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Opuntia basilaris Engelm. & J. M. Bigelow - Descr. Cact. iv. 48, 1856.

Z naší činnosti
Poslední schůzka před prázdninami se konala dne 5. 6. 2017. Po
organizačních záležitostech se ujal slova Lumír Král, aby ukázal obrázky ze
své poslední cesty po Bolivii, která se uskutečnila v únoru a březnu letošního roku.
Původní cesta byla naplánovaná do Bolivie a Peru, bohužel do Peru nám nepustili
auto z půjčovny přes hranici. Po vyřízení povolení jsme bez problému mohli jet
z Bolivie do Chile. Přednáška se tentokrát zabývala jen cestou po Bolivii, část o Chile
si necháme někdy na podzim. Do Bolivie se jezdí především na sulkorebutie,
weingartie, lobivie nebo gymna. Měli jsme v plánu vidět letmý průřez těmito rody, což
se povedlo. Já chtěl vidět zvláště Gymnocalycium armatum na nalezišti, na obrázcích
byla ukázána celá variabilita druhu od světlých až po černé trny. Být v Bolivii a
nevidět sulky, weingartie, lobivie apod., by byla totální chyba. Bohužel návštěva
v únoru a březnu není pro tyto druhy zrovna nejvhodnější. Rostliny nekvetou a
semena už jsou také pryč. Přesto u jiných druhů nějaké květy byly, zvláště pak na
horách kvetly nádherné skalničky. Kromě kaktusů jsme viděli staré indiánské ruiny
Tiwanaku, stopy dinosaurů nebo několik nádherných přírodních památek, např. Valle
de la Luna nad hlavním městem La Paz. Pěkných zážitků bylo hodně a dobrá parta
spolucestujících byla zárukou úspěšné cesty.

Obrázky našich členů
Opuntia basilaris Engelm. & Bigelow 1856
Krásná opuncie s modrou epidermis, prakticky bez trnů, ale velkými růžově fialovými květy, to je
prostě parárada. Mám pár rostlin, dokonce jedna se žlutými květy, v areálu rozšíření se totiž nacházejí
3 - 4 variety. Tyto opuncie jsem získal před mnoha léty od Ing. Josefa Odehnala z Brna. Celou dobu
byly rostliny pěstovány venku bez topení. Opuntia basilaris pochází z jihozápadu USA (Kalifornii,
Nevadě, Utahu, Arizoně) a v severním Mexiku (Sonora). Roste na suchých písčitých půdách a na
skalnatých svazích, ve stepích, společenstvu chaparral, ve světlých lesích s převahou borovice a
jalovce; v pásmu od hladiny moře až do nadmořské výšky 1800 m. Opuncie tvořící trsy, vysoké až 40
cm. Články jsou zploštělé, kopisťovité až široce vejčité nebo téměř okrouhlé, 5 - 22 × 2 - 14 cm velké,
pokožka je sametově matná, s papilami nebo drobně pýřitá, vzácně lysá, modrozelená až žlutozelená,
někdy purpurově naběhlá. Areoly po 4 - 16 jsou uspořádané v diagonálních řadách napříč středovými
segmenty, vlnaté bíle až hnědožlutě, většinou bez trnů. Glochidy jsou početné, asi 3 mm dlouhé, žluté,
červenohnědé až tmavohnědé. Květy mají průměr 5 - 7,5 cm, vnitřní okvětní lístky jsou 25 - 40 mm
dlouhé, růžové až fialové. Plody jsou 20 - 40 × 15 - 23 m velké, nesoucími glochidie. Semena jsou
okrouhlá, o průměru asi 6 mm. Pěstování nečiní ve sbírkách žádné problémy.

