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Mammillaria luethi   patří mezi nejhezčí novinky mezi mamiláriemi, bohužel je 
stále ve sbírkách vzácná. Na titulní straně je snímek květů, vynikajících jak svou 
velikostí, tak překvapivou souhrou barev. Karmínové okraje petálů přechází do 
krémové a v bázi květu až do žluté barvy. 

Cesta na naleziště ariokarpus ů ve vnitrozemí Mexika byla díky správnému 
termínu velmi úspěšná. Připadla na dobu, kdy tento rod kvete, protože jinak jsou 
ariokarpusy k nenalezení. O zdaru výpravy svědčí fotografie kvetoucích Ariocarpus 
bravoanus, Ar. kotschoubeyanus, Ar. agavoides, Ar. retusus subsp. trigonus a var. 
confusus, dále Pelecyphora strobiliformis, Turbinicarpus zaragosae, Tur. ysabelae a 
Obregonia denegrii. Snímky z nalezišť ukazují kamenitou půdu řídce porostlou 
nezřetelným rostlinstvem, v níž nález nekvetoucího ariokarpusu je čirou náhodou. Za 
to na místech, kde ariokarpusy právě kvetly, byly podle autorů k vidění tisíce květů. 
Větší rostliny měly zpravidla tři a více květů, část jich byla ožrána hladovými kozami, 
raritní snímek ukazuje kvetoucí ariokarpus, téměř zakrytý velkým kobylincem. O 
nekalé činnosti lovců kaktusů svědčí nemálo jamek v místech, kde byly rostliny 
vykopány. Ač mexičtí novináři obviňují z plundrování kaktusů na nalezištích evropany 
(důkazem jsou citace z novin), zřejmě nejčastějšími „lovci kaktusů“ jsou místní 
domorodci, běžně (a beztrestně) nabízející tyto rostliny turistům na trzích, nebo na 
dálničních odpočívadlech. 

Přibývá zpráv o exemplářích rodu Agave, které vyrostly a vykvetly 
v klimatických podmínkách střední Evropy. V botanické zahradě města Halle 
celoročně pěstují více jak 30 roků na volném prostranství agave, spolu se 
zimovzdornými echinocereusy, eskobariemi a delospermaty. Pouze od konce září do 
začátku dubna je toto místo shora kryto před deštěm a sněhem střechou desek 
z průsvitného plastu, posazenou na půlmetrové ocelové sloupky, boky zůstávají 
nekryté. Zdravý růst a bohaté kvetení je signálem, že tato kultura rostlinám vyhovuje. 
Autor popisuje rychlý vývoj květu u 10-15letého exempláře Agave lechuguilla . 
Denní přírůstky květní osy byly 10-20 cm, konečné výšky 3,90 m dosáhla osa během 
30 dnů. Květy krémové barvy s růžovými pásky, otevřené asi 14 dnů, obletovaly 
stovky motýlů. Z velkého množství semen však nic neklíčilo. Agave po odkvětu 
uhyne, ale tento druh tvoří řadu pod zemí vznikajících odnoží, které okolí téměř 
zaplevelí. Růžice dospělých kusů mívá průměr kolem 40-60 cm při výšce 30-50 cm. 
Vzpřímeně rostoucí masité listy zelené až žlutozelené barvy, jsou na okrajích 
opatřeny malými zoubky. Agave lechuguilla roste hlavně v poušti Chihuahua 
v nadmořské výšce 950-2300 m. Domorodci využívají vlákna z listů k výrobě 
provazů, pytlů, dek, ale i k výrobě oděvů, sandálů, košíků či mýdla (obsah saponinů). 
Článek provází snímky stanoviště v botanické zahradě, vzhledu dotyčné agáve, 
postupného růstu květní osy i samotného květu. 

Parodia mesembrina  (= jižní, podle polohy většiny nalezišť), byla neplatně 
popsána roku 1963 Backebergem jako Parodia fechseri, přejmenována v roce 1977 
Brandtem. Světle zelené válcovité tělo je při šířce 7 cm vysoké 12 cm. Žebra se člení 
na výrazné bradavky, které mají na vrcholu areoly s krátkou, bílou vlnou. Má osm 
krajních trnů, jsou tenké, bílé, 8 mm dlouhé, a sedm středních trnů, z nichž dolní 
čtyři, postavené do kříže, jsou nejdelší, červenohnědé barvy. Květ o průměru 4 cm je 
zářivě žlutý, špičky petálů jsou narůžovělé. Roste v Argentině na velkém území 



provincie La Rioja, na přímém slunci i v polostínu pod stromy. Je zde velmi teplo a 
sucho, proto ve sbírkách ji chráníme před déle trvající vlhkostí a pěstujeme 
v převážně minerálním substrátu. V zimě naprosté sucho, teplota nesmí klesnout pod 
8-10°C. Netvo ří odnože, semena jsou špatně klíčivá.(dva snímky). 

Sulcorebutia dorana  (= podle Dory, přítelkyně nálezce rostliny), má ploše 
kulovité tělo se vpáčeným temenem o průměru 30-40 mm a výšce sotva 20 mm. 
Spirálovitě uspořádaná, hrbolatá žebra kryje modrozelená až tmavě fialová pokožka, 
na bázi tělo přechází do větvícího se, dlouhého, řepovitého kořene. Areoly jsou na 
horní straně hrbolů, nesou řídkou, šedou plst a 12-16 pružných, nažloutlých trnů 
s tmavší špičkou. Krátce trychtýřovité květy vyrůstají ze spodních areol, mají fialově 
červenou barvu a bělavou čnělku i prašníky. Pochází z bolivijské provincie Oropeza, 
roste ve výškách kolem 2900 metrů. Jako jiné sulkorebucie vyžaduje minerální, 
propustný substrát, během vegetace pravidelnou zálivku na volném výsluní, v zimě 
naprosté sucho, světlo a velmi chladno, ale bez mrazů. Větší rostliny hojně odnožují, 
odnože snadno zakořeňují. Od Sulcorebutia breviflora se liší tvarem semen a 
zašpičatělými poupaty (dva snímky). 

