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  Zlatý Alberto 2017 - Lumír Král  (foto Jan Boháček) 



Z naší činnosti Na říjnovou schůzku dne 2. 10. 2017 si připravil přednášku náš dlouholetý člen a předseda Lumír Král. Představil druhou část ze své poslední cesty do Bolivie a Chile 2017. Na červnové schůzce ukázal první část přednášky o krásách Bolivie a kaktusech, které tam rostou. Tentokrát v druhé části se zaměřil na kaktusy rostoucí v Chile, především na rod Copiapoa. Po přejezdu hranic do Chile rostou v severní oblasti mezi Putre a Arica, rostliny vyskytující se především v Peru. Jsou to především Browningia candelaris, nebo některé haageoereusy, na obrázcích jsme viděli Haageocereus platinospinus. Po delším zrychleném přesunu „územím nikoho“, kde ani tam nic nerostlo, s přimhouřením oka možná  sem tam nějaká eulychnie, začala galerie kopiapoí. Tentokrát jsme viděli kopiapoe postupně, jak byly lokality navštíveny. Některé druhy můžeme vidět na zadní straně Ostníku (viz obrázky našich členů). Kopiapoe jsou nádherné rostliny a výlet byl skvělým, druhy lze rozdělit do několika skupin. Uvádím rozdělení Davida Hunta z roku 2001 do šesti skupin: A.  Copiapoa solaris - samostatný druh B. Skupina: MARGINATA  C. marginata (incl. C. bridgesii).   C. desertorum.   C. rupestris (incl. C. hornilloensis, C. rubriflora), ?C. taltalensis.  C. echinoides (Lem. ex Salm-Dyck) Br. & R., (C. cuprea, C. dura) C. Skupina: CINEREA  C. dealbata (incl. C. carrizalensis, ?C. malletiana).   C. serpentisulcata.  C. cinerea (incl. C. melanohystrix, C. tenebrosa, C. eremophila).   C. haseltoniana (incl. C. gigantea).   C. arhemephiana.  C. krainziana.  Vyloučené: C. longistaminea (C. calderana?). D. Skupina: HUMILIS   C. humilis (incl. s varietami: longispina, tenuissima, varispinata, tocopillana,  australis a formou de Guanillos, syn: C. paposoensis , C. chan(i)aralensis)  Vyloučené: C. esmeraldana, C. taltalensis. E. Skupina: CINERASCENS   C. calderana (incl. C. atacamensis) a C. longistaminea.  C. cinerascens a C. grandiflora (incl. ssp. ritteri ex. C. esmeraldana).  C. decorticans ?  C. megarhiza, C. echinata, C. fiedleriana, C. coquimbana (incl. C. pendulina,  C. pseudocoquimbana, C. vallenarensis, C. alticostata).   ?C. mollicula. F. Skupina: HYPOGAEA  C. hypogaea, C. laui, C. montana (incl. C. olivana).  Na to, že nebyli žádné materiály či mapy, podle kterých se většinou jezdí, dopadl výlet, díky Pavlu Heřtusovi velmi dobře. Potom se vraceli přes poušť Atacama k hranicím do Bolivie. Nesměla chybět malá zajížďka na teplé vřídla El Tatio v nadmořské výšce asi 4300 m. Koupel byla skvělá. Pak už následovala cesta na hranice. Děkujeme přednášejícímu za krásné obrázky z lokalit čilských kaktusů.   Obrázky našich členů Obrázek na titulní straně, ale i další snímečky k článku Zlatý Alberto 2017 pořídil dokumentarista Jan Boháček z Hoštky, která se nachází nedaleko Roudnice nad Labem, kterému děkuji za zaslání. Dnešní obrázky na zadní straně jsou použité z říjnové přednášky Lumíra Krále, zaměřené na čilské kaktusy. V Chile rostou nádherné rostliny jako Eulychnia, Rhodentiophila, Eriosyce, Neoporteria, Pyrrhocactus, Thelocephala a další. Nejkrásnější čilské kaktusy jsou asi zástupci rodu Copiapoa, které si dnes ukážeme (snímky na zadní straně):  Copiapoa solaris, za El Cobre, 144 m,                 Copiapoa cinerea, Taltal, cesta za San Ramon, 140 m Copiapoa cinerescens, za Caleta Pan de Azucar, 23 m,                Copiapoa rupestris, u Cifuncho, 41 m Copiapoa griseoviolacea, Freirina, 371 m,      Copiapoa corralensis, za Cuesta Totora na Sarco, 506 m 
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Sbírky za humny  Horst Havelka z Nových Heřminov  V úterý 2. 5. 2017 představil svou prezentaci o loňské cestě po JAR a Namibie 2016 Ing. Jaromír Chvastek. Na tuto přednášku se přijel podívat známý znalec sukulentních rostlin pan Horst Havelka z Nových Heřminov. Netrvalo dlouho a dne 11. 5. 2017 jsme se jeli s Jardou Chvastkem do sbírky Horsta podívat.  
  Jaromír Chvastek a Horst Havelka, posezení pod pergolou v Nových Heřminovech, 11. 5. 2017        pohled do skleníku na část kolekce rodu Lithops a Conophytum 



