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Z naší činnosti 
 
Na první schůzku po prázdninách dne 6.9.2010 mezi nás zavítal předseda 

přerovského Klubu kaktusářů - pan Josef Králík z Lipníku nad Bečvou, aby se s námi 
podělil o zážitky z jeho první cesty po Argentině a Chile. Cestu podnikl s dalšími 
českými kaktusáři, pod vedením Ing. Ládi Poláška ze Zlína. Přednášku zahájil 
prohlídkou argentinských nalezišť kaktusů, zvláště severní oblasti. Viděli jsme 
nádherné denmozy, pyrhokaktusy, parodie, tefrokaktusy, lobivie, gymna a další 
pěkné rostlinky. V druhé části přednášky jsme navštívili naleziště v Chile, kde 
dominovaly především kopiapoe či eriosyce. Přednášející nám ukázal též krásnou 
přírodu a některé zajímavosti. Děkujeme přednášejícímu za podání jeho zážitků 
z cest a přejeme mu, aby se v brzké době na naleziště kaktusů zajel znovu podívat. 
 
 
 

Obrázky našich členů 
 

Zlatý Alberto 2010 – Mgr. Jan Gratis 
 Každoročně se na Zavírání sezóny v Chrudimi předává jednomu žijícímu kaktusářovi ocenění 
za celoživotní práci. Letos měl být oceněn pan Jan Klikar z Příbrami, který bohužel odešel do 
kaktusářského nebe. Stalo se to poprvé v historii udělování cen, kdy musel být vybrán náhradní člen. 
Jednoznačně padla volba, aby 11. ocenění ZA získal Mgr. Jan Gratis z Roudnice nad Labem. 
Vynikající organizátor kaktusářských akcí, zapisovatel Společnosti SČSPKS, který vydal několik knih, 
především o sukulentech a napsal spoustu článků do našeho spolkového časopisu i jinde, si 
jednoznačně toto významné ocenění zaslouží. Gratulujeme. (foto z předávání ceny v Chrudimi - Král) 
 

Mammillaria guelzowiana Werd. 
 Nádherný kulovitý kaktus, který ve stáří odnožuje. Stonky jsou asi 7 cm vysoké a 6 cm široké. 
Axily jsou úplně holé. Okrajové trny jsou bílé, asi 1,5 cm dlouhé a vlasově jemné, v areole jich je 60-
80. Středové trny jsou 1-3, mají červenou nebo žlutou barvu, jsou háčkovité a 1-1,6 cm dlouhé. Květy 
otevírající se v letních dnech jsou až 5 cm dlouhé, 6 cm široké, svítivě karmínové. – Vyžaduje 
opatrnou zálivku, plné slunce, běžný substrát, minimální teplota 13 °C. Mexiko, Durango. (foto Klouda) 
 

Echinofossulocactus coptogonus (Lem.) Lawr. 
Syn: Stenocactus coptogonus (Lem.) Berger 

 Kulovitá šedozelená rostlina s 10-15 přímými, hrbolatými žebry, 5-10 vysoká a až 11 cm 
široká. Areoly jsou asi 2-3 cm od sebe vzdálené, umístěné na hrbolech. Trny načervenalé, brzy 
žloutnou, jsou 3 cm dlouhé, vždy zahnuté nahoru, je jich 3-5. Květy vyrůstají na jaře, jsou bělavé 
purpurové s výraznými hnědočervenými středovými proužky na lístcích. – Vyžaduje plné slunce, 
běžný substrát, minimální teplota 10 °C. Mexiko. (foto Klouda) 
 
 
 

 

Důležité upozornění !!! 
 

Stejně jako loni, proběhne tradiční „Mikulášská“ schůzka s bohatou tombolou a 
občerstvením v pátek dne 10.12.2010 v restauraci Oaza ve Vřesině, už od 16. hodin. 
Přednášku přislíbil známý pěstitel sukulentů z Bratislavy – pan Boris Vrškový. Jeho osobitý 
humor, určitě rozveselí každého kaktusáře. Prosíme všechny pěstitele, kteří chtějí potěšit 
své přátelé, aby opět připravili své přebytky do tomboly. Děkujeme. 



Z literatury 
 
Kakteen und andere Sukkulenten č. 5 / 2008 
       

Květy echinocereusů vynikají svou velikostí (obvykle mají průměr kolem 6 cm), 
trvanlivostí (za chladnějšího počasí až 6 dnů) a zejména barevnou krásou. Titulní 
snímek patří kvetoucímu Echinocereus boyce-thompsonii, jehož světleji tónované 
purpurové květy s typickou smaragdově zelenou bliznou připomínají, že patří do 
okruhu Echinocereus fendleri.  
       W. van Heek navštívil severomexická naleziště Echinocactus texensis, 
známějšího jako Homalocephala texensis. Toto rodové jméno považuje za lepší, 
protože vystihuje typický tvar těla (= plochá hlava). Největší lokality v Texasu a 
novém Mexiku jsou  však ohroženy stále rostoucími požadavky na jejich zemědělské 
využití. Je to jeden z nejkrásněji kvetoucích kaktusů, s lehce vonícími, až 6 cm 
širokými květy zvonovitého tvaru, jejichž okvětní plátky jsou na okrajích třepenité. 
Intenzita jejich barvy je proměnlivá, od narůžovělých zevních plátků až po tmavě 
červený jícen květu. Tělo o maximálním Ø 30 cm je květuschopné již při dosažení Ø 
asi 12 cm, ale musí růst v minerálním substrátu na slunném stanovišti, při čemž 
v zimě a na vrcholu léta nesmí být zalito. Pět snímků z nalezišť dokumentuje 
společný růst H. texensis s Thelocactus bicolor, Ariocarpus trigonus i s Astrophytum 
asterias. 
       Na „interesantní“ Stenocactus (Echinofossulocactus) upozorňuje G. Unger. 
Celý tento rod je stále v popředí zájmu snaživců o jeho uspořádání, což se odráží 
v množství názvů a jejich změnách. Britton a Rose (1922) popsali 22 druhů, 
Backeberg (1977) uvádí 33 druhů. Mexičané (Helia Bravo a Sánches Mejorada) 
v roce 1991 zpracovali klíč, podle nějž uznali 21 druhů a řadu dalších rostlin neurčili. 
V roce 2006 přišel Hunt s revolučním řešením, že rod má jen osm druhů a řadu variet 
a místních forem. Autor sám navštívil roku 1988 okolí městečka Ojuelos de Jalisco a 
dovezl si odtud semena zvláštního stenokaktusu, který by podle místa nálezu měl být 
Stenocactus dichroacanthus var. violaciflorus. Semenáčky však mají vlastnost u 
jiných stenokaktusů ještě nepozorovanou. Mají samosprašné květy s nápadnými, 
mimořádně dlouhými zbytky zaschlých květů. V tom je ta „zajímavost“ 
prezentovaného kaktusu (3 snímky). 
       Ani německým kaktusářům se nedaří získat pro svou zálibu mládež a nové 
mladé členy. Obdarovávání dětí při návštěvě výstav kaktusů nějakou odnoží, či 
nenáročnou kytkou, nemá žádoucí dlouhodobější efekt. Někdy začátečnický 
neúspěch odradí natrvalo od pěstování kaktusů. Zajímavá je zkušenost z jednoho 
gymnázia, kde vedení školy souhlasilo s instalací parapetů natrvalo osazených 
hlavně sukulenty a některými druhy kaktusů. Parapety jsou umístěny u oken na 
chodbách, popsána je jejich konstrukce, substrát a osvětlení.  Od obvyklého provozu 
na chodbě je odděluje jen dřevěné zábradlí, asi 30 cm vysoké. Mezi staršími žáky 
našli dobrovolníky, kteří o „školní sbírku“ pečují. Škola si také pořídila velké, čitelné 
jmenovky rostlin a velké panely. Na těch jsou popsány hlavní rysy kaktusů a 
sukulentů, provázené instruktivními obrázky, včetně uvedení oblastí, kde tyto rostliny 
rostou. Nejdůležitější je však najít v učitelském sboru osobu, která se ujme tohoto 
nápadu a bude trvale pečovat o kroužek budoucích „kaktusářů“. 
       Roku 1974 popsali Buining a Brederoo dva nové, bohatě kvetoucí 
mikrantocereusy z brazilského státu Bahia. Byl to Micranthocereus densiflorus a 
M. flaviflorus. V blízkosti jejich výskytu našli krátce po jejich popisu ještě třetí „druh“, 