Norbert Czerwinski (echt německé jméno !) představuje Namibii jako zemi 
zaslíbenou milovníkům sukulentů. Namibská poušť, na jihu písčitá a na severu 
kamenitá, s vodními srážkami v ročním průměru 10 mm, ale s častými mlhami 
v zimě, patří k nejsušším místům na světě. I zde jsou však místa s vydatnějšími dešti 
během léta. Protože sukulenty menší velikosti, jako rody Lithops, nebo Conophytum 
a další, jsou v Evropě dobře známé, píše jen o divoce rostoucích sukulentech 
velkého vzrůstu, jaké v Evropě nebývají a které jsou typické pro Namibskou poušť. 
Aloe  z rodu Liliaceae rostou po celé jižní Africe. Již cestou z letiště Windhoek 
padnou do oka velké exempláře Aloe littoralis, o výšce 3-4 metry. Daří se jim téměř 
na každé půdě, vápenec nevyjímaje, v letní vegetaci potřebují vláhu, v zimě a v 
suchu snesou i krátkodobý mrazík. Podobně stromovitě roste i  Aloe dichotoma, 
zatím co A. claviflora, A. asperifolia, nebo A. gariepensis rostou keřovitě v teplejších 
oblastech pouště. Do typického obrazu krajiny patří také některé Euforbia . Na 
východním hřbetu kaňonu Rybí řeky (Fish River Canyon) rostou velké skupiny 
Euphorbia virosa, podobně trsovitý růst má Euph. venenata. Euph. damarana roste 
jako keř o výšce přes 2 metry, na některých místech vzniká téměř neproniknutelné 
houští. Z dalších zdejších „obrů“ je nutno uvést „máslový strom“ tj. Cissus jutae. Plod 
v podobě menších červených hrušek je hořký, ale živí se jím ptáci a roznáší jeho 
semena v trusu. Nikoliv do výšky, ale do šířky se rozprostírá Welwitschia mirabilis, 
rostlina unikátního vzhledu. Má pouze veliké dva listy, které jsou však zpravidla 
rozštěpené na několik jazyků, a masité kořeny, velmi plýtce v zemi uložené, sahající 
do vzdálenosti několika metrů. Je dvojdomá, k získání semen je nutné mít  „samce i 
samičku“. Menších rozměrů dosahují rostliny z rodů Hoodia, Huernia, Stapelia a 
Tavaresia (13 snímků). 

Rod Nolina  byl pojmenován podle francouzského vědce C. P. Nolina z 18. 
století. Jsou v něm velmi ozdobné rostliny s chocholem tuhých listů na krátkém 
kmínku. Autor J. Lüthy z botanické zahrady v Bernu píše o zkušenostech 
s pěstováním Nolina texana, mající lidový název „Medvědí tráva“. Lze ji bez 
problémů pěstovat ve volné kultuře, podobně jako některé juky, agave, či dasyliriony. 
Roste v Novém Mexiku, Texasu a na severu  Mexika na kamenitých plošinách. 
V Evropě tvoří krátký, rozvětvený kaudex, ze kterého vyrůstá růžice trávovitých listů o 
průměru až 2 metry a výšce až metr. Krajní listy se kloní k zemi, jsou velmi pevné 
s drsnými okraji, jejich špičky jsou zaschlé a roztřepené. Květní stvol bývá až metr 
vysoký, nese velký počet malých, bělavých kvítků (5 snímků). 



Seriál doporučovaných rostlin pokračuje snímky a pokyny pro pěstování těchto 
druhů: Cleistocactus sextonianus  (dříve Borzicactus)  má poléhavé výhony o délce 
do 1,5 metru, řídké, ale silné, bodavé trny a typický trubkovitý květ červené barvy. 
Rychle rostoucí druh, vhodný na záhony, vyžaduje minerální substrát, chladné a 
suché zimování); Lophophora diffusa  (od známější L. williamsii se liší velmi 
plochými bradavkami a čistě bílými květy. Roste v mexickém státě Querétaro, ve 
sbírkách se daří v minerálním substrátu s malým přídavkem hlíny. V létě dát na 
výsluní pod sklo, opatrně zalévat, chránit před  trvalejším zamokřením. Zimovat při 
10 °C v absolutním suchu); Mammillaria scheinvariana  (novinka z 90. let minulého 
století, nalezená v mexickém státě Querétaro. Její vzhled není uniformní, tvoří více 
odnoží, má hustší i řidší bílé vlasy různé délky, květy podobné M. bocasana. Dobře 
roste v minerálním substrátu, snáší výsluní a v létě opakované vydatné zálivky); 
Sulcorebutia markusii  (je nápadná tmavě zelenou, až černohnědou pokožkou a 
černými, hřebínkovitě uspořádanými trny. Tělo může mít průměr až 6 cm, od báze 
vyrůstající tmavě červené květy jsou u některých klonů až fialové. Pochází z okolí 
Vila Vila v Bolivii, kde roste mezi kameny ve 3000 metrech nadmořské výšky. Její 
volná kultura vyžaduje co nejvíce čerstvého vzduchu a ochranu před dešti. V letní 
vegetaci pravidelně zalévat, v zimě světlo, sucho a teplota kolem 5 °C. Množí se 
odnožemi); Haworthia retusa  (známá od roku 1755, má masité listy s plochým 
povrchem a kýlovitě utvářenou spodní stranou, listy jsou zakončeny krátkou seschlou 
špičkou. Na povrchu listů jsou podélné světlé linie, působící velmi ozdobně a 
světločivná okénka. Roste snadno v písčitých substrátech, vyžaduje ochranu před 
popálením sluncem a vydatné zálivky. Květy jsou drobné, nenápadné, zimovat při 
10°C a minimální zálivce. Množí se semeny a odnožem i); Carruanthus ringens  
(tento rod z čeledi kosmatcovitých má pouze dva druhy, vzhledem se podobá 
faukáriím, na listech však má  jen několik zoubků. Hezké žluté květy mají dlouhé 
stopky, rozevírají se jen za slunečného počasí v odpoledních hodinách. Pochází 
z jihoafrického Kapska. Dobře roste pod sklem po celý rok, nejlépe v minerálním, 
písčitém substrátu, na výsluní při opakované vydatné zálivce. V zimě stačí teploty 
kolem 10 °C a tém ěř sucho). 
 