OSTNÍK – listopad 2017 ………………..         ……………………………………………. 132 

Horst Havelka byl jeden z mých prvních učitelů na Bruntálsku, který mě přivedl především k pěstování jiných rostlin. Od Horsta jsem získal spoustu nádherných kaktusů, ale i jiných sukulentů. Zvláště jsem si cenil první kolekce litopsů a konofyt, které se ve sbírkách v tehdejší době moc nevyskytovaly. Nechyběly ani módní kaudexy a kdejaké nádherné „zelí“. Sbírka je pěkná i v současné době, kaktusů sice trochu ubylo, ale o to více se zde nachází sukulentů, orchidejí, masožravek apod. Horst má dva základní skleníky, jeden na kaktusy a druhý na sukulenty a jiné rostliny. Když namnoží nějaké přebytky, tak má k dispozici ještě třetí, menší skleníček a pařeniště. Horst je stále usmívající se veselý člověk, který rád uvítá každou návštěvu.   Rudolf Polok z Třemešné ve Slezsku  Na svých cestách po krásách Jeseníků, jsem letos po delší době zavítal do sbírky pana Rudolfa Poloka v Třemešné ve Slezsku. Ruda byl další z mých prvních učitelů, jehož pěstitelské rady jsem rád využíval už ve svých kaktusářských začátcích. Kaktusáři na Bruntálsku měli poměrně silnou skupinu pěstitelů. Problém byl v tom, že sbírky byly roztroušeny nepravidelně po celém okrese (Zlaté Hory, Třemešná ve Slezsku, Jindřichov, Krnov, Nové Heřmanovy, Bruntál, Vrbno pod Pradědem atd.). Navíc doprava z jednoho konce okresu na druhý konec byla velmi špatná. V padesátých letech byl v Třemešné ve Slezsku dokonce samostatný kaktusářský kroužek, kde kromě Rudy, byl i další známý pěstitel z Třemešné, pan Josef Machala. Později se kroužek spojil s kaktusáři v Krnově.  
  Rudolf Polok, Třemešná ve Slezsku, 28. 6. 2017 
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      pohled do skleníku na kvetoucí kaktusy, u Rudy jsem před léty viděl poprvé kvést ferokaktusy  
  pohled do hlavního skleníku na krásně rostlé, kvetoucí kaktusy   Rudolf Polok byl už jako mladý úplně na začátku kaktusaření v Třemešné ve Slezsku. Hned od počátku se věnoval pěstováním všech kaktusů, nebyl specialista na určitý jeden rod, přesto v jeho sbírce dodnes převládají nádherné mexické kaktusy. Vzpomínám na chvíle, kdy mu vykvetl první ferokaktus, to byla velká událost přesahující hranice Bruntálska. Dnes v jeho sbírce kvetou ferokaktusy docela běžně. Jeho přebytky z výsevů získal nejeden kamarád, já vzpomínám např. na výsevy Strombocactus disciformis, Aztekium ritterii, Encephalocarpus strobiliformis, které byly i v mé sbírce nádhernou ozdobou. Nevyhýbal se ani pěstování kaktusů z Jižní Ameriky. Kytičky pěstuje ve dvou sklenících. Druhým koníčkem je pěstování skalniček, které jsou všude kolem domu. Rudolf Polok byl a stále je pro mě „pan kaktusář“. Děkuji za všechno, co pro mě tito dva kaktusáři z Bruntálska udělali. 
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Zavírání sezóny 2017 v Chrudimi  Hodně kaktusářů a sukulentářů nepochybně ví, že se každoročně, každý poslední pátek a sobotu v září, schází v Chrudimi kaktusářsko-sukulentářská veřejnost. Jedná se o akci, která svým rozsahem převyšuje vše, co se dá v ČR navštívit. Během let takové setkání okoukali i v zahraničí, ale Zavírání sezóny v Chrudimi, jak se akce oficiálně jmenuje, je  jen jedna. Akce, jejíž základy položil před lety Pavel Pavlíček má stovky příznivců. Již v pátek odpoledne se začínají k Pavlíčkům sjíždět návštěvníci z celé Evropy. Sedí se na zahradě, v obchodě se kupují především květináče a další potřebný pěstitelský materiál včetně literatury a ti nedočkaví zkoumají nabídku v prodejním skleníku. Odpoledne se v Chrudimi schází také vydavatelská a redakční rada časopisu Kaktusy a následně výbor Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů. Vydavatelská a redakční rada  připravuje aktuální vydání časopisu Kaktusy i obsah následných čísel. Rovněž se připravuje vydání populárního Atlasu kaktusů. Výbor Společnosti, který se schází v ročních intervalech, projednává a schvaluje příslušné zprávy o činnosti Společnosti a přijímá usnesení pro následující období. Cena časopisu Kaktusy se nemusí měnit, může zůstat na úrovni roku 2016, tedy výši 270,- Kč za ročník a 340,- Kč (při individuální odběru poštou). Atlas kaktusů 2017 je připraven do tisku. Výbor projednal návrh na ocenění Zlatý Alberto 2018, kde byl navržen Rudolf Slaba z KK Písek. Zápis z jednání výboru naleznou zájemci ve 4. čísle časopisu Kaktusy  nebo na webových stránkách Společnosti (www.cs-kaktusy.cz).  Ve večerních hodinách se schází tradičně účastníci v restauraci Palma nedaleko od Pavlíčků. Prostředí je zde nanejvýš přátelské a je zde úplně plno až do zavírací hodiny. A mluví se o všem možném. Však také pro některé bývá následující ráno těžké. V sobotu, od časného rána se sjíždějí do sálu bývalého podniku Transporta Chrudim prodejci i první koupěchtiví zájemci. Během dopoledne je sál zaplněný tak, že se musíte v uličkách mezi prodejními stoly prodírat. Kdo neviděl, těžko uvěří. Dá se zde koupit téměř vše, po čem srdce pěstitele touží.    JV  
  posezení na zahradě u Pavlíčků, zleva: Zdeněk Červinka z Čelákovic a Milan Kůrka z Plzně 
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  večerní posezení v restauraci Palma: Jaroslav Vích, Táňa Jirová, Stanislav Stuchlík, Janko Beliančin   Zlatý Alberto 2017 patří Lumíru Královi!  Po obědě je další část Zavírání sezóny směrována do místního kina. Slavnostně je zde předáváno nejvyšší  kaktusářské ocenění ZLATÝ ALBERTO, po kterém následuje série kratších přednášek, z nich první patří právě oceněnému. Večer pokračuje Zavírání sezóny kaktusářským večírkem s hudbou a tancem. Ti největší vytrvalci se scházejí v neděli ráno u Pavlíčků na zahradě a spravují si zde chuť po včerejším večeru. Cenu Zlatý Alberto, uděluje Společnost českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů (SČSPKS), společně se Spolkem pěstitelů kaktusů v Chrudimi, každý rok, vždy před začátkem přednáškového odpoledne. O návrhu udělení ceny rozhoduje výbor Společnosti v usnesení rok předem. Před léty bylo vyrobeno celkem 20 plaket, které byly pojmenovány na počest známého kaktusáře, cestovatele a spisovatele - Alberto Vojtěcha Friče. Autorem keramiky je uznávaný chrudimský výtvarník Richard Herbst. Cenu získává každý rok jen jeden žijící kaktusář, který se dlouhodobě věnoval propagaci a zásluhy československého kaktusářství. Doposud ocenění Zlatý Alberto získali tito známí kaktusáři:  2000 – Rudolf Šubík 2001 – Josef Moučka 2002 – Zdeněk Franc 2003 – MUDr. Václav Dvořák 2004 – RNDr. Jan Říha 2005 – MUDr. Vladimír Plesník 2006 – Ing. Juraj Labanc 2007 – MUDr. Vlastimil Habermann 2008 – Ing. Josef Odehnal 2009 – JUDr. Miroslav Veverka 2010 – Jan Gratias 2011 – Ing. Ivan Běták 2012 – Prof. RNDr. Jan Gloser, CSc. 2013 – Ing. Stanislav Stuchlík 2014 – Ing. Zdeněk Červinka 2015 – Ing. Gabriel Vereš 2016 – Pavel Pavlíček 2017 – Lumír Král 