rostoucí téměř vždy ve společnosti s Discocactus zehntneri. Mezi těmito třemi ceresy 
není pro toho, kdo se speciálně o rod Micranthocereus nezajímá, žádný zřetelný 
rozdíl. Představují jeden druh se třemi poddruhy. Liší se jedině jejich květy. M. 
flaviflorus, subsp. flaviflorus, má květy zářivě žluté, subsp. densiflorus má žluté, 
navzájem hustě nahloučené květy a poslední subsp. uilianus má květy světle žluté až 
narůžovělé. (6 snímků kvetoucích cefálií).   
       Mezi pěstitelům doporučované rostliny patří: Mammillaria bocensis var. 
gracilis (jako M. gracilis jeden z prvých kaktusů začátečníků. Má snadno se 
oddělující odnože a řadu forem lišících se otrněním, velikostí hlaviček a květů. 
Pochází z mexických států Hidalgo a Querétaro, daří se v každém písčitém 
substrátu, na výsluní, při bohatší zálivce. V zimě sucho a 6 – 8 °C); Sulcorebutia 
frankiana (popsána 1970, nalezena v bolivijské provincii Oropeza, kde roste 
v nadmořské výšce 2750m. Minerální substrát, hodně slunce a čerstvého vzduchu a 
bohatší zálivka. Zimovat chladně (6 – 8 °C i méně, jinak špatně kvete); Euphorbia 
aeruginosa (pochází z jihoafrické Severní provincie. Vyhledává písčité, minerální 
půdy na dobře drenážovaném podloží, při delším zamokření uhnívá. Snese výsluní a 
horko, v létě bohatou zálivku. V zimě je nutné absolutní sucho a teplota kolem 10 °C. 
Množí se řízky). 
       Echinocereus xeranthemoides (= s papírovitými květy) byl popsán již r. 
1917. Roste ve velkých skupinách (až 90 cm šířky a výšky) hlav, které jsou kulaté, 
světle zelené a mají ostrá, zprohýbaná žebra. Na jejich hranách jsou plstnaté areoly, 
z nichž vyrůstá 6 - 11 krajních a 3 - 4 střední trny. Jsou 2 – 4 cm, střední až 6 cm 
dlouhé, v mládí bělorůžové, žluté nebo červené, ve stáří šedivé. Květ je světle žlutý, 
poměrně malý (Ø cca 2 cm), ale v dobrých podmínkách může být větší (až 5 cm), 
rozevírají se na pár dnů jen na slunci, lehce voní. Pochází z pomezí Arizony a Utahu, 
kde roste ve výškách přes 1000 m na skalnatých, k jihu obrácených stěnách a 
v korytech přítoků řeky Colorado. Pěstování je obtížné, roste velmi pomalu a na 
vlastních kořenech je velmi náchylný k hnilobě. Doporučuje se semenáčky brzy 
roubovat na odolné, trvalé podložky (např. ferokakusy), v zimě sucho a chladno, 
snese i slabší mrazíky. Často se tento druh řadí k Echinocactus polycephalus, 
výrazný rozdíl je jen ve velikosti semen a v granulaci jejich testy (obalu). 
       Aloe bellatula (= roztomilá), roste jako malá růžice cca 16 sukuletních, lehce 
prohnutých listů o délce 10 – 13 cm, které se od báze ke špičce zužují a jejich okraje 
jsou jemně pilovité. Mají drsnou pokožku s maličkými bradavkami, tmavě zelená 
pokožka je bohatě poseta drobnými, světlými skvrnami. Stonek květenství je až 60 
cm vysoký, obvykle jednoduchý a nese až 35 řídce rozložených květů. Jsou lehce 
válcovité, 13 mm dlouhé, korálově červené. Pochází z Madagaskaru, kde roste na 
kopcích ve výškách kolem 1500 m. Pěstování je jiné než u ostatních aloí v tom, že 
vyžaduje teplejší zimování. Daří se v menších miskách s minerálním substrátem, 
v nichž vytvoří hustou skupinu, bohatě kvetoucí koncem roku. Množí se výsevem 
nebo opatrným  rozdělením skupiny (2 snímky). 
       V brazilském národním parku (Parque Nacional da Chapada Diamantina) mají 
hojně turisty navštěvovanou raritu – hřbitov Santa Izabel jako ráj sukulentních 
rostlin. Byl založen po velké cholerové epidemii roku 1855 v byzantském slohu, ale 
pozdější hroby mají pomníky odpovídající jinému dobovému vkusu, takže prohlídka 
hřbitova skýtá pestrý obraz. Zemřelí nejsou ukládáni do země, ale do různých otvorů 
pomníků. Vápnem na bílo natřené hrobky se nápadně vyjímají proti tmavému pozadí 
hor. Rodina je tak pochována v jakési rodinné vile, ti chudší jsou zahrabovaní do 
písku pod jednoduchým křížem. Na skalnaté, místy písčité půdě hřbitova jsou 
poměrně velké porosty na kamenech rostoucího Rhipsalis russelii, nádherné kusy 



