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Notocactus submammulosus  (Lem.) Backeb.,  
in Backeb. & F. M. Knuth, Kaktus-ABC 255, 1935. 



Z naší činnosti 
 

První schůzka po prázdninách dne 7. 9. 2015 byla věnována přednášce o 
Peru, kterou představil Lumír Král. Cestu podnikl společně s Frantou Frýdlem, Jiřím 
Kolaříkem a Máriem Snopkou v únoru a březnu letošního roku. Na obrázcích jsme 
mohli vidět zajímavé přírodní rezervace a Národní parky jako Paracas, Ica, kaňon 
Colca, Huascarán apod. Zajímavé byly i historické památky v Cusco, Machu Picchu, 
Chan Chan, Chimú či muzeum zlata v Limě. Dalším cílem cesty bylo navštívit a uctít 
památku naších horolezců, kteří zahynuli pod Huascaránem při zemětřesení v roce 
1970. Z kaktusů jsme mohli vidět spoustu melokaktusů, které jsou poměrně 
variabilní, dále několik druhů rodu Borzicactus, Cleistocactus, Haageocereus, 
Loxanthocereus, Oroya, Islaya, Matucana, Mila, Austrocylindropuntia, Cumulopuntia, 
Punotia, Espostoa, Browningia, Neoraimondia, Pygmaeocereus, Armatocereus, 
Oreocereus, Arequipa, Morawetzia, Corryocactus Trichocereus, Opuntia apod. Ve 
větších nadmořských výškách rostlo hned několik fantastických skalniček. Na závěr 
cesty proběhla návštěva známého českého kaktusáře pana Karla Knížete, který je 
vynikající vypravěč, bylo to skvělé setkání. Na závěr schůzky bylo vylosováno několik 
rostlin, které věnoval do placu pan Ota Ostravský, děkujeme. 
 
 
 

Obrázky našich členů 
 

Notocactus submammulosus  (Lem.) Backeb. (foto Lumír Král) 
Nejrozšířenějši notokaktus v Argentině, viz článek v tomto čísle Ostníku. Rostlina na titulní straně je 
z výsevu semen, přivezených roku 2007 od Los Chaňares, KL07-143. Pěstitelsky je to nenáročná 
rostlina, která snáší i drobné přehmaty. Přesto je třeba dodržovat základní pěstitelské pokyny. 
Propustný substrát, další zálivka po přeschnutí zeminy, v letních vedrech dodržovat vegetační 
stagnaci, v zimě snížit teplotu na 5 - 8 °C, a nechat zcela po suchu. 
Pygmaeocereus bylesianus var.  albispinus  (foto Mário Snopka) 
Druhá lekce slovenštiny v článku Mária Snopky o rodu Pygmaeocereus. Autor poslal k příspěvku 
barevný obrázek kvetoucího druhu Pygmaeocereus bylesianus var. albispinus s nádhernými, velkými, 
bílými květy. Tyto malé cereusovité rostliny jsou ozdobou každé sbírky. Pěstitelské podmínky jsou 
podobné jako u předcházejícího druhu. 
Zlatý Alberto 2015 (foto Jan Boháček) 
Jelikož jsem se letos nemohl zúčastnit Zavírání sezóny v Chrudimi, slíbil mi Jaroslav Vích, že nějaké 
fotografie zajistí, za což mu děkuji. Oba obrázky v tomto čísle Ostníku z předávání ceny Zlatý Alberto 
dodal dobrý dokumentarista a kamarád Jan Boháček, s kterým dlouhá léta spolupracuji na různých 
akcích. Zlatého Alberta letos obdržel známý slovenský pěstitel zimovzdorných kaktusů Ing. Gabriel 
Vereš ze Sliače. Gabo je dlouholetým členem v KK Zvolen při Arboretu Borová Hora, kde vykonával i 
několik funkcí ve výboru (viz článek dále). Právě v této době vyšla jeho nová kniha o zimovzdorných 
kaktusech Severní Ameriky, 2.díl, který je v prodeji nebo si ji můžete objednat přímo u autora. 
 
