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Neowerdermannia vorwerkii Frič 1930, Oruro, 4000 m (foto L. Král)

Z naší činnosti
V červnu jsme si mysleli, že koronavirus trochu polevil a budeme se moci
pravidelně scházet (pokud nepřijde druhá vlna). Prakticky jsme se od březnové
schůzky neviděli, neproběhla ani žádná kaktusářská akce. Po uvolnění zákazů se
v létě situace začala opět vracet zpět. Znovu se ale začala objevovat nová ohniska
s výskytem koronaviru, lidé jsou prostě nedisciplinovaní a chtějí si užívat někde na
dovolené, nejlépe u moře. My jsme se setkali 18. 7. 2020 u mě na zahradě, abychom
si povykládali o kaktusech (viz dále). Dne 4. 8. 2020 jsme v tradiční sestavě jeli
popřát Jardovi Procházkovi k narozeninám. Teď ale nastává otázka: bude nebo
nebude další kaktusářská schůzka? Všichni bychom si přáli, aby se situace vrátila
zpět do normálu, tak uvidíme. Sledujte pravidelně naše internetové stránky, kde
najdete aktuální informace.

Obrázky našich členů
Neowerdermannia vorwerkii Frič, Kaktusář, 1: 11, 85, 1930.
Informace o rostlině na titulní straně najdete v článku na straně 106.

Echinocereus reichenbachii ssp. baileyi
Rostlina tvoří samostatné zpočátku kulovité, později sloupkovité rostliny. Průměr stonku je cca 4 - 5
cm, pokrytý je naježenými trny bílé, nebo světle hnědé barvy, ze zrzavými, cca 10 mm dlouhými,
středovými trny. Na jaře se okolo vrcholu začnou tvořit poupata a později se celá rostlina změní
doslova v kytici fialových květů o průměru až 10 cm. Tento druh je poměrně variabilní. je možno jej
bez problémů umístit na skalce i bez krytu. Důležité je pouze zajistit pořádnou drenáž tak, aby v zimě
nedocházelo k dlouhodobému přemokření. Jeden z nejatraktivnějších druhů tohoto rodu, pochází
z Mexika a USA.

Gymnocalycium gibbosum ssp. ferox, Cabo dos Bahias, 20 m. n. m. MT14-605
Jeden z nejkrásnějších patagonských gymnokalycií, rostoucí na několika lokalitách. Snad nejhezčí
jsou u estancie San Miquel, ale zajímavé formy jsou např. i u přehrady Digue Florentino Ameghino.
Dnes se podíváme na semenáček od Martina Tvrdíka od Cabo dos Bahias. Rostlina je zatím poměrně
malá a vykvetla letos poprvé, avšak za pár let to bude skvost ve sbírce.

Dinosauři v Jižní Americe
Snem každého kaktusáře je, podívat se alespoň jednou na lokality kaktusů do
AMERIKY. Vycestovat před rokem 1989 bylo téměř nemožné, proto se naši kaktusáři
věnovali pěstováním kaktusů od semínka a byli v tom velice dobří. V devadesátých
letech se situace změnila a naši pěstitelé dostali příležitost vyjet studovat kaktusy na
jejich přirozená stanoviště. Já vyjel na první cestu až v roce 2007, ale hned jsem
říkal, že kromě kaktusů bych chtěl vidět i přírodní, historické či jiné památky.
V ARGENTINĚ to prehistorií jen dýchá, lze nalézt spoustu zkamenělého dřeva,
amonity nebo dokonce kosti dinosaurů, což mě velice zajímalo. Proto jsem chtěl
navštívit některé paleontologické muzeum, kde vystavovali kostry dinosaurů. Během
let jsem jich navštívil hned několik, dokonce i místa kde se nacházely stopy
dinosaurů, vždy to byl nezapomenutelný zážitek.

