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Mammillaria bombycina Quehl - Monatsschr. Kakt. 20: 149, 1910.

Z naší činnosti
Den 1. dubna je tzv. „apríl“. To mě dostal náš přednášející, vzácný host
z Prostějova, PhDr. Adolf Tomandl, když těsně před schůzkou zavolal, jestli je
přednáška v úterý nebo ve středu. Potom s velkou radostí, říká „apríl“ a že už jsou
s manželkou na místě ve Stanici přírodovědců. V úvodu schůzky bylo projednáno
několik organizačních záležitostí. Pak se ujal slova velký znalec a pěstitel sukulentů
PhDr. Adolf Tomandl. Teď všichni přednášející představují samé cestopisy, ale dobré
pěstitelské rady chybí. Proto jsem byl velice rád, že Ada přinesl zpracovanou
pěstitelskou prezentaci, kterou rozdělil do několika částí. V úvodu vysvětlil co to jsou
sukulenty, kde a jak v přírodě rostou. Následovala ukázka některých rodů a skupin
sukulentů, úvahy o jejich pěstování a rozmnožování. Samostatnou části byla ukázka
sukulentů, vhodné k pěstování jako bonsaje. Zajímavé byly informace o ochraně proti
škůdcům. V další části jsme se zabývali možnosti získávání semen a rostlin.
Nejobsáhlejší byla část se zajímavostmi ze světa sukulentů, různé, diskuze. Mě se
přednáška velmi líbila a jak jsem pozoroval v sále, také nikdo neodešel a všichni
pozorně naslouchali. Děkujeme hodně našemu přednášejícímu PhDr. Adolfu
Tomandlovi za super přednášku a příjemně strávený večer.

Obrázky našich členů
Mammillaria bombycina Quehl - Monatsschr. Kakteenk. 20: 149, 1910.
Druh byl pojmenován podle svého vzhledu, bombycina = hedvábná. Jednotlivý stonek později
odnožuje, ve stáří až 20 cm vysoký a 6 - 8 cm široký. Epidermis světle zelená, temeno zakryto bílou
plstí a trny, areoly zvláště na temeni silně bíle vlnaté. Okrajových trnů 30 - 40, stříbřitě bílých,
paprskovitě rozestavěných, k tělu stočených, tence jehlovitých, 2 - 10 mm dlouhých, středové trny 2 4, spodní téměř kolmo od těla odstávající, háčkovitý, až 20 mm dlouhý, ostatní 7 - 10 mm dlouhé,
rovné, všechny středové trny hnědočervené, ke špičce tmavší, dosti tenké. Květy vyrůstající ve
věnečcích, asi 15 mm dlouhé i široké, světle karmínově červené s tmavším středním proužkem a
jícnem. Okvětní lístky kopinaté, vnější na bázi zelenavě červené, nahoře červenavě bílé, vnitřní
karmínově červené; blizna žlutá až slabě růžová; prašníky světle žluté. Plody kuželovité, bělavé,
objevující se zpravidla až druhým rokem. Semena drobná černá. Popsáno bylo několik variet. Výskyt
Mexiko, stát Coahuila a San Luis Potosí u Santa Maria.
Podle Huntova rozdělení mamilárií z roku 1971 je zařazena do podrodu Mammillaria, sekce
Hydrochylus, série Stylothelae. Zde je dále dělení na dvě podsérie. V podsérii zahrnující rostliny s
alespoň jedním háčkovitým středovým trnem je M. bombycina spolu s mnoha známými druhy, jako
např. M. moelleriana, M. mercadensis, M. bocasana, M. zeilmanniana, M. wildii a mnoha dalšími.
Roste celkem dobře na vlastních kořenech. Roubování není nutné ani vhodné. Snáší velmi dobře
prudké přímé slunce, vyžaduje teplo a výživný, těžší, ale hodně propustný substrát téměř bez příměsi
listovky a rašeliny. Na dlouho trvající vlhkost substrátu je dosti citlivá. Při mlžení nebo teplotách pod 10
°C se často tvoří černé skvrny (plíseň) na epidermis, které později prorůstají do těla rostlinu zahubí.
Množí se dobře odnožemi i semeny. Semenáče v teple poměrně rychle rostou, jejich roubování není
nutné. Zimování vyžaduje teplejší, ne pod 10 °C, a světlé. Při tmavém zimování obtížně vykvétá. Při
světlém zimním umístění a teplém jaru kvete od března až dubna.

