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Sulcorebutia mariana Swoboda, Succulenta 68(1): 4, 1989.

Z naší činnosti
Dne 6. 2. 2017 proběhla výroční schůze. Už v listopadu proběhla mimořádná výroční schůze,
kvůli schválení nově zpracovaných Stanov. Při této příležitosti byl zvolen nový výbor KKO. Po
přednesení organizačních záležitostí a všech zpráv o činnosti Klubu, byly zprávy odsouhlasené.
Usnesení si můžete přečíst níže na této straně Ostníku. K 70. narozeninám bylo za dlouholetou
propagaci kaktusářství na Ostravsku, předáno jubilantu Bedřichu Lichému, Čestné uznání. Po
organizačních záležitostech se ujal slova náš host z Brna, Ing. Jiří Kolařík, aby přednesl své zážitky
z cesty po Bolivii a severní Argentině v roce 2016. Než se ujal slova, bylo mu popřáno k jeho
šedesátinám a předáno Čestné uznání, zároveň byly vzpomenuty jeho kaktusářské zásluhy, zvláště
jeho spolupráce s naším Klubem, kde měl již několik přednášek. Své prezentace ukázal i na
Pobeskydí, kde také ochotně překládá zahraniční přednášející, za což mu moc děkujeme. Tentokrát
Jirka ukázal své obrázky z poslední cesty v roce 2016 po Bolivii a severní Argentině, kde byl se svou
přítelkyní Olgou, další spolucestovatelé byli manželé Tvrdíkovi. Cestu směrem na jih začínali
v bolivijském městě Santa Cruz, na lokality Gymnocalycium armatum a cardenasii. Dále jsme viděli
typicky rostliny z Bolivie, jako zástupce rodů Parodia, Sulcorebutia Lobivia, Neowerdermannia,
Maihueniopsis, Puna, Mediolobivia, Cintia, a další rody. V severní části Argentiny pokračovali
v podobném duchu, zvláště se zaměřili na pátrání po gymnech. Při zpáteční cestě navštívili v Bolivii
několik památek Inků a další zajímavosti. Děkujeme přednášejícímu za skvělé vyprávění zážitků
z cesty a spoustu nádherných obrázků. Po skončení schůze jsme ještě s Jirkou Kolaříkem a Jardou
Procházkou, (který s ním přijel), diskutovali v „naši“ restauraci. Děkujeme za příjemně strávený večer.

USNESENÍ
výroční členské schůze Klubu kaktusářů v Ostravě, z. s.
Výroční členská schůze Klubu kaktusářů v Ostravě konaná dne 6. 2. 2017:
1. Schvaluje zprávu o registraci a zápisu do rejstříku Krajského soudu v Ostravě,
nyní se oficiálně jmenujeme Klub kaktusářů v Ostravě, z. s.
2. Schvaluje zprávu o činnosti Klubu včetně jeho hospodaření za rok 2016. Rovněž
schvaluje zprávu o revizi účtů.
3. Ukládá výboru, aby se v roce 2017 řídil programem a rozpočtem, tak jak byly
přítomným předneseny a jimi schváleny.
4. Ukládá zabezpečit a spolupracovat s frýdeckým Klubem na zorganizování
sympozia „Kaktusy v Pobeskydí 2017“.
5. Ukládá uspořádat výstavu kaktusů a zájezd do sbírek v severních Čechách.
6. Schvaluje vydávat 60 kusů výtisků Ostníku.
7. Souhlasí s výběrem členských a účelových příspěvků na rok 2017 takto:
- časopis Kaktusy 300,-Kč+poštovné
- Ostník
150,-Kč
- členský příspěvek 150,-Kč
celkem
600,-Kč
8. Výroční členská schůze ukládá výboru publikovat plný text usnesení v březnovém
Ostníku.
Schůze se zúčastnilo 24 členů Klubu, s přihlédnutím k paragrafu 4, čl. 1. "Stanov" je
usnesení výroční schůze právoplatné, jelikož pro usnesení hlasovali všichni přítomní.
Ostrava, 6. února 2017
Za správnost předseda: Lumír Král

