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Puna clavaroides (Pfeiff.) R. Kiesling - Hickenia 1(55): 291, 1982.

Z naší činnosti
Poslední schůzka před prázdninami se nesla v duchu mexických kaktusů. O
zajímavosti ze své cesty se postaral dne 6.6. 2016, Ing. Jaroslav Vích, s přednáškou,
nazvanou „to nejlepší z Mexika“. O kaktusech z Mexika by se dalo psát do nekonečna. Je to
prostě „ráj kaktusářů“. Proměnlivost druhů je tak velká, že se na každém kopci nebo v údolí,
nachází nové a nové formy, které bývají dost často popisovány jako nové druhy.
Přednášející nám promítnul prakticky všechny známé druhy i jejich variety či ssp.:
Echinofossulocactus zacatecasensis, sulphuerus, Aztekium ritterii, Encephalocarpus
strobiliformis, Strombocactus disciformis, Thelocactus bueckii, hexaedrophorus, bicolor, rinconensis,
ssp. palomaensis, ssp. freudenbergii, Gymnocactus subterraneus, mandragora, gonzalezii, ysabelae,
sauerii ssp. septentrionalis, Glandulicactus uncinatus, Ariocarpus agavoides, bravoanus, confusus,
kotschoubeyanus, ssp. sladkovskyi, var. elephantidens, lloydii, scapharostrus, trigonus, var. minor,
fissuratus var. hintonii, var. intermedius, retusus, var. furfuraceus, var. pulchellus, Lophophora
williamsii, diffusa, alberto-vojtechii, koehresii, Echinocactus horizonthalonius, ingens, Astrophytum
asterias, myriostigma, niveum, capricorne var. minor, ornatum, Epithelantha micromeris,
Ancistrocactus scherii, Turbinicarpus lophophoroides, jauernigii, rioverdensis, graminispinum,
Obregonia denegrii, Leuchtenbergia principis, Cephalocereus senilis.

Přednáška byla velmi pěkná, do diskuze se zapojilo i několik našich členů. Děkujeme
našemu přednášejícímu za skvělý zážitek.

Obrázky našich členů
Puna clavaroides (Pfeiff.) R. Kiesling 1982
Rostlina prošla několika kombinacemi, kde byla řazena pod různé rody jako Opuntia 1837,
Cylindropuntia 1930, Austrocylindropuntia 1941, Maihueniopsis 1999, druhové jméno však zůstalo
stále stejné. Dnes je uváděna jako Puna clavaroides, kde ji roku 1982 zařadil Roberto Kiesling. Jsou
to malé trsovité rostliny, s plochými kuželovitými články, o velikosti 2 - 2,5 cm, v zemi roste velký
řepovitý kořen, kvete z boku žlutými květy. Nejčastěji se množí odnožemi, které dobře koření nebo se
roubují, aby rychleji narostly a dříve zakvetly. Rostou na několika místech severně od Uspallata, kde
jsme je také našli. Hledají se poměrně špatně, neboť rostou ve štěku a kamení stejného průměru jako
hlavičky rostliny, takže s okolím splývají.

Obrázky, které malovaly děti na naší výstavě kaktusů
Mammillaria bertholdii Linzen
Mammillaria bertholdii Linzen - Mitteilungsbl. Arbeitskreises Mammillarienfr. 38(2): 125, photogr. 2014.
Teprve nedávno byla popsaná nová Mammillaria bertholdii, avšak tato novinka se dobře a rychle
množí. Stačí malá odnož nebo dokonce jen naroubovaná mamle, podobně jak se roubovali jiné
mamilárie např. legendární „terezky“. Je to fantastická rostlina s pektinátním, peříčkovým vytrněním a
velkými fialovými květy. Rostlina dostala jméno po svém objeviteli Andreasu Bertholdovi, s kterým
jsem se potkal letos v Eugendorfu.