Obrázky k článku Legendární Ruta 40
Kolem cesty Ruta 40 se nachází několik zajímavých, krásných míst a roste zde spoustu nádherných
rostlin. Rozlehlé jezera pod Andami vytvářejí úchvatné scenérie. Kromě kaktusů upoutají pozornost
především kvetoucí keře, orchideje, růžicovité violky a další skvosty tamní flóry. Na obrázcích např.
Buddleja globosa, Calycera crassifolia, Viola vulcanica, a nádherné druhy orchidejí Chlorea virescens,
Gavilea odoratissima.

Získávání plodů a semen ve vlastní sbírce
5. část
Převážná většina rostlin je cizosprašných a k opylení květů je třeba pyl
z rostliny téhož druhu, která vyrostla z jiného semene. Úspěšné oplození dále
vyžaduje m. j. zralý pyl a zralou bliznu, vhodné vnější podmínky, nejlépe teplé a
suché počasí, alespoň základní znalosti stavby květu ze strany pěstitele a vhodné
pomůcky k přenesení pylu na bliznu.
Při opylování květů v naší sbírce jsme dosud vystačili se sadou jemných
štětečků, smotky vaty na sirkách či špejlích, silonovými vlasci různých tlouštěk,
tenkými listy tilandsií a kančími štětinami (obr. č. 1.). Opylování jednotlivými prsty,
mouchami v pinzetě a vydávání bzučivých zvuků při opylování považujeme za
pěstitelský folklór.

Obr. č. 1. Některé opylovací pomůcky

Štětečky volíme podle velikosti květu a po každém opylování je zbavíme
zbytků pylu, opláchneme ve vodě a necháme uschnout. Někdy je ještě krátce
ponoříme do 7 až 10 % H₂0₂. Hrozí totiž nežádoucí přenesení pylu na květ jiné
rostliny a vznik semen, z nichž vyroste hybridní potomstvo. Pouze u druhů, které
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vykvétají opakovaně nebo postupně (např. květenství rodů Echeveria, Haworthia,
Gasteria apod.) necháváme štětečky zapíchnuté v květináči u příslušného druhu.
Výhodou smotků vaty je možnost používat pro opylování každého druhu (zejména u
květů kaktusů) vždy nový čistý smotek, použité ihned likvidujeme. Lze používat i již
připravené smotky určené pro hygienu novorozenců.
Pro opylování květů, sprašovaných v přírodě hmyzem, zejména motýly a
můrami, je nutné použít jiné pomůcky, kterými se dostaneme hlouběji do složitých
květů, jaké mají například rody Adenium, Pachypodium, Ceropegia, aj. Mnozí
pěstitelé úspěšně sprašují štětinou ze smetáku a doporučují užívat černou, na které
je pyl dobře vidět. Jiní radí vyzkoušet listy z tilandsií (T. atroviridipetala, T. filifolia, T.
juncea, T. pruinosa aj.), které jsou dostatečně pevné a pružné. Na jejich povrchu
dobře ulpívá pyl a nepoškozují květy. Vyzkoušeli jsme obě metody a také běžně
užíváme další pomůcku - silonové vlasce o průměru 0,5 a 0,8 mm
a délce asi 10 cm. Ostré konce vzniklé ustřižením by mohly poškodit vnitřní části
květu. Opatrným přiblížením k plameni se konec vlasce roztaví a vznikne drobná
kulička, umožňující šetrný průchod mezi květními lístky a lepší zachycení pylu. Výše
uvedené se nám osvědčilo lépe než štětečky také u rodů Aloe, Gasteria, Haworthia
(obr č. 2.) aj.

