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Escobaria hesteri SB 420, Brewster County, Tx

Z naší činnosti
První schůzka v novém roce proběhla dne 7. 1. 2019, kde mezi nás zavítal
náš bývalý člen Ing. Tomáš Tureček. V první části nám povykládal o svém pracovišti.
Botanická zahrada PřF OU v Ostravě, kde pracuje, slouží jako odborné botanické
pracoviště využívané k výuce botanických vědních disciplín, ale také k vědeckým
účelům. Zahrada je funkčně rozdělena na dvě části, venkovní a skleníkovou plochu.
Ve skleníkovém areálu botanické zahrady se pěstují tropické a subtropické rostliny. V
současné době se v botanické zahradě pěstuje zhruba 2000 taxonů rostlin. Za
zmínku také stojí, že v botanické zahradě jsou umístěny herbářové depozitáře našich
domácích výtrusných a cévnatých rostlin v celkovém počtu okolo 1000 položek.
V druhé části nám přednášející představil chemické přípravky a jejich užívání
v praxi. Přípravky na ochranu rostlin lze rozdělit do několika základních skupin:
herbicidy, insekticidy, fungicidy, ostatní a bioagens. Většina zmíněných přípravků se
používá jak na zahradě, tak i při pěstování kaktusů. V prvním sloupci je účinná látka,
v druhém sloupci název přípravku:
herbicidy:
glyphosate – Roundup, Glyfo Satr, Touchdown, ….
fluroxypyr, triclopyr – Garlon

insekticidy:
chlorpyrifos – Dursban, Nurelle, Lambo, Reldan
cypermethrin – Nurelle, Cyperkill, Vaztak
imidacloprid – Confidor
acetamiprid – Mospilan
lambda-cyhalothrin – Karate
deltamethrin – Decis, Scatto
pirimiphos-methyl – Actellic
buprofezin – Applaud
dimethoát – BI 58

fungicidy:
mancozeb – Novozir, Dithane,
dimethomorph – Acrobat
propamocarb – Previcur
captan – Fundazol, Captan, Merpan

moluskocidy:
metaldehyd – Granulax, Vanish
fosforečnan železitý – Ferramol
dusíkaté vápno, hašené vápno

bioagens:
Typhlodromus pyri
Amblyseius cucumeris
Phytoseiulus persimilis
Phasmaranbditis hermaphrodita
Encarsia formosa
Vespula sp.
Bacillus thuringiensis
Equisetum arvense

Přednáška byla velmi zajímavá a poučná, diskuze se natáhla více než
obvykle. Pěstitelé chtějí prostě vědět co používat proti škůdcům. Alespoň trochu
může pomoci uvedený seznam. Děkujeme přednášejícímu Ing. Tomášovi Turečkovi
za krásný zážitek a budeme se těšit na další povídání.

Způsoby rozmnožování aneb
úvod do sexuality rostlin
2. část
Svět živý odlišuje od světa neživého mimo jiné schopnost rozmnožovat se.
Dalšími rozdíly jsou například látková výměna a následný růst. Zmizí-li schopnost
množení u některého druhu nebo všech živých organismů, znamená to konec druhu
nebo zánik života.
Rostliny odlišuje od živočichů také velmi omezená možnost vlastního aktivního
pohybu a přemísťování. To je pochopitelně při rozmnožování problém. Dokázaly se
však přizpůsobit mnoha důmyslnými způsoby, které zabezpečují opylování, šíření
plodů, semen i dalších rozmnožovacích tělísek - nejrůznějších pupenů, cibulek,
výtrusů, listů a dalších částí těla schopných zakořenit. To umožňuje nejen jejich
přežití, ale i expanzi do okolí a na jiná území.
Při cestách za rostlinami jsme navštívili některé lokality, mnoho botanických
zahrad a sbírek u nás i v zahraničí. V některých sbírkách převažovaly rostliny
zakoupené od jiných pěstitelů, na burzách či opatřené jinak. Známe i ty, které vznikly
nákupem rostlin z pozůstalosti, často tím došlo k záchraně ucelených kolekcí nebo
jejich částí. Obvykle však převažovaly rostliny vypěstované trpělivou a tvořivou prací
jejich majitelů ze semen, odnoží a řízků až do stádia dospělosti. V tomto umění
patříme ke světové špičce.
Rozmnožování rostlin může být nepohlavní, jinak řečeno vegetativní, to je
např. pomocí různých hlízek, cibulek, listů, oddenků, odnoží a řízků. Pohlavní
(generativní) rozmnožování je způsob množení ze semen. Dává vzniknout
genotypově různorodému potomstvu a drobným genetickým odchylkám. To je
žádoucí, zvyšuje se účinnost přírodního výběru i šance na přežití nejlépe
přizpůsobených potomků v měnících se podmínkách.