MUDr. Vladimír Plesník 
 
 
 

Drobni čky 
 
♣   Místní skupina Německé kaktusářské společnosti (OG DKG) 
v Eisenhüttenstadtu referuje o své již šesté výstavě kaktusů s burzou. Přes 1000 
vystavených kaktusů a sukulentů navštívilo během tří dnů přes 550 platících diváků. 
Překvapením je, že skupina má celkem 8 (!) členů. Jejich činnost zasluhuje obdiv. 
♣   Kdo by ze starších kaktusářů neznal Backebergův Kakteenlexikon, 
vyhledávaný jako přehled v té době všech známých kaktusů a jejich publikovaných 
stručných popisů. V roce 2005 se na trhu objevil nový lexikon „The New Cactus 
Lexicon“, jehož autory jsou známí odborníci David Hunt, Nigel Taylor a Graham 
Charles. Lexikon má 900 stran, proto jej tvoří dva svazky o úhrnné váze 4,7 kg. 
Obsahuje popisy kaktusů registrovaných Mezinárodní společnosti pro systematiku 
kaktusů a 2500 barevných fotografií. Je to základní dílo, shrnující aktuální znalosti o 



čeledi Cactaceae. Kniha je psána v anglickém jazyce a stojí (bez balného a 
poštovného) pouze 143 euro. (Také vám chybí v příruční knihovničce ?) 
♣  Dnešní ochránci přírody by nepřežili podívanou, která se naskytla při pařížské 
výstavě roku 1889: Podle článku v aprílovém čísle tehdejšího kaktusářského 
časopisu „Monatsschrift für Kakteenkunde“ byla na výstavě prezentována kristáta 
Pilosocereus senilis, o délce 3,40 m a o průměru tři metry, která vážila 1000 kg a 
byla stará asi 800 roků. Údajně stála 4000 franků, což není tak moc když uvážíme, 
že na její vykopání a balení muselo pracovat 20 dělníků. Toto monstrum stálo 
nechráněné na volném prostranství od 6. května do 6. listopadu. Jeden zvláště pilný 
zahradník je pravidelně zaléval a čekal, že zakoření. Nezakořenila, shnila a 
z výstaviště ji odvezli rovnou na kompost. Tak si říkám, jaká škoda ! 
 
MUDr. Vladimír Plesník 
 
 
 

Ohlédnutí do nedávné minulosti   
 

V letošním roce vzpomínáme na dobu nedávno minulou, kdy proběhla tzv. 
Sametová revoluce. Při vzpomínkách na období před Sametovou revoluci se mi 
vybavuje, jak jako „kaktusáři“ jsme patřili pod ČZS (Český zahrádkářský svaz). V té 
době jako specializována organizace tak jako citrusáři, orchidejáři a podobně jsme 
patřili pod organizaci, která nám diktovala co musíme dělat a jak máme dělat, protože 
vše bylo řízeno po politické stránce z Prahy. Musel bych se na tomto místě obšírně 
rozepsat co to všechno obnášelo, ale noví členové toto tehdejší počínání nepochopí 
a starší členové se dnes jen usmějí na vzpomínku. 

Jako jeden z nepochopitelných nápadu tehdejší doby bylo pěstování česneku, 
kterého v té době byl z neznámých důvodů nedostatek. Takže bylo Ústředním 
svazem ČZS vyhlášeno, že všichni členové musí odevzdat 2 kg česneku, což pro 
kaktusáře jako takové, bylo nereálné, protože hlavně na sídlištích někteří pěstovali 
své rostliny na balkoně a žádnou zahrádku neměli, což pro ÚV ČZS bylo tehda 
nepochopitelné. Někteří, kteří měli zahrádku někde v zahrádkářské osadě by tehdy 
museli odevzdat 2 x 2 kilo česneku, což bylo na tehdejší dobu velmi komické. Výbor 
ČZS v Ostravě se tehdy nekompromisně stavěl pro splnění tohoto „závazku“ a jako 
tehdejší funkcionář výboru kaktusářů v Ostravě jsem se samozřejmě takové blbosti 
stavěl i s přítelem M. Přerovským, který v tehdejší době pracoval ve výboru kaktusářů 
v Porubě. Díky tomu, že jsme se celkem velmi tvrdě proti tomuto rozhodnutí stavěli, 
nakonec nám bylo vyhověno a udělená výjimka jako specializované organizaci. Ale 
tehdejšímu výboru ČZS v Ostravě to opravdu bylo proti srsti a vždy na jednáních 
Městského výboru ČZS, kde jsme byli pravidelně zvaní nám to bylo dáváno patřičně 
najevo. Nebudu zde zmiňovat ani různá měsíční a čtvrtletní nebo celoroční hlášení, 
prostě byla to otrava pro ty, kteří vykonávali nějakou funkci ve výboru. 

Také by se u této příležitosti dalo hovořit o vydávání Ostníku, jak se sháněly 
cyklostylové blány, které se evidovaly (o tom by mohl vyprávět MUDr. V. Plesník), mi 
se také podařilo nějaké zakoupit v Brně, protože jsem jako řidič z povolání jezdil po 
celé republice a jelikož jsem vozil různé ředitelé a náměstky nebo referenty, takže 
jsem měl v místě, kde bylo jednání vždy nějaký čas volno, tehdy se nám doba čekání 
nezapočítávala do pracovní doby, plat byl u osobního vozu 8.-Kč/hod., takže pro 
názornost a pochopení: jel jsem s náměstkem do Prahy, vyjel jsem ve 3 hod. ráno, 



do Prahy jsem na Václavák dorazil mezi 6.30-6.45 hod. a pak jsem čekal do 14 
hodin, to se mi neplatilo a nezapočítávalo do pracovní doby a tehdy jsem cestu 
absolvoval za tři a půl hodiny, přes Hradec Králové, ne po dálnici, pak jsem třeba 
hodinu pojezdil po Praze a pak jsem jel do Ostravy, kde jsem přijel v 18.45 hod. auto 
do garáže a domů jsem odcházel v 19.00 hod. podle píchaček, byl jsem v „práci“ 
celkem 16 hodin, pracoval jsem pouze 8.30 hod. půl hodina se mi stáhla na oběd, 
takže jsem za cestu do Prahy a zpět, kdy jsem najezdil skoro 800 km, pracoval jsem 
celkem 8 hod. a dostal jsem za směnu 64.-Kčs. A tak jsem chodil a hledal kde mají 
cykl. blány. Většinou měli, ale neprodali. Takže díky tomu, že nám dnes do našeho 
dění nikdo nemluví. Jen bychom potřebovali omladit a rozšířit naší již starší členskou 
základnu, ale to je dnes o úplně něčem jiném, v době počítačů apod. příroda jde až 
někde strašně pozadu bez zájmu mladých . 

Je také čas po pádu Berlínské zdi zhodnotit činnost naší organizace a vyjádřit 
se k naší spolupráci s kaktusáři v bývalé NDR. Na popud p. Zavadila, kdy se také 
hodnotilo přátelství s různými organizacemi na východ od naších hranic, jsme 
navázali družbu s organizaci kaktusářů v bývalé NDR-Fachgupe Kakteen -
Sukulenten Grafenhainichen. Byla to svého času, v době navázaní družby asi v 
létech 1985-1986 velmi malá organizace, která čítala zhruba asi 20 členů, věkový 
průměr odhadem byl asi 60 let a byla to organizace, která v té době byla odříznutá 
od kaktusářslého dění v Německu. 

Po na vázání "družby" kaktusáři z bývalé NDR několikrát navštívili Ostravu, 
kde zhlédli výstavu kaktusů a také zhlédli sbírky naších členů. My na oplátku jsme 
uspořádali sbírku semen, které poskytli naší členové bez nároku na odměnu, tato 
semena jím byla předána, i když tenkrát vše nebylo jednoduché a praktický řečeno to 
byl základ jejich sbírek. Když s odstupem času toto hodnotím, tak musím 
konstatovat, že naše činnost jím byla velkou inspirací v tom, co tady v pěstování 
kaktusů zhlédli a viděli jaké sbírky kaktusů se u naších členů nacházejí. V té době si 
v NDR začali uvědomovat, že si musí postavit buď nějaké pařeniště nebo skleník a 
praktický začít od piky, což se jím začalo dařit. Zde musím podotknout, že i když 
nebyl problém kopnout do země 20 cm, kde byl písek, bylo problém sehnat fůru 
písku nebo sehnat nějaké sklo, když nebylo čím zasklít doma okno po nájezdu 
některého nedospělého fotbalisty, nějaké sklo na skleník. Podotýkám, že i my tyto 
problémy známe, ale ne v takové míře jaké panovaly tam. 

Způsob pěstování a výsevy semen co jsme jim předvedli, bylo pro ně tehdy 
velkou inspirací. Zde musím velmi vyzvednout ty členy, kteří při návštěvách velmi 
pomáhaly vše zvládnout, zmíním alespoň neúnavnou p. Li Plešingerovou a také 
ostatní. Následovaly akce jako výstava kaktusů v NDR, i když to tenkrát bylo velmi 
složité jednak s přepravou kaktusů, jejich desinfekci, vývozní povolení a zpětný 
transport, ale o tom všem bych zde nechtěl obšírně rozepisovat, protože to chtělo 
alespoň týden dovolené navíc, spoustu najetých kilometrů, nehledě na spoustu 
papírů o převozu kaktusů, vše se platilo z peněz jednotlivých členů, organizace na 
tyto akce nedávala ani korunu. (foto: podepsání smlouvy viz dole, vpravo p. Kracht). 

Po nějaké době padla "ZEĎ" a s ní také spolupráce, to jsem již nepracoval ve 
výboru kaktusářů. Následně jsem se při své návštěvě v Německu dočetl v dopise, 
který poslala org. kaktusářů do bývalé NDR, jménem ing. Vepřeka, že se spolupráce 
ruší a celkem velmi nevybíravým způsobem vše hodil za hlavu, i když tehdy se nijak 
neangažoval a bylo mi celkem velmi trapně, když mi byl jeho dopis předložen a 
přečetl jsem si jej. Zde musím konstatovat,  že p. ing. Vepřek udělal opravdu 
medvědí službu i když nikdy nebyl do celé věci angažován a podobně. To byl také 



konec "družby" s bývalou NDR, i když některé svazky jednotlivců přetrvaly až do 
dnešních dnů. 

Abych věděli něco o tom jak se některým členům daří, tak jsme také oslovili 
bývalého člena výboru kaktusářů v Grafenhainichen, pana Jürgena Krachta, který 
nám velmi ochotně odpověděl a poslal nějaké foto. Pan Kracht byl velmi potěšen, že 
jsme ho oslovili a dnes, kdy už i jeho věk pokročil, tak jako všechno, je mu totiž už 60 
let. Blahopřejeme. 

Pan Kracht ve svém dopise píše: S kaktusy jsem začal na velmi malém 
prostoru v roce 1980. V roce 1981 jsem se stal členem Fachgruppe Gräfenhainichen 
(odborná skupina kaktusářů) při kulturním středisku okresu. Tehdejší předseda Josef 
Pickert, který bydlel v Oranienbaum, měl velký podíl na naší práci a na uzavření 
smlouvy o "družbě a přátelství" s klubem kaktusářů v Ostravě. Na pozvání jsme si 
udělali výlet do Ostravy, jednak abychom navštívili výstavu kaktusů a také dovršili 
uzavření smlouvy o "Spolupráci a družbě". 

V té době se má sbírka díky výstavě v Ostravě rozšířila na 130 kaktusů, (a 
místo zabraly parapety na okně), a to zejména díky kamarádskému přístupu pana 
Milana Tůmy, s kterým jsem potom při návštěvách v Ostravě nebo jeho návštěvám 
zde v Německu strávil mnoho nezapomenutelných hodin jak odbornou diskuzí a 
radami o pěstování, tak i odbornou pomocí při dodávce semen a rostlin. Také zde 
musím připomenout, že mě uvedl do sbírek kaktusářů v Brně, kde jsem načerpal 
hodně zkušenosti, jak se kaktusy pěstuji, ale také setkání s kaktusáři, kteří se dnes 
již také řadí k historickým a bohužel někteří již zde nejsou. 

Pak jak se sbírka rozrůstala jsem si na zahrádce postavil malý skleník o 
rozměrech 2,5 x 2,5 m, který byl částečně zapuštěn do země a byl pokrytý tmavým 
sklem – ornamentem (foto by mělo být u p.Krále). Jelikož bylo ve skleníku poměrně 
tma, rostliny nerostly tak jak jsem si přál. A proto jsem se rozhodl po dvou létech, kdy 
jsem navštívil hodně kaktusářů u Vás, tak i u nás v bývalé NDR, že si postavím nový 
větší skleník, o rozměrech 6,5 x 2,5 m. Vybudování skleníku provázela řada potíží se 
sháněním materiálu, jako sklo a podobně. Nakonec se vše podařilo, skleník byl opět 
částečně zapuštěn do země. A tak se má malá sbírka rozrostla na 1400 ks rostlin. 
Nynější sbírka se skládá převážně z rostlin Mammillaria a dalších kaktusů a 
sukulentů z Mexika, a také agávovitých rostlin. Také jsem hodně rostlin vyměnil s 
přáteli. Měl jsem také velkou austrocylindropuncii, výšky 2-4,5 m. 
 