Pierrebraunia bahiensis, dále různé bromélie, sanseverie, tradeskancie, v blízkém 
okolí hřbitova také peperomnie, různé ceresy a orchideje (10 snímků).  
       Když se milovník mamilárií vypraví do Mexika, téměř vždy najde nějaký 
exemplář, který se nedá určit a vypadá jako velký objev. T. Linzen při hledání 
v Michoacanu náhodně zahlédl teleobjektivem na protější stěně hluboké rokliny 
skupinu mamilárií, pro jejíž prozkoumání podstoupil ve skalnatém terénu náročný 
sestup a výstup. Neméně náročné bylo studium literatury, podle níž se pokusil o 
určení nálezu, předběžně označeného za Mammillaria sp. UG 1370.  Článek 
obsahuje porovnávání s charakteristickými znaky různých mamilárií, rostoucích 
v dané oblasti. Závěrem usoudil, že by to mohla být M. multihamata (3 snímky a 
srovnávací tabulka.). 
       Poslední článek je věnován životu a práci manželky W. Uebelmanna – Rösli 
Uebelmann, která se r. 2008 dožila osmdesáti let a před rokem oslavili spolu zlatou 
svatbu. 
 
MUDr. Vladimír Plesník 
 
 
 

Drobničky 
 
♣   Při německé DKG vznikla roku 2008 nová „pracovní skupina“ (u nás říkáme 
sekce) s názvem „Yucca und andere Freilandsukkulenten“. Klade si za cíl navázat 
spojení milovníků rodu Yucca a příbuzných rodů, agáví, palem a dalších u nás 
exotických rostlin, zprostředkovat mezi nimi výměnu zkušeností, literatury, snímků, 
semen i rostlin. Plánují, že ročně připraví a vydají brožuru o těchto rostlinách a 1 - 2x 
ročně zorganizují setkání členů skupiny. 
♣    Na jaře 2008 vydal spolek berlínských kaktusářů (Die Kakteenfreunde Berlin 
e.V.) již osmé číslo své publikace „Berliner Kakteenblätter“. Tématicky je zaměřeno 
na zimo a mrazuvzdorné sukulentní rostliny. Obsahuje rady ke stavbě venkovního 
parapetu pro ně, přehled o vlastnostech a pěstebních požadavcích rostlin vhodných 
pro klima v Německu, zvláště rodů Yucca, Sempervivum, Sedum ale i cylindropuncií. 
Nechybí informace, kde rostliny nebo literaturu o nich lze získat a o možnostech 
vzájemné výměny materiálu. Cena je 3,50 Euro. 
♣    Kaktusáři, kteří se chystají navštívit naleziště kaktusů, mají možnost najmout 
si profesionálního průvodce, znalce místní flóry a poměrů. Za 4.275 Euro nabízí 
třítýdenní výpravu na sever Čile Dr. Robert Kraus, expert na čilské kaktusy, pracující 
pro firmu RuppertBrasil Lateinamerikareisen. Program cesty „Atacama“ začíná 
v Santiagu, přes národní park Cerro La Campana, nár. park Fray Jorge, údolí Elqui, 
nár. park Pan de Azúcar, Paposo,  Antofagasta, San Pedro de Atacama, Měsíční 
údolí a El Tatio, Iquique, Putre, nár. park Lauca, Arica. Výprava se seznámí 
s fascinující přírodou Atacamy, od vnitrozemí Středního Čile až po pouště na severu, 
navštíví deštné lesy při pobřeží i horské pásmo And. Dr. Kraus je botanik, zabývá se 
ekologií čilských kaktusů, jejich nalezišť a má i letité zkušenosti jako vedoucí výprav.  
Firma má také  specialisty na cesty po Latinské Americe a zajišťuje jak individuální 
dovolené, tak celé výpravy do Mexika, Baja California, Peru, Bolivie, Brazílie, 
Argentiny atd. Spojení je možné také e-mailem na adresu: Kraus@ruppertbrazil.de 
 
MUDr. Vladimír Plesník  



Kalendář kaktusáře na říjen 
 
       Kalendář a krátící se dny už naléhavě připomínají, že je třeba připravit se na 
zimu. Babí léto ještě někdy potěší nás i naše kaktusy, ale pěkné počasí nemá dlouhé 
trvání. K ruce si nachystáme materiál k zakrytí a ochraně sbírky před deštěm a 
mrazíky. Venku vystavené juky, agáve a další rostliny, pěstované v přenosných 
kontejnerech, je možné (a lepší) ponechat co nejdéle venku, ale před trvalým deštěm 
a poklesem teploty pod nulu je kryjeme obalem z polštářkové fólie, nebo provizorně 
postavenými skleníkovými okny a podobně. Nezbytné je tyto kryty dobře upevnit, aby 
nebyly shozeny nebo vyvráceny silnějším větrem. Kaktusy pěstované v pařeništích 
ochrání před nočními mrazíky zavřená okna, případně ještě na noc přes okna 
položená rohož, nebo starý koberec. Ve skleníku si nejprve namontujeme nebo 
zkontrolujeme funkci zateplovacích opatření, chystaných na zimní mrazy a pak 
promyslíme které rostliny a kde je ve skleníku přes zimu umístíme. Nováček učiní 
nejlépe, když o radu požádá zkušeného kaktusáře, který také zimuje rostliny ve 
skleníku. Není skleník jako skleník, ale některé zásady platí všude. Např. nejvíce 
světla bývá pod sklem (ale za předpokladu, že ze skleníku odstraňujete sníh), 
nejchladněji bývá při zemi (ale nemáte v podlaze topný kabel, ani na podlaze 
kamna), nejvlhčeji bývá při okrajích střechy (ale kapky mohou padat i z podvěsené 
folie, z konstrukce skleníku a střešních větracích oken).  
       Kaktusy pocházející z jihoamerických velehor necháváme venku co nejdéle. 
Druhy z rodu Echinopsis, Lobivia, Parodia, Rebutia, Sulcorebutia a Tephrocactus 
rostou zdravěji a lépe kvetou projdou-li na podzim několika týdny chladna. 
Předpokladem je stanoviště chráněné před déle trvajícím deštěm a mrazivým větrem. 
Nevadí jim ani několikadenní sněhová přikrývka a v suchém substrátu přežijí i krátké 
mrazy (až -15 °C). Rostliny ve skleníku už koncem měsíce nezaléváme. Skleník 
důkladně větráme, což pomáhá k vysýchání substrátu a k otužování rostlin. 
Současně tím snižujeme nebezpečí uchycení a šíření plísní. 
       Epifyticky rostoucí kaktusy (např. Aporocactus, Disocactus, Epiphyllum, 
Rhipsalis) však vyžadují v nejbližších 2 - 3 měsících vlhčí substrát, vyšší vlhkost 
vzduchu a prostředí o teplotě 12-15 °C. Jen tak se dočkáme, že Vánoční kaktus nám 
vykvete skutečně o Vánocích. 
       Lehkou zálivku potřebují také sukulenty z rodů Aloe, Haworthia, Crassula, 
Echeveria, Sedum a také všechny koncem podzimu a v zimě kvetoucí kosmatcovité 
rody (např. Lithops, Conophytum, Argyroderma a další). Dáme jim jen tolik vody, 
kolik stačí k tomu, aby nedošlo k silnému scvrknutí či dokonce opadu listů. 
      Při přemisťování rostlin z venku do skleníku pečlivě prohlídneme rostliny i 
nádoby, v nichž jsou pěstovány. Zavlečení třeba slimáků do skleníku má za následek 
řadu mrzutostí, práce i financí. Prostor skleníku, garáže, nebo jiné místnosti sloužící 
k uložení sbírky přes zimu, zdaleka neposkytuje rostlinám optimální prostředí. O tom 
si však řekneme více později. Rostliny natěsnané do menšího prostoru, kde je také 
nízká vlhkost vzduchu, jsou ohroženy šířením zejména vlnatky a kořenovky. 
Nejzáludnější a nejhorší je rozšíření svilušek (červený pavouček). Je proto rozumné 
přidat již preventivně vhodný insekticidní preparát do poslední zálivky sbírkových 
rostlin. Na našich schůzkách vám při výběru preparátu ochotně a dobře poradí 
odborník na slovo vzatý – pan Roman Štarha (e-mail: starha@tiscali.cz) 
 