 
 

Oprava 
 

Tak už jsme světoví: omlouvám se za chybičku, která se vloudila do článku 
„schůze Notosekce 2015“ v minulém čísle Ostníku, kde byl mylně uveden název 
Notocactus coccineus. Správně mělo být uvedeno: „přednáška se věnovala okruhu 
rostlin Notocactus concinus“. 
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Pygmaeocereus 
 

Tento rod som spoznal ako kaktusár cca pred 20 rokmi a odvtedy ma 
fascinuje. Prvé roky som sa kochal len fotografiami v publikáciách. Jedna s prvých 
publikácií, kde som sa o nich čo to dozvedel (vtedy som internet ešte nemal) bola 
Ilustrovaná Encyklopédia Kaktusy od Clive Innesa a Charlesa Glassa. Na strane 252 
a 253 je niekoľko fotografií rastlín z tohto rodu, i keď vtedy ešte neboli platné všetky 
popisy a zrejme o tomto rode toho ani oni moc nevedeli. 
 

 
 

Pygmaeocereus bylesianus 
 

 
 

Pygmaeocereus bieblii 
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Pygmaeocereus bieblii var. kuehhasii 
 
 

Prvý popísaný bol Pygmaeocereus bylesianus Andreae & Backeberg v roku 1957. 
Pygmaeocereus znamená trpasličí cereus, čo je naozaj výstižné meno. Neskôr nasledovali 
popisy P. familiaris, bieblii a bieblii var. kuehhasii. Všetky ostatné sú synonymá. No dosť 
často sa môžeme stretnúť v zbierkach s rastlinami pod menom P. akersii či albispinus a iné, 
väčšinou sa jedná o bylesianus. Taktiež som videl v zbierkach P. rowleyanus a ten je totožný 
s familiaris. Tiež mám rastliny v zbierke pod týmito menami, lebo som ich tak dostal i keď 
viem o aké rastliny ide. Medzi Pygmaeocereusy bol zaradený jeden zaujímavý taxon a to P. 
densiaculeatus, no nezapadal parametrami do tohto rodu a neskôr bol prekombinovaný ako 
Haageocereus lanugispinus, čo bolo správne. H. lanugispinus sa dlhé roky nepodarilo vidieť 
v prírode a tak sa zdá, že je vyhynutý. No dá sa povedať, že Haageocereus tenuis mu je 
neuveriteľne podobný, nielen habytusom, ale aj kvetom a predpokladaným výskytom. Tak je 
možné, že je to tá istá rastlina, i keď ja s týmto názorom nie som na 100% stotožnený. 

Pygmaeocereusy sú veľmi malé cereusy, ale mal som možnosť vidieť P. bieblii 
var. kuehhasii v prírode, ktorý mal na výšku takmer 20 cm. Vždy som si prial vidieť tieto 
rastliny na náleziskách a pozorovať v čom to vlastne rastie, v akom prostredí ... Mal som to 
šťastie a videl som troch zo štyroch popísaných zástupcov tohto rodu.  

I keď sú tieto cereusy malé, ale postupom času robia trsy. Najrýchlejšie rozvíjajúci sa 
trs je samozrejme P. familiaris, tak akosi mu to aj vyplýva z mena. Niektoré rastliny musia 
dosiahnuť určitý vek, aby kvitli, no niektoré, hlavne množené odnožami nechcú vôbec 
kvitnúť. Kvety sú biele a kvitnú v noci. Majú jemnú vôňu, ktorá má zrejme účel pritiahnuť 
opeľovačov.Tých asi moc nie je, rastú totiž na veľmi nehostinných miestach a vodu dostávajú 
skôr z hmiel ako z dažďa. Na lokalitách, ale občas poriadne zaprší a rastliny sa snažia nasiať 
čo najviac vody a to môže spôsobiť roztrhnutie rastliny, čo som tiež mal možnosť pozorovať 
na lokalite P. bieblii var. kuehhasii. 

Záverom by som chcel všetkých podnietiť k pestovaniu tohto zaujímavého rodu 
a verte, že keď zakvitnú, určite Vás potešia a zahrejú na duši. Nie je veľa rastlín, ktoré sa 
vojdú do zbierky, ktorá je na balkóne a kvitnú v noci. Tieto rastliny Vás nikdy nevytlačia, rastú 
veľmi pomaly a kvitnú už pri veľkosti 2 cm. 
 
Mário Snopka 
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Notocactus submammulosus 
nejjižn ější výskyt v Patagonii 
 

Na setkání Notosekce v Lipníku nad Bečvou dne 29. 8. 2015 jsem představil 
pár obrázků Notocactus submammulosus z několika lokalit. Hlavním cílem však bylo 
ukázat nejjižnější výskyt tohoto druhu nacházející se v Patagonii. Notocactus 
submammulosus je také nejrozšířenější druh celého rodu, vyskytující se v Argentině. 