OSTNÍK – listopad 2017 ……….............         .……………………………………………   

Již v loňském roce jsem na naší říjnové schůzi oznámil ostravským členům, že v letošním roce se ocenění ZLATÝ ALBERTO 2017 dostane našemu předsedovi Lumíru Královi. V soboru 30. 9. 2017 zhruba ve 14:40 hodin Lumír Král za potlesku přítomných ocenění převzal. Po MUDr. Vladimíru Plesníkovi je to již druhé významné ocenění ostravského kaktusáře. Za Lumírem je vidět mnoho vykonané práce pro ostravské kaktusářství. Od sedmdesátých let minulého století je Lumír nepřehlédnutelnou postavou. Máme štěstí, že právě Lumír vede ostravské kaktusáře již tolik let. Jeho kontakty přivedly do Ostravy mnoho významných kaktusářů a sukulentářů, kteří nám prezentovali své zkušenosti a poznatky ze své praxe i obrázky z cest za kaktusy a sukulenty. Při příležitosti předání tohoto ocenění bude v letošním čtvrtém čísle časopisu Kaktusy článek o našem vyznamenaném předsedovi.   
  pohled do sálu, v popředí sedí prezident SČSPKS Ing. Jaroslav Vích a Lumír Král  

                      Andrzej Wandzik                                                        Karel Pavlíček 
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Jen pro úplnost je třeba dodat, že Lumír byl před časem oceněn i polskými kaktusáři, se kterými  udržuje dlouholeté kontakty. Lumír se  vždy dokázal  věnovat naplno  všemu co s kaktusy souvisí. Sbírá literaturu, fotky kaktusářských osobností, odznaky, upomínkové předměty aj. Lumír je dlouhodobě činný i literárně. O jeho redakci  Ostníku bylo již na stránkách Ostníku hodně napsáno. Zdůrazňuji zejména dlouhodobost této činnosti.  Kdyby to šlo, byl by určitě v Guinnesově knize rekordů.  Také o jeho cestách za kaktusy nám Lumír na stránkách Ostníku podrobně referoval. Lumír je také autorem dvou speciálních čísel časopisu Kaktusy (Austrokaktusy, Pterokaktusy). Oba speciály se nerodily lehce. Přece jen se jedná o kaktusové rody, jejichž taxonomii a nomenklatuře málokdo rozumí, o pozorováních v přírodě ani nemluvě. Vydání proto doprovázela řada dotazů i mnohdy nekompetentních připomínek. Lumír se jako autor všeho úspěšně zhostil a tak oba speciály jsou u čtenářů. Speciál o pterokaktusech byl dokonce vydán i v německé jazykové verzi.  
       Lumír Král po převzetí ocenění Zlatý Alberto 2017    Lumír pěstuje své kaktusy ve skleníku v zahrádkářské kolonii v Ostravě Pustkovci.  V současné době prochází skleník rekonstrukcí, poněvadž  čas nahlodal stěny, postavené z okurkových lahví. Vývoj Lumíra jako kaktusáře byl mnohostranný. Od všehochuti až po specializaci. Do vývoje sbírky také zasáhly velké povodně, které zahrádkářskou kolonii několikrát postihly. Dnes je sbírka koncipována jako energeticky soběstačná. Lumír pěstuje austrokaktusy, pterokaktusy, maihuenie a opuncie. Všechny rostliny ukazují, že jsou mrazuvzdorné. Vidět tyto kaktusy ve specializované sbírce je pro většinu návštěvníků zážitkem. Lumír je známý a uznávaný pěstitel a odborník i v cizině. Mnoho let je také členem výboru Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů. Proto mu ocenění Zlatý Alberto 2017 plně náleží.  Blahopřeji Lumírovi nejen za sebe, ale i za všechny kaktusáře z Ostravy, Frýdku Místku, Krnova, Orlové, Opavy a Českého Těšína. Ať Ti slouží zdraví a kaktusy Tě baví.  Jaroslav Vích  
