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Navajoa fickeisenii Backeb. - Cact. Succ. J. Gr. Brit. 22: 49, 1960.

Z naší činnosti
Po dlouhé, asi půlroční pauze způsobené koronavirovou pandemií, jsme se
mohli konečně vrátit k naší pravidelné plánované činnosti. Se začínajícím školním
rokem se první pondělí měsíce září dne 7. 9. 2020 uskutečnila naše členská
kaktusářská schůze. Sešlo se 23 členů a jeden host. Schůzi odřídili přátelé Vích a
Klouda. Ing. Vích v první informativní části hovořil o rušení kaktusářských akci ze
známých důvodů včetně ještě nevyjasněného ukončování sezóny v Chrudimi, které
stěží bude mít rozsáhlý mezinárodní ráz jako v minulých letech. Informoval dále o
vyjití třetího čísla časopisu Kaktusy a přípravě obsahu dalších čísel. Upozornil na
nutnost přiložení fytosanitárního osvědčení k zásilkám rostlin posílaných mimo
Evropskou unii. Toto doplnil ještě přítel Štarha, že se to týká i některých území EU,
jako Kanárské ostrovy či Baleáry atd. a že osvědčení musí mít vždy živnostníci s IČ.
Pokud by někdo posílal kaktusy do zemí mimo EU, mohlo by to při odhalení
znamenat velké problémy a značnou pokutu. Odhalení je snadné díky využívání
speciálních rentgenů, které dokáží zjistit dokonce i semena. Dále byli členové
osloveni k zajištění rostlin do říjnové tomboly, o což se postará Bedřich Lichý.
V druhé části byly promítány obrázky a prezentace sbírek. Pavel Klouda ze
své sbírky ukázal různorodé vytrňování rodu Denmoza, řadu gymen a jiných kaktusů
a taktéž ostatních sukulentů. Franta Frýdl nafotil ve své rozsáhlé sbírce spoustu
zajímavých druhů, zejména gymen, sulek, echinocereusů a dalších. Standa Slovák
pro nás vybral a promítl fotografie rostlin ze svého oblíbeného rodu Gymnocalycium.
Ve finále promítání jsme shlédli dvě prezentace shrnující naše zájezdy na Plzeňsko a
do jižních Čech, které pěkně zpracoval přítel Karel Janík z Opavy. V samotném
závěru byly vylosovány rostliny, které věnoval do tomboly Pavel Klouda, a tím byla
členská schůze ukončena.
Pavel Klouda

Valná hromada SČSPKS - přesunuta
Důležité upozornění: termín konání Valné hromady Společnosti českých a
slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů je z důvodu nepříznivé hygienické situace
přesunut!
Podle plánu a stanov SČSPKS se měla dne 24.10.2020 v severočeském
Mostu uskutečnit Valná hromada SČSPKS. Vzhledem ke stávající zhoršující se
hygienické situaci není zaručen příjezd delegátů ze Slovenska. Nepřítomnost
delegátů ze Slovenska by objektivně znamenala porušení zásad, na kterých byl a
SČSPKS založena. Po konzultaci s orgány hygienické služby se dá předpokládat, že
přeshraniční pohyb osob mezi Slovenskem a Českem bude v říjnu t.r. omezen nebo
znemožněn. Výbor SČSPKS projednal tuto nepředpokládanou situaci a
korespondenčním hlasováním rozhodl většinou hlasů členů výboru SČSPKS
o posunutí termínu konání Valné hromady v Mostu o půl roku. Valná hromada by se
tedy měla předběžně uskutečnit 24. dubna 2021 v Mostu. Další informace k novému
termínu Valné hromady budou průběžně zveřejněny na stránkách časopisu Kaktusy
a na webu SČSPKS (https://cs-kaktusy.cz/homepage/aktuality)
Děkujeme za pochopení
Za výbor SČSPKS
Jaroslav Vích, předseda