Naleziště jsou prakticky rozdělena na dvě základní oblasti. Hlavní výskyt se 
nachází ve střední Argentině, v provinciích Cordoba, San Luis, Mendoza, okrajově i 
s dalšími sousedícími provinciemi. Druhá skupina se nachází v jižní části provincie 
Buenos Aires a nejjižněji až do provincie Rio Negro, těsně před hranicí s provincií 
Chubut. I když areál výskytu je obrovský, je Notocactus submammulosus celkem 
uniformní, jen s minimální variabilitou. Jako každý druh i zde můžeme najít drobné 
rozdíly v počtu žeber, trnů, jejich délce, barvě apod. V některých případech dokonce 
na jediné lokalitě. Nehodlám se zde zabývat variabilitou Notocatus submammulosus, 
přesto si ukážeme alespoň několik lokalit, abychom si udělali malou představu. 
Podíváme se na rostliny obou oblastí. Je možné, že se vyskytují i jinde, někde 
uprostřed, bohužel do některých míst jsem se ještě nestačil podívat. Přesto během 
pěti výletů do Argentiny jsem navštívil celkem 90 lokalit Notocactus submammulosus. 
Pro zájemce uvádím seznam navštívených míst. Pojďme se na některé podívat. 
V první řadě nahlédneme do oblasti Cordoby a San Luis, kde se prakticky nachází 
největší výskyt druhu, a následně na východní oblast provincie Buenos Aires. 
 

 
 

vzdálenost z Tournquist do Cona Niyeu je asi 780 km (vzdušnou čarou 580 km) 
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2007 - 38 navštívených lokalit Notocactus submammulosus  
KL07-001. Notocactus submammulosus Cordoba, Sierra Las Peňas, Estancia 551 m  
KL07-003. Notocactus submammulosus Cordoba, Rio de los Sauces, Alpa Corral 749 m  
KL07-004. Notocactus submammulosus Cordoba, před Alpa Corral 858 m  
KL07-005. Notocactus submammulosus Cordoba, Alpa Corral, 1 km jižně  873 m  
KL07-006. Notocactus submammulosus Cordoba, Alpa Corral, 15 km jižně, před Capias  879 m   
KL07-008. Notocactus submammulosus Cordoba, mezi Achiras a Punilla  958 m  
KL07-009. Notocactus submammulosus San Luis, Sierra Portezuello, průsmyk  1022 m  
KL07-012. Notocactus submammulosus San Luis, La Esquino - La Morreno, 15 km jižně  1110 m  
KL07-015. Notocactus submammulosus San Luis, San Jose del Moro  1000 m  
KL07-017. Notocactus submammulosus San Luis, 17 km od La Toma, Rio Conlara  990 m  
KL07-022. Notocactus submammulosus San Luis, Sierra San Luis, před San Isidro  927 m  
KL07-025. Notocactus submammulosus San Luis, Las Chacras, východně  1106 m  
KL07-026. Notocactus submammulosus San Luis, Las Chacras, jižně  1244 m  
KL07-027. Notocactus submammulosus San Luis, Cruz Brillante  1320 m  
KL07-030. Notocactus submammulosus San Luis, Canadas Antonio, 12 km za La Toma   1056 m  
KL07-032. Notocactus submammulosus SL, Los Menbrillos, 1 km severně od křižovatky  1245 m  
KL07-033. Notocactus submammulosus SL, před Las Huertitas, 12 km sev. Los Menbrillos  1346 m  
KL07-034. Notocactus submammulosus San Luis, Cerros Largos  1464 m  
KL07-035. Notocactus submammulosus San Luis, Cerros Largos, ruta Entihuasi  1492 m  
KL07-036. Notocactus submammulosus San Luis, San Salvador, severně Cerro del Valle  1624 m  
KL07-037. Notocactus submammulosus San Luis, Digue Florida, 4 km od přehrady Rio Sito  1013 m  
KL07-040. Notocactus submammulosus San Luis, Rio Quienteo, 6 km před Saladillo  767 m  
KL07-043. Notocactus submammulosus SL, 2 km vých. Los Chaňares, 14 km od Saladillo 1081 m  
KL07-051. Notocactus submammulosus San Luis, San Francisco Monte del Oro, Ruta 9, 6 km  888 m  
KL07-058. Notocactus submammulosus San Luis, Arroyo Las Caňas  720 m  
KL07-059. Notocactus submammulosus SL, Los Alanices, Puerto Colorado, 3 km severně  834 m  
KL07-064. Notocactus submammulosus Cordoba, Niňa Paula, Cumbre de Achala  1231 m  
KL07-065. Notocactus submammulosus Cordoba, Panaholma, 100m vých. Od tabule  997 m  
KL07-066. Notocactus submammulosus Cordoba, Ambul, Sierra Grande  1138 m  
KL07-067. Notocactus submammulosus Cord., Villa Viso, již. Salsacata, 1 km před Taningou 988 m  
KL07-079. Notocactus submammulosus Cordoba, La Falda, západně  1019 m  
KL07-080. Notocactus submammulosus Cordoba, El Rosario  1289 m  
KL07-081. Notocactus submammulosus Cordoba, El Rosario, křižovatka 2 km nad  1393 m  
KL07-082. Notocactus submammulosus Cordoba, Pio Mayo, Sierra Chica  1455 m  
KL07-086. Notocactus submammulosus Cordoba, Quebrada de la Luna  1075 m  
KL07-087. Notocactus submammulosus Cord., Los Coquitos, 12 km od křižovatky Ongamiro  1162 m  
KL07-095. Notocactus submammulosus Cordoba, 1 km před San Pedro Norte  819 m  
KL07-096. Notocactus submammulosus Cordoba, San Pedro Norte, 4 km severně  916 m  
 