Poznámkový notes 2015 - 3. část
KL deník z velkého vandru po Patagonii 25. 10. - 30. 11. 2015

Sobota – 7. 11. 2015
Včerejší pivo nás přimělo udělat ranní potřebu už v 6. hodin. Jelikož sluníčko
ještě nesvítí a je dost chladno, vlezeme si ještě na chvíli do teplých spacáků.
Vstávám v 7. hodin, ale kluci mají stále půlnoc, nějak se jim z teploučka nechce. Na
obloze se prohánějí mráčky a slunce vyleze jen občas. Zdá se, že je chladněji než
včera, stan je opět zevnitř mokrý, musíme jej pořádně vysušit. Kluci se vyhrabali ze
stanu až v 8. hodin, za pěkného pozdravu „dobré poledne“. Omlouvá je jen to, že je
sobota a mohou si prý trochu přispat. Na snídani máme sladkou buchtu a kafíčko.
Vyrážíme z kempu až v 9.30 hodin. Je pod mrakem, ale není zima, jedeme na sever
směr EL MAITÉN po RN 40, později označenou jako R 45. Před výjezdem z
ESQUEL jsme nabrali plnou nádrž benzínu. Asi 12 km za letištěm jsme se prošli za
plotem, z kaktusů zde nic neroste. Sjíždíme z hlavní asfaltové cesty RN 40 na boční,
prašnou cestu do EL MAITÉN, vzdáleného asi 33 km. Všude kolem nás jsou hory, po
levé straně zasněžené. Zastavujeme na náhodné lokalitě (KL15-A034), kde rostou
skalničky, z kaktusů nic.

skalničky Oreopulos glacialis a Sisyrinchium laetum, před městečkem EL MAITÉN, KL15-A034

Po loukách všude kvetou pampelišky (Taraxacum sp.), jak je známe od nás,
určit však ze stovek názvů tu pravou, je pro mě záhadou, tak to necháme jako sp. Asi
12 km před městem EL MAITÉN jsme najeli na asfaltovou pěknou cestu. Ve městě
jsme se fotili u staré lokomotivy, vedla zde stará trať, mají zde muzeum železnice
atd. Nakoupili jsme jídlo a pití. Je to pěkné městečko. Odtud vyrážíme směr
INGENIERO JACOBACCI. Před vesnicí NORQUINCO jsem zahlédl velký trs
kvetoucí Maihuenia, ale nezastavili jsme. Je to známka, že se krajina změnila a že
opět začnou kaktusy, možná, ale vše tomu napovídá. Ve vesnici je pěkný malý
kostelík a v dáli někdo vyhrává na harmoniku. Kousek za vesnicí jsme zastavili na
křižovatce: S41 49.544 W70 53.090, 838 m., abychom si dali něco k jídlu. Při té
příležitosti jsme prošli brdky za plotem. Z kaktusů zde nic nerostlo, byly zde zajímavé
skalničky, zvlášť mě zaujalo zajímavé Sedum sp., podobné našemu Sedum acre, ale
mělo menší květy. V 14.40 hodin vyrážíme dále, je pod mrakem, ale teplo. Cesta
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stále prašná, po náhorní plošině plus mínus 1000 m nad mořem, RP 6. Přejeli jsme
několik řek jako RIO CHUBUT, RIO NORQUINCO a RIO CHICO a krajina je stále
stejná, jen v dáli se objevuje stolová hora CO. MESA. Zastavujeme v průsmyku
(KL15-A035), kde roste Maihuenia patagonica a Maihueniopsis darwinii. Asi 30 km
před INGENIERO JACOBACCI (KL15-A036) zastavujeme na průzkumnou obhlídku
a jsou zde. Konečně se zase po dlouhé době objevují kaktusy našeho zájmu. Dojeli
jsme do města, nabrali plnou nádrž benzínu. Stahují se černé mraky a v dáli prší.
Navíc fouká silný chladný vítr. Pro jistotu hledáme ve městě spaní. Kempink zde není
a hotely jsou plně obsazeny, až na jeden Grand hotel v centru města. Ubytování pro
všechny tři za 800 peso. Pokoj je pěkný, bereme to. Po hygieně jdeme dolů do
restaurace na pivo. Dali jsme si každý dvě „grande“ a šli jsme kolem 23. hodiny spát.
Pivo bylo nejdražší, jaké jsme doposud pili. Stav tachometru 96 469 km.

