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Zlatý Alberto 2014 - Ing. Zdeněk Červinka

Z naší činnosti
Po sobotních přednáškách na Setkání gymnofilů 30. 8. 2014, proběhla hned
v pondělí 1. 9. 2014 naše pravidelná schůzka s přednáškou, kterou připravil Lumír
Král. Podívali jsme se na druhou část z cesty po Patagonii před koncem loňského
roku, zaměřenou tentokráte na rody Pterocactus a Maihuenia. Viděli jsme prakticky
všechny navštívené lokality a mohli porovnat případnou variabilitu promítaných
druhů. Spousta rostlin byla v květu, čímž bylo usnadněno jejich hledání. Květy jsou
většinou vidět už z dálky, zatímco rostliny bez květů jsou téměř neviditelné. Kromě
kaktusů jsme viděli hned několik přírodních nádherných zajímavostí, národních parků
apod. V listopadu a prosinci je v Argentině prakticky jaro a tak bylo vidět velké
množství kvetoucích skalniček, které celou přednášku zpestřilo. Patagonské
skalničky z And se u nás poměrně těžko pěstují a v prodeji při výstavách se
neobjevují. Děkujeme přednášejícímu za pěknou přednášku.

Obrázky našich členů
Zlatý Alberto - Ing. Zdeněk Červinka
Fotečka s předávání prestižního ocenění Zlatý Alberto v Chrudimi, které letos za dlouholetou činnost
a propagaci čs. kaktusářství dostal Ing. Zdeněk Červinka z Čelákovic.

Eucomis autumnalis (Mill.) Chitt. -- in R. H. S. Dict. Gard. ii. 787 (1951).
Rostlina z čeledi Hyacinthaceae, pochází z jižní Afriky. Pod zemí vytváří 8 - 10 cm cibuli. Dorůstá
výšky až 60 cm. Voskovité listy vytvářejí přízemní růžici. Kvete u nás v létě ve vzpřímeném až 40 cm
hroznu z až 125 ks žlutozelených květů. Na zimu se zatahuje do cibule. Odolává minimální teplotě 7°C. U nás je ale cibule na zimu vyjmou ze země a uchovají v bezmrazé místnosti.

Othonna capensis Bailey 1901
Rostlina z čeledi Asteraceae, pochází z jižní Afriky. Rod Othonna je docela obsáhlý, jednotlivé druhy
se odlišují růstovou formou, jsou to většinou opadavé polokeře, byliny či geofyty a jen některé mají
pachykauly a kaudexy. Othonna capensis je však poléhavá nebo převislá rostlina se sukulentními
listy, kvetoucí žlutými květy. Snáší dobře za sucha i chladnější zimování.

Zlatý Alberto 2014
Poslední víkend v září patří tradičně Zavírání sezóny v Chrudimi. Již v pátek
odpoledne proběhlo zasedání redakční rady časopisu Kaktusy, jednání výboru
SČSPKS a večerní posezení v nedaleké restauraci. V sobotu dopoledne prošlo
stovky pěstitelů prostorami prodejní burzy, aby doplnily novinky do svých sbírek.
Odpoledne při Zavírání sezóny v Chrudimi dne 27. 9. 2014 patřilo tradičně
předávání ceny Zlatý Alberto. V letošním roce toto významné ocenění převzal Ing.
Zdeněk Červinka z Čelákovic, který byl po ustanovení SČSPKS našim prvním
prezidentem Společnosti (viz foto na titulní straně). Následovalo několik krátkých
přednášek, tentokrát program zajistili Zdeněk Červinka, Jiří Kolařík, Jaroslav Záhora
a Petra Tvrdíková. Ostravští kaktusáři gratulují novému Zlatému Albertovi a přejí mu,
aby i v dalších letech úspěšně propagoval československé kaktusářství i své
pěstitelské umění.