Když jsem byl malý školáček, tak se mi velmi líbil český film Cesta do pravěku
od režiséra Karla Zemana (3.11.1910 - 5.4.1989) z roku 1955. Film byl inspirovaný
ilustracemi Zdeňka Buriana (11.2.1905 - 1.7.1981), které vytvořil s pomocí vědecké
konzultace s paleontologem Josefem Augustou (17.3.1903 - 4.2.1968). Musím říct,
že ještě dnes se vždy rád na tento film podívám.
Objevy kostí dinosaurů se nachází po celém světě, jsou známy místa v ČÍNĚ,
MONGOLSKU, severní i jižní AMERICE, AUSTRALIE, jižní AFRICE, ale v poslední
době i v EVROPĚ. Ve škole nás učili, že u nás dinosauři nežili, protože zde bylo
moře. Za dobu 130 milionů let, kdy dinosauři žili, se naše krajina několikrát změnila,
jinak bych nemohl kopat uhlí, které vzniklo z přesliček, kapradí apod. Dnes známe na
našem území hned několik míst, kde objevili kosti dinosaurů. My se nyní podíváme
především do ARGENTINY, BOLIVIE, PERU, kde se to dinosaury jen „hemžilo“.

ukázka výskytu dinosaurů v rozpadajícím se jižním subkontinentu GONDWANA (převzato z internetu)

ARGENTINA se pyšní bohatými paleontologickými nalezišti, odkud vzešli i
největší známí dinosauři na světě. V roce 1989 byla v jihozápadní provincii
NEUQUÉN vykopána fosílie největšího býložravce - Argentinosaurus huinculensis.
Největší masožravec pochází ze stejné provincie - Gigantosaurus carolinii tu byl
vykopán o čtyři roky později. Fosilii všežravého dinosaura - Panphagia protos, objevili
paleontologové v severozápadní ARGENTINĚ roku 2006. Je to chybějící článek mezi
masožravými dinosaury a gigantickými býložravci, velmi významný kousek skládačky
historie dinosaurů. Ještěr se po oblasti pohyboval před 228 milióny let. O objevu
všežravého dinosaura píše ředitel Muzea přírodních věd v SAN JUAN Oscar Alcober
v posledním čísle časopis Plos One.
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vlevo: Eoraptor lunensis z PN ISCHIGUALASTO, VALLE DE LA LUNA, objevený roku 1991
vpravo: Toxodonte platensis, objevený v BAHIA BLANCA 1931 (muzeum paleontologie TRELEW)

Argentinosaurus huinculensis, Museo Municipal Carmen Funes, 33 m dlouhý

vlevo: dej pac … Argentinosaurus huinculensis žil před 96 - 94 miliony let
vpravo: Tyranosaurus rex, Trelew, Museo Paleontológico Egidio Feruglio, před asi 68 - 66 miliony let
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My jsme se setkali s různými fosíliemi několikrát. Nejjednodušší způsob jak
vidět pozůstatky dinosaurů, je navštívit muzeum. První z nich bylo muzeum v městě
TRELEW, kde se nachází významná sbírka dinosaurů. V Národním parku
ISCHIGUALASTO – VALLE DE LA LUNA jsme se pohybovali přímo mezi kostmi
z dinosaurů, obtěžkávali jsme jejích zkamenělá vejce a nechyběla ani prohlídka
místního muzea i s výkladem odborníka (bohužel neuměl česky). Když jsme šli na
průzkum lokality pterokaktusů, austrokaktusů a maihuenií u BAJADA DEL AGRIA,
tak Martin našel kousek od cesty čtyři kusy rozbitého zkamenělého amonita, prostě
zkamenělé fosílie se povalují téměř všude. Nejvíce amonitů jsme snad viděli
nedaleko MALARGŰE, kde jsme po nich téměř šlapali. Podobná situace je se
zkamenělými částmi stromů, těch jsme našli na několika místech, dnes většinou
národních parků, např. u SARMIENTO. Navštívili jsme ještě další místa související
s prahistorií ARGENTINY, všude se zde nacházely i kaktusy.

s dinosaurem před vchodem do Musea Municipal de Villa El Chocon
Amargasaurus cazaui, La Amarga, 70 km od Zapala 1984 - 85

