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Weingartia pulquinensis Cardenas
Rev. Agric., Cochabamba, 6: 26, 1951.

Z naší činnosti
První schůzka v roce proběhla dne 3.1.2011 v tradičních prostorách Stanice přírodovědců v
Porubě. Před koncem roku 2010 navštívil vynikající pěstitel sukulentů ze Staříče – pan Ivo Žídek opět
Madagaskar a tak už stačilo jen jej požádat, aby se podělil s námi s jeho zážitky z této cesty.
Tentokrát mezinárodní expedice čítala 10 členů, kterou vedl opět Petr Pavelka. Cestou navštívili
známé i nové lokality, kde sbírali nádherné rostliny, na jejíž vývoz měli povolení. Viděli jsme velká i
malá pachypodia, aloe, adansonie, alaudie, euforbie a spoustu dalších zajímavých kytiček. Tradičně
nejzajímavější jsou ty nejmenší, zvláště v křoví sotva viditelné ceropegie, euforbie či aloe, jejíž hledání
při teplotách 40 – 45 °C si vyžaduje hodn ě odvahy. Ale co neudělat pro milované kytičky. Zajímavé
byly i historky z cest, zvláště ta poslední, kdy těsně před odletem proběhl na Madagaskaru pokus o
státní převrat. Vše se však velmi rychle uklidnilo a naši cestovatelé se mohli v klidu vrátit domů.
Děkujeme přednášejícímu za pěknou přednášku.

Obrázky našich členů
Dnešní obrázky jsem se svolením autora vybral z jeho www stránek. Nádherné snímky
našeho webmistra Ing. Pavla Kloudy si zaslouží místo na titulní straně Ostníku. Tak se kochejte.

Weingartia pulquinensis Cardenas
Tento kaktusek je řazený spíše jako Weingartia neocumingii var. pulquinensis. V okruhu
Weingartia neocumingii je to dobře odlišitelná varieta, rostliny rostou téměř výhradně sloupkovitě a
jednotlivé bradavky jsou protáhlé, jako by spojené do žeber. Ve sbírkách kvete opakovaně bohatou
násadou žlutých květů. – Pěstitelsky nenáročná rostlinka. Pochází z Bolívie.

Ancistrocactus tobuschii W. T. Marshall
Celkem vzácné rostliny, jejíž historie je spojena i s Ostravou. Rostlinky objevil pan Tobusch,
který si dopisoval esperantem s našim členem panem Giblem, kterému poslal několik kusů a ten je
zde mezi kaktusáře rozšířil. (pozn. redaktora: I já jsem měl z původních druhů od pana Gibla několik
semenáčků). Dorůstají velikosti 6 - 7 cm, areoly nesou 7 okrajových trnů a 3 delší střední trny na konci
zahnuté až háčkovité. Květy mají žlutozelenou barvu, asi 3 cm velké. – Vyžaduje běžný propustný
substrát, zimování po suchu a minimální teplotě okolo 10°C. USA (Texas).

Mammillaria backebergiana ssp. ernestii (Fittkau) Ch. Glass & R. Foster
Ozdobou každé mamilárie jsou květy. Kvete purpurově červenými květy, které jsou asi 1,8 cm
velké, vyrůstají okolo temene, během celého léta. Je to spíše kulovitá rostlina, často odnožuje, je asi 6
cm široká. Areoly, nesou 7 - 8 žlutých okrajových trnů s hnědými špičkami a jeden hnědý středový trn,
trčící nahoru, všechny trny jsou 5 - 10 cm dlouhé. – Vyžaduje hodně světla, běžný substrát, minimální
teplota 10ºC. Mexiko (Distrito Federal).

Informace
--3. března proběhne přednáška Ing. Chvastka o cestě po Argentině 2010.
--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.
--Nová adresa našich Klubových stránek: www.pavko.cz/kko
--Informace týkající se činnosti Klubu kaktusářů v Ostravě i příspěvky do Ostníku zasílejte na
adresu předsedy: lumir.kral@seznam.cz

