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Notocactus buiningii Buxb. - Kakteen and. Sukk. 19: 229, 1968.

Z naší činnosti
Na říjnovou schůzku dne 6. 10. 2014 připadlo promítání vlastních obrázků našich
členů. Většina členů představila své kvetoucí kaktusy, jak jim letos vykvetly. První se ujal
slova př. Josef Achrer, který pěstuje kaktusy v paneláku na předokenním skleníčku.
K pěstování si vybral malé druhy rebucií, sulek, mediolobivií, lobivií či echinopsisů, které nám
představil s nádhernými květy. Další náš člen Ing. Pavel Klouda pokračoval kvetoucími
rostlinami za své kolekce. Jeho obrázky zaručují vždy dobrou kvalitu a určitě by si zasloužily
větší pozornosti třeba zveřejněním v Ostníku. Vladislav Žyla pěstuje především gymna
v zahrádkářské osadě, kde mu výborně rostou. Na zimu sklízí kaktusy domů. A jak už to
chodí u gymnofila, převládaly zvláště kvetoucí hymna. Do promítání se zapojil i František
Frýdl, který pravidelně ukazuje své nafocené rostliny. Jeho snímky zaručují dobrou kvalitu,
zvláště když zaměřil objektiv na rozsáhlou kolekci kvetoucích sulkorebutií, mediolobivií apod.
Byla to skvělá pastva pro oči. Na závěr předvedl Lumír Král záběry do několika sbírek, které
v letošním roce navštívil. Byly to především sbírky v Německu, jejich někteří kamarádi
přislíbili přednášky na Pobeskydí v příštím roce. Z dovolené na Slovensku jsme viděli sbírku
Ing. Romana Doubka, kde jsme mohli vidět i našeho bývalého člena Milana Pavla, který trávil
dovolenou ve stejném hotelu. Úplný závěr patřil opět několika kvetoucím kaktusům ze sbírky
přednášejícího. Všem přítomným se promítání líbilo a přáli si, aby se opakovalo častěji.

Důležité upozornění !!!
Poslední schůzka v roce proběhne v pátek dne 12.12.2014 v restauraci Oáza
v 16. hodin. Místo, které je už pro vánoční schůzky tradiční, umožňuje zamluvit
občerstvení v podobě skvělého gulášku. S přednáškou k nám přijede milý host
z Brna Ing. Josef Odehnal, který povykládá o své letošní, poslední cestě po Peru a
Bolivii. Jako každý rok je součástí poslední schůzky nadílka v podobě tomboly.
Prosíme naše pěstitele, aby si připravili své přebytky a potěšili tak své kamarády.

Obrázky našich členů
Notocactus buiningii Buxb.
Druh byl pojmenován na počest A.F.H. Buininga, holandského pěstitele a sběratele kaktusů. Zploštěle
kulovitý stonek o průměru 6 - 8 cm. Květy až 7 cm dlouhé a 8 cm široké. Výrazná nezaměnitelná
rostlina mezi notokaktusy, která je ozdobou v každé sbírce. V roce 2011 jsme navštívili v Brazílii dvě
lokality. Rostlina na obrázku pochází 3 km za Sarandi Branford, KL11-043. Pěstování nečiní větších
potíží. V Brazílii odpoledne často prší z horka, takže rostliny potřebují v době vegetace hojnou zálivku,
s přidáním hnojiva rostou poměrně rychle. V zimě zcela po suchu a teploty kolem 8 °C.

Dva obrázky z poslední strany patří k článku Poznámkový blok.
Oxalis hispidula Zucc.
Tento druh můžeme najít pod mnoha jmény. Argentinská literatura uvádí nejčastější název Oxalis
hispidula, který je rozšířen ve střední Argentině. Nádherné velké, fialové květy jsou ozdobou, která
přinutila pěstitele ke křížení a vytvoření mnoha hybrid. Rostliny jsme viděli na několika lokalitách,
bohužel kvetoucí rostliny ještě neměly semínka.

Gymnocalycium reductum (Link) Pfeiff. ex Mittler
Oblast kolem Cerro Tornquist je místo, kde roste Gymnocalycium reductum. Nejznámější lokalita je
nad městem Tornquist, kterou jsem navštívil v letech 2008 a 2013. Při poslední návštěvě se mi zdálo,
že těchto rostlin je na lokalitě podstatně méně než před pěti léty, přesto jsme několik nádherných,
kvetoucích rostlin našli. Podle informací místních lidí, zde před dvěma léty byla tuhá zima a mnoho
rostlin vymrzlo. V našich sbírkách jsou to nenáročné rostliny.

