Číslo 442.
Ročník 44.
Září 2015

Loxanthocereus erigens Zuňiga, prov. Lima, 920 m (foto M. Snopka)

Z naší činnosti
Poslední přednáška před prázdninami připadla na Den dětí dne 1. 6.2015.
S netradiční přednáškou mezi nás zavítal předseda olomouckého Klubu Ing. Michal
Rec, aby představil několik známých i neznámých sbírek v zahraničí, ale hlavně u
nás. Podobné přednášky jsme mívaly tak před čtvrt stoletím. Tyto přednášky
přinášejí přehled o našich pěstitelích, do jejich sbírek se můžeme po domluvě
podívat. Po cestopisných přednáškách je to příjemné zpestření programu. Děkujeme
přednášejícímu za dobré tipy a skvělý večer.

Obrázky našich členů
Dnešní barevné obrázky na titulní a zadní straně nám zaslal kamarád Mário
Snopka z Trnavy, k článku „Ako ich rozoznať“. Když jsme byli na jaře v Peru, byl to
právě Mário, kdo se nejvíce zabýval peruánskými cereusovitými kaktusy. Netrvalo
dlouho, požádali jsme ho, (já, Franta Frýdl a Jirka Kolařík), aby jako řádný, čtvrtý člen
výpravy napsal krátký článek do Ostníku, kde by představil základní rozdíly mezi rody
Haageocereus, Loxanthocereus a Cleistocactus. Slib splnil a tak si můžeme v jeho
článku společně procvičit slovenštinu. Díky Mário.
Na titulní straně je bohatě kvetoucí rostlina Loxanthocereus erigens,
společně rostoucí s Melocactus peruvianus. Na zadní straně následují druhy:
Cleistocactus sp., Haageocereus australis a Haageocereus decumbens.

Horké léto
Letošní prázdniny byly nezvykle suché a horké. Vše začalo už v červnu, kdy
se déšť objevil jen minimálně. Už před Pobeskydím začaly vysoké teploty vysušovat
zem, v lese bylo sucho, takže se nikde neobjevila ani houbička. Následující
prázdninové měsíce byly nadprůměrně teplé, bez kapky deště. Koncem července
byla zem zcela suchá, spodní voda mizela, vysychaly studny a potůčky, řeky byly na
minimálním stavu. Jen jeden vodácký vtip říkal, že sjízdnost všech řek v Čechách je
dobrá, ale jen na kolech. Teploty venku ve stínu dosahovaly dlouhodobě přes 30 °C,
několik dnů vylezly téměř ke čtyřicítce. Nejhorší bylo, že i teploty v noci byly stále
kolem 30 °C. V půli srpna hlásili bouřky a ochlazení, na Ostravsko se však příliš
deště nedostalo. Horká léta si můžeme připomenout i v minulosti. Už ve škole do nás
komunisti hustili, jak nám Sovětský svaz pomohl dovozem mouky z Ukrajiny (kterou
však přivezli z Kanady) v suchém, neúrodném roce 1947. Více si však starší lidé
budou pamatovat horká léta v osmdesátých letech. I v posledních deseti letech byly
horké letní teploty stoupající přes 35 °C a není to tak dávno. Krátkodobé ochlazení
pod 25 °C přinesla fronta, z které spadlo trochu deště, místy však byly lokální bouřky.
Při těchto vysokých teplotách se ve skleníku prakticky všechno vařilo, zvláště
když nefouknul ani větříček. V tuto dobu by kaktusy neměly dostat žádnou zálivku,
neboť hrozí spaření kořenů. Kaktusy vypadaly seschlé jako na nalezištích. Jedinou
pomocí bylo brzké ranní mlžení rostlin, kdy teploty nebyly ještě tak vysoké.