Z literatury
Kakteen und andere Sukkulenten č. 9 / 2008
Na titulní straně je snímek kvetoucího Lithops optica f. rubra. Je to jeden ze
12 litopsů s bílými květy, které nápadně kontrastují s narudlou pokožkou listů.
Zkušenosti s pěstování pterokaktusů má jen málokdo. Ve sbírkách jsou
zastoupeny jen velmi zřídka, snad proto, že na prvý pohled nejsou ničím nápadné a
proto, že jejich pěstování je složité, mají hrozně velké řepovité kořeny a ani nekvetou.
Autor. M. Kiessling uvádí zkušenosti s pěstováním tohoto rodu, který nepovažuje za
pěstitelsky zvláště náročný. Množí je snadno zakořeňujícími odřezky, používá
substrát složený z dobré půdy pro květiny, z jemně rozdrcené pemzy a lehce kysele
reagujícího písku v poměru 1:2:1. Nezbytné jsou prostorné květináče, které
neomezují růst silně ztluštělých kořenů a časná zálivka již koncem února či začátkem
března. V té době dochází k násadě poupat. Do vyzráni článků na vrcholu léta nemá
substrát úplně vyschnout. Přesto v době červencových veder je třeba dodržet krátké
období sucha a vegetační klid. Na podzim se někdy opakuje kvetení, s koncem
pěkného počasí v září či říjnu se má zálivka zcela zastavit. Snáší nízké teploty, ba i
delší mráz. Květy vyrůstají na vrcholu výhonu, spektrum jejich barev se pohybuje od
bílé, světle až sytě žluté, růžové, vínově červené až po měděnou. Typická jsou malá
semínka opatřená velkým, papírově tenkým pouzdrem. Na 13 snímcích jsou
nádherné květy pterokakusů.
K velmi hezkým sukulentům patří Sedum booleanum pocházející
z mexického státu Nuevo León. Na rozdíl od jiných druhů rodu Sedum není jeho růst
invazivní natolik, aby zaplevelil své okolí. Má zářivě červené, poměrně velké květy,
kterými okamžitě získává obdiv, roste však pomalu což je hlavní překážka jeho
většího zastoupení ve sbírkách. Lépe se daří ve studeném skleníku, nebo venku na
chráněném místě, než v teplejším prostředí. Tvoří 5 - 10 cm vysoké keříky
vzpřímených stonků s vejčitými, až 10 mm dlouhým lístky, které rostou proti sobě do
kříže. Mají šedomodrou barvu s bílým ojíněním, na výsluní červenají. Na přiložených
6 snímcích je patrné, že v evropských zimách snáší bez úhony občasný deštík, sníh,
mrazy až -10 °C, ochrana je nutná jen p řed dlouho trvajícími lijáky.
Ač byl Strophocactus wittii objeven před víc než sto lety, ve sbírkách je tento
nádherný epifytní druh velmi vzácný. Jeho tělo v podobě plochých, leskle zelených
listů, se podobá známým fylokaktusům, obtáčí kmeny stromů, nebo z nich visí hlavou
dolů. Mimo Brazílie roste i v mokřadových (Igapó) lesích Peru, Bolivie, Kolumbie a
Venezuely. Jsou to lesy v povodí horního toku Amazonky, které jsou pravidelně
zaplavovány humusem bohatou, ale živinami chudou vodou, jinde neroste. Tento
kaktus patří k rostlinám se zvláštní CAM fotosyntézou, při níž jako mezi produkt
vznikají organické kyseliny. Poprvé byla zjištěna u tlustic, ale má ji mnoho sukulentů i
některé kaktusy. Je projevem adaptace na lokální klimatické podmínky extrémně
velkých rozdílů mezi denní a noční teplotou. Běžně probíhá fotosyntéza tak, že
rostlina přijímá ze vzduchu CO2 a pomocí slunečního záření jej současně rozkládá a
uvolňuje kyslík. Při tom ale ztrácí nemalé množství vody v podobě páry. Průběh CAM
fotosyntézy je odlišný v tom, že ve dne rostlina nabírá sluneční energii a má
průduchy pokožky uzavřeny. Výměna plynů se děje v noci, kdy při nižších teplotách
je mnohem vyšší relativní vlhkost vzduchu. Tím je ztráta vody menší. O kaktusech je
známo, že není-li noc potřebně chladná, zastavují svůj růst. Podle klimatických
pozorování je v brazilském Manausu průměr nejnižších nočních teplot 23 - 24 °C,

průměr nejvyšších denních teplot je 30 - 33 °C a to jak v době dešťů, tak sucha.
Vlhkost vzduchu je celoročně nad 80 %. V období dešťů spadne měsíčně cca 300
mm vody. V té době se objevují poupata až 28 cm dlouhá, která se v noci rozvíjejí
v bílé, voňavé květy, připomínající květ Královny noci (Selenicerus grandiflorus).
Kuriozitou jsou pro kaktusy zcela neobvyklá semena, která unáší voda a při tom se
podle výšky hladiny vody zachytí na kmenech okolních stromů, kde vyklíčí a rostou.
Autorka popisuje své zkušenosti s úspěšným pěstováním Strophocactus wittii
v domácnosti ! Jsou tak zajímavé, že se o nich musím zmínit. Na vykotlaný kmen,
obalený směsí kravského hnoje a hrubé rašeliny, připevnila darovaný řízek
strofokaktusu. Kmen zastrčila do květináče se substrátem pro epifyty a k zajištění
vyšší vlhkosti vzduchu vše vložila do umělohmotného pytlíku. Pod něj dala elektricky
vyhřívaný podnos a nad něj umělé osvětlení. Zalévala z počátku jen do dutiny
kmene, mírně také substrát květináče. Kaktus stál na jižním okně, rychle rostl, pytlík
bylo nutné vyměnit za velký, vrchem otevřený pytel, později už jej nebylo třeba. V létě
vlivem slunečního záření začaly listy červenat, proto kaktus dala na východní okno.
Zde svítilo slunce přímo jen dopoledne, teplota slabě kolísala kolem 22 °C, vlhkost
vzduchu nebylo třeba upravovat. Výhony se částečně opíraly o omítnutou zeď, při
čemž si pomáhaly malými vzdušnými kořenů. Po třech letech mají až 9 cm šířky a až
80 cm délky. Zalévá podle potřeby 1 - 2x týdně vodou z vodovodu, v létě přidává
hnojivo pro kaktusy. Kaktus má vzhledem ke své velikosti poměrně málo kořenů, stojí
ve velmi malém květináči. Tříletá rostlina má 5 - 8 květů ročně a je okrasou pokoje (3
snímky).
Mezi pěstitelům doporučované rostliny patří: Mammillaria mieheana (starý, již
1938 popsaný druh, často zaměňovaný s M. elongata. Snadno roste v propustném
minerálním substrátu, na výsluní a v létě s bohatou zálivkou. Zimovat suše při 6 - 10
°C. Množí se četnými odnožemi); Rebutia steinmannii (také dlouho známý kaktus
z vysokohorských poloh Bolivie a Argentiny. Pro velkou oblast výskytu je také vzhled
velmi variabilní, byl řazen též mezi lobivie a mediolobivie s různými jmény. Bohatě
kvete, nenáročný je-li v létě na čerstvém vzduchu a při vydatnější zálivce. Zimovat při
6 - 8 °C, množí se semeny a odnožemi); Tylecodon racemosus (patří mezi
v Namibii a v Kapsku rostoucí tlusticovité sukulenty. Tělo tvoří řídce rozvětvený keřík
s měkkými, neopadavými listy. Drobné růžové květy se objeví již začátkem léta.
Vyžaduje písčitý substrát, nesnáší delší mokro. V létě se však doporučuje opakovaná
vydatná zálivka. V zimě teplota kolem 10 °C, výjime čně troška vláhy. Množí se
vrcholovými řízky).
Mammillaria baumii (dříve Dolichothele baumii) má protáhle oválné tělo
s řepovitým kořínkem. Odnožuje u báze i výše, tvoří skupinku, jejíž největší člen
může při Ø 6 cm být až 8 cm vysoký. Má lesklou, listově zelenou pokožku, lehce
vnořené temeno kryjí řídké vlasové trny. Ty jsou hladké, krajní (30 - 50), jsou bílé,
velmi tenké, navzájem propletené. Středních je 5 - 6, silnější, trochu odstávají od
těla, nažloutlé se žlutou bází, až 18 mm dlouhé. Květy vyrůstají jednotlivě v blízkosti
temene, jsou trychtýřovité, korunka se hvězdicovitě rozevírá, má až 28 mm šířky a 25
mm délky, tmavě sírově žlutou barvu, blizna je světle zelená. Pochází z Tamaulipasu
v Mexiku, kde roste v hlinitých půdách a polostínu mezi kameny. Daří se v běžných
substrátech pro kaktusy při pravidelné zálivce v době růstu a na slunečném místě.
Kvete od dubna do června, květ příjemně voní po citronu. Dobře se množí semeny,
hůře oddělenými odnožemi. Kvetou již 2 - 3leté semenáče, semeníky vyzrávají
obvykle 12 měsíců. V chladném a vlhkém prostředí může šťavnatý semeník vyvolat
hnilobu a ztrátu rostliny. Připojen je barevný snímek kvetoucí rostliny.

