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Echinomastus warnockii (L.Benson) Glass & R.A.Foster (foto Král)

Z naší činnosti
Poslední schůzka před prázdninami se konala dne 3. 6. 2019, jako hlavní
program bylo promítání obrázků našich členů: Lichý – kvetoucí kaktusy ve sbírce,
Klouda – zájezd 2019 na jižní Moravu, Kolínek – obrázky ze sbírky, Král – vzpomínka
na Pobeskydí 2018. Kromě přednášek našich známých a úspěšných pěstitelů a
cestovatelů, máme jednou za čas promítání obrázků našich členů. Každý se může
pochlubit, co v poslední době nafotili, ať už ve své sbírce, či jiných sbírkách nebo na
různých kaktusářských akcích. Tato schůzka je tradičně zajímavá a mezi členy
vyhledávaná, proto si promítání obrázků našich členů občas zopakujeme. Nejvíce
krásných snímků nafotíme během kvetení rostlin ve skleníku, takže se v brzké době
můžeme znovu těšit, co letošní sezóna přinesla pěkného. Už nyní si můžete obrázky
na další promítání připravit.

Obrázky našich členů
Echinomastus warnockii (Benson) Glass & Foster: Cact. Succ. J., 47: 222, 1975.
Druhové jméno je na počest amerického botanika, prof. dr. Bartona H. Warnocka. Druh se nachází v
Chihuahuašské poušti na vápencových kopcích v nadmořské výšce 560 - 900 m, občas na sádrovcích
ve výšce 1350 metrů nad mořem. Je známo několik lokalit, např. Texas, poblíž Rio Grande (východní
Hudspeth Co. až Culberson a Brewster C.). Tato rostlina je od Old Maverick Road, Big Bend.
Nejčastěji roste pod nízkými keři na stráních exponovaných k jihu. Rostliny jsou nepříliš variabilní v
délce a tloušťce trnů, zato však v jejich barvě trnů. Barva květů může být od sytě růžové po čistě bílou.
Pokud se rozhodneme pro pravokořennou kulturu, stačí 2 - 3 zálivky během vegetace, vždy až po
úplném proschnutí substrátu. Většina pěstitelů dává přednost roubovaným rostlinám.

Drvodělka fialová (Xylocopa violacea)
Když jsme letos koncem května jeli na zájezd na Moravu, viděli jsme na zahradách létat velké, fialově
černé včely. První jsme viděli tento „vrtulník“ na zahradě Michala Rece ve Šternberku a mysleli jsme,
že je to na první pohled nějaký tmavě fialově černý čmelák. V dalších dnech jich na jižní Moravě stále
více přibývalo. Jirka Kolařík mi sdělil, že jich na jeho zahradě létá poměrně hodně a že to jsou vlastně
včely. Vyhledal jsem si to na internetu a měl pravdu. Je to velká samotářská včela, kterou si snadno
spletete se čmelákem. Drvodělka fialová (Xylocopa violacea), patřící do čeledi včelovitých (Apidae).
Pocházejí z teplejších jižních oblastí, ale se změnou klimatu emigrují stále více na sever. K vidění je
tak stále častěji i u nás, když ještě v minulé generaci byla na seznamu kriticky ohrožených tuzemských
druhů. Je to jen jeden z mnoha různých užitečných druhů hmyzu v našich zahradách. Já drvodělku
fialovou pozoroval na zahradě jen jednou, dne 30. 6. 2019, když čile létala z květu na květ opuncií.
Později jsem již drvodělku neviděl, třeba se vrátí v příštím roce. Pokud drvodělce umožníte žít právě u
vás na zahradě, na louce nebo jí nabídnete hmyzí domek, uděláte dobře, už jen proto, že drvodělka
obvykle již v březnu vylétá a začíná sbírat nektar. Někdy se usadí v dutině stromu, jindy si zase ustele
v dřevěném špalku, kam si vyvrtá otvory pro larvy a jejich potravu. Skrýší si připraví hned několik, z
toho některé jako vyloženě zásobní. Miluje dobře osluněné plochy, nemá ráda vlhkost a mráz.
Drvodělku fialovou nemůžete přehlédnout, protože samička má na délku asi 2,5 cm. Potkat se s
drvodělkou můžete během celého vegetačního období od jara do podzimu. Podobně jako u jiných
včel, zjara proběhne páření a trubec uhyne, zatímco samička čile hledá vhodné místo ke kladení
vajíček. Bohužel chemické postřiky mohou drvodělky zničit, jako letos zničily celá naše včelstva.