Ako ich rozoznať ?
Pokúsim sa tak trochu priblížiť Vám rastliny, ktoré sú na prvý pohľad totožné, i
keď ich málo kto vie od seba odlíšiť. Na začiatok spomeniem, že sa tento krát bude
jednať o vzhľadom veľmi podobné rastliny. Rody Loxanthocereus, Haageocereus,
Borzicactus a Cleistocactus. Každý tento rod má svoje osobité znaky, ale v poslednej
dobe som sa stretol s rôznym zaradením a tak posplietaním medzi týmito rodmi.
Možno sa niekomu bude zdať tento článok tiež trochu zmetený, ale v konečnom
dôsledku sa Vám to pokúsim vysvetliť. Ešte musím na začiatok upozorniť, že nie som
žiaden biológ, ale práve týmto rastlinám a hlavne tým, ktoré rastú v Peru sa venujem
intenzívne už viac ako 15 rokov.
Všetky tieto rody som mal možnosť pozorovať nielen v zbierkach či
botanických záhradách po Európe, ale aj v ich domovine. Asi najznámejší z týchto
rodov je rod Cleistocactus, tak začnem s ním. Nebudem uvádzať nejaké popisy, len
konkrétne rozlišovacie znaky, prípadne odvôvodnenia. Rod Cleistocactus je v
zbierkach zo všetkých týchto najrozšírenejší a tak aj najznámejší. Niektorý z nás ho
majú v zbierke a ani o tom nevedia. Väčšina z nás si myslí, že rastliny tohto rodu,
prípadne ostatných spomínaných musia narásť väčších rozmerov, čo nie je až tak
nutné. Pod menom Cleistocactus si väčšina vybaví strausii, ktorý je naozaj veľkých
rozmerov, tým myslím výšku. No videl som rastliny kvitnúť už pri výške 20 cm. Tento
rod sa vyznačuje kvetmi, ktoré sú cleistogamné, z čoho vyplýva aj meno tohto rodu.
Kvety sú dlhšie priamo stojace v 90 ° uhle voči stonku a len na konci kvetu sa mierne
otvorí. Kvety sú síce dlhé, no po otvorení sú v podstate veľmi malé. Kdežto ostatné
rody majú úplne inú stavbu kvetov. Cleistocactusy kvitnú cez deň a kvety ostávajú
otvorené niekoľko dní. Taktiež plody sú malé, cca 1,5 cm, sú to najmenšie z týchto
spomínaných rodov. V plode je aj dostatok semien, sú síce dužnaté, ale dužina je
suchá a semená sa dajú ľahko vybrať.
Haageocereusy majú podobnú stavbu článkov, ale kvety sú tanierovité a
takmer vždy sú rovnako dlhé, aj široké. Všetky Haageocereusy kvitnú v noci.
Začínajú kvitnúť tesne pred zotmením a ráno sú už kvety zatvorené a to opakujú 2 –
3 dni. Kvety jemne voňajú. Plody sú dosť veľké, v zrelosti môžu mať aj 5 cm v
priemere. Plody sú dužnaté a väčšinou plné veľkého množstva semien. Asi
najväčšou výnimkou je Haageocereus tenuis, ktorý má plody veľké cca 3 cm a
semien je menej. Dužina plodu je veľmi lepkavá.
Jediné čo nechápem je rozdelenie na rod Loxanthocereus a Borzicactus.
Tieto rody majú rovnaké kvety, zigomorfné, veľké 5 – 15 cm. Farba kvetov je vždy v
rôznych odtieňoch červenej. Podľa správnosti by sa tieto rastliny mali volať podľa
staršieho mena a to Borzicactus. No do tohto rodu boli zaradené aj rastliny z rôznych
štátov ako Bolívia a Argentína. Ale rod Loxanthocereus je len pre rastliny
pochádzajúce z Peru. Takže aký je správny názov rodu, ja nevyriešim. Ja osobne ich
rozlišujem podľa výzoru rastliny, Borzicactusy sú všetko plazivé a môžu dosahovať aj
3 metre. Otŕnenie nie je výrazné. Preto nechápem, prečo Dr. Ostolaza vo svojej
knihe zaradil medzi Loxanthocereusy rastliny graditesselatus, ktoré sú typické práve
pre rod Borzicactus. Borzicactus tesselatus je v tomto rode a rastlina jemu podobná a
podľa mňa je to totožná rastlina fieldianus, taktiež aj samnensis. Plody týchto rastlín
sú podobné rodu Haageocereus, len dužina nie je lepkavá.
Skúste si podľa tohto spraviť svoj názor a poriadne si pozrieť rozdiely, ktoré tu
spomínam. Ide o vizuálne rozdiely a tak ich rozlíšite aj v zbierkach, či na lokalitách.
Mňa osobne najviac očarovali rastliny rodu Loxanthocereus, ktorý v zbierkach nie je
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takmer vidieť, čo je škoda. Väčšina z nich nedorastá veľkých rozmerov a v zbierkach
nemajú problém s kvitnutím, tak ako Haageocereusy. Samozrejme v zbierke mám
všetkých zástupcov týchto rodov, i keď nemajú všetky potrebnú veľkosť aby kvitli. Kto
chce k tomu niečo dodať, či sa nejako inšpirovať, príďte na:
http://www.cactus.rastislav.net/forum/index.php
Mário Snopka