Mammillaria sinistrohamata (= podle do leva stočených háčků trnů) má
menší (max. Ø cm), neodnožující kulaté tělo s temenem hustě překrytým trny. Na
areolách má asi 20 krajních, velmi tenkých, bílých, hladkých trnů, až 1 cm dlouhých,
které obklopují tělo. Střední jsou 4, nažloutlé, průsvitné, u báze silnější, až 14 mm
dlouhé, spodní končí háčkem. Květy ve věnečku kolem temene mají trychtýřovitý až
zvonkovitý tvar, jsou asi 15 mm dlouhé a 12 mm široké. Zevní korunní plátky
krémové barvy mají na rubu zelený nebo červený proužek. Vnitřní plátky jsou trochu
delší a užší, jejich barva je zelenkavě krémová, v jícnu zelená, střední pruh je jasně
zelený. Prašníky jsou světle žluté, čnělka bledě zelená, blizna bílá. Není
samosprašná, ve sbírce se doporučuje opakované umělé opylování květu. Kuželovitý
plod červené barvy je až 20 mm dlouhý, černá semena vyzrávají v plodu 3 - 4
měsíce. Pochází z mexického státu Zacatecas. Pěstuje se v propustné směsi
minerálního a organického substrátu v poměru 1:1. Zálivka a přihnojování musí být
jen mírné, jinak ztrácí přirozený vzhled. V létě hodně slunce, v zimě rovněž světlé
stanoviště, což podporuje násadu květů již na jaře (2 snímky).
Inzertní část s nabídkami a prodejem rostlin má nové záhlaví s tímto textem:
„Tři vydavatelské společnosti (německá, rakouská a švýcarská) upozorňují, že uměle
namnožené exempláře všech druhů spadajících do Washingtonské ochranářské
deklarace (WOD) mohou být mezi státy Evropského společenství (EU) předávány
bez dokumentů CITES. Při kontaktu se státy mimo EU jsou však tyto dokumenty
nutné pro všechny druhy (i jejich semena), které jsou vyjmenovány v příloze A
evropské verze WOD. Jaké dokumenty jsou v konkrétních případech vyžadovány
zjistěte si prosím na příslušných místních pracovištích Ochrany“.
Na Kubě roste celkem asi 7000 druhů rostlin, z toho víc jak 3000 jsou tam
endemické a jinde je v přírodě nenajdeme. Když se hovoří o kubánských kaktusech
zpravidla jde jen o melokaktusy Roste zde však i řada cereusovitých druhů, které
jsou přes svou velikost méně nápadné, protože jsou roztroušeny v hustém a špatně
prostupném „křoví“. Patří do rodů Dendrocereus, Pilosocereus, Selenicereus,
Harrisia a Opuntia. Z epifytních rostlin roste zde více druhů tilandsii, orchidejí, drobné
kapradiny cykasy a jiné. Celkem 16 snímků tamní flóry provází instruktivní text,
upozorňující na místní pozoruhodnosti.
W. Rausch při cestách po Bolivii pobýval nějakou dobu v městečku Santa
Elena. Poblíž našel aylosteru s velmi variabilními trny. Neměla výrazné střední trny a
autorovi připomínala „šedou myš“. Do sbírek se dostala pod provizorním jménem
Rebutia dutineana a bývá zaměňována s podobnou Rebugtia fiebrigii. Rausch nyní
uvádí podrobný popis R. dutineana, která se od R. fiebrigii liší malými rozdíly mezi
krajními a středními trny a také většími, tmavě červenými květy. Její varieta gracilior
má menší tělo a delší květy než typ (dva snímky kvetoucí rostliny).
MUDr. Vladimír Plesník