MUDr. Vladimír Plesník 
 



Aloe VIII. 
Roman Štarha 
 
Aloe cheranganiensis S.Carter & Brandham  (1979) 

 

POPIS: Tvoří kmínek až 2 m x 4 cm, odnožuje u báze, listy 
zkroucené, až 40 x 5 cm, zelené s bílými skvrnami zejména na 
mladých listech, zelené okrajové zuby jsou 3 mm a mají hnědou 
špičku, rozestup zubů 8 – 13 mm. Květenství 60 cm obvykle se 2 
rameny s oranžovými až 3 cm velkými květy. 
ROZŠÍŘENÍ: Cherangani Hills, 30 km W Tot, immediately North of 
Mount Morophs., roste v řídkých lesících na skalnatém podloží 
v nadmořských výškách 1200-1980 m. Kenya, Uganda 
 

 
Aloe chrysostachys Lavranos & L.E.Newton (1976)  

 

POPIS: Bez kmínku nebo se zakrslým 
kmínkem, odnožující. Listů je 14 - 18 jsou 
široce trojúhelníkovité 30 x 10 cm, 
modrozelené, na slunci načervenalé, tvrdé 
okrajové zuby jsou 4 mm velké s rozestupem 
8 - 12 mm. Květenství 30 - 40 cm s 5 - 10 
větvemi. Květy jsou jak červené tak i žluté a 
to i v rámci jedné populace.  
Synonymum: A. meruana 
ROZŠÍŘENÍ: NP Meru, Nyambeni Hills Park, 
Mughwango Rock East of Hill, Kenya 
 

Aloe classenii  Reynolds  
 

POPIS: Bez kmínku nebo 
kmínkem do 50 cm, hustě odnožující. 
Listů je asi 25, jsou 35 – 40 x 7 - 8 cm 
velké, tmavě olivově zelené, na slunci 
červenající, někdy s nemnoha světlými 
skvrnami u báze, okrajové zuby až 5 
mm, matně hnědé s rozestupem 1 - 1,5 
cm. Květenství 60 cm s 10 větvemi, 
květy jsou tmavě vínově červené. 
ROZŠÍŘENÍ: 15 miles S-SW of 
Mackinnon Road, Kirima Rocks, E of 
Meru town, Kenya 

 
Aloe ketabrowniorum L.E.Newton (1994) 
 

POPIS: S kmínkem, odnožující, poléhavá. Listů je 6 - 10, jsou 38 x 4,5 cm, 
zelené s pár eliptickými skvrnami. Okrajové zuby 1 mm, tvrdé, bílé s červenou 
špičkou. Květenství až 70 cm se 7 - 8 rameny. Květy červené. 
ROZŠÍŘENÍ: Hurran Hurra, E Lake Turkana, 40 km W North Horr, Kenya 



Aloe fibrosa Lavranos & L. E. 
Newton (1976) 

POPIS: Tvoří 2 m x 3 cm 
kmínek, někdy v husté vegetaci i delší, 
staré listy přetrvávají, jsou 30 – 35 x 3 
- 6 cm, jasně zelené někdy nahnědlé, 
někdy s pár skvrnami. Tvrdé okrajové 
zuby jsou 4 mm s hnědou špičkou, 
rozestup 15 - 17 mm. Květenství je až 
1 m, někdy až s 2 rameny, květy 
oranžově červené. Roste v husté 
vegetaci. 
ROZŠÍŘENÍ: Mua Hills 20 km NW 
Machakos 1500-2000m, Kenya 
 
 
Aloe kulalensis L.E.Newton & Beentje. (1990)  
 

POPIS: Tvoří kmínek a hustě odnožuje u 
báze. poléhavé kmínky až 2 m x 2,15 cm. Listů 
je až 25, jsou 20 – 25 x 1,8 x 3 cm, jasně 
zelené, okrajové zuby jsou 1 mm s rozestupem 
2 - 13 mm. Květenství je 32 cm se 2 - 4 rameny 
s šarlatovými květy se žlutou špičkou. 
ROZŠÍŘENÍ: Marsabit, Mount Kulal, El Kajarta 
Gorge East side of Mountain, E Lake Turkana, 
Kenya 
 
 

Aloe lensayuensis Lavranos & L.E.Newton (1976) 
 

POPIS: Tvoří kmínek, částečně odnožuje, poléhavý kmen 1 m x 2,5 cm, listů 
asi 10, jsou 30 x 5 cm, modrozelené, někdy narůžovělé a někdy s nemnoha tečkami 
a načervenalým okrajem. Měkké 1 mm, bílé zuby mají rozestup 2 – 10 mm. 
Květenství 75 cm s 8 - 12 rameny a růžově červenými květy.  
ROZŠÍŘENÍ: Lensayu Rocks Kiliwe Heri, 70 km S Moyale, Kenya 
 
 
Aloe lolwensis L.E. Newton (2001) 
 

POPIS:  Bez kmínku, hustě odnožují a 
tvoří husté růžice. Listů je asi 30, jsou až 50 x 
11 cm velké, zelené, tvrdé okrajové zuby jsou 
3 mm velké, zelené s hnědou špičkou a 
rozestupem 12 - 15 mm. Květní stvol je 1,3 m 
velký, vzpřímený s 7 - 9 rameny. Květy jsou 
jasně korálově červené. 
ROZŠÍŘENÍ: South Nyanza, Rusinga Island, 
1220-1550 m, Kenya 
 
 



Aloe morijensis S.Carter & Brandham  (1979) 
POPIS: Rostliny tvoří kmínek, který u báze odnožuje, je částečně poléhavý a 

až 1 m velký.Listy jsou 17 x 3 cm, jsou jasně zelené s několika skvrnami, spodní 
strana listů je tmavší a s více skvrnami. Okrajové zuby jsou 2 - 5 mm velké, zelené 
až hnědozelené a s rozestupem 5 - 15 mm. Květenství je asi 50 cm velké, 
jednoduché s max. 2 rameny a oranžově šarlatovými květy. 
ROZŠÍŘENÍ: 8 km South of Loita Hills, 2400-2440 m Rift walley. Kenya 
 

Aloe wilsonii Reynolds (1956) 
POPIS: Rostliny na až 80 cm 

kmínku, zpravidla solitérní nebo málo 
odnožující. Listů je asi 24, jsou jen asi 
25 x 9 cm, zelené s nažloutlým 
nádechem, na spodní straně listů může 
být pár teček, zejména u báze. 
Okrajové zuby jsou 3 - 4 mm velké, 
načervenalé a s rozestupem 1 cm. 
Květenství je 50 - 60 cm s 8 rameny. 
Květy jsou temně šarlatové, až 28 mm 
velké. 
ROZŠÍŘENÍ: Karamoja, Moroto, near 
Imagik Peak, 1500-3000m, Uganda 
 

Aloe doddsiorum T.A.McCoy & Lavranos (2007)  
POPIS: Aloe na kmínku, poléhavá, zpravidla 

solitérní. Kmínek až 2 m dlouhý a 6 cm v průměru, 
nezůstávají na něm staré listy. Listů je 16 - 20, jsou 
až 30 cm dlouhé, modrozelené. Okrajové zuby jsou 
červené a až 6 mm velké. Květenství 80 - 100 cm 
s 1 - 4 rameny nese oranžově růžové květy. 
Rostliny jsou podobné A. archeri. Od A. archeri  se 
liší ne-trsovitým růstem, velmi řídkým odnožováním 
a tím, že staré listy odpadávají. Také květ A. 
archeri  je jasně červený se žlutým ústím. Částečně 
je podobná i A. tugenensis, která má ale tmavou 
epidermis, roste keřovitě a přetrvávají na kmínku 
staré listy. 
ROZŠÍŘENÍ: Samburu District, severně od Laikipia 
Plateau, 16km WNW Maralal, 2675m, 1° 13' N, 36° 
32' E. 
 

Aloe tartarensis T.A.McCoy & Lavranos (2007) 
 

POPIS: Zpravidla solitérní, převislá, rostoucí v hustém 
porostu vlhkého lesa. Stonek je až 2 m dlouhý a 5 cm v průměru. 
Listů je asi 12 - 15, jsou zkroucené, tmavě šedozelené. Okraje 
jsou načervenalé a nesou červené až 5 mm velké zuby 
s rozestupem 10 mm. Květenství je laterální, asi 75 cm velké, 
větvené na 7 - 10 ramen. Květy jsou červené se žlutým ústím. 
ROZŠÍŘENÍ: W Kapenguria 1° 15' N, 35° 01' E, cca 40 km N 
Kitale, v okolí vodopádů Tartar v hustém lese. Kenya. 



Poznámkový notes 2010 – 1. 
KL deník z velkého vandru po Argentině 29. 12. 2009 – 12. 2. 2010 
 
 

28. 12. 2009 – pondělí    
Nastal den D, kdy se přiblížil čas odletu. Tentokrát odlétáme z Vídně do 

Frankfurtu už v 7.05 hodin ráno. Abychom v zimním nečase nezmeškali, vyrážíme o 
den dříve v pondělí 28. 12. 2009. Bohužel se Danka asi týden před odletem 
nachladila, pět dnů brala antibiotika a celé dny polehávala. I když se snažila vyléčit 
se, nějak to nešlo, antibiotika nezabrala. Ráno v den odjezdu šla ještě k lékařce, 
která ji cestu nedoporučila. Je to smůla, ale zdraví je přednější, takže se rozhodla, že 
na výlet nepojede. Kolem 14. hodiny jsme se sešli u mě, naložili kufry a vyrazili směr 
Brno. Odjíždíme jen tři, já, Vítězslav Langer a Jan Brunclík. Víťovým autem 
odjíždíme do Brna, kde necháme auto v garáži u jeho zeťáka Tomáše, který nás 
odváží s Terezkou na letiště do Vídně. Přijíždíme po 20. hodině, zbavíme se kufrů a 
musíme přečkat noc, která strašně pomalu utíká. Přežili jsme. 
 
29. 12. 2009 – úterý 

V 7.05 hodin nastal čas odletu. Dvě hodinky před tím jsme šli projít celními 
kontrolami, chvíli poseděli v hale, ale nakonec jsme se dočkali. Let byl nekonečný, 
zvláště z Frankfurtu do Buenos Aires. Přiletěli jsme s mírným zpožděním asi 20 minut 
a s původním časem 21.00 přílet. Bez problému jsme prošli prohlídkou, dostali 
razítko do pasu a jdeme na to. Nezbytná výměna peněz, za 500 USD jsme dostali 
1673 argentinských peso. Z rentcar ABC už nás čekali při východu a hned jsme šli 
přebrat nové auto Renault Cangoo 2, šedé barvy, zaplatili jsme 3411 USD. Na 
tachometru bylo odjeto 998 km. Vše proběhlo dobře a vyrážíme ven z města. Ještě 
jsme nakoupili vodu a něco dobrého k jídlu. Po 150 km jsme odbočili z hlavní Ruta 3 
a uložili jsme se na spaní asi v 1 hodinu po půlnoci. Během několika minut po 
zastavení přijeli policajti a ptali se, co zde děláme. Bez problému, ještě nám poradili, 
kde je nejlépe se zabydlet, ale jak viděli Víťu už v nočním úboru, tak s úsměvem 
odjeli. Místo spaní bod číslo 003. Po příletu bylo 25 °C ještě ve 22 hodin. 
 
30. 12. 2009 – středa    

Ráno bylo 17 °C a pěkně. Za úsvitu jsme s Honzou vstali a pozorovali východ 
slunce. Spali jsme pod širákem a ráno byly spacáky mokré od rosy. Vyrážíme směr 
LAS FLORES, kde nemají vařič, který od rána sháníme. Jedeme dále na AZUL a na 
OLAVARIA, kde by měly růst první gymna, wiginsie a notokaktusy. Našli jsme jen 
wiginsie za estancií EL MAQUITO asi 500 m. V AZUL jsme koupili vařič za 200 peso 
a plnění 10 peso, koupil jsem si skládací židli za 113 peso. Pak jsme jeli na CERRO 
LA CHINA hledat Gymnocalycium schroederianum var. bayense. Dojeli jsme na 
estancii LA CHINA, a šli jsme se zeptat majitele, jestli můžeme projít přes jeho ranč 
na kopec. V době sklizně obilí byl ranč prázdný, ale rančer se opaloval u velkého 
bazénu. Přišel mladý, usměvavý a bez problému nám vše dovolil, ještě nám pomohl 
otevřít brány a mohli jsme zajet autem až pod kopec. Krásné skály, na které jsme 
vylezli, splnily naše očekávání. Našli jsme vše, co jsme chtěli. Děláme přesun směr 
TANDIL a hledáme, kde se najíst. Nacházíme jen pumpu YPF, kde si dáváme 
milanesu v housce a hranolky. Restaurací je všude plno, ale všude zavřeno. 
Přejíždíme TANDIL a hledáme místo na spaní. Všude samé cabaňas, ale kemp 
žádný. Ptáme se nějakých mladých kluků, jeden z nich bere naši navigaci, 



nacvakává tam pár údajů, které nás převedly spolehlivě přes celé město k veřejnému 
kempu u přehrady. Je to prostě frajer. V noci se kousek od nás ubytovali ve dvou 
autech nějací mladí a udělali si noční mejdan, duc, duc až skoro do rána. Bod 
ubytování 007, dnes se ujelo 418 km.  
 
31. 12. 2009 – čtvrtek    

Tak tu máme poslední den v roce, po „dadáčku“ balíme věci a vyrážíme za 
TANDIL asi 8 km, kde u patníku 158 odbočujeme na prašnou cestu. Dojedeme na 
konec cesty, kde je nějaká opravna strojů nebo ranč EL RANCHO DE POPY. Odsud 
je výchozí bod na kopec, kde má růst Gymnocalycium reductum ssp. leeanum var. 
schatzlianum. Vylézám až na vrchol, kde dělám GPS 008, ale žádná gymna jsme 
nenašli. Všude jen Wigginsia sessiliflora a Notocactus submammulosus. Jinak je zde 
spousta zajímavých rostlin. Lokalita velmi pěkná, ale nesplnila naše očekávání, 
přitom sežrala spoustu času. Úplně stejná situace na další lokalitě asi 10 km před 
BALCARCE. Žádné gymno, takhle jsem si Silvestra nepředstavoval. Vše však 
nahradila nádherná příroda. Končíme asi v 15 hodin a odjíždíme do města, abychom 
stihli návštěvu muzea pojmenovaném po závodníku F-1 JUAN MANUEL FANGIO, 
který byl 5x mistrem světa ve formuli F-1. Víťa zůstal v muzeu ještě chvíli déle, neboť 
jej to více zajímalo. Po tak vysilující práci by to chtělo něco k snědku a něco 
nakoupit. Jdeme do Baru Fangio Sport, kde jen v tuto dobu vaří. Kuře na 
žampionech a španělské brambory byly skvělé. Nakonec jsme provedli nákup 
proviantu a jiných drobností. Je dost pokročilý čas a tak hledáme místo na spaní. 
V BALCARCE není žádný kemp a nikdo neví, kde je závodní autodrom. Nakonec 
nacházíme rekreační park za městem, kde jsme rozložili svůj tábor. Po dvou pěkných 
nocích se dnes začínají stahovat nějaké mraky a vítr může něco přinést. 
Silvestrovské oslavy nebudou pod Jižním křížem, který jsme po dvě noci viděli. Před 
půlnocí se však mraky mírně roztrhaly a vylezl místy měsíc a sem tam hvězdičky. 
Silvestr v BALCARCE byl bouřlivý, rachejtle lítaly nad městem víc jak hodinu a ještě 
ráno po probuzení bylo stále slyšet houkající auta a místy bujaré hulákání. Budeme 
muset dávat pozor, aby do nás nějaký ožralý řidič nenarazil. V noci chvilku mírně 
zapršelo, stany byly mokré, ale nebyl to výrazný déšť, vítr mraky roztrhal a opět 
přinášel, bylo pod mrakem. 3. noc – pěkné místo nad BALCARCE – bod 011. 
 
1. 1. 2010 – pátek    

Ráno pod mrakem, 17 °C a silnější vítr, ještě stále se ozývají ojediněle petardy 
a houkání aut. Stany větrem poměrně rychle uschly, Víťu nelze vzbudit, tak pátráme 
po okolí, nakonec se buzení podařilo. Odjíždíme směr závodní dráha, přijíždíme 
k hlavní bráně, která je zamknutá. Přelézáme a jdeme se podívat na dráhu, Víťa ji jde 
prozkoumat důkladněji a my lezeme přes kameny až nahoru kopce. Těsně pod 
vrcholem nacházíme tři rostliny Gymnocalycium schatzlianum, jedna z nich je 
v kritickém stavu. Prohledáváme vrchol důkladněji, ale už žádné gymno 
nenacházíme. Roste zde spousta pěkných skalniček. (Bod u brány 012). 
Domlouváme se na velkém přesunu. Vyrážíme směr BAHIA BLANCA, a jelikož je 
ještě čas, tak jedeme dále na VIEDMA. Ještě předtím je CARMEN DE PATAGONES, 
kde má být Gymnocalycium gibbosum. Jelikož se blíží noc, tak hledáme místo na 
spaní. U řeky RIO NEGRO je balnearium, kde rozkládáme ležení. Při běžné 
prohlídce koupaliště je na konci stánek s občerstvením, tak si dáváme empanadas a 
pivečko. Pak teprve chystáme spaní. Tento den jsme ujeli 687 km. Celý den po 
roztrhání mraků svítilo slunéčko a bylo dost horko, ještě večer ve 22 hodin bylo 21 
°C. Doposud jsme od začátku najeli asi 1400 km. Bod spaní 013. 