vlevo: semena Nolina recurvata po odstranění blanitých obalů. Tento a příbuzné rody a druhy jsou
známé nadprodukcí semen. (foto Adolf Tomandl)
vpravo: rostliny druhu Pachycormus discolor několik týdnů po výsevu. (foto Adolf Tomandl)
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vlevo: Euphorbia aeruginosa, tzv. prostějovská forma, je ukázkou sukulentu vhodného k vegetativnímu
rozmnožování (foto Adolf Tomandl).
vpravo: Myrtillocactus geometrizans f. cristatus je známý už dlouho, popsán byl platně až v r. 1992.
Schopnost tvořit kristátní tvar se u něj přenáší i generativně. Při výsevu semen z jedné bot. zahrady
jsme vypěstovali 40% kristát. (foto Adolf Tomandl)

Obě formy rozmnožování mají v přírodě i v pěstitelské praxi své výhody a
nevýhody, doplňují se, ale v některých případech jsou nezastupitelné. Vegetativně je
nutné množit různé kultivary, např. panašované formy. Tento způsob také často
rychlejší, jednodušší a dostupnější. Může sloužit k záchraně rostlin a tam, kde je
obtížné získat semena nebo tato mívají špatnou klíčivost. Mezi nepřímé formy
vegetativního rozmnožování patří také roubování. Některé rostliny, získané například
řízkováním, však nemusí vykazovat vlastnosti, pro které je hledáme a pěstujeme.
Například řízky některých kaudexů po zakořenění některé rody a druhy (Fockea,
Pachypodium aj.) nevytvářejí nebo až po mnoha letech, zatímco u semenáčů se
vyvíjejí již krátce po výsevu a jsou obvykle vzhledově mnohem atraktivnější. Další
řízky zakořeňují velmi neochotně a dlouho (Pachycormus, některé druhy rodu
Fouquieria), semena těchto druhů však klíčí již za několik dní po výsevu a mají rychlé
přírůstky.
Výsevem kvalitních semen v domácích podmínkách je možné poměrně levně,
u mnoha rodů a druhů i rychle, získat větší počet rostlin. Z nich pak pěstitelé vybírají
ty, které mají největší životnost (nebo vykazují zajímavé růstové odchylky). Provádějí
tak vlastně pozitivní výběr nejúspěšnějších jedinců, které nejrychleji rostou, jsou
nejlépe zbarvené či jinak atraktivní, navíc od vyklíčení zvyklé na specifické
pěstitelské metody a podmínky jednotlivých pěstitelů. Uskutečňují i negativní výběr
likvidací nepěkných, neduživých či nemocných semenáčů. Pravověrný biolog a
botanik by o tomto postupu možná diskutoval, ale my o jejich připomínkách,
týkajících se omezování genofondu pozitivním výběrem, víme.
Domníváme se, že pozorování vyvíjejících se klíčících rostlinek a jejich dalšího
růstu může vnímavého člověka poučit o životě rostlin a přírodě víc, než publikace,
internet či televizní pořady s dokonalými barevnými obrazy.
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květenství s květy druhu Cotyledon undulata, po opylení vyprodukuje rostlina stovky semen (foto AT)