Drobničky
♣
Diskusní příspěvky na výročních schůzích DKG vyvolaly velkou debatu mezi
kaktusáři i vedením místních klubů, týkající se mnohem rozsáhlejšího využívání
internetu. Jde o zveřejňování elektronické verze časopisu KuaS, spolkových zpráv,
inzerátů i o rychlou a mnohem širší výměnu pěstitelských zkušeností a poradenství.
To jsou nepochybné přednosti internetového „života“ kaktusářů, násobené i tím, že

mnohem lépe odpovídají zvykům mládeže a tedy novým potenciálním zájemcům o
kaktusy a sukulenty. Zatím však není nic definitivního. Zejména staří, nebo méně
finančně zdatní členové poukazují na to, že dosud fungující systém spolkového
života se během mnoha let osvědčil a stále přináší dost nových podnětů a informací.
Jak by dopadla podobná diskuse u nás ?
♣
V červnu 2008 byla založena nová sekce sukulentářů pod názvem „Yucca und
andere Freilandsukkulenten“ (Juka a jiné venku pěstované sukulenty). Má za cíl
sdružit milovníky zimovzdorných sukulentů z rodu Yucca, Agave, Dasylirion, Nolina,
ale i zimovzdorných kaktusů. Celkem 25 zakládajících členů odsouhlasilo velkolepý
osmibodový plán činnosti, zvolilo si představenstvo a začalo výstavou v zahradě
firmy Lochner a stanovením členských příspěvků ve výši 10 € ročně. Snímky
z výstavy zobrazují pořádné pořízky nesoucí v náručí velké kontejnery s jukami. O
činnosti nové sekce se více dovíte na internetové adrese: www.yucca-ig.de nebo
www.yucca-ag.de
♣
Kaktusy se kradou pořád. Možná ne už tak často, (sám jsem byl „navštíven“
zloději 7x), protože rozverná mládež hledá jinou zábavu a nabídky kaktusů převažují
nad poptávkou. Ale mám pochopení pro Dr. Schrempfa ze Stuttgartu, kterému ukradli
velice vzácné kaktusy, téměř unikáty. Byla to např. mimořádně velká Opuntia
clavarioides („negrova ruka“), mající 25 poupat, nebo nádherná kristáta Cleistocactus
colademononis (‚opičí ocas“). Jsou to snadno poznatelné exempláře, takže zloději se
s nimi ani nepochlubí, ani je neprodají. Řada jiných „úlovků“ se však může objevit
v nabídkách levnějších rostlin. Nešťastný pěstitel nabízí za informaci vedoucí
k nálezu ukradených rostlin odměnu ve výši 1000 € !
MUDr. Vladimír Plesník

Z kapsáře starého kaktusáře – 24.
Série Fričových snímků pokračuje dokumentací výpravy v roce 1929,
začínající v Rio de Janeiro a směřující do Kordiller. Na Stejskalově CD „Kapitoly
kaktusářské historie“jsou snímky zařazeny pod čísly 127 – 159. Z okolí Ria pochází
snímek skupiny Cereus fluminescens, rostoucí vysoko na nedostupném, převislém
skalisku. Během cesty pořídil AVF řadu snímků krajiny i kaktusů na nalezišti. Je zde
portrét sedícího AVF v kožených kalhotách a čepici nad skupinou Notocactus scopa
(128). V okolí města Catamarca fotografoval asi dvacetihlavý trs Gymnocalycium
mosti se zvláště silnými trny, Odtud pochází také snímky Tephroc. strobiliformis a
Stetsonia coryne (asi 3 m vysoká forma cristata, 131). Na úpatí Kordiller ve výšce
1600 se AVF zvěčnil u pěkného kusu Oreocer. strausii (132), ve výšce 2000 m rostl
Or. strausii luteispinus. Snímky velehorské scenérie střídají záběry zde rostoucích
Trichocer. pasacana, u nichž AVF rozlišuje formu nigra a Tr. cephalopasacana. Ve
výšce 2400 m byl pořízen snímek sedmi členů výpravy, stojících u mladých Tr.,
přesto 2x převyšujících výšku lidských postav (135). Nový druh lobivie, nazvaný AVF
L. staffenii, pochází z naleziště ve výšce 3000 m. Na snímku (136) je pět velkých,
kvetoucích rostlin, vykopaných i s mohutnými řepovitými kořeny. Na náhorních
rovinách byly lesy Tr. cephalopasana, kterými výprava procházela. Další novinkou
byl objev Microsperma (Parodia) nivosa Frič (139) a Gymnocalycium
horizonthalonium Frič sp .n. v květu s drápovitými trny (140). Cesta vedla vzhůru,