Obr. č. 2. Květenství rodu Haworthia (vlevo) a Gasteria (vpravo)
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Máme-li možnost, a tam, kde nám na tom velmi záleží, provádíme opylení
každého květu opakovaně, aby se zvýšila pravděpodobnost úspěchu. V případě
samosprašných rostlin postačí přenést na bliznu pyl z téhož květu. Některé rostliny
jsou samosprašné za určitých okolností, například po chemické stimulaci blizny. Ta
může být provedena také pylem nepříbuzného rodu. Kaktusáři používají k tomuto
účelu například pyl Astrophytum asterias, Mammillaria willdii, Hamatocactus
(Ferocactus) setispinus. Teprve následně přenesou na bliznu i pyl z opylovaného
květu. Občas se stává, že se objeví semeníky i bez opylení na cizosprašných
rostlinách (působení skrytých vlivů, např. hmyzu, nejde většinou zcela vyloučit).
Takové potomstvo však bývá většinou méně životaschopné.
U některých druhů dozrává v květu nejprve pyl a teprve potom blizna. Jde
vlastně o způsob ochrany před samoopylením, které sice může dát vzniknout
semenům, ale nevnáší se žádné nové genetické informace a tím potencionálně
výhodné vlastnosti. Rod Haworthia a jemu příbuzné sice nebývají samosprašné, ale
právě na jejich květenstvích je možné upozornit na to, že je vhodné přenášet zralý
pyl z květů nově otevřených (druhý den) na starší květy jiné rostliny se zralými
bliznami.
Jak známe i ze zahradnických zkušeností, vyvíjí se plody po úspěšném
opylení různou dobu. Během několika dnů dozrávají plody a semena některých
pelargonií a šruchovitých (Portulaca, Anacampseros aj.), plodové koláče se semeny
u rodu Dorstenia aj. Nejčastěji jde o týdny (Aloe, Haworthia), až měsíce
(Pachypodium, Adenium, Hydnophytum), výjimečně i déle než rok. Před lety jsme
získali rostliny z Libye (Caralluma europaea var. marmaricensis), které nečekaně
vytvořily semeníky z květů opylených hmyzem v Africe po cca 14 měsících.
Délka vývoje plodů nezávisí jen na individuálních vlastnostech druhu. Je
ovlivňována také např. počtem plodů, kondicí rostliny, počasím a ročním obdobím.
Semeníky rodů Adenium a Pachypodium se v zimě vyvíjí na stejných rostlinách až
trojnásobně déle než na jaře a v létě. Při náhlých změnách podmínek se někdy vývoj
plodů zpomaluje a plody mohou částečně nebo zcela opadat. Častým důvodem je
zejména změna počasí, zvl. silné ochlazení nebo změna stanoviště rostliny. Jindy
rostliny, jak to pozorujeme na zahradách běžně u ovocných stromů, samy snižují
počet plodů, které jsou schopny udržet až do stádia zralosti (Adenium).
Zralost plodů a semen
Vývoj embrya v semeni bývá někdy ukončen dříve, než plně dozraje i plod. Protože
však zpravidla sklízíme plody, je třeba rozlišovat mezi:
- fyziologickou, sklizňovou zralostí semen, jejich plody mohou být ještě navenek
nezralé, ale lze je trhat a semena z nich získaná jsou dobře klíčivá,
- plnou zralostí semen, která mnohdy nastává až po delším tzv. posklizňovém zrání,
do té doby jsou semena sice živá, ale špatně klíčivá nebo vůbec neklíčivá i několik
měsíců či let (Cissus, Cyphostemma a mnohé jiné sukulentní stromy a keře),
- plnou zralostí plodů, kterou lze poznat podle různých znaků /barva, tvrdost,
velikost, opadávání, pukání, vytlačování z těl rostlin (mnohé plody kaktusů,
Myrmecodia aj.).
Vystihnout správnou dobu sklizně je velmi důležité, pokud chceme semena
vysévat nebo dále rozšiřovat. Semena sklizená předčasně nemusí mít ještě zralá
embrya a pokud se tato dále nevyvíjí, jako je tomu např. u cykasů, bývají neklíčivá.
Jindy, u různých stromů a dřevin, se plody úmyslně sklízí před plnou zralostí.
Semena uvnitř totiž jsou již fyziologicky zralá. Při dalším zrání plodů a semen by
došlo nejen k poškozování různými škůdci, ale semena některých druhů tzv. přeléhají
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a vyklíčí pak až za 1 - 2 roky. Často dochází v plodech i semenech k vytváření
zvláštních chemických látek, ta se stávají tzv. dormantní – spící a je třeba je pro
vyklíčení probudit různými metodami (jarovizací, skarifikací, stratifikace, promývání
vodou, použitím chemikálií apod.).

Obr. č. 3. Dorstenia foetida - detail kvetu se semeny. První dozrávající semena jsou vystřelována
podle výšky rostlin až do vzdálenosti 1 - 2 metrů, další už jen volně vypadávají nebo zůstávají uvnitř
květenství - květního koláče.

Zvláštní pozornost vyžadují plody, které pukají a vystřelují semena do
širokého okolí, jako je např. Euphorbia, Jatropha nebo Dorstenia (obr. č. 3.). Sem
patřil i Tvůj obr. Jatrophy, byl otištěn minule. Podle charakteru plodu a velikosti rostlin
je lze obalit gázou, položit na plody opatrně chomáč vaty, která zachytí vystřelená
semena (Euphorbia) popř. vložit plodící rostlinu do mikrotenového sáčku nebo uzavřít
plodenství plastovým sáčkem s klipsem. Také semena z puklých plodů, která jsou
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velmi drobná nebo mají různá přídavná létací zařízení, je třeba sklidit dříve, než je
průvan roznese po skleníku či zahradě (tilandsie aj. bromélie, orchideje, adenia,
pachypodia apod.).
Je také třeba mít na paměti, že některé rody mají velkou schopnost ke křížení
(Lithops aj., četné kaktusy), zvláště jsou-li pěstovány ve velkých kolekcích,
v pařeništích nebo volně. Proto ani semena šířená botanickými zahradami,
profesionálními firmami či specialisty nemusí být zárukou pravosti druhu a botanické
čistoty, stejně jako semena získaná z rostlin pěstovaných na otevřených
prostranstvích (sukulentní skalničky – Delosperma, Orostachys, Sempervivum atp.).
U některých hlíznatých rostlin častěji než plody a semena sklízíme hlízy,
kterými je rozmnožování rychlejší. Ty je třeba uchovávat v chladu při teplotě do 15
°C, aby nedocházelo k jejich předčasnému narašení, a sázet až na začátku nového
vegetačního cyklu (obr. č. 4. a 5.).

Obr. č. 4. Oxalis tetraphylla a Ox. tuberosa, forma s červenými hlízami

Obr. č. 5. Rašící Oxalis tuberosa, forma se žlutou hlizou, 7 týdnů po zasazení
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Čištění, úprava a skladování semen
Správná péče o semena po sklizni a jejich uskladnění patří mezi okolnosti,
které mohou výrazně ovlivnit úspěšnost následných výsevů. V literatuře je možné
najít řadu tvrzení, že uchování semen v plodech prodlužuje klíčivost. V naší praxi
skladujeme semena přímo v plodech např. u čeledi Aizoaceae (Lithops, Pleiospilos,
Ophtalmophyllum atp.) - jde o drobné suché tobolky. Stejně postupujeme u suchých
plodů, které mají m. j. rody Aloe, Gasteria, Haworthia, Cotyledon, Crassula, Dudleya,
Kalanchoe, Echeveria, Rhodiola a jim příbuzných, dále u mnoha rodů kaktusů (obr. č.
6.). Semena rodů Anacampseros, Avonia (obr. č. 7.) a podobných z čeledi
Portulacaceae, které sklízíme průběžně během jejich dozrávání, uchováváme a
skladujeme již čistá a prakticky připravená k výsevu ve vhodnou dobu.

Obr. č. 6. Různé druhy plodů. Nahoře odleva: Titanopsis, Tetragonia, Mesembs, Dasylirion
Dole odleva: Dermatobotrys, Ficus, Haworthia, Crassula

Přídatná
zařízení
semen,
sloužící k jejich rozšiřování
(chmýr, chlupy atp.) je možné
odstranit nebo na semenech
ponechat až do výsevu. Při
velké úrodě semen rodu
Adenium je skladujeme celá a
přídatná zařízení z obou konců
semen odstraňujeme až při
výsevu. Měkké plody, různé
bobule, aj. obsahují semena
obalená sladkým oplodím. To
bývá
živnou
půdou
pro
nejrůznější plísně a proto
dáváme přednost získat z nich
semena
bezprostředně
po
sklizni,
zvláště
tam,
kde
životnost semen je krátká (př.
Hydnophytum, Myrmecodia).
Obr. č. 7. Semeník Avonia quinaria ssp. alstonii obsahuje zpravidla 10 - 15 semen
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Měkké plody, různé bobule, aj. obsahují semena obalená sladkým oplodím. To
bývá živnou půdou pro nejrůznější plísně a proto dáváme přednost získat z nich
semena bezprostředně po sklizni, zvláště tam, kde životnost semen je krátká (př.
Hydnophytum, Myrmecodia). Používáme následující postup: semena z bobulí
vytlačíme na čisté plátno nebo kapesník, u větších semen lze použít i punčochu,
prázdný plodový obal odstraníme. Semena propíráme pod proudem vlažné vody a
jemným mnutím pomáháme odplavit zbytky oplodí. Očištěná semena necháme
uschnout, třeba na kousku papíru, a přesypeme do malých papírových sáčků. Ty je
třeba pečlivě označit názvem druhu, popřípadě i datem sklizně a jinými údaji o
původu semen. Neosvědčily se nám obyčejné tužky ani fixy, časem mohou
vyblednout.
Ještě před uskladněním na delší dobu je možné provést povrchové moření
semen některým fungicidem.
Vhodné podmínky pro uskladnění semen většiny druhů jsou sucho, teplota
kolem 10 - 15 °C. Lze je také uchovávat např. ve spodních patrech ledničky. My
semena pro jejich množství skladujeme ve skříni na chodbě rodinného domu. Při
skladování semen ve skleníku pozor na myši, nejednomu pěstiteli připravily
nepříjemné překvapení.
Včas sklizená a dobře uložená semena jsou předpokladem úspěšných
výsevů. Probíhá doba, kdy se jim mnozí z nás pilně věnujeme a tak Vám v této
činnosti přejeme mnoho úspěchů.
obrázky k článku autoři
Jana a Adolf Tomandlovi, březen 2019

Ukázka plodů několika rostlin (foto KL)

Euphorbia lactiflua

Jatropha excisa
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Legendární Ruta 40 - 4. část
Cesta kolem jezer
Z městečka Tecka vyrážíme dále na sever po RN 40 směr Esquel. Zde se
nachází muzeum železnice, dokonce jsme viděli kolem projíždět historický vlak. Nad
městem je odbočka na RP 12 do Gualjaina, kde je nedaleko typová lokalita
Pterocactus araucanus. Pokud se chcete podívat do Národního parku Los Alerces,
musíte to vzít přes Trevelín po R 71. Cesta vede pod horama And kolem nádherných
jezer Lago Futalaufquen, Lago Menendez, Lago Rivadavia, a přes městečko Cholila,
se vrátíte zpět na RN 40. Ta pokračuje přes Epuyén, El Bolsón, kolem menších jezer
Lago Mascardi a Lago Gutierrez, do města San Carlos de Bariloche, ležící u jezera
Lago Nahuel Huapi. Krásná krajina, zajímavé rostliny a přívětiví lidé.

historický vlak u města Esquel

Pterocactus araucanus

pohled na jezero Lago Futalaufquen s průzračně modrou vodou
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Jarní sympozium v Praze
V sobotu 30. 3. 2019 proběhlo tradiční 33. jarní sympozium v Praze, ve
velkém sále Obvodního úřadu Praha 8 Libeň, Zenklova 43/8 – výstup z metra trasy B
stanice Palmovka. V prodeji byly přebytky starších časopisů, atlas kaktusů, knihy a
také kaktusy a sukulenty. Úvodní slovo přednesl Ivan Běťák, po něm následoval
sobotní blok přednášek.
Program:
1. Steven Brack (USA) – Kaktusy Nového Mexika
2. Alan Butler (Španělsko) – Sukulenty Arábie (Saudská Arábie, Jemen, Oman)
3. Jaromír Chvastek – Mesemb a doprovodná vegetace Západního Kapska
4. Franz Kühhas (A) – Peru

na závěr přednáškového odpoledne se podařilo vyfotit hned tři přednášející,
zleva: Franz Kühhas, Jaromír Chvastek, Steven Brack, s nimi Lumír Král

v úvodu sympozia představují organizátoři Petr Pavelka, Lubomír Berka a Ivan Běťák program celého
dne a zároveň prvního přednášejícího známého kaktusáře Steveva Backa z USA
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kvalitní přednášející přilákalo zcela zaplněný sál

Přednášky byly jen čtyři, ale o to kvalitnější. Sympozium bylo pěkné, skvělé
přednášky, dobrá atmosféra, prostě velmi dobrá jarní akce. Budeme se těšit za rok.

Setkání kaktusářů v Lipníku n. B.

zleva: Petr Miškeřík, Rosťa Maloch Josef Králík, Josef Bis

V sobotu dne 27. 4.
2019 proběhlo v Lipníku
n. B. tradiční setkání
kaktusářů, které pořádá
Ing. Rosťa Maloch. Po
pátečních vedrech se
v sobotu dost drasticky
ochladilo, což mělo za
následek menší počet
účastníků. V předešlých
letech. přijelo minimálně
dvakrát více přátel, ale
to neznamená, že tato
akce byla špatná. Spíše
naopak, řešily se spíše
kaktusářské záležitosti,
kam příště vycestovat,
jak nejlépe vypěstovat
ze semen květuschopné
rostliny, jejich ošetření
proti škůdcům a další
pěstitelské
záležitosti,
bez politických diskuzí.
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pohled do rozkvetlého skleníku Rosti Malocha

Tradičně dobré občerstvení a čepované pivečko, tentokrát ve stanu předzahrádky ve vedlejší
restauraci. Alespoň tam nefoukalo a bylo tam o nějaký stupínek tepleji, než kdybychm seděli na
dvorku u Rosti. Ještě před posezením v restauraci jsme si prohlédli rozkvetlé kaktusy ve skleníku,
někdo si i nějakou rostlinku odnášel jako trofej. Večer se promítaly obrázky z cest. Děkujeme Rosťovi
za pěknou i když chladnou akci. Třeba příští rok bude opět tepleji, můžeme se jen těšit.