Mammillaria barbata Engelm. in Wisl. - Mem. Tour N. Mexico 105, 1848.
Malý kulovitý stonek o průměru 3 - 4 cm, areola nese asi 20 krajních trnů a 1 (někdy 2) střední
zakončené háčky. Květy 15 mm velké, v barvě variabilní od zelené až do lososové barvy. Roste mezi
skalními výběžky v kaňonech, ve středních výškách, rozšíření severní Mexiko, Chihuahua, Durango
až do Arizony, New Mexico, USA. Tyto rostlinky jsem získal od Tondy Kupky jako zaručeně
zimovzdorné. Letošní zimu bez problému přežily, ale zima nebyla zase nějak extrémně velká, nejnižší
teplotu jsem naměřil na zahradě -13 °C.
(všechny obrázky KL)

Zájezd do sbírek na Moravu 2019
Během května a června se zpravidla kumuluje hromada kaktusářských akcí. A
nejinak tomu bylo i v roce 2019. Zájezd na jih Moravy se vtěsnal do pátku, soboty a
neděle (31. 5. - 2. 6. 2019) před pořádáním klubové výstavy, o členské schůzi v
pondělí nemluvě. Druhým rokem po sobě byla zvolena verze výpravy osobními auty.
Tentokrát jeli 4 řidiči a každý měl tři spolujezdce. Na první den se k nám připojil ještě
náš kaktusářský prezident se svou ženou.
První zastávka cestou na jih se odehrála ve sbírce Ing. Rostislava Malocha
v Lipníku n. B. Už zde účastníci zájezdu zahájili plnění krabic prvními úlovky a ani
zde, ani později nedbali na kapacitu kufru příslušného vozidla. Program na pátek byl
časově náročný, ale nejen tuto sbírku bylo obtížné rychle opustit. Druhá návštěva
proběhla u Ing. Michala Rece. Esteticky upravená zahrada s velikým skleníkem,
sukulentně a xerofytně osázeným okolím skleníku, to vše byla velká podívaná. Volná
kultura ve středové části skleníku a kaktusy se sukulenty v dokonalém pořádku na
policích podél stěn byly inspirací pro to, jak vylepšovat svou sbírku. Ing. Rec nás
doprovodil do sbírky Ing. Zdeňka Járy ve Štěpánově, známého pěstitele a odborníka
na výsevy. Jeho rozsáhlá sbírka a množství semenáčků v obrovitém foliovníku
rovněž bránilo tomu, abychom se rychle rozloučili. K příjemnému zdržení přispěla i
výborná tvarůžková pomazánka paní Járové.

Ing. Rosťa Maloch

Ing. Michal Rec

Ing. Zdeněk Jára

Ve Fryštáku nás čekala sbírka Ladislava Bačůvky. U domu stojí skleník
převážně se sukulenty a níže na svažitém pozemku skleník s prodejními rostlinami.
Mezi tím je pěkně upravený prostor s možností posezení, kterého jsme rádi využili.
Další zastávkou byl Zlín a sbírka Ing. Vladimíra Poláška. Velkoryse pojaté
skleníky s velkými rostlinami různých rodů, např. parodií, uebelmanií a dalších
kaktusů, a množstvím kaudiciformních rostlin, zejména kvetoucích pachypodií, byly
jedním z mnoha lákadel. Zahrada byla vyzdobena neskutečnými krásnými
bonsajemi. Příjemné posezení s nápoji a vzpomínkami Ing. Poláška výrazně přispěla
do mozaiky prvního zájezdového dne.
Jiří Krupka, Zlín-Louky, to byla adresa poslední páteční návštěvy. Sbírku jsme
si prohlédli, obdivovali jsme misky s netřesky, popovídali si s majitelem i jeho
příjemnou paní. Doplnili jsme tekutiny a rozloučili se.
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Ladislav Bačůvka