věčně zasněžené vrcholy Kordiller byly již v dohledu. Zřejmě naaranžovaný snímek
představuje klečícího AVF u skupiny Lobivia ducis paulii, Friesia umadeave,
Airampoa a Tephrocactus pentlandii (142). Podle Fričových popisů snímků je na nich
zachycena nová varieta – Trichocer. cephalopasacana albispina. Jednu z těchto
rostlin, mající v temeni kristátu, sekerami porazili a pomocí lan spustili ze srázu na
planinu. Postup je zachycen na snímcích (145-7), chybí však objasnění, co si
s kristátou pak počali. Na vrcholu ve výšce kolem 4000 m pořídil AVF zajímavé
snímky do dálky se táhnoucích pohoří, srázů a údolí, také však nového Oreocereus
irigoyenii Frič sp.n. (148). Odtud pochází častěji publikovaný snímek klečícího
domorodého chlapce se skupinkou Or. irigoyenii. Bez trofeje nelze odejít, svědčí o
tom snímek vykopávání oreocereusu ze zmrzlého skaliska (152). A ještě snímek
„jednoho krásného mláděte Or. irigoyenii“ (153). Ve výšce nad 4500 m roste Lobivia
nivalis, sněhobílá sestra Lob. bruchii. Ta však má trny růžově žluté a červený květ
(157-9). A výprava se vydává na zpáteční cestu. Byla-li cesta vzhůru namáhavá, není
ani cesta s Kordiller do údolí snadná. Karavana osmi plně naložených mezků (?)
schází točitými stezkami v lesích Tr. cephalopasacana. Tím končí snímky z cest AVF
na Stejskalově disketě. Jsou tam však ještě mnohé jiné zajímavosti.
Například je zde kopie kolorované pohlednice s kvetoucím Theloc.
durangensis, adresovaná AVF. Na dolním okraji je rukou připsáno: „Vážený pane,
určitě s Vámi počítáme na schůzi ohledně projednávání celé administrativy spolku a
vše zařídím jak si přejete. Vaše přítomnost je důležitá. Váš Seidl“. Zda AVF vyhověl
žádosti a přišel na schůzi se už nedovíme. Je zde také dopisnice adresovaná
Sadovskému do Brna s textem: „Přijeďte a neupejpejte se hned. V Brně jsem říkal,
abyste se pořád neupejpal. Štočků Vám půjčím kolik chcete, ale psát nebudu.
Podívejte se na Pr. rádce z Milotic. Druhy jsou v posledním čísle Ž v P. Na shledanou
A. V. Frič.“ Snad jsem to dobře přečetl a pro vysvětlenou dodávám, že Sadovský
požádal AVF o štočky jeho fotografií, které pak užíval jako titulní snímky Spolkových
zpráv Astrophytum. Rádce z Milotic a Ž v P (Život v přírodě, nehledejte jinotaje) byly
v té době vyhledávané, kvalitní zahradnické-zahrádkářské časopisy. Kolem
půjčených štočků vznikly později spory o zaplacení, či jejich vrácení. Peníze jsou
vždy důležité a nikdy jich není dost. Pod č. 186 je na Stejskalově CD snímek
stvrzenky, dokládající, že Otakar Mareš z Brna poslal na účet VF 111 Kč. To bylo v té
době dost peněz a jméno plátce není totožné s osobou, podle níž popsal Frič svůj
Pragochamaecereus Čeněk Frič 1937.
MUDr. Vladimír Plesník

Poznámkový notes 2010 – 5.
KL deník z velkého vandru po Argentině 29. 12. 2009 – 12. 2. 2010
21. 1. 2010 – čtvrtek
Klidné spaní nám přerušily projíždějící náklaďáky, které jely na šichtu. V 7
hodin ráno bylo 24 °C. Sluní čko vylézá a teplota jde znovu nahoru. Ranní kafíčko,
jeden z posledních „dadáků“, který už dochází. Budu muset začít pít zdejší kafe, už
ho máme koupené. Před odjezdem děláme důkladnou prohlídku místa, ale žádné
gymna jsme nenašli. Rostly zde jen velké trsy Tephrocactus alexanderii s články až
10 cm v průměru a 15 cm dlouhými, vesměs černými trny – bomba. Dále zde rostly

velké trsy Echinopsis leucantha, Cereus aethiops, Trichocereus huascha. Lokalita
musela být hodně splavena vodou z hor, neboť je zde hodně vymleté země, jako
bychom byli v suchém řečišti. I kolem keřů je spousta naplavených věcí, větví apod.,
a je zde škraloup z usazeného bahna. Možná proto jsme gymna nenašli. Je vidět, že
zde na údržbě cesty už pracovali, neboť je to zde celé přebagrované a srovnané, aby
se dalo jezdit. V místě spaní byla cesta, která je zcela vymletá a nedá se po ní jezdit,
ale o 50 m dále je udělané úplně nová cesta, po které ráno jezdily náklaďáky, které
nás vzbudily. Je poměrně horko, po důkladné prohlídce okolí už teplota vyskočila na
32 °C a to je teprve 9.30 hodin. Proto ješt ě jednou využíváme náhonu s vodou,
děláme osvěžující koupel a vyrážíme směr VILLA UNION a CHILECHITO. Ve městě
VILLA UNION jsme vyměnili peníze a ve stínu místního náměstíčka jsme pojedli.
Teplota je ve 12.45 hodin už 40 °C, vedro jako pras e. Vyjíždíme za město, na první
zastávce je 37 °C ve 14.30 hodin. Na červené spraši mezi kameny rostou
Trichocereus terscheckii, candicans, huascha, Tephrocactus alexanderii, Opuntia
sulphurea a Tillandsia sp. po delším stoupání klikatou cestou jsme vyjeli na vrchol
QUESTA MIRANDA, kde jsme se prošli vrchem a nalezli jsme pěkné kaktusy:
Gymnocalycium guanchinense, Trichocereus candicans, huascha, Denmoza
rhodacantha, Airampoa corrugata, Opuntia sulphurea a Pyrrhocactus sp., na který si
nemohu vzpomenout jak se jmenuje. Sjíždíme z kopců a v SANOGASTA jsme trochu
pojedli v místní restauraci jejich specialitu. Kousek déle v NONOGASTA jsme
načepovali benzín do plna a vyrazili na sever směr FAMATINA. Blíží se osmá
hodina, je 33 °C a musíme pomalu hledat nocování. P řejíždíme město FAMATINA a
pár kilometrů za městem jsme zastavili na odbočce směr ALTO CARRIZAL, kde je
kousek od cesty nějaký větší přístřešek. Asi by to mělo výhodu, protože se nějak
stahují mraky, mírně se ochladilo, ve 20.30 hodin je 27 °C. Za číná se rychle stmívat
a je třeba nocleh rychle řešit. Bod spaní 24. noci je 130.

