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Mammillaria lenta  K. Brandegee - Zoe 5: 194. 1904. (foto F. Frýdl) 



Z naší činnosti 
 

Na říjnovou schůzku dne 3. 10. 2016 mezi nás přijel vzácný host z Lipníku nad 
Bečvou, Ing. Rostislav Maloch, aby nám opět ukázal obrázky z cest po Bolivii. Kromě jeho 
oblíbených mediolobivií, ayloster, lobivií apod., jsme viděli, většinou v květu i další nádherné 
kytičky jako oreocereusy, weingartie, parodie, gymna, maihueniopsisy a další. Parádní byly i 
záběry fantastické krajiny, pohledy na tržiště mezi místní obyvatele a spoustu dalších 
zajímavostí. Byl to super večer, plný zážitků z cest a informací o lokalitách, na kterých tyto 
kaktusy rostou. Na závěr nám povykládal své zkušenosti s výsevy a pěstováním semenáčků. 
Předpokládám, že u nás nebyl naposledy a někdy v budoucnu jej ještě uslyšíme. Děkujeme 
Rosťovi za skvělý zážitek. 
 
 
 

Obrázky našich členů 
 

Mammillaria lenta  K. Brandegee - Zoe 5: 194. 1904. 
Roste na vápencových skalách Sierra de Parras v Mexiku, většinou na příkrých stanovištích ve 
štěrbinách v nadmořské výšce asi 1400 - 1800 m. Jméno je odvozeno od latinského lentus, tj. pomalu 
rostoucí, houževnatý. Stonek trsovitý, dichotomicky se větvící anebo odnožující, jednotlivé hlavy 
zploštělo polokulovité, 40-50 mm široké a asi 30 mm vysoké, s velkou řepovitou částí, ta je tvořena 
bází stonku a kořenem. Bradavky štíhle kuželovité, asi 10 mm dlouhé; axily s nepatrnou vlnou a někdy 
s jemnými štětinami. Okrajových trnů 30 - 40, jemných a křehkých, nepíchavých, 3 - 7 mm dlouhých, 
paprskovitě v několika sériích uspořádaných, čistě bílých anebo u báze lehce nažloutlých; středové 
trny chybějí. Květy vyrůstají ve věncích z axil blízko temene, 25 mm dlouhé a stejně tak široké, bílé, se 
středním proužkem. Plody kyjovitého tvaru až 20 mm dlouhé, červené. Semena asi 1,1 mm velká. 
Mammillaria lenta je charakteristický druh, který si nelze splést. Vyžaduje plné slunce s občasnou 
zálivkou. Zimování zcela po suchu při teplotě 5 - 10 °C, snáší i krátkodobé slabší mrazíky. 
 