    
skleník a část kolekce mamilárií ze sbírky pana Jürgena Krachta 



 
pohled do skleníku pana Jürgena Krachta 

 
Po přestěhování jsem si před 2 roky postavil nový skleník o rozměrech 2,9 x 5 

m z hliníkových profilů a plastu (polykarbonát 4 mm ) vedle domu. Přechod kaktusů 
do tohoto nového domova mělo pozitivní dopad na růst a kvetení mnohých kaktusů. 
Také jsem v poslední době do mé sbírky přidal nějaké sukulenty, agávovité rostliny a 
tillandsie. Také jsem po návštěvě u kaktusářů v okolí Prahy a Plzně rozšířil sbírku o 
zimovzdorné kaktusy, některé sukulenty, dále rostliny rodu Ariocarpus, Lophophora, 
Sulcorebucie a Lithops. Tuto rozmanitost potvrzuji i obrázky z mé sbírky, které 
přikládám. Pokud máte otázky a podobně, můžete mi psát na adresu:  

Jürgen Kracht, 06773 Gräfenhainichen, Mühlenweg 1, tel.: 034953/38114 
nebo rádio: 0152/01488939. 

Byl bych velice rád, kdybych mohl získat další zkušenosti s přáteli v Ostravě a 
okolí a také Vás přivítat na přednáškách v Bitterfeldu nebo Wittenbergu. Těším se na 
návštěvu u Vás v příštím roce a to nejen já, ale i moje manželka Jutta. (poznámka: 
pan Kracht bude pozván po domluvě s př. Králem na Pobeskydí v příštím rocea bude 
mu zaslána e-mailem pozvánka. Doufáme, že po více jak dvaceti létech přijede). 
Volně z e-mailu zpracoval Milan Tůma  
 

     



Poznámkový blok: Argentina 2008 – 2. 
KL deník z velkého vandru 3.11. – 16.12.2008 
 
16.11.2008 - neděle  

Ráno je poměrně kosa, bude to tím, že jsme zde o dva měsíce dříve nebo 
vyšší nadmořskou výškou. V této oblasti bývá už i v noci teplo, ale teď tomu nic 
nenasvědčuje. V MALARGUE jsme dobrali naftu, obchody byly všechny zavřené, 
protože je neděle. Chystali však nějakou slavnost, měli postavenou tribunu, 
vybalovali stánky atd. Podívali jsme se krátce po městě a jeli dále za svým cílem. 
Odbočujeme na LAS LEŇAS, jedeme stále po asfaltce. Zastavujeme u POZO DE 
LAS ANIMAS, malého jezírka a děláme pár snímků. Jedeme tak 1 km za městečko 
LAS LEŇAS, kde skončila asfaltka. Je to výletní lyžařské centrum s několika hotely a 
sjezdovkami, teď už ale není lyžařská sezóna. Na prudkém svahu nacházíme 
konečně růžice violek. Bohužel ani jedna nekvete, aby se daly přesně určit, mohla by 
to být pravděpodobně Viola columnaris. Jedeme asi o 500 m blíže k městečku a 
objevujeme Maihueniopsis darwinii var. hickenii a Austrocactus bertinii, ani jeden 
druh nekvete. Mezitím nám zavřeli kiosek, tak odjíždíme zpět na hlavní cestu. 
Zastavujeme náhodně kousek před ESCALADA, ale nic zajímavého nenacházíme, 
natož tak kaktusy. Po louce přijíždí staré nákladní auto místního gauča, který jede 
z nákupu nebo z kostela. Vjíždíme do městečka EL SOSNEADO, kde objevujeme 
malý minimarket, ale kde mají snad všechno, dokonce i vaří jídla. Dáváme si biftek, 
kafíčko atd. Nakonec ještě utrácíme peníze za upomínkové předměty a já si kupuji 
triko s nápisem RUTA 40 – SAN RAFAEL. Stále jedeme po prašce až do 
PAREDITAS, pak už RUTA 40 pokračuje jako asfaltka. V SAN CARLOS jsme přibrali 
naftu, opět ani zde YPE neměla palivo. Jiné pumpy naftu mají, ale YPE má nějaké 
problémy, zatím nevím jaké. Zastavujeme za ZAPATOU, nalézáme první 
Gymnocalycium striglianum var. harminae, Cereus aethiops, Echinopsis leucantha a 
Opuntia sulphurea. O kousek dále na Černých křížích CRUZ NEGRA roste vše 
stejné. Místní obyvatelé tam měli nějaké slavnosti, je vidět, že je neděle, proto 
hledáme na druhé straně cesty. Martina nemůžeme od gymen odtrhnout, pomalu se 
stmívá a už na ně nemůže vidět. To jsem zvědav, jak budeme hledat nocování. Vyšlo 
to, je tu provoz jako prase, odbočujeme vlevo na polňačku, kousek zajíždíme a 
nacházíme alespoň trochu vhodné místo. Tradiční večerní rituál a hupky do pelíška, 
dnes je podstatně tepleji než předešlé noci. 
 
17.11.2008 - pond ělí   

Spíme pod stromem a tak nás ráno vzbudili ptáci, kteří zde měli hnízdo. 
Fotíme pár snímků zasněžených hor po levé straně, kde vévodí nejvyšší vrchol 
ACONCAGUA (6959m). Nádherný pohled, míříme k hlavnímu městu MENDOZY. 
Zastavujeme u dálnice na rychlou obhlídku, procházíme keři a koukáme pod ně. 
Gymna rostou jen pod nimi skoro u paty, to je blízko kmene. Velice špatně se hledají, 
jsou dobře maskované a musí se dobře prozkoumat každý keř. Jedeme na odbočku 
k elektrárně. Pátráme na několika lokalitách, ale gymna žádné, jen Pyrrhocactus 
strausianus, Echinopsis leucantha, Cereus aethiops, Trichocereus candicans, 
Opuntia sulphurea, velké články Maihueniopsis glomerata. Je zde nová zástavba, 
samé nové domy, lákadla na ubytování - cabaňas. Je vidět, že se turistický ruch 
v Argentině rozjíždí, už jsme to viděli i v Patagonii, kde měli připravené, postavené 
nové infocentra. Ještě není ta správná sezona, tady mají teprve náš červen. 
CACHEUTA je místo s termálními prameny, pěkná zajímavá turistická atrakce, 



kterou jsme navštívili. Lokalitu jsme neprozkoumávali, napsal jsem si jen GPS S33 
00.766 W69 07.183 – 1205m, protože na skalách rostly Demnoza rhodacantha, 
Trichocereus candicans a opuncie, které byly vidět z cesty. V řece jsme se trochu 
opláchli od prachu, ale voda byla v řece RIO MENDOZA kalná jako bílé kafe, tak 
jsme to moc nepřeháněli. V CACHEUTA je cesta neprůjezdná, prý je zával na silnici, 
tak se vracíme zpět do LUJAN DE CUYO a pak na druhou cestu za elektrárnou. 
Zastavujeme ještě jednou asi po 3 km, ale vegetace je stále stejná, gymna nikde 
nenacházíme. Další pokus zkoušíme ještě dále o kilometřík u Cabaňas Züri, ale ani 
zde žádná gymna nerostou. Je zde nová, poměrně bohatá zástavba domů, takže 
kaktusy musí civilizaci ustoupit. Tyto průzkumné prohlídky krajiny ani nepíšeme do 
poznámkového bloku s lokalitami. Vracíme se zpět a jedeme za nákupy do 
MENDOZY. Velké město, to je vždy blázinec, plno lidí, člověk aby si dával na 
všechno pozor. Vyměnili jsme peníze v Casa de Gambio – směnárně, zašli na 
kafíčko a chtěli jsme se podívat na katedrálu sv. Františka, bohužel zrovna dnes ji 
měli zavřenou. Při průjezdu městem dostala Danka opět běhavku, asi to bude 
psychického rázu, když dostane pocit, že nebude možnost jít na záchod, tak ji to 
preventivně chytne hned při příjezdu do města. Zvládla to však statečně, po výjezdu 
z města už měla všechno v normálních kolejích. Vrátili jsme se zpět do LUJAN DE 
CUYO a jeli z druhé strany k elektrárně. Zastavujeme hned za elektrárnou a tady 
všude Gymnocalycium striglianum roste. Bohužel, opět jsme zde už k večeru a fotky 
nebudou zrovna nejlepší. Jedeme dále k horám a bivakujeme kousek od cesty, kde 
jezdí jeden kamion za druhým, bohužel lepší místo jsme v šeru už nenašli. 

 

 
 

pohled na nejvyšší vrchol Jižní Ameriky - Aconcaqua 6959m (18.11.2008) 
 



 
turistická atrakce na řece Rio Mendoza - Puente del Inca (18.11.2008) 

 
 
18.11.2008 - úterý    

V noci bylo poměrně teplo, Danka už si nestěžuje na zimu, tak je to dobré. 
Dnes vyrážíme na celodenní výlet do hor, podívat se pod nejvyšší horu And, 
ACONCAGUA. Stále stoupáme po asfaltové cestě RUTA 7 do USPALLATA, kde 
odbočujeme na Chilské hranice. Jedeme kolem řeky RIO MENDOZA, z obou stran 
vystupují vysoké skalnaté hory zbarvené do červena, za každou zatáčkou se objevují 
nové a nové fantastické scenerie, takže by se dalo fotit na každém kousku cesty. 
Nemůžeme však stále stát. Zastavujeme nad PUENTE DEL INCA, kde je odbočka 
do NP ACONCAGUA. Za poplatek 20 argentinských peso máme povolený vstup i 
s autem, vyjíždíme asi 500 m a silnice končí. Dál musíme pěšky. Pro turisty je zde 
vyhlídková trasa kolem jezera – LAGUNA DE HORCONES s výhledem na 
ACONCAGUA. Absolvujeme výletní trasu, je poměrně teplo a my jsme oblečeni jak 
na hory. Výletní trasa je jen ve výšce necelých 3000 m.n.m. Před cestou jsme si 
preventivně oblékli dlouhé kalhoty, po výletě jsme šli ihned do kraťasů. Jedeme dále 
k Chilským hranicím do městečka CUEVAS, je to druhé lyžařské centrum, kterých je 
zde po cestě několik. Pěkně postavené nové hotely a všechny služby, které 
k lyžování patří, budou v zimě asi perfektně fungovat. Vracíme se zpět do poutního 
místa, kde stály prodejní stánky v PUENTE DEL INCA. Je zde postavený klášter ve 
skále a pod ním teče řeka RIO MENDOZA. Pár atraktivních obrázků na památku, 
návštěva stánků, kde mají všude indiánské výrobky. Danka si kupuje bundu s kapucí 
z lamí vlny. Vracíme se zpět do výchozího města USPALLATA, stále sledujeme 
nádhernou krajinu. Ve městě si dáváme něco k jídlu, kafíčko a bereme další naftu. 
Všude mají s naftou nějaký problém, nevyhnulo se to ani tomuto městu, nafta je 



limitovaná. Děláme tři náhodné lokality za městem, kde by se měly vyskytovat Puna 
clavavoides a Pterocacatus reticulatus. Zatímco pterokaktusů několik nacházíme, 
bohužel punu ani jednu. Vracíme se do USPALLATY a jedeme severní cestou do 
MENDOZY. Zatímco spodní cesta byla asfaltová, vrchní cesta RUTA 52 je prašná. 
Projíždíme hory SIERRA DE ASPALLATA, kde se téměř nahoře nachází staré důlní 
štoly na východní minerály. Při sjezdu z hor se zde nachází pěkné turistické místo 
TERMAS VILLAVICENSIO, také se zde nachází v krásném prostředí hotel stejného 
jména. Všude na skalách kolem cesty rostly Soehrensia formosa a na loukách 
Maihuenopsis glomerata, s červenými stonky a různě zbarvené trny. Sjíždíme kousek 
pod hotel, kde nacházíme pěkné místo k nocování.Večer si dáváme červené vínko 
od Martina. 
 
19.11.2008 - středa    

Krásný východ slunce mezi horami, svádí k focení několika obrázků. Jsme 
poměrně rychle sbaleni a už v osm hodin sjíždíme zbytek cesty do MENDOZY. Na 
rovné panelové cestě zastavujeme v rovině, kde roste Tephrocactus aoracanthus, 
Trichocereus huascha. Společně se zde vyskytují Opuncia sulphurea, Trichocereus 
candicans, Cereus aethiops. Tefráky mají velké články s rovnými nebo 
pokroucenými, většinou černými trny, některé až 20 cm dlouhé, většinou však kolem 
10 cm. Pár rostlin mělo hnědé trny. Najednou Martin znovu rychle brzdí kvůli 
sklípkanovi na cestě. Pár snímků vše spraví, to se jen tak nevidí. Na kraji města 
MENDOZA doplňujeme jídlo, naftu a vodu. Vyrážíme po RUTA 40 směr SAN JUAN. 
Přejeli jsme bokem kolem města a vydali se na východ směr MARAYES. 
Zastavujeme někde kolem VALECITO, fotíme Tephrocactus articulatus, Opuntia 
sulphurea a Echinopsis leuacantha. Je děsné horko a dusno, určitě musí být přes 
30°C, ale kolik to opravdu nemohu odhadnout. Pokazi l se mi totiž digitální teploměr a 
jsem pro zbytek cesty bez měření teploty. Vedle silnice vede železniční trať, dělám si 
ilustrační foto. Danka ještě fotila Tephrocactus aoracanthus s růžovými květy. 
Zastavujeme za polorozpadlou vesnicí MARYES, za tratí, kde se vyskytuje 
Gymnocalycium schickendantzii, společně zde roste Tephrocactus articulatus + 
inermis, Tephrocactus alexandrii, Cereus aethiops či Trichocereus candicans. Petra 
fotila i Trichocereus huascha a samozřejmě všudypřítomné Opuntia sulphurea 
s velkými články, často s pokroucenými trny, tmavými i světlými. Je dost velké horko, 
pokračujeme dále v cestě na sever. Po levé straně cesty nás doprovází pohled na 
SIERRA DE LA HUERTA. Zastavujeme asi 1 km za CHUCUMA, kde roste 
Gymnocalycium acorrugatum a Gymnocalycium riojense var. sanjuanense. Objevuje 
se zde sloupovitý Trichocereus terscheckii, huascha, Echinopsis. leuacantha, 
Tephrocactus articulatus + inermis nebo Tillandsia duratii. Pokračujeme dál vjezdem 
do NP VALLE FERTIL. Zastavujeme náhodně za vesnicí ASTICA, kde je písečná 
zem, ale kaktusy zde nikde nerostou. Kousek dále teče i řeka (S30 51.898 W67 
19.383 – 734 m), kde je dost dobré místo ke stanování a kde se dá provést kompletní 
hygiena v teplé tekoucí vodě. Jedeme do městečka SAN AUGUSTIN DE VALLE 
FERTIL, kde dobíráme naftu a vodu na vaření polévky. U pumpy zjišťujeme, že nám 
odlézá značka, chtěla by připevnit. Naproti pumpy je gomérie, kde nám to gomér 
opravil a zkontroloval všechny pneumatiky, aby byly dost dobře dofoukané. Ochotný 
gomér za práci nic nechce, ale dáváme mu 10 peso, je nadmíru spokojený. Po pár 
metrech ještě dokupujeme nějaké jídlo na večeři. Zastavujeme asi 1 km za městem 
zmapovat další lokalitu Gymnocalycium acorrugatum. Martinovci našli za kopcem 
ještě Gymnocalycium saglionis, já jej neviděl. Gymnocalycium acorrugatum zde bylo 



v hojném počtu, rostoucí na skalách tvořily nádherné snímky. Zajeli jsme do buše, 
rozdělali stany, komáři trochu žrali moje nožičky, tak jsme před nimi utekli do stanu. 
 
20.11.2008 - čtvrtek     

Krásné slunečné ráno, tradiční „dadáček“ jen podtrhl začínající den. Uvidíme, 
jaké horko nám dnes přinese. Jarda poslal Martinovi SMSku, jak přežíváme a co 
holky. Vše OK. Já mám mobil vypnutý a tady ho vůbec nepoužívám, natož abych ho 
sledoval, stačí, že to dělá Danka. Tak jdeme na to, už ať jsme pryč z tohoto smetiště. 
Argentinci vyhodí odpad kdekoliv v buši, někdy to fakt vypadá jako smetiště. Jedeme 
a zastavujeme v městečku USNO, kde mají děti ve škole nějakou slavnost, hudba 
duní duc duc, přes celou vesnici, hrají sportovní hry, někteří oblečení do uniformních 
bílých košil. Vycházíme za hotel na skály, kde je nahoře postavený kříž. Už po cestě 
nacházíme první Gymnocalycium riojense var. sanjuanense, po chvíli jich nacházíme 
plno, stejně jako Gymnocalycium acorrugatum a saglionis, kterých však není tak 
moc. Pozadí umocňují velké sloupovité Trichocereus terscheckii, menší keře 
Jatropha excesa a po zemi velké trsy dickií. Na keřích se všude objevují Tillandsia 
duratii a bryoides. Nesmím zapomenout všudypřítomné opuncie: Opuntia sulphurea, 
ve vesnici zbídačená větší Opuntia ficus-indica. Je zajímavé, že zde roste 
Tephrocactus articulatus var. inermis, ale nevyskytuje se zde jeho druhá forma s trny, 
které rostou většinou spolu. Zajeli jsme do vesnice nakoupit vodu a jídlo na celý den 
a frčíme dál. Po levé straně cesty se vypínají menší hory SIERRA DEL VALLE 
FERTIL, které navázaly na předešlé pohoří. V blízké vesnici BALDES DE ROSARIO 
prodávala „kaktusářka“ kaktusy posbírané z blízkého okolí, nějaké staré stromy, 
dřevo z kaktusů a spoustu minerálů. Martin posbíral semena z Gymnocalycium 
riojense var. sanjuanense a já si koupil ukázku dřeva napadeného nějakým 
parazitem, které následně vytvoří na větvi zajímavý útvar. Před NP zastavujeme ještě 
na jedné lokalitě, kde na červených kopcích vynikají Tephrocactus alexandrii. Petra si 
položila na akácii pěkný květ trichocereusu a vytvořila tak na focení nový druh, jak 
sama říkala: Tephrocactus acacius sp.n. Sranda musí být. Trochu na lokalitě pojíme 
a vyrážíme dál, odbočujeme na ISCHIGUALASTO do Národního parku VALLE DE 
LA LUNA. Tajně procházíme místa, kde se smí jen s průvodcem a fotíme Denmosa 
erythrocephala, Tephrocatus alexandrii, Echinopsis leucantha a kvetoucí 
Trichocereus strigosus, v dáli roste ještě Trichocereus terscheckii. Při zpáteční cestě 
zajdeme na kafe a pivo. Odjíždí další výprava s průvodcem, trasa je dlouhá 40 km a 
trvá asi 3 hodiny. Jelikož přijelo pár lidí, otevírají muzeum a průvodce zasvěceně 
vyprávěl o vykopávkách a životě dinosaurů. Nakonec jsme na vyjížďku s průvodcem 
nejeli a koupili jsme si jen pohledy. V muzeu jsme se zapsali do knihy návštěv, třeba 
někdo za 230 milionů let najde naše podpisy, tak, jak se objevují po tolika letech 
dinosauří kostry. Vracíme se zpět a na hlavní cestě odbočujeme na VILLA UNION, 
které je už v provincii LA RIOJA. Uprostřed pouště stáli na cestě dva mladí gaučové 
a mávali prázdnými lahvemi. Martin zastavil a udělali jsme dobrý skutek, dali jsme jim 
pitnou vodu, kterou v poušti potřebují. Nedaleko měli koně. Projíždíme dále NP 
TALAMPAYA, při vhodné příležitosti fotíme krásnou pouštní krajinu. Jednou z nich je 
také pískovcový útvar u cesty PEŇA SOLA – jak název napovídá, Slunečný kámen. 
Jinak je zde všude rovina s červenou zemí, porostlou řídkou buší. Kaktusy nejsou 
nikde vidět. Ve VILLA UNION bereme na pumpě ACA naftu, podíváme se do 
prodejny, kde mají ve stojanech snad všechny staré mapy provincií. Chceme 
dokoupit, které ještě nemáme, ale přišlo velké zklamání. Mají je jen na podívání, 
bohužel na prodej ani jednu. Je to velká škoda, neboť tyto mapy jsou velmi 
podrobné, ale už se neprodávají. Třeba budeme mít ještě někde trochu štěstí a 



nějakou tu mapu dokoupíme. Odbočujeme na křižovatce vlevo a jedeme do hor, 
směr vesnice QUANDACOL. Je to spíš městečko, následně odbočujeme na SANTA 
ELENA a na rozcestí u akácie nachází Martin velké Gymnocalycium riojense spec. 
var. dlouhé trny. Mě však upoutává velký Tephrocactus aoracanthus s články až 10 
cm v průměru a trny dlouhými 15-20 cm. Vytrněné jsou i Echinopsis leucantha. Asi 
zde pod akácií rozbalíme stanový tábor. Mušky a komáři žerou jak prase, raději co 
nejdříve jdu do stanu, tam se už nedostanou. Černé mraky se schylují k bouřce, která 
však nakonec nebyla. 
Lumír Král 
 
 

  

Z naší činnosti  
 

V pondělí dne 5.10.2009 přednesl své vypravěčské umění náš známý 
cestovatel pan Roman Štarha o své poslední cestě po Mexiku. Vše doplnil 
nádhernými snímky kaktusů jako mamilárie, koryfanty, turbinikarpusy, astrofyta, 
lofofóry, epitelanty, strombokaktusy, aztekia, ariokarpusy, telokaktusy, ferokaktusy, 
echinocereusy, opuncie a mnoho dalších jiných rostlin. Nechyběly ani krásné 
scenérie krajin, jimiž projížděli. Avšak tradičně upoutal všechny odborný přednes, na 
jaký jsme od tohoto přednášející už zvyklí. Přednáška př. Štarhy přináší vždy skvělý 
zážitek. Děkujeme. Na závěr schůzky bylo mezi přítomné slosováno několik rostlin. 
 
 

Informace 
 
--- Tradičně v prosinci proběhne tzv. „Mikulášská “ schůzka s velkou tombolou. Jak bývá dobrým 
zvykem, věnují pěstitelé několik svých přebytků a udělají tak radost svým přátelům. Nezapomeňte, 
prosím, na tento dobrý zvyk a připravte rostlinky do patřičných pytlíků. Kromě bohaté tomboly 
proběhne promítání vlastních snímků několika našich členů z cest, ze sbírek či kaktusářských akcí. 
Obrázky přislíbili ukázat prozatím př. Achrer, Král, Martiník, Štarha, Vích, ale může se připojit každý, 
záleží jen na vás jak dlouhá bude sváteční schůzka. Nestyďte se a pochlubte se svým fotografickým 
uměním. Po první části promítnutých snímků, bude za odměnu občerstvení, zajištěné v restauraci. 
Potom bude tombola a nakonec druhá část promítání obrázků. Na závěr je nutné ještě jednou 
připomenout, co už bylo několikrát řečeno, že termín a místo konání se mění. Mikulášská schůzka 
proběhne v pátek 11.12.2009, 16. hodin v restauraci OAZA V řesina, od konečné tramvajové 
zastávky Vřesinská, směr koupaliště, asi po 500 metrech odbočit vpravo k restauraci (viz mapka). 

 

 



Fotoalbum našich členů – VII. 

 

 

 

       Zdeněk Adam                                    Jaroslav Sklenka                                   Zdeněk Novák  

 

       Zdeněk Nedorost                                     Petr  Lichý                                        Micha l Hanas  

      František Brada                                     Alois Čečotka                                     Petr Červinka  

   Ota Potyka ml.                                         Milan Ožana                                     Josef Chorobík  



Nabídka 
 
Prodám sbírku kaktusů, informace: Jaroslav Kovalský, telefon: 604 591 600, najdete 
mě v Muglinově, U kapličky. 
 
 

   
vlevo: výklad odborného průvodce v museu dinosaurů ve Valle de la Luna, San Juan (20.11.2008), 

vpravo: na této lokalitě dinosaurů Valle de la Luna roste např. Denmosa erythrocephala 
 
 
 
--- Schůzky pěstitelů kaktusů a jiných sukulentů s promítáním diapozitivů a přednáškou se konají 
každé první pond ělí v m ěsíci  (mimo letních prázdnin) v 17.00 hodin, ve Stanici p řírodov ědců v 
Ostrav ě-Porub ě (Čkalova ulice, u zimního stadionu). Z provozních důvodů se posouvá začátek 
schůzky o čtvrt hodinky později, za což se všem omlouváme. Přijďte mezi nás. 
--- Internetové stránky našeho Klubu: http://www.gardening.cz/ostnik 
--- Internetový fotoalbum Lumíra Krále, kde jsou i kaktusy: www.kaktus.rajce.net   
--- Informace týkající se činnosti Klubu kaktusářů v Ostravě i příspěvky do Ostníku zasílejte na 
adresu předsedy: lumir.kral@seznam.cz   
 
 
Adresy autor ů: 
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz 
MUDr. Plesník Vladimír, e-mail: vplesnik@volny.cz 
Tůma Milan, e-mail: tuma.poruba@seznam.cz  
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