Dinosauři v Jižní Americe - 2.
V průběhu dalších let se vytvořilo na ZEMI teplé, mírné, vlhké klima,
s dostatkem kyslíku, vyvíjely se nové nahosemenné rostliny, jiné zase ustupovaly a
vznikaly první krytosemenné rostliny. Dinosauři díky dýchání se vzduchovým vakem,
podobné jako u dnešních ptáků, získali ve vývoji navrch, vzniká období velkých
ještěrů, jejichž největší vrchol lze určit doprostřed druhohor, přibližně 200 milionů let
zpět. V druhohorách se rozšířila řada nahosemenných druhů jako borovice, smrky a
jedle. V pralesích, které se rozšířily po pouštích, se objevuji nové krytosemenné
rostliny jako duby, vrby, topoly, javory a vznikají také první palmy a traviny. Asi před
100 miliony lety došlo k dalšímu rozpadu kontinentů a nápadným vymezením pevnin
a moří, které se od sebe postupně vzdalovaly, až vzniklo dnešní uspořádání
kontinentů. Po srážce zemských desek se vyvrásnily ANDY. Novým klimatickým
podmínkám se musí přizpůsobit i rostliny. Jižní Amerika je považovaná za centrum
vzniku prvních primitivních prakaktusů. U prvních prakaktusů začal na objemu
narůstat stonek, ale ještě zde byly i listy. Tyto palisty můžeme ještě dnes vidět např.
u výsevů opuncií. Proto se dinosauři živili i listy prakaktusů a následně i šťavnatými
stonky. Obranou prakaktusů byla tvorba trnů a zmenšování stonků, to vše trvalo
miliony let. Jednou z možností vyhynutí dinosaurů může být i vyhladovění.

ukázka vykopávky dinosaura

V poslední fázi tohoto období, asi před 65 miliony let, dopadla ve střední
AMERICE planetka o průměru několika kilometrů, která zapříčinila rychlé vyhynutí
dinosaurů. Přizpůsobení se novým podmínkám se nyní paradoxně obrátilo proti
dinosaurům. Způsob dýchání se vzduchovým vakem se ukázalo nevhodné pro přísun
dostatečného množství kyslíku. Naopak savci i když špatně dýchali, měli poměrně
vhodné podmínky pro rozmnožování oplodněním vajíčka v matčině děloze. Dodávali
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totiž dostatek kyslíku pro své zárodky ve svém těle přes červené krvinky. Savci se
rychle rozšiřují a získávají nadvládu na ZEMI, z malých živočichů vyrůstají obří
zvířata. Rovněž rozvoj kvetoucích rostlin začíná převládat nad jinými rostlinami. Přes
všechna strašlivá zkázonosná geologická období a obrovské vymírání druhů vývoj na
ZEMI nakonec skončil triumfálním nástupem savců, kteří vystřídali dinosaury. Už
zde, v této době se vyvinula skupina primátů (nehetnatců), z níž vznikl i člověk.
Posledních 7 milionů let je ve znamení člověka, který nadbytek kyslíku investuje do
vývoje mozku, čímž získává nadvládu i nad jinými zvířaty. Vznikají první inteligentní
civilizace. Jak to vše bylo, jsou dnes jen hypotézy.
Živočichové podobní člověku žili už v době dinosaurů, jak dokazují
antropologické a historické důkazy společných zkamenělých otisků nohou na stejném
místě jak v AMERICE, tak v ASII. Proč jsou však společně na jedné skále, lovil
dinosaurus člověka nebo naopak člověk dinosaura? Velcí dinosauři byli stejně rychlí
jako člověk, spíše však nemotorní, jen menší masožravé druhy byli rychlejší. Už
tehdejší „člověk“ však vynikal nezvyklou chytrostí. Byl podstatně menší, mohl se
rychle ukrýt před nebezpečím, navíc však už tehdy používal různé nástroje, které jiní
živočichové nezvládali. Tím se člověk stával rovnocenným partnerem na přežití,
dokonce si mohl některé druhy dinosaurů ochočit.
V peruánském městečku ICA se našlo stovky starých kamenů, na kterých jsou
znázorněni dinosauři. Kdo tyto obrázky v minulosti namaloval, není známo. Zajímavé
je, že zde jsou s dinosaury znázorněni i lidé, což by mohl být jeden z důkazů, že lidé
žili už v době dinosaurů. Dokonce z nálezy stop dinosaurů se na několika lokalitách
nacházejí stopy podobné lidským.