Zájezd do středních a jižních Čech
Poslední víkend v květnu 29. - 31. 5. 2015, proběhl zájezd do středních a
jižních Čech. Vyrazili jsme v pátek ráno v 6. hodin, tradičně od DK Vítkovic. Již před
polednem jsme sjížděli z dálnice do první sbírky př. Františka Hejného v Čechticích.
Zde jsme také zašli do místní restaurace na oběd a odtud vyrazili do druhé sbírky
v Děkanovicích k př. Jiřímu Flígrovi. Poslední sbírka pátečního dne byla
nasměrována do Prčic, kde jsme v nedaleké vesnici Přestavlky navštívili sbírku Kvída
Kuchaříka. Ubytování pro obě noci bylo v krásném penzionu Na pastoušce
v Čenkově.

František Hejný - Čechtice, Jiří Flígr - Děkanovice, Kvído Kuchařík - Přestavlky

Eda Vodička - Písek, Jarda Kovář - Písek, Rudolf Slaba - Tálin, Petr Říha - České Budějovice
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Václav Kříž - Dobrá Voda u Budějovic, Milan Krátký – Čenkov, Josef Soukup - Želeč

Na sobotní den byl připraven okruh směr Písek – České Budějovice. V Písku
jsme navštívili dvě pěkné sbírky, vzdálené od sebe jen malý kousek, takže jsme se
prošli pěšky. První sbírka Eda Vodička a druhá Jarda Kovář. Následoval přesun do
Tálinu, kde je známá sbírka Rudolfa Slaby, kde už jsme několikrát byli, ale stále je na
co se dívat. Po cestě do Českých Budějovic jsme se zastavili na oběd a pak už
následovala prohlídka pěkné sbírky Petra Říhy, kde se nacházelo spoustu starých,
velkých rostlin.

výstava kaktusů v Brně 2015
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nahoře zleva: Soukup Vlastimil, Wandzik Andrzej, Soukup Josef, Wilk Jaromír, Janík Karel, Martiník
Josef, Klouda Pavel, Lichý Bedřich, Brada František, Schlesinger Zdeněk, Stoklasa Ivo, Procházka
Jaroslav, Ševčík Vítězslav, Král Lumír, dole: Kuchař Ladislav, Brunclík Jan, Frýdl František, Zálesný
Jiří, Guzy Dariusz

Poslední sbírka sobotního dne byla v nedaleké Dobré Vodě u Budějovic, kde
se př. Václav Kříž věnuje především pěstováním sukulentů. Potom už jsme odjížděli
zpět na ubytování. V neděli ráno jsme už byli domluveni do sbírky Milana Krátkého
v Čenkově, která byla jen nedaleko od penzionu. Velká sbírka několika skleníků, kde
se dalo nakoupit z kaktusů téměř všechno. Vůbec získat rostliny se daly v každé
sbírce, takže si všichni přišli na své. Odtud jsme vyrazili do nedaleké vesnice Želeč
do sbírky Josefa Soukupa, který často jezdí na naše setkání kaktusářů Pobeskydí.
Při zpáteční cestě jsme se tradičně podívali na výstavu kaktusů v Brně, která
probíhala v zahradnickém centru Čtyřlístek a kde se dá i dobře a rychle nejíst. Na
společné fotografii ze zájezdu se tváří všichni spokojeně, tak to můžeme příští rok
zkusit znovu.