Z literatury
Kakteen und andere Sukkulenten č. 8 / 2011
Mammillaria luethyi patří k často žádaným novinkám zejména pro krásu
svých květů. Na titulním snímku je zachycen detailní pohled do kytice květů s
fialovými okvětními plátky, které směrem do středu světlají a v jícnu je zdobí velký
počet sírově žlutých prašníků s oranžovou bliznou.
V poslední době přibývá zpráv o úspěšném pěstování agáví v našich sbírkách.
Autor píše o zkušenosti s pěstováním Agave stricta, kterou si jako malý suvenýr
dovezl z cesty po Mexiku před 25 lety a konečně se dočkal jejího květu. Růžice o Ø
40 cm stojí přes léto ve velkém květináči na terase, na zimu ji přenáší do skleníku.
Stonek květenství rostl od jara, začátkem července měl téměř dva metry. Květy se
postupně otvíraly od spodu až po špičku květenství celkem 4 týdny. Z jednotlivých
kvítků daleko vyčnívaly mnohem delší prašníky a čnělka, na podzim z nich, nejspíše
po opylení hmyzem, vzniklo cca 100 plodů, každý obsahoval asi 20 - 25 částečně
klíčivých semen. Tento druh roste na rozlehlém území, popsána bylo několik jeho
forem a variet, lišících se mezi sebou hlavně velikostí, tvorbou odnoží a barvou listů.
Pěstování na výsluní vede k narudlé barvě listů, přes zimu při nedostatku slunce opět
zezelenají (7 snímků).
Rod Rhipsalis se zhruba 40 druhy není ve sbírkách častý. Nevyniká ani květy,
ani otrněním, navíc vyžaduje pěstování odlišné od většiny jiných kaktusů. Rhipsalisy
však volně rostou jak ve starém, tak v Novém světě. A. Hofacker píše o svérázném
Rhipsalis paradoxa, který má až 5 m dlouhé a asi 2 cm silné, třížeberné výhony.
Jejich zvláštnost spočívá v tom, že jsou po 5 - 15 cm poněkud zaškrceny a
pokračující „článek“ se odklání od původní osy pod úhlem cca 60°. Ramena jsou tím
navzájem propletená. Tento druh většinou roste v polostínu na stromech, případně
na stinných místech kopců. Pěstovat v závěsných koších s relativně humózním, ale
propustným substrátem, s pravidelným přihnojením, na světlém místě bez přímého
dopadu slunečního světla. Roste velmi rychle, brzy zjara začíná kvést drobnými,
bělavými kvítky z areol v místech odstupu nového článku. Nesnáší trvalejší vyšší
teploty a sucho (8 snímků).
V roce 1973 dr. B. Schütz napsal, že Astrophytum coahuilense je pěstitelsky
velmi choulostivý druh. Zkušenosti autora K. Kergela to potvrzují. Koupil si asi
10tiletou, pravokořennou rostlinu, která mu ve sbírce po tři roky pravidelně kvetla. Ve
čtvrtém roce se poupata neobjevila a zjistil, že celý kořenový systém je nahnilý.
Hniloba cévního svazku pronikla již hluboko do těla. Pokusil se o záchranu nouzovým
roubováním ještě zdravé hlavy na silnou, cca 13 cm vysokou podložku o 4 cm
průměru z Roseocereus tephracanthus. Roub přirostl, zvětšil se a po stranách
vyrostly odnože s typickým vzhledem i květy pro Astroph. coahuilense. Poněkud
monstrózní vzhled převažuje riziko spojené s pokusem o zakořenění odnoží (3
snímky).
Gymnocalycium anisitsii (= podle prof. Anisitse, který je našel) bylo popsáno
roku 1900. Má kulaté až lehce válcovité tělo o Ø 7 - 10 cm a výšce 5 - 8 cm, se
zanořeným, lysým temenem a s listově zelenou pokožkou. Žebra (8 - 11) jsou až 2
cm vysoká s mírně vystupujícími hrboly a oválnými areolami. Trnů je 5 - 7, nejdelší
(2,5 cm) je obvykle horní, jsou matně bílé, lehce prohnuté. Bílé květy mají Ø 4 cm.
Kuželovité plody obsahují velký počet drobných (1 mm) semen (podrod
Muscosemineum). Roste v nížinách Paraguaje a Brazílie v hlíně s pískem. Pěstování