staré kameny z ICA, PERU, znázorňující dinosaury, na dalších obrázcích i s člověkem
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2017 jsem podal odborný výklad o soužití člověka s dinosaury na lokalitě stop v SUCRE, BOLIVIE

jídelní lístek a zasloužená odměna po vyčerpávajícím výstupu, řízek z dinosaura (Tvrdík a Heřtus)

Téměř každá pravěká civilizace zobrazuje na kamenných malbách obrovské
plazy. Petroglyfy, nálezy a dokonce malé hliněné figurky nalezené v SEVERNÍ
AMERICE, připomínají kresby dinosaurů. Skalní rytiny v JIŽNÍ AMERICE zobrazují
lidi jezdící na zvířatech velmi podobným plazům rodu Traseratopsus, Pterodactylus
nebo Tyranosaurus. O dracích se zmiňují prakticky staré civilizace ve všech
geografických lokalitách. Mnoho vědců s názorem, že člověk žil společně s dinosaury
nesouhlasí, ale z druhé strany nemají žádný hmatatelný důkaz, že to není pravda. Já
jsem pracoval téměř dvacet let jako horník. Fáral jsem na karbonu v hloubce 800 –
900 m, kde se na mě stará historii ZEMĚ podepsala a mohl jsem ji každodenně
sledovat. Když mé dcery probírali ve škole období, kdy vzniklo uhlí, přinesl jsem jim
na ukázku několik zkamenělých otisků rostlin. Bylo to několik druhů blíže neurčených
kapradin a přesliček, dnes ani nevím, kde tyto domů přinesené zkameněliny skončily.
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V dějinách ZEMĚ zaujímají mimořádné postavení periodické změny teplot, kdy
vznikají období sucha nebo doby ledové. Bylo zjištěno, že během čtvrtohor byly
nejméně 4 velké doby ledové a 3 údobí meziledová. Těmto podmínkám se museli
přizpůsobit jak zvířata, tak i rostliny, vyvíjí se nové a nové druhy, aby staré zanikly.
Není to tak dávno, kdy po našem území pobíhali např. mamuti a další, dnes už
vyhynulá zvířata. Výška člověka nebyla vždy stejná, během několika generací
průměrná výška roste geometrickou řadou. V době dinosaurů měřili lidé asi 60 - 80
cm, ale postupně jejich výška rostla. Ramapithecus pocházející z INDIE a ČÍNY asi
před 12 miliony let, byl sice menší než dnešní člověk, ale už dosahoval výšky asi 110
cm. Australopithecus povyrostl na výšku asi 120 - 130 cm. Před asi tisíci léty měřili
lidé v EVROPĚ průměrně kolem 145 cm. Conquistadoři dobývající AMERIKU před
500 léty měřili v průměru 150 - 160 cm. Postele našich předků před sto léty měli jen
180 cm, což by pro mnohé z nás dnes už bylo málo, ale lidem to tehdy stačilo, neboť
měli v průměru 160 cm. Koncem 20. století se výška lidí pohybovala kolem 175 cm a
dnešní generace je v průměru ještě podstatně vyšší.

porovnání velikosti dinosaurů s dnešním člověkem (převzato z internetu)

Když jsme v roce 2015 navštívili Museo Municipal CARMEN FUNES
s největším popsaným argentinským dinosaurem Argentinosaurus huinculensis, který
měřil 33 metrů, netušil jsem, že za půl roku bude nalezen ještě větší druh. Rok 2014
znamenal pro ARGENTINU žeň nálezů nových druhů dinosaurů, mezi nimi i dvou
býložravých obrů.
Býložravý Argentinosaurus spásal větve zhruba před 96 až 94 miliony let.
Jeho rozměry jsou skutečně monstrózní. Nalezená pažní kost byla dlouhá celých 181
cm a některé z obratlů dosahují velikosti až 1,5 m. Z nalezených kostí vědci provedli
kvalifikovaný odhad velikosti a hmotnosti a došli k následujícím závěrům: Váha se
pohybovala kolem 73 tun, přičemž horní hranice odhadu se zastavila na 96,4 tunách.
U délky existuje celá plejáda odhadů, nejčastěji se udává rozmezí 30 - 35 metrů.
Teprve v srpnu 2017 byl pojmenován nový druh Patagotitan mayorum. Je o
něco starší než Argentinosaurus, žil před 100 - 120 miliony lety, a co se délky týče,
tak vědecké odhady mluví o 37 metrech a váze 62 - 77 tun. Znak brontosaura neslo
už v době totality hnutí na ochranu přírody, avšak velikostí byl Brontosaurus jen slabý
odvar k argentinským druhům, kterým je tvarově velmi podobný. Argentinosaurus a
Patagotitan jsou dnes největší dinosauři, kteří se potulovali po naší planetě. Ještě
však není konec objevů, nikdo nemůže vědět jaké novinky nás mohou potkat.
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Zde je popis Argentinosaurus huinculensis z roku 1993 a obrázek, jak si ho
představují vědci. Dinosauři však nebyli jen obrovští, většina byla podstatně menších,
uvádí se, že našli i dinosaury velikosti holuba.

popis Argentinosaurus huinculensis (převzato z internetu)

Carnotaurus sastrei, před 71 - 65 miliony let, provincie CHUBUT, Museo Municipal CARMEN FUNES

OSTNÍK – říjen 2019 ………................... 119 .…………………………………………

Zkamenělé stopy dinosaurů a jejich vykopávky kostí můžeme najít po celém
světě, dokonce se nachází i u nás. Nejvíce stop jsem viděl v lomu na vápenec
v SUCRE, BOLIVIE, pěkné stopy byly i u EL CHOCÓN. Zde se můžete potkat i se
značkou, upozorňující na výskyt dinosaurů, tak bacha na ně.
Pěkné počtení o evropských dinosaurech si nyní můžete přečíst v nové knize,
které vyšla v roce 2020 z pera Vladimíra Socha, s ilustracemi Vladimíra Rimbaly. Kdo
se chce jen tak pobavit s dětmi, ať si zajde do některého z dinoparků, kde můžete
vidět dinosaury jako živé.
KL

typická stopa dinosaurů u městečka EL CHOCÓN a nedaleko rostoucí Austrocactus patagonicus

v Argentině se můžeme setkat i s dopravní značkou - pozor dinosauři, EL CHOCÓN, na této lokalitě
můžeme vidět nejen stopy dinosaurů, ale i nádherné austrokaktusy
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Když kvetou ve sbírce maihuenie
Již v roce 1982 jsem viděl v Botanické zahradě v Halle před skleníkem
nasazeny velké trsy kvetoucích maihuenií. Tyto tam venku rostly celoročně, jen je na
zimu nadkrývali sklem. Když jsem později byl několikrát v Patagonii, setkal jsem se
z velkou variabilitou tohoto druhu. Např. na jediné lokalitě Playa Union jsme mohli
pozorovat rostliny bíle, žlutě, hnědě až do černě zbarvených trnů, jejich velikost také
velmi kolísala od krátkých až po dlouhé. Podobně i samotné články byly na jedné
rostlině malé, krátké naopak na jiných rostlinách byly články dlouhé. To se opakovalo
i na jiných lokalitách. Navíc čím více bylo drsnější klima, tím byly články menší a
ošlehanější. Semena přivezené z různých míst většinou dobře klíčila a semenáčky
dobře a rychle rostly. Maihuenie ve skleníku kvetou podobně jako všechny
patagonské kaktusy, většinou v květnu nebo červnu, barva květů je od bílé,
nažloutlé, narůžovělé, viděli jsme i květy sytě růžové až fialové. Jen Maihuenia
poeppigii kvete žlutými květy v různých odstínech. Květů může mít rostlina i několik.
Maihuenie se dobře pěstují v chladných, nevytápěných sklenících nebo dokonce
celoročně venku na skalkách. Doporučuje se i zimě rostliny mírně navlhčit. Důležité
je stálé větrání a průvan, jak to mají v přírodě. Když mají rostliny prostor na růst, tak
rychle nabývají a trsy se rychle zvětšují. Přeji hodně pěstitelských úspěchů.