Výstava kaktusů 2015
Výstava kaktusů proběhla tradičně začátkem června (3. - 5.6. 2015). Tentokrát
své rostliny přivezlo ukázat 8 vystavujících: Frýdl František, Klouda Pavel, Král
Lumír, Lichý Bedřich, Nedbálková Petra, Poratzký Miloš, Potyka Otakar, Válek Pavel.
Bylo vystaveno kolem 520 nádherných rostlin, mezi nimiž dominovaly např. rody:
Mammillaria,Turbinicarpus, Sulcorebutia, Echinopsis, Gymnocalycium, Discocactus,
Coryphantha, Ferocactus, z jiných rostlin např. Pachypodium, Ficus, Aloe a další.
Spousta kaktusů bylo v květu, nejen na výstavní ploše, ale i v prodeji. Bohužel
návštěvnost je stále špatná, přišlo se podívat asi 150 dospělých návštěvníků a
necelá stovka dětí. Je to sice o něco více než loni, ale stále nic moc. Děkujeme všem
vystavujícím i pomocníkům při zajištění této naší akce.
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nahoře příprava výstavy: Pospíšil, Poratzský, Frýdl, Lichý, dole: kaktusářky z Havířova a Bohumína
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Pobeskydí 2015
Poslední víkend v červnu patří setkání kaktusářů Pobeskydí, tentokrát
proběhlo ve dnech 26. - 28. 6. 2015. Tentokrát nás čekalo nemilé zrušení akce ve
Frýdlantu, kde se vyměnil majitel, který nový nepřevzal závazky. Narychlo jsme
zajistili uspořádání setkání v rekreačním středisku na Palkovických Hůrkách, kde se
všem líbilo i díky pěknému počasí. Jen zajištění občerstvení trochu vázlo, ale příští
rok prý už to bude lepší. V pátek večer proběhlo tradičně grilování a teklo pivečko
zdarma. Úspěšná byla i sobotní burza před budovou, díky krásnému počasí se přišlo
podívat (a nejen podívat) i několik procházejících turistů. Pro účastníky byl připraven
kvalitní přednáškový den našich i zahraničních přednášejících:
Dopoledne:
Matuszewski Grzegorz (PL) - rod Pyrrhocactus
Thiele Herbert (D) - rod Lithops
Vrškový Boris (SL) – rod Boswellia
Záhora Jaroslav (CZ) - stejňáky
Odpoledne:
Hillmann Ralf (CH) - Bolivie
Bercht Ludwig (N) - NP USA
Staník Roman (SL) - Chile 2014
Kolařík Jiří (CZ) - nej z 2014/2015
Procházka Jaroslav (CZ) - G. ragonesii

Matuszewski Grzegorz - rod Pyrrhocactus,

Thiele Herbert - rod Lithops

Kolařík Jiří - nej z 2014/2015, Staník Roman - Chile 2014, Procházka Jaroslav - Gymn. ragonesii
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Vrškový Boris - rod Boswellia,

Hillmann Ralf – Bolivie,

Záhora Jaroslav - stejňáky

Bercht Ludwig - NP USA

Opustil naše řady
Ing. Rudolf Grym (1.8.1946 - 5.8.2015)
Byl jsem zrovna na několika denní dovolence v Tatrách, když po ránu zazvonil
mobil a dověděl jsem se nečekanou, smutnou zprávu. Ve věku 69 let odešel do
kaktusářského nebe náš dlouholetý člen Ing. Rudolf Grym. Do poslední chvíle byl
plný elánu a dobrých nápadů, ale úmorná letní vedra náhle překazila jeho plány.
Rudy měl už od mládí rád přírodu, s rodiči jezdil na chatu v Beskydech, kde si hrál na
indiány i další dětské hry. V šedesátých létech začal jezdit na trampy, cestování mu
zůstalo i v pozdějších letech (např. za kaktusy byl třikrát v Mexiku). Od mládí jej
doprovázel na vandrech velmi dobrý kamarád Miloš Krejzlík zvaný Grizzly. Byl také u
založení ostravského časopisu TRAMP. Vystudoval vysokou školu a pracoval
v energetice, kde měl dobré výsledky.
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Rudolf Grym (Rudy) za mlada na trampu, na obrázku vpravo společně s Milošem Krejzlíkem (Grizzly)

Ing. Rudolf Grym ve své sbírce

Už jeho otec Oldřich Grym pěstoval kaktusy a byl členem Ostravských
kaktusářů, takže jablko nepadlo daleko od stromu. V šedesátých letech se stává
Rudy členem KK v Ostravě, kde zastával několik funkcí ve výboru. Dokonce pracoval
několik let ve výboru Společnosti. Jeho oblíbený byl rod Lophophora, o kterém
napsal dvě knihy (1997, 2014). V poslední době se věnoval pěstování rodu Bursera,
o kterém chtěl také napsat knihu. Rudy se věnoval i studiu historie, napsal nebo se
podílel na vydání dalších knih: Počátky elektrizace Ostravsko Karvinských dolů,
Barva uhlí, jeho vzpomínky jsou zapsány v knize T.O. Bílý Blizzard 1961 - 2011.
Zajímavé články napsal do kaktusářských časopisů nebo I.N.Cact. etc. Rudy se rád
dobře bavil, měl spoustu kamarádů, kterým bude chybět. Kromě rodiny, trampů,
spolupracovníků, se přišlo s Rudou se rozloučit téměř tři desítky kaktusářů z Česka,
Slovenska a Polska. Klub kaktusářů v Ostravě ztrácí v osobě Rudolfa Gryma
skvělého pěstitele, znalce kaktusů a jiných rostlin, milovníka přírody, ale hlavně
dobrého kamaráda. Nikdy nezapomeneme.
Čest jeho památce!

OSTNÍK – září 2015 ……….................... 106 …………………………………………….

za kaktusáře vystoupil prezident Společnosti Ing. Vích, dole ostravští kaktusáři: Frýdl, Válek a Lichý
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nahoře mezinárodní sestava: Lux, Staník, Chvastek, v restauraci: Bohata, Wilk, Myšák, Matuszewski
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Vzpomínka na Karla Kracíka
Ještě jsme se nevzpamatovali ze zprávy o úmrtí Rudy Gryma a už nás
zastihla další smutná zpráva. Dne 8. 8. 2015 po dlouhé těžké nemoci odešel ve věku
65 let skvělý kaktusář z Nové Paky, pan Karel Kracík. Několik let mě přesvědčoval,
abych s ním vycestoval do Mexika, já však dával přednost Jižní Americe.
Přesvědčování dopadlo docela jinak, začal pravidelně dojíždět na Pobeskydí, kde
měl i přednášku a já na oplátku navštěvoval jeho zahradu.
První kaktusy dostal od svého bratra, který chtěl 15 rostlin vyhodit, a tak je
Karel zachránil. To mu bylo 26 let, kaktusy se mu však zalíbily, tak začal shánět další
kytky a pustil se do jejich pěstování. Jako zapálený kaktusář sháněl informace
z literatury, ale i od známých pěstitelů, nakonec pro kaktusy začal budovat skleníky a
fóliovníky. Aby poznal, jak kaktusy vypadají v přírodních podmínkách, navštívil
několikrát Mexiko a jih USA. Na svých cestách objevil zajímavé druhy kaktusů,
nejkrásnější je divoce vytrněná koryfanta, která byla popsána na jeho počest jako
Coryphantha kracikii Halda, Chalupa & Kupcak. Pěstitelské zkušenosti si nenechal
pro sebe a přednášel pro kaktusáře po celé republice, svou prezentaci představil i na
Pobeskydí. Nezapomenutelná byla setkání s opékáním prasátka na jeho zahradě,
kde jsme se mohli setkat i se zahraničními hosty jako Alan Poccoc z Velké Británie či
Franz Kühhas z Rakouska. Byl to dobrý a milý kamarád, zanícený kaktusář, s kterým
jsem měl hodně společného, asi proto, že jsme byli stejně staří. Nebude chybět
jenom mě, ale všem kaktusářům u nás i v zahraničí. Nikdy nezapomeneme.
Čest jeho památce!

ve skleníku u Karla Kracíka v Nové Pace, 2011
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Schůze Notosekce 2015
Setkání Notosekce letos proběhlo dne 29. 8. 2015 v Lipníku nad Bečvou,
v restauraci Fantasy, Loučská ulice. Organizace se ujali přátelé Josef Králík a
Miroslav Strnad. Příjemné komorní prostředí penzionu a prakticky stabilní sestava
každoročního setkání notofilů, zaručovala příjemné posezení s kamarády.