Ing. Vladimír Polášek

Krupka Jiří

Ubytováni jsme byli ve sparťanských podmínkách chatiček v kempu Apollo v
Břeclavi. Ale naštěstí se vytratilo deštivé počasí předchozích dnů a po celou dobu
zájezdu bylo teplo. Někdy až moc. Jen možnost stravy v kempu byla bídná, s
nekonečně dlouhým čekáním ve frontě u okýnka.
Hektický pátek měla vystřídat klidnější a pohodovější víkendová sobota.
Snídani jsme vyřešili návštěvou břeclavské Billy a následně se vydali do první sbírky.
Očekával nás Ing. Miroslav Sochůrek v Mikulově. Kromě spousty zajímavých rostlin a
nezbytných nákupů bylo součástí návštěvy popovídání u kulatého stolu, kafíčko či
meruňkovice, pro řidiče nealko. Vydatně vedle paní Sochůrkové pomáhaly s
pohoštěním jeho tři šikovné vnučky (myslím...). Zájezd pokračoval u paní Lídy
Markové ve Velkých Pavlovicích, která se stará se svým synem o sbírku založenou
jejím manželem, který již není mezi námi. Milé přivítání, posezení a nákup rostlin
byly doplněny o ochutnávky a koupi nápojů, které patří k vinařskému kraji.
Poobědvali jsem v tomto městečku v restauraci Vinopa a dobře nasyceni jsme
jeli do třetí sobotní sbírky. Tou byla sbírka Radimíra Knápka v Hustopečích. Hlavní
charakteristika? Bohatě naplněná sbírka, až oči přecházely, a bodrá pohostinná paní
domácí, která před návštěvou ochutnala zakoupená piva netušíc, jak jsou silná.
Poslední sbírka dne byla u pana Petra Miškeříka. Pěkné a kvalitní rostliny má
umístěny ve střešním skleníku. S ním a jeho paní se zavzpomínalo na staré časy,
společné zážitky z cest při nezbytné skleničce vína. Povedený den jsme zakončili
chutnou večeří v Poštorné U mlsné kozy (viz společné foto). Vlastně nezakončili,
neboť večer jsme museli den zhodnotit při posezení u našich chatek.

Ing. Miroslav Sochůrek

Ludmila Marková

Radomír Knápek

Petr Miškeřík
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společné foto účastníků zájezdu
nahoře: Lumír Král, František Frýdl, Jaroslav Procházka, Rudolf Frélich, Jaromír Wilk, Karel Janík, Ivo
Stoklasa, dole: Jan Šťastný, Bedřich Lichý, Jiří Zálesný, Josef Martiník, Martin Kolínek, Stanislav
Slovák, Jan Dobiáš, Pavel Klouda

Neděle byla ve znamení cesty na sever. Sbalili jsme si věci a nacpali kaktusy
do všech volných prostor aut. Po snídani, tentokrát u supermarketu Lídl, jsme
odcestovali. První zastávka byla v Otnici u Jana Nováka. Jeho sbírka je soustředěna
především na Jižní Ameriku. Značnou část plochy zabírají masožravé rostliny.
Pak už naše cesta vedla do Brna. Do Bystrce se díky objížďce jelo poměrně
komplikovaně, ale nakonec jsme se do místa výstavy brněnských kaktusářů dostali.
Výstava byla ve znamení nákupu pěkných rostlin za dobré ceny. Moc jsme nemysleli
na to, že v autech téměř nejsou volné prostory. Potkali jsme se se známými
kaktusáři, prohlédli moc pěknou výstavu a poobědvali v blízkém bufetu.