Obrázky na zadní straně Ostníku poskytl ze své přednášky Ing. Rosťa Maloch 
Weingartia cintiensis  Cárdenas - Revista Agric. (Cochabamba) 10: 9, 1958.  
Zástupci rodu Weingartia se vyskytují ve vysokohorské oblasti střední a jižní Bolívie, ale též v 
severozápadní Argentině. Rostou v nadmořských výškách 2000 až 3600 m. Rostlinu na obrázku 
popsal v roce 1958 Cárdenas jako Weingartia cintiensis. Roku 1978 ji uvádí Donald jako Weingartia 
fidaiana subsp. cintiensis (Card.) Donald. Vyobrazená rostlina je z oblasti Impora. Pěstování weingartií 
nečiní ve sbírkách žádné problémy. 
Parodia maasii (Heese) A. Berger - Kakteen 344, 1929.  
Másovky jsou jedny z nejkrásnějších rostlin vyskytující se Bolivii nebo Argentině. Nádherné typické, 
dlouhé hákovité trny, různých tvarů, bohatě kvetoucí, jsou velmi variabilní. Můžeme se setkat s 
několika popsanými varietami, do tohoto okruhu patří i vyobrazená rostlina. 
Lobivia formosa  subsp. tarijensis  (Vpl.) W. Rausch - Lobivia, 3: 164, 1977. 
Vaupel tuto červeně kvetoucí, vysokohorskou rostlinu popsal v Kakteenkunde 123, 1916, jako Cereus 
tarijensis, v dalších letech byla několikrát překombinovaná. Dnes je tato velká, sloupovitá rostlina 
oficiálně vedena pod rodem Echinopsis. 
Lobivia kupperiana Backg. - Backg. & F. M. Knuth - Kaktus-ABC 234, 414 , 1935. 
Známý vysokohorský druh, uváděný spíše jako Lobivia lateritia var. kupperiana (Backeberg) Rausch 
1975. Pochází z Bolivie, z nadmořské výšky asi 3000 m. Pěstování lobivií nečiní žádné potíže. 
Mediolobivia haagei (Frič & Schelle) Backeb. - Cactaceae (Berlin) 2: 35, 194 2. 
Vyobrazená rostlina roste nad Iruya, Bolivie. Je to velmi variabilní druh, který má mnoho synonymních 
názvů a dá se z něj vytvořit ve sbírce pěkná kolekce. Roste dobře jako pravokořenná a bohatě kvete. 
Mediolobivia leucanthema  
Rostlina dle latinského názvu s bílými květy, pocházející od Mal Paso, popsaná jako Rebutia 
leucanthema  Rausch v KuaS 26: 125, 1975 , často revidovaná do různých rodů, zde podle Rosti 
např. vedena jako Mediolobivia leucanthema. 
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Časopis KAKTUSY a jeho 53. ro čník v roce 2017 
výzva novým p ředplatitel ům 
 

Svoje první vlastní sešity našeho  časopisu Kaktusy jsem dostal do ruky v září 
1982. Tehdy jsem vyfasoval naráz všechna tři doposud vydaná čísla zmíněného 
ročníku. Bylo to na schůzi kaktusářů v Domě kultury v Ústí nad Labem, kam jsem, co 
by elév, začal pravidelně docházet. Dodnes si pamatuji na řadu publikovaných 
článků, fotografií, ale i drobniček, které mě nějakým způsobem ovlivnily, a které 
vnesly do mého se rozvíjejícího kaktusářského života náhled autora, jeho vlastní 
podání a předestření věci.   

Od té doby uplynula dlouhá doba a během ní se odehrála řada změn. Jedna 
výrazná – politická, několik neméně významných nástupů technických nebo snad 
technologických novinek, no a přirozeně došlo i na změny u mě samého. V poslední 
době proběhlo několik retrospektivních přednášek o „porevolučním kaktusaření“, na 
nichž jsem byl zaznamenán jako relativně štíhlý jinoch – i tady nastala změna, ale tu 
nemám až tak na mysli. Jde o změnu, kdy jsem byl vyzván Honzou Gratiasem, abych 
se z běžného čtenáře stal spoluautorem časopisu, abych se stal členem redakční 
rady. Psal se rok 1994. I časopis Kaktusy se hodně změnil a za posledních dvacet let 
se výrazně posunul. Největší změna však přišla poněkud nenápadně, plíživě, o to 
více však ovlivnila a stále ovlivňuje samotné pojetí a význam našeho časopisu. Tento 
zásadní obrat, který nelze kvantifikovat ani přesně zařadit do škatulky, je podmíněn 
právě oněmi změnami ostatními – politickými, technologickými a v neposlední řadě i 
ekonomickými – jedná se o skutečnost, že časopis Kaktusy není již jediným 
informa čním zdrojem českých a slovenských kaktusá řů jako tomu bylo před 
oněmi zhruba pětadvaceti lety! Záměrně teď pomíjím slovenský časopis, lokální 
periodika vydávaná některými kluby či publikace o kaktusech od nejrůznějších autorů 
a nakladatelů. Beru časopis jako informační platformu pro kaktusářskou komunitu 
„Československa“, jako periodikum, vycházející ve dvou či tříměsíčním odstupu, 
které může reagovat na novinky a zaujímat určité postoje. V současné době je totiž 
časopis Kaktusy jedním z několika desítek tištěných periodik běžně dostupných po 
celém světě a čelí tlaku nepředstavitelně silné informační základny elektronických 
médií volně šířených po internetu.  