2008 - 26 navštívených lokalit Notocactus submammulosus    
KL08-001. Notocactus submammulosus Buenos Aires, Sierra Bayas, před vesnicí 222 m  
KL08-003. Notocactus submammulosus Buenos Aires, Sierra Tunas, 2km od křižovatky 398 m  
KL08-004. Notocactus submammulosus Buenos Aires, Cerro Tounquist, kousek od města 334 m  
KL08-103. Notocactus submammulosus Cordoba, Niňa Paula 1221 m  
KL08-106. Notocactus submammulosus Las Palmas, sev.záp. 1084 m  
KL08-107. Notocactus submammulosus Las Palmas, sev.záp. 1145 m  
KL08-110. Notocactus submammulosus Cienaga del Coro, 7 km jz. od vesnice 1048 m  
KL08-113. Notocactus submammulosus před Olean 1138 m  
KL08-114. Notocactus submammulosus Olean, 5 km západně 1121 m  
KL08-115. Notocactus submammulosus Pio Pintos, na vrcholu 1204 m  
KL08-117. Notocactus submammulosus Candelaria, za vesnicí jezuitů 3 km 1340 m  
KL08-120. Notocactus submammulosus Tanti, ve městě 896 m  
KL08-123. Notocactus submammulosus Aguila Blanca, 1 km před odbočkou na Copina 996 m  
KL08-129. Notocactus submammulosus Hinojito, od vesnice asi 5 km 803 m  
KL08-130. Notocactus submammulosus San Isidro, u potůčku 927 m  
KL08-131. Notocactus submammulosus Intihuasi 1604 m  
KL08-134. Notocactus submammulosus S.F. Monte de Oro, 878 m  
KL08-135. Notocactus submammulosus Suyuque Nuevo, kopec nad klášterem 1534 m  
KL08-136. Notocactus submammulosus Potrero de los Funes, La Cumbre, nahoru 1151 m  
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KL08-137. Notocactus submammulosus Potrero de los Funes, La Cumbre, vrchol 1225 m  
KL08-138. Notocactus submammulosus El Trapiche 1059 m  
KL08-139. Notocactus submammulosus Digue la Florida, u Rio Riocito 1001 m  
KL08-140. Notocactus submammulosus před Saladillo, 5km po dálnici, Ruta 20 797 m  
KL08-141. Notocactus submammulosus Cerro Guanaco, 5 km od hlavní cesty 1084 m  
KL08-144. Notocactus submammulosus Sierra del Portezuelo, Ruta 10, vrchol 1025 m  
KL08-145. Notocactus submammulosus Alpa Coral, Ruta 23 851 m      
 