Odešel Norbert Gerloff

Norbert Gerloff a Jaroslav Vích na setkání notofilů v Lipníku n. B., 20.8.2011
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V dubnu nás zastihla smutná zpráva, že v nemocnici po dlouhé nemoci zemřel
známý specialista na rod Notocactus, pan Norbert Gerloff. Naši pěstitelé ho dobře
znali z přednášek, které u nás měl na setkání Notosekce, např. v Lipníku n. B.,
České Třebové a jinde, dokonce v roce 2012 přednášel v Ostravě. Norbert Gerloff se
narodil 15. srpna 1947 a žil jako svobodný mládenec v Ludwigsburgu. Civilním
povoláním byl učitel, dlouhá léta ho trápila cukrovka. Mezi kaktusářemi byl známý
jako zanícený notofil, v Německu byl dlouholetým předsedou Internota. S českými
pěstiteli úzce spolupracoval např. se Stanislavem Stuchlíkem, Jardou Víchem nebo
Jožkou Neduchalem. Projezdil několikrát naleziště notokaktusů, publikoval mnoho
článků a napsal několik knih zabývající se rodem Notocactus. Pěstitelé notokaktusů
ztrácí jednoho ze svých svělých specialistů.
Čest jeho památce!

překlad přednášky Norberta Gerloffa zajistil Bohdan Hiekisch, setkání notofilů v Ostravě, 1.9.2012

Norbert Gerloff na setkání Notosekce v České Třebové, 24.8.2013 s našimi pěstiteli kaktusů:
zleva: Lumír Král, Stanislav Stuchlík a Jiří Kolařík
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Informace
-------

3. 6. 2019 – přednáška: vlastní obrázky našich členů
4. 6. 2019 – odpoledne instalace naši výstavy kaktusů
5. - 7. 6. 2019 – výstava kaktusů KK v Ostravě, od 9. do 17. hodin, Stanice přírodovědců,
Poruba, Čkalovova ul.

---

11. - 12. 5. 2019 – Otevírání kaktusové sezóny 2019, Dvůr Králové nad Labem, Vše na
jednom místě v Penzionu za vodou. (Poděbradova 2014, Dvůr Králové nad Labem).
1. - 9. 6. 2019 – KK Astrophytum Brno, z. s. zve všechny přátele kaktusů a sukulentů na
tradiční výstavu, která se bude konat v areálu Zahradního centra ČTYŘLÍSTEK Brno-Bystrc.
30. 5. - 1. 6. 2019 – Klub pěstitelů kaktusů a sukulentů Havířov při MKS Havířov pořádá
výstavu kaktusů a sukulentů, od 9. do 18. hod. ve Společenském domě Reneta.

-----

---

31. 5. - 2. 6. 2019 – zájezd na jižní Moravu. Odjezd účastníků bude v pátek ráno 31. 5. 2019,
v 7. hodin, sraz na konečné tramvajové zastávce Vřesinská. Vyrážíme směr Olomouc. Letos
zájezd proběhne osobními auty, počet účastníků záleží na ochotných řidičích. Návštěva sbírek
(program se může změnit):
1.den: Maloch, Rec, Jára, Polášek, Bačůvka, Pešat, Krůta
2.den: Sochůrek, Marková, Knápek, Miškeřík
3.den: Odehnal, výstava kaktusů v Brně, Tomandl, Frélich

---

28. - 30. 6. 2018 – 26. setkání kaktusářů Pobeskydí 2019, proběhne opět v hotelu Rudolf,
Havířov. Hotel se nachází hned kousek od autobusové zastávky či vlakového nádraží.
Ubytování si každý účastník objedná předem na recepci hotelu, stravu možno zajistit po
příjezdu na hotel, rovněž na recepci. Při obsazení kapacity ubytování, lze další ubytování
sehnat v okolních hotelích. Kontakt: e-mail: recepce@hotelrudolf.cz

---

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

---------

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 Legendární Ruta 40

Buddleja globosa, NP Los Alerces

Chlorea virescens, nad Bariloche

Calycera crassifolia, San Carlos de Bariloche

Viola vulcanica, R40, nad Bariloche

Gavilea odoratissima, NP Alerces