je snadné v propustném písčito-zemitém substrátu na teplém a vlhkém stanovišti.
Semena dobře klíčí, množí se i odnožemi. Nesnáší mráz (2 snímky).
Gymnocalycium chacoense (= podle lesnatých oblastí Chaco v jižní
Americe) má tělo kulaté o Ø 55 - 80 mm a výšce 40 - 75 cm, které ve stáří značně
odnožuje za vzniku velkých mnohohlavých skupin. Pokožka je světle zelená, lesklá,
kořeny vláknité. Má 8 - 12 přímých žeber, převážně oblých. Na nových areolách je
nažloutlá plst. Rovné, pevné a tenké trny se dělí na 7 - 9 krajních v délce 8 - 19 mm a
3 střední trny (16 - 21 mm), rovné odstávající od těla. Mladé trny jsou světle žluté
s hnědou špičkou, stářím zešednou. Početné květy rostou kolem temene, jsou úzce
trubkovité, až 45 mm dlouhé při Ø 20 - 32 mm, mají bílou až narůžovělou barvu a
žlutozelený jícen. Plod je malý, zelený, drobná (1 mm) semena jsou lesklá
červenohnědá (Microsemineum). Roste na jv. Bolívie v departamentu Santa Cruz,
Osídluje skalní štěrbiny a prolákliny se zachycenou vrstvou humusu ve výšce kolem
550 m. Vhodný pro pěstování je propustný, převážně minerální substrát. V době
růstu vydatná zálivka, polostín, v zimě sucho a chladno (2 snímky).
Stavba nových, kvalitnějších cest umožňuje proniknout do řady téměř
neznámých oblastí. H. Winter se vydal na sever Peru pátrat po Ritterem popsané
Espostoa hyalea (= s trny sklovité barvy), která má růst na lokalitách v povodí řeky
Marañon. Do sbírek se pro svou velikost nehodí, na nalezištích roste jak v řídkém
křovinatém podrostu, tak na strmých stěnách skal. Typické je pro ni otrnění,
skládající se z mnoha krátkých, zarudlých krajních trnů a krátkého, odstávajícího,
hnědočerveného středního trnu a soudkovitý tvar plodu. Velká část nalezených
rostlin měla pahýly po odřezaných větvích, na nichž rostlo cefálium. Domorodci totiž
využívají vlnu cefálií k výrobě dek, klobouků i částí oděvu (9 snímků).
V lehčím tónu, ale i se štipkou závisti, je napsaný článek k technických
vymoženostech k provozu a zajištění sbírky kaktusů. Porovnává pěstitelskou praxi
movitého a prostého majitele. Začíná panelem s indikátory a ovladači automatické
klimatizace skleníku, pokračuje přístroji ke zjišťování rychlosti proudění vzduchu,
množství dešťového spadu, dále ovladači automatické regulace stínění, podzemní
jímky vody, vodní pumpy se směsnou baterií a dalšími, včetně zabezpečení dveří a
oken proti poškození, také vyhlašuje poplach. Většině pěstitelů musí však stačit
předpověď počasí ve sdělovacích prostředcích, nanejvýš ve skleníku uložený
tlakoměr s teploměrem, malá kamínka pro nouzové přitopení, konvička k zalévání a
drobné nářadí jako nůž, pinzeta, lupa, podávky, štětečky a odměrky. Dodal bych
ještě štítky pro jména kaktusů a vodo-i světlovzdorný popisovač, případně boudu pro
přítele kaktusáře a nepřítele zlodějů.
Snímek krásného květu Duvalia sulcata subsp. sulcata o Ø až 4 cm
s vnitřním kruhovitým diskem nezapře vzdálenou příbuznost tohoto rodu a mnohem
známějšími stapéliemi. Přinejmenším květ také pořádně páchne. Dobře se daří
v silně propustném, písčitém substrátu na polostinném stanovišti.
Doporučované kaktusy a sukulenty: Mammillaria zeilmanniana ´Albiflora´
(zřídka vídaná bělokvětá varieta jinak růžově kvetoucího druhu, rostoucího
v mexickém Guanajuato. Substrát s příměsí humusu, v létě chránit před úpalem,
v zimě sucho a 10 °C); Lophophora jourdaniana (popsána naším doc.
Habermannem roku 1975 jako nový druh lišící se od jiných lofofor krátkými trníky na
nových areolách a menším počtem semen v plodech. Barva květu je od bílé po sytě
fialovou. Pěstovat v minerálním substrátu na výsluní. Během vegetačního klidu se
značně scvrkává, pak nakrátko snese i -5 °C); Austrocylindropuntia verschaffeltii
(roste ve vyšších polohách Bolívie a Argentiny, některé klony jsou mrazuvzdorné a
v suchu přezimují u nás i v nevytápěném skleníku. Zálivku začít až začátkem dubna,

jinak se poupata změní v nové články. Potřebuje výživný substrát, co nejvíce slunce
a přiměřenou zálivku); Echinocereus poselgeri (r. 1909 zařazen do nového rodu
Wilcoxia, má měkomasé, tenké, až 50 cm dlouhé výhony, podzemní kořen v podobě
hlízy. Potřebuje hluboký květináč, minerální substrát, dobrou drenáž. V zimě
naprosté sucho a chladno, snese až -10 °C); Huernia hislopii (roste v Zimbabwe a
Mozambiku, má články až 15 cm dlouhé s pěti žebry, květy o Ø 4 - 5 cm. Pěstovat
v hrubším, minerálním substrátu na světlém místě s ochranou před popálením
sluncem a s pravidelnou zálivkou. V zimě sucho, teplota ≤10 °C, při velkém
sesýchání lehce zavlažit); Lithops gracilidelineata subsp. brandbergensis (roste
v Namibii ve výškách přes 2000 m. V létě světlé, dobře větrané stanoviště, zalít až se
listy začnou vrásčit. Od listopadu do konce března světlo, chladno a téměř sucho.
Květ žlutý).
Závěrečná poznámka G. Lauchse si zaslouží aspoň zkrácené podání: „Život
sestává z příjmu potravy, využití energie v ní obsažené a nakonec z vyloučení zbytků
z těla. Lidské fekálie však jsou i dobrým hnojivem (pokud ovšem neobsahují
choroboplodné zárodky). Domy a byty mají v civilizované společnosti k tomuto účelu i
vhodné prostory, někdy nevábně zavánějící. U mne zřejmě mnohem silněji než jinde.
Pěstuji totiž v koupelně nejhorší smraďochy na světě – pseudolithopsy. Pochází
převážně ze Somálska a daří se jim zejména v teplém a vlhkém prostředí. Pak i
bohatě kvetou. Pseudolithops haradheranus jednou nasadil 32 květních stvolů, na
každém bylo 6 - 14 malých kvítků o Ø 5 - 10 mm. Bylo to celkem asi 448 „bomb
smradu“, které byly sotva vidět, ale pořádně cítit. Těžko popsatelný puch trochu
připomínal rozkládající se kobylince spolu s nahnilým masem. Moji hosté, kteří někdy
museli navštívit onu místnost, o tom nic nevěděli a po nezbytné době v ní strávené
rychle prchali. Proto jsem upevnil na dveře nápis „Pozor, páchnoucí rostliny !“ Je to
však málo platné. Nedávno jeden známý tam decentně zanechal bombičku
Osvěžovače vzduchu ve spreji – proti všem smradům kdekoliv.“
MUDr. Vladimír Plesník