Z literatury
Kakteen und andere Sukkulenten č. 9 / 2011
Titulní snímek kvetoucí hybridy xCleistocana ´Roter Drache´ (= červený
drak) předznamenává hlavní téma a náplň tohoto čísla časopisu. Zobrazuje válcovité
tělo s hustými, naježenými, červenohnědými ostny, korunované v temeni kyticí osmi
červených květů, které svým tvarem nezapřou dědictví po kleistokaktusu.
Autor dr. Mordhorst se podrobněji zabývá mezirodovými kříženci podčeledě
Trichocereinae, hlavně hybridami velkorodu Echinopsis (včetně rodů Trichocereus,
Lobivia, Pseudolobivia a Chamaecereus) s příslušníky velkorodu Cleistocactus
(včetně r. Hildewintera n.i.,tj. Akersia a Winterocereus). V posledních letech byly
právě při této činnosti získány pozoruhodné rostliny. Snahou hybridizátorů je navodit
větší genetickou variabilitu než jakou vládne přirozená populace daných rostlin.
Výběrem vzniklých kříženců podle žádoucích znaků, např. typu otrnění, velikosti,
barvy a vůně květů, rychlosti růstu a odolnosti vůči nepříznivým podmínkám, cíleně
vznikají nové varianty, které se i dále šlechtí a upevňují se jejich vlastnosti. Známá je
práce Gräsera (1967), který vypěstoval řadu zajímavých, bohužel již zpravidla
nežijících hybrid. Na nalezištích existují i přirozeně vzniklé hybridy, z uměle vzniklých
jsou nejčastější hybridy astrofyt, z mezirodových hybrid se zaslouží aspoň zmínku
xCleistopsis, xFerobergia a xFerostenocactus. Autor připomíná, že většina pokusů o
křížení je neúspěšná, po opylení nenaroste plod. Ale i když naroste, obsahuje málo
klíčivých semen a z těch často vyrostou semenáčky bez chlorofylu, nebo jinak
defektní mrzáčci. Náleží také na tom, která rostlina je dárcem a která příjemcem pylu,
protože hybrida si více uchovává znaky matky. Někdy však cizí pyl navodí jen
samoopylení vlastním pylem. Uvádí výsledky vlastní šlechtitelské práce při křížení
rodů Matucana, Cleistocactus a Haageocereus, případně též s rodem Echinopsis. Na
11 snímcích ukazuje a blíže popisuje hybridy vzniklé křížením Cleistocactus
samaipatanus x Matucana haynei subsp. myriacantha (tj. xCleistocana ´Roter
Drache´ a xCleistocana ´Steppenfuchs´ = stepní liška), xCleistocana ´Hild
Orange´ je hybrida Cleistocactus winteri s Matucana auranthiaca subsp.
currundayensis. Mezi představované hybridy dále patří xCleistaagerocereus
´Waterlelie´ = vodní lilie), vzniklá zkřížením Cl. samaipatanus x Haageocereus
bylesianus, mající karmínové květy s čtyřmi řadami korunních plátků,
xEchinaageocereus je kříženec Echinopsis chamaecereus s Haagc. bylesianus
(drobnější se žlutými květy), xCleistopsis ´Ilma´- bohatě kvetoucí hybrida s dlouhými
paprsčitými zevními a s kratšími vnitřními květními plátky sytě růžové barvy, vznikla
zkřížením hybridní „Hildewintera“ s Cl. samaipatanus, stejně jako xCleistopsis
´Sampfote´ = sametová pracka, s jakoby sametovým povrchem fialových korunních
plátků s kovovým leskem. Další skupina hybrid xGraeserara vznikla zkřížením
hybridy xCleistopsis ˇHelms Neue´s Haageocereus bylesianus: xGraeserara
´Elfenschlange´ (= sloní ocas) má květ o délce 4 cm a Ø 5 - 6 cm krémové barvy,
místy narůžovělý. Zkřížením xCleistopsis ´Helms Neue´s Matucana madisoniorum
získal hybridu xSchickara ´Dornenliane´ (= trnová liána) s poléhavými výhony hustě
pokrytými dlouhými (4 cm) rezavými trny, která má oranžově růžové, zygomorfní
květy. Názvy jednotlivých skupin hybrid nejsou libovolné, řídí se mezinárodními
nomenklaturním pravidly. (Sotva si dokážeme uvědomit, kolik času a práce si taková
šlechtitelská práce žádá. Není to nic pro amatéra).
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Natěšenému milovníkovi pterokaktusů se splnil vysněný cíl – po šesti letech
se dočkal u jinak nevzhledné kytky hezkého květu. Dokládá to snímkem kvetoucího
Pterocactus valentinii HS 339. Sbírku pterokaktusů má od časného jara do
pozdního podzimu venku pod stříškou. V létě jsou vystaveny slunci a mají pokožku
tmavě rudohnědou. V zimě stěhuje sbírku do nevytápěné kůlny, kde jsou v suchu a
snesou delší dobu teploty do - 8 °C. Většina má svůj poměrně velký kontejner,
poskytující dost prostoru pro rychle se zvětšující hlízovitý kořen. Během přepravy a
manipulace s rostlinami se často odlomí jednotlivé větve, které snadno zakořeňují a
slouží k rozmnožování.
Do čeledě klejichovitých (Asclepiadaceae ) patří také malý, jen zřídka vídaný
rod Pectinaria. Pochází z Kapska v Jižní Africe. Všechny tři druhy tohoto rodu mají
výrazně bradavčité, 4 - 6 hranné stonky a krásné trubkovité květy na asi 3 cm
dlouhých květních stvolech. Autor zdůrazňuje, že kvetou jen po delší době sucha, až
jsou stonky svráštělé. Květ tvoří pět masitých korunních plátků, které jsou u P.
maughanii červené se světlejší špičkou a bází, u P. longipes žluté s tmavším středem
a u P. articulata červenohnědé, ale plátky jsou špičkami srostlé a květ se nerozvírá (4
snímky).
Echinopsis lateritia (= cihlově červená, dříve Lobivia) má šedozelené, kulaté,