Mgr. Jan Novák

PhDr. Adolf Tomandl

Ing. Rudolf Frélich
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výstava kaktusů v Brně

Ponechali jsme tu našeho brněnského účastníka zájezdu Jaroslava Procházku
a vyměnili jej za PhDr. Adolfa Tomandla, který nás doprovázel na cestě domů do
Prostějova. Rovněž s námi cestoval další majitel prostějovské sbírky Ing. Rudolf
Frélich, kterého jsme do zájezdu přibrali již v pátek cestou do Zlína.
V Prostějově jsme se rozdělili na poloviny a prostřídali se v obou sbírkách. Sbírka
pana Tomandla je zaměřena na sukulenty. Získali jsme nejen rostliny do svých
sbírek, ale také vyslechli cenné pěstitelské rady. Sbírka pana Frélicha je kaktusová,
ve znamení rodu Gymnocalycium. Poseděli jsme u obou, uhasili žízeň, protože bylo
veliké horko a pitný režim bylo třeba dodržet.
Nakonec jsme, již nezávisle na sobě, auty odjeli směr Ostrava, kde nás čekala
každého radostná práce s novými rostlinami. Kdo neví, tak při každé takovéto akci je
nutné dbát opatrnosti a dodržet karanténu, aby jsme si s rostlinami nezanesli domů
nežádoucí breberky nebo choroby, ať už důvěřujeme pěstiteli nebo ne.
Pavel Klouda

Výstava kaktusů 2019
Tradičně po zájezdě proběhla ve dnech 5. - 7. 6. 2019 naše výstava kaktusů a
jiných sukulentů. Vystavovatelé jsou prakticky každý rok stejní, rostliny se sice
obměňují, ale zaplněné prostory jsou rovněž stejné. Na služby chodí také stále stejní
členové, kterým tímto moc děkujeme. Letos se přišlo podívat kolem 160 návštěvníků
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a několik tříd ze škol. Už zde vidíme dětské tváře, které nakupují dopoledne, a
odpoledne přijdou znovu s rodiči. Třeba se v příštích letech přihlásí do našeho Klubu.
Když to tak během let pozoruji, nakupovat rostliny přichází stále stejní lidé, kteří se
zajímají o pěstování rostlin. Často se přijdou podívat naši bývalí členové, kteří nás ze
zdravotních nebo pracovních důvodů před léty opustili, nebo pěstitelé, kteří nechtějí
být organizováni, ale pěstování rostlin je zajímá. Děkujeme všem přátelům za
úspěšnou výstavu.

společné foto z výstavy
zleva: Martin Kubík, Jan Dobiáš, Pavel Klouda, Jaroslav Doubrava, Miloš Poratzský, František Frýdl,
Bedřich Lichý, Pavel Válek, Lumír Král

Pobeskydí 2019
Tradičně poslední víkend v červnu, se konalo setkání kaktusářů, známé jako
POBESKYDÍ, tentokrát proběhlo ve dnech 28. 6. - 30. 6. 2019 v Havířově, hotel
Rudolf. Sjížděli jsme se v pátek po 16. hodině. Po ubytování proběhlo v příjemném
teplém počasí posezení na terase. V sobotu ráno proběhl prodej rostlin opět na
terase. Na prodej kaktusů přijeli nakoupit i přátelé, kteří už vůbec nešli na přednášky.
Je to škoda, neboť program přednášek byl dobrý a všem se líbil.
Dopoledne představili své prezentace tři přátelé:
Martin Tvrdík (CZ) - Mexiko 2018
Ludwig Bercht (NL) - zahrady v Číně 2019
Vít Zavadil (CZ) - za kaktusy na sever USA 2018

