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Utahia sileri (Engelm. ex J. M. Coult.) Britton & Rose (foto L. Král)

Z naší činnosti
Na květnovou schůzku 6. 5. 2019 se na nás přijel podívat Roman Štarha, který
mezi nás zavítal po dlouhé době. Pracovně je velmi zaneprázdněn, takže jsme byli
rádi, že nám představil své zážitky z poslední, již 8. cesty do Etiopie, v letošním roce.
Jeho povídání je vždy skvělá záležitost, plná neuvěřitelných zážitků a nádherných
rostlin. Z hlavního města Addis Abeba přiletěl do městečka Turmi, v kterém jsou jen
tři zděné budovy a asi 50 dřevěných domků. Zde zkoumal v okolí flóru jižní Etiopie,
ale také různé ještěrky, hady či pavoukovce. Namátkou vzpomínám na nádherné
rostliny jako Adenium obesum, Sanseviera ehrenbergii, Aloe pirottae, Aloe frisii,
Edithcolea grandis, Caralluma priogoniorum, Echidnopsis sharpei a další. Krásná
byla i ukázka několika druhů štírů. Vše bylo doplněno zajímavými zážitky z cesty,
prostě paráda. Přednáška byla skvělá, takže děkujeme Romanovi a budeme se těšit
někdy na povídání z další cesty.

Obrázky našich členů
Utahia sileri (Engelm. ex J.M.Coult.) Britt. & Rose - The Cactaceae 3: 215, 1922.
Už v roce 2007 napsal o této rostlině pěkný článek v Ostníku MUDr. Vladimír Plesník. Importní rostlinu
dostal od MUDr. Vlastimila Habermanna z Plzně, v době kdy se připravoval ostravský Jubilejní sborník
v roce 1968. MUDr. Habermann byl v tehdejší době jeden z mála čechů, kteří v USA lokalitu Utahia
sileri navštívil. Uvádí, že rostlina je náročná na pěstování, protože na lokalitě roste na sádrovcích. Aby
MUDr. Plesník dal svému skvostu nejlepší podmínky, tak se pídil, kde sehnat u nás sádrovec. Než jej
sehnal, bylo už pozdě, rostlina po deseti letech uhynula.
Dnes už se utahie v omezeném množství u nás ve sbírkách objevují. Rostlinu na titulní straně jsem
dostal od pana Rudolfa Poloka z Třemešné, kterému pravidelně zakvétají. Vzácná rostlina dostala
tvrdé pěstitelské podmínky a hned prvním rokem se odvděčila několika květy. Druhou stejně velkou
rostlinu jsem dostal od PhDr. Adolfa Tomandla. Zpočátku z jara na obou rostlinách vyrazily nové trny a
nasadily poupata. Vypadalo to, že by mohla být semena. Bohužel Adova rostlina zastavila růst a
poupata zatáhla, znovu se pustila do růstu až v době, kdy mi první utahie už kvetla. Tak si počkám na
příští rok. Ve skleníku pěstuji patagonské kaktusy, které mají podobné pěstitelské podmínky. Skleník
je bez topení, nemá prosklené boky, aby i přes zimu na rostliny foukal studený vítr. Sbírku jsem doplnil
několika zimovzdornými kaktusy ze severní Ameriky jako Escobaria, Neobesseya, Echinocereus,
Sclerocactus, Pediocactus apod. V roce 1896 byla Utahia popsána Engelmannem jako Echinocactus
sileri na počest p. Silera, který rostlinu v r. 1882 našel. V roce 1922 ji na základě studia herbářového
materiálu Britton a Rose přeřadili do monotypického rodu Utahia (ačkoli rostla zejména v Arizoně).
Během let byla řazena do rodu Sclerocactus, dnes se nejčastěji používá název Pediocactus sileri
(Engelm. ex J. M. Coult.) L. D. Benson - Cact. Succ. J. (Los Angeles) 33: 53, 1961.