Sinningia tubiflora Fritsch 1894

Loni jsem představil v Ostníku několik druhů rodu Sinningia, kde jsem uvedl, že mi doposud
nevykvetla Sinningia tubiflora. Dnes to musím napravit. Vykvetlo mi hned několik semenáčků, které
jsem dostal z výsevu peruánských semen od Konrada Meissnera z Německa. Je to malá vzpomínka
na skvělého pěstitele kaktusů i jiných rostlin, bohužel poděkování Konrádovi mohu poslat už jen do
nebíčka. Sinningia tubiflora má největší květy, které jsem u sinningií nafotil. Bílé květy, s trubkami o
délce 8 - 10 cm vyrostly na stvolu dlouhém 70 - 80 cm. První květy vyrostly v polovině července, kdy
ještě nebylo takové vedro, když vykvetly další rostliny. Možná proto byly první květy delší až kolem 10
cm, zatím co rostliny kvetoucí až začátkem srpna, kdy byly teploty přes 30 °C, měly trubky květů jen
asi 8 cm, květů ovšem bylo více. V zemi se vytváří hlízky, z kterých po zimě vyrazí nové výhony. Na
zimu výhony uschnou. Zpočátku se na jaře objeví první listy a následně vyrazí stvol, na kterém vyroste
několik květů. Je to pěkná pokojová rostlina, která se dá úspěšně pěstovat s kaktusy ve skleníku.
Hlízy by neměly v zimě promrznout, nejlépe uchovat při teplotě 12 - 15 °C zcela po suchu.

Výstava kaktusů 2017
Ve dnech 7. - 9. 6. 2017 proběhla ve Stanici přírodovědců v Porubě naše
výstava kaktusů a jiných sukulentů. Tentokrát své rostliny přivezlo ukázat sedm
pěstitelů: Frýdl, Grygar, Klouda, Lichý, Poratzký, Potyka a Válek. Vystaveno bylo asi
600 rostlin, bez jakékoliv specializace. Převládaly především rody Gymnocalycium,
Mammillaria, Astrophytum, Mediolobivia, Melocactus, Lobivia a další zajímavé
kaktusy. Nechyběla ani pěkná kolekce sukulentních či kaudexních rostlin. Výstavu
navštívilo přibližně stejný počet návštěvníků jako loni, tj. asi 160 platících osob. Dále
se výstavy zúčastnilo několik školních a mateřských tříd, v počtu asi 120 dětí. Během
posledních let chodí na výstavy prakticky stejní lidé, kteří se zabývají pěstováním
kaktusů či jiných sukulentů. Bohužel tito lidé nechtějí být organizováni a na schůzku
do Klubu nedocházejí i když jsou každým rokem zváni. Výstava kaktusů není zrovna
velká, ale je pěkná, ale hlavně je naše. Děkujeme všem vystavovatelům a přátelům
při zajištění zdárného průběhu výstavy.

polední pauza na výstavě kaktusů, zleva: Jaroslav Vích, Bedřich Lichý, Pavel Klouda, Jan Tobiáš,
Miloš Poratzký, Josef Achrer, František Frýdl

Slovenská delegace na výstavě, vpředu Milan Janík, vpravo: rostliny z prodeje
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Pobeskydí 2017
Tradičně poslední víkend v červnu, se konalo setkání kaktusářů, známé jako
POBESKYDÍ, tentokrát proběhlo ve dnech 23. - 25. 6. 2017 v Havířově, hotel Rudolf.
Počasí nám přálo, přesto přijelo málo účastníků, přibližně stejně jako loni, tj. kolem
80 účastníků. Většina účastníků přijela v sobotu ráno „na otočku“.

Thiele Herbert (D) - parodie

Procházka Jaroslav (CZ) - gymna z Uritorco

Schädlich Volker (D) - gymna Paraguaye

Chvastek Jaromír (CZ) - jižní Afrika 2016

Bercht Ludwig (NL) - Frailea

Tvrdíková Petruše (CZ) - moji chlapy na cestách
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Ritz Petr (CZ) - Bolivie 2016

Matuszewski Grzegorz (PL) - Mexiko

poděkování patří Jiřímu Kolaříkovi (CZ) za kvalitní překlady z němčiny

Sobotní program byl kvalitní, a přednášky opravdu pěkné. Dopoledne se
představili jen tři přednášející. Po obědě následoval blok pěti prezentací našich i
zahraničních hostů. Letos za přednášky poděkoval a upomínkové předměty předával
sám předseda Klubu kaktusářů v Ostravě - Lumír Král.
Přednášky na Pobeskydí 2017:
Thiele Herbert (D) - Parodia
Chvastek Jaromír (CZ) - jižní Afrika 2016
Procházka Jaroslav (CZ) - gymna z Uritorco
Bercht Ludwig (NL) - Frailea

Schädlich Volker (D) - gymna Paraguaye
Tvrdíková Petruše CZ - moji chlapy na cestách
Ritz Petr (CZ) - Bolivie 2016
Matuszewski Grzegorz (PL) - Mexiko

Setkání proběhlo v krásném hotelovém prostředí, v přátelském duchu, za což
musíme poděkovat personálu hotelu a ostravským pořadatelům, zvláště panu Čípovi.
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Variabilita Echinopsis (Lobivia) aurea Br. & R.
Častým druhem objevujícím se na lokalitách kaktusů v Argentině je Echinopsis
aurea, starší kaktusáři jej znají spíše jako Lobivia aurea. Velký areál rozšíření druhu,
znamená i značnou variabilitu, je popsáno hned několik variet. Rozdíly můžeme najít
jak ve vytrnění, tak barvě květu. Většina zurčí kvete žlutými květy, ale můžeme vidět i
květy bílé nebo červené. Vytrnění může být řídké s krátkými trny či hustější s trny
dlouhými, tmavými či světlými. Často je variabilita závislá na geologických
podmínkách, kde rostliny rostou. To už je ráj pro autory popisů, kteří využívají situace
a uvádějí nové formy, variety či subspecie. Ty se však často objevují společně na
jenom svahu či kopci. Projel jsem Argentinu několikrát a mohu potvrdit, jak variabilní
Echinopsis aurea může být. Po cestě v roce 2007 jsem provedl výsevy, kde se
variabilita Echinopsis aurea potvrdila i na malých semenáčcích, třeba i z jedné
lokality. Na obrázcích jsou semenáčky z 9 navštívených lokalit:
KL07-008/022
KL07-014/039
KL07-017/051
KL07-027/081
KL07-055/203
KL07-090/351
KL07-099/385
KL07-100/390
KL07-103/410

Cordoba, mezi Achiras a Punilla, 958 m
San Luis, před San Jose od La Toma, 990 m
San Luis, 17 km od La Toma, Rio Conlara, 990 m
San Luis, Cruz Brillante, 1320 m
SL, Las Chaňares, 7 km jih. vých. na Los Durazlitos, 730 m
Cordoba, severně Los Algolobos, 644 m
Cordoba, Caspi Chucuňa, na křižovatce, 688 m
Cordoba, Peteo Nuevo, La Machadilla, 544 m
La Rioja, Charrizal jižně, 639 m
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Všechny lobivie byly převedeny do rodu Echinopsis, ale seznam variet a
subsp. zůstal prakticky stejný, ať byly vedeny jako lobivie nebo nyní jako echinopsis,
jen se změnil autor revize. Většinu variet Lobivia aurea přeřadil do rodu Echinopsis,
náš známý kaktusář pan Jaroslav Ullmann. Jarda pracoval dlouhá léta v Botanické
zahradě na Slupi, a jeho specialitou byly právě echinopsisy. Podíváme se na citace,
které se během let u Echinopsis aurea objevily. Prakticky je to kolem 10 variet a další
subsp. Semenáčky na obrázcích jsou nafoceny v roce 2014 a některé už v tuto dobu
začaly kvést.
Echinopsis aurea Britton & Rose - The Cactaceae 3: 74, 1922.
Echinopsis aurea subsp. albiflora (Rausch) Lodé - Cact.-Avent. Int. 98 (Suppl.): 3, 2013.
Echinopsis aurea var. albiflora (Rausch) J. Ullmann - Kaktusy (Brno) 26(1): 7, 1990.
Echinopsis aurea var. callochrysea (F. Ritter) J. Ullmann - Kaktusy (Brno) 26(1): 7, 1990.
Echinopsis aurea var. catamarcensis (F. Ritter) J. Ullmann - Kaktusy (Brno) 26(1): 7, 1990.
Echinopsis aurea var. depressicostata (F. Ritter) J. Ullmann - Kaktusy (Brno) 26(1): 7, 1990.
Echinopsis aurea subsp. dobeana (Dölz) Lodé - Cact.-Avent. Int. 98(Suppl.): 3, 2013.
Echinopsis aurea var. dobeana (Dölz) J. Ullmann - Kaktusy (Brno) 26(1): 7, 1990.
Echinopsis aurea var. fallax (Oehme) J. Ullmann - Kaktusy (Brno) 26(1): 7, 1990.
Echinopsis aurea subsp. fallax (Oehme) M. Lowry - Cactaceae Syst. Init. 19: 11, 2005.
Echinopsis aurea var. lariojensis (F. Ritter) J. Ullmann - Kaktusy (Brno) 26(1): 7, 1990.
Echinopsis aurea var. quinesensis Rausch - Kakteen And. Sukk. 16: 214, 1965.
Echinopsis aurea subsp. shaferi (Britton & Rose) M. Lowry - Cactaceae Syst. Init. 19: 11, 2005.
Echinopsis aurea var. sierragrandensis (Rausch) J. Lambert - Succulenta (N) 67(9): 182, 1988.
Echinopsis aurea var. tortuosa (Rausch) J. Ullmann - Kaktusy (Brno) 26(1): 7, 1990.
Lobivia aurea var. elegans Backeb. - Kakteen-Freunde 3: 86, 1934.