Maihuenia patagonica, 25 km před Punta Tombo, est. La Amonieta, 224 m, KL13-040
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Karl Heinz Prestlé
a jeho Wigginsia viridiflava n.n.
Jméno K. H. Prestlé je spjato s českým kaktusářstvím možná více než většina
ze čtenářů tuší. K. H. Prestlé se narodil se v německém Wuppertalu 22.6.1925 a
zemřel 13. 5. 2016, ve věku nedožitých jednadevadesáti let, v holandském městě
Venlo. Byl povoláním chemik a v roce 1956 se přestěhoval za prací do Holandska.
Nejprve do Baarn a o několik let později do Veghel. Ke kaktusaření se dostal díky
své manželce, která dostala darem od svého zubaře malý kaktus. A Prestlé byl, jako
mnoho dalších, doživotně polapen. V sedmdesátých, osmdesátých a devadesátých
letech minulého století cestoval v Uruguayi a jižní Brazílili a ze svých cest přivážel
množství kaktusového materiálu. Využíval při tom i svého přátelství s Hugo
Schlosserem a Francisco Stockingerem. Prestlé kaktusy nejen sbíral, ale také
pozoroval v jejich přirozeném prostředí. Jeho zájem se soustřeďoval na rody Frailea,
Notocactus (sensu Buxbaum) a Gymnocalycium. Svá pozorování popsal v řadě
článků a publikací. Jeho stěžejní dílo „Die Gattung Frailea Br. & Rose“ z roku 1998 je
k dispozici v digitální verzi: http://www.cactuspro.com/biblio/de:prestle

K. H. Prestlé (22.6.1925 - 13. 5. 2016)

Wigginsia viridiflava n.n. podle K. H. Prestlé

Někdy koncem sedmdesátých let jsem se, díky vzájemné korespondenci,
poznal s K. H. Prestlém i já. Prestlé měl zájem o informace o rostlinách A. V. Friče a
stanovištích, kde Frič sbíral. Řadu informací jsem mu poskytnul a asi z vděčnosti,
nebo z pochopení pro chudého českého kaktusáře za „železnou oponou“, jsem od
něho dostával semena z jeho cest. Vždy si přál, aby jím dovezená semena
s akronymem PR, byla základem pro nové generace kaktusů v Evropě. Jeho přání
jsem plnil a všechny přebytky semenáčů z jeho semen jsem nabízel svým přátelům u
nás i v západních zemích. Trochu mě mrzí, že mi z těch let mnoho rostlin nezbylo. K.
H. Prestlé při svých cestách našel také řadu wigginsií, které tehdy oficiální botanická
nomenklatura řadila do podrodu Malacocarpus rodu Notocactus sensu Buxbaum.
Bohužel se ke mně žádná z těchto rostlin nedostala.
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V roce 1980 byl K. H. Prestlé spoluzakládajícím členem společnosti
INTERNOTO a zprostředkoval mi členství včetně odběru časopisu. Teď si uvědomuji,
že jsem členem společnosti INTERNOTO už 40 let. Za to dodatečně skládám panu
Prestlému velký dík. Mnoho mladších kaktusářů považovalo K. H. Prestlého za
podivínského staříka. Nevím, zda si takové hodnocení Prestlé zaslouží! Z dnešního
pohledu mohu jen litovat, že Prestlé své sběry podrobněji nedokumentoval, takže
v mnoha případech nevíme, kde se pohyboval a kde své nálezy pozoroval a sbíral.
Technologie GPS se při sběrech kaktusů nepoužívala. Seznam jeho sběrových
položek, díky iniciativě Jožky Neduchala, je publikován na internetu na adrese :
https://www.notocactus.eu/52-feldnummern/feldnummern/134-pr-karl-heinzprestle.html