V tomto prost ředí a v této situaci se časopis Kaktusy ocitá trochu jako 
dosp ělý sirotek, který v minulosti d ělal radost svému okolí, ale te ď je válcován 
„vnou čaty“, která jsou rozmazlená blahobytem a neváží si tradice, jež má být 
v tomto p řípadě průvodcem , nikoliv sev řeným v ězením.  

Jsme si této změny, co by redakční a vydavatelská rada, dobře vědomi. 
V nedávné době proběhla řada diskuzí o tom jaký má časopis být, jakou má mít 
obsahovou náplň, jakou má mít grafiku, jak je třeba oslovovat stávající, ale 
především nové autory, atp., atd… Mnohdy to byly debaty velmi a velmi vzrušené, 
vypjaté, emotivní ale myslím si, že měly stejný cíl – zlepšit úroveň časopisu a tím 
přilákat i více čtenářů. Je však otázkou jestli tahle množina veličin má vliv na to, 
podaří-li se zastavit klesající počet předplatitelů nebo se musíme vydat ještě jinou 
cestou! 

Možná cestou prosby k těm nerozhodnutým. Stálí předplatitelé vědí, co mohou 
od časopisu čekat, jaká témata budou zaznívat a většinou jsou s úrovní časopisu 
spokojení. Moje prosba směřuje především k jednatelům a předsedům oněch 
konkrétních klubů, kteří by nám měli pomoci a pokusit se oslovit své přátele a 
kamarády, kteří časopis neodebírají. To činím i já prostřednictvím tohoto článku a 
žádám všechny, kteří doposud nejsou rozhodnuti, aby se seznámili s časopisem a 



OSTNÍK – listopad 2016 ……….............          .…………………………………………… 
 

140

podpořili toto médium, které už 53 let přináší kaktusářům informace, bez kterých by 
naše hobby nebylo na takové úrovni, na které dnes je. A to v porovnání nejen 
s Evropou, ale troufám si říci se světem. Za dobu své existence od roku 1965 
časopis Kaktusy potěšil čtenáře 272 jednotlivými čísly, 42 Speciály, což dává 
přibližně 11 000 stran! To jsou čísla, která stojí za to jistě podpořit. 

K tomuto kroku jsem se odhodlal proto, že je před námi zajištění dalšího 
ročníku a máme tedy ideální příležitost, nabídnout časopis k odběru novým 
předplatitelům. Získat je pro zaplacení celoročního předplatného ve výši 270 Kč by 
neměl být zásadní problém. Jednak to není mnoho a jsem přesvědčen, že za tyto 
finance nabídneme čtenářům kvalitu, na kterou jsou zvyklí. Už teď víme, že kromě 
čtyř základních čísel vyjdou i dva Speciály, přičemž jeden mohu slíbit za sebe a Járu 
Šnicera. Budeme se v něm věnovat rodu Aztekium a věříme si, že čtenářům 
přineseme zásadní novinky v pojetí tohoto rodu, který v nedávné minulosti 
zaznamenal revoluci objevením nového dobrého taxonu.  

Časopis Kaktusy se zdaleka nevyčerpal a je stále připraven zpracovávat nové 
a nové informace, vracet se k publikování dobrých pěstitelských rad a zásad, 
představovat zajímavé sbírky K+S nejen u nás, ale i v zahraničí, publikovat zajímavé 
cestopisy s tématikou našeho zájmu, ale také informovat o spolkových událostech. 
K tomu však potřebuje, kromě čtenářů, kteří si ho zaplatí, také autory. Bude mi tedy 
ctí, pokud se okruh přispěvatelů rozšíří o další kolegyně a kolegy, kteří mají o čem 
psát, a kteří mají chuť rozdělit se o své zkušenosti s ostatními. Tímto se přímo 
obracím např. na ty cestovatele nebo pěstitele, kteří vědí, že mají téma, ale nevědí si 
s ním rady. Nevědí jak článek sepsat, jak se o něj podělit se čtenáři. Redakční rada 
s některými novými členy bude ochotna pomoci, aby i začínající autor měl dostatek 
sebevědomí, motivaci a nebál se neúspěchu. 