ve stáří až válcovité tělo (Ø 12 cm, výška až 60 cm) se 16 - 20 hrbolatými žebry. Na
areolách s nažloutlou plstí je 8 - 17 krajních trnů. Jsou hnědé až černé, jehlovité,
k tělu přilehlé, 1 - 2 cm dlouhé. Střední trny (1 - 3) jsou až 5 cm dlouhé, zahnuté
vzhůru. Trychtýřovité květy jsou až 5 cm dlouhé s korunními plátky barvy cihlové
červeně, ale i bílé až okrově žluté. Roste v Bolivii, dept. Tarija, Chuquisaca, Potosi,
ve výškách 2200 - 3600 m. Půda je písčitá nebo hlinitá, na vápencích nebo žule,
roste jak mezi trávou a křovinami, tak zcela volně bez krytu. Mohutné otrnění mají
kusy na dobře osluněném a větraném místě, ideální je pěstování v pařeništi. Na zimu
sucho a chladno, snese i mrazíky. Potřebuje propustný substrát s trochou humusu,
lehké přihnojení. Neodnožuje, množí se jen semeny. W. Rausch rozlišuje variety
kupperiana s okrově žlutým květem, rubriflora s tmavě červeným květem a 5
centimetrovými, černými trny, cotagaitensis mající bělavé trny a velký, žlutý květ a
var. citriflora s vodorovně spletenými trny a bílým až citrónově žlutým květem (2
snímky).
Rebutia vallegrandensis (= podle bolivijské provincie Vallegrande) má kulaté
tělo s plochým temenem o výšce 4 - 6 cm a stejném Ø, se svěže zelenou pokožkou a
více než 20 hrbolatými žebry. Malé areoly nesou bělavou plst a přes 30 spletených, 2
- 10 mm dlouhých, slabých trnů. Trychtýřovité, 2 - 5 cm dlouhé květy vyrůstají po
stranách a u báze rostliny. Zevní okvětní plátky jsou měděně červené, vnitřní jsou
krvavě červené, prašníkové nitky jsou bílé, prašníky a pětidílná blizna jsou žluté.
Roste v kapsách humusu na skalách mezi mechy a lišejníky. Vyžaduje slunné,
provětrávané stanoviště s větším rozdílem mezi noční a denní teplotou. Substrát
lehce kyselý s větším podílem humusu, ale propustný. Zimovat na světlém, suchém a
bezmrazém místě, jinak málo kvete. Začít zalévat na jaře po nasazení poupat. Množí
se snadno klíčivými semeny. Často ji napadají svilušky. Dnes se řadí do podrodu
Aylostera (2 snímky).
E. Kluge popisuje svou cestu pohořím Diamantina, ležícím uprostřed Brazílie.
Kopce o výšce 400 - 2000 metrů jsou složeny z vrstev pískovcových a vápencových
sedimentů. Období dešťů zdejšího léta je od listopadu do konce března, nejsušší
měsíce jsou od srpna do října. Krajina je z velké části v nížinách zarostlá hustými
deštnými lesy a mokřinami, ve vyšších polohách jsou lesy a křoviny s řadou
endemitů. Hospodářské využívání poškodilo mnoho míst a neporušenou původní
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vegetaci uchovávají jen zřizovaná ochranná území. Asi 10% rozlohy pohoří
Diamantina je dnes vyhlášeno Národním parkem. Z kaktusů a sukulentů zde rostou
Micranthocereus purpureus, Stephanocereus luetzelburgii, Arrojadoa penicillata,
Tacinga inamoena, je zda řada bromélií, aechmejí, orchidejí a dalších (18 snímků).
Doporučované kaktusy a sukulenty: Echinocereus rigidissimus var.
rubrispinus (vyniká zářivě červeným otrněním a velkým (Ø 10 cm) fialovým květem.
Vyžaduje co nejvíce slunce, lehce kyselý substrát s dobrou drenáží. V zimě naprosté
sucho, krátkodobě snese i - 12 °C); Matucana calliantha (pochází z Peru, má až 7
cm dlouhé narůžověle oranžové květy o Ø 7 - 8 cm, které opakovaně rozkvétají od
pozdního jara do konce léta. Světlé, vzdušné stanoviště s ochranou před úpalem,
v létě více zalít, vždy až po vyschnutí substrátu. Kvetení napomáhá zimování při
≤10°C); Frailea chrysacantha (byla r. 1965 popsána naším sběratelem (Hrabě),
později přiřazena ke Fr. pumila. Písčitý substrát s trochou humusu, polostinné místo
a občasné rosení. Zimovat při 8 - 12 °C na sucho. Kleistogamní květy se otevřou jen
po předchozím pobytu na slunci); Mammillaria uncinata (roste po celém Mexiku,
poměrně rychle tvoří velké skupiny. Vyžaduje větší kontejner a pravidelné přihnojení.
Substrát má být propustný a výživný. V létě na slunci, v zimě snese krátkodobě až -5
°C. Květy ve věnečku kolem temene, bílé s zelenkavým pruhem); Stapelia gigantea
(dosahuje až 40 cm, má ze všech stapélií největší, silně páchnoucí květy. Propustný,
převážně minerální substrát, polostín, v zimě nejméně 10 °C. Množí se oddělky);
Sansevieria aethiopica (rozšířena v celé jižní Africe, ale s Etiopií její jméno nijak
nesouvisí. Při zimování nepotřebuje vyšší teploty, úměrně k teplotě zalévat. V létě
pěstovat venku s ochranou před pražícím sluncem a s vydatnější zálivkou).
Podzim je dobou, ve které jsou sbírky v pařeništích i sklenících ohroženy
nastěhováním hrabošů. Při tzv. myším roce hledají tito přemnožení hlodavci vhodný
úkryt před zimou a také potravu. Je známo, že jim velice chutnají mamilárie, lobívie a
rebucie, zvláště však astrofyta a pelecyfory. Takových echinocereusů, pilocereusů
nebo echinokaktusů si nevšímají. Kladení pastí, jedovatých nástrah, nebo chov
koček není nic platný. Jeden ekolog přišel s geniálním nápadem – podstrčit myším
tak asi tucet kousků Mammillaria yaqensis. Úspěch je zaručen !
MUDr. Vladimír Plesník