Austrocactus sp., před INGENIERO JACOBACCI, a jeho areola s trny, KL15-A036

Austrocactus sp., a Maihuenia patagonica, před INGENIERO JACOBACCI, KL15-A036

Neděle – 8. 11. 2015
Ráno vstáváme v 7.30 hodin. Těžká jsou opilcova rána. Vyrážíme do terénu v
8.20 hodin. Po ránu je dost chladno, je polojasno a slunko moc nechce z mraků
vykouknout. Směr je udán na R 23 - SAN CARLOS DE BARILOCHE přes menší
městečko COMALLO, asi 90 km. INGENIERO JACOBACCI je hornické město, v
okolí se těží diatomit, je to bílý kámen, který se drtí na prach a používá se
pravděpodobně do filtrů. Asi 25 km za městem INGENIERO JACOBACCI je náhodná
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zastávka (KL15-A037), roste zde zajímavý austrokaktus, ale je ho jen několik kusů,
některé chcíplé. Jedeme dále po RP 23. Zastavili jsme asi 10 km před COMALLO u
krásného kaňonu, tvořeného lávou. Všude kolem černé a hnědé kameny (KL15A038). Roste zde podle Jirky Austrocactus coxii, ale také Maihuenia patagonica.
Vyrážíme dále po 12. hodině. Asi 5 km před PILCANIYEU jsme prozkoumali kopec
po pravé straně, opět Austrocactus coxii (KL15-A039).

pohled na krajinu asi 5 km před PILCANIYEU

Austrocactus coxii (KL15-A039), 5 km před PILCANIYEU
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Po celé trase dnešní trasy se stavěla nová cesta. Zpočátku vedla také kolem
železniční trať, kterou jsme několikrát přejížděli. Za vesnicí PILCANIYEU VIEJO jsme
najeli na chvíli na krásnou asfaltku, aby po několika kilometrech opět nastoupila
prašná cesta. Prakticky dělají asi 200 km nové cesty najednou. Před BARILOCHE
jsme se stavili na kafe v restauraci u CERRO LEONES, kde jsme již byli v roce 2013.
Nad BARILOCHE jsme hledali Viola vulcanica, i když lokalitu známe dobře, nemohli
jsme ji zpočátku najít. Nakonec je Jirka objevil, byly ještě malé, asi teprve vylézají
ven (KL15-A040). Jsme tu na ně asi moc brzy. Blíží se večer, ale ještě máme čas
vyrazit na sever směr městečko CONFLUENCIA po RN 40. Jedeme kolem řeky RIO
LIMAY, nádherná krajina a u vody hodně rybářů. Je to zde turistická oblast. Řeka
tvoří hranici mezi provinciemi RIO NEGRO a NEUQUÉN. Kolem řeky jsou nádherná
zákoutí na kempování. Na jedno z nich zajíždíme, aby co nejméně foukalo. Je 18.30
hodin, což je správný čas na vaření a stavění stanu. Kolem řeky jsou fantastické
skalní útvary, prostě parádní krajina. Jak tak posedáváme v autě, protože sem tam
mírně spadne pár kapek, přihánějí se černější a černější mraky. Nakonec po 20.
hodině vyrážíme hledat místo do hotelu, který byl od řeky dobře vidět. Leží hned za
křižovatkou a mají dokonce volno. Bereme to za 980 peso i se snídaní pro všechny.
Venku už prší, zvládli jsme to na poslední chvíli. Zdá se, že po neděli v hotelu už
nikdo není, i když jsme si při příjezdu do hotelu všimli, že zde stálo jen několik aut.
Dali jsme si jedno pivo a šli provést večerní hygienu. Stav tachometru 96 738 km.

nádherné scenérie kolem řeky RIO LIMAY, pohled u vesnice CONFLUENCIA

Pondělí – 9. 11. 2015
Snídani máme objednanou na 8. hodinu, vstáváme o půl hodiny dříve,
abychom provedli klasickou hygienu. Vyrážíme v 8.40 hodin načepovat benzín, tady
je dost drahý za 13.25 peso. Křižovatka se nachází na soutoku řek RIO LIMAY a RIO
TRAFUL. Spali jsme v hotelu LA GRUTA DE LOS VIRGENES ve vesnici
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CONFLUENCIA. Vyrážíme dále na sever, směr JUNIN DE LOS ANDES. Před
městem jsme odbočili vlevo na polní cestu RP 23, ale hned na kraji je oznámení, že
most přes řeku RIO ALICURA není v provozu. Vylézáme na kopec, ale z kaktusů zde
nic není, potěšily jen kvetoucí pantoflíčky. S40 26.581 W70 40.224, 651 m. Otočili
jsme se a jeli zpět na hlavní cestu. Za hrází přehrady je odbočka na COLLON CURA,
kde chceme prozkoumat lokality, nově popsaného Austrocactus colloncurencis.
Kolem 10. hodiny se mraky roztrhaly a začíná být teplo. Zastavili jsme za mostem asi
1,5 km, kde jsme je našli, potvrdit to však musí květy, momentálně nekvetly (KL15A041). Společně zde roste Maihuenia patagonica. Jedeme dále kolem přehrady na
sever po RN 234, která je krásná asfaltová a hledáme další případné svahy. Okolní
krajina je tvořena světlými prachovci, jen občas se objevují vulkanické výlevy, na
kterých zpravidla rostou kaktusy. Zastavujeme na typové lokalitě Austrocactus
colloncurensis v údolí řeky COLLON CURA (KL15-A042). Nádherná lokalita, viděli
jsme rostliny i kvést, žlutě i s tmavšími konci okvětních lístků do oranžova až skoro
hnědé s červenou bliznou.

Austrocactus colloncurencis, v údolí řeky COLLON CURA (KL15-A042)

Austrocactus colloncurencis, typová lokalita nad řekou COLLON CURA, řez květu a areola s trny
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Austrocactus coxii (KL15-A043), u JUNIN DE LOS ANDES, rostoucí v prachu

Jedeme dále na sever. Zastavili jsme na malé lokalitě z roku 2010 u JUNIN
DE LOS ANDES, kde roste v prachu Austrocactus coxii (KL15-A043). Je vidět, že
tento druh roste na různých podložích, na skalách, ve štěrku, ale i jemném prachu.
Rostly zde zajímavé skalničky. Po 15. hodině jedeme dále k městu. V této oblasti se
všude práší, všechno je zaprášené, vítr prach zvedá a každé šlápnutí je dým prachu.
Ve městě jsme se stavili na pumpě na kafíčko. V 16. hodin bylo 24 °C o hodinu více
už jen 22 °C a foukal studený vítr. Za městem jsme odbočili na prašnou cestu a opět
nás cedule informuje, že most přes řeku není průjezdný. Jsme totiž na stejné cestě,
ale z druhé strany. Dojeli jsme asi 30 km do stejné úrovně dnešní lokality (KL15A042) Austrocactus colloncurensis, ale z druhé strany řeky. Cesta strašná, stále se
práší. Stavíme kolem 19. hodiny stan a Jirka se dal do vaření. Tradiční večeře, nudle
s masem a zeleninou. Po umytí nádobí jsme seděli v autě, kde nefoukal vítr a bylo
tam trochu tepleji. Po západu slunce se rychle ochlazuje a vítr chlad znásobuje.
Naštěstí mezi 20 a 21. hodinou vítr ustává a rychle se stmívá. Nejlepší je zalehnout
do teplých spacáků. Stav tachometru 96 954 km.
Úterý – 10. 11. 2015
Po ránu vůbec nefouká vítr a to je dobře, protože stan a auto je pokryté
námrazou. Uvnitř stanu jsou krystalky ledu, Franta nemohl v 6.30 hodin kvůli nim
otevřít zip. Slunce je však rychle rozpouští a začíná být stále tepleji. Zkušebně jsme
byli všichni v 6.30 hodin ze stanu venku, ale ještě na půl hodinky jsme zalezli do
tepla, než bude slunce výše. Kolem píská spousta ptáčků a vítají nás do nového
rána. Nad ránem projelo kolem nás auto, ale řidič ani nezatroubil. Vyrážíme v 9.
hodin zpět z místa spaní S40 07.958 W70 45.673, 632 m. Na tomto místě jsme
provedli průzkum terénu, Franta ještě večer a já o kousek dále hned ráno. Z kaktusů
zde nic neroste. Při zpáteční cestě zastavujeme u pěkné skalky (KL15-A044), na
druhé straně řeky, asi 5 km vzdálené, kde roste opět, pravděpodobně Austrocactus
colloncurensis. Bohužel jsme neviděli kvetoucí rostliny, ale větší poupata měla
červenou bliznu.
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ptáčci vítají nové ráno svým pronikavým zpěvem

nad skalami krouží kondor, který se dívá, co hledáme v jeho revíru

V tomto zapomenutém údolí chovají farmáři býky na chov, jsou to pěkní
mackové. Po cestě, pěkně v dáli se nám ukázal vulkán LANIN, tak jsme si ho vyfotili
asi ze 70. km vzdálenosti. Po prašné cestě RP 49, na místo spaní jsme si zajeli 43
km. Dojeli jsme zpět na hlavní asfaltku RN 234 a vyrážíme hned na kopec vedle
cesty, což je asi 10 km od JUNIN DE LOS ANDES, u řeky CURRUHUE. (KL15A045), kde roste Austrocactus coxii, je to naše stará, známá lokalita. Jedeme do
města nabrat benzín, případně něco sníst. Je po 12. hodině, od rána je obloha jako
vymetená, krásně modrá a začíná být příliš horko. Než jsme všechno nakoupili a
vyjeli z města, bylo 13. hodin. Za městem jsme se pustili do grilovaného kuřete,
každý měl k dispozici jednu půlku. Po dlouhém půstu jsem se přežral. Vyrážíme ve
14. hodin na delší přesun do PIEDRA DEL AGUILA, kde těsně před městem je
odbočka vpravo. Rozhodli jsme se pro rychlejší asfaltovou cestu RN 40 a následně
po RN 237. Poslední fáze je odbočka k přehradě DIGUE PIEDRA DEL AGUILA,
zjistit, zda tam roste Austrocactus bertinii. Na RN 237 jsme zastavili na odpočívadle
hned pod stromem, aby si Jirka mohl vhodit 20 minut spánku.
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nádherný nový druh Austrocactus sp., u PIEDRO DEL AGUILA, KL15-A047 a KL15-A048

Na svahu rostly Maihuenia patagonica s bílými květy a zajímavý Austrocactus
sp., který je silně vytrněný, tmavé i žluté trny. Bohužel nekvetl (KL15-A046). V 17.45
hodin jsme odbočili na cestu k přehradě a kousek dále na svahu rostou zajímavé
Austrocactus sp.n., (KL15-A047). Jsou většinou tmavě vytrněné a objevují se i žluté
květy. Velké trsovité rostliny bohužel nekvetly. Uvedené názvy nových austráčů, jsou
zde uvedeny z recese a neměly by být brány vážně. Vracíme se zpět. Vjeli jsme do
města PIEDRO DEL AGUILA a hledáme kempink. Ten je za městem asi 3 km, je
otevřený, ale ještě není plně v provozu. Důležité je, že zde můžeme postavit stan. Na
velmi úspěšný den připíjíme dvěma kalíšky slivovice. Ještě v 19.30 hodin je stále
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velké vedro. Vaření dnes nebude, neboť jsme ještě nyní nacpaní z odpoledního
kuřete. V dáli na druhém břehu přehrady spustily večerní koncert žáby. Stav
tachometru v kempu 97 224 km. Nedaleko nás si postavila stan nějaká cyklistka, to
ještě netuší, že se nevyspí, když kluci spustí svůj dvojhlas na téma chrápání. Žáby
kvákaly celou noc, přestaly až kolem 6. hodiny se svítáním. Nevím, čím to je, ale
kluci v noci ani moc nechrápali, že by to bylo tím, že se prostě konečně najedli?
Závěr – chrápe jen hladový člověk.