Na přejezdu průsmyku QUESTA MIRANDA roste zajímavý Pyrrhocactus sp.

22. 1. 2010 – pátek
Ráno nás budí papoušci a odjíždějící lidi do práce. V 7 hodin bylo 17 °C a
teplota jde rychle nahoru. Po sbalení věcí a osobní hygieny, vyrážíme na obhlídku
okolí. Je zde spousta Tephrocactus alexanderii – menší forma, Trichocereus
candicans, pěkná, poměrně velká asi 10 cm v průměru, Gymnocalycium
rhodantherum. Vyrážíme v 9 hodin, jedeme krásnou krajinou, zastavujeme náhodně
na QUEBRADA AQUADA, asi 300 m za nápisem. Vylézáme na prudké svahy ze
žulových kamenů a vystouplými skalami. Roste zde klasická populace kaktusů (061),
zajímavé je gymno velmi vytrněné. Našel jsem tři kusy, ale dvě byly shnilé, ale to
jedno stálo za to. V CAMPANAS jsme nakoupili jídlo v malém obchůdku, podívali se
do muzea a pokračovali dále. Mezi SANTA CRUZ a EL PORTERILLO jsme zastavili
pod odpočívadlem ve stínu na svačinu. Při této příležitosti jsme udělali průzkumnou
cestu. Kromě klasických druhů zde rostlo Gymnocalycium riojense, nějaká forma či
varieta. Projeli jsme město FIAMBALA a zamířili k pověstným teplým pramenům nad
městem TERMAS FIAMBALA. Ani jsme se po cestě nezastavovali na žádné lokalitě
kaktusů a jeli rovnou tam. Nádherné místo známé už z loňska navštívilo o
prázdninách dost lidí, ale my jsme se tu ještě vlezli. Zaparkovali jsme auto, udělali
zběžnou prohlídku a pomalu se vrátili na parkoviště. Přijeli jsme v 16 hodin, po
aklimatizaci jsme vlezli do vody a postupně jsme měnili bazény s teplejší vodou. V té
nejteplejší jsme byli jen chvíli. Rozehřátí jsme se šli převléct a zašli jsme do hospody
na jídlo. I když jsme se ve vodě čáchali přes dvě hodiny, o půl osmé ještě nevařili.
Dali jsme si vínko, menší hamburger a poseděli do 9 hodin, kdy začali vařit. Nakonec
jsme vypili dvě lahve dobrého vínka a objednali si „asado“. Klidně jsme degustovali
do 22.15 hodin a pak šli k autu. Kluci se šli znovu rochnit do teplé vody, já to nechám
až na ráno, jsem totiž tak přežraný, že bych se mohl utopit. V průběhu večeře
proběhla nad horami bouřka a trochu se přehnal silný liják. Z druhé strany však opět
vysvítalo sluníčko a vytvořilo nad horami nádhernou barevnou duhu. Bohužel jsem
neměl foťák, ale Víťa nemeškal a v dešti si pro něj zašel, pak udělal nějaké obrázky.
Když se vyjasnilo, nebylo ani poznat, že by zapršelo. V 10.30 hodn když jsme přišli
k autu, už bylo všechno suché. Bod spaní 132 – 25. noc. O půlnoci bylo 24 °C.