Scadoxus multiflorus (Martyn) Raf.
Tato rostlina z čeledi Amaryllidaceae, se česky nazývaná Krvokvět mnohokvětý. Má několik synonym
jako: Amaryllis multiflora, Haemanthus multiflorus, Nerissa multiflorus. U nás se dlouhá léta pěstoval
Haemanthus multiflorus ssp. albiflos s bílým květem. Pravý krvokvět jsem viděl ve sbírce Horsta
Havelky, který ho úspěšně pěstuje už hodně let. Pavel Heřtus nabízí cibule, které po zakořenění brzy
kvetou (viz foto). Cibule jsou podobné žampionům z obchodu, s humorem jsem říkal, že ráno bude na
snídani smaženice, myslím, že by to nebyl zrovna dobrý nápad !!! Stvol s květenstvím vyrostl během
několika dnů do velikosti 20 - 30 cm. Kulovité květenství o průměru asi 15 cm nabízí až 200 drobných
červených kvítků, skvělá podívaná. Druh je rozšířen od Arabského poloostrova až do Jihoafrické
republiky. Je dosti proměnlivý, v areálu je rozlišováno několik poddruhů. Vyžaduje chráněné místo
před přímým sluncem, pěstuje se hlavně v nádobách, není mrazuvzdorný, před příchodem mrazů se
uklízí do bytů, vysazuje se obdobně jako Amaryllis. Velmi nádherná rostlina.

Amaryllis belladonna L.
Druhá rostlina ze stejně čeledi, pochází z JAR, má nespočet synonym, bylo vyšlechtěno velké
množství kultivarů, pozor rostlina je jedovatá ! Tato vykvetla na MDŽ 8.3.2019, takže všechno nejlepší.
Cibule jsem před mnoha léty dostal od Miroslava Přerovského a uchovávám je jako tichou vzpomínku.

Životnost a klíčivost semen
6. část
Zprávy v tisku o vyklíčení semen pocházejících z žaludků mamutů nebo z
hrobek faraonů je třeba brát s rezervou. Redaktoři občas chtějí zaplnit místo
v novinách něčím jiným než politikou, skandály nebo probíhajícími vojenskými střety.
Jisté je, že si semena mnohých rostlin uchovávají klíčivost jen několik týdnů, jiná
velmi dlouho, vzácně až desítky let. Jejich životnost (trvanlivost) je dána nejen
geneticky, tedy příslušností k botanické čeledi, rodu i druhu, ale bývá ovlivňována
mnoha dalšími vnitřními a vnějšími faktory. Značný vliv mají podmínky při vývoji
plodů i semen, jejich sklizni, zdravotní stav, stáří a výživa matečních rostlin, teplota a
vlhkost prostředí během dozrávání, sušení a uskladnění semen před výsevem.
Klíčivost rychleji ztrácí semena sklizená nedostatečně zralá. U téhož druhu někdy
bývají rozdíly v klíčivosti větší, než mezi jednotlivými druhy stejného rodu. Starší
semena mohou jednou klíčit lépe než semena čerstvá a výsledky se tedy budou lišit
také u jednotlivých pěstitelů.
V zahradnické a zemědělské praxi má znalost životnosti a klíčivosti zásadní
význam. Zajímá i amatérské nebo profesionální pěstitele, vysévající větší množství
semen od jednoho druhu. Ti často dělají zkoušky klíčivosti vysetím vzorku 5-20
semen. Podle výsledků pak zvolí vhodné nádoby, hustotu výsevu a způsob ošetření
ostatních semen. Pro všechny z nás, kteří pěstujeme rostliny ze semen je užitečné
znát, jak dlouho můžeme semena uchovávat a zda je nutné provést výsevy
bezprostředně po jejich získání. Při nákupu semen však v mnoha případech jejich
stáří neznáme. Existují firmy, které nabízejí výhradně semena 1 - 2 roky stará nebo
z poslední sklizně, což ovšem záleží na serióznosti dodavatelů, od nichž semena
nakupují. Podrobnější studium nabídkových katalogů některých zahraničních
renomovaných firem ukazuje, že nakupují semena ve velkém a k prodeji je nabízí
mnoho let až do vyčerpání zásob.
Semena sukulentních rostlin bývá doporučováno uchovávat v co nejsušším
prostředí a při teplotě nižší, než je běžná pokojová. Neuskladňujeme je tedy na
plném slunci a ve skleníku. Zralá semena jsou živá a probíhá v nich například i
proces dýchání. Lze se o tom přesvědčit v laboratorních podmínkách. Vyšší teplota a
vlhkost zvyšuje intenzitu dýchacího procesu, spotřebu zásobních látek a semena pak
ani v optimálních podmínkách po výsevu nemají dost energie potřebné pro vyklíčení.

