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Mammillaria theresae Cutak - Cact. Succ. J., 39: 237, 1967.

Z naší činnosti
První schůzka po prázdninách dne 5. 9. 2016, přinesla krásné povídání o své první
cestě do Argentiny z úst Ing. Petra Lichého. Vše doplnil nádhernými obrázky, kterých jsme
viděli ve svižném tempu téměř 400. První cesta po lokalitách kaktusů je vždy plna dojmů a
zážitků, která ovlivní cestovatele na další léta. Viděli jsme především zástupce rodu
Gymnocalycium, které se vyskytují po celé střední Argentině. Zvláště zajímavé byly
„spegouše“, které svým vytrněním obdivují všichni kaktusáři. Přednášející nám ukázal i další
nádherné rostliny jako akantokalycia, lobivie, pyrrhokaktusy, parodie a další. Vše doplnil
osobními zážitky z cesty. Musím říct, že se mi přednáška velmi líbila a předpokládám, že i
všem posluchačům. Děkujeme přednášejícímu za skvělý zážitek a doufejme, že se někdy
v budoucnu dočkáme další podobné přednášky, třeba i z nové cesty. Držíme palce, ať to
zase vyjde.

Obrázky našich členů
Mammillaria theresae Cutak - Cact. Succ. J., 39: 237, 1967.
Nádherné mamilárie s velkými květy pocházejí ještě z výsevů Miroslava Přerovského, který je
úspěšně namnožil. V roce 1968 tuto mamilárku ukázal W. Andreae na kaktusářském sjezdu v Ostravě
jako vzácnou novinku. O dva roky později byly rostlinky nabízeny za velké peníze na sjezdu
v tehdejším Gottwaldově. Velkokvětá mamilárie byla popsána američanem českého původu
Ladislavem Cutakem pocházejícího z Bukovan u Kyjova, pracoval v botanické zahradě státu Missouri,
USA. Stonek jednotlivý, válcovitý, protáhlý, až 40 mm vysoký a 10 - 25 mm v průměru. Okrajových
trnů 22 - 30, 2 mm dlouhé, peříčkovité, bílé, střední trny chybí. Květy nálevkovité fialové se světlým
jícnem, 35 - 45 mm dlouhé, asi 30 mm v průměru. Zrající plod je uložen hluboko v axile. Roste na
východních svazích hor u Coneto de Comonfort od 2200 do 2500 m n. m., stát Durango, Mexiko. Jsou
známé i rostliny s bílými květy Mammillaria theresae f. albiflora, které u nás namnožil Leo Gaj nebo
Bedřich Lichý. Doporučuje se chladné zimování zcela po suchu, u mě ve sbírce pravidelně přežívají
krátkodobé teploty pod bodem mrazu, podobně jako na jejich přirozených lokalitách.
Rod Sinningia je asi jedním z nejoblíbenějších z čeledi Gesneriaceae. Je pojmenován po Wilhelmu
Sinningovi (1792 - 1874), což byl zahradník botanické zahrady Univerzity v Bonnu. Kaktusáři si tyto
rostliny oblíbily v době, kdy probíhala módní vlna pěstování kaudexů. Většina druhů totiž vytváří větší
či menší hlízy, jen několik málo druhů má „pouze“ dužnaté kořeny. V současné době je popsáno něco
kolem 75 druhů, které v přírodě najdeme ve Střední a Jižní Americe, nejvíce se jich nachází v jižní
Brazílii. Může být zaměňován s rodem Gloxinia, s kterým je velmi podobný. Do rodu Sinningia byly
vřazeny rody Rechsteineria nebo Lietzia. Dnes je známo mnoho nádherně kvetoucích hybrid.

Sinningia sp. Brazilia
Tuto rostlinu jsem sehnal pod názvem Sinningia speciosa, prakticky je jí hodně podobná možná i
totožná. Dnes se spíše užívá název sp. Brazilia. Krásná rostlina s modrými květy, kvete opakovaně
během celého léta.