Máme před sebou výzvu. Pokusme se společnými silami zvrátit klesající počet 
předplatitelů! Jen tak se budeme ještě dlouho radovat z našeho milého časopisu 
Kaktusy. Reakční i vydavatelská rada udělají vše proto, aby se časopis líbil a aby 
obsahoval spoustu zajímavého počtení. Na to máme chuť i sílu. Možné to však je 
pouze s vaším přispěním – objednejte si proto časopis Kaktusy na rok 2017 a my vás 
nezklameme. 
 

Ing. Libor Kunte, Ph.D.   
 
 
 

Připojuji s k výzvě Libora, a chtěl bych požádat všechny naše členy (ale i 
přátelé z okolních Klubů), aby si všichni objednali časopis Kaktusy na rok 2017. 
Dobrým skutkem by bylo, sehnat nové odběratele i z řad ne kaktusářů. Časopis 
Kaktusy si získává ve světě stále větší popularitu, zvláště když jsou vydávány i 
zahraniční mutace. Jako redaktor Ostníku vím, kolik je práce s vydáním jednoho 
čísla. Je to jen regionální plátek, který ovšem našim členům přináší seznam akcí 
v nejbližším okolí, pěstitelské rady a postřehy našich členů, popřípadě informace o 
zajímavých druzích či rodech kaktusů a jiných sukulentů. Na časopisu Kaktusy 
pracuje celá redakční rada, vždyť mají větší zodpovědnost, ale výsledek je skvělý. 
Kvalitní odborné příspěvky, doplněné nádhernými barevnými obrázky, informace o 
výstavách, sympoziích, výročích přátel atd. Vím, že je zde velký konkurent - internet, 
ale co je psáno, je uchováno na vždy. Objednejte si časopis Kaktusy, ať jste 
v obraze. Jak píše Libor, redakční rada udělá vše, aby se časopis Kaktusy líbil všem. 
 

Lumír Král 
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Rod Neoraimondia 
Britton & Rose - The Cactaceae 2: 181, 1920. 
 
Cereus arequipensis Meyen - Reise, ii. 41. Allg. Gartenzeitung, 1: 211, 1833.  
Pilocereus macrostibas K. Schumann, Monatschr. Kakt., 13: 168, 1903  
Cereus macrostibas (K. Schumann) A. Berger - Rep. Missouri Bot. Gard. 16: 69, 1905. 
Cereus macrostibas var. gigantea Werdermann & Backeberg 
Cereus macrostibas var. roseiflora Werdermann & Backeberg 
Neoraimondia arequipensis (Meyen) Backeberg - in Blätter Kakteenforschung, 9: 1, 1936. 
Neoraimondia arequipensis var. aticensis Rauh & Backeb. in Rauh - Sitzungsber. Heidelberger Akad. 
Wiss., Math.-Naturwiss. Kl.  263, (1)1958. 
Neoraimondia arequipensis var. rhodantha Rauh & Backeb. - Descr. Cact. Nov. 13, 1956. 
Neoraimondia arequipensis var. riomajensis Rauh & Backeb. - Descr. Cact. Nov. 13, 1956.  
Neoraimondia arequipensis subsp. roseiflora (Werderm. & Backeb.) C. Ostolaza Nano - in Cactaceae 
Consensus Initiatives, 6: 9, 1998. 
Neoraimondia aticensis Rauh & Backeb. - in Backeb. Descr. Cact. Nov. 13, 1956.  
Neoraimondia aticensis Rauh & Backeb. in Backeb. - Descr. Cact. Nov. 13, 1956.  
Neoraimondia gigantea Backeb. - in Mollers Deutsch. Gartner - Zeit. xlvi. 187, 1931. 
Neoraimondia gigantea var. saniensis Rauh & Backeb. - Descr. Cact. Nov. 13, 1956.  
Neoraimondia herzogiana (Backeb.) F. Buxb. & Krainz - in Stadtische Sukkulentensammlung Zurich, 
Katalog Kult. Stehenden, 89, 1967.  
Neoraimondia macrostibas (K. Schum.) Britton & Rose - The Cactaceae 2: 182, 1920.  
Neoraimondia macrostibas Britton & Rose var. gigantea Backeb. - Kaktus-ABC 176, 411, 1935.  
Neoraimondia macrostibas var. roseiflora Backeberg - Kaktus-ABC 176, 411, 1935. 
Neoraimondia peruviana (L.) F. Ritter - Kakteen in Südamerika, 4: 1267, 1981. 
Neoraimondia roseiflora Backeb. - in Cact. & Succ. Journ. Amer. iii. 131, 1932.  
Neoraimondia roseiflora (Backeb.) Backeb. - Stachlige Wildnis, 163, 1942; cf. Backeb. in Fedde, 
Repert. li. 62, 1942. 
Cereus herzogianus Backeb. - in Cactus Journ. 2: 33, 1933. 
Azureocereus hertlingianus (Backeb.) Backeb. - in Cactus, Paris, 52: 104, 1956. 
Neoraimondia herzogiana (Backeb.) F. Buxb. & Krainz - Stadtische Sukkulentensammlung Zurich, 
Katalog, 89, 1967. 
 