2010 - 10 navštívených lokalit Notocactus submammulosus  
KL10-002. Notocactus submammulosus B. Aires, La China, estancia 500 m, 25 km od Olavaria 231 m  
KL10-003. Notocactus submammulosus Buenos Aires, Tandil, směr Balcarce 8 km, patník 158 224 m  
KL10-004. Notocactus submammulosus Buenos Aires, Cinco Cerros, před Balcarce 160 m  
KL10-106. Notocactus submammulosus Ojo de Agua, rozcestí 1008 m  
KL10-109. Notocactus submammulosus za Santa Rosa   1078 m  
KL10-110. Notocactus submammulosus Nono, u řeky 852 m  
KL10-111. Notocactus submammulosus Niňa Paula 1221 m  
KL10-114. Notocactus submammulosus odbočka na Copina, Ruta 20 1333 m  
KL10-117. Notocactus submammulosus za Las Peňas 619 m  
KL10-118. Notocactus submammulosus Rio de Los Sauces, u mostu 722 m 
 
2012 - 11 navštívených lokalit Notocactus submammulosus      
KL12-115. Notocactus submammulosus před General San Martin 1000 m  
KL12-116. Notocactus submammulosus Pozo del Espiniollo, 2 km jv. 944 m  
KL12-117. Notocactus submammulosus Lasola, San Martin západně 960 m  
KL12-118. Notocactus submammulosus La Casilla 887 m  
KL12-119. Notocactus submammulosus Estancia Maria del Carmen 909 m  
KL12-136. Notocactus submammulosus San Pedro Norte, 3 km za vesnicí 912 m  
KL12-137. Notocactus submammulosus 2 km před Caminiaga 833 m  
KL12-143. Notocactus submammulosus Los Miquilos, Las Manzanas 724 m  
KL12-144. Notocactus submammulosus Caňada Villa, Rio Pinto, Albertina 930 m  
KL12-147. Notocactus submammulosus Ongamira 1259 m  
KL12-148. Notocactus submammulosus Cascada de Olean o kousek dále 1056 m      
 
2013 - 5 navštívených lokalit Notocactus submammulosus    
KL13-001. Notocactus submammulosus Buenos Aires, Sierra Bayas 222 m  
KL13-002. Notocactus submammulosus Buenos Aires, D´Orbigni, 8 km za křižovatkou 337 m  
KL13-002A Notocactus submammulosus Buenos Aires, Tournquist 334 m  
KL13-011. Notocactus submammulosus Rio Negro, R5, 5 km za Cona Niyeu 495 m  
KL13-105. Notocactus submammulosus Mendoza, kempink, 5km od El Manzano Historica 1438 m 
 
 
 

  
 

Notocactus submammulosus, KL13-105, Mendoza, 5km od El Manzano Historico, kempink 
Dva obrázky z lokality západní podhorské oblasti, z provincie Mendoza. Pravděpodobně jedna 
z možných nejjižnějších lokalit pod horami And.  



OSTNÍK – říjen 2015 ………...................         …………………………………………… 
 

120

  
 

vlevo: Notocactus submammulosus, KL07-003, Cordoba, Rio de los Sauces  
vpravo: Notocactus submammulosus, KL07-025, San Luis, Las Chacras, východně, 1106 m  
 

  
 

vlevo: Notocactus submammulosus, KL07-051, San Luis, San Francisco Monte del Oro, R9, 888 m 
vpravo: Notocactus submammulosus, KL07-064, Cordoba, Niňa Paula, Cumbre de Achala, 1231 m 
 

  
 

vlevo: Notocactus submammulosus, KL07-096, Cordoba, San Pedro Norte, 4 km severně, 916 m 
vpravo: Notocactus submammulosus, KL12-115, před General San Martin, 1000 m  
 
 

Konečně se dostáváme k hlavnímu cíli tohoto pojednání, k nejjižnějšímu 
výskytu Notocactus submammulosus. Při svých cestách na jih Argentiny, jsme 
nacházely rostliny především ve střední a jižní části provincie Buenos Aires, hlavně 
v místech, kde z rovinaté krajiny vystupují kamenité kopečky. První takové brdky 
můžeme najít kolem města Olavaria, u estancií La China či vesnice Sierra Bayas. 
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vlevo: Notocactus submammulosus, KL08-003, Buenos Aires, Sierra Tunas, 398 m  
vpravo: Notocactus submammulosus, KL13-001, Sierra Bayas  
 

  
 

vlevo: Notocactus submammulosus, KL13-002, D´Orbigni, 8 km za křižovatkou  
vpravo: Notocactus submammulosus, KL13-002A, Tournquist  
 

