé a 6 cm široké. Okvětní
plátky jsou zelenožluté, na zevní ploše načervenalé. Prašníky jsou žluté, blizna je
žlutozelená. Světle zelený, kuželovitý plod až 3,5 cm dlouhý, obsahuje drobná (0,7 x
1,7 mm) černá semena. Roste v křovím porostlých nížinách u pobřeží Kalifornie a
Mexika. Pěstování je snadné, kvete od poloviny května do poloviny července již při
velkosti pěsti několika květy najednou. Jejich barva však splývá s barvou pokožky,
navíc jsou přicloněny trny v temeni. Růst je pomalý, zimovat chladně, nutná je
ochrana na jaře před popálením sluncem, ale naopak pro vývoj silných a krásných
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trnů je důležité pěstování venku a bez krytu. Na nalezišti dostávají většinu vody již
v únoru a v březnu. Popsány byly dvě variety - orcuttii a littoralis. (2 snímky).
Mammillaria orcuttii (= podle amerického sběratele Orcutta), má tmavě
zelené, kulaté až kuželovité tělo o Ø cca 16 mm a výšce 25 cm, s kuželovitými
bradavkami. Kulaté areoly nesou v mládí bílou vlnu. Krajní trny (6 - 8) bývají jen u
mladých rostlin, jsou 3 - 4 mm dlouhé a bílé. Střední (2 - 6), většinou 4, postavené do
kříže, jehlovité, černohnědé, 15 - 20 mm dlouhé. Cizosprašné karmínové květy
zvonovitého tvaru rozkvétají jednotlivě, při Ø 10 mm jsou 12 mm dlouhé. Zevní
okvětní plátky jsou červenohnědé se světlými okraji, vnitřní jsou světle karmínové
s tmavším středním pruhem. Růžová čnělka nese nažloutlou bliznu, prašníkové
váčky jsou žluto oranžové. Plod vyzrává po 10 - 12 měsících od květu, je kuželovitý,
červený a obsahuje hnědá semena až 1,1 mm dlouhá, mušlového tvaru. Pochází
z mexického státu San Luis Potosí, kde roste ve výškách 1100 až 2100 m
ve škvírách vápencových desek, plných humusu nebo dubového listí. Potřebuje
dostatek slunce, při nadbytku však pokožka rudne. Humózní substrát má být výživný,
přesto roste pomalu. V době růstu snese vydatnou zálivku, zřídka odnožuje, množí
se hlavně výsevem. Počátkem podzimu zastavit zálivku aby se tělo mohlo poněkud
scvrknout, pak ji lze zimovat při 3 - 5 °C. (2 snímky).
Následuje opět cestopisný článek o návštěvě mexického poloostrova Baja
California. Asi uprostřed něj je turisticky velmi poutavý vrchol bývalé sopky Cerro
Colorado, na němž rostou různé sukulenty. Podle znalců je jich více než 44 druhů,
což je na poměrně malém území nejvyšší hustota těchto rostlin. V dolní části kopce
je mohutný porost Agave cerulata, ve vyšším patře agáví ubývá, objevují se zástupci
čeledi pryšcovitých, např. Pedilanthus macrocarpus. Na sukulentním kmenu
s modrozelenou pokožkou má drobné lístky a květy s červenými listeny v podobě
ptačího zobáku. Z cereusů svou velikostí vyniká Pachycereus pringlei, staré a
mohutné exempláře Ferocactus rectispinus, jehož nejdelší střední trn má až 25 cm.
Snímky ukazují Mammillaria dioica a M. brandegei, velké polštáře Echinocereus
brandegei s krvavě červenými trny v temeni, dále kvetoucí Grusonia invicta a nebo
Myrtillocactus cochal. Celkem 12 fotografií přibližuje čtenářům tuto oblast sonorské
pouště.
Po všech těch popisech je četba následujícího článku, psaného jako vyprávění
kaktusu ze sbírky pěstované na terase, vítaným osvěžením. Její majitel si pořídil
velký (cca 3 m x 1 m) kovový pult na čtyřech kolečkách, opatřených brzdou,
s možností zálivky rostlin podmokem. Výhodou je snadné stěhování rostlin jak na
zimoviště, tak za sluncem, nebo jejich přesun na déšť. Velké rostliny jsou
v samostatných nádobách na podlaze terasy navazující na zahradu. Že majitel není
žádný chudák (vždyť je to Švýcar) a že se sbírce v takových podmínkách dobře daří,
dokazuje 11 snímků.
Doporučené kaktusy a sukulenty: Oroya peruviana (jméno naleziště Oroya dalo název celému rodu. Vysokohorská poloha (3000 - 4000 m) vede k růstu na
podzim, v létě potřebuje krátký vegetační klid, není zimovzdorná. Propustný substrát,
co nejvíce světla a průvanu); Echinopsis spiniflora (popsán jako Acanthocalycium,
pochází z okolí Cordoby v Argentině. Květy o Ø 4 cm jsou světle růžové. Vyžaduje
slunné místo, pravidelnou zálivku a průvan. V zimě sucho, teplota nejvýše 3 °C);
Gymnocalycium ochoterenae (velmi variabilní druh s několika podrody a varietami.
Má menší, ploše kulovité tělo, květy o Ø 3,5 cm. Minerální substrát s malou příměsí
humusu. Světlé stanoviště s ochranou proti polednímu úpalu, slabší zálivka, zimovat
suše při cca 5 °C); Thelocactus macdowellii (má tělo o Ø až 10 cm, kryté měkkými,
dlouhými trny, obvykle neodnožuje. Trychtýřovité, růžové květy až 4cm dlouhé,
OSTNÍK – září 2013 ……….................... 100 …………………………………………..