2. 1. 2010 – sobota    
Ráno pěkně svítí sluníčko, 17 °C. V noci nad ránem proběhl nad naším 

táborem silný vítr, který mi málem odnesl stan. Voda v řece není zrovna přívětivá, asi 
zde tečou všechny splašky z města, špatný přístup přes blátivý břeh, takže hygienu 
vynecháváme. Čeká nás odjezd na lokalitu. Na kopci nad městem je obelisk a 
golfový klub. Golfisti zabrali větší část kopce a nelze tam vstupovat. Vyhlídková část 
dává pěkné pohledy na město, kde je dominantou krásný starý kostel, údajně 
nejstarší v Patagonii. Gymnoccalycium gibbosum jsme našli bohužel jen jedno, tak to 
vypadá, že golfisti zbytek zničili. Měli tam totiž pěkné travnaté plochy, které 
postříkávali. Z dalších rostlin zde rostly Opuntia sulphurea, Opuntia ficus-india, 
Maihueniopsis darwinii var. hickenii, Cereus aethiops – spousta jich kvetlo 
nádhernými velkými květy, cibuloviny měly semena. Vyjíždíme z města, nabíráme 
plnou nádrž a následuje další velký přesun. Přijíždíme až k SIERRA GRANDA a 
odbočujeme směr PLAYAS DORADAS. Po cestě uděláme průzkumné výpravy. Na 
první žádné kaktusy nejsou (007A), zatímco na druhé nacházíme Austrocactus 
patagonicus a Gymnocalycium gibbosum var. chubutense s květy i plody. Je zde 
celkem silný provoz, asi se zde jezdí koupat k moři, které je asi 30 km vzdálené. 
Další lokalita je podobná (008) i vegetace. Městečko je nové středisko, kde se pláž 
zcela zaplnila, je totiž sobota a je velké vedro. My jsme přijeli už navečer, ale drobná 
koupel byla příjemně osvěžující. Víťa se rochnil delší dobu a nejraději by zde zůstal. 
Je zde kempink, tak uvažujeme, že zde zůstaneme, jelikož je ještě trochu času, 
jedeme za městečko a uděláme dvě lokality. Rostou zde Maihueniopsis darwinii var. 
hickenii, Austrocactus patagonicus, Gymnocalycium gibbosum var. chubutense, ale 
v malém množství. Slunko jde dolů poměrně rychle, tak jedeme do kempinku. Je 
sobota, a proto je zde poměrně hodně hostů. Večer jsme zašli na večeři do 
restaurace. Bod spaní 020, PLAYAS DORADOS kempink „Patagonia“. 
 
3. 1. 2010 – neděle    

Ráno je poměrně teplo 29 °C. Provedli jsme kompletní hygienu, velké prádlo a 
vyjeli jsme až v 10 hodin na další lokalitu. PUNTA COLORADA asi 1 km za vesnicí. 
Po velkém přesunu odbočujeme z Ruta 3 na PENINSULA VALDES a u další 
odbočky asi 3 km a na PUERTO MADRYN prozkoumáváme terén. Je zde jezírko 
s vodotryskem, vodní ptactvo a dokonce jeden plameňák. Na předcházející lokalitě 
jsem objevil želvu (Chelonidis donosobarrosi) asi 20 cm velkou. Odjíždíme přes 
PUERTO MADRYN asi 12 km na PUNTA LOMA, kde hnízdí kormorán 
(Phalacrocorax magallanicus) a válejí se zde lachtani jižní (Otaria flavescens). Samci 
si chrání svůj harém výrazným řvaním. Odjíždíme do městečka TRELEW do muzea 
dinosaurů, kde jsem byl už loni, ale kluci ho neviděli (bod 024). Opět jsem nafotil 
pěkné snímky, abych je mohl porovnat s loňskými. Koupil jsem si (52 peso) jedno 
tričko, repliky zkamenělých dinosaurů, které tam měli loni, tak letos nebyly. Vstupné 
stálo pro tři osoby 82 peso. Víťa konstatoval, že se mu to líbilo. Vyrážíme směr 
RAWSON a narážíme na velký market „Super VEA“. Zůstávám hlídat v autě a kluci 
jdou za nákupem, už nemáme celkem nic k snědku. U muzea jsem udělal navigační 
bod 024. Projíždíme RAWSON a jedeme do PLAYA UNION. Blíží se večer a je zde 
pěkné místo na stanování (bod 025). 2 km od nocování je loňská lokalita, kterou jsme 
navštívili. Nevím jak dlouho vydrží, neboť podél moře celé území je vyčištěné a 
srovnané pro budoucí zástavbu. Večer se v dáli blýská, ale celou noc vůbec 
nepršelo. Je příjemný teplý večer, vaříme polévku, ve 21.00 bylo 20 °C. 
 
 



4. 1. 2010 – pondělí    
Vstáváme v 6.30 hodin, sluníčko se nad mořem klube z mraků, aby do hodiny 

pralo jako prase, v 7.30 hodin už bylo 23 °C a teplota jde stále nahoru. Vyrážíme na 
lokalitu hned po ránu, asi 2 – 3 km od posledních budov. Pěkná lokalita variabilními 
druhy Maihuenia patagonica, Gymnocalycium chubutense, Maihueniopsis darwinii 
var. hickenii. Mraky semen. Hned za RAWSONEM jsme odbočili šikmo na Ruta 1 a 
po prašné cestě jsme se jeli podívat na tučňáky magellanské (Spheniscus 
magellanicus), kde v rezervaci PUNTA TOMBO jich má žít přes 500000. První část 
cesty byla praška, ale druhá část byla nádherná asfaltka, pravděpodobně celá nová, 
posledních 22 km byla opět prašná cesta. Tučňák se válí celý den v norách pod keři, 
kde má své mladé, vychází během dopoledne a pak až večer. Byla tam pěkná 
restaurace, kde jsme pojedli a vyrazili na obhlídku za 35 peso (bod 027). Koupil jsem 
pro Danku malého plyšového tučňáka za 28 peso, aby si to taky užila. Čekáme na 
Víťu, až se vrátí z průzkumné cesty, čas děsně letí a ještě jsme dnes nic neviděli, je 
15 hodin a poměrně horko. Konečně vyjíždíme a po cestě děláme tři krátké 
průzkumné výpravy. (body 28, 29, 30). Nic speciálního zde neroste, jen 
Maihuenopsis darwinii, za vesnicí CABO RASO děláme další dvě lokality (31, 32). 
První stejná jako předešlá, druhá zastávka u vraku lodí je podstatně hezčí, dokonce 
Honza nachází dvě Gymnocalycium chubutense. Jsou dokonale zamaskovány 
v kameni stejné barvy a tak se není co divit, že je nemůžeme najít. Čas je pokročilý a 
tak vyrážíme směr CAMARONES. Na cestě je poutač, že je tam kemp a něco 
k snědku. Přijíždíme ve 20.30, stavujeme se v obchůdku pro dobrý nákup a jedeme 
do kempinku stavět stany. V dáli se trochu mračí a teplota je podstatně nižší než 
včera. Kempink stojí pro tři 48 peso a je zde vše co potřebujeme, koupelna, záchody, 
kuchyň i místní občerstvení (bod 033). Na večeři si dáváme tuňáka a chléb. Kempink 
je pěkný a útulný, je zde dost postavených stanů. Na Patagonii poměrně velké 
městečko, před bránou (bod 034). V CAMARONES je i kostel adventistů 7. dne. 
 

5. 1. 2010 – úterý    
Ráno je silně pod mrakem, ale neprší, fouká vítr, který mraky rozhání, je 

poměrně chladno 16 °C. Po kafíčku, sbalení věcí a teplé koupeli, vyrážíme v 8.15 
hodin za dalším dobrodružstvím směr jih – COMODORO RIVADAVIA. Před tím ještě 
odbočujeme do rezervace CABO DOS BAHIA. Při vstupu do rezervace sedí starší 
správce rezervace, který pocházel z Bulharska. Dal nám spoustu cenných informací 
na cestu po celé spodní části Patagonie, zajímavá místa, nebo kempinky, vše 
poznamenal do mapy. Všude se prochází spoustu lam guanako, udělali jsme si 
nádherné obrázky. Je zde významné místo tučňáků magellánských ve velkém 
množství. Kousek je vidět v moři i ostrůvek, kde jsou zase lvouni, ale pro velkou 
vzdálenost nejsou dobře vidět a dalekohled nemáme. Zajíždíme rychlým přesunem 
k estancii SAN MIGUEL, kde za ní roste na skalách nad vyschlou řekou 
Gymnocalycium gibbosum var. ferox a Maihuenia darwinii. Je to velmi pěkná lokalita 
velkých gymen s bílými i černými trny. Honzovi ruplo v zádech, uvidíme, co to bude 
dělat dále cestou. Vyrážíme na BAHIA BUSTAMANTE a dále směr SARMIENTO. 
Zkratka vede po prašné cestě, zatímco dále vede cesta po krásné asfaltce. Celá 
oblast je prošpikovaná naftovými čerpadly a všude se těží ropa. Před SARMIENTEM 
nabíráme benzín do plna, je 20.30 hodin a dáváme si k večeři dobře udělané hovězí 
maso. Pak vyjíždíme dále a přijíždíme do městečka až před 23. hodinou. Plánovaný 
kempink nemůžeme najít, tak za městem odbočujeme na polní cestu a stavíme stan. 
Je strašná zima. jen 10 °C a silný vítr, který nás zcela zmrazil. Po teplých dnech je to 
prostě drsná Patagonie. Víťa si nepostavil stan a tak se v noci stěhuje do auta, aby 
se alespoň trochu zahřál. Bod spaní 041.     Lumír Král 



   
Vlevo: Gymnocalycium schroederianum var. bayense La China,  
Vpravo: Gymnocalycium reductum ssp. leeanum var. schatzlianum Balcarce, nad autodráhou 
 
 
 

Naši jubilanti 
 

Začátkem října slaví významné jubileum náš dlouholetý člen pan Pavel Válek. Nikdo by 
neřekl, že Pavla tíží už sedmý křížek, ale jako aktivní sportovec, tramp, zahrádkář a milovník přírody 
všemu bravurně odolává. Dlouhá léta pracuje ve výboru našeho Klubu kaktusářů v revizní komisi, nyní 
jako její předseda. Jeho kaktusy byly vždy ozdobou našich výstav. Už sedmdesátých létech oslňoval 
nádhernými velkými ariokarpusy, nyní diskokaktusy, melokaktusy a dalšími specialitami. Loni opravil 
svůj starý skleník, když mu dal nový polykarbonátový kabát. Rád uvítá ve své sbírce každou návštěvu 
a podělí se s každým se svými pěstitelskými radami. Přejeme našemu jubilantovi do dalších let hodně 
zdraví, štěstí a pěstitelských úspěchů, aby mu pichlaví miláčci dělali jen radost. 
 

 



Informace 
 
--- přednáška pondělí dne 1.11.2010 – Ing. Jiří Kolařík z Brna, opunciovité 
kaktusy. 
--- přednáška pátek dne 10.12.2010 v 16.hodin, v restauraci Oaza ve Vřesině – 
Boris Vrškový z Bratislavy, specialista na sukulentní floru. Tradiční „Mikulášská“ 
tombola s občerstvením. 
--- slibované promítání vlastních obrázků přesuneme na začátek příštího roku, 
buď na leden nebo únor, podle časových možnosti přednášejíchích na tyto termíny. 
--- 16. 10. 2010 - KK Astrophytum Brno zve všechny přátele kaktusů a 
sukulentů na tradiční podzimní sympozium, které se bude konat opět v Klubu 
Univerzity obrany, Šumavská 2, Brno-Královo Pole.  
Informace: http://www.astrophytum.cz  
--- Na jednání schůze SČSKPS v Chrudimi bylo usneseno, že cena časopisu 
Kaktusy i s poštovným zůstane na příští rok stejná jako letos, kanditát na cenu Zlatý 
Alberto na rok 2011 byl navrhnutý Ing. Ivan Běták z Prahy. 
--- Chrudimští kaktusáři vydali u příležitosti zavírání sezóny pamětní stříbrnou 
minci s vyobrazením kaktusu, uloženou v kazetě. Nádherná mince vyšla 
v omezeném číslovaném množství, prakticky pro sběratele v pořizovací hodnotě 
650.-Kč. Opravdu pěkná věcička. 
 
--- Schůzky pěstitelů kaktusů a jiných sukulentů s promítáním obrázků a 
přednáškou se konají každé první pondělí v měsíci (mimo letních prázdnin) v 17. 
hodin, ve Stanici přírodovědců v Ostravě-Porubě (Čkalova ulice, u zimního 
stadionu). Přijďte mezi nás. 
--- Informace týkající se činnosti Klubu kaktusářů v Ostravě i příspěvky do 
Ostníku zasílejte na adresu předsedy: lumir.kral@seznam.cz     
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Mammillaria guelzowiana Werd.  

 
 

Nádherné obrázky svých kaktusů má náš člen Ing. Pavel Klouda pověšené na webových stránkách. 
Dovolil jsem si vybrat na obálku Ostníku, alespoň dva snímečky a udělat mu tak malou reklamu. 
Podstatně větší část kaktusů i jiných rostlin můžete najít na adrese: http://www.pavko.cz/c/ 
 

 
Echinofossulocactus coptogonus (Lem.) Lawr.  