Poznámkový notes 2013 – 1. část
KL deník z velkého vandru po Patagonii 6. 11. 2013 – 10. 12. 2013
Středa – 6. 11. 2013
Tentokrát vynechám povídání o přípravě cesty, které je vždy přibližně stejné.
Dojezd na letiště ve Vídni proběhl v pohodě, podobně jako cestování letadlem do
Argentiny. Na cesty jsme vyrazili tři, společně se mnou na velký vandr jeli dlouholetí
kamarádi František Frýdl a Jiří Kolařík. Vybrali jsme si období, kdy je v Argentině jaro
a většina kaktusů a skalniček kvete. Má to své výhody, ale i nevýhody, květy jsou
z daleka vidět, ale bohužel v tuto dobu nejsou semena.
Čtvrtek – 7. 11. 2013
Na letiště v Buenos Aires jsme doletěli na čas v 8.40 hodin. Ani kontroly na
letišti neměly žádný problém. Agent z půjčovny aut nás už čekal ve vestibulu a
předání auta proběhlo v pohodě. Jen výměna peněz měla malý zádrhel, měnili jsme
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limit jen 500 US$ = 2960 AR peso. František byl jednohlasně ustanoven funkcí
pokladníka. Hned od všech vyinkasoval 1000 peso na společné výdaje. Než jsme
vše vyřídili, bylo 11.20 hodin. Výchozí stav tachometru auta při předávání na letišti je
32 488 km, při výjezdu z letiště jsme tachometr vynulovali. Než jsme vyrazili na
cestu, začalo pršet a déšť stale sílil, chcalo celý den, ozvala se i bouřka. Do dvou
hodin jsme popojížděli po městě a sháněli plyn na vaření a další nákupy. Všechny
druhy plynových bomb nakonec měli ve čtvrti MONTE GRANDE v obchodě, který
známe i u nás jako Carrefour. Zde jsme také nakoupili vše potřebné na další cestu.
Při výjezdu z města jsme načepovali plnou nádrž benzínu za 8.59 peso za litr. V
globále jsme z Buenos Aires vyjeli kolem 14.30 hodin a po cestě pořád lije. Za jízdy
vychytáváme myšky na autě. Stále svítí červená kontrolka na displeji, po přečtení
návodu František zjistil, že má být udělána servisní prohlídka, při předávání auta nám
nic takového nebylo řečeno. Větší problém je, že nejdou otevřít zadní levé dveře,
protože klika je celá ulomená, rozbitá. Po ujetí asi 50 km se Jirkovi zdálo, že benzín
rychle ubývá. Před SAN MIGUEL DEL MONTE se mraky roztrhaly a začalo svítit
sluníčko, okamžitě jde teplota nahoru. Tradičně jedeme na jih po Ruta 3 do AZUL je
to asi 300 km. Za městem odbočujeme za patníkem 282 doleva, na SIERRA BAYAS.
Jeli jsme přímo na lokalitu, kde jsem byl dříve a hledali jsme Gymnocalycium
schroederianum var. bayense. Bohužel jsme nenašli ani jednu rostlinu, i když jich zde
bylo před lety spousta. Zmizely i Wigginsia sessiliflora, viděl jsem jen jednu malou a
Jirka ještě dvě další. Co zde ještě rostlo, byl Notocactus submammulosus, ale i ten
byl v dezolátním stavu, spousta vyhnitých kytek. Když jsme se ptali místních, tak
letos bylo jen párkrát pod nulou, ale prý jen krátce a ráno vše roztálo. Ale loni v zimě
prý byl větší mráz, pod - 5 °C dlouhodobě a hodně rostlin na zahradách pomrzlo,
bohužel i kaktusy na nalezištích. Za vesnicí je pěkný cabaňas “RINCÓN SOŇADO”,
kde jsme se ubytovali, abychom podnikli po dlouhém cestování kompletní hygienu.
Hostitel Sergio má na zahradě starou lokomotivu a vagóny a za nimi staví budovu ve
stylu starého nádraží, kde chce provozovat hospodu a hotel. Prý by to měl za rok
rozjet, vypadá to dost dobře, tak snad příště. Také říkal, že za vesnicí žijí staří čeští
emigranti, vzpomínal například jméno Lýsek a další. Provedl nás celým areálem.
Večer jsme třídili věci na příští den. Zjistil jsem, že se mi neuložil bod v GPS na
lokalitě 001, ale ten už mám z minula, takže jsem bod zaznamenal na místě spaní u
cabaňos. Nafocené rostliny můžete najít seznamu polních čísel (KL13-001).