Aloe s nejvyšším květenstvím
Na zatím poslední cestě do Tanzánie jsem narazil na aloi, která mne
neupoutala ani tvarem či zbarvením růžice, ani barvou nebo tvarem květů. Co bylo
pozoruhodné byla výška květního stvolu - ten dosahoval až 350 cm (tří a půl metru).
A to je opravdu hodně.
Aloe christianii, tak se tato rostlina jmenuje, roste ostrůvkovitě na rozsáhlém
území od Zimbabwe a Zambie přes Tanzanii, Malawi, D.R. Kongo až po Keňu.
Původně byla zaměňována s robustnější Aloe pretoriensis, ta má ovšem jinou oblast
výskytu a také tvar hroznů květů je odlišný od A. christianii. Poměrně nevýrazná
růžice A. christianii je tvořena asi 40 cm dlouhými listy, které v mládí mívají pokožku
řídce skvrnitou. Těla rostou většinou solitérně, někdy ale málo odnožují. Pokud se
najde trs rostlin, tak se většinou jedná od větší množství růžic a jejich potomků. Na
okrajích listů jsou tvrdé, asi 5 mm vysoké zuby. Samotné válcovité květy jsou
korálově červené, asi 45 mm dlouhé. Hrozen květů je válcovitý, přibližně 15 cm
dlouhý. Markantní je ale výška květního stvolu, která běžně přesahuje 2,5 m a
vzácně jsem našel stvoly delší než 3 metry.

Aloe christianii RSTR420, Kidayi

První rostliny jsme pozorovali v údolí na severní straně pohoří Udzungwa.
Vyskytovaly se zejména v blízkosti řeky Great Ruaha, kde jsme spíš fotili slony a
krokodýly. Přesto pár snímků jsme věnovali i sukulentním pryšcům, adeníím a aloím.
Následně jsme zastavili v dnes již opuštěném "Baobab Campu" u vesnice Kidayi
(ostatně obrovská škoda, že kemp a lodge již nefunguje, neb jak jsme konstatovali, v
době existence by byl kemp nejspíš překrásný). Zde většina pozorovaných rostlin
kvetla a pohled na středně velké aloe ze kterých trčí třímetrové pruty květenství byl
úchvatný. Tyčky stvolů byly natolik pozoruhodné, že i můj dlouholetý parťák zanechal
focení rozkvetlých adénií a konstatoval, že "takhle divně kvetoucí aloe se mnou ještě
nikde neviděl". Když jsme následně ve vesnici Kidayi nakupovali, tyto aloe (ovšem
společně s rostlinami Sansevieria a Adenium) zdobili téměř každé zápraží.
Vím, že Aloe christianii nikdy nebude patřit k ozdobám našich sbírek listnatých
sukulentů a ortodoxní kaktusáři v ní sotva najdou trochu krásy, přesto doporučuji
všem cestovatelům, kteří se s touto rostlinou v rovníkové Africe setkají, aby si nafotili
kontrast nepoměrně velkého květenství a malého těla tohoto taxonu.
Roman Štarha
http://aloes.eshop-zdarma.cz/

Setkání gymnofilů v Havířově
Poslední víkend o prázdninách patřil ve dnech 29. - 31. 8. 2014 v Havířově
setkání pěstitelů gymnokalycií. Přátelé se sešli v nádherném prostředí hotelu Rudolf,
který se nachází hned na začátku při vjezdu do města. Již v pátek večer se
ubytovalo, bohužel jen velmi málo účastníků, kteří diskutovali dlouze do noci. Jestliže
to v pátek vypadalo beznadějně, v sobotu se vše změnilo. Již od rána se sjíždělo
spoustu kaktusářů z blízkého okolí. Od rána probíhal ve vstupní části hotelu a na
terase prodej rostlin. Nabídka byla velmi pestrá, ale jak už to bývá u gymnofilů,
převládaly především jejich milované gymna. Kytičky nabízeli přední pěstitelé, např.
Chvastek, Jiránek, Kulhánek či Potyka.