 
 

Neoraimondia arequipensis, Huallhua, 2088 m, KL15-007 
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Rod Neoraimondia jsou typické, dominantní rostliny z peruánských kopců, 
rozšířené od pacifického pobřeží až zhruba do nadmořské výšky 2500 m. Vyskytují 
se prakticky na vyprahlých územích podél peruánského pobřeží, rostou na jihu od 
hranic s Chile, až severně od hlavního města Lima, na různých skalnatých 
podkladech či kamenitých, štěrkovitých nebo písčitých svazích a rovinách.  

V roce 1920 popisují Britton a Rose nový rod Neoraimondia s jediným druhem, 
tehdy známým jako Pilocereus macrostibas. Název rodu byl uveden na počest 
Antonia Raimondi (1825 - 1890), geografa a přírodovědce z Peru. Později byly do 
rodu zařazeny další druhy. Curt Backeberg správně poukázal na shodnost s již dříve 
popsaným Cereus arequipensis, proto tehdy tento druh získal jméno Neoraimondia 
arequipensis. Klasifikace rodu Neoraimondia není dodnes jednoznačná a můžeme 
se setkat s členěním na několik druhů, stejně jako s rozšířením na několik poddruhů, 
variet či forem. Nejznámější třídění rodu je na 3 druhy (N. arequipensis, N. roseiflora 
a N .gigantea) popřípadě s jeho varietami. Jinými autory však může být rod rozdělen 
jinak, zvláště když do něj chtějí zařadit zástupce jiných rodů. Nejúspěšnějším je 
zatím zařazení Azureocereus hertlingianus (Backeb.) Backeberg, ale i zde je 
všechno na vážkách a já bych ho mezi neoraimondie neřadil. 

Typickým znakem rodu Neoraimondia je vztyčený, větvený keřovitý nebo 
stromovitý kmen, jehož větve připomínají svíce. Centrální stonek až 8 m vysoký, 
široký asi 40 cm, který se větví u báze, v širokou korunu. Jednotlivé větve až 20 cm 
silné, pokožka hnědo-šedozelená, stonek rozlišen na část vegetativní s otrněnými, 
neplodnými areolami a na část vybavenou beztrnnými, květu schopnými areolami, 
dlouhé až 5 cm. 4 - 8 široce oddělených žeber. Počet trnů různý, okolo 7, některé až 
25 cm dlouhé. Květy skoro bílé, zelenobílé, krémovité barvy, až růžovočervené 3 cm 
v průměru. Plody kulovité, purpurové barvy 7 cm široké s hnědavými plstnatými 
areolami s krátkými trny. 