cabaňas “RINCÓN SOŇADO” za vesnicí SIERRA BAYAS, kde vyrůstá nový hotel v podobě nádraží
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Pátek – 8. 11. 2013
Ráno svítilo sluníčko, ale postupně se mírně zatáhlo, takže není takové vedro
a je příjemně. Natrhali jsme plody ze dvou keřů a mučenky. Vyjíždíme 8.30 hodin
směr TOURNQUIST. Před SIERRA BAYAS je památník, kde jsme dříve našli
spoustu wigginsií, tak jsme zastavili a šli to po včerejším neúspěchu zkontrolovat.
Situace se opakovala, nejvíce se zde nacházely Notocactus submammulosus, našli
jsme jen tři kusy Wigginsia sessiliflora, což je velmi málo od poslední návštěvy.
Nafotili jsme alespoň jiné kvetoucí rostliny, jako solanum, iris, petunie a další. Za
OLAVARIA najíždíme na Ruta 75, což je odbočka z Ruta 3. Začalo opět svítit
sluníčko, jen v dálce se objevuje sem tam nějaký mráček. Potřebujeme načepovat
benzín, odbočujeme na LAPRIDA, což je asi 27 km vzdálené městečko, kde mají být
benzinové pumpy. Ujeli jsme od načepování (32 973 stav tachometru) 463 km a ještě
neukazuje ručička v rezervě. Zakoupili jsme náhradní kanystr na 10 litrů, ale ten
načepujeme později. Dále jsme koupili velké vody a dali si na pumpě kafíčko.
Vracíme se zpět, na hlavní cestu a jedeme po asfaltce na TOURNQUIST. Cesta v
nezáživné rovině ubíhá poměrně rychle. Zastavili jsme asi 8 km za křižovatkou u
D´ORBIGNI a hned u cesty na kamenitých výplazech rostly Wigginsia sessiliflora a
Notocactus submammulosus. Našli jsme pár semínek wigginsii. Kamenité výplazy
jsou všude kolem cesty, takže zde budou růst všude (KL13-002).