Setkání gymnofilů zahájil předseda Ing. Tomáš Kulhánek (vpravo) a za organizátory Jiří Číp (vlevo)

Jiří Číp ukazuje upomínkovou láhev slivovice s logem a nápisem „Setkání gymnofilů Havířov 2014“
(vpravo) první přednášku přednesl Jaroslav Procházka z Brna

další přednášky měli, nahoře zleva: Ing. Tomáš Kulhánek, Ing. Jaromír Chvastek, Lumír Král
dole zleva: Martin Tvrdík a Ing. Václav Jiránek

Po 9. hodině začal přednáškový cyklus přednášek, kde jako prvý hovořil
Jaroslav Procházka z Brna o varietách Gymnocalycium bruchii. Vyčerpávající
přednáška představila celou šíři variability tohoto malého druhu, který by se hodil do
malých sbírek. Jako druhý se ujal slova předseda gymnofilů Ing. Tomáš Kuhánek,
který hovořil o problematice okruhu G. quanchinense. Viděli jsme na porovnání staré
historické obrázky z literatury, ale i rostliny pocházející z lokalit. Po něm se ujal slova
Ing. Jaromír Chvastek, aby nám ukázal jeho navštívené lokality gymen při jeho
cestách po Argentině.
Po obědě zahájil program Martin Tvrdík cestovatelkou přednáškou z poslední
cesty po Argentině v letošním roce. Začal cestou do Patagonie, kde navštívili známé
lokality G. gibbosum či chubutense. Následně projel lokality gymen v podhorských
oblastech And směrem na sever. Ing. Václav Jiránek se zaměřil krátkou ukázkou o
okruhu Gymnocalycium simplex.

pohled do sálu, v popředí pan Makovička a Metela, v pozadí vlevo stůl s Ostravskými kaktusářemi

Na závěr se ujal slova Lumír Král, aby představil lokality gymen východního pobřeží
Patagonie, navštívené ke konci roku 2013. V další části ukázal problémy deštivé
cesty za gymnokalyciemi v roce 2012 a na závěr několik míst gymnen z cesty po
Brazílii v roce 2011.

Gymnocalycium bodenbenderianum
(Hosseus) Berger, Kakteen str. 221, 1929.
Basionym: Echinocactus bodenbenderianus Hosseus Kat. Haage, 1928.
Popis, překlad z němčiny:
Tělo zcela ploché, téměř terčovité, asi 8 cm široké, hnědavě šedozelené.
Temenní jamka neotrněná, četnými mladými, zašpičatěle kuželovitými bradavkami
vyplněná. Žeber 11 - 14, nízkých, širokých, zaoblených, mezi asi 6 mm vzdálenými
areolami jsou rozdělena příčnými brázdami v lichoběžníkové, dolíčkovité hrbolce,
každý z nich má zašpičatěle nosovitou, ale přímo směřující bradavku. Areoly jsou
zpočátku kryty špinavě šedou plstí. Trny jsou 3 (-4 -5), drsné, zpočátku černohnědé,
později šedohnědé, všechny směřující nazpět, boční jsou srpovité, 10 mm dlouhé,
prostřední je poněkud slabší, ležící stranou bradavky. Květy tvoří věnec kolem
temene z nejhořejších areol. Jsou středně velké, rozmytě bělorůžové s hnědavým
středním pruhem. Semeník a trubka delší než okvětní lísky, namodralé.
Naleziště: podle Bergera Cordoba, podle Hosseuse La Rioja.
Popis jsem opsal ze Schützovy Monografie rodu Gymnocalycium, kde je i
zajímavý komentář, který stojí za povšimnutí: Jednalo se o rostliny, které sbíral prof.
dr. Hosseus a poslal je firmě Adolf Haage jun. v Erfurtu. Jméno se objevilo v katalogu
této firmy pro rok 1928, který vyšel na podzim 1928. Roku 1929 byla nabízena i
semínka. Od Hosseuse patrně pocházelo jméno, autorem popisu byl však Alwin
Berger. Za přesnější údaje o nalezišti vděčíme dr. Hosseusovi, jenž v roce 1939
vydal publikaci Notas Sobre Cactaceas Argentinae. Podle jeho informací roste G.

bodenbenderianum jedině v provincii La Rioja, vždy pohromadě s G. hossei, a sice
v nízkých polohách v kamenité půdě. Proto je naleziště Cordoba nesprávně. Podle
Hosseuse se toto gymnokalycium liší od Gymn. stellatum tím, že má kratší květní
trubku a okvětní lístky nejsou tak dlouhé jako u Gymn. stellatum. V Bergerově knize
Kakteen byla vyobrazena rostlina jen se třemi trny, avšak většina vypěstovaných
semenáčů měla trnů 5. Proto byly považovány za „nepravé“ G. bodenbenderianum,
poněvadž většina pěstitelů popis nečetla a řídila se jen obrázkem. To bylo též
příčinou, že z těchž končin byly popsány i další druhy. Teprve studium v přírodě dá
na tyto otázky odpověď.