Po přestávce na oběd začal program ve 14. hodin s šesti přednáškami:
Zdeněk Vaško - pediokaktusy
Volker Schädlich (D) - Gymnocalycium cebrerasense
Roman Staník (SL) - Chile 2018
Jaroslav Procházka (CZ) - Gymnocalycium ferox
Grzegorz Matuszewski (PL) - hledání mamilárií, Mexiko
Juraj Němček (SL) - kvetoucí USA
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Tradičně se v pátek dopoledne nebo v neděli po skončení Pobeskydí, přijede podívat do sbírky hned
několik známých kaktusářů. Tentokrát přijeli i hosté ze zahraničí pan Ludwig Bercht z Holandska a
Volker Schädlich z Německa, aby se podívali, jak pěstuji Patagonské kaktusy ve skleníku.

první přednášel byl Martin Tvrdík z Prahy, druhý Ludwig Bercht a překládal Albert Škrovan (uprostřed)
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další přednášející přebírají odměnu v podobě keramiky, shora dolů:
Vít Zavadil, Zdeněk Vaško, Roman Staník, Jaroslav Procházka, Grzegorz Matuszewski v podání
fotografií Alberta Škrovana a poslední obrázek od Jaroslava Vícha je Juraj Němček
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plánování nové cesty nad mapou, zleva: Zavadil, Král, Schädlich, Česal, Čechová, Bercht

Velmi pěkně se o Pobeskydí 2019 vyjádřila paní Jana Čechová z brněnského
Klubu Astrophytum, v časopise Kaktusy. Tímto ji moc děkujeme. Doporučujeme si
příspěvek o naší akci přečíst a třeba se v příštím roce přijedete podívat také. Na
závěr musím poděkovat všem organizátorům, přednášejícím, prodejcům kaktusů, ale
především všem účastníkům za příjemně strávené dny během celé akce.

Výlet za Jardou Procházkou
Ve dnech 30. a 31. 7. 2019 jsme se vydali na výlet do Doubravníku za Jardou
Procházkou, oslavit jeho 75. narozeniny. Vyrazili jsme už v úterý ráno, abychom po
cestě navštívili několik sbírek. Už dopoledne nás očekával na konci vesnice Niva,
pan František Flek. Skleníky se nedaly přehlédnout, v jednom rostly citroníky,
v druhém banánovníky a v třetím velké množství kaktusů. Že sbírka je velká jsme
věděli, ale že předčí naše očekávaní jsme netušili.

pan František Flek a pohled na kolekci melokaktusů a uebelmannií
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pohled do jeho sbírky Františka Fleka

Z kaktusů zde rostlo snad všechno zajímavé, včetně novinek. Další
překvapení byly nízké ceny u rostlin, které jsme zde získaly. Lze jen poděkovat za
milé přijetí a těšit se třeba někdy příště. Pokračovaly jsme do Brna k panu Petrovi
Metelovi, kde už jsme jednou byli na zájezdě. Současný předseda brněnského KK
Astrophytum má svou sbírku na střeše, kde se musí vylézt opatrně po žebříku.

Petr Metela u svých pařenišť na střeše

OSTNÍK – září 2019 ………..................... 107 ……………………………………………

ve sbírce Jaroslava Záhory se nachází především zástupci rodu Echinofossulocactus

Po příjezdu do Doubravníku, jsme zašli do místní vyhlášené restaurace na
oběd. Odtud jsme už jeli k Jardovi domů. Vedle na zahradě jsme zahlédli Jaroslava
Záhoru, který zde také bydlí. Proto jsme nemeškali a šli se podívat na jeho
vyhlášenou sbírku echinofossulokaktusů. Všechny navštívené sbírky byly nádherné.
Poté jsme se už věnovali gratulacím našemu oslavenci a posezení u pivečka či
slivovice. Kromě nás (Frölich, Frýdl, Král, Lichý), přišel popřát i zmíněný Jaroslav
Záhora nebo Jiří Kolařík. Tradičně se večer dal Jarda do grilování masíčka, které
bylo vynikající, je to prostě grilovací specialista. Celé odpoledne a večer probíhalo
povídání o kaktusech a všemu, co k tomu patří. Na závěr nezbývá nic jiného jež
Jardovi za všechno poděkovat a popřát mu ještě jednou vše nejlepší, hlavně
zdravíčko, štěstí, pohodičku a pěstitelské úspěchy.