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Kluci na zahradě  Na pondělní schůzi jsme se domluvili, že se sejdeme v sobotu 7. 10. 2017 na zahradě Lumíra Krále, abychom si prohlédli krásnou plaketu z Chrudimi Zlatý Alberto. Jelikož hlásili chladné a deštivé počasí, přišlo jen několik přátel. Předpověď počasí se však moc nepovedla, protože po mírném deštíku, bylo krásné slunečné odpoledne. Ochlazovat se začalo, až zapadlo sluníčko za obzor. To už se však všichni chystali k odchodu.  
  zleva: Stanislav Slovák, Vladimír Skoumal, Lumír Král, Bedřich Lichý, Josef Martiník, František Frýdl a Petr Lichý   Sešli jsme se po obědě ve 14. hodin, aby si kluci prohlédli ocenění Zlatý Alberto 2017. Já bych řekl, že ocenění patří všem ostravským členům, bez kterých by se žádná kaktusářská akce nedala uskutečnit. Pomoc při organizování různých akcí nabídlo i několik přátel z jiných Klubů. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem kamarádům, kteří mi pomáhají propagovat a šířit dobrou pověst kaktusářství na Ostravsku. Odpolední posezení přátel za zahradě, bylo pěkným zakončením letošní pěstitelské sezóny. Děkuji.  Lumír Král   Návštěva kaktusářů z Orlové  V pátek 13. 10. 2017 se přijeli podívat na patagonské kaktusy také pěstitelé z Klubu kaktusářů v Orlové. Většina členů byla v minulosti našimi členy, takže i přátelé z Orlové mě přišli gratulovat k ocenění Zlatý Alberto. Navíc na svém super stroji přijel pan Josef Achrer, aby zjistil jak pokračuji s pracemi na skleníku. Tentokrát se však zapojil do přátelského posezení s kamarády. Bylo příjemné, slunečné odpoledne, plné vzpomínek na staré časy, kdy jsme společně schůzovali, Nyní to mají na schůzky blíže do Orlové. Pavel zavolal dalšímu orlovskému členu, panu Lubomíru Otiskovi, který chtěl také přijet, ale skolila ho nějaká viróza. Luboš je prakticky jeden z našich prvních členů v Ostravě, hned po založení. Ve svých 92 letech je stále velmi aktivní, tak ať mu to ještě dlouho vydrží. Chtěl bych za milou návštěvu všem poděkovat, bylo to skvěle strávené odpoledne. Děkuji.  KL 
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     zleva: Josef Achrer, Eva Karkošková,, Pavel Karkoška, Zdeněk Barták, Alois Čečotka, Josef Chorobík    Opustil naše řady  Brzy ráno mě zastihla smutná zpráva, že nás po dlouhé nemoci dne 8. 10. 2017 opustil náš dlouholetý člen, pan František Úředníček, ve věku 89 let. Narodil se 12. 3. 1928, pracoval ve Vítkovických železárnách jako konstruktér. Své kaktusy pěstoval na chalupě v Napajedlech, kde pravidelně dojížděl, i když to bylo poměrně daleko. Pěstoval především jihoamerické kaktusy jako gymna, sulky, lobivie či rebucie.  

  František Úředníček nad svými kaktusy v Napajedlech (foto Josef Achrer) 



OSTNÍK – listopad 2017 ……….............         .……………………………………………   

      pohled do sbírky Františka Úředníčka v Napajedlech, část kolekce gymen a rebucií (foto J. Achrer)   Když jsem začátkem sedmdesátých let začal docházet mezi ostravské kaktusáře, vykonával pan Úředníček funkci pokladníka. Spolu s paní Ludmilou Plešingerovou znali všechny členy ostravské organizace jmény, aniž by se jich ptali. Paní Li byla distributorskou časopisů a František ji jako pokladník v této práci pomáhal. Práce to byla namáhavá a náročná, neboť v tuto dobu měla naše organizace 300 členů a dalších 120 členů bylo zapsáno v Porubě. Byli to nezapomenutelné „duše“ ostravského kaktusářství, kteří byli známí v celé ČSSR. Pomáhal aktivně při organizování kaktusářských akcí jako výstavy, zájezdy. Do poslední chvíle jezdíval na Pobeskydí a docházel pravidelně na všechny naše schůzky. Jakmile nožičky přestaly sloužit, přinášel mu Josef Achrer domů náš Ostník, aby ho informoval, co se Klubu děje. Párkrát jsme Františkovi byli domů popřát k narozeninám, bohužel v poslední době už nikoho nepřijímal.  Odešel milý, přívětivý, laskavý člověk, který byl vždy ochotný pomoci.  Čest jeho památce !    Naši jubilanti  
 

 Ing. Miroslav Halfar  Tak už je to tady. Náš dlouholetý člen Miroslav Halfar oslavuje 65 let. Když jsem začal docházet z kaktusy v Ostravě, prodával už Miro nádherné semenáčky. Své rostliny ochotně představil na našich výstavách. Velmi nám pomohl při organizování kaktusářských setkání Pobeskydí, především jako překladatel. Zajímavé jsou všechny jeho přednášky, které u nás představil, ať už z jeho cest nebo pěstitelských rad. Procestoval několik zemí, kde rostou kaktusy, v posledních letech se věnuje pěstování rodu Discocactus. Spolupracuje s mnoha našimi i zahraničními kaktusáři. Pravidelně dochází na naše schůzky. Přejeme našemu jubilantu, ještě hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. 
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Miroslav Kupčák - 70 let          
    Sympozium v Brně  Poslední sobotu v říjnu, dne 28. 10. 2017, proběhlo sympozium v Brně. Již po několikáté jsme se sešli v Dělnickém domě v Lišni, abychom si vyslechli přednášky známých cestovatelů. Tentokrát představili prezentace: Igor Dráb - USA, Mário Snopka - Peru, Eduard Chvosta - Omán, Libor Kunte - Kuba. Bylo to poslední sympozium v letošním roce, kde jsme měli možnost povykládat si o svých plánech na následující období. Bylo to velmi pěkné, příjemné posezení s přáteli, děkujeme brněnským pořadatelům.  
  diskutující Ing. Stanislav Stuchlík a Ing. Libor Kunte v přestávce mezi přednáškami 

Koncem října oslavil významné kulatiny pan Miroslav Kupčák z Palkovic. Mirek byl dlouhá léta členem frýdeckého Klubu a dokonce několik let jeho předsedou. Když náš Klub slavil 40. výročí, dohodli jsme se, že bychom mohli uspořádat sympozium. Při návštěvě u Kupčáků, padl návrh, že bychom to uspořádali na horské chatě na Palkovických Hůrkách. A tak se stalo, že u prvních setkáních Pobeskydí, byl mezi organizátory také Miroslav Kupčák. Několikrát navštívil lokality v Mexiku, kde studoval místní kaktusy. Když jsme nyní 28. 10. 2017 byli na sympoziu v Brně, zajeli jsme po zpáteční cestě Mirkovi popřát k jeho sedmdesátinám. Přejeme Mirkovi Kupčákovi do dalších let ještě hodně zdraví, štěstí a radostí nad milovanými kaktusy. 
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Historie botaniky v obrazech - 14.  Dr. Aimé Jacques Bonpland (1773 - 1858)  
   Během cesty Aimé Bonpland vypracoval podklady pro popis a systematické zařazení druhů.Vvěnoval publikování výsledků expedice do Jižní Ameriky - Plantes équinoxiales recueillies en Mexique (1805 - 1818, 2 díly), Monographie des Melastomacées (1806 - 1823, 2 díly, 120 mědirytin), Voyage en Amérique (1813) a Vue des Cordillères et monuments indigènes de l’Amérique (1819). Na publikaci dalších částí sbírky spolupracoval s K. S. Kunthem - Nova genera et species plantarum. Na jeho počest bylo pojmenováno mnoho rostlin, mezi nimi i kaktusy, např. Eriocereus bonplandii (Parm.) Ricc.  