1. Nahoře zleva: Avonia herreana, A. dinteri, dole zleva: A. quinaria var. alstonii, A. albissima. Semena
tohoto rodu klíčí již za 2 - 5 dnů, klíčivost rychle ztrácí a po 3 letech jsou téměř neklíčivá.
2. Také semena rodů Aztekium, Obregonia apod. vyséváme Fleischerovou metodou, klíčí za 7 - 14
dnů. Klíčivost si udržují min. 2 roky, pravděpodobně déle.
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3. Semena rostlin rodů Caralluma, Hoodia a jim příbuzných je možné vysévat ihned po sklizni,
vysokou klíčivost si podržují podle našich zjištění několik let.
4. Semena rodu Crassula mají krátké posklizňové dozrávání po dobu 4 - 6 týdnů, vysokou klíčivost
další 2 roky a pak ji postupně ztrácí. Některé druhy nám však klíčily i za 5 - 7 let.

Vhodným uskladněním semen, především včasným vysušením, dojde k
vynucenému období klidu, kdy jsou biochemické procesy uvnitř semen omezeny na
minimum. V laboratorních podmínkách bývají semena dlouhodobě uchovávána i při
teplotách od -20 do -50 °C, aniž dojde ke snížení jejich klíčivosti.
Stářím klíčivost semen klesá, protože se v nich postupně sráží proteiny,
buněčná jádra degenerují, endosperm se stává drobivý, tukové látky oxidují a
žluknou až nakonec semeno uhyne.

5. Mnohé druhy rodu Dioscorea bez problémů klíčí za 10 - 14 dnů, jiné druhy mají semena dormantní
a potřebují ke klíčení probudit (D. balcanica, D. caucasica, D. nipponica aj.).
6. S výsevem semen bromélií příliš neváhejte, svoji klíčivost rychle ztrácí.

Životnost semen
V odborné literatuře chybí dostatek údajů o době, po kterou si semena
sukulentů uskladněná v domácích podmínkách udržují schopnost vyklíčit. V roce
2009 jsme zahájili pokusy s klíčivostí semen některých druhů sukulentů, sklizených
v letech 1999, 2002, 2004 a 2005. Výsledky byly často překvapivé. Lišily se
pochopitelně nejen v rámci jednotlivých rodů, ale i mezi jednotlivými druhy uvnitř rodu
a u semen stejných druhů, sklizených v různých letech. Starší semena někdy klíčila
lépe než semena sklizená později, což dokazuje významný vliv mnoha okolností
(kvalita matečních rostlin, doba sklizně aj.). Všechna použitá semena byla
uchovávána za stejných podmínek, v suchu a při teplotách 14 - 18 °C (listopad –
březen), ostatní část roku teplota kolísala mezi 16 - 22 °C. Před výsevem jsme
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nepoužili žádná mořidla. Zajímalo nás, zda bude výskyt plísní u starších semen
častější, než při výsevu semen čerstvých, protože stejné nebo příbuzné druhy
sejeme každoročně. Výsev byl ošetřen postřikem 7% peroxidu vodíku - H2O2. Nebyly
aplikovány žádné stimulátory klíčení. Plísně se častěji neobjevovaly, což souvisí také
s vysévanými rody a druhy. Velikosti vzorků se pohybovaly od 15 do 25 semen.
Postup výsevu a složení substrátu byly stejné, jako používáme obvykle. Uvádíme
některé získané poznatky. Jsme si vědomi toho, že se nejedná o vědecký
experiment, přesto považujeme některá zjištění za zajímavá.
Rok sklizně 1999, výsev proveden 14. 11. 2009, stáří semen 10 roků
Druh
% vyklíčených semen doba do vyklíčení prvních semen
Aizoon canariense
10 %
10 dnů
Bijlia cana
30
10
Delosperma steytlerae
60
8
Delosperma sutherlandii
90
6
Glottiphyllum linguiforme
20
10
Juttadinteria suavissima
50
6
Lithops gesinae
60
8
Lithops turbiniformis
10
11
Mesembryanth. crystallinum
80
3
Neklíčila semena druhů Rhodiola kirilowii, Sempervivum tectorum, Sinningia
cardinalis, Talinum paniculatum a Umbilicus rupestris.
Rok sklizně 2002, výsev proveden 7. 11. 2009, stáří semen 7 roků
Aeonium glandulosum
80 %
8 dnů
Aeonium hierrense
10
10
Aptenia cordifolia
80
6
Bijlia cana
40
8
Crassula ausensis v. titanopsis 90
10
Delosperma cooperi
50
10
Delosperma nakurense
100
6
Dorotheanthus gramineus
100
5
Dorstenia crispa
40
12
Dorstenia foetida
10
16
Echeveria laui
70
15
Glottiphyllum nelii
80
7
Grahama australiana
10
15
Kalanchoe aubrevillei
60
8
Kalanchoe flammea
90
15
Mesembryanth. crystallinum
40
3
Portulaca giellesii
100
9
Portulaca marginata
30
10
Neklíčila semena Aeonium glandulosum, Aeonium urbicum, Aethephyllum
pinnatifidum, Aichryson laxum, Aichryson punctatum, Anacampseros lanigera,
Avonia herreana, Avonia papyracea, Avonia quinaria var. alstonii, Avonia ustulata,
Begonia venosa, Bulbine semibarbata, Cotyledon undulata, Crassula sarcocaulis,
Crassula mesembrianthemopsis, Echeveria carnicolor, Echeveria tolimanensis,
Kalanchoe aubrevillei, Kalanchoe laciniata, Kalanchoe velutina.
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Rok sklizně 2004, výsev proveden 7. 11. 2009, stáří semen 5 roků
Dorstenia crispa
40 %
10 dnů
Dorstenia foetida
40
10
Dorst. sp. Mecca, Lavr. 20542 10
15
Melothria scabra
90
5
Sedum reflexum
30
11
Stapelia variegata v. curtisii
100
5
Neklíčila semena Dorstenia elata, Dorstenia indica, Umbilicus erectus, a rodu Yucca.
Rok sklizně 2005, výsev proveden 10. 11. 2009, stáří semen 4 roky
Dorstenia crispa v. lancifolia
10 %
25 dnů
Dorstenia crispa
20
8
10
14
Dorst. sp. Mecca, Lav. 20542
Dorstenia foetida
60
10
Pro srovnání uvádíme údaje o trvanlivosti semen a době potřebné k vyklíčení u
některých rodů (upraveno podle Pekárkové, 2001 a Čvančary, 1961).
Rod
Trvanlivost semen (roky)
Doba vyklíčení (týdny)
Allium
2-4
2
Begonia
2-3
2-3
Cassia
2
50
Clivia
0,5
4-5
Cucurbita
5-6
dny
Cyclamen
2-3
3-4
Datura
15
3
Dorotheanthus
2-3
1
Fuchsia
1
4
Fumaria (zemědým)
100
x
Ipomoea
2-4
1-2
Kalanchoe
x
3
Melilotus (komonice)
80
x
Mesembryanthemum
x
3
Mirabilis
2-3
1-2
Momordica
5-8
1-2
Nelumbo (lotos)
200-400
x
Nicotiana
4
1-2
Pelargonium
3-5
1-2
Plantago (jitrocel)
40
x
Portulaca
3-4
2
Sedum
3
2-3
Sinningia
x
3-4
Triforium (jetel)
18
x
Yucca
3
4
Obecně platí, že existuje vztah mezi podmínkami přírodního prostředí,
životností a klíčivostí semen. Semena druhů rostlin z vlhčích a tedy relativně
příznivějších podmínek mají obvykle životnost kratší a jsou schopny vyklíčit během
několika dnů. Zvláštním problémem je životnost a klíčivost semen sukulentů.
Sukulentní rostliny jsou velmi dobře adaptovány na vysoce specifické přírodní
prostředí, mnohdy velmi extrémní. Vyznačuje se například rychlými a značnými
výkyvy teplot během dne. Střídají se období minimálních nebo žádných srážek vody
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s jejím nadbytkem. Velké množství sluneční energie, nízký stav půdních
mikroorganismů, složení půdy a další faktory vedly k vývoji zvláštních adaptačních
mechanismů sukulentních rostlin. To jim umožnilo přežívat a rozmnožovat se i tam,
kde se jiné typy rostlin téměř nevyskytují. Tyto faktory se projevují pochopitelně i
v životnosti a klíčivosti semen. Všechny proměnné a jejich vztahy není možné
komplexně postihnout ani napodobit. Praxe ukazuje, že jejich byť částečné poznání
může pomoci zvýšit úspěšnost při výsevech a pěstování rostlin.

7. Do kontejnerů s nevyklíčenými semeny sukulentů někdy vyséváme semena různých nesukulentních
druhů. Škoda připraveného substrátu, navíc někdy po týdnech vyklíčí původní výsev (zde baobab).

8,9. Často vyséváme do těchto misek s průhlednými kryty, které umožňují podle potřeby zajistit
klíčencům větrání. (všechny obrázky k článku: PhDr. Adolf Tomandl)

Odpočinek semen
Když vysejeme semena některých rostlin bezprostředně po sklizni a dodáme
výsevům dostatek vody, často nevyklíčí. Prochází totiž ještě obdobím posklizňového
dozrávání, které je fixováno dědičně. Neklíčivost semen po určitou dobu je
vysvětlována působením zvláštních chemických látek. Ty se vytváří často již v
plodech a před jejich dozráním se dostávají do semen. Brzdí proces klíčení a o
takových semenech hovoříme jako o spících (dormantních).
Příště: O spících semenech a jejich probouzení
Jana a Adolf Tomandlovi, únor 2010
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Setkání polských kaktusářů v Ustroňi
První víkend v květnu patřilo jarnímu setkání kaktusářů v polské Ustroni. Letos
proběhlo již jubilejní XX. Wiosenne Spotkanie Miłośników Kaktusów ve dnech 3. - 5.
5. 2019 v tradičních prostorách hotelu Globus. Toto setkání si získává stále více
obliby a přijíždí rok co rok více lidí, letos přijelo kolem 150 osob. Kapacita hotelu už
nestačí, takže někteří účastníci byli ubytováni v sousedním hotelu, což ovšem vůbec
nevadilo. Skvělá atmosféra celého víkendu byla vynikající už od pátečního večera.
Velmi chutné jídlo, pití, ale hlavně skvělý sobotní den.

zahájení sympozia uvedl Andrej Wandzik a Eugeniusz Skurowski

tradiční společné foto před hotelem, 2019
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Od rána probíhal prodej rostlin a jiných předmětů z kaktusářskou tématikou.
Od 10. hodin začal celodenní cyklus přednášek.
Dopoledne vystoupili ze svými prezentacemi jen tři přátelé:
Grzegorz Matuszewski – hledání mamillárií, Mexiko
Leszek Kasperski – Weingartia
Roman Štarha – flóra jižní Etiopie
Po obědě začal program ve 14. hodin přednáškami:
Pavel Heřtus – Chile
Jaroslav Procházka – Gymnocalycium bruchii, Argentina
Miroslav Halfar – Discocactus, Brazílie
Lumír Král – nové popisy rodu Austrocactus
Tomasz Blaczkowski – miniaturní opuncie Jižní Ameriky
Po večeři proběhl velmi družný, přátelský večer s ochutnávkou domácích
likérů. V neděli se rozjeli přátelé do okolních českých sbírek. Setkání kaktusářů
umocnila krásná beskydská, horská krajina. Po teplé sobotě se v neděli dost
ochladilo a po ránu napadla bílá pokrývka sněhu. Pořadatelé vše zvládli na jedničku,
díky za pěkný víkend, takže se zde opět sejdeme příští rok. Velké gratulace.

Naši jubilanti
Dlouholetá členka našeho Klubu, paní Lýdia Kluzová oslavila v květnu významné kulaté
výročí. Mezi ostravské kaktusáře dojížděla už v sedmdesátých letech se svým tatínkem Krystýnem
Orszulikem. Ten nás bohužel v roce 2012 opustil, takže paní Lýdie se na naše schůzky přijde občas
podívat sama. Co však neopomene, je každoroční návštěva naši výstavy kaktusů, na kterou paní
Lýdie z Bohumína vždy přijede. Lýdia Kluzová je milá, nadšená pěstitelka kaktusů a jiných sukulentů,
které musíme do dalších let popřát ještě hodně zdraví, štěstí a pěstitelských úspěchů. Tak paní Lýdie,
ať Vám neutuchající elán s milovanými rostlinkami ještě dlouho vydrží.

Lýdia Kluzová při prohlídce literatury na výstavě kaktusů 2017
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Jürgen Kracht sedmdesátník
Klub kaktusářů v Ostravě, z. s. letos slaví 65 let. Začátkem osmdesátých let
minulého století začala spolupráce našeho Klubu s německými kaktusářemi, tenkrát
z bývalého NDR. Velký podíl na tom měli pánové Milan Tůma a Jürgen Kracht
z Gräfenhainichen. Spolupráce mezi našimi a německými kaktusáři vyvrcholila
podepsáním smlouvy v roce 1982, kterou podepsali tehdejší předsedové Jaromír
Chvastek a Jozef Pickert. V tomto roce odjela delegace ostravských kaktusářů do
Zchornewitz, kde probíhala výstava kaktusů. Zde se výstavy zúčastnilo i několik
našich členů, aby ukázali své výpěstky (ty už zůstaly u německých přátel). Naši
pěstitelé Milan Pavel a Lubomír Polášek ukázali jaké máme u nás pěstované rostliny.
Němečtí přátelé ovšem vůbec nezaostávali a představili rovněž nádherné rostliny.
V delegaci ostravských kaktusářů byli např. paní Li Plešingerová, Milan Tůma,
Vladimír Brandejs, Milan Pavel, Lubomír Polášek, Lumír Král, Jaromír Chvastek a
další. V osmdesátých letech němečtí přátelé několikrát přijeli do Ostravy.

Jürgen Kracht ve svém skleníku
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Podobnou spolupráci s německými kaktusářemi měli ve stejnou dobu i
porubští kaktusáři, kteří zajížděli do Dessau a tamní pěstitelé jezdili k nám do sbírek.
Po politické změně se spolupráce poněkud odmlčela. Avšak po vzniku setkání
kaktusářů Pobeskydí, byli němečtí přátelé mezi nás opět pozváni. Na oplátku jsme
do Německa vyrazili na jejich schůzi, kde jsme v září 2011 představili několik
krátkých přednášek (Chvastek, Král, Kolařík, Procházka). Navštívili jsme několik
nádherných sbírek a zavítali po mnoha letech opět do Botanické zahrady v Halle.
Než jsme v sobotu jeli do dalších sbírek, šli jsme se podívat na kostel ve
Wittenbergu, kde roku 1517 přibil na vrata svých 95 tézí Martin Luther a tak začala
reformace evangelické teologie. Za vším stál nadšený kamarád Jürgen Kracht, který
se o nás dokonale postaral. Moc Jürgenovi za vše děkujeme.

Jürgen Kracht v Gräfenhainichen a Hanus Heier z Wittenbergu, 10.9.2011

zleva: Jaroslav Vaněk, Petr Mikulík, Miroslav Přerovský, Lothar Blaue, Hartmut Kellner (Dessau 1982)
dole: Hartmut Kellner z Dessau při návštěvě v jeho sbírce, 10. 9. 2011
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kostel ve Wittenbergu, na vrata kostela roku 1517 přibil svých 95 tézí Martin Luther, foto 10.9.2011

Rüdiger, Kracht, uprostřed Kellner, který měl přednášku o hybridách rodu Echinopsis, Pobeskydí 2011