  
 

vlevo: Notocactus submammulosus, KL10-003, Tandil, směr Balcarce 8 km, patník 158   
vpravo: Notocactus submammulosus, KL10-004, Cinco Cerros, před Balcarce   
 
 

Z Olavarie přes Tandil do  Balcarce vystupuje další výrazné pohoří Sierra del 
Tandil. Musím jen připomenout, že společně zde roste Notocactus submammulosus 
s dalším druhem Notocactus sessiliflorus, někdy uváděný jako Wigginsia sessiliflora. 
Vyskytují se většinou na skalách až nahoře kopců. 
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Na opačnou stranu z Olavarie přes Coronel Pringles směr Tournquist se 
nachází několik dalších pohoří. Významnou oblastí je pohoří Sierra de la Ventana, 
vyskytující se na jihu provincie Buenos Aires. U městečka Tournquist, zde můžeme 
najít několik zajímavých lokalit.  
 

 
 

KL13-011, nejjižnější lokalita Notocactus submammulosus u Cona Niyeu 
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nejjižnější lokalita Notocactus submammulosus u Cona Niyeu, KL13-011, foto 10.11.2013 
 

  
 

Gymnocalycium gibbosum var. chubutense a Pterocactus australis u Cona Niyeu 
 
 

Prakticky u města, v kopcích Cerro Tournquist, je poslední místo, kde rostly 
notokaktusy, dále na jih jsem už na ně nenarazil. Až v roce 2013 jsme nečekaně 
objevili místo u Cona Niyeu, hodně na jihu, v provincii Rio Negro, téměř na hranici 
s provincií Chubut, kde se také Notocactus submammulosus vyskytuje. Vzdušnou 
čarou od poslední lokality u Tournquist je to asi 580 km, oklikami po cestách až 780 
km. My jsme projížděli opuštěnou krajinou ze severu na jih, od Choele Choel, přes 
městečko Velcheta, po náhorní plošině Meseta de Somuncurá, až k vysněnému 
místu. Už sjezd z neobydlené oblasti předčil očekávání, když jsme narazili na 
fantastické údolí, zvané Rincon Grande se spoustou austrokaktusů apod. Před 
městečkem Cona Niyeu vystupovaly z rovinaté krajiny skalnaté útvary, kde 
v údolíčku rostla docela jiná flora se spoustou kaktusů i jiných rostlin. Takže zde u 
Cona Niyeu je zatím nejjižnější výskyt Notocactus submammulosus. Třeba časem 
někdo objeví lokalitu ještě níže, tato oblast totiž není kaktusářemi vůbec 
prozkoumaná. Společně se zde nacházejí další kaktusy: Austrocactus patagonicus, 
Austrocactus bertinii, Maihueniopsis darwinii, Maihueniopsis hickenii, Pterocactus 
australis, Maihuenia patagonica a Gymnocalycium gibbosum var. chubutense. Jak 
vidíte, je to velmi pěkně, kaktusově zastoupená lokalita, proto si celá oblast určitě 
zaslouží hlubší prozkoumání. Budete-li mít cestu do Patagonie, doporučuji navštívit 
tento zapomenutý kout naší planety s nedotčenou přírodou. 

 
Lumír Král 
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Naši jubilanti 
 

Ani se to nezdá, ale je to tak. Začátkem října slaví 75. výročí náš dlouholetý 
člen pan Pavel Válek . Dlouhá léta pracoval ve výboru našeho Klubu kaktusářů 
v revizní komisi. Známe jej jako aktivního sportovce, trampa, zahrádkáře a milovníka 
přírody. Jeho kaktusy jsou vždy ozdobou našich výstav, letos představil nádhernou 
kolekci velkých diskokaktusů. V jiných letech to byly např. ariokarpusy, melokaktusy 
či jiné speciality. Přejeme našemu jubilantovi do dalších let hodně zdraví, štěstí a 
pěstitelských úspěchů, aby mu pichlaví miláčci dělali jen radost. 
 