Berger, Kakteen - Echinocactus bodenbenderianum Hosseus, Ech. damsii K.Sch., Ech. delaetii K.Sch.

Gymnocalycium anisitsii typ, foto autor

Obrázek G. bodenbenderianum v Bergerově Kakteen dává tušit, že jsou to
rostliny pro které H. Tiil vytvořil skupinu Gymnocalycim riojense se všemi
subspeciemi, zatím co Gymn. bodenbenderianum určil jako vůdčí rostlinu pro okruh
Gymn. intertextum. Proč ji takhle zařadil? Semínka v popisu chybí a asi
nejdůležitějším znakem kterým se můžeme řídit je: Semeník a trubka delší než
okvětní lísky, namodralé. Barva semeníku a květní trubky se ani v našich kulturách
nemění. V popisu Gymnocalycium riojense Frič ex Pažout je květ 3,5 cm v průměru
a květní trubka krátká (1 cm) s řídkými hnědo-zelenými šupinami. To snad vedlo H.

Tilla k závěru, že tento druh se s Gymn. riojense neshoduje. Namodralý semeník a
květní trubku jsem u těchto rostlin taky ještě neviděl a jsou tmavozelené, někdy
víceméně šedě ojíněné, po setření povlaku tmavěji zelené. U některých subspecií
jsou nahnědle zelené a zbarvením popisu G. bodenbenderianum neodpovídají. G.
intertextum má semeník také zelený, někdy více ojíněný a svými odstávajícími, často
propletenými trny už vůbec neodpovídají G. bodenbenderianum. Jestliže si
prohledneme semínka, můžeme si všimnout jejich zbarvení, které je od velmi světlé
hnědé s vysokým leskem, přes hnědou, až konečně tmavě hnědé. I tvarově se mírně
odlišují a hilum bývá u některých více rozšířené. Bylo by asi dobré zmapovat, kde se
vyskytují rostliny se semínky světlými a kde se semínky tmavými. Pokud se vyskytují
od sebe vzdáleny a jen v určitých oblastech, mohly by se z nich vytvořit dvě skupiny,
a to: se semínky tmavými okruh Gymn. riojense a se světlými okruh Gymn.
bodenbenderianum. Až na ten namodralý semenik !
Z toho vidíme, že situace kolem Gymn. bodenbenderianum není tak zcela
jasná a tak se ještě podívejme na starší literaturu, která také nemusí být vždy
spolehlivá. V Bergerově knize Kakteen jsou jen tři obrázky gymnocalycií, a to: Gymn.
bodenbenderianum, Gymn. damsii a Gymn. delaetii. Na obr. Abb. 60 Echinocactus
delaeti je ale Gymn. anisitsi, které kvete opožděnými květy vzdálenými od středu
temínka, stejně jako Abb. 59 Echinocactus damsii. V roce, kdy byly tyto fotografie
pořízeny, bylo počasí asi podobné tomu letošnímu. Pokud Berger nerozeznal G.
anisitsii od G. delaetii, mohl se mýlit i s Gymn. bodenbenderianum. Na obr. s číslem
Abb. 58. je Echinocactus bodenbenderianus. Je to jeden z importů, které ve 20tych
letech minulého století přicházely do Evropy a těžko se jako novinky určovaly.
Zkušenosti s gymnokalyciemi byly ještě malé, popisy neúplné a tak mohlo docházet
k záměně některých druhů. Ostatně i dnes se tak stává a není se co divit, protože
rostou-li některé druhy poblíž sebe ve stejných nebo podobných podmínkách, musí
se těmto podmínkám přizpůsobit. Jejich přizpůsobení natolik ovlivňuje jejich vzhled,
že svými žebry, hrboly, trny, zbarvením pokožky i květů jsou skoro k nerozeznání a
přitom patří do dvou podrodů. Jen podrod Microsemineum můžeme ještě odlišit podle
semeníku, který tam bývá namodralý nebo modrozelený. Manželé Piltzovi v roce
1976 během své expedice v provincii La Rioja pozorovali G. piltziorum a G. glaucum.
Na první pohled byly si oba druhy velmi podobné, až teprve semena ukázala,
že se jedná o nového zástupce podrodu Trichomosemineum. (Dr. Schütz,
Monografie rodu Gymnocalycium, dodatek, str. 10 a11). Tak tomu bylo i s Gymn.
esperanzae, které se jevilo šťastným nálezcům podobné jako Gymn. riojense var.
telaritosense, syn. G. riojense ssp. paucispinum, (Gymn. spec. Tel). Teprve při
čistění semínek se ukázalo, že jde o nový druh z podrodu Microsemineum. Jelikož
v popisu Gymn. bodenbenderianum chybí semínka, tak je možné že ty původní
rostliny patřily do podrodu Microsemineum. Některé formy Gymn. glaucum by se mi
tam celkem hodily, ovšem kdybych to tak chtěl vidět. A právě nejvíce záleží na tom,
že každý to může vidět jak chce. Proto si vedu G. bodenbenderianum prozatím
s otazníkem a počkám, až se to vyřeší. Naštěstí v posledních letech cestují kaktusáři
turisté do Argentiny častěji a jak se říká kdo hledá, ten najde. Pevně věřím, že najdou
G. bodenbenderianum odpovídající nejen našim představám, ale byť jen strohému,
tak i tomuto popisu.
Použitá literatura:
Berger, Kakteen str. 221, 1929.
Dr. Schütz, Monografie rodu Gymnocalycium, str. 34, 1986, Dodatek, str. 10, 1988.