Wigginsia sessiliflora, KL13-002, 8 km za křižovatkou u D´ORBIGNI

Z výplazů se vše změnilo ve skalnaté, vyšší kopce, až vyšší hory, složené z
permského červeného pískovce. V pozadí se ukazuje SIERRA DE LA VALENTANA,
nádherné pohoří. Zastavili jsme o kousek dále, ale žádné kaktusy zde nerostly,
možná protože zde bylo jiné kamenité podloží, asi nějaké prachovce nebo pískovce
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pocházející z jiného období. Další zastávka na focení SIERRA DE LA VENTANA,
nádherné záběry a jedeme dál. Dojeli jsme do města TOURNQUIST a hned na
začátku je odbočka doleva, jedeme až záhybu cesty a dále pěšky k červeným
skalám, kolem starých rozbitých budov. Dlouho jsme nemohli nic najít, jen noťáky ve
špatném stavu, ale následně se začala situace zlepšovat. Po chvíli jsem našel první
Gymnocalycium reductum, kdyby nekvetlo, tak bych jej ani nenašel, bylo krásné,
trsovité. Za chvíli jsme našli další tři kusy s květy. Udělal jsem řez květu. V závěru
jsem ještě objevil Notocactus submammulosus s jedním květem. Tímto jsme
prohlídku lokality zakončili, od posledka to nebylo nic slavného, asi zde gymna
dostaly v zimě zabrat (KL13-002A). Vyrážíme dále na BAHIA BLANCA směr jih a
následně na západ směr LA ADELA. Za BAHIA BLANCA projíždíme kontrolou, přes
hranice provincií nesmí být maso a vybrané ovoce, projeli jsme bez potíží, jen se
zeptal jestli něco nevezeme. Pokračujeme po cestě, která je rovná jako struna,
Franta říkal, že neví, kde vzali tak dlouhý špagát. Cesta nemá konce a v té rovině je
to dost unavující. V LA ADELA byla další fytosanitární kontrola, vše v pohodě.
Zajíždíme dočepovat benzín od poledního čepování jsme ujeli 445 km. Mělo zde růst
Gymnocalycium gibbosum var. brachypetalum, ale žádné jsme nenašli. Po další
dlouhé rovné cestě dojíždíme až za stmívání do CHOELE CHOEL, čas 20.30 hodin.
Zajíždíme do kempu za 75 peso na osobu. GPS - S39 17.863 W65 39.951.
Lumír Král

Sympozium v Brně
V sobotu 18.10.2014 proběhlo v Brně tradiční podzimní sympozium, které bylo
letos trochu jiné. KK Astrophytum Brno totiž letos slaví 90. výročí a tak přijelo
pozdravit jubilující klub hodně přátel z celé republiky i zahraničí. Po uvítání hostů a
účastníků se ujal slova sám brněnský předseda Ing. Stanislav Stuchlík – historie KK
Astrophytum Brno. Dále pokračovali Ing. Jaroslav Vích – Mexiko, Albert Škrovan z
Bratislavy – Bolivie. Po obědě pokračovaly další přednášky: Ralf Hillmann ze
Švýcarska – Bolivie, Grzegorz Matuszewski z Polska – Mexiko. Z němčiny překládal
Ing. Jiří Kolařík. Přednáškový sál byl téměř zaplněn a účastníci vydrželi až do konce,
což svědčí o tom, že program byl kvalitní. Velmi zdařilá akce. Přejeme kaktusářům
z Brna do dalších let hodně úspěchů.

vlevo: Ralf Hillmann, Jaroslav Vích, Jiří Kolařík, vpravo: Stanislav Stuchlík a Jiří Kolařík
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pohled do sálu mezi brněnské kaktusáře:
nahoře zleva: Jarka Životská, Jiří Vašina, Miloš Soška, za nimi Josef Odehnal a Miroslav Hasoň
dole vpředu: Jiří Kolařík z Brna a Ralf Hillmann ze Švýcarska

Gymna východního pobřeží Patagonie - 2. část
V letech 2008 a 2013 jsme jeli z Olavarie přímou cestou na město Tournquist,
kde roste Gymnocalycium reductum a v okolí jeho varieta leucodyction. Nejznámější
místo, kde roste Gymnocalycium reductum je starý lom nedaleko města
Tournquist. Krásné místečko, kde roste spoustu jiných rostlin a samozřejmě i
kaktusů, po varietě leucodyction jsme už nepátrali. V době návštěvy některé rostliny
kvetly a tak jsme mohli udělat u Gymnocalycium reductum řezy květů. Toto se nám
povedlo i u některých dalších druhů, takže máme možnost porovnat rozdíly květů.
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výskyt Gymnocalycium gibbosum a jeho variet
nahoře: Gymnocalycium gibbosum var. brachypetalum
uprostřed: Gymnocalycium gibbosum
dole: Gymnocalycium gibbosum var. chubutense