    ukázka popisů kaktusů z Description des plantes rares cultivées à Malmaison et à Navarre, 1813, obrázky nakreslil Pierre-Joseph Redouté 

Lékař a botanik v Paříži, kde se seznámil s Alexandrem Humboldtem. Byl jeho přítelem a doprovázel ho na cestě do povodí Orinoka. Dne 16. 11. 1799 se vypravili na horní tok Orinoka, vyjeli a přes venezuelské savany dorazili do San Fernando de Apure. V dubnu roku 1800 dorazili k Orinoku, během 10 měsíců procestovali 2500 km. Po návratu se vypravili na další cesty, např. Kubu, Peru, Kolumbii, Mexiko či USA. V roce 1818 - 1821 byl Bonpland profesorem v Buenos Aires, později přesídlil do St. Ana v Brazílii, kde mu intrikami vlivných osobností bylo znemožněno vědecky pracovat, či přesídlit jinam. Za jeho osvobození bojoval Humboldt i jiní, leč marně. Bonpland zemřel roku 1858 v San Francisco de Borja v Brazílii.  



Informace  --- Mikulášská schůzka s přednáškou v pátek 8. 12. 2017 - obrázky našich členů z letošní dovolené apod.: Lumír Král - co rok dal 2017, Ing. Miloš Tvrdý - Namibie, Ing. Stanislav Slovák - Japonské zahrady, Ing. Vladimír Skoumal - Francie Provans, Josef Achrer - seskok padákem a další. Slavnostní schůzka proběhne v restauraci Oáza, v 16. hodin, s bohatou tombolou a občerstvením, za účasti pozvaných hostů. --- úterý 2. 1. 2018 - schůze: Jaroslav Vích - Kolumbie 2017 --- 5. 2. 2018 - výroční schůze: vlastní obrázky  --- 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     UPOZORNĚNÍ !!! První schůzka v Novém roce, se uskuteční v úterý 2. 1. 2018. Důvod přesunutí termínu schůzky – první pondělí v měsíci lednu 2018 je svátek.  Další přesunutí termínu schůzky proběhne v dubnu, na úterý 3. 4. 2018. Opět důvodem je svátek, tentokrát Velikonoční.     Adresy autorů: Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz Ing. Vích Jaroslav, e-mail: jaroslav.vich@gmail.com    OBSAH – LISTOPAD  2017 Z naší činnosti    130 Obrázky našich členů   130 Sbírky za humny (Havelka, Polok)  131 Zavírání sezóny 2017 v Chrudimi 134 Zlatý Alberto 2017 patří Lumíru Královi! 135 Kluci na zahradě   138 Návštěva kaktusářů z Orlové  138 Opustili naše řady (Úředníček)  139 Naši jubilanti (Halfar, Kupčák)   140 Sympozium v Brně    141 Historie botaniky v obrazech - 14. 142 Informace    143    OSTNÍK Vydavatel: Klub kaktusářů v Ostravě, listopad 2017 Šéfredaktor: Lumír Král, O. Synka 1815, 708 00 Ostrava – Poruba, tel.: 605058070. Objednávky, distribuce: Ing. Skoumal Vladimír, M.Bajera 6038/5, 708 00 O.-Poruba, mobil: 724137021 



          Copiapoa solaris, za El Cobre, 144 m,                Copiapoa cinerea, Taltal, cesta za San Ramon, 140 m        Copiapoa cinerescens, za Caleta Pan de Azucar, 23 m,               Copiapoa rupestris, u Cifuncho, 41 m            Copiapoa griseoviolacea, Freirina, 371 m,     Copiapoa corralensis, za Cuesta Totora na Sarco, 506 m 
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