Jiří Kolařík, Lumír Král, Wolfgang Prauser z Německa (nový prezident Internoto)

Dopolední přednášky zahájil zahraniční host z Německa, pan Wolfgang
Prauser, který převzal funkci prezidenta Internota po Norbertu Gerloffovi. Jeho
přednáška se věnovala okruhu rostlin Notocactus coccineus. Překlad z němčiny
zajistil Ing. Jiří Kolařík z Brna. Následovaly dvě kratší přednášky, které přednesl Ing.
Jaroslav Vích. Jedna vzpomínková přednáška se věnovala zaniklým sbírkám
z bývalého NDR, pana Schäfera a Neumanna, druhá přednáška byla věnována
vzpomínáním na Fričovy cesty a jeho Wigginsia kovarikii. Oběd byl zajištěn přímo
v penzionu. Ve dvě hodiny pokračoval program přednáškou o nejjižnějším výskytu
notokaktusů, kterou představil Lumír Král. Lokalita Notocactus submammulosus se
nachází na jižní hranici provincie Rio Negro s provincií Chubut, u Cona Niyeu. Další
dvě přednášky představil Ing. Stanislav Stuchlík, kromě jiného jedna z přednášek
patřila prakticky Norbertu Gerloffovi, který se ze zdravotních důvodů nemohl setkání
zúčastnit. Přečtení zpráv funkcionářů proběhl až po hlavním přednáškovém
programu. Na setkání Notosekce se přijelo podívat asi 20 účastníků. Organizátoři
zajistili příjemné posezení v úzkém, téměř rodinném kruhu, za což jim vřelý dík.
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Informace
-------------

5. 10. 2015 – přednáška Ing. Halfar - kaktusy Brazílie
11. - 18. 9. 2015 – Výstava sukulentů, kaktusů, tilandsií a dalších exotických rostlin v Brně
12. - 15. 9. 2015 – Výstava kaktusů v Rychnově nad Kněžnou
26. 9. 2015 – Zamykání sezóny v Chrudimi
1. - 4. 10. 2015 – Flora Olomouc - podzimní etapa
17. 10. 2015 – Podzimní sympozium v Brně

---

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
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

---------

Víte že …
Ostník vychází od roku 1971 a je prakticky nejdéle pravidelně vycházejícím klubovým
zpravodajem. Prvních deset let Ostník psal a vydával MUDr. Vladimír Plesník, články však
dodával i nadále až do poslední chvíle, než nás opustil. Od roku 1982 převzal starosti o
vydávání Ostníku Ing. Jaromír Chvastek, který jej vydával tři roky. Od roku 1985 se pustil do
psaní a vydávání Ostníku, nynější předseda KKO Lumír Král.
Tak vidíte, uteklo to jako voda, za těch třicet let mého psaní, mi Ostník přirostl k srdci.
Prakticky je Ostník jako kronika ostravských kaktusářů, kde jsou zaznamenány všechny
nejdůležitější akce. Pokud je dostatek místa, můžeme zde najít i nějaký zajímavý příspěvek o
rostlinách, pěstitelský článek nebo cestopisné povídání. Ostník by mohl být i zajímavější,
kdyby do něj přispěli i další autoři. Když mám pokračovat ve psaní a vydávání Ostníku i
v dalších letech, bude to asi nutné, aby sem tam někdo něco přispěl. Teď už jen doufám, že
se najde i vhodný nástupce. Člověk nidky neví …

Adresy autorů:
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz
Snopka Mário, e-mail: prdochovec@gmail.com
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