Jak to vlastně s těmi dinosaury bylo. ZEMĚ procházela v průběhu miliónů let
sérií bouřlivých proměn, kdy se vyvíjeli nové, vždy vylepšené formy života. První život
vzniká v moři, časté záplavy kontinentu donutily přírodu, aby život vystoupil z vod na
souš. Asi před 430 miliony let se objevují na souši první rostliny, o 30 milionů později
pak první obojživelníci. Živočichové prošli velkým vývojem od bezobratlých přes ryby,
obojživelníky až k plazům, ptákům, rovněž vznikl i hmyz. Před érou dinosaurů, asi
350 milionů let zpět, ovládli ZEMI tzv. savcoještěři, kteří dorůstali velikosti 50 - 100
cm. Zkamenělé pozůstatky savcoještěrů můžeme najít na všech kontinentech, neboť
v tuto dobu existoval jen jediný velký kontinent PANGEA. Život v tuto dobu byl hojný
jak v moři, tak na souši, včetně rostlin. Živočichové se přizpůsobovali měnícím se
podmínkám nebo prostě vymírali. Známe dvě velká vymírání druhů. Asi před 225
miliony lety proběhla na Zemi velká vulkanická činnost, při které vznikly v
superkontinentu mohutné trhliny. PANGEA se tak rozdělila na dvě části – severní
LAURASIA a jižní GONDWANA. Vulkanická činnost měla za následek značné
oteplování planety, při kterém vymřelo na Zemi asi 95% všech živočichů. Důvodem
bylo snížení kyslíku v ovzduší, kterému se nyní museli živočichové přizpůsobit. Po
bujném vývoji cévnatých, tajnosnubných rostlin, jejichž vrcholem je období plavuní,
přesliček a kapraďorostů dosahujících velkých rozměrů, vznikaly touto činností po
celé planetě velké pouště. Přeživší savcoještěři na souši se začali vyvíjet na dvě
samostatné skupiny: savce a ještěry.
pokračování příště
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Trochu historie i současnosti
V roce 1973 vydal Klub kaktusářů Praha (dnes Spolek pěstitelů kaktusů a
sukulentů Praha) Jubilejní sborník Kaktusy 1922 – 1972. O sestavu a překlad
zahraničních článků se tehdy zasloužil Ing. Jaroslav Egide. Je to i po letech zajímavé
čtení. Možná i proto, že jsem ve sborníku našel rozsáhlý článek Jiřího Elsnera Nové
notokaktusy a jejich naleziště, začal jsem notokaktusům věnovat větší pozornost.
V článku bylo popsáno nové rozdělení rodu Notocactus, resp. syntéza pěti
stávajících samostatných druhů do jediného druhu, které provedl Rakušan Franz
Buxbaum (1900 – 1979). I když Franz Buxbaum patřil ke kaktusářské elitě, byl těsně
před druhou světovou válkou a během války příznivcem nacistického režimu
v Německu, stejně jako Curt Backeberg, Ernst Tiegel a předseda DKG Bruno Dölz.
Tato skupina, ve vědeckých kruzích poměrně drsným a nezvyklým způsobem,
odmítla Fričovu a Schelleho revizi systematiky kaktusů. Byl z toho poměrně velký
humbuk, který vyústil ve vyloučení A. V. Friče a C. Kreuzingera ze členství
v německé kaktusářské společnosti (DKG). Za jakýkoli styk s Fričem, hrozil dokonce
německým kaktusářům těžký trest! Někteří lidé ale rychle ztrácejí paměť. To platí i
v případě Franze Buxbauma, který myšlenky Friče a Schelleho, kteří již nežili, vzal
v roce 1966 za své, použil je ve své práci a publikoval v Krainzově Die Kakteen!
Vrátím se zpět k Elsnerovu článku. Podrobné popisy nově objevených druhů
notokaktusů ukazovaly, že se v notokaktusech začíná po mnoha letech něco dít!
S podporou speciálně založeného československého sdružení tzv. NOTOSEKCE
(Zlín/Gottwaldov 1970) začal být o notokaktusy (na rozdíl ode dneška) opravdu velký
zájem. Na výročních schůzích NOTOSEKCE se pod předsednictvím MUDr. Arnošta
Janouška (1920 – 1984) ze Sokolova scházelo více než 100 účastníků.
NOTOSEKCE přežívá s několika málo desítkami členů dodnes. Její založení
předešlo o mnoho let vznik obdobného zahraničního sdružení INTERNOTO. Letos se
notofilové mají sejít koncem srpna v Hořicích již po jednapadesáté!