KL07-008/022
KL07-008/022
KL07-014/039

Cordoba, mezi Achiras a Punilla, 958 m
Cordoba, mezi Achiras a Punilla, 958 m
San Luis, před San Jose od La Toma, 990 m

KL07-017/051
KL07-027/081
KL07-027/081

San Luis, 17 km od La Toma, Rio Conlara, 990 m
San Luis, Cruz Brillante, 1320 m
San Luis, Cruz Brillante, 1320 m
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KL07-027/081
KL07-027/081
KL07-055/203

San Luis, Cruz Brillante, 1320 m
San Luis, Cruz Brillante, 1320 m
San Luis, Las Chaňares, 7 km jih.vých. na Los Durazlitos, 730 m

KL07-055/203
KL07-090/351
KL07-090/351

San Luis, Las Chaňares, 7 km jih.vých. na Los Durazlitos, 730 m
Cordoba, severně Los Algolobos, 644 m
Cordoba, severně Los Algolobos, 644 m

KL07-099/385
KL07-099/385
KL07-100/390

Cordoba, Caspi Chucuňa, na křižovatce, 688 m
Cordoba, Caspi Chucuňa, na křižovatce, 688 m
Cordoba, Peteo Nuevo, La Machadilla, 544 m

Jednotlivý stonek je kulovitý, později sloupkovitý, později může být rostlina
odnožující. Variety se liší počtem a tvarem žeber, tvarem areol, počtem okrajových a
středových trnů a jejich délkou, tvarem i barvou jednotlivé druhy varírují v široké
škále. Ochlupená poupata se objevují na bočních areolách, která se postupně
vzpřimují a protahují se v dlouhou ochmýřenou trubku vlastního květu, dlouhou až 10
cm, o průměru až 8 cm. Většina variet kvete žlutě, najdou se však i variety s bílými či
červenými květy. Plody kulovité až podlouhlé, dužnaté, semena matná, černá.
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KL07-100/390
KL07-100/390
KL07-100/390

Cordoba, Peteo Nuevo, La Machadilla, 544 m
Cordoba, Peteo Nuevo, La Machadilla, 544 m
Cordoba, Peteo Nuevo, La Machadilla, 544 m

KL07-103/410
KL07-103/410
KL08-068

La Rioja, Charrizal jižně, 639 m
La Rioja, Charrizal jižně, 639 m
Hualco, 1313 m

Varieta albiflora je až 20 cm vysoká a 6 cm silná, trochu odnožující, se 7 cm
dlouhými, bílými květy. Domovinou je severní Sierra de Cordoba, Piedrita Blanca,
Cordoba, 500 m. Varieta dobeana vytváří jednotlivý nebo málo odnožující, kulatý
stonek, až 5 cm v průměru, s tvrdým a většinou pestrým otrněním, červené květy 6 8 cm dlouhé. Varieta fallax je stejně jako ostatní variety velmi proměnlivá jak v počtu,
barvě, i délce trnů, velikosti stonku i květů. Proměnlivá je též i barva květů v různých
odstínech žluté. Vyskytuje se v provincii Salta, v Sierra de Malanzan ve výškách
kolem 1500 m. Další variety se odlišují především odlišným vytrněním, různými
odstíny žlutých květů a od sebe vzdálenými výskyty lokalit.
Pěstování nečiní větších potíží. Doporučuje se velmi propustný, humózní
substrát, dostatečně výživný. Mají rády slunečné a vzdušné stanoviště s dostatečnou
zálivkou a častým rosením. Suché, chladné a světlé přezimování při teplotách kolem
5 - 8 °C je základem úspěšného a opakovaného kvetení.
Variabilita Echinopsis leucantha
Pro zajímavost uvádím druhý nejrozšířenější echinopsis v Argentině,
Echinopsis leucantha. Ten je podstatně větší než Echinospis aurea. Na lokalitách
jsem viděl až metrové rostliny, ne všechny však této výšky dosahují. I vytrnění bývá
odlišné, některé mají trny řidší, jiné jsou do trnů hustě zabaleny. Trny jsou navíc
zahnuté, nebo různě pokroucené. Květy jsou podstatně větší, až 20 cm dlouhé, bílé.
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Echinopsis leucantha (Gillies ex Salm-Dyck) Walpers - Repert. Bot. Syst. ii. 324, 1843.
Echinopsis leucantha K. Schum. - Nat. Pflanzenfam. [Engler & Prantl] iii. 6a, 184, 1894.
Echinopsis leucantha var. brasiliensis Speg. - Anales Soc. Ci. Argent. 99: 120, 1925.
Echinopsis leucantha var. volliana Backeb. - Descr. Cact. Nov. 28, 1956.

Stonek kulovitý, krátce válcovitý až 30 - 50 cm vysoký, 15 cm široký, epidermis
matně zelená až šedozelená. Žeber 14 - 16, přímá, 15 mm vysoká, areoly 15 mm od
sebe vzdálené, kruhovité, 7 mm široké, se žlutavou plstí. Okrajových trnů 9 - 10, až
2,5 cm dlouhé, šídlovité, žlutohnědé; středový trn 1, více než 5 cm dlouhý, nahoru
zahnutý, hnědý s tmavší špičkou. Květy boční, 17 - 20 cm dlouhé, 100 mm široké,
bílé.

KL07-049/173
KL07-045/150
KL07-071/262

San Luis, Lujan, 8 km jižně, 662 m
San Luis, San Pedro, 2 km severně, 782 m
Cordoba, Villa de Soto, 564 m
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Rostlině prospívá umístění na teplém a polostinné místo ve skleníku. V době
vegetace nesnáší přeschnutí substrátu a prospívá ji jednou či dvakrát rozbahnit
substrát. V zimě vyžaduje kolem 10 - 12 °C. Roste na rozsáhlém území v provinciích
San Luis, Cordoba, Mendoza a La Rioja.
Byly popsány dvě variety: var. brasiliensis Speg. s tělem jen 15 cm vysokým
a jedním středovým trnem až 7 cm dlouhým. Pochází z jižní Brazílie.
a var. volliana, široce kulovitá, popsal ji Backeberg. Dále se odlišuje menším počtem
žeber (10 - 11) a krátkým květem. Na jednotlivých lokalitách tvoří odlišné formy
vzrůstem, počtem žeber i trnů. Některé tyto odchylky byly popsány jako druhy, např.:
E. intricatissima, spegazziniana, melanopotamica, dnes jsou některými autory
chápány jako synonyma nebo variety E. leucantha, rhodotricha, meyeri nebo E.
chacoana, které vykazují stejné nasazení tyčinek a stejný typ semen, patřící do
blízkého příbuzenstva.