Jürgen Kracht se narodil 2. června 1949 v Dessau, čímž vstupuje do klubu
sedmdesátníků. Co jej dlouhá léta znám, bydlel v krásném malém městečku
Gräfenhainichen. V roce 2015 se přestěhoval do nedalekého Bitterfeldu. Celé období
pracoval aktivně u místních kaktusářů (Kakteenzucht. Bin Vors. der Ortsgruppe
Kakteen der DKG Bitterfeld/Wittenberg) v různých funkcích. Dnes se spíše
kontaktujeme na facebooku, kde jsme už přes pět let jako přátelé. Posíláme si
ukázku svých kvetoucích rostlin a občas napíšeme pár slov.
Chtěli bychom našemu jubilantovi Jürgenu Krachtovi popřát neutuchající elán
a nadšení, které může rozdávat. Kamaráde všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a
pohodičky v rodině i s milovanými pichlavými rostlinkami.
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Jaroslav Procházka - 75 let
I když jezdíme našemu Čestnému členovi Jaroslavovi Procházkovi popřát
k narozeninám prakticky každý rok, letos to bude o něco slavnostnější. Jarda totiž
oslaví tři čtvrtě století. Známe se dlouhá léta a naše spolupráce sahá ještě do totality.
První přednášku u nás měl v lednu 1988, kde povídal zážitky ze setkání gymnofilů
v NSR a ukázal obrázky z německých sbírek. Jak už bylo naznačeno, zajímá se
především o pěstování gymnokalycií, ale pěstuje i jiné rody jako Turbinicarpus,
Mediolobivia, Maihuenia, Pterocactus a další. S pěstováním kaktusů začal už v
šedesátých letech. Prakticky byl jeden z prvních Čechů, kteří vycestovali za kaktusy
na jejich přirozené lokality. Jarda dostal od rakouských kaktusářů nabídku práce
v jejich firmě, kde vydržel až do důchodu. Tam měli vždy přes vánoce, do Tří králů
dovolenou, takže jsme využili této situace a zvali k nám Jardu s přednáškou na
lednovou schůzi. Kromě ukázky sbírek, představil i zážitky z cest. První cesty 1992,
1995 vedly na lokality gymnokalycií do Argentiny. Musím Jardovi poděkovat, že mě
přesvědčil a vyvezl v roce 2007 na naleziště kaktusů do Argentiny. Jarda navštívil i
další země, jako Uruguay či Mexiko.

oslavenci Jaroslavovi Procházkovi chodí popřát k narozeninám i jeho soused Jaroslav Záhora

Kromě toho, že měl Jaroslav Procházka v Ostravě každoročně v lednu
přednášky, zajišťoval nám zahraniční přednášející na setkání kaktusářů v Pobeskydí
nebo na ostravské setkání gymnofilů apod. Dlouhé roky jsme jezdili na setkání
gymnofilů do Eugendorfu, kde jsme se seznámili s dalšími známými pěstiteli kaktusů.
Svým nadšením k nám přilákal známé osobnosti jako Amerhauser, Neuhuber,
Berger, Papsch, Schädlich, Nagel, Kühaas, Bercht, ale zvláště kaktusářská legenda
pan Rausch. Jarda aktivně dlouhá léta pracoval jako předseda v sekci gymnnofilů a
zasloužil se ne malou měrou při vydávání zpravodaje Gymnofil. Známé jsou i jeho
články v jiných časopisech. Je to prostě nadšený pěstitel gymen, dobrý kamarád,
který rád poradí a vždy pomůže.
Přejeme našemu oslavenci hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a především
hodně pěstitelských úspěchů se svými milovanými pichláči.
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Kaktusáři v Českém Těšíně - 50 let
V pátek 17. 5. 2019 se sešli pěstitelé kaktusů a jiných sukulentů z Českého
Těšína, Třince a okolí, aby vzpomenuli 50 let od založení jejich kroužku kaktusářů v
roce 1969. Po přeregistrování v roce 1990 se nazývali Klub kaktususářů OPUNTIA
v Českém Těšíně. Dnes už Klub po dlouhých nových registračních záležitostech, kdy
vznikly problémy, už Klub asi neexistuje. Avšak pěstitelé, kamarádi se stále setkávají
ve svých sbírkách. Nyní se sešli ve sbírce Rosti Pavloska v Třinci, aby oslavili
kolaudaci jeho nového skleníku. Při této příležitosti vzpomenuli 50 let
organizovaného kaktusářství v Českém Těšíně a okolí. Sešlo se přes 20 členů a
hostů, aby zavzpomínali na staré časy. Byla to velmi parádní rodinná akce, přejeme
všem kamarádům z ČT, aby jim kaktusky pěkně rostly a dělaly jim jen radost.