V posledních letech se výrazně rozšířily nabídky specializovaných firem,
pěstitelských spolků i pokročilých amatérů, umožňující získat semena dříve
nedostupná. Také nákup a posílání semen přes hranice podléhá stále zákonné
kontrole lišící se u různých států, je však mnohem jednodušší než v minulosti a
snadnější než u rostlin.
Protože hlavním a základním způsobem rozmnožování většiny rostlin je
pohlavní rozmnožování, dostáváme se k tajemné a stále ne zcela prozkoumané
oblasti, sexualitě rostlin. Vždyť květy jsou vlastně pohlavní orgány. Těšíváme se na
otevření poupat, zvěčňujeme květy na fotografiích, zdobíme jimi své příbytky a
dáváme je svým přátelům a ženám jako pozornost nebo při oslavách svátků a
životních jubileí, ženichové je shání pro své nevěsty. Mají odedávna svou symboliku
a objevují se jako motivy uměleckých děl. Přímo i nepřímo, jako ve
Stravinského hudební skladbě Svěcení jara, která je plná smyslnosti, oslavuje
plození a pokračování života. Jen se obáváme, aby radikální feministky časem
nepovažovaly darování květin za harašení a nepodávaly žaloby typu „dal mi svazek
pohlavních orgánů na stopce“.
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Také plody jsou svým způsobem květy, jejichž samičí část se po oplodnění
proměnila. První poznámky o pohlavní podstatě květů lze najít již u Aristotela.
Shakespeare to vyjádřil poetičtěji: „Úrodný duch léta změní květy lásky v nejkrásnější
plody“.
Nás pěstitele často zajímá, jak květy na plody proměnit, jaké k tomu použít
pomůcky, aby došlo k žádoucímu opylení, jak zabránit hybridizaci, kdy vysévat, co
s dormantními semeny a spousta dalších praktických věcí. O některé zkušenosti se
s Vámi budeme dělit.
Jana a Adolf Tomandlovi
napsáno: prosinec 2018
pokračování příště

Legendární Ruta 40 - 2. část
Jestliže už Castellanos a Lelong uvádí nejjižnější výskyt Austrocactus sp.,
který objevili 4. 12. 1932 nedaleko města Rio Gallegos, v provincii Santa Cruz, tak
jsme tam museli také začít s pátráním po lokalitách. Přímo ve městě kaktusy
nerostou. Vyrážíme na rozcestí Güer Aike, kde se cesty rozchází do několika směrů,
zde je nultý patník RN 40. Když jsme ráno na cestě z města Rio Gallegos přejížděli
řeku přes červený most, zaujali nás okolní kopečky. Bylo poměrně chladno a
dokonce byla všude namrznutá jinovatka. Moc se nám z auta ven nechtělo, ale
nakonec jsme propátrali poměrně velkou oblast. Bohužel kaktusy jsme žádné
nenašli. Rostlo zde však poměrně hodně zajímavých skalniček, největší radost mi
udělaly nádherné trsy pantoflíčků Calceolaria polyrhiza či Calceolaria uniflora. V celé
Argentině lze nalézt hned několik druhů pantoflíčků, ale tyto jsou prostě nejkrásnější.

Calceolaria polyrhiza a Calceolaria uniflora, Rio Gallegos, u červeného mostu (KL13-056)
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Rozcestí Güer Aike se nachází v rovině. I když jsme se krátce prošli po okolí,
žádné kaktusy zde nerostly. Tady začíná naše pouť po RN 40. Zpočátku asfaltová
cesta k horám vede na západ, kolem čilských hranic, až do městečka Rio Turbio.
Počasí nám moc nepřálo, foukal silný vítr a pršelo. Na průzkumné zastávky se nám
nechtělo z teplého autíčka ven. Postupně déšť slábne a začíná se občas objevovat
sluníčko, v dáli jsou vidět zasněžené vrcholky And. Asi 40 km před křižovatkou na
Rio Turbio jsme posvačili a prošli se po louce. Opět zde rostly skalničky, kde vynikal
svými květy Oxalis patagonicus. RN 40 se následně stočila vpravo a nyní už
pokračuje kolem hor stále na sever. U Cancha Carrera je odbočka z RN 40 k čilským
hranicím, kde je nádherný pohled na Národní park Torres del Paine. Skalnaté hory
jsou však příliš daleko a nedají se dobře fotit. Při průzkumných vycházkách, opět
žádné kaktusy nenacházíme. Cesta vede dále na sever, projíždíme Tapi Aike a
zastavujeme u říčky Chorr. de Barrancas Blancas. Je podstatně tepleji než včera, tak
jsem obešel kopec, ale opět nic z kaktusů jsem nenašel. Asi 10 km za křižovatkou,
po výjezdu z Cerrito, kvetlo kolem cesty RN 40 spoustu trsovitých kopců
Anarthrophyllum desideratum, s červenými květy.