Naši jubilanti
V září oslaví kulaté výročí 70 let náš dlouholetý pěstitel pan Antonín Kupka.
Kaktusy začal pěstovat už koncem šedesátých let, kdy jej ovlivnil a přivedl mezi
kaktusáře, pan Emil Zavadil. Od svých kaktusářských začátků byl členem tehdejšího
porubského kroužku, kde jsme se občas potkávali. Tonda se nespecializuje na žádný
rod kaktusů, ve sbírce můžeme najít různé zajímavé druhy. Od roku 1985 se vrhnul
na pěstování skalniček, dnes jsou společně s manželkou význační odborníci v jejich
pěstování. Prakticky celá zahrada je jedna velká skalka, se spoustou nádherných
malých rostlinek, čarovějníků a jiných okrasných stromků. Po krajích zahrady jsou
stoly a pařeniště s kaktusy. Tonda sbírá i jiné předměty s kaktusářskou tématikou,
jako známky, odznaky apod. I když Toníček oslaví sedmdesát let, je stále aktivní
sportovec, například hraje tenis nebo jezdí na hory lyžovat.

František Frýdl a Antonín Kupka při opékání špekáčků, setkání ostravských kaktusářů, 28. 7. 2017
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Lumír Král a Antoním Kupka na jeho zahradě, 19. 4. 2014

Obsáhlý článek o sbírce Tondy Kupky si můžete přečíst v říjnovém čísle
Ostníku 2016. Přejeme našemu jubilantu do dalších let hodně zdraví, štěstí,
pěstitelských úspěchů s kaktusy i skalničkami. Závidím mu jeho pracovní elán,
kterým dodává sílu i jiným přátelům, tak ať mu ještě dlouho vydrží.

Andrzej Mucha - in memoriam
1945 - 2017

V polovině července nás zastihla smutná zpráva, že nás
navždy opustil známý polský kaktusář, pan Andrzej
Mucha. Ještě 29. 4. 2017 měl přednášku na setkání
kaktusářů v Ustroni a nic nenasvědčovalo, že má nějaké
zdravotní problémy. Dokonce se chystal na další cestu do
Bolivie, avšak zákeřná nemoc byla rychlejší. Andrzej byl
velmi dobrý kamarád, který se specializoval na pěstování
rodu Parodia. Podnikl několik cest na lokality v Peru,
Bolivii či Argentině, kde studoval jejich přírodní výskyt. Byl
velký propagátor parodií, psal o nich články, předváděl
prezentace, a kdykoliv pomohl s určováním jejich druhů.
Od r. 1995 přijížděl s celou skupinou polských kaktusářů
pravidelně na naše Pobeskydí, kde měl také přednášky.
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Andrzej Mucha na lokalitě Parodia maxima

vlevo: Andrzej Mucha u svých kvetoucích parodií, vpravo: Walter Rausch mu ukazuje Parodii uhligiana

Prakticky jsme se vídávali 2 - 4 x ročně na různých kaktusářských akcích.
Když jsem organizoval pro polské kaktusáře zájezdy do českých sbírek, strávili jsme
spolu i několik dnů. Měli jsme společný i jiný zájem, oba jsme měli rádi rockovou
hudbu, o které jsme si dlouze povídali. I když měl už přes sedmdesát let, chodil na
koncerty metalových skupin, ale nejbližší mu byl blues. S mladými lidmi se cítil dobře,
takže i jeho duše byla stále mladá.
Odešel milý, přátelský člověk, který nám bude chybět. Polští kaktusáři ztrácí
vynikajícího znalce kaktusů a skvělého, bezproblémového parťáka na cesty. Nikdy
nezapomeneme.
Čest jeho památce !
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Okurková sezóna

odpolední posezení ostravských kaktusářů na zahradě, 28. 7. 2017

zleva: Frýdl, Dobiáš, Kaleta, Soukup, Wilk, Achrer, Doubrava, Poratzký, Kupka, Válek, Gela

Pavel Válek s kytarou má dobré posluchače, vlevo: Lichý Petr, Wilk, Soukup, Frýdl