skalnaté plochy u Santa Clara de Olimar

Při plánování návštěvy Uruguaye jsme část naší cesty, z hraničního přechodu
Jaguarão (RGdS) – Rio Branco (Ur.) na jih Uruguaye, trasovali v departamentu
Treinta y Trés, po silnicích č. 26, 8 a 7. A právě na silnici č. 7 leží městečko Santa
Clara de Olimar, kam Prestlé situoval svůj nález PR 119 a PR 119a. Co se pod tímto
číslem skrývalo, bylo dlouho záhadou. V seznamu Prestlého čísel, který vydala česká
Notosekce jako přílohu zpravodaje Minimus 1981. je u této položky uveden název
Wigginsia neohorstii. Protože se mělo jednat o nálezy z Prestlého první cesty
v Uruguayi, je název Wigginsia neohorstii (správně Wigginsia horstii) nepochybně
chybný. Stanoviště Wigginsia horstii je situováno mnohem severněji, v jihobrazilském
státu Rio Grande do Sul, v oblasti Guaritas – Minas do Camaqua. Později se u čísla
PR 119 uvádí název „(Not.) viridiflorus n.n. Santa Clara de Olimar“, což by mělo
znamenat „zelenokvětý“ (Gerloff, Neduchal, Stuchlík: Notokakteen, Kveten-Verlag
1995). To se mi jeví opět jako pochybný název. „Zelenokvěté“ notokaktusy, mimo
Notocactus (Brasilicactus) graesneri, nebyly, pokud vím, nikdy nalezeny. Zřejmě zde
měl být uveden název „viridiflavus (zelenožlutý)“, jak je uvedeno v Prestlého
seznamu redigovaného J. Neduchalem. O několik let později, jsem dostal informaci,
myslím, že to byla informace od N. Gerloffa, že se jedná o wigginsii. Takže Prestlého
sběr PR 119 by se měl (přes jeho neopodstatněnost podle botanických pravidel)
uvádět jako Wigginsia viridiflava n.n. Santa Clara de Olimar, dptm. Treinta y Trés,
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Uruguay. Cestu z městečka Treinta y Trés, které dalo jméno celému departementu,
jsme do Santa Clara de Olimar plánovali, podle mapy, přes městečko Isla Patrulla,
po silnici č. 98 k silnici č. 7. Navigace nás však vedla jinou, neoznačenou a na mapě
neuvedenou
cestou. I
zde
jsme
našli několik
stanovišť
wigginsií
a notokaktusů, které si dosud netroufám určit. Do Santa Clara de Olimar jsme dorazili
k večeru. Byla sobota a počasí nevěstilo nic dobrého. Proto jsme se ubytovali
v místním hotelu Que Luna. O půlnoci nás vzbudila silná bouřka. Z okna bylo vidět,
že po cestě tečou potoky vody. Vody bylo hodně nad kotníky. Pod střechou nám ale
nic nechybělo. Zato ráno jsme zjistili, že nám zateklo do kufru auta a mám mokré
boty. Také taška s instantními polévkami utrpěla. Nedalo se nic dělat! Naložili jsme
své kufry a jeli na místo, které jsem na mapách Google vytipoval jako stanoviště, kde
mohl K. H. Prestlé své rostliny PR 119 sbírat. Nebylo daleko. Vyjeli jsme kolem
kasáren z městečka směrem k Estancia del Cordobes a po několika stech metrech
jsme uviděli nízké skalní výchozy, které naznačovali, že „je to tady“. Asi 1 km od
městečka jsme zastavili a nedalo se jet dál. V levé zadní pneumatice byl zaražený
ostnatý drát a pneumatika byla prázdná. Jemně poprchávalo, ale nedalo se nic dělat.
Kufry musely ven, po nich rezerva, hever, vyšroubování prázdného kola a uložení na
místo rezervy, nasazení kola a teprve po tom jsme mohli za plot. A našli jsme je!
Bohužel pastvina i rostliny byly zmáčené, takže zelenožlutá barva pokožky nebyla, až
na výjimky, nikterak zřetelná. Rostliny dostaly sběrovou značku JV 477. V žádném
případě se nejedná o nový druh jak se možná K. H. Prestlé domníval. Wigginsia
viridiflava n. n. nepochybně patří k druhu Wigginsia arechavaletae, který je rozšířen
z jihu Uruguaye až do jihobrazilského státu Rio Grande do Sul, kde byl zjištěn mezi
městy Pinheiro Machado a Pedras Altas poblíž silnice RS 608 (JV 455). Na
jednotlivých stanovištích se rostliny tohoto druhu mírně odlišují. Domnívám se ale, že
odlišnosti, které by opravňovaly uvažovat o popisu nových druhů, nejsou dostatečně
dominantní. Možná bych připustil označovat rostliny od Santa Clara de Olimar jako
Wigginsia arechavaletae forma viridiflava n. n. nebo, podle zeměpisné polohy jako
Wigginsia arechavaletae forma santaclarensis n.n.. V každém případě se jedná o
rostliny, jejichž pozorování určitě přispěje k poznání celé populace druhu Wigginsia
arechavaletae.
Protože jsme nemohli jet dál bez rezervy, hledali jsme v městečku pneuservis,
po uruguaysku „gomerii“. Byla neděle, a to je v Uruguayi se službami problém. Dvě
gomerie byly zavřeny. Naštěstí jsme na výjezdu z městečka našli třetí. Byla sice také
zavřena, ale manželka majitele měla otevřený svůj obchůdek pro zákazníky vracející
se z kostela. Požádali jsme ji a problém byl vyřešen. V obchůdku se na grilu točila
kuřata a vůně byla opravdu lákavá. Chtěli jsme té laskavé paní udělat tržbu a svému
žaludku dopřát nedělní lahůdku, ale kuřata ještě nebyla pečená. Čekala nás tento
den dlouhá cesta za dalšími stanovišti Wigginsia arechavaletae, takže jsme, s velkou
lítostí, museli Santa Clara de Olimar opustit a pečené kuřátko odložit na neurčito.
Jaroslav Vích