G. reductum, KL13-002A, Tournquist,

G. gibbosum var. brachypetalum, KL08-005, General Conesa

G. gibbosum var. chubutense, KL08-011, Playa Union,

G. gibbosum var. chubutense, KL13-012,
Playa Doradas, 1 km severně

OSTNÍK – listopad 2014 ……………… 138 ………………………………………….…

vlevo: Gymnocalycium gibbosum, KL10-006, Carmen de Patagones
vpravo: Gymnocalycium gibbosum ssp. brachypetallum, KL13-003, Choele Choel, 2 km za elektrárnou

vlevo: Gymnocalycium gibbosum var. chubutense, KL13-039, Playa Union, 2 km severně
vpravo: Gymnocalycium gibbosum var. chubutense, KL13-012, Playa Doradas, 1 km severně

Když jsme jeli v roce 2008 z Balcarce kolem jižního pobřeží směrem na západ,
kaktusy jsme nesledovaly. Přejeli jsme přes město Bahia Blanca, vyrazili směrem na
jih. Dojeli jsme až do Carmen de Patagones, kde má růst Gymnocalycium
gibbosum. Do města jsme dorazili až večer, ubytovali se v balneariu u řeky, zašli si
na skvělou večeři a šli spát. Návštěvu lokality si necháváme až na ráno. Nad řekou
Rio Negro je vyhlídka, kde se mají gibbosa nacházet. Našli jsme jen jednu živou
rostlinu Gymnocalycium gibbosum, neboť zde na rozlehlém soukromém pozemku
vyrostlo velké golfové hřiště. Jen v místech pod vyhlídkovým památníkem je část
území, kde golfové hřiště nezasahuje a zde pár rostlin bylo, bohužel ne všechny živé.
Gymnocalycium gibbosum má několik variet, severně od typové lokality se
nachází Gymnocalycium gibbosum var. brachypetalum a jižně zase Gymnocalycium
gibbosum var. chubutense. První Gymnocalycium gibbosum var. brachypetalum
jsme navštívili na jediné lokalitě, asi 5 km severně od města Gen. Conesa, Ruta 251.
Silně vytrněné rostliny zde měly spoustu bílých květů až 6 cm dlouhé.
Nejrozšířenější areál výskytu má hodně variabilní Gymnocalycium gibbosum
var. chubutense. Rozšíření můžeme sledovat jižně od města San Antonio Oeste až
k městu Bahia Bustamante.
KL
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Historie botaniky v obrazech – 3.
Otto Brunfels (1488 – 1534)
Německý
lékař,
botanik
Otto
Brunfels dělil rostliny na kvetoucí a
nekvetoucí. Jeho práce Herbarium
vivae eicones (1530–36, 3 díly)
obsahuje sebrané starší a nové
komentáře o rostlinách, s 238
dobrými dřevoryty. Další práce se
jmenuje Contrafayt Kreüterbuch
(1532–37, 2 díly).
Zakladatel
moderní botaniky.

Hieronymus Bock - Tragus (1498 – 1554)
Německý učitel, botanik,
pokusil se je řadit podle
jejich příbuznosti nebo
podobnosti, jeho systém
se
zakládal
na
vegetativních
znacích.
První
neilustrované
vydání
jeho
práce
Kreutterbuch
z
roku
1539, popisuje asi 700
rostlin (byliny, keře i
stromy), uvádí jejich
jména, charakteristiky,
lékařské užití. V roce 1546 jeho Kreuterbuch vyšel po druhé, a to již s hojnými
ilustracemi, kniha byla opakovaně vydávána až do 17. století.
Leonard Fuchs (1501 – 1566)
Německý botanik napsal několik knih:
Errata recentiorum medicorum 1530,
De historia stirpium commentarii
insignes 1542, a další velký herbář
New Kreüterbuch 1543. Vydal celkem
na 50 knih a botanických polemik,
vytvořil svůj systém rozdělení rostlin.
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Gonzalo Hernández de Ovideo y Valdés (1478 - 1557)
První
zmínky
o
kaktusech
v
Evropě
pochází až z roku 1535
v díle „La Historia
General y Natural de
las Indias“., pocházející
od kapitána Hernandez
de Ovideo y Valdés (viz
obr.
pod
označením
„Cirio“). Kniha je první
obšírnější
zpráva
o
Západní Americe, která
přináší
pojednání o
kaktusech, které se zdály
autorovi něčím zajímavé
z hlediska praktického,
ekonomického
či
lékařského. Napsal ještě
nevýznamných
několik
knih.

OVIEDO y VALDES - Historia general y Natural de las Indias 1535

Obnovené vydání: OVIEDO y VALDES - Historia general ...1851-1855
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Mathias von Ľ Obel - Lobelius (1538 – 1616)
Belgičan, osobní lékař anglického
krále Jamese I. ředitel Botanické
zahrady v Hackney, botanik vydal
několik prací o rostlinách, např.
Plantarum seu stirpium historia
1576, Plantarum seu stirpium
icones
1581
a
Stirpium
adversarum nova 1576, na které
se podílel jako spoluautor Pierre
Pena, francouzský lékař Jindřicha
III. a botanik (asi 1520 nebo 1535
– asi 1600 nebo 1605). Pojednává
zde o exotické rostlině, kterou
pozoroval v zahradě lékárníka MORGFANA v Londres. Jednalo se o „melounový
bodlák“ (Melocardus echinatus), dnes považovaný jako Melocactus communis.

Jacobus Theodorus Tabernaemontanus (1522 - 1590)
Z knihy Ľobela vycházel i
objemný
německý
herbář
„Kräuterbuch“ vydaném v roce
1588
ve
Frankfurtu
nad
Mohanem od bazilejského lékaře
Jacoba Tabermontanuse. Je to
sbírka
lékařských
rostlin,
obdivuhodně bohatá a hojně
ilustrovaná
velmi
jemnými
rytinami. Pod názvem Calamus
peruvianus astoroides můžeme
hledat snad Cereus peruvianus.
Kromě dalších názvů Echinomelocactus a Melocarduus se zde autor zmiňuje také o
Melocactus. V poslední řadě zde vyjadřuje názor v určení vztahů mezi dvěma
rozdílnými druhy, a to „ficus indicus“ což je opuncie, a Ficus religiosa což je fíkovník
z Indie. Tento objemný herbář vycházel v mnoha nových vydáních ještě v 18.
století, a vycházelo z něj mnoho dalších botaniků.
KL
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Informace
---

---------

Schůzky pěstitelů kaktusů a jiných sukulentů s promítáním obrázků a přednáškou se konají
každé první pondělí v měsíci (mimo letních prázdnin) v 17. hodin, ve Stanici přírodovědců
v Ostravě-Porubě (Čkalova ulice, u zimního stadionu). Přijďte mezi nás.
Informace týkající se činnosti Klubu kaktusářů v Ostravě i příspěvky do Ostníku zasílejte na
adresu předsedy: lumir.kral@seznam.cz
Aktualizované informace najdete na internetových stránkách Klubu: www.pavko.cz/kko
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

Střípky z historie
I když KK v Ostravě slaví v letošním roce 60. výročí, mohlo to být i trochu
jinak. V Ostravě byla založena pobočka pražského spolku už na jaře roku 1924, to je
půl roku před založením spolku v Brně, které slaví letos 90. výročí. Vláďa Šedivý
z Prahy, který se zabývá historii čs. kaktusářství, mi před časem potvrdil dva
záznamy ze staré literatury o založení SPK v Ostravě dne 28. března 1924. Podle
údajů A.V. Friče, který měl v Ostravě přednášku, dosáhl počet členů ostravské
odbočky během roku kolem osmdesáti. Zprávu o existenci ostravské odbočky
přednesl také v Jednatelské zprávě pro řádnou jubilejní valnou hromadu za rok 1931,
ve které jsou shrnuty všechny podstatné události a usnesení prvních deseti let
existence spolku, jednatel pražského spolku Josef Janda. (zveřejněno
v Kaktusářských listech 1932 na straně 12). Důvodem založení pobočky v Ostravě
byla i celonárodní zemědělská výstava v Opavě ve dnech 7. - 11. 10. 1922, na které
vystavoval opavský zahradník Franz Kukol dva vagony kaktusů, přivezených
z Mexika. Tato výstava měla obrovský úspěch a přilákala na Ostravsku mnoho
zájemců o pěstování kaktusů. Bohužel odbočka SPK v Ostravě z roku 1924, neměla
schopné organizátory a brzy zanikla. Trvalo to dalších 30. let, než se objevil dobrý
organizátor Emil Zavadil a další nadšení pěstitelé kaktusů, kteří vzkřísili roku 1954
opět organizované kaktusářství na Ostravsku. Díky nim a jejich následovníkům si
můžeme letos připomenout 60. let KK v Ostravě.
KL

Adresy autorů:
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz
MUDr. Plesník Vladimír

OBSAH – LISTOPAD 2014
Z naší činnosti
Důležité informace
Obrázky našich členů
Z literatury
Poznámkový notes 2003 - 1. část

130
130
130
131
133

Sympozium v Brně
Gymna vých. pobřeží Patagonie - 2.
Historie botaniky v obrazech - 3.
Informace
Střípky z historie

136
137
140
143
143

OSTNÍK
Vydavatel: Klub kaktusářů v Ostravě, listopad 2014
Šéfredaktor: Lumír Král, O. Synka 1815, 708 00 Ostrava – Poruba, tel.: 605058070.
Objednávky a distribuce: Ing. Skoumal Vladimír, M.Bayera 6038, 708 00 O.-Poruba, mobil: 724137021

Oxalis hispidula, KL13-002, D´Orbigni, 8 km za křižovatkou

Gymnocalycium reductum, KL13-002A, Tournquist, 8.11.2013