 

 
 

Neoraimondia arequipensis ssp. roseiflora, Atico, 63 m, KL15-012 
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růžový květ Neoraimondia arequipensis ssp. roseiflora, Cerro California, 983 m, KL15-066 
 

     
 

vlevo: řez květem Neoraimondia arequipensis, Huallhua, 2088 m, KL15-007 
vpravo: trnitý plod Neoraimondia gigantea, Rio Santa, Mirador, 753 m, KL15-055 
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Neoraimondia gigantea, Tablones, 350 m, KL15-049 
 

       
 

Azureocereus (Browningia) hertlingianus, Rio Cachimayo, KL15-033 
 
 

   Květy se otevírají za dne, jsou trychtýřovité, růžové až skoro bílé barvy. 
Kolem města Arequipa v jižním Peru, rostou rostliny se světlými, krémovými květy, 
známé jako Neoraimondia arequipensis. Postupně se směrem na sever vyskytují 
rostliny s růžovými květy, Neoraimondia roseiflora, a ještě severněji roste další druh 
Neoraimondia gigantea (někdy uváděná jako synonymum N. arequipensis).  

Pěstování ve sbírkách je jen výjimečné, většinou se vyskytují v botanických 
zahradách. Výsevy ze semen nečiní větších problémů, semenáčky dobře rostou za 
klasických pěstitelských podmínek. Vyžadují teplejší zimování zcela po suchu.       KL 
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Valná hromada - Pieš ťany 2016  
 

V sobotu dne 8. 10. 2016 proběhla v Piešťanech Valná hromada SČSPKS za 
účasti 49 účastníků, z toho 24 delegáti s hlasem rozhodujícím. Po přečtení všech 
zpráv, byl zvolen staronový výbor Společnosti s malými úpravami: 
 
složení nového výboru na volební období 2017 - 2020 : 
Ján Belian čin (revizní komise) – zástupce za Severní Slovensko  
Ing. Lubomír Berka – zástupce za SPKS Praha  
Ing. Ivan Běťák - Praha  
František Cigánek - Jižní Morava  
Radek Čech - Brno  
Ing. Zdeněk Červinka - Střední Čechy  
Mgr. Jan Gratias - Severozápadní Čechy  
František Halama - Jižní Slovensko  
Lumír Král - Severní Morava  
Ing. Ivan Kubá t (revizní komise) – Vysočina  
Ing. Libor Kunte , PhD. - Severní Čechy  
Ing. Milan Kůrka - Západní Čechy  
Petr Metela - Brno  
Jana Michálková - Bratislava a záp. Slovensko  
Bc. Ondřej Mikeš - Severovýchodní Čechy  
Mgr. Petr Pavelka - Praha  
Pavel Pavlíček - Východní Čechy  
Ing. Zdeněk Podešva - Střední Morava  
Ing. Stanislav Stuchlík - Brno  
Miloš Šebej - Východní Slovensko:  
Alexander Táslar (revizní komise) - Severní Čechy  
Ing. Jaroslav Vích - Severní Morava a Slezsko  
Jiří Vochozk a - Jižní Čechy  
Mgr. Milan Zemko - Střední Slovensko 
 

 
 

pohled do sálu, v pozadí čte zprávu archivní sekce, Jiří Vochozka, vpředu Olda Novák z Košic 
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Ing. Ivan Běták a Ing, Jaroslav Vích, poslední porada před zahájením schůze 
 

 
 

zástupce pořadatelů (KK Piešťany) paní Jana Michálková, přivítala přítomné delegáty a hosty 
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Na ustavující sch ůzi nového výboru S ČSPKS, byli do funkcí schváleni:  
Předseda: Ing. Jaroslav Vích  
Místopředseda: Ing. Zdeněk Červinka (pro oblast Čechy)  
Místopředseda: Petr Metela (pro oblast Morava) - pověřený k jednání za SČSPKS  
Místopředseda: Jana Michálková (pro oblast Slovensko)  
Jednatel: Ing. Ivan Běťák  
Hospodář: Ing. Stanislav Stuchlík  
Komise revizorů účtů byla schválena ve složení:  
Ing. Ivan Kubát (předseda)  
Ján Beliančin  
Alexander Táslar 
 