Nabídka, poptávka
prodám dva zahradnické skleníky – 15 metrů dlouhý x 5 m široký x 2,5 m vysoký
druhý – 15 m x 4,5 m x 2,5 m
Zdeněk Král, Háj ve Slezsku
Informace na mobilu: 774 812 526
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Naši jubilanti
Pavel Válek - 80 let
Začátkem října slaví osmdesáté narozeniny náš dlouholetý člen, pan Pavel
Válek. Když jsem začal docházet v sedmdesátých letech do ostravského klubu
kaktusářů, byl Pavel už známý vynikající pěstitel. Jeho rostliny budily na výstavách
vždy velký obdiv a to platí dodnes. Dlouhá léta pracuje ve výboru Klubu v revizní
komisi. Asi před deseti lety opravil svůj skleník, kdy skla vyměnil za polykarbonát. Má
nádherné kolekce diskokaktusů, melokaktusů, ariokarpusů a dalších specialit.

stará garda, zleva: Jaroslav Kovalský, Pavel Válek, Oldřich Kubita, Walter Sýkora (2011)

Jeho neutuchající elán je nám příkladem, v mládí sportoval, zahrádkařil,
miloval přírodu, jezdil na trampy apod., některé činnosti vykonává dodnes. Rád uvítá
ve své sbírce každou návštěvu a přidá i své kaktusářské rady. Přejeme našemu
jubilantovi do dalších let hodně zdraví, štěstí a pěstitelských úspěchů, aby mu
pichlaví miláčci dělali jen radost.
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Podzimní setkání kaktusářů u Standy Slováka
V sobotu 19. 9. 2020 se sešlo v Klímkovicích několik ostravských pěstitelů
kaktusů, aby popřáli Ing. Stanislavovi Slovákovi k významnému jubileu 70 let. Teplý,
slunečný den přál přátelům na prohlídku nádherné japonské zahrady či červených
kaprů v jezírku. Samozřejmě nechyběla prohlídka kaktusů ve skleníku. Účastníci
děkují za příjemně strávené odpoledne. Na obrázku Ing. Slovák zcela vp;ravo.