    
 

Pavel Válek na Mikulášské schůzi 2013 a s Fredy Mehwaldem u mě ve skleníku 
 
 
 

Zlatý Alberto 2015  
 

   

V letošním roce bylo ocenění Zlatý Alberto 
2015 uděleno Ing. Gabrielovi Verešovi ze 
Zvolena, prakticky k jeho 75. narozeninám, 
které za pár dnů oslaví. Vystudoval Vysokou 
školu polnohospodářskou v Nitře, Kaktusařit 
začal v Čáslavi, kde byl na vojně, zde jezdil 
za bratrem do Prahy, který měl kaktusy. 
V roce 1967 vstupuje do KK v Nitře, po 
přestěhování do Zvolena se stává členem i 
zde. V KK Zvolen pracoval dlouhé roky ve 
výboru, kde v letech 2001 - 2004 vykonával 
funkci předsedy. V letech 2004 - 2007 byl 
členem výboru SČSPKS. Po přestěhování do 
Sliače asi roku 1980, se začíná zabývat 
pěstováním kaktusů ve volné kultuře. Roku 
2003 vydává knihu Mrazuvzdorné kaktusy 
Severní Ameriky a letos vyšel druhý díl, který 
je možno ještě objednat a zakoupit. Své 
pěstitelské zkušenosti předává také formou 
přednášek u nás i v zahraničí. Ocenění Zlatý 
Alberto je po zásluze v těch nejlepších rukou. 
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Historie botaniky v obrazech - 8. 
 
Charles Plumier (1646 – 1704)  
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Charles Plumier se narodil 20. 4. 1646 v Marseille, zemřel 20. 11. 1704 v Puerto de 
Santa Maria u Cadizu. Ve svých šestnácti letech vstoupil do řádu paulánů, studoval 
především matematiku a fyziku, dobře kreslil i maloval. Byl vyslán do kláštera v 
Římě, kde studoval botaniku. Po návratu do Francie s Josephem Pittonem de 
Tournefort cestoval po jižní Francii, kde sbírali rostliny. V roce 1689 byl řádem vyslán 
na Francouzské Antily, po této úspěšné cestě byl roku 1693 na příkaz Ludvíka XIV. 
jmenován královským botanikem a uskutečnil další cesty na Antily a do střední 
Ameriky v letech 1693 a 1695. V roce 1704 uskutečnil 4. cestu, při které navštívil 
Peru, místa původu chinovníku. Při návratu onemocněl zánětem pohrudnice a 
zemřel. Byl to jeden z nejdůležitějších botanických výzkumníků své doby, např. v 
roce 1703 popsal z ostrova Hispaniola v Karibiku rod Fuchsia. Sepsal Description 
des plantes de l´Amerique, Paris 1693 (108 obrazů, z toho polovina kapradiny); Nova 
plantarum americanum genera, Paris 1703–04 (asi 700 druhů), mezi nimi i kaktusy, 
Traité des fougères de l´Amerique, Paris 1705. Celkem napsal 31 rukopisů. Na jeho 
počest pojmenoval Tournefort rod Plumera, který převzal i Linné. K jeho jménu se 
vztahuje také mnoho druhových jmen, např. Dieffenbachia plumieri, Cicerbita 
plumieri, Hieracium plumieri, Lactuca plumieri, Begonia plumieri, Bromelia plumieri. 
 

     
 

   



Informace 
 
--- 2. 11. 2015  Rosťa Maloch - Bolivie 
--- pátek 11. 12. 2015  Jaroslav Procházka - Argentina (restaurace Oáza, v 16. hodin) 
--- 17. 10. 2015  Podzimní sympozium v Brně 
 
--- Schůzky pěstitelů kaktusů a jiných sukulentů s promítáním obrázků a přednáškou se 

konají každé první pond ělí v m ěsíci  (mimo letních prázdnin) v 17. hodin, ve Stanici 
přírodov ědců v Ostrav ě-Porub ě (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 našeho 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  
 
 
 

Důležité upozorn ění !!! 
 
Poslední schůzka v roce proběhne v pátek dne 11.12.2015  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 Jaroslav Procházka, který povykládá o své poslední cestě po Argentině. Jako 
každý rok je součástí poslední schůzky nadílka v podobě tomboly. Prosíme naše 
pěstitele, aby si včas připravili přebytky a potěšili tak své kamarády. Děkujeme. 
 
 
 
 

Adresy autor ů: 
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz 
Snopka Mário, e-mail: prdochovec@gmail.com 
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Pygmaeocereus bylesianus var. albispinus (foto Mário Snopka) 
 

 
 

uprostřed Zlatý Alberto Gabriel Vereš, po stranách Jaroslav Vích a Juraj Nemček (foto Jan Boháček) 