Zpracoval: Vladislav Žyla

Výlet na Slovensko
Slovensko má velmi krásnou přírodu, takže po loňských túrách po Vysokých
Tatrách jsme se letos s manželkou ubytovali kousek blíže, v termální oblasti
Bešeňová. Po ubytování v hotelu jsme v podvečer využili možnosti vyhřát si ztuhlé
kosti v teplých pramenech. Po vyzkoušení několika vodních atrakcí si ležím na
masírujících tryskách a najednou vidím kamarády z Ostravy. Ti už zde byli po
několikáté a tak nám doporučují zajímavé tipy do příštích dnů. Byl to příjemně
strávený den. Ráno sedíme v hotelu u snídaně a najednou jsem nevěřil svým očím,
do restaurace přišel na snídani náš bývalý kaktusář a dobrý kamarád Milan Pavel,
který kdysi bydlel v Pustkovci (dnes jsou jeho domovem Kujavy). Přijel si užít
„pánskou jízdu“ se svým zeťákem. Já s Milanem jsme každý večer dlouho do noci
vzpomínali na staré kaktusářské časy. Za nevlídného počasí jsem měl v plánu
navštívit sbírku Ing. Romana Doubka v Jakubovanech, zeptal jsem se Milana, jestli
se též nechce podívat do nádherné sbírky. Po domluvě jsme druhý den ráno vyrazili
zjistit, jak svou sbírku Roman rozšířil. Vše co řekl před dvěma léty, už bylo hotovo,
prostě paráda, je to jedna z nejhezčích sbírek na Slovensku. Milan mezi kaktusy opět
ožil a rozplýval se zvláště nad kolekcí parodií, které kdysi úspěšně pěstoval. Po
prohlídce skleníků, skalky a prohlídce sbírky motýlů, brouků, zkamenělin, jsme ještě
poseděli v pergole při družné diskuzi o kaktusech. Po milé návštěvě v Jakubovanech
jsme vyrazili na další výlet do hor. Cílem týdenního pobytu totiž byli procházky po
přírodě. Dvakrát jsme zajeli do Demänovské Doliny, abychom vyrazili na vrcholky
nejvyšších hor Nízkých Tater. Lanovkou jsme vyjeli na Chopok, ale měli jsme smůlu,
celou dobu bylo pod mrakem a nebylo nic vidět. Nafotil jsem několik krásných
horských, kvetoucích rostlinek, což mi zvedlo náladu. Další výlety jsme podnikli
v nižších polohách, kde jsme alespoň viděli na cestu. Vůbec tentokrát celý týden byl
pod mrakem s občasnými přeháňkami, v závěru pobytu dokonce s celodenními dešti.
Pršelo intenzivně několik dnů. V pátek jsme se přesunuli přes střední Slovensko do
Trnavy, kde bylo v sobotu 13. září 2014 podzimní kaktusářské sympozium, kde jsem
měl dvě přednášky. Dále měli přednášky Igor Dráb z Bratislavy a Jaroslav Záhora
z Brna. Součástí sympozia byl i prodej rostlin, literatury apod. Účast byla slušná, i
když organizátoři říkali, že to letos bylo slabší, jinak skvělá akce.

náš bývalý, dlouholetý člen pan Milan Pavel ve skleníku Ing. Doubka v Jakubovanech 2014