Sinningia aggregata „Yellow“
Malé semenáčky jsem dostal roku 2014 od Konrada Meissnera z Německa společně se Sinningia
tubiflora, která však ještě nekvetla. Z obou druhů přivezl semínka z Peru. Sinningia aggegata kvete
většinou červenými květy, na obrázku je žlutě kvetoucí forma „Yellow“.

Sinningia cardinalis
Nejznámější červeně kvetoucí druh jsem získal před mnoha lety od Pavla Kloudy. Bohužel mám jen
jednu rostlinu. Petr Říha z Českých Budějovic nabízel rostliny pod tímto názvem, tak jsem si jednu
koupil. Bohužel se z rostliny po vykvetení vyklubala docela jiná, která měla úplně jiné typy květů, dnes
vedena jako:

Sinningia iarae (nebo sp. Bonitas)
Clathrus archeri - květnatec Archerův
Na obrázku není žádný sukulent, ale houba, kterou nalezl v lesích mezi Kozmicemi a Vřesinou náš
člen, houbař František Frýdl. Znám několik míst, kde mají růst, ale nikdy jsem tuto zavlečenou houbu
z Austrálie neviděl. Franta mi místo výskytu prozradil, třikrát jsem lokalitu navštívil a květnatec nafotil.
Milan Janík našel tyto houby nedaleko Bělé u Chuchelné. Letos bylo pro květnatce asi vhodné počasí.

Browningia candelaris, kaktus dvou tváří
Na peruánských svazích a kopcích je něco, co se prostě musí vidět. Dole to
píchá a nahoře je bez. Teď si možná někdo myslí, že si spletl časopis, ale zůstaňme
nohama na zemi. V Peru totiž roste stromovitý kaktus, který na spodní části stonku je
divoce vytrněný a vrchní rozvětvené články jsou bez trnů. Tyto dominantní kaktusy
nerostou v hustých porostech, ale objevují se ojediněle na štěrkovitých svazích nebo
kopcích, kde jsou vysoké 5 až 10 metrů. Květy se otevírají v létě na noc, mají skoro
holé oplodí a květní trubku, jsou trubkovité až trychtýřovité, bílé až červenavé barvy.
Plody obvykle malé.
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typický stromovitý růst Browningia candelaris, El Alto, 1941 m, KL15-018

vlevo spodní a vpravo vrchní část stonku bez trnů Browningia candelaris, Huallhua, 2088 m, KL15-007

Rod pojmenovali roku 1920 N. L. Britton a J. N. Rose na počest W. E.
Browninga, ředitele Instituto Inglés v Santiago v Chile. Nejznámější druh je
Browningia candelaris (Meyen) Britton et Rose, The Cactaceae, 2: 63, 1920. Ten byl
už dříve popsán jako Cereus candelaris Meyen, Allg. Gartenzeitung, 1: 211, 1833.
Druhové jméno "candelaris" je odvozeno ze španělštiny (svíčka – candela). Botanici
se snaží zahrnout do rodu Browningia i rod Azureocereus nebo Gymnocereus
(Gymnanthocereus) apod. Roku 1992 A. Gibson, na základě anatomických znaků, do
rodu zařadil 4 druhy.
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Browningia candelaris, Huallhua, 2088 m, KL15-007

Browningie se vyskytují v teplých oblastech v nadmořské výšce 500 až 2500
metrů. Původní naleziště byla udána z hor podél cesty mezi městy Arequipa a Tacna.
Můžeme je však vidět i v severní Chile nebo Bolivii. Přes značnou nadmořskou výšku
je zde celoročně dosti teplo, dešťové srážky přicházejí vzácně a nárazově a dosahují
jen asi 100 - 250 mm za rok.
Rostliny jsou variabilní, s různě utvářenou korunou, velikostí a tvarem areol, a
také s různě dlouhým a různě uspořádaným otrněním na kmeni. Stejně tak je možné
pozorovat jedince s květy barvy bílé až růžové. Pro svou velikost se rostliny ve
sbírkách nevyskytují, snad jen v botanických zahradách.