Rod Cryptanthus
Kdysi byly v bytech módní tzv. epifytní kmeny či větve, na kterých se pěstovaly malé rostliny. Většinou
měly své místo ve vitríně nebo větším akváriu, kde se docílila větší vzdušná vlhkost, a proudění
vzduchu zajišťoval malý ventilátor. Rostliny s kořenovým systémem zabaleným v mechu, byly na
kmínek přivázány tenkým měděným drátkem. Většinou se pěstovaly malé orchideje, kapradiny,
ripsalisy, ale především bromélie. Mezi malé bromélie patři zástupci rodu Cryptanthus, který má pestře
vybarvené listy a tvoří poměrně rychle celé trsy rostlin, nikdy však nepřerostou do obřích rozměrů. Na
začátku léta přijdu k zeťákovi na zahradu a ejhle. Na stěně mu visí osázená větev s orchidejemi.
Zapátral jsem v paměti, kdo by ještě mohl mít malé bromélie, a několik kryptantusů jsem mu přivezl,
aby kmen byl pestřejší. Jsou to nenáročné rostliny, které udělají pěstiteli radost.

Trichodiadema densum (Haw.) Schwantes 1926, f. albiflorum
Tuto rostlinu z jihu Afriky zná snad každý kaktusář, věnující se pěstováním sukulentů. Patří mezi
mesemb. se světle fialovým květem. Kytička na obrázku má však květ bílý. Významný znakem je
zhrublý kořen, který po obnažení vytváří krásnou malou bonsaj. Pěstování nečiní žádné problémy.

Zájezd na jižní Slovensko 2016
Tradičně koncem května jezdíváme na zájezd, do sbírek známých kaktusářů.
Tentokráte jsme vyrazili ve dnech 27. - 29. 5. 2016 na jižní Slovensko. Vzali jsme to
přes Žilinu, po dálnici až do Trnavy a odtud směr Nové Zámky. U Žiliny, v Tepličke
nad Váhom, je nádherná sbírka Janka Beliančina, kterou jsme již v minulosti
navštívili. V Trenčíně je další nádherná sbírka Dalibora Pribuse. V komplexu několika
skleníků se dají najít snad všechny známé druhy kaktusů. V Novém Městě nad
Váhem pěstuje kaktusy známý pěstitel Pavol Jesenský. Na prvý pohled je vidět, že
kaktusy pěstuje už hezkou řádku let, včetně zajímavých novinek.

výstava kaktusů v Trnavě

zleva: Ján Beliančin - Teplička, Dalibor Pribus - Trenčín, Pavol Jesenský - Nové Město nad Váhom
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zleva: Blažej Strašifták - Cífer, Ladislav Fábián - Dvory nad Žitavou, Ivan Behul - Komjatice

zleva: Dušan Kĺbik - Cabaj-Čápor, František Halama - Nitra, Josef Kukučka – Jelšovce

zleva: Ladislav Kele - Nové Zámky, Gabriel Klotton - Hurbanovo, Vincent Balogh - Tvrdošovce
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Do Trnavy jsme se šli podívat na výstavu, kde jsme se potkali s několika
známými kaktusáři. Já s Frantou jsme měli radost ze setkání s naším spolu
cestovatelem po Peru - Máriem Snopkou. Výstava kaktusů se nám velmi líbila pro její
estetickou úpravu. Odtud jsme odjeli do nedaleké vesnice Cífer, do sbírky Blažeje
Strašiftáka. Kaktusy byly ve sklenících či stolových pařeništích, snad po celé
zahradě. Odtud jsme už zamířili, směr Nové Zámky, kde nás ve vedlejší vesnici
Dvory nad Žitavou čekal Ladislav Fabián, který nám zde zajistil ubytování. Večerní
posezení proběhlo v nedaleké restauraci.
V sobotu ráno 28. 5. 2016 nás pozval Laco Fabián na snídani a prohlídku jeho
velmi rozsáhlé sbírky. Každý, kdo si nestihl nakoupit rostliny v pátek, mohl využít
situaci a doplnit svou sbírku nyní, k prodeji byly snad všechny známé kaktusy. Další
program nám zajistil Ladislav Fabiánm který s námi jezdil v sobotu po okolních
sbírkách. Druhá sobotní sbírka byla v Komjaticích u Ivana Behula. Opět velká
nádherná sbírka se skleníky po obou stranách zahrady. Kromě zajímavých kaktusů
jsem zde objevil i několik sukulentů. Něco neskutečného můžeme vidět ve
vesnici Cabaj-Čápor ve sbírce Dušana Klkika. Hned při příchodu nás zaujala velká
travertinová skalka, osázená zimovzdornými kaktusy a sukulenty. Ve sklenících
rostou velké kvetoucí ferokaktusy a další nádherné rostliny z Mexika či USA. V Nitře
nás přivítal ve své sbírce František Halama. Oproti předcházející sbírce, byla tato o
něco menší, přesto zde rostly zajímavé kaktusy. Poslední dnešní sbírka Jozefa
Kukučky se nachází v Jelšovcích. Velké, dospělé kaktusy jsou známkou
dlouhověkosti, prostě paráda. Teď už nám zůstala jen cesta na ubytovnu.
V neděli 29. května, jsme zajeli do nedalekých Nových Zámků, kde má sbírku
Ladislav Kele. Opět poměrně velká sbírka, kde můžeme vidět snad všechny
zajímavé kaktusy. V Hurbanovo jsme se zajeli podívat do sbírky Gabriela Klottona.
Další obrovská sbírka několika skleníků a rostlin všech známých druhů, prostě malá
botanická zahrada. Poslední sbírka celého zájezdu byla v Tvrdošovcích, u Vincenta
Balogha. Další velká kolekce několika skleníků, plných kaktusů a jiných sukulentů.
Na závěr lze konstatovat, že jsme nečekali tolik nádherných a velkých sbírek
na jihu Slovenska. Bylo to milé překvapení, které nás velmi potěšilo. Určitě by to
chtělo, ještě alespoň jednou na Slovensko zavítat a sbírky si důkladně prohlédnout.
Děkujeme Ladislavu Fabiánovi za vynikající organizaci celého našeho zájezdu, který
neměl prostě chybu.

Výstava kaktusů 2016
Ve dnech 8. - 10. 6. 2016 proběhla ve Stanici přírodovědců v Porubě naše
výstava kaktusů a jiných sukulentů. Tentokrát své rostliny přivezlo ukázat sedm
pěstitelů: Frýdl, Klouda, Král, Lichý, Poratzký, Potyka a Válek. Každý měl k dispozici
jen omezenou část na připravených stolech, přesto se napočítalo asi 750
vystavovaných rostlin. Tradičně byly vystaveny např. diskokaktusy, gymnokalycia,
notokaktusy, mamilárie, sulkorebucie, pterokaktusy, astrofyta, telokaktusy, ale také
vzrostlé sukulenty. Mnoho kaktusů přilákalo návštěvníky svými květy, nad kterými
probíhaly dlouhé diskuze. Letos se přišlo podívat o něco více návštěvníků než loni,
zvláště když ke každé vstupence byl slíben kaktus. Využívaly toho především děti,
které šly i několikrát. Dospělých, platících návštěvníků přišlo asi 170 a další jako
doprovod dětí ze škol.
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v prodeji nás obsloužili, zleva: Jindřich Pospíšil, Bedřich Lichý a František Frýdl

vlevo: Horst Havelka, Lumír Král, Michal Marčák, vpravo: opavští kaktusáři u prodejního stolu

František Frýdl fotografuje malé malířky, umělkyně ukazují své obrázky (viz zadní strana Ostníku)
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Školních tříd mohlo přijít více, ale jsme rádi i za 150 žáků, které výstavou
proběhlo. Některé děti přišly opakovaně odpoledne i s rodiči. Všimli jsme si, že
několik dětí navštívilo výstavu už loni či předloni a svěřili se nám, jak už mají velkou
sbírečku na okně, balkoně nebo ve sklenících. Těmto mladým pěstitelům jsme
k jejich nákupu přidali ještě nějaký kaktus navíc. Teď se budeme těšit na jejich
nadšené povídání v příštím roce, jak jim tyto kaktusy rostou a jak jim vykvetly.
Součástí výstavy byl pro děti i malý kvíz o kaktusech nebo jejich malování. Děkujeme
všem vystavovatelům i službám, kteří stáli úspěšnou výstavou, takže si ji můžeme
v příštím roce zopakovat.