Frailea horstii, Pedra do Leão
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V šedesátých letech 20. století ve Švýcarsku založil Werner Uebelmann (1921
- 2014) firmu SU-KA-FLOR AG, pro kterou od r. 1964 zajišťoval sběry Leopoldo
Horst (1918 – 1987), Brazilec s německými kořeny. I u nás, přes bariéru „železné
opony“, se začaly objevovat kaktusy s akronymem HU, jako zkratkou jmen Horst –
Uebelmann. Nikde jsem nedopátral, kdy W. Uebelman svoji firmu založil. První
zmínku o objednávce kaktusů u této firmy v roce 1965 jsem našel v časopisu Kaktusy
v článku Víta Hrabě o Frailea horstii. Podle mě dostupného seznamu sběrových čísel
HU z r. 1984, který má název 25 Jahre HU Horst – Uebelmann to vypadá, že firma
vznikla už v roce 1959. Začátky sběračské činnosti L. Horsta spadají do konce
padesátých let minulého století, kdy se mu v brazilském státě Rio Grande do Sul
(kde bydlel) podařilo navštívit řadu míst a našel zde některé neznámé kaktusy. V té
době bylo cestování v Jižní Americe poměrně obtížné, zejména kvůli špatným nebo
neexistujícím cestám. Začátkem šedesátých let Leopoldo Horst navázal kontakt
s Albertem Buiningem (1901 – 1976) a Walterem Haage (1899 – 1992). V roce 1963
podnikl několik kratších cest za brazilskými kaktusy společně s Friedrichem Ritterem
(1898 – 1989). Díky Leopoldo Horstovi se do Evropy dostaly tisíce brazilských
kaktusů. V evropských sbírkách tak zůstalo zachováno genetické bohatství
kaktusových populací, z nichž mnohé již v přirozeném prostředí nenávratně zanikly.
Musím ale upozornit, že sběrová značka HU mnohdy označuje v rámci lokality
(geografické označení oblasti výskytu) několik stanovišť stejného druhu. Nejedná se
tedy, v mnoha případech, o označení konkrétního stanoviště, ale celé, mnohdy
rozsáhlé oblasti. Poslední společná cesta L. Horsta a W. Uebelmanna se uskutečnila
v roce 1985.
Výše jsem krátce zmínil Friedricha Rittera. Také on měl na rozvoji pěstování
kaktusů v Evropě velký podíl. Friedrich Ritter byl Němec, který hledal a sbíral kaktusy
v Jižní Americe a posílal je do Evropy své sestře Hildegard Winter, která s nimi
obchodovala. S ní bylo v kontaktu mnoho českých kaktusářů. Proto v našich sbírkách
stále kolují rostliny s Ritterovým akronymem FR.
V současnosti je možno ceníky Ritter-Winter najít na internetu na adrese:
https://www.cactuspro.com/biblio/en:ritterwinter. Ritterovu „kaktusářskou“ pozůstalost
obsažně zpracoval kolektiv autorů Eggli U., Schick M. M., Leuenberger B. A. Dílo o
646 stranách vydala Botanická zahrada a Muzeum, Berlin-Dahlem (BGBM) v roce
1995 pod názvem „Cactaceae of South America: The Ritter Collections“.

Fotografie Pedra do Leão (Lví skála) s vyznačením stanovišť druhů zde nalezených kaktusů