zleva: Josef Martiník, Martin Kolínek, Antonín Kupka, Bedřich Lichý, František Frýdl, Stanislav Slovák

Opustil naše řady
Petr Bořek (12.4.1941 - 7. 2020)
Koncem září jsem se dověděl, že nás někdy v červenci opustil ve věku 79 let
pan Petr Bořek. Znal jsem ho z dob, kdy bydlel na Šmidkeho, naproti mě přes ulici.
Dnešní kaktusáři si ho už asi nebudou pamatovat, snad jen ti starší. V sedmdesátých
letech jsme spolu jezdili na schůzky. V osmdesátých letech pracoval krátce ve výboru
ostravských kaktusářů jako pokladník. Už tenkrát měl zdravotní problémy s páteří, po
revoluci dokonce přestal mezi nás docházet. V posledních letech jsem jej vidět jezdit
na vozíku, aby zkontroloval svoji zahrádku. Tu měl nedaleko ode mě, a já jsem zde
pár let zimoval svoje kaktusy s jeho rostlinami. To ještě pracoval na směny a já zde
chodil v určené dny topit. Postupně svoji sbírku likvidoval a já si mezitím postavil
nový skleník. Petr byl velmi milý a spolehlivý člověk. Odešel hodný, upřímný
zahrádkář a pěstitel kaktusů.
Čest jeho památce !
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Informace
-------

-------

druhá vlna koronaviru se vrátila - schůzka dne 5. 10. 2020 opět zrušena. Jestli budou letos
zrušeny další schůzky v příštích měsících, sledujte na našich internetových stránkách.
Klub kaktusářů Astrophytum Brno pořádá v sobotu 10. 10. 2020 tradiční sympozium na
radnici v Lišni, rovněž sledujte internet, jestli nebude zrušeno.
Vážení a milí, stalo se to, co si nikdo z nás nepřál, letošní Zamykání sezóny v Chrudimi se
ruší. Ruší se Burza, ruší se odpolední přednášky, ruší se Country bál. Skleník u Pavlíčků
zůstává otevřen, zahrádka u krbu a u pípy je pod plachtou. Do skleníků je povolen vstup
pouze s rouškou. Prodejní a zaplacená místa na burze se přesouvají do roku 2021. Protože
klobásky jsou již vyuzeny, ctěný návštěvník nechť zváží možnost zakoupení několika kusů i
pro svou rodinu, a to za nákupní cenu, neboť 40 kilogramů se samozřejmě neprodá.
V prodejním skleníku zůstává sleva na zakoupené rostliny ve výši 10%, do konce října po
pracovní dny a soboty pak trvá akce se slevou 20%.
Pavel Pavlíček
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

Obrázky našich členů
Navajoa fickeisenii Backeb. - Cact. Succ. J. Gr. Brit. 22: 49, 1960.
Krásná zimovzdorná rostlina, kterou jsem získal od Pepíka Galo, uváděna pod číslem SB 303

Maihuenia patagonica Britton & Rose - The Cactaceae 1: 41, 1919.
Dvě rostliny na zadní straně patří k článku uvnitř tohoto čísla Ostníku (foto Lumír Král)

Wigginsia viridiflava n.n. podle K. H. Prestlé
Podobně další tři rostliny snímky z lokality jsou k článku uprostřed Ostníku (foto Jaroslav Vích)

Adresy autorů:
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz
Ing. Klouda Pavel, e-mail: pavlik.klouda@gmail.com
Pavlíček Pavel, e-mail: pavlicek@chrudim.cz
Ing. Vích Jaroslav, e-mail: jaroslav.vich@gmail.com
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Maihuenia patagonica, Playa Union, 8 m, KL13-039,

Maihuenia patagonica, odnož z BZ Halle

Wigginsia viridiflava n.n. podle K. H. Prestlé