Jiří Kolařík, Jaroslav Procházka, Rudolf Frölich a Jaroslav Záhora
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Vzpomínky
Letošní zima a začátek roku je docela zvláštní, už protože v prvním půlroce
odcházela jedná známá osobnost za druhou do nebíčka. Mohli bychom vzpomenout
jména slavných herců, zpěváků, sportovců, ale i přátel z blízkého okolí. Úmrtí se
nevyhnulo ani kaktusářům. Na červnovou schůzku se přišel podívat náš dlouholetý
člen pan Josef Kučera ze Suchdola n. O., který nám oznámil, že nás ve věku 73 let
už v prosinci 2018 opustil Ing. Miroslav Vilášek ze Suchdola n. O. Bohužel jsme se
zprávu dověděli s půlročním zpožděním. Pan Miroslav se narodil 22. 11. 1945, byl
našim dlouholetým členem, pracoval i ve výboru Klubu, zajišťoval nám místnost ke
schůzování v prostorách ubytovny ČD v Sadu Boženy Němcové, kde pracoval.
Čest jeho památce !
Dne 28. 6. 2019, v den kdy začínalo setkání kaktusářů Pobeskydí 2019, jsme
se dověděli smutnou zprávu, že ráno zemřel dlouholetý předseda KK Roudnice n.
Labem, pan Jindřich Beran (79 let). S Jindřichem jsme se znali z různých
kaktusářských akcí. Jindřich měl zájem o nějaké patagonské kaktusy, tak jsem mu
nabalil balíček s austrokaktusy, pterokaktusy a přivezl je na Pobeskydí. Rostliny měl
přebrat Saša Talár, který mu je měl odvést, teď se o ně musí starat sám. Kaktusáři
ze severu Čech přišli o skvělého kamaráda, organizátora a pěstitele kaktusů.
Čest jeho památce !

Ing. Miroslav Vilášek

Jindřich Beran

David Richard Hunt

Zemřel David Richard Hunt (25. 9. 1938 - 19. 5. 2019)
David R. Hunt, anglický botanik a znalec kaktusů, byl znám mezi kaktusářskou
veřejností především jako vedoucí autor The New Cactus Lexicon (2006, ISBN 0
9538134 4 4). Jeho vědecká činnost však nezahrnovala pouze kaktusy. Věnoval se
také výzkumu čeledi Commelinaceae (Křížatkovité). Našim kaktusářům byl znám
také svou prací Kontrolní seznam CITES Cactaceae (vyd. BZ Kew, 2. vyd., 1999).
Některé jeho taxonomické závěry lze sice označit za kontroverzní, ale tak to ve
vědecké činnosti chodí. On sám považoval botanická jména za pouhý osobní názor
osoby, která jméno používá. Málokdo má takový náhled. Odchodem D. R. Hunta
ztratil výzkum kaktusů jednoho z těch, kteří píší historii.
Čest jeho památce!
Jaroslav Vích, Kaktusy 3-2019
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Jak se mění články pterokaktusu
Je zajímavé, jak se mění články pterokaktusu během jediné sezóny. První zálivku provádím
koncem února nebo začátkem března dle počasí. Na obrázku č. 1. je Pterocactus fischerii už po
zálivce, kdy 7. 5. 2019 začínají růst nové články. Při první zálivce ještě tyto články nebyly. Původní
článek vlevo je vytrněný, s pokroucenými trny. Když tento článek po zasazení tvořil nové kořeny a
hlízu, vyrostly tenké, málo otrněné články, které později trochu zesílily, ale dlouhé trny nenarostly. Tyto
málo otrněné články jsou vidět na všech obrázcích. Když se opětovně rostlina znovu zalila, nové
články začaly rychle růst, neboť už měly dost živin a síly z kořenového systému. Na obrázku č. 2. je
koncem června vidět obrovský článek s rovnými trny, značně přerůstající původní velikost článků.
Avšak v tuto dobu už jsou vysoké teploty, kdy rostliny nezalévám. Mohly by se spařit kořeny a hlíza by
mohla zahnívat, až by nakonec mohla odejít celá rostlina. Zálivku přeruším prakticky na celé
prázdniny po dobu tří měsíců (někdy i déle, dle počasí). Rostliny se pomalu scvrknou, pletivo se
zahustí a trny se postupně začínají kroutit (obrázek č. 3. v půli srpna) a začínají být podobné
původnímu článku. Znovu začínám zalévat až se ochladí, většinou začátkem září, kdy se rostliny
dostatečně napijí a načerpají novou sílu do další sezóny. Rostlinám nevadí ani pozdní zálivka v říjnu
do chladna. Dokonce jsem předloni zalil rostliny v půli listopadu a třetí den po zálivce začalo mrznout.
Pterokaktusům ani dalším patagonským kaktusům to vůbec neuškodilo, spíše naopak. Navíc mám
skleník celou zimu otevřený a bez bočních skel, aby kaktusy měly co nejvíce proudění chladného
větru. Při nízkých teplotách dá rostlina signál kořenům, které přestanou vláhu odebírat i když je mokro.
růstová variabilita druhu
Pterocactus fischerii,
13 km od Zapala,
1098 m, KL13-087