Gymnokaktusy v přírodě - 5.
Při cestě z Araberi do Doctor Arroyo jsme asi v 90 km odbočili z dobré
asfaltové silnice na prašnou cestu, kterých je v Mexiku mnoho. Několikrát jsme krátce
zastavili, a když už cesta pro auto skončila, pokračovali jsme pěšky. Podél cesty
jsme nacházeli poměrně mnoho kaktusů: Thelocactus bueckii, Turbinicarpus
(Pelecyphora) pseudopectinatus, Mammillaria candida, Mammillaria albicoma (?),
dva neurčené druhy koryfant, Echinofossulocactus erectocentrus, Glandulicactus
uncinatus, Dasylirion whelleri a překrásnou Agáve stricta. Naším cílem ale byly dva
jiné mexické druhy: Encephalocarpus strobiliformis a Gymnocactus subterraneus.
Rostou nedaleko od sebe, na dvou protilehlých kopcích.
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Encephalocarpus strobiliformis

Thelocactus bueckii

Agave stricta

Nález první rostliny Gymnocactus subterraneus brzy nezůstal ojedinělý a
radost z nálezů byla veliká. Ve sbírkách moc vidět nejsou, a pokud ano, tak většinou
roubované. Na fotografiích je dobře vidět jak se tenoučký stonek rostliny vyrůstající
z kamenité půdy mění na krásně vytrněnou rostlinu. Kořen tohoto gymnokaktusu je
ztluštělý a je vlastně zásobárnou vody pro nadzemní část. Ani jsme se nepokoušeli
kořen vykopat, nechtěli jsme takové krásné rostliny vystavit riziku uhynutí. Tenký
stonek je zranitelný a samotná „hlavička“ obvykle nezakoření. Spíše začne
z podzemní části vyrůstat nový stonek. Pěstování pravokořenných rostlin je velmi
obtížné, nevhodná zálivka i příliš velké sucho rostliny spolehlivě zahubí. Na stejném
místě jako Gymnocactus subterraneus jsme našli rovněž Thelocactus bueckii a
Agave stricta.
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Gymnocactus subterraneus

stanoviště Gymnocactus subterraneus
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Gymnocactus subterraneus

Gymnocactus subterraneus popsal Curt Backeberg v roce 1932, tehdy ještě
jako Echinocactus. Nyní je považován za turbinicarpus (viz předchozí články).
K typové rostlině patří ještě dvě subspecie. V roce 1972 Ch. Glassem a R. Fosterem
v údolí Aramberi objevený Gymnocactus subterraneus ssp. zaragozae. Tyto rostliny
rostou asi 15 km od Aramberi směrem na Zaragozu. Další název, který se objevuje
je Gymnocactus subterraneus ssp. boleanus. Pavel Pavlíček uvádí stanoviště
Galeana, El Potosí ve státě Nuevo León (PP 188) a Vojta Myšák Santa Clara, rovněž
ve státě Nuevo León (VM 330). Já osobně tyto dvě subspecie neznám, takže se
nechci k jejich taxonomickému zařazení vyjadřovat. Rostliny patřící ke Gymnocactus
subterraneus byly nalezeny údajně i na jiných místech, což se ostatně dá očekávat.
V každém případě ale jde o mimořádně krásné a také mimořádně náročné rostliny,
Jaroslav Vích
jejichž pěstování zvládne jen opravdový mistr.