rostou v temeni. Písčitý propustný substrát, v létě pravidelná zálivka po vyschnutí. Co
nejvíce světla, v zimě sucho a chladno); Pterodiscus ngamicus (keř z jižní Afriky
s velkou stonkovou hlízou, vegetuje v době našeho léta, na zimu listy opadají, může
být v suchu i ve tmě při aspoň 12 °C. Má krásné velké kv ěty při pěstování v bohatém
minerálním substrátu a vydatné zálivce); Huernia zebrina subsp. insigniflora (rod
z jižní Afriky, tvoří kompaktní trsy krátkých stonků se čtyřmi žebry, zvonovitý květ má
pět trojúhelníkovitých cípů krémové barvy a okrouhlý hnědočervený val beze skvrn.
Světlé stanoviště s ochranou před úpalem, dostatečná zálivka, v zimě sucho při
nejméně 10 °C, nenechat úpln ě seschnout. Snadno se množí stonkovými řízky).
MUDr. Vladimír Plesník

Drobničky
♥
O kaktusářích v Maďarsku je u nás málo slyšet. Překvapivá byla pro mne
zpráva o zájezdu německých kaktusářů, uskutečněná na pozvání pana Agócze
György-ho z města Demjén, vzdáleného asi 12 km od Egeru. Tento kaktusář má
sbírku asi 10.000 rostlin a styky s jinými maďarskými kaktusáři, navíc mluví dobře
německy, takže jazykový problém, často hlavní, odpadl. Výpravu čítající 38 osob a
trvající 5 dnů ubytoval jak u sebe, tak u soukromníků majících pokoje pro hosty.
Cena byla 15 - 20 EU za osobu a noc. Navštívili ještě další tři velké sbírky v okolí
Budapešti, jednu vedl zahradník-obchodník, ale všude si mohli koupit kaktusy. Němci
se divili jak velkým výstavním exemplářům, tak zařízením pro výsevy a roubování, se
kterými se ještě nesetkali. Také v Maďarsku se koná každý rok velká burza rostlin,
prý podobná jako v Chrudimi. Bývá v posledním červencovém týdnu v městě Bogács,
setkávají se tam obchodníci a kaktusáři z celého Maďarska. Pan Agócz je ochotný
zprostředkovat i krátký ozdravný pobyt v místních termálních lázních, včetně
ochutnávky pověstného vína „Býčí krev“. E-mail adresa: clausner@chello.hu nebo
http:///rebutialand.pytalhost.eu.
MUDr. Vladimír Plesník

Pěstitelský kalendář na podzim, č. 5.
Teploty v noci stále klesají a je třeba počítat i s nočními mrazíky. Venkovní
pařeniště už na noc raději zavíráme. Při prvých sněhových přeháňkách, i když sníh
nemá dlouhé trvání, podle možností jej odklízíme, aby se kaktusům dostalo co
nejvíce světla. Kaktusy již nezaléváme, substrát musí úplně vyschnout, což je
podmínka zastavení jejich dalšího růstu. Aby semenáčky příliš neseschly, ještě je
lehce mlžíme.
Také omezíme zálivku a rosení listnatých kaktusů. Při jejich pěstování ve
vodní kultuře snížíme hladinu vody, do které jsou kořeny ponořeny. Nižší teplota
navodí vegetační klid na jejich většinou nedostatečně osvětleném stanovišti
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Zabráníme tak vzniku deformovaných listů v podobě nehezkých tenkých hůlek, na
nichž téměř chybí areoly a proto nikdy nepokvetou.
Nejvíce pečujeme nyní o „Vánoční kaktus“. Potřebuje zálivku s hnojivem a
světlé až slunné stanoviště. Musí zůstat na jednom místě a nesmí se pootáčet za
světlem, jinak shodí všechna poupata. Pro případnou nezbytnou, ale krátkou změnu
stanoviště je proto žádoucí mít na květináči značku ukazující původní postavení ke
světlu.
Ve skleníku se snažíme o postupné snižování teploty na úroveň 5 - 8 °C, což
je pro většinu kaktusů optimální teplota pro přezimování. Podstatné omezení až
konec zálivky vede k vyschnutí substrátu, které spolu s nižší teplotou uvede kaktusy
do růstového klidu.
Máme-li pařeniště na dně vytápěné elektrickým kabelem, můžeme ještě bez
obav nechat sbírku na výsluní. Aby nás však nepříjemně nepřekvapil náhodný noční
mráz, vždy večer zapneme vytápění. Na zimu však rostliny z pařeniště přemístíme
na zimoviště.
Kdo nemá vytápěné pařeniště musí za slunečného dne sbírku přenést do
suchého, bezmrazého a co nejvíce světlého prostoru, v němž rostliny přečkají zimu.
Na prvý pohled je překvapující, že Buxbaum píše o vytápění pařeniště či
skleníku elektrickým kabelem. Svou knihu vydal v roce 1962, tedy před padesáti lety,
v době, kdy kaktusaření v celé Evropě, nás nevyjímaje, bylo v rozkvětu. V mých
začátcích jsem také hrdě pěstoval sbírku svých prvých kaktusů ve skleníčku 100 x
200 cm, postaveném pod oknem bytu na stříšce vchodu do domu. Na zimu jsem
skleníček vybavil elektrickým vytápěním. Topné kabely byly však u nás vzácností a
velmi drahé. Vyřešil jsem topení pomocí čtyř topných tělísek do elektrickém žehličky,
kterém jsem zapojil za sebou a zařazení vertexu do kruhu, který spínal a vypínal
proud v závislosti na nastavené hodnotě teploty. Každému reviznímu technikovi by
asi bylo po spatření mého topného zařízení velice nevolno. Naštěstí po dvou letech
se mi podařilo koupit malou zahrádku, na níž jsem postavil skleník. a narůstající
sbírku jsem přezimoval zabalenou v novinách a v bednách nanošených do sklepa.
Ani zdaleka neodpovídal tento postup Buxbaumovým doporučením, ale „stejně jako
nouze naučila Dalibora housti“, mne dané možnosti přinutily k uvedeným
kompromisům.
MUDr. Vladimír Plesník