obrázek 1. - foto 7. 5. 2019

obrázek 3. - foto 18. 8. 2019

obrázek 2. - foto 26. 6. 2019

obrázek č. 4. původní článek
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Informace
---

7. 10. 2019 - schůze s přednáškou – Ing. Miroslav Halfar: diskokaktusy z dronu

---

6. - 13. 9. 2019 - Tradiční výstava sukulentů, kaktusů, tilandsií a dalších exotických
rostlin v Brně. Místo konání: skleníky Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy
univerzity (roh ulic Kotlářské a Veveří), otevřeno od 9.00 do 17.30 hodin.
7. 9. 2019 - KK Islaya Trnava - XX. Jesenné stretnutie kaktusárov
28. 9. 2018 - Zamykání sezóny v Chrudimi. Tradiční setkání kaktusářů z celé republiky a
okolních zemí, tradičně poslední sobotu v září, od 8 hodin budou otevřeny skleníky u
Pavlíčků. Dopoledne začíná burza rostlin od 10 do 14 hod. v sále jídelny bývalé Transporty.
Odpolední program od 14.30 hod s mini přednáškami v důstojném prostředí Spolkového domu
v Chrudimi, večer Cactus párty.
13. 9. 2019 - KK Plzeň - XX. sympozium o kaktusech a sukulentech „Plzeňské kaktusářské
kolokvium“
12. 10. 2019 - KK Astrophytum Brno - XXXIII. podzimní sympózium se bude konat v
Restauraci Hvězda, U Zoologické zahrady 220/3, Brno, Bystrc, 12. října. Program:
Ludwig Bercht - Okruh Gymnocalycium mihanovichii
Franz Kühas Bořivoj Prokeš - Madagaskar
Grzegorz Matuszewski - Rod Thelocephala

-----

-----

---

Schůzky pěstitelů kaktusů a jiných sukulentů s promítáním obrázků a přednáškou se konají
každé první pondělí v měsíci (mimo letních prázdnin) v 17.hod., ve Středisku přírodovědců
v Ostravě-Porubě (Čkalovova 1881/10, 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
nová adresa na Internetové noviny: www.incact.cz

---------

Adresy autorů:
Ing. Klouda Pavel, e-mail: pavlik.klouda@gmail.com
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz
Ing. Vích Jaroslav, e-mail: jaroslav.vich@gmail.com
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Drvodělka fialová (Xylocopa violacea), zdatný opylovač kaktusů, tentokrát na květu Opuntia discata

Mammillaria barbata Engelm. in Wisl. (foto Lumír Král)