Z našich sbírek
Antonín Kupka
Dnes představím našeho dlouholetého pěstitele, kterého znám už z dob, kdy
jsem znovu začínal s kaktusy v Ostravě. Tonda Kupka však začal s pěstováním ještě
dříve, ke kaktusům jej přivedl koncem šedesátých let, pan Emil Zavadil. Brzy začal
docházet do porubského kroužku, kde získával první zkušenosti s pěstováním
kaktusů. Ve sbírce můžeme vidět např. mamilárie, rebucie nebo notokaktusy. Dnes
přechází spíše na zimovzdorné kaktusy jako echinocereusy, eskobarie a podobně.
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Antonín Kupka u své skalky, dole část skalkové expozice

Dva roky před důchodem, asi v roce 1985, se pustil s velkou verbou do
pěstování skalniček, které nemusel přenášet na zimní stanoviště jako kaktusy.
Během krátké doby se stal uznávanou kapacitou a znalcem skalniček. Jeho skalky
jsou opravdu nádherné, najde se zde spousta zajímavých rostlin.
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pohled na část sbírky echinocereusů a eskobarií

pohled do pařeniště s namnoženými skalničkami

Čarovějníky na skalce jsou další jeho ozdobou. Rád si je sám roubuje a
namnožené přebytky nabízí kamarádům. K Tondovi v posledních letech jezdí zájezdy
skalničkářů z celé Evropy. Často jezdí do hor po celé Evropě nafotit skalničky na
jejich přirozených stanovištích.
Dlouhé zimní večery tráví nad kolekcí známek s kaktusovou tématikou. Tonda
je i ve svém věku velmi aktivním sportovcem. Rád si zahraje s kamarády tenis nebo
jezdí lyžovat do hor na Slovensko nebo do Alp. Nezbývá než Tondovi popřát ještě
hodně pěstitelských úspěchů a hodně zajímavých nových rostlin.
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Výstava sukulentů BZ PřF Ostrava
Botanická zahrada PřF OU uspořádala ve dnech 15. - 18. září výstavu
sukulentních rostlin. Vystaveny byly africké sukulenty zastoupené především
rostlinami rodu Aloe a Haworthia. Z kaktusovitých sukulentů byla expozice tvořena
skupinou sloupovitých cereusů, opuncií, ale nejvíce se mi líbily epifytními kaktusy,
zvláště zástupci rodu Rhipsalis. Mimo expozici sukulentů byl přístupný tropický
skleník s kvetoucím jasmínem, plodícím kávovníkem, banánovníkem a dalšími
zajímavými rostlinami.

Ing. Tomáš Tureček u kolekce haworcií

kolekce rodu Aloe
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záhon s kvetoucími jiřinkami a pozadí tropické skleníky

záhony s travinami

Současně proběhla venku na zahradě výstava rozkvetlých jiřinek, kterých bylo
letos vysazeno více než 120 druhů. K vidění byly i jiné rostliny jako kosatce, traviny,
dřeviny nebo skalničky. Pro návštěvníky byl zajištěn odborný výklad a poradenství.
Vše má pod palcem náš bývalý člen, dnes ředitel Botanické zahrady při Univerzitě
v Ostravě - Ing. Tomáš Tureček. Výstava se mi líbila a lze návštěvu v příštím roce jen
doporučit.
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Zavírání sezóny v Chrudimi
Ve dnech 23. - 25. 9. 2016 proběhlo v Chrudimi tradiční Zavírání sezóny. Je to
prakticky největší kaktusářská akce v roce u nás. Přátelé se sjíždějí už od pátku, kde
mohou i v následujících dnech navštívit skleníky u Pavlíčků a nakoupit kaktusky,
popřípadě jiné sukulenty. Během celé akce je možno se u Pavlíčků občerstvit.
V pátek večer proběhlo nedaleko, posezení v restauraci Palma.

Zlatý Alberto 2016 - Pavel Pavlíček, ocenění předává prezident SČSPKS Jaroslav Vích (foto Boháček)
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V sobotu dopoledne se uskutečnila burza rostlin ve velkém sále v jídelně u
Transporty. Jako vždy je zde velký výběr, každý návštěvník si určitě něco vybere.
Odpoledne po obědě proběhlo Sympozium v kině Svět, v ulici Svatopluka Čecha.
Úvod patřil jako vždy předání Zlatého Alberta, ceny za propagaci čs. kaktusářství.
Tentokrát cenu obdržel ten nejpovolanější - Pavel Pavlíček. Všichni účastníci
v sále vzdali poctu potleskem ve stoje.

vlevo: Zlatý Alberto Pavel Pavlíček (foto Boháček), vpravo: Karel Pavlíček a Jaroslav Vích (foto KL)

Následovalo šest krátkých přednášek:
Jan Gratias - 30 jubilejních sukulentů
Václav Jakubec - Mexiko
Lumír Král - 100 obrázků z Peru 2015
Jaroslav Procházka - Poznámky k druhu Lobivia (Chamaecereus) silvestrii
Martin Tvrdík - Argentina a Bolivie
Petra Tvrdíková - poprvé v Bolivii aneb ….
Nedávno Pavel Pavlíček v plné svěžesti oslavil 70 let. Společné oslavy kulatin
chystali s Rudou Grymem, který byl jeho dlouholetým kamarádem. Bohužel osud
tomu tak nechtěl, když Ruda náhle odešel do kaktusového nebe. Vzpomínka na
Rudu na nás dýchla snad všude, zvláště když Pavel rozdával kamarádům jeho
slivovici s peyotlem. Původně se oslavy měly uskutečnit v Orlických horách, ve
známé restauraci Černý medvěd, po změně majitele, zůstaly oslavy v Chrudimi,
v restauraci Modrá hvězda. Dobrou večerní náladu zajistila živá hudba, která
hrála k poslechu i k tanci. I Ostraváci přejí oslavenci Pavlu Pavlíčkovi do dalších
let hodně zdraví, štěstí a pohody, aby i jeho nádherné kaktusy dostali preventivní
dávku nikotinu proti škůdcům, z jeho oblíbeného doutníčku.
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Informace
-----

přednáška 7. 11. 2016 – Ing. Zdeněk Jára – pěstitelské téma
schůzka v prosinci tzv. Mikulášská, se uskuteční v pátek 9. 12. 2016 v 16. hodin v restauraci
Oáza, jako obvykle s občerstvením a bohatou tombolou. Večerní program zajistí, náš bývalý,
ale stále náš, mladý člen, RNDr. Martin Švidrnoch, který procestoval už několik zemí v Jižní
Americe. Upozorňujeme, aby si pěstitelé připravili pro své kamarády přebytky svých rostlin do
tomboly, děkujeme.

---

8. 10. 2016 – proběhne ve 13. hodin v Piešťanech Valná hromada v prostorách piešťanského
pivovaru. V pátek od 18. hodin přátelské posezení v pivovaru, možnost prohlídky pivovaru
s výkladem a ochutnávkou. V sobotu od 10. hodin přednáška kaktusáře z Maďarska Zoltána
Vargu „Peru očima kaktusáře“. Ve 13. hodin Valná hromada s volbou nového výboru
Společnosti. Informace Jana Michálková, tel.: +421 905 789 945.

---

POZOR ZMĚNA TERMÍNU sympozia v Brně (posunuto o týden později z 22. na 29. 10. 2016.
29. 10. 2016 – Klub kaktusářů Astrophytum Brno pořádá sympozium 2016 v Dělnickém
domě, Brno-Lišeň, Klajdovská 28. Celodenní program přednášek od 9. hodin, s přestávkou na
oběd zajistí:
Josef Odehnal – USA
Libor Kunte – Kuba
Jan Gloser – za sukulenty opět v jižní Africe, východní Kapsko
Jiří Kolařík – Bolivie

---

3. 11. 2016 – proběhne v 16. hodin v Olomouci, v Klubu důchodců na rohu Havlíčkové a
Javoříčské ulici, schůze skalničkářů s přednáškou Lumíra Krále o Patagonských skalničkách.

---

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

-------

Adresy autorů:
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz
Vích Jaroslav Ing., e-mail: jaroslav.vich@gmail.com
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Sinningia sp. Brazilia

Sinningia aggregata „Yellow“, Peru

Sinningia cardinalis

Sinningia iarae (nebo sp. Bonitas)

Květnatec Archerův (Clathrus archeri), lesy mezi Kozmicemi a Vřesinou, 2. 9. 2016