Výstava kaktusů 2013
Ve spolupráci se Stanicí mladých přírodovědců v Porubě, kde míváme i
pravidelné schůzky, proběhla ve těchto prostorách ve dnech 5. - 7. 6. 2013 naše
výstava kaktusů a jiných sukulentů. Za deštivého počasí přivezlo ukázat své rostliny
několik tradičních vystavovatelů: Frgál, Frýdl, Klouda, Lichý, Potyka, Štarha a jednu
rostlinu přinesl Ing. Adamčík. Celkem bylo vystaveno asi 850 kaktusů a jiných
sukulentů, kde převládaly kolekce astrofyt, gymen, mamilárií, koryfant, kopiapoí,
sulkorebucií, ferokaktusů, echinocereusů, ale nechyběly ani nádherné sukulenty.
Rostlin bylo sice letos vystaveno poněkud méně než jiné roky, ale asi to bylo
zapříčiněno dlouhodobým deštivým počasím, např. u mě na zahradě stálo po kotníky
vody, která neměla kde vsáknout a nedalo se ke skleníku přijet autem.
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MUDr. Vladimír Plesník a Otakar Šteffek

u prodejnch stolů diskutují Jan Miketa a Jiří Číp

předseda olomouckého KK - Michal Rec u prodeje

Otakar Potyka kontroluje prodej rostlin

Pavel Krkoška a Josef Chorobík

MUDr. Vladimír Plesník a Ing. Jaroslav Vích

Roman Štarha a Zdeněk Kostelník pokladník KK FM

František Brada a prodávající František Frýdl, Bedřich Lichý
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V polední pauze si služba odpočinula na bidle, zleva: Bedřich Lichý, František Frýdl, Josef Achrer, Jan
Miketa, Václav Zdrálek, Roman Štarha, Petr Adamčík a Jaroslav Doubrava

Společné foto s přáteli s Frýdku-Místku a Orlové, kteří se přijeli podívat na naši výstavu: Martin Kopec,
Ludmila a Oldřich Klímkovi, Josef Chorobík, Jan Barták, Vladimír Žyla, Jan Miketa, František Frýdl,
Lumír Král, Pavel Karkoška, Bedřich Lichý, Petr Frgál, Josef Martiník a Petr Adamčík