Austrocactus sp., u PIEDRO DEL AGUILA, KL15-A048

krásný západ slunce v kempinku u PIEDRO DEL AGUILA, na vodní hladině plavalo spoustu ptactva
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pštros na lokalitě LAGUNA DEL PELUDO, KL15-A046, kde roste Maih. patagonica a Austrocactus sp.

Středa – 11. 11. 2015
Ráno se klukům ze stanu moc nechce, vstávali po 7.30 hodin, já už půl hodiny
přešlapoval kolem stanu a okolí. Obloha opět bez mráčků, modrá, jen občas větřík.
Jen ptáci vřeští už od rána. Po snídani, hygieně a sbalení věcí vyrážíme po 9.00.
hodině. Zajeli jsme asi 2 km za kempink (KL15-A048), byly zde stejné, jako na
minulé lokalitě. Vracíme se zpět do města, v 10. hodin je horko jako hrom. Nad
údolím krouží hejna kondorů, hnízdí na skalách kolem údolí. Podařilo se nafotit
sedící kondory na stromě. Franta nafotil i papoušky. Vůbec, zde u vody se nachází
velký počet různých druhů ptactva. U hráze rostou stejné kaktusy jako u kempu S40
00.426 W69 58.860, 470 m. Ani nejdeme na lokalitu, rostou hned u cesty. Odbočka
na přehradní hráz je u patníku 1433 km. Tato hráz se jmenuje DIGUE PICHI PICUN
LEUFÚ a je součástí celé řady soustavy hrází na řece RIO LIMAY. Vracíme se do
města PIEDRA DEL AGUILA načepovat benzín, neboť nás čeká opět zdlouhavý
přesun na JUNIN DE LOS ANDES. Na pumpě jsme si dali kafíčko v 12.30 hodin je
zde 30 °C a slunce praží. Jirka si koupil krásnou bundu, která na mně byla malá, s
nápisem PATAGONIA. Jirka zastavil na včerejší lokalitě pod stromem (KL15-046),
aby si nafotil austráče, které jsme objevili, když spal na odpočívadle, provizorně jsme
je nazvali Austrocactus sp. frydlii. My jsme si zatím dali banán, je totiž 13.30 hodin.
Hlad je svinstvo a tak si dáváme ještě housku se sýrem a cibulí. Ve stínu pod
stromem je příjemně. Po 14. hodině pokračujeme v cestě po RN 237 a následně
odbočujeme na RN 40, asi 30 km před JUNIN DE LOS ANDES je odbočka na město
ZAPALA, vzdáleného od křižovatky 175 km. My však jedeme jen do CATAN LIL,
který je vzdálený asi 40 km. Za vesnicí S39 43.180 W70 33.896, 859 m jsme zastavili
na průzkumnou prohlídku kopce. Roste zde hlavně Maihueniopsis darwinii a
Maihuenia patagonica, z austrokaktusů nic. V 16.30 hodin pokračujeme v cestě, ani
neznačím bod GPS. Kopec je tvořen z lávových kamenů a skalek hnědé barvy. Vrátili
jsme se do JUNIN DE LOS ANDES načepovat benzín. Jelikož bylo příliš horko, zajeli
jsme na pivo. Pak už jsme jeli v 19. hodin hledat kempink, který byl za městem. V
celé oblasti se hodně práší, kolikrát se nedá ani pořádně dýchat, prostě horší jak na
šachtě. Při odbočce do kempu nás stavějí, dnes už po druhé, policajti a chtějí vše
vědět, asi někoho hledají. Vždy to dobře dopadne a jedeme dál. Před 19.30 hodin
jsme dorazili do kempu 90 x 3 = 270 peso pro všechny. Je to pěkné místo u řeky, už
zde kempují nějací rybáři. Jirka vaří polévku a my stavíme stan. Konečně se
ochlazuje, díky zapadajícímu slunci už není takové vedro a ve stínu je fajn. Všichni
jsme se okoupali v čisté, teplé vodě, protékající řeky. Franta vybírá do pokladny po
500 peso. Stav tachometru 97 536 km.
KL
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Z našich sbírek
Ing. Vítězslav Langer
Kdo by neznal pěstitele kaktusů Ing. Vítězslava Langera. Dlouhé roky bydlel
v Havířově - Suché, nyní bydlí v Dětmarovicích. Zde si postavil na zahradě pěkný
polykarbonátový skleník, kde si celou sbírku ze starého skleníku v Havířově převezl.