OSTNÍK – září 2019 ………..................... 103 ……………………………………………

Wigginsia prolifera (Wigginsia langsdorfii var. prolifera) na vrcholu Lví skály

První sběry L. Horsta s HU čísly se uskutečnily v oblasti Cacapava do Sul –
Lavras. Zřejmě to bylo na základě informací F. Rittera. Údaje o lokalitách v té době
nikdy nebyly konkrétní. Obvykle se uváděl jen nejjižnější brazilský stát Rio Grande do
Sul. Teprve později byla oblast výskytu lokalizována u města Caçapava do Sul.
Německý sběratel kaktusů a cestovatel Norbert Gerloff uváděl v těchto místech jako
lokalitu Pedra do Segredo. Ani to není úplně přesné. Pedra do Segredo, je přírodní
park, jižně od Caçapava do Sul, ke kterému se dostanete odbočením ze silnice
Caçapava do Sul - Lavras. Asi 1,5 km před vstupem do parku se nachází malý kemp
Galpão da Pedra (resp. Pedra do Leão), který je, stejně jako okolní pozemky,
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v majetku rodiny Manoela J. M. Teixeiry, která zde chová menší množství dobytka.
Kemp se nachází na úpatí vysoké, z dálky viditelné skály, která tvarem připomíná lví
hlavu. Kemp je zároveň výchozím místem k výstupu na tuto skálu. Z vrcholku skály je
vidět nedaleké město Caçapava do Sul. Právě z těchto míst pochází rostliny nesoucí
označení HU 1 (Notocactus scopa), HU 4 (Wigginsia prolifera), HU 9 (Notocactus
arachnites), HU 13, HU 13a (Frailea horstii). Pokud máte ve sbírce rostliny s takovým
označením, budou to pravděpodobně potomci Horstových sběrů ze šedesátých let
minulého století. Opatrujte je, v přírodě mizí! Ještě v roce 2011 bylo na úpatí skály,
na skalnatém výchozu v areálu kempu, typové stanoviště Frailea horstii se stovkami
rostlin. Výše nad tímto stanovištěm, bylo také typové stanoviště Notocactus
arachnitis s mnoha nádhernými, zvláštně otrněnými exempláři, které pan Teixeira
střežil jako oko v hlavě. V době naší poslední návštěvy v roce 2019 byla tato
stanoviště téměř bez rostlin. Žádné mumie, jen několik málo přežívajících jedinců,
které zbyly z těchto, kdysi početně bohatých populací. Co se zde stalo, bohužel,
nevíme. Relativně lepší zprávou je, že v okolí stále přežívají Notocactus scopa,
Wigginsia (langsdorfii fa.) prolifera, Echinopsis oxygona a občas lze najít k obloze
čnící Cereus hildmannianus. Bohužel, i tady se zdá, že jejich budoucnost je nejistá.
Snad jen Wigginsia prolifera, která roste na hodně nepřístupném místě, má určitou
výhodu. Příroda má ale zvláštní schopnosti a možná, že je to jen přechodný stav.
Oblast není vhodná k zemědělské velkovýrobě a pastevectví se v současné podobě
nezdá být pro kaktusy velkou hrozbou. Působení klimatických změn, není tady zatím
tak viditelné jako kolem hraniční řeky Rio Uruguay.

Manoel J. M. Teixeira, majitel kempu a jeho rekonstruovaný rodinný dům

Notocactus arachnites a Notocactus scopa na Lví skále
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květ Cereus hildmannianus

V jižní Brazílii, konkrétně ve státě Rio Grande do Sul je mnoho krásných a
zajímavých míst. Oblast jižně od Cacapava do Sul patří k těm nejkrásnějším místům,
která jsem navštívil. Zejména množství skal, trčících do výše z bohaté křovinné
vegetace, je impozantní. Jižně od Cacapava do Sul, mimo Pedra do Leão a jeho
okolí, jsou další pozoruhodná místa jako např. Quaritas, Minas do Camaqua, Quarda
Velha, Rincao do Inferno a další, pro které může být město Cacapava do Sul
výchozím bodem.
Jaroslav Vích

Neowerdermannia vorwerkii Frič,
Kaktusář, 1: 11, 85, 1930.
Gymnocalycium vorwerkii (Frič) Hutchinson Nat. Cact. Succ. J. 14: 38, 1959.
Weingartia vorwerkii (Frič) Backeb., Descr. Cact. Nov., 3: 15, 1963.

Jméno rodu ustanovil Frič na počest prof. E. Werdermanna z Berlína (1892 1959), botanika, autora řady knih a článků i popisů nových druhů kaktusů i jiných
rostlin. Druhové jméno bylo zvoleno na počest W. Vorwerka, inspektora botanických
zahrad v Berlíně (+1934).
Stonek jednotlivý, kulovitý až zploštěle polokulovitý, 80 - 90 (-120) mm široký,
30 - 70 mm vysoký; s výrazným dužnatým řepovitým kořenem; pokožka šedozelená
až hnědozelená, žeber 13 - 16, někdy i více, spirálovitá, rozpadlá do kýlnatých
hranatých až špičatých hrbolů, šikmo napříč žebrem uspořádaných; areol na vrchní
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straně hrbolů, hluboko ve stonku zapuštěné, s bílou a šedou vatou. Okrajových trnů
až 10, asi 15 - 20 mm dlouhé, odstávající, u hrotu zpět zahnuté až háčkovité, bělavé,
šedavé až hnědavé barvy, často s tmavším hrotem; středový trn buď chybí, nebo
nerozlišitelný, vzácně patrný jako nejsilnější, vzhůru směřující. Květy z mladých areol
blízko temene, nálevkovité až 22 mm dlouhé a široké, za dne otevřené; okvětní lístky
kopinaté, vnější zpět ven stočené, asi 8 mm dlouhé s výrazným tmavším proužkem,
vnitřní lístky až 16 mm dlouhé, celokrajné, bílé,krémové až narůžovělé, většinou s
patrným tmavším středním proužkem; květní lůžko holé nebo s několika šupinami,
bez trnů a chlupů; nitky tyčinek narůžovělé, prašníky krémově bělavé, stejně jako
blizna a čnělka. Plod je štíhlý, vysychavý s blanitým oplodím, asi 5 - 10 mm dlouhý, s
málo semeny (po zaschnutí jen několik mm velký a v areole sotva patrný), zbytky
okvětí přetrvávají. Semena asi 1,1 mm velká, s matnou hnědočernou testou.
Curt Backeberg uvádí dvě variety odlišné od typu: var. gielsdorfiana Backeb.,
var. erectispina Hoffm. et Backeb. Jejich vzájemné rozlišení je téměř nemožné a
spočívá v utváření otrnění.