 
USNESENÍ:  
- VH schvaluje zprávu o činnosti výboru přednesenou př. Víchem  
- VH schvaluje zprávu o hospodaření Společnosti přednesenou př. Stuchlíkem  
- VH schvaluje zprávu komise revizorů účtů přednesenou př. Kubátem  
- VH bere na vědomí zprávy: O činnosti vydavatelské a redakční rady (přenesl př. 
Běťák) šéfredaktora časopisu (Pavelka), správce webu (připravil Podešva, přednesl 
Vích) a archivní sekce (Vochozka).  
- VH schvaluje rozšíření redakční rady časopisu Kaktusy o nové členy (př. Berka, 
Fábián a Janeba)  
- VH schvaluje cenu časopisu Kaktusy pro rok 2017 ve 270,- Kč za ročník a 340,- Kč 
(při individuální odběru poštou).  
- VH projednala a schválila udělení ceny Zlatý Alberto pro rok 2017 Lumíru Královi z 
KK Ostrava.  
- VH projednala a schválila změny Stanov SČSPKS a návrh na nové organizační 
uspořádání této Společnosti. Oba dokumenty jsou přílohou tohoto zápisu z jednání 
VH.  
- VH pověřuje Klub kaktusářů v Mostě uspořádat příští Valnou hromadu v roce 2020.  
- Valná hromada zvolila nový výbor ve složení uvedeném v bodu 13 tohoto zápisu.  
- VH ukládá nově zvoleným členům výboru a novým členům vydavatelské a redakční 
rady neprodleně zaslat mailem na adresu př. Gratiase (gratias@iol.cz) své kontaktní 
údaje (adresa bydliště, číslo telefonu, e-mailová adresa, datum narození).  
 

    
 

účastníci schůze: Ing. Lubomír Berka, Ing. Petr Pavelka, MUDr. Roman Staník, Ing. Libor Kunte Ph.D. 
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Zprávy z Valné hromady zaslal Jan Gratias. Dále se podíval nejen do zápisů, 
ale i do archívu časopisu Kaktusy, a zpracoval celkovou účast delegátů i hostů na 
Valných hromadách SČSPKS, jeho údaje jsou zde: 
 

 
           Účast na Valných hromadách S ČSPKS 

Pořadí VH Rok 
Počet 
hostů 
celkem 

Delegáti s 
hlasem 
rozhodujícím 

Místo konání VH: 

9 2016 49 24 Piešťany 

8 2012 42 26 Plzeň 

7 2008 71 37 Zlín 

6 2004 69 35 Roudnice nad Labem 

5 2000 74 33 Pardubice 

4 1996 61 29 Dvůr Králové nad Labem 

3 1995 83 33 Jihlava (místo roku 1994) 

2 1992 66 36 Brno 

1 1990 80 31 Olomouc, ustavující sjezd 
 
 
 

Sympozium v Brn ě 
 

Poslední sobotu v říjnu, dne 29. 10. 2016, proběhlo sympozium v Brně. Sešlo 
se přes sto účastníků, aby si vyslechlo přednášky našich známých cestovatelů a 
pěstitelů kaktusů. První přednášku přednesl Ing. Josef Odehnal, o kaktusech USA. 
 

 
 

Ing. Jiří Kolařík představuje nové internetové stránky brněského Klubu, které zpracoval Mário Snopka 
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skalní brněnští kaktusáři, Jiří Kolařík, Oldřich Chloupek, Vláďa Křivánek, Jaroslav Procházka 
 

 
 

členové výboru Klubu Astrophytum Brno, Jana a Radek Čechovi, uprostřed předseda Petr Metela 
 
 

Ing. Milan Kůrka z Plzně hovořil o zástupcích rodu Mediolobivia. Další 
přednášku po obědě, o sukulentech jižní Afriky představil RNDr. Jan Gloser. 
Celodenní program sympozia zakončil Ing. Jiří Kolařík o jeho poslední cestě po 
Bolivii. Sympozium v Brně je také poslední příležitost, povykládat si s přáteli před 
koncem roku, je to prostě skvělá akce, která stojí za to, aby se navštívila. 
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Historie botaniky v obrazech - 12. 
 