Z druhé strany deštivé počasí přilákalo o něco více návštěvníků než
v předešlých letech. Není to sice žádná sláva, ale napočítali jsme přibližně o stovku
více lidí než loni, především dospělých. Poklesly návštěvy tříd, ze škol nepřišla žádná
třída, návštěvu si nenechali ujít jen tři třídy mateřských školek. Počet návštěvníků na
výstavě kaktusů a sukulentů nakonec byl 290, z toho dospělých jen 137 lidí. Někdy
mě to připadalo, že přátel pořadatelů bylo více než návštěvníků.
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Pobeskydí 2013
Letošní, už dvacáté setkání kaktusářů Pobeskydí proběhlo 28. - 30. 6. 2013 ve staronových
prostorách rekreačního střediska Budoucnost ve Frýdlantu n. Ostravicí. Nově upravené prostory
restaurace a venkovní terasy zaručovaly pohodlí i při deštivém počasí. Na těchto terasách proběhlo i
večerní opékání masíčka, čepování pivečka a diskuze přátel. V sobotu dopoledne bylo nádherné
slunečné počasí, takže případní prodejci kaktusů měli rozložené své rostliny všude kolem restaurace.
Této nabídky prodeje využili i místní turisti, kteří zavítali na oběd do restaurace. Sobotní přednáškový
program byl pestrý. Hlavním tahákem přednášek byli manželé Sarnesovi z Německa, kteří se zabývají
studiem patagonských kaktusů. Loni na sympozium v Brně přednesla Elizabeth Sarnes přednášku o
rodu Austrocactus, tentokrát představil Norbert Sarnes přednášku o rodu Pterocactus. Vynikající
představení rodu od historie, určovacího klíče, vymezení lokalit jednotlivých druhů, ale hlavně
nádherné obrázky rostlin. Druhým zahraničním přednášejícím byl už dobře známý pan Ludwig Bercht
z Holandska, který hovořil o rodu Echinopsis. Velké poděkování patří Jiřímu Kolaříkovi, který
přednášky zahraničních hostů překládal, ale také přispěl svou prezentací o čilských kaktusech.
Následovaly prezentace našich známých kaktusářů s přednáškami především z Jižní Ameriky, kde se
hodně cestuje, ale nechyběla ani skvělá přednáška o rodu Turbinicarpus nebo povídání o kubánských
rostlinách. Podívejme se, kdo všechno přednášel na letošním setkání Pobeskydí 2013. Dopoledne to
byli: Sarnes Norbert (D) – rod Pterocactus, Fischer Slávek (CZ) – kaktusy Bolivie, Krejzlík Miloš
(CZ) – kaktusy Kuby 2013, Barčák Josef (CZ) – Somálsko 2013. Odpoledne pokračovaly následující
přednášky: Záhora Jaroslav (CZ) – Setkání s turbinikarpusy, Heřtus Pavel (CZ) – cesty po Peru,
Bercht Ludwig (NL) – rod Echinopsis, Kolařík Jiří (CZ) – Chile, A. spiniflorus aj., Kůrka Milan (CZ) –
první tři dny v Argentině, Král Lumír (CZ) – týden v Chile 2012. Sobotní večer pokračoval plodnou
diskuzí o kaktusech a plánech do budoucna. V neděli dopoledne se někteří přátelé rozjeli na prohlídku
do okolních sbírek. Zájemci o patagonské kaktusy zavítali do mé sbírky, nechyběli ani manželé
Sarnesovi. Letošní setkání ve Frýdlantu nad Ostravicí navštívilo kolem 140 účastníků. Podle jejich
vyjádření bylo setkání opět úspěšné a těší se na příští rok, stejně jako organizátoři, kteří již nyní zvou
všechny do Frýdlantu nad Ostravicí na Pobeskydí 2014.

Manželé Elizabeth a Norbert Sarnesovi ve sbírce Lumíra Krále před kolekcí patagonských kaktusů
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Deset přednášejících na Pobeskydí 2013 ve Frýdlantu nad Ostravicí

zleva: Norbert Sarnes, Slávek Fischer, Miloš Krejzlík, Josef Barčák, Jaroslav Záhora

zleva: Pavel Heřtus, Ludwig Bercht, Jiří Kolařík, Milan Kůrka, Lumír Král

pohled do sálu při přednášce Norberta Sarnese, překládá Jiří Kolařík

společná fotografie na Pobeskydí 2013, Frýdlant nad Ostravicí
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Poznámkový notes 2012 – 1.
KL deník z velkého vandru po Chile a Argentině 1. 1. 2012 – 3. 2. 2012
1. 1. 2012 – neděle
Příprava na cestu dopadla celkem dobře, doufám, že jsem nezapomněl něco
zabalit. To se ale pozná až na místě. Ráno mě Danka odvezla na nádraží a
Pendolinem v 9.50 hodin jsem se přesunul do PRAHY. Hned u nádraží z Wilsonové
ulice jezdí přímé spoje na letiště – linka AE, co půl hodiny za 60 Kč. Na letišti jsem
byl poněkud dříve, pro jistotu, co kdyby se náhodou v tuto zimní dobu něco stalo.
Odlet v 19.30 hodin proběhl s mírným zpožděním bez problémů. Jediný problém
vznikl ještě před odletem, kdy nám sdělili, že zrušili přímé spoje z CORDOBY do
MADRIDU. Našli nám jiný spoj přes CHILE o tři dny později. To nám celkem
vyhovovalo. Při přestupu v MADRIDU přímo do CORDOBY jsme měli tři hodiny čas
na další letadlo. Odlet z MADRIDU přímo do CORDOBY měl být v 1.30 hodin, opět
měl mírný skluz, nebylo to však nic závratného. Let proběhl bez problémů, letadlo
bylo poloprázdné a tak jsem se natáhl přes všechny čtyři sedadla. Dokonce jsem se
dobře vydřímal. Asi v 10.30 hodin jsme přistáli už 2. ledna v CORDOBĚ, než jsme
prošli kontrolou, bylo 11. hodin. Čím menší letiště, tím větší kontroly. Člověk
z půjčovny aut nás už čekal. Vše dopadlo nad očekávání dobře. Dostali jsme nové
auto FORD ECO SPORT. Zajeli jsme do města nakoupit jídlo, vodu, plyn na vaření a
další potřebné věci. Nádrž byla plná a na tachometru stav 920 km, tzn., že auto je
nové. Abychom předešli problémům při kontrolách na hranicích, jedeme ihned bez
zastávek až do CHILE. Vyrazili jsme na sever přes JESUS MARIA, CHUMBICHA,
směr TINOGASTA. Ujeli jsme necelých 600 km a před městem TINOGASTA jsme
rozdělali tábor na nocování. Už jsme zde před třemi lety spali, je to dobré místo,
kousek od hlavní cesty, je zde voda a roste zde G. catamarcense var.
schmiedianum. Přijeli jsme dost za tmy a brzy jsme unaveni po dlouhé cestě zalehli.
3. 1. 2012 – úterý
Ráno jsme vyrazili nakoupit do města, jídlo, vodu a benzín, s kterým je zde
trvalý problém. Jelikož se chystáme na dlouhý přesun přes ANDY, načepovali jsme i
do kanystru, abychom někde v horách nezůstali viset. Vyrazili jsme směr FIAMBALA,
poslední místo, kde se dá ještě občas benzín načepovat a dokoupit, na co se
zapomnělo. Vyrazili jsme do hor směr CHILE, ani jsme se nebyli podívat na
TERMAS, snad příště. Nikde jsme se nezastavovali, jen občasné snímky krajiny
z cesty mezi horami, projeli jsme kolem známých lokalit, kde jsme byli při posledních
cestách. Vyjeli jsme na náhorní plošinu a dlouho jeli ve výšce 3500 – 4500 m. To už
se nám mírně začala točit hlava a špatně se dýchalo. Na hranici proběhlo vše dobře
bez nějakých větších kontrol. Celnice není na vrcholu bez civilizace, ale ještě několik
kilometrů před výjezdem v malé vesnici. Stejné je to i v CHILE. V době odbavování
na chilské straně, se přihnala silná, ale krátká bouřka. Celnice byla stará, nízká
budova, ve které začala po chvíli kapat ze stropu voda, postupně dost hodně.
Alespoň jsem si trochu opláchnul špinavé ruce. Na čilské straně v budově celnice
nikdo nebyl, takže už žádná kontrola nebyla. Vyfotili jsme se na nejvyšším místě
přejezdu PASO DE SAN FRANCISCO (4836 m). Odtud se cesta pomalu snižovala
dolů, ale stále to pro nás bylo vysoko. Lépe se začalo dýchat až kolem 3500 m.
Jestliže v ARGENTINĚ vedla na hranice asfaltka, tak v CHILE byly prašné cesty, ale
hodně rozestavěné a připravované na asfaltku. Projížděli jsme nádhernými horami,
kde vůbec nic nerostlo. Asi v půli cesty měly růst fantastické, vysokohorské skalničky
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rodu Chaetanthera, ale i když jsme měli GPS, tak jsme žádné nenašli. Asi se bez
květů nedají najít. Sjeli jsme do výšky asi 2100 m, kde jsme na pěkném plácku
postavili stany. Bylo to kousek od LA PUERTA, kde se scházejí dvě cesty. Petra
uvařila večerní polévku a opět jsme brzy zalehli.