předseda KK Český Těšín Ladislav Vacek uvedl schůzi k 50. výročí, Petr Roszak hovořil o historii

společné foto k 50. výročí KK Český Těšín, 17. 5. 2019
zleva nahoře: Andrzej Piątek, Andrzej Wandzik, Danuta Skurowska, Eugeniusz Skurowski, Ladislav
Vacek, Vladimír Haník, Břetislav Sedláček, Bohuslav Kotas, Josef Barčák, Milan Svoboda, Miloslav
Stania, Česlav Wróbel, Jaromír Chvastek, Pavel Preisler, Lumír Král, Jindřich Przeczek, Rostislav
Pavlosek, zleva dole: Petr Roszak, Karel Haratek, Jaroslav Vích, Władysław Kędzior
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Informace
--5. - 7. 6. 2019 - naše výstava kaktusů a jiných sukulentů. Prakticky druhý den po schůzi
začíná v úterý 4. 6. instalace výstavy a od středy do pátku může každý náš člen ukázat své pěstitelské
úspěchy široké veřejnosti. Neváhejte a pochlubte se.
--1. - 9. 6. 2019 Klub kaktusářů Astrophytum Brno pořádá výstavu kaktusů. Místo konání:
Čtyřlístek Zahradnické Služby, s.r.o., Bystrcká 1079/40, 624 00 Brno-Komín,
--6. - 8. 6. 2019 Klub kaktusářů Uherské Hradiště pořádá výstavu kaktusů v prostorách
Jezuitské koleje na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Otevřeno denně od 8 do 18 hod.
Informace Vladimír Basovník, e-mail: bavl(zav)centrum.cz.
--7. - 9. 6. 2019 Klub Kaktusářů Zlín zve na tradiční výstavu kaktusů, sukulentů a bonsají, která
se uskuteční v prostorách Městského divadla Zlín. V pátek a sobotu je otevřeno od 9 do 18 hod.,
v neděli od 9 do 16 hod. Další informace na webu http://kvetouci-kaktusy.cz/.
--20. - 22. 6. 2019 KK Olomouc - tradiční výstava kaktusů spojená s prodejem přebytků rostlin a
poradenskou činností. Místo konání: Atrium Vlastivědného muzea Olomouc, náměstí Republiky 5.
Otevřeno od 9.00 do 17.00 hod. Informace: http://www.carciton.cz/kaktusy
--28. - 30. 2019 - poslední víkend v červnu patří 26. ročníku setkání kaktusářů POBESKYDÍ,
opět se sejdeme v Havířově, hotel Rudolf. Vycházíme tak vstříc přátelům, kteří si stěžovali na špatnou
dostupnost hotelu v horách. Hotel Rudolf 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. Po obsazení kapacity ubytování, lze další ubytování
sehnat v okolních hotelích. Kontakt: e-mail: recepce@hotelrudolf.cz, informace o hotelu na
internetových stránkách: www.hotelrudolf.cz.
Sjíždíme se již v pátek odpoledne k tradičnímu programu. V sobotu bohatý přednáškový
program našich i zahraničních přednášejících. POBESKYDÍ je prakticky svátek kaktusářů na severní
Moravě, kdy se můžeme setkat s nejznámějšími cestovateli či pěstiteli kaktusů z celé Evropy. Přijďte
se podívat i vy mezi nás a povykládat si na téma pichlavých rostlinek.
---

---------

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

OBSAH – ČERVEN 2019
Z naší činnosti
Obrázky našich členů
Životnost a klíčivost semen - 6. část
Setkání polských kaktusářů v Ustroňi
Naši jubilanti (Lýdie Kluzová)

82
82
83
88
89

Jürgen Kracht sedmdesátník
Jaroslav Procházka - 75 let
Kaktusáři v Českém Těšíně - 50 let
Informace

90
93
94
95

OSTNÍK
zpravodaj pro potřeby členů Klubu
Vydavatel: Klub kaktusářů v Ostravě, z. s., IČ 024 17 235, 747 68 Kyjovice 170, červen 2019
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

Scadoxus multiflorus (Martyn) Raf. (foto KL)

Amaryllis belladonna L. (foto KL)