kolem silnice RN 40 u Cerrito rostly velké kopce Anarthrophyllum desideratum

Než jsme sjeli z náhorní planiny, zastavili jsme na vyhlídce Mirador Tec. Julio
Heredita El „Monto“, abychom si udělali pár obrázků do údolí řeky Rio Santa Cruz.
Zde už to znám, neboť v roce 2010 jsem zde našel, nejjižnější výskyt Austrocactus
sp. Na tuto lokalitu u estancie El Leonor, jsme se jeli podívat, abychom zjistili jaký je
nyní stav rostlin. Bylo období kvetení kaktusů, takže jsme je lehce našli. Kromě
růžově kvetoucího Austrocactus sp., zde ve velkém množství kvetly Pterocactus
australis se žlutými květy. Stejné rostliny jsme viděli na další lokalitě na R2, A Piera
Bueno, asi 50 km od El Calafate. Austrocactus sp. se vyskytoval i dále na sever
kolem RN 40, u Lago Viedma, Lago Argentina, až k městečku Gobernador Gregores.
Je to dost velký areál výskytu, zvlášť když jsme tyto kytičky viděli i na východním
pobřeží u Rio Chico. Všechny rostliny odpovídaly zmíněnému Austrocactus sp., který
sbírali před osmdesáti léty Castellanos a Lelong. Teprve v roce 2018 popsali tento
druh Elizabeth a Norbert Sarnesovi jako Austrocactus aonikenkensis.
Castellanos a Lelong studovali argentinskou floru a faunu a napsali spolu
nebo i samostatně několik pojednání (viz níže). Procestovali i Patagonii, kde objevili
několik zajímavostí. Alberto Castellanos byl profesorem na univerzitě v Buenos Aires,
kde se seznámil se svou žačkou Herminia Lelong, kterou si nakonec vzal za
manželku. Vdávala se ve 22 letech a roku 1934 se jim narodil první syn Alberto.
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Alberto Castellanos (foto 1940) a Herminia Violeta Lelong (foto 1999) s kolekcí orchidejí

Alberto Castellanos (11. 12. 1896 Cordoba – 5. 9. 1968 Rio de Janeiro)
Na universitě vystudoval botaniku, následně v letech 1924 - 1957 pracoval jako
profesor botaniky v Buenos Aires. Od roku 1957 profesor botaniky v Rio de Janeiro.
Umírá 5. 9. 1968 v Rio de Janeiro, ve věku 72 let.
Herminia Violeta Lelong (20. 1. 1911 – 1. 2. 2010)
Na universitě v Buenos Aires vystudovala matematiku, věnovala se studiu
argentinské flóry a fauny, cestovala s Albertem Castellanosem po Argentiné. Dožila
se 99 let. Oba byli významní znalci rostlin, kteří napsali několik pojednání.
Bibliografie Castellanos a Lelong:
Castellanos A.: « Rhipsalis » Argentinas, Anales del Museo Nacional de Historia Natural de Buenos
Aires, Vol. 32, p. 477-499, 1925.
Castellanos A.: Algunos árboles y arbustos de interés florístico regional, Physis, Revista de de la
Sociedad Argentina de Ciencias Naturales, Vol. 9, p.100-101, 1928.
Castellanos A.: Germinación del Trichocereus pasacana (Web.) Britt. et Rose, Physis, Revista de de
la Sociedad Argentina de Ciencias Naturales, Vol. 9, p.141-143, 1928.
Castellanos A.: Lobivia schreiteri, Monatsschrift der Deutschen Kakteen Gesellschaft, Vol. 2 (3/4),
p. 59-60, 1930.
Castellanos A.: Bromeliáceas y Cactáceas de los alrededores de Buenos Aires y de la isla de Martín
García, Physis, Revista de de la Sociedad Argentina de Ciencias Naturales, Vol. 10, p. 85-98, 1930.
Alcides Plukenet (= Castellanos A.): Las cactáceas, Caras y Caretas, Nr. 1710, Buenos Aires, 1931.
Castellanos A., Lelong H.V.: Cactáceas cultivadas que deben excluirse del catálogo de la flora
argentina, Revista Argentina de Agrnimía, Vol. 1(3), p. 213-222, 2 plates, 1934.
Castellanos A.: Oputnia geometrica Castellanos n. sp., Kakteenkunde, Vol. 2 (9), p. 172, 1934.
Castellanos A., Lelong H.V.: Opuntia weberi Speg. var. dispar Castellanos et Lelong, Jahrbuch der
Deutschen Kakteen-Gesellschaft, p. 51-52, 1935/36.
Castellanos A., Lelong H.V.: Los géneros de las cactáceas argentinas, Anales del Museo Nacional de
Historia Natural de Buenos Aires, Vol. 39, p. 383-420, 1938.
Lelong H.V., Castellanos A., Campos Porto P.: Catálogo de las especies de “Hariota” y “Rhipsalis”
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brasileńas, in Anais da Primeira Reuniăo Sul-Americana de Botânica, Vol. 3, p. 5-30, 1938.
Castellanos A., Lelong H.V.: Die Cactaceae im naturwissenschaftlichen Museum in Buenos Aires
(Argentinien), Kakteenkunde, Vol. 3, p. 72-75, 1939.
Castellanos A.: Notas fanerogamicas, II, Lilloa, Revista de Botánica, Tucumán, Vol. 4, p. 191-196
& plates, 1939.
Castellanos A., Lelong H.V.: The Cactus Family in the Museum of Natural Sciences of Buenos
Aires, Cactus and Succulent Journal US, Vol. 12(3), p. 49-51, 1940.
Campos Porto P, Castellanos A. Hariotae novae brasiliensis, Rodriguesia, Ano 5, n° 14, p. 353-354,
& 5 plates, 1941.
Castellanos A.: « Opuntia ruiz-lealii » Castell. nov. sp., Lilloa, Revista de Botánica, Vol. IX, p.
211-213, & 3 plates, 1943.
Castellanos A., Lelong H.V.: Una nueva especie de « Opuntia », Lilloa, Revista de Botánica, Vol.
X, p. 395-402, & 3 pictures, 1944.
Castellanos A., Lelong H.V.: « Opuntia weberi » Speg. var. « dispar » Castell. et Lelong, Lilloa,
Revista de Botánica, Vol. X, p. 469-470, & 1 plate, 1944.
Castellanos A.: Dos especies nuevas de cactáceas argentinas, Lilloa, Revista de Botánica, Vol.
XXIII, p. 5-13, 1950.
Castellanos A.: El género Quiabentia (Cactaceae), Lilloa, Revista de Botánica, Vol. XXV, p. 596603 & 3 plates, 1951.
Castellanos A.: Noticias sobre « Opuntia » (Cactaceae), I, Lilloa, Revista de Botánica, Vol.
XXVII, p. 81-89, 1953.
Castellanos A.: Revision de las cactáceas argentinas, Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias,
Mendoza, Vol. 6, p. 1-29, 1957.
Castellanos A.: Observaciones sobre la vegetación del occidente de Formosa, Boletín de la Academia
Nacional de Ciencias, Vol. XL, 1958.
Castellanos A.: Revisión de las cactáceas argentinas, II. Pterocactus, Revista de la Facultad de
Ciencias
Agrarias, Mendoza, Vol. 8(2), p. 3-13, dated 1960-61, issued 1964.
Castellanos A.: Contribuiçăo ao conhecimento da flórula da Guanabara. Cactaceae I, Vellozia, Vol.
1(1), p. 4-13, 1961.
Castellanos A.: Contribuiçăo ao conhecimento da flórula da Guanabara. Cactaceae II, Vellozia,
Vol. 1(2), p. 74-80, 1962.
Castellanos A.: Contribuiçăo ao conhecimento da flórula da Guanabara. Cactaceae III, Vellozia,
Vol. 1(3), p. 103-106, 1963.
Castellanos A.: Contribuiçăo ao conhecimento da flórula da Guanabara. Cactaceae IV, Vellozia,
Vol. 1(4), p. 139-144 & 1 plate, 1964.
Castellanos A.: Revisión de las cactáceas argentinas, III. Frailea, Revista de la Facultad de Ciencias
Agrarias, Mendoza, Vol. 13(1-2), p. 13-28, 1967.
Castellanos A.: Cactáceas amazónicas, Atas do Simpósio sôbre a Biota Amazônica, Botânica, Vol.
4, p. 77-86, 1967.
Castellanos A.: Consideraciones sobre algunas Cactáceas que es probable se encuentron en Santa
Catarina, Sellowia, Nr. 19, p. 37-40, 1967.

výskyt nově popsaného druhu a vykopaná rostlina Austr. aonikenkensis ukazující odhalené kořeny
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vlevo: Castellanos & Lelong: Gen. et Spec. Pl. Arg. - Opuntiales vel Cactales, 1943, tabule XXXII.
vpravo: Castellanos A., Lelong H.V.: Los géneros de las cactáceas argentinas, Anales del Museo
Nacional de Historia Natural de Buenos Aires, Vol. 39, p. 383-420, 1938.

Austrocactus aonikenkensis E. a N. Sarnes, Cactus World Vol. 36 - No.2, 2018.
Dlouhé roky nepopsaný nejjižnější druh dostává jméno až v roce 2018 na
počest indiánského kmene, vyskytující se v této oblasti. Krajina výskytu je
nehostinná, počasí dost drsné, i když svítí sluníčko je pořád chladno. Když jsme
zkoušeli jak dlouhé jsou kořeny u Austrocactus aonikenkensis, země pod povrchem
byla poměrně teplá, jelikož infra záření zem dostatečně vyhrálo. Rostliny vystrkují do
mrazivého vzduchu jen svá temena, aby mohly vykvést, zbytek stonku je pod zemí
pěkně v teploučku. Když rostlina nekvete, je problém ji najít. U nás ve sbírkách je pro
tyto rostliny příliš teplo a narůstají do větších rozměrů, než na přírodním stanovišti.
Doporučuji zalévat brzy z jara nebo mírně až na podzim. Zcela určitě vydrží v zimě
mrazy, proto je můžeme pěstovat v nevytápěném skleníku nebo pařeništi.
Každý cestovatel si nenechá ujít návštěvu Národního parku Los Glaciares.
Z RN 40 se odbočí na městečko El Calafate, odkud je výchozí místo na ledovce
Perito Moreno. El Calafate je zcela podřízeno turistickému ruchu, restaurace,
obchůdky se suvenýry, cestovní kanceláře, kasino apod. Cestou na ledovce se
projíždí pabukovým lesem, kolem jezera až na sběrné parkoviště. Zde kolem cesty,
na kraji lesa, kvetou Fuchsia magellanica s malými fialovými květy. Malým
autobusem se dostanete ke vstupu na ledovce Perito Moreno. Poslouchat ledovce
jak pukají a postupně se odlamují do vody, tak to je velký zážitek. Kolem kvetou
červeně kvetoucí keře Embothrium coccineum, který jsou považovány za typickou
rostlinu národního parku. V lese kvete několik druhů orchidejí, zajímavé skalničky
nebo zde roste Ribes magellanicum. Je to nádherný celodenní výlet fantastickou
krajinou, završený pohledem na praskající ledovce, což u nás nikdy neuvidíte.
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ukázka Austrocactus aonikenkensis E. a N. Sarnes 2018 na několika lokalitách

u Rio Chico

5 km od est. El Leonor

odbočka R2, A Piera Bueno, 50 km El Calafate

Lago Viedma, R21, 6 km od La Leona

Celá oblast „na konci světa“ je nádherná krajina, která láká tisíce turistů. Jižní
Patagonie je prostě ráj neposkvrněné divoké přírody. Kdo má rád zvířata, může vidět
např. lamy, pštrosy, pásovce, tučňáky, tuleně, rypouše, nad hlavou létají kondoři,
kolem pobřeží a jezer miliony ptactva. Kdo má trochu více štěstí, může vidět na
pobřeží v oceánu proplouvající velryby. Ani flora nezaostává ve své kráse. Rostou
zde rostliny, které se vyskytují jen zde a nikde jinde. Patagonie je prostě úžasná
krajina, kde se člověk rád vrací.
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Walter Rausch - 90 let
Koncem loňského roku 2018 oslavila kaktusářská legenda Walter Rausch 90
let. Narodil se 15. 11. 1928 a byl dvakrát ženatý. První manželka Margaretha mu
umřela v roce 1972. Druhou manželku Rosario si přivezl z cest po Argentině. Walter
Rausch procestoval hned několik zemí Jižní Ameriky, zvláště Argentinu, Bolivii či
Peru, kde se vyskytují jeho oblíbené lobivie. Objevil a popsal hned několik kaktusů,
dokonce vydal dvě knihy Lobivia 75 a Lobivia 85.

Gert Neuhuber, Walter Rausch, Lumír Král, Eugendorf 2002

Walter Rausch

S Waltrem jsem se několikrát setkal a měl jsem s nim dobré vztahy, bohužel
nás dělila jazyková bariéra. Musel jsem využívat služeb překladatelů Jaroslava
Procházky nebo Dagi Baumgartner. Pana Rausche jsem třikrát zlanařil s přednáškou
na Pobeskydí (1997, 2002, 2008). Na první setkání s nim jsme přivezli i MUDr.
Vladimíra Plesníka, pro kterého byl Walter Rausch velký vzor. Pravidelně jsme se
vídali na setkání gymnofilů v Eugendorfu nebo na sympoziu v Brně. Walter mi říkal,
že jsem jeho osobní fotograf, když jej pořád fotím. Při jedné diskuzi na Pobeskydí
jsme se ptali na jeho kaktusářské začátky. Byl to skvělý zážitek, dokonce
zaznamenán na kameru. Jeho vyprávění pohotově překládala paní Dagi. Poslední
roky jezdil na cesty s Franz Kühaasem, který má rovněž manželku z Argentiny.
Bohužel před deseti léty, ve svých osmdesáti, nešťastně zakopl a poranil si páteř, od
té doby je na vozíku. Kaktusům se ale stále věnuje, skleník má u domku ve Vídni,
kde bydlí. Zde jsme Waltra rovněž několikrát navštívili. Přejeme Waltrovi Rauschovi
ještě hodně zdraví, štěstí, pohody a kaktusářských úspěchů.
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Naši jubilanti
I v letošním roce máme mezi sebou několik přátel, kteří oslaví kulatá či
půlkulatá výročí. Dnes si představíme tři kamarády. Začátkem osmdesátých let byl
několik let našim předsedou a redaktorem Ostníku Ing. Jaromír Chvastek. Dnes je
předsedou kaktusářů z Frýdku-Místku. Své 65 narozeniny oslavil již koncem ledna.
Naši členové ho znají z přednášek, které v našem Klubu pravidelně představuje.
Procestoval Severní i Jižní Ameriku, prakticky všechny země. kde rostou kaktusy.
V posledních letech vyráží za sukulenty do jižní Afriky.
V půli února oslaví rovněž 65 let náš člen Jiří Číp. Jirka se zabývá především
pěstování gymnokalycií. Nedávno postavil nový skleník, kde jeho rostlinky dostávají
ty nejlepší pěstitelské podmínky. V posledních letech je zdatným pomocníkem při
organizování setkání kaktusářů Pobeskydí. Pravidelně dochází na naše schůzky, kde
měl i přednášku ze své cesty po Argentině.
Jen pár dnů po Jirkovi oslaví významné výročí 75 let, náš dlouholetý člen
Jindřich Pospíšil. Dlouhá léta pracoval ve výboru porubského Klubu jako výstavní
referent, po sloučení dvou ostravských Klubů je platným pomocníkem i dnes.
Přejeme všem oslavencům do dalších let hlavně hodně zdravíčka, štěstí,
pohody, pěstitelských úspěchů, aby jim kytičky ještě dlouhá léta dělala radost.

Jaromír Chvastek

Jiří Číp

Jindřich Pospíšil a Miloš Poratzký

Jindřich Pospíšil na výstavě kaktusů 2018, u diskokaktusů Pavla Válka
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Přednáška v Přerově

přednáška v Přerově 24.1.2019 o kaktusech Patagonie (2x foto Jiří Žahourek)

Dne 24.1.2019 jsem byl pozván mezi kaktusáře v Přerově, abych zde přednesl
přednášku o kaktusech z Patagonie. Předseda Miroslav Strnad mi sdělil, že se jich
schází kolem 12 členů. Tentokrát vytiskli letáčky, kde lákali všechny zájemce, kteří
mají zájem. Nakonec přišlo přes 20 účastníků. Přerovští kaktusáři mají vynikající
prostory ke schůzování v budově firmy WT WINTECH (dříve Visimpex), Seifertova
33, vlevo od brány Přerovského výstaviště. Ředitel společnosti Ing. Jan Valter je také
pěstitelem kaktusů, ale i jiných rostlin. Škoda, že jsem zde nebyl na jaře, neboť
z okna jsem viděl nádhernou zahradu. V těchto prostorách pořádají i výstavu
kaktusů, takže se tam asi pojedu podívat. Chtěl bych jen popřát přerovským
kaktusářům do dalších let hodně pěstitelských úspěchů, a nadšení v činnosti klubové
práce. Děkuji za pozvání a milé přijetí.
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Informace
-------

přednáška 4. 3. 2019 – obrázky našich členů
přednáška 1. 4. 2019 – PhDr. Adolf Tomandl: pěstování sukulentů
přednáška 6. 5. 2019 – Roman Štarha: téma doplněno později

---

22. - 24. 2. 2019 – 3. setkání přátel mrazuvzdorných kaktusů, sportovní areál Horní Počaply,
informace: e-mail: honza.muller2@gmail.com, nebo telefon číslo 604 379 878.
Internetové stránky: www.mrazuvzdornekaktusy.cz
30. 3. 2019 – Jarní sympozium v Praze

-----

---------

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 (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

Obrázky našich členů
Escobaria hesteri
Malá rostlinka, spolehlivě kvetoucí ve sbírce každý rok. Rostliny pochází ze Spojených států, SB 420,
Brewster County, Tx (foto Lumír Král)
Dva obrázky na zadní straně patří k článku manželů Tomandlových „Způsoby rozmnožování aneb
úvod do sexuality rostlin“.

skupina rostlin rodu Conophytum
(foto Jiří Žahourek)

kristátní forma Euphorbia lactea
je rozmnožována prakticky výhradně roubováním (foto Jan Gratias)

Adresy autorů:
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz
PhDr. Tomandl Adolf, e-mail: ATomandl@seznam.cz
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Obrázky k článku „Způsoby rozmnožování aneb úvod do sexuality rostlin“ od
manželů Jany a Adolfa Tomandlových

skupina rostlin rodu Conophytum (foto Jiří Žahourek)

kristátní forma Euphorbia lactea je rozmnožována prakticky výhradně roubováním (foto Jan Gratias)