Ing. Vítězslav Langer ve svém novém skleníku

pohled na nádherně upravenou zahradu
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několik pohledů do skleníku, na nádhernou sbírku kaktusů, 2016

Kromě perfektní sbírky kaktusů a jiných sukulentů, je upravena i celá zahrada,
kde můžeme vidět spoustu čarodějníků, skalniček nebo i zimovzdorných kaktusů. Na
prvý pohled do sbírky, můžeme vidět především staré kusy mexických kaktusů, ale
můžeme zde spatřit i kytičky z jiných lokalit. Víťa procestoval několik zemí, kde
rostou kaktusy, například se podíval do Mexika, USA, Argentiny, některé země
navštívil i vícekrát. Zajímavé přednášky přednesl i z cest po Číně, Madeiře apod.
Zajímavé, poutavé vyprávění, doplněné jeho specifickým humorem, a pěknými
obrázky, upoutalo vždy všechny přítomné. Chcete-li se do sbírky Ing. Vítězslava
Langera podívat, musíte se předem na návštěvu domluvit. Přejeme Víťovi ještě
hodně pěstitelských úspěchů, aby mu kytičky dělaly jen radost a potěšení.
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Informace
-------

25. 3. 2017 - sympozium Praha, Velký sál Obvodního úřadu Praha 8 Libeň, Zenklova 43/8 –
výstup z metra trasy B stanice Palmovka
přednáška 3. 4. 2017 – RNDr. Martin Švidrnoch Ph.D. - Chile
přednáška 2. 5. 2017 – Ing. Jaromír Chvastek - jižní Afrika 2016

---

DÚLEŽITÉ UPOZORNÉNÍ !!!!
přednáška v květnu se přesouvá na první úterý dne 2. 5. 2017, z důvodu
státních svátků ve dnech 1. 5. 2017 a 8. 5. 2017.

---

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

---------

Obrázky našich členů
Sulcorebutia mariana Swoboda 1989
V roce 1989 popsal rakouský kaktusář Heinz Swoboda v holadském časopise Succulenta novou
Sulcorebutia mariana. Od té doby nalezlo tyto rostlinky několik cestovatelů, kteří se pěstováním sulek
zabývají. Kolem Arani je několik lokalit Sulcorebutia mariana či Sulc. steinbachii, nad městem dále
roste Parodia schwebsiana var. apllanata nebo Weingartia jarmilae. Pěkná lokalita. Rostlina na
obrázku je ze semen VJ 041. (foto František Frýdl)

Rhipsalis elliptica Lindberg 1890
Epifytní druh patří mezi endemity jižní Brazílie, je rozšířen ve státech Minas Gerais, Rio de Janeiro,
Sao Paulo, Paraná, Santa Catalina. Vyskytuje se od hladiny moře až do výšky 2000 m. Články mají
plochý eliptický tvar. Malé květy vyrůstají z boků listů. Hojně pěstovaný druh ve sbírkách. (foto KL)

Sulcorebutia veronikae Halda, Heřtus & Horáček 2000
Kolem města Arami, 3273 m, roste další druh Sulcorebutia veronikae. Zde ji sbíral i Horáček, z jehož
semen pod číslem LH 1170 je vyobrazená rostlina na obrázku. Název tohoto druhu je zpochybňován,
je ztotožňován se Sulcorebutia kruegerii var. hoffmannii. Bohatě kvetoucí rostlina nečiní žádné
pěstitelské problémy, pokud dodržíme základní pěstitelské pokyny. (foto František Frýdl)

Adresy autorů:
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz
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