Hraniční přechod z Argentiny do Chile - Paso de San Francisco ve výšce 4726 m nad mořem

Při přejezdu přes Andy můžeme vidět velké trsy opuntiovitých kaktusů, vlevo Maihueniopsis
atacamensis nebo vpravo Maihueniopsis colorea, Ruta C 341, západně od La Cebolla

4. 1. 2012 – středa
Hned při rozednívání jsme vstávali, uvařili kávičku „dadáčka“, dali jsme si
povinné prášky proti smrti a vyrazili dále do města COPIAPÓ. Za křižovatkou dvou
cest jsme narazili na zbytky města RUINAS DE PUQUIOS, které jsme nafotili. Dále
jsme se už postupně vraceli do civilizace, jeli jsme pěknou asfaltkou, na jednom
místě jsme fotili několik zástupců rodu Calandrinia. COPIAPÓ je poměrně velké
město, bohužel mi zde nefunguje GPS, nemám v přístroji mapy. Mám problémy
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s přídavnou kartou, kde by měly mapy být, ale karta je asi vadná a nefunguje, když je
v přístroji. Při výměně peněz jsme se nemohli dopočítat, nakonec jsme zjistili, že
Martin místo US dolarů dal argentinské peso, 500 AR peso – 40000 CH peso, což je
nějak málo. Nakonec vše dobře dopadlo, vyměnili jsme další peníze, tentokrát 500
USD = 250 000 CH peso. Koupili jsme chleba a vodu, načepovali do plna benzín a
nabrali směr k moři – PACIFIK to jistí. Nejbližší město CALDERA bude výchozím
městem po návštěvách přírodních krás a kaktusů, odtud budeme pokračovat na
sever. A hned za městem je oblast zvaná ZOOLOGICO DE PIEDRA, kde skály
připomínají různá zvířata. Pro nás je zajímavé, že zde roste Copiapoa calderana,
Cumulopuntia sphaerica, Eulychnia iquiquensis var. calderana, Horridocactus
taltalensis var. pygmaea či Euphorbia lactiflua. Opravdu pěkné místečko.

vlevo: Eulychnia iquiquensis var. calderana, KL12-005/2, Zoológico de Piedra, 10 km od Caldera
vpravo: Copiapoa calderana, KL12-005/1, Zoológico de Piedra, 10 km od Caldera

Horridocactus taltalensis var. pygmaea, KL12-005/5,
Zoológico de Piedra, 10 km od Caldera, GPS S26 56.390 W70 47.352
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Thelocephala malleolata, KL12-006/1, 12 km od Charaňal, odbočka na Quarenta Mina, R 249