Pobeskydí 2016
Tradičně poslední víkend v červnu, se koná setkání kaktusářů POBESKYDÍ,
tentokrát proběhlo ve dnech 24. - 26. 6. 2016 na Čeladné - Podolánky, hotel Srdce
Beskyd. Počasí nám přálo, takže se čekala bohatá účast. Bohužel vše bylo jinak,
přijelo celkem jen kolem 80 účastníků, což je nejmenší počet členů v celé historii
pořádání této akce. Ani lákavá nabídka piva zdarma návštěvnost nezvýšila. Asi bude
třeba přehodnotit celou koncepci pořádání této akce nebo ji úplně zrušit. Vše záleží
na pořadatelích i účastnících, jak se k tomu postaví.
Sobotní program byl kvalitní, a přednášky opravdu pěkné. Dopoledne se
představili jen tři přednášející. Petr Lichý se tak rozvykládal, že překročil určený limit,
přesto jeho nadšené vyprávění bylo tak skvělé, že by ho bylo škoda přerušit. Po
obědě následoval blok šesti prezentací našich i zahraničních hostů. Letos poděkoval
za přednášky a předával upomínkové předměty sám prezident SČSPKS - Ing.
Jaroslav Vích.

Petr Lichý upoutal účastníky svým poutavým vyprávěním a zážitky ze své první cesty po Argentině

Sobotní dopolední přednášky:
Žídek Ivo - Madagaskar 2015
Bercht Ludwig - nové Weingartie
Lichý Petr - Argentina 2016

OSTNÍK – září 2016 ……….....................111 ……………………………………………

Žídek Ivo

Bercht Ludwig

Lichý Petr

Halfar Miroslav

Hillmann Ralf

Kolařík Jiří

Škrovan Albert

Procházka Jaroslav
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Maloch Rostislav

Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)

Sobotní odpolední přednášky:
Halfar Miroslav - novinky Brazílie Discocactus
Hillmann Ralf - Namibie
Škrovan Albert - Bolivie
Kolařík Jiří - Bolivie 2016 Gymnocalycium armatum …
Procházka Jaroslav - Chamaecereus silvestrii
Maloch Rostislav - Argentina 2016

Walter Sýkora (85 let)

Otakar Potyka st. (80 let), ocenění převzal jeho syn Ota

U příležitosti životních jubilejí, bylo našim členům Waltrovi Sýkorovi a Otakaru
Potykovi st., předáno z rukou prezidenta Společnosti Ing. Jaroslava Vícha, ocenění
Čestný člen KKO. Na sobotní posezení zůstalo jen několik skalních přátel, kteří si
měli co říct. Účastníci si mohli v okolí hotelu prohlédnout kvetoucí vstavače nebo
malé masožravky. V neděli se přátelé rozjeli do okolních sbírek a do svých domovů.
Opět zdařilá akce.

Z našich sbírek
Jiří Číp
První kaktusy začal pěstovat asi v 15 letech, po třech letech pěstování, se
začal více zajímat o holky a kaktusy šli stranou. Před revolucí pracoval jako rekreační
referent na Nové Huti. Nyní je obchodní ředitel firmy vyrábějící plastové krabičky.
Všechen volný čas však věnuje pěstováním kaktusů.
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Jiří Číp ve svém novém skleníku, při kolaudaci dne 26. 5. 2016

Gymnocalycium riojense ssp. piltziorum

Gymnocalycium castellanosii ssp. ferocior

S kaktusy začal znovu asi před 10 lety, od roku 2008 se věnuje především
rodu Gymnocalycium. Zpočátku si postavil skleník 5 x 3 m, ale ten byl brzy plný, teď
v něm pěstuje všechno možné. Letos na jaře 2016 postavil nový skleník 10 x 3 m,
kde jsou výhradně jen gymna. Jirka je nadšený gymnofil, který se v roce 2015
vypravil za kaktusy na jejich naleziště v Argentině. Průvodci mu byli nadmíru dobří
učitelé Jaroslav Procházka a Tomáš Kulhánek. Přejeme našemu kamarádovi hodně
pěstitelských úspěchů, a když to vyjde, tak ještě další cesty za kaktusy. Nahlédnout
do sbírky našeho významného gymnofila lze po předchozí domluvě.
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pohled na krásně upravenou kolekci gymnokalycií Jiřího Čípa

Kaktusářský výlet
Začátkem srpna má narozeniny náš kamarád z Brna Jaroslav Procházka.
Sluší se, abychom mu popřáli, takže jsme po domluvě vyrazili v sobotu ráno 20. 8.
2016 na dvoudenní výlet. Čtyři osoby do auta je klasický počet (Frýdl, Král, Lichý,
Wilk) a jedeme. Dopoledne jsme si domluvili po cestě ještě dvě sbírky: Zdeněk Jára a
Rudolf Frélich.

Ing. Zdeněk Jára a jeho výsevy

Olomoucký Klub kaktusářů má hned několik významných pěstitelů kaktusů,
jedním z nich je Ing. Zdeněk Jára. Rostliny pěstuje ve skleníku na střeše a velkém
foliovníku na zahradě. Prakticky ve sbírce můžeme najít zastoupení všech známých
druhů kaktusů, ale i některých jiných sukulentů. Kytičkám dopřává hodně čistého
hanáckého vzduchu, takže jsou fantasticky, krásně vytrněné. Zvláště mě zaujaly
severoamerické sklerokaktusy, navachoe, mamilárie a další. Z jihoamerických
kaktusů převládají sulkorebucie, lobivie, gymna, kopiapoe, tefrokaktusy, ovšem
v poslední době se mu obzvlášť líbí rodentofyly a pyrrhokaktusy. Mě zajímali
především austrokaktusy, maihuenie a pterokaktusy, z nichž měl pěkné výsevy.
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část kolekce sklerokaktusů

část kolekce austrokaktusů

Kromě jiného se věnuje i pěstováním jehličnanů, zvláště borovicím. Je to velmi
pěkná sbírka, kterou doporučuji navštívit.
V Prostějově jsme zastavili na chvíli, a šli se podívat do sbírky Ing. Rudolfa
Frélicha. Ten se věnuje především rodu Gymnocalycium, ale můžeme zde najít i jiné
zástupce kaktusovitých. Namátkou vzpomenu, např. lobivie, sulkorebucie,
tefrokaktusy apod. Rudolf už byl párkrát v Argentině na lokalitách gymen, aby viděl,
jak opravdu vypadají v přírodě. Zde jsme už byli několikrát, je to velmi pěkná sbírka a
lze jen návštěvu doporučit.
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Potom už naše cesta směřovala za Jardou Procházkou, kterému jsme v úvodu
popřáli k narozeninám. Po občerstvení jsme dali po kelíšku, asi jich bylo i více, ale
celkový počet si nikdo nepamatuje. No a plkali jsme a plkali, až do brzkého rána.
Byla krásná teplá noc, dobře se sedělo, ale ráno po probuzení intenzivně pršelo.
Děkujeme Jardovi a jeho ženě Zdence za azyl a milé přijetí. Poděkování patři vlastně
všem, kteří nás přijali, byla super akce.

diskutující přátelé Jaroslav Procházka, Jaromír Wilk a Bedřich Lichý

spokojený František Frýdl
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Schůze kaktusářů v Břeclavi
V pátek dne 26. 8. 2016 proběhla v Břeclavi schůze kaktusářů, které jsme se
s manželkou zúčastnili. Koncem srpna předpovídali krásné slunečné počasí na celý
týden, tak jsme si vyjeli na cyklistickou dovolenou. Ubytovali jsme se v kempu Apollo
v Břeclavi a hned první den po okružní cestě přes Valtice a Mikulov, kde jsem
navštívil kamaráda z mládí, jsme se zastavili ve sbírce Petra Miškeříka. Po
ochutnávce vína nám řekl, že v pátek mají schůzku na zahradě u Petra Gajdy, kde
nás jako hosty pozval. Druhý den jsme vyrazili do Hodonína, navštívili jsme
Slovanské hradiště v Mikulčicích, a pak sbírku Františka Dufka. Příjemné posezení u
milých přátel a pozdní návrat zpět do kempu. Další den jsme jeli přes Lednici, jinou
okružní cestou do Mikulova, kde jsme se stavili ve sbírce Miroslava Sochůrka. Před
odjezdem domů proběhla slibovaná schůze kaktusářů v Břeclavi. Sešlo se asi osm
břeclavských kaktusářů, někteří přišli i s manželkami, připraveno bylo drobné
občerstvení a ochutnávka moravských vín a slivovice. Jako všude i v Břeclavi mají
podobné starosti jako většina Klubů, členů obývá, starší odcházejí, zůstávají jen
skalní a noví nepřichází. Další problém jsou schůzovní prostory, kde by se dala
uskutečnit přednáška s promítáním a uskladnit skříně s knihovnou, ceny pronájmu za
sál a další starosti s udržením klubové činnosti. Připadal jsem si jako na naší
schůzce, kde řešíme stejné problémy. Děkuji přátelům z Břeclavi za krásný strávený
večer. Níže jsou na obrázcích břeclavští kaktusáři, jak jsem si je zdokumentoval.

zleva: Miroslav Sochůrek, Jan Kochman, Jan Kowolovski, Jan Švec

zleva: Radimír Knápek, Ivan Němetz, Petr Miškeřík, Petr Gajda
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-----

přednáška 3.10.2016 - Ing. Rosťa Maloch: bolivijská stanoviště
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

-------

Blíží se konec kaktusářské sezóny
Léto uběhlo jako voda, nebude to dlouho trvat a začneme chystat kaktusy na
zimování. V září provádíme prakticky poslední zálivku, vše se však odvíjí od počasí.
Dříve se první mrazíky objevovaly už v září, popřípadě v říjnu. Proto se říkalo, že
poslední zálivka by měla být na Den horníků (9. září), později se zálivka posunula na
půlku září. V současné době se otepluje, již několik let nebyly větší mrazíky do
vánoc. Někteří pěstitelé mírně zalévají ještě i v říjnu. Riziko hrozí u hlubších
květináčů, které ve spodní části však nemusí proschnout. Vše záleží na pěstiteli,
v kterou dobu se rozhodne se zálivkou skončit.
Sezóna však ještě nekončí. V průběhu léta se uskutečnilo několik zajímavých
akcí. Většinu kaktusářských setkání máme uvedeny v tomto čísle Ostníku, od
zájezdu, přes výstavu kaktusů, Pobeskydí apod. Kromě jiného jsme se také setkali u
přátel ve sbírce, např. Jirky Čípa, oslava narozenin u Jaromíra Wilka či Jaroslava
Procházky a jinde. Prakticky celé toto číslo Ostníku je věnováno zdokumentováním
uskutečněných, letních akcí, bohužel se sem všechny nedostaly. Snad někdy příště.

Adresy autorů:
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz
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ukázka malovaných obrázků na výstavě kaktusů dětmi ze škol, vypadají na popis nových druhů

Mammillaria bertholdii Linzen

bromélie rodu Cryptanthus

Andreas Berthold

Trichodiadema densum f. albiflorum