Neowerdermannia vorwerkii, Mal Paso, 4059 m, KL17-012

Neowerdermannia vorwerkii se vyskytuje v horách severní Argentiny a v
Bolívii, areál rozšíření je více než 800 km dlouhý v nadmořské výšce okolo 4000 m
na tzv. Altiplanu. Vysokohorské kaktusy mají vysoké nároky na sluneční požitek,
proto je nejlépe pěstujeme na plném slunci blízko skla, v pařeništích, předokenních
skleníčcích, případně v létě pod širým nebem, za dostatku čerstvého vzduchu.

Posezení na zahradě
V sobotu dne 18. 7. 2020 jsme se sešli po dlouhé koronavirové pauze posedět
na zahradě. Kvůli nejistého počasí byla akce svolána na rychlo, ještě v noci hodně
pršelo, zahrada byla přemokřená, ale nakonec všechno dobře dopadlo. Sluníčko sice
nesvítilo, ale nepršelo, prostě nám počasí přálo. Na zahradě se nás sešlo asi 15
kaktusových přátel. Bohužel ve skleníku rostliny moc nekvetly, všechno stihly během
května a června. Některé však kvetly už opakovaně, což pěstitele příjemně potěší.
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nahoře zleva: Lumír Král, František Frýdl, Stanislav Slovák, Jan Šťastný, Jaroslav Vích, Martin
Kolínek, Jiří Snášel, Pavel Válek, Jaroslav Doubrava, Jaromír Wilk,
dole zleva: Bedřich Lichý, Pavel Klouda, Ota Ostravský, Antonín Kupka
(foto Jiří Zálesný)

Bylo to velmi příjemné posezení s kamarády, které jsme už trochu potřebovali.
Povídání o kaktusech se místy zvrhlo i na jiné téma, ale brzy jsme se vrátili zpět ke
kaktusům. Abychom všechno dohnali, rozhodli jsme se posedět i u jiných kamarádů,
kteří se hned nabízeli. Už teď se všichni těšíme na další pěkné posezení.

Výlet za Jardou Procházkou
Ve dnech 4. a 5. 8. 2020 jsme se vydali na výlet do Doubravníku za Jardou
Procházkou, oslavit jeho narozeniny, ale hlavně si trochu po dlouhé pauze
povykládat. Vyrazili jsme v úterý ráno, v tradiční sestavě, abychom po cestě navštívili
několik sbírek. Dopoledne nás očekával na konci vesnice Niva, pan František Flek.
Nepřehlédnutelnou sbírku jsme navštívili už loni, kde nás překvapila její velikost.
Proto jsme se rozhodli sbírku pana Fleka navštívit znovu, vždyť je zde stále co
objevovat. Ani nám nevadilo že venku prší, ve sklenících bylo sucho a prohlídka
rostlin bez problémů. V Blansku jsme se zastavili u pana Emila Vašíčka, kterého
znám už dlouhá léta, ale nikdy jsem ho nenavštívil. Stále usměvavý Emil nás vyvedl
na střechu domu, kde má svoji sbírku vzácných kaktusů. Když neměl semenáčky,
tak nám ochotně odřezal odnožky, takže si všichni zájemci přišli na své. Pak už
následovala cesta k Jardovi Procházkovi do Doubravníku. Jarda nás už netrpělivě
očekával, vždyť jsme si po dlouhé době měli co říct. Po gratulacích se Jarda pustil do
opékání masíčka, které bylo vynikající. Tradičně se na chvíli přišel podívat Jaroslav
Záhora, který bydlí o dva domy dále.
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ve sbírce Emila Vašíčka

Jarda Procházka u grilování, v pozadí František Frýdl, Bedřich Lichý, vlevo diskuze s Jardou Záhorou

Jako vždy se posezení protáhlo do pozdních nočních hodin, ovšem
z krásného výhledu na Doubravnický kostel nás vyhnali komáři. Museli jsme se
přesunout ke stolu v kuchyni, přesto nás to vůbec neodradilo od dalšího
projednávání kaktusářských záležitostí. Druhý den dopoledne jsme si důkladně
prohlédli Jardovu sbírku. Někteří se zajímali např. o gymnokalycia, turbinikarpusy,
mediolobivie a další zajímavosti. Nechyběly ani drobné dárečky, které si účastníci
odvážely domů. Jako každý rok byla tato akce velmi úspěšná i díky paní domu
Zdence, která se o nás starala jako o vlastní, musíme jí moc za všechno poděkovat.
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Naši jubilanti
Ing. Stanislav Slovák - 70 let
Silný ročník sedmdesátníků v letošním roce představuje dalšího našeho člena,
Ing. Stanislava Slováka, který toto jubileum oslaví v druhé půli září.
Našeho dnešního jubilanta znám již
od sedmdesátých let, kdy jsem začínal
chodit mezi ostravské kaktusáře, zde
docházel i Standa, s kterým jsem se tehdy
kamarádil. V osmdesátých letech pracoval
ve výboru jako pokladník. S příchodem
revoluce se věnuje podnikání a na schůzky
přestal docházet. Po odchodu do důchodu
se znovu mezi ostravské kaktusáře vrací a
začíná být velmi aktivní, zúčastňuje se
všech našich kaktusářských akcí. Má
nádherně upravenou japonskou zahradu
s jezírkem a spoustou krásných, červených
kaprů. Věnuje se především pěstování
gymnokalycií a dalších druhů. Přejeme
našemu jubilantovi do dalších let hodně
elánu, zdraví, štěstí a pěstitelských úspěchů
Stando, ať Ti kaktusy bohatě kvetou a dělají
ještě dlouho radost.

In memoriam
Alojz Balogh (12. 7. 1942 - 29. 1. 2020)
Před odesláním Ostníku do tisku jsem obdržel
smutnou zprávu, že nás navždy opustil ve
věku 77 let dlouholetý člen bratislavského
Klubu, pan Aloiz Balogh z Bratislavy. Dnes si
jméno Aloiz Balogh vzpomenou asi už jen
starší kaktusáři, přesto Lojza byl ve své době
uznávaným a vynikajícím organizátorem.
Pracoval v Klubu kaktusářů Nobilis Bratislava
15 let jako předseda. Byl zakládajícím členem
a redaktorem slovenského časopisu Kaktusy Sukulenty. Před přednáškou v Ostravě jsem
s nim navštívil některé naše významné
pěstitele. Slovenští přátelé ztrácí osobnost,
která se nesmazatelně zapsala do historie
nejen v Bratislavě, ale i v celém tehdejším
Československu.
Čest jeho památce !
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Informace
---

Jestli od září proběhne nějaká kaktusářská akce, není ještě docela jisté.
Informace z médií jsou jak na houpačce, jednou ano, jednou ne, jednou
s rouškami, jednou bez nich. Připomíná mi to jednu starší pohádku Pyšná
princezna (1952), kdy popletený král (herec Stanislav Neumann), prohlásil:
„odvolávám co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil“. Ani dnes nemohu slíbit,
jestli proběhnou všechny naše schůzky, vše záleží jak rozhodnou tam nahoře.
Když vše dobře dopadne, tak v říjnu se podíváme na smrdutky od Jaromíra
Chvastka. Naplánované jsou i další kaktusářské akce, jako Zamykání sezóny
v Chrudimi nebo Valná hromada v Mostě ap. Sám jsem zvědavý jak všechno
dopadne.

---

přednáška 5. 10. 2020 - Jaromír Chvastek - Asclepias

-----

26. 9. 2020 - Zamykání sezóny v Chrudimi
24. 10. 2020 - Valná hromada SČSPKS v Mostě

---

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:
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz
Ing. Vích Jaroslav, e-mail: jaroslav.vich@gmail.com
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Echinocereus baileyi

Gymnocalycium gibbosum ssp. ferox, Cabo dos Bahias, Chubut, MT14-605, (foto Lumír Král)