Postupně jsme navštívili několik lokalit, které jsem nezaznamenával, protože
zde nic mimořádného nerostlo. Následně jsme sjeli z hlavní cesty R5 na boční silnici
249, směr Quarenta Mina a jeli asi 3 km na místo, kde rostly Thelocephala
malleolata, Copiapoa hypogaea var. barquitensis a serpentisulcata var.
chaniaralensis, Eulychnia iquiquensis var. taltalensis. Popojeli jsme dále za město
CHAŃARAL, asi 6 km severně, (R C 120) na lokalitu, kde rostla Copiapoa
serpentisulcata var. chaniaralensis ve velkém množství. Pěkné byly Copiapoa
columna-alba, kterých bylo také na další zastávce hodně. Blíží se večer a tak je třeba
jet dále a hledat nocleh. Vyjeli jsme zpět na R5 a jeli na sever. Krajina je pěkná, i
když vypadá jako navezené haldy v Ostravě, ovšem trochu větší. Nevíme jestli je
cesta kolem moře průjezdná. Vede zde však okružní krásná asfaltka, která nás
dovede až do výšky 500 m. Hledáme zde odbočku na ESMERALDU a opět narážíme
na ceduli směr PAN DE AZUCAR, což by mohlo znamenat, že cesta kolem moře
byla průjezdná. Všude jsou nějaké neoznačené odbočky a asi jsme sjeli někam, kde
nás to vyvedlo do hor, naštěstí zde bylo nějaké zařízení a jeli zde místní lidé, kteří
nám poradili, kam se vydat. Mělo to být asi 15 km k moři, cesta byla zpočátku široká
a dobrá, asi 1 km před mořem cesta prudce klesala po špatné prašné cestě. Byla
tma a nebylo nic vidět, tak Martin říkal, že dál nepojede. Rozložili jsme stany na
plošině, typická poušť. Bylo jasno a z čistého nebe padaly malé kapičky rosy, snad
od moře.
Lumír Král
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Informace
-------

7. 10. 2013 – přednáška: Ing. Jiří Kolařík - kvetoucí kaktusy
4. 11. 2013 – přednáška: Otakar Šteffek - fyziologie rostlin - aneb jak funguje rostlinné tělo
pátek 6.12. 2013 – Mikulášská schůzka, tradičně v restauraci Oaza s přednáškou Ivo Žídka –
o poslední cestě po Madagaskaru

---

5. - 8. 9. KK Frýdek-Místek pořádá výstavu kaktusů na základní škole v Čeladné. Informace:
www.kkfm.webnode.cz
5. - 15. 9. - Podzimní výstava kaktusů a sukulentů v Praze. Informace: www.spks.cz
6. - 13. 9. Výstava sukulentů, kaktusů, tilandsií a dalších exotických rostlin v Brně. Informace:
www.sukulentar.cz
7. 9. 2013 – XIV. Jesenné stretnutie kaktusárov v Trnave, informace: Blažej Strašifták tel.:
+421 905 829 902, e-mail: blazej.st@gmail.com
28. 9. 2013 – Zavírání sezóny v Chrudimi, informace: Pavel Pavlíček, Gorkého 886, 537 01
Chrudim, tel. 469 688 366, e-mail: pavlicek@chrudim.cz
5. 10. 2013 – Jesenné zatvorenie sezóny ve Zvoleni, informace: Ján Baran, e-mail:
jbpectinatus@gmail.com nebo na stránkách: www.kaktusyzvolen-2013.webnode.sk

-------------

---

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 (Čkalovova 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

Nabídka, poptávka
---

Z rodinných důvodů prodám sbírku kaktusů (Severní i Jižní Amerika), nejlépe vcelku. Adresa:
Ing. Miroslav Vilášek, Nová 468, Suchdol n/Odrou. Tel. 606717259. Cena dohodou.

---

Prodám starší kaktusářskou literaturu za přijatelnou cenu dohodou: Backeberg: Wunderwelt
Kakteen, Backeberg: Das Kakteen Lexikon, Haage: Kniha o kaktusech, Urban: Čarovné trne,
Jubilejni sbornik o kaktusech, Fleischer-Schütz: Pěstovaní kaktusů, Brian-Lamb: 100
Kakteen in Farbe, Crkal: Lovec kaktusů, Jackobsen: Das Sukkulenten Lexikon. Svázané
ročníky časopisu Kaktusy: 1969, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87.
Informace: Petr Kubec, tel: 732208045.

Adresy autorů:
Ing. Klouda Pavel, e-mail: klouda@iol.cz
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz
MUDr. Plesník Vladimír, e-mail: vplesnik@volny.cz
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Neoporteria multicolor