Michel Adanson (1727 - 1806)  
 

 
 
 
Adrian Hardy Haworth (1768 - 1833)  
 

                                                                   

O vlastní klasifikaci se také pokusil 
významný francouzský botanik 
Michel Adanson (1727 - 1806), kde 
v díle „Familles des Plantes“ roku 
1763 popisuje prvně rod Rhipsalis 
jako Hariota. Klasifikaci založil na 
hodnocení jednotlivých orgánů a 
jejich podobnosti. Byl žákem B. 
Jussieua, procestoval Kanárské 
ostrovy, Senegal apod. V roce 1759 
se stal členem akademie věd. V 
roce 1774 projekt zpracování dosud 
známých organismů, celkem 27 
svazků rukopisu a další svazky 
indexu 40 000 druhů a výkladového 
slovníku pro 200 000 slov. Pracoval 
na tomto projektu sám. Na jeho 
počest byl popsán rod Adansonia. 
 

Anglický entomolog, botanik a 
onkolog, rovněž se věnoval studiu 
historie. V 1792 se usadil se 
v Chelsea, kde se setkal s Williamem 
Jonesem (1750 - 1818), který měl na 
něj ohromný vliv. V roce 1798 se stal 
členem Linnean Society of London. 
Spolupracoval s knihovnou a 
herbářem známého botanika Josepha 
Bankse (1743 - 1820) a často 
navštěvoval Royal Botanic Gardens, 
Kew. Jako ředitel entomologické 
společnosti, napsal práci o britských 
motýlech a molech. Bal členem 
Horticultural Society a Linnean 
Society. Popsal několik druhů rostlin, 
včetně kaktusů a jiných sukulentů v 
Synopsis Plantarum Succulentarum, 
1812. Na jeho počest byl pojmenován 
rod Haworthia. 
 



Informace 
 
--- Mikulášská schůzka s přednáškou v pátek 9. 12. 2016 - RNDr. Martin Švidrnoch . Tak je to 

tady, dobří holuby se vracejí. Na poslední schůzku mezi nás zavítá s přednáškou náš bývalý 
člen pan Švidrnoch. Znát jej budou především porubští kaktusáři, kde pravidelně docházel. Po 
vystudování vysoké školy zůstal pracovně v Olomouci. V posledních letech navštívil několikrát 
naleziště kaktusů, takže si nyní můžeme poslechnout jeho cestovní zážitky. Tradičně na 
poslední schůzce proběhne velká tombola. Žádáme všechny pěstitele, aby si připravili do 
tomboly své přebytky a potěšili tak své přátelé. Děkujeme. Zajištěné bude i skvělé občerstvení 
v podobě gulášku, který tradičně vaří specialista z restaurace Oáza.  

 
--- 2. 1. 2017 – MUDr. Petr Antálek  - Mexiko 
 
--- 25. - 26. 2. 2017 Setkání p řátel mrazuvzdorných kaktus ů, Horní Po čaply u M ělníka.  

V pátek večer přátelské posezení při kytaře, v sobotu burza rostlin a přednášky, večerní 
zábava, v neděli dopoledne přednáška. Přislíbené přednášky: Gabriel Vereš, Zdeněk Vaško - 
květoucí Montana, Idaho a Wyoming a Pavel Heřtus - Patagonie. Místo konání: Sportovní 
areál, Horní Počaply 264. Ubytování můžete objednat na adrese: honza.muller2@gmail.com 
nebo telefonicky na čísle 604 379 878. 

 
--- 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 p řírodov ědců 
v Ostrav ě-Porub ě (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  
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        Weingartia cintiensis z oblasti Impora,                                    Parodia okruh maasii  
 

     
 

                 Lobivia formosa var. tarijensis                                             Lobivia kupperiana  
 

     
 

  Mediolobivia haagei, nad Iruya                            Mediolobivia leucanthema, Mal Paso 
 

(všechna foto Ing. Rostislav Maloch) 