Milan Pavel a Ing. Roman Doubek před kolekcí parodií, jejíž zástupce Milan před léty pěstoval

vlevo: Lumír Král s kaktusářemi z Vrútek, vlevo Martin Čambor, vpravo Ladislav Šuc
vpravo: předseda KK Trnava Blažej Strašifták uvádí přednášku Igora Drába

Smutná vzpomínka
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni s hlubokým zármutkem oznamuje,
že dne 14. září 2014 zemřel ve věku nedožitých 84 let pan doc. MUDr. Vlastimil
Habermann, CSc. z Plzně. Tato smutná zpráva mě zastihla před uzávěrkou Ostníku
a tak bych rád napsal krátkou vzpomínku na českou kaktusářskou legendu. Už je
mezi námi jen málo pamětníků, kteří si vyslechli jeho přednášku v DK Vítkovic.

doc. MUDr. Vlastimil Habermann, CSc. z Plzně, Zavírání sezóny v Chrudimi 29. 9. 2007,
při příležitosti předávání ocenění Zlatý Alberto

Docent Habermann je pro všechny kaktusáře velký pojem, je znám především
svojí aktivitou ve Společnosti, svými skvělými přednáškami a výzkumem rostlin rodu
Lophophora. Díky němu se v minulosti do naší republiky dostalo množství semen
tehdy nedostižných druhů kaktusů z jihozápadu USA, kde pan Habermann nějakou
dobu působil na universitě. Narodil se 11. prosince 1930 v Plzni-Skvrňanech.
Maturoval na Masarykově gymnáziu v roce 1950 a v Plzni absolvoval 1. ročník
lékařské fakulty, avšak k dalšímu studiu odešel do Moskvy, kde v r. 1957 absolvoval
1. Medicinský institut. Vědecká práce nebylo ale to jediné, čím se Vlastimil
Habermann na plzeňské fakultě zabýval. Od září 1960 byl pověřen výukou předmětů
chemie i biochemie i řízením ústavu. Za další 3 roky se habilitoval a výuku lékařské
chemie vedl až do roku 2013. Na fakultě působil tedy 56 let a byl oblíbeným učitelem.
Stal se věhlasným odborníkem v oboru sukulentních rostlin. Popsal i 2 nové
sukulentní druhy – Lophophora frici 1974 a Lophophora jourdaniana 1975. K tomu
všemu se s lety přidala i vášeň pro numismatiku, ale hlavně pro mineralogii, neboť
sebral, vybrousil a zpracoval několik tisíc exemplářů minerálů z naší vlasti i ze
zahraničí. Za svoji dlouholetou kaktusářskou činnost byl v roce 2007 vyznamenaný
oceněním Zlatý Alberto.
Vlastimil Habermann zanechal po sobě nesmazatelnou stopu jako vědec,
jako učitel, vynikající kaktusář, ale hlavně jako člověk.
Čest jeho památce !

Informace
---

18.10. 2014 – sympozium v Brně-Lišni, Dělnický dům. Slavnostní sympozium pořádané k 90.
výročí Klubu, s bohatým programem. Přednášky: Ing. Stanislav Stuchlík – 90 let Astrophytum
Brno, Albert Škrovan – Bolivie, Ing. Jaroslav Vích – Mexiko, Grzegorz Matuszewski z Polska –
Mexiko, Ralf Hillmann ze Švýcarska.

-----

3.11. 2014 přednáška: Ing. Jaroslav Vích – Mexiko 2. část
UPOZORNĚNÍ – v pátek 12.12. 2014 v 16. hodin, vánoční schůzka s tombolou, přednáška
Ing. Josef Odehnal z Brna – cesta po Peru a Bolivii 2014. Tradičně poslední schůzka
s večerním posezením s kamarády, pozvanými hosty a občerstvením. Žádáme naše pěstitele,
aby si připravili (jako každý rok) své přebytky do tomboly. Předem všem dárcům děkujeme.

---

Na jednání výboru SČSPKS v Chrudimi bylo dohodnuto, že cena časopisu Kaktusy na příští
rok zůstává stejná jako letos, ale bohužel poštovné bude navýšeno asi o 10%. Informace
budou zaslány se složenkou.

-------

Aktualizované informace najdete na internetových stránkách Klubu: www.pavko.cz/kko
Informace na naše www stránky zasílejte administrátorovi na e-mail: klouda@iol.cz
Osobní stránky Lumíra Krále, kde najdete také aktualizované informace o činnosti našeho
kaktusářského Klubu: www.lumirkral.webnode.cz
Informace týkající se činnosti Klubu kaktusářů v Ostravě i příspěvky do Ostníku zasílejte na
adresu předsedy: lumir.kral@seznam.cz

-------

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

Adresy autorů:
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz
MUDr. Plesník Vladimír
Štarha Roman, e-mail: xin.xiu@email.cz (www.aloes.wz.cz)
Žyla Vladislav, e-mail: vladozyl@seznam.cz
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