Trichocereus huascha mezi SANTA CRUZ a EL PORTERILLO

23. 1. 2010 – sobota
V noci ještě jednou krátce sprchlo, ale ráno už bylo nádherně, sluníčko svítilo,
jen sem tam poletoval mráček. V 7 hodin bylo 18 °C, ale zdálo se, že je teple ji. Sbalili
jsme věci a provedli ranní rituál s kafíčkem. Využili jsme ještě jednou ranní koupel
v termálních pramenech. Vyrochnili jsme se dostatečně a připravili na další cestu. Při
hledání věcí jsem objevil ztracené fixy. Vyrážíme o něco později než obvykle, v 10.20
hodin při teplotě 21 °C. Hurá dol ů na další lokalitu. Sjíždíme do FIAMBALA na
benzín, zjišťujeme, že ho nemají. Jelikož máme před sebou dlouhý přesun, musíme
se vrátit asi 50 km do TINOGASTA pro benzín. Na rovinách mezi městy fouká silný
vítr a zvedá písek, čímž jsou vzdálené hory jako v mlze. Je to však písečná bouře,
která vytváří i na cestách malé písečné duny. Ve 12 hodin je 29 °C. V TINOGASTA
nabíráme benzín a vracíme se zpět do FIAMBALA a po Ruta 60 směrem na chilskou
hranici. Po cestě rostou zajímavé kaktusy. Písečná bouře za několika zatáčkami
přestala, ale stále fouká silný vítr. Zastavujeme na lokalitě, nacházíme další pěkné a
zajímavé druhy Puna bonnieae, Tephrocactus geometricus, Lobivia famatinensis var.
bonnieae, Echinopsis leucantha nějaká varieta, Puna mandragora (snad čerstvý
květ), Pterocactus gonjianii, Maihueniopsis boliviana a Opuntia sulphurea. Velmi
pěkná a bohatá lokalita ve vyšších polohách, kde byl tak silný vítr, že nás málem
sfouknul z kopce, dokonce jsme několikrát upadli. Lokalita je dost spláchnutá po
nějakých silných deštích, spoustu vyplavených kaktusů nepřežilo splašku vody z hor.
Vyčerpávající výstup si zaslouží trochu posilnit, tak než vyrazíme na další cestu –
trochu pojíme. Jedeme dále, čím víc do hor QUEBRADO DE ANGOSTURAS, tím víc
nadmořská výška stoupá a teplota klesá, navíc už nesvítí slunce, takže začíná být
dost chladno, v 17 hodin je 17 °C, v 18 hodin jen 1 2 °C. Zastavili jsme u laguny, kde
byli plameňáci, na ceduli byly napsány vzdálenosti do větších měst v CHILE a na
svahu rostly nízké keříky, ale hlavně Maihueniopsis glomerata, malé trsy (bod 136)
nadmořská výška 3360m. Kousek za tímto bodem začalo pršet a už pršelo až do
posledního bodu (137), kde jsme nejdále dojeli. Nejvyšší bod nadmořské výšky bal
3880 m. Po cestě tam začala Honzu bolet hlava a po chvíli mu bylo špatně. Raději
jsme se vrátili zpět do nižších poloh. Krajina pěkná, hornatá s travnatými lagunami
kolem potoka, jinak holá jako měsíční krajina. Dominovaly různé druhy trav,
nejkrásnější byly malé do zlatova svítící trsy na tmavých kamenech. Na poslední
zastávku jsme dojeli po 19. hodině a byly jen 4 °C. Vid ěli jsme vikuně, několik stád.
Po cestě zpět v nižších polohách přestalo pršet a začalo se opět oteplovat. Ne však
moc. Sjíždíme na pěknou rovinku, kde se dá nocovat, pěkné klidné místo. Vše však
narušuje „Montezumova pomsta“, ktera začíná útočit. Po Honzovi se začíná dělat
blbě Víťovi i mně. Chodíme na střídačku za brdek na záchod a jdeme všichni brzy
spát. Bod spaní 138 v horách přes 3050 m u cesty Ruta 60 na planině CHASCHUIL.
26. noc.
24. 1. 201. – neděle
Vstávám v 7 hodin a první cesta vede opět za hromadu hlíny. V bříšku mám
revoluci a podobně jsou na tom i kluci. Myslím si, že to nebude z nadmořské výšky,
ale ze starého chleba, který se zdál, že začíná plesnivět. Hned jsme ho preventivně
raději vyhodili. V 7 hodin na sebe dáváme různé teplé oblečení neboť jsou jen 3 °C,
je vidět, že jsme na horách. Včera horko, dnes zima, to jsou výkyvy jako prase. Prošli
jsme místo spaní a objevili na blízkých skalách nádherné Airampoa soehrensii
s tmavými, hnědými i se žlutými trny a malé Maihueniopsis s extrémně dlouhými trny.
V 9.30 hodin je jen 11 °C, i když svítí sluní čko. Vyrážíme na průzkumné cesty,
vracíme se zpět na chilskou hranici asi 12 km, kde se nám zdálo dobré místo pro

výskyt gymnokalycií, bohužel zde nebyly, jen stejná vegetace jako na místě spaní.
Jedeme dále a hned u cesty vidíme z auta Maihueniopsis boliviana, celé velké
bochánky a Soehrensia formosa. Jdeme ji fotit a v tom Víťa objevil gymno. Po
průzkumu jich zde rostlo hned několik, průměr rostlin kolem 10 cm a pěkně vytrněné.
Problém může být v tom, že to může být malá Denmoza, jejíž malé rostliny jsou
hodně podobné. Teď už je úkol splněn, jedeme dolů. Ve FIAMBALA nakupujeme
jídlo a pití, benzín stále nemají. Jedeme směr PALO BLANCO, podívat se na
Gymnocalycium catamarcense. Vzali jsme to hned na severní lokalitu, kde je jich
dost, horší je to se semenama, ty bohužel nejsou. Od hor se žene bouřka a hrozí to,
že neprojedeme zpět brodem. Došla mi baterie do foťáku, tak jdu k autu, ale jim se
nějak nechce, prostě pěkná gymna. Společně zde roste Tephrocactus weberii,
Trichocereus huascha, Echinopsis leucantha, Opuntia sulphurea. Je horko a dusno.
Jedeme nabrat benzín do TINOGASTA a pokračujeme zkratkou na BELÉN. Po cestě
zastavujeme v 18.30 hodin na průzkumnou rychlou obhlídku. Je po dešti a dost
dusno, žerou nás malé mušky jako prase, proto raději jedeme dále. Rostly zde
především Tephrocactus articulatus, Echinopsis leucantha, Opuntia sulphurea a
Dyckia ve velkém množství. O půl sedmé je 27 °C a pod mrakem. P řed městem
LONDRES je odbočka na staré incké ruiny, kde zajíždíme. Po cestě nám Víťa
ukazuje kemp, kde kdysi spal pod stříškou se psy. Zajíždíme na RESERVA
ARQUEOLOGICA INCA EL SHINCAL, kde jdeme do muzea a prohlížíme si staré
vykopané nádoby a další věci. Je už dost pozdě po 20. hodině a vedoucí celého
střediska nám dovolil přespat přímo v areálu. Zajíždíme k budově, kde je
občerstvení, kde bychom si mohli postavit stany. Dáváme si „cerveza grande“ a
„enpanados“. Vedoucí Manuelo se přišel podívat, jak se nám daří. Nabídli jsme mu
kelíšek vodky, vůbec se nezdráhal, přisednul si k nám a Víťa navázal konverzaci,
která se protáhla až do vypití celé láhve. Manuel měl dobrou výdrž, nakonec nás
nechal přespat v budově, takže jsme nemuseli stavět stany. Diskuse se protáhla
dlouho do noci. Šli jsme spát po druhé hodině. Místo spané EL SHINCAL – bod 144.