Většina posledních setkání ostravských kaktusářů proběhla v Kyjovicích, ve
sbírce Lichých, které se konalo většinou v sobotu dopoledne. Po prohlídce sbírky a
krátké diskuzi, se přátelé rozjeli domů na oběd. Poslední setkání dne 28. 7. 2017
proběhlo ve sbírce Lumíra Krále v odpoledních hodinách, takže nikdo, nikam
nespěchal a mohli jsme posedět déle. Hodně dlouho jsme se domlouvali, ale nikdy
se nenašel vhodný termín pro všechny přátelé. Všechno vyřešil František Frýdl, který
za mnou na zahradu občas přijede. Naposledy přijel udělat nové schody do chatky a
říká: teď bychom mohli konečně udělat kolaudaci. Říkám: jasně, obvoláme všechny a
další týden to rozjedeme. To by však nebyl František, který prohlásil: na co to
odkládat, sejdeme se hned v pátek za dva dny. Nažhavili jsme telefony, zapojili
internet a pak už to šlo jako lavina. Rychlá akce, dobrá akce, díky Františku. V pátek
odpoledne sice někteří přátelé odjíždí na chalupy či chaty, ale během odpoledne se
nás nakonec sešlo asi kolem 15 členů. K dobré náladě posloužilo i drobné
občerstvení. K večeru si každý mohl opékat špekáčky, vzpomněli jsme tak na dávná
léta u ohníčku. K tomu nám na kytaru zahrál pár trampských písní Pavel Válek.
Škoda, že se začalo brzy stmívat. Rozcházeli jsme se dlouho do noci. Děkuji všem
přátelům, kteří si udělali čas a přišli posedět, pokecat si v době okurkové sezóny.
Všichni se shodli, že bychom měli podobnou akci zopakovat.
KL
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Informace
-------

2. 10. 2017 - Lumír Král - Chile 2017
6. 11. 2017 - Ing. Petr Lichý - pěstitelské rady a zkušenosti
pátek 8. 12. 2017 - Mikulášská schůze, restaurace Oáza, 16. hodin

---

30. 9. 2017 - Zamykání sezóny v Chrudimi. Tradiční setkání kaktusářů z celé republiky a
okolních zemí, tradičně poslední sobotu v září, od 8. hodin budou otevřeny skleníky u
Pavlíčků - 10% sleva na rostliny, občerstvení. Dopoledne začíná burza rostlin od 10 do 14
hod. v sále jídelny bývalé Transporty. Odpolední program od 14.30 hod s mini přednáškami v
důstojném prostředí Spolkového domu v Chrudimi, večer Cactus párty.
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

-----------

Nabídka, poptávka
Nabídka přímo od výrobce květináčů. Určitě by se vyplatilo vzít 8x8 a 10x10, byly by
o víc než 2 Kč/kus levnější. Při 500 kusech to dělá víc než tisícovku.
Rozměr / výška – bez DPH
4x4 /4,4 cm -- 1,25 Kč/ks s DPH: 1,51 Kč/ks Pavlíček cena: 1,50 Kč/ks jiný dodavatel a materiál
5x5 /5,2 cm -- 2,45 Kč/ks
2, 97Kč/ks
1,70 Kč/ks jiný dodavatel a materiál
6x6 /5,7 cm -- 3,15 Kč/ks
3,81 Kč/ks
1,80 Kč/ks jiný dodavatel a materiál
8x8 /6,4 cm -- 3,85 Kč/ks
4,66 Kč/ks
7,00 Kč/ks
10x10 /7,7 cm -- 4,75 Kč/ks
5,75 Kč/ks
8,00 Kč/ks

Když bychom vzali od jednotlivého rozměru více jak 3.000 kusů byla by sleva 5%.
Více jak 5.000 ks = 7%, více jak 10.000 ks = 10% sleva na ceně.
Informace: Ing. Jaroslav Vích
Adresy autorů:
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz
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jeden vzpomínkový obrázek z naší letošní výstavy, konané ve dnech 7. - 9. 6. 2017,
velké Echinocactus grusonii od Pavla Válka a kvetoucí mediolobivie od Tomáše Grygara

Sinningia tubiflora, bílé květy dlouhé až 10 cm