Keramické vykopávky v museu RESERVA ARQUEOLOGICA INCA EL SHINCAL

25. 1. 2010 – pondělí
Ráno je kruté, ale kafíčko to spraví. V 7.30 hodin bylo 16 °C, teplota jde rychle
nahoru, o hodinu později je už 21 °C. Na popravení jsme ud ělali ranní procházku po
ruinách, kde vládl kdysi Inka. Všechno musí jednou skončit, odjíždíme v 11 hodin.
Jedeme na BELÉN a sbíráme semínka Parodia catamarcense, Gymnocalycium
catamarcense var. belense, Tillandsia duratii a fotili další druhy rostlin. Zajeli jsme
zpět do BELÉN a šli na oběd do jídelny na náměstí. Ze stromu jsme vzali semena
Chorisia speciosa a druhý strom neznám. Z města vyjíždíme ve 14 hodin při teplotě
30 °C. Zastavujeme t ěsně před LA CIENAGA a vylézáme na kopec na průzkumnou
cestu. Všude velká gymna i přes 20 cm v průměru a velké Echinopsis. Nejlepší objev
však bylo nalezení Acanthocalycium glaucum, krásné modré rostlinky. Rostly zde
čtyři druhy Tillandsia bryoides, recurvata, capilaris a sp. BELÉN (nahnědlé listy). Dále
zastavujeme na pěkné vyhlídce červených skal udělat foto. Nacházíme hned vedle
cesty velké množství Acanthocalycium glaucum, Gymnocalycium catamarcense,
Tephrocactus weberii a další. Po cestě najednou vidíme odbočku 2 km na TERMAS
LA QUEBRADA, tak sjíždíme dolů. Další pěkné místo, je 17.30 hodin, tak jsme se
rozhodli, že zde už zůstaneme. Není to tak velké jako FIAMBALA, ale je tu krásně a
klídek. Poslední hosté odjeli a my zůstali jen s mladým správcem. Jdeme se
vykoupat do teplé vody asi 25 °C. Ve čer se blíží, vaříme polévku a chystáme spaní
pod stříškou bez stanů. Kempování je zde levné, 5 peso na osobu. 28. noc.

Acanthocalycium glaucum za městečkem HUALFIN

26. 1. 2010 – úterý
Nádherné svítání. 16 °C v 7 hodin a v 8.30 už 22 °C . V noci mírně z jedné
strany pršelo, z druhé svítily hvězdy. Koupání v teplé termální vodě. Po výjezdu
z TERMAL projíždíme bez problému brod, z kterého jsme měli strach. Projeli jsme
hned HUALFIN, fotili kostel, nějakou pevnost, nabrali benzín a vodu. Zastavili jsme

se asi 6 km za městečkem a vylezli na prudké svahy. Rostly zde žlutě kvetoucí
Tephrocactus weberii a malá, červeně kvetoucí Airampoa. Zajímavé byly
Acanthocalycium glaucum, podle Honzy spíše vytrněnější a větší Acanthocalycium
griseum, velká gymna a echinopsy. Projeli jsme SANTA MARIA a na křižovatce jsme
fotili velkou sochu těhotné ženy PACHAMAMA. Pak už jsme jeli na RUINAS DEL
QUILMES, historické město Inků. Vylezli jsme nahoru přes všechny základy, udělali
nádherné snímky. Restaurace i muzeum bylo zavřeno, najedli jsme se v autě, chleba
s paštikou a šli na lokalitu. Spousta nádherných Gymnocalycium spegazzinii, velké
Trichocereus pasacana dominující celému okolí a spousta opuncií. Acanthocalycium
thionanthum jsem nenašel, až Honza objevil dvě po dlouhém hledání, dokonce jedno
kousek od auta. Místo je po dešti dost splaveno, ale lokalita je to pěkná. V 16.30
hodin odjíždíme na další cestu při teplotě 31 °C. V dáli bou ří a plání se žene písečná
bouře, asi nás to chytne. Nebylo to však tak strašné, projeli jsme bouří a začalo se
vyjasňovat. Před CAFAYATE se opět začaly houfovat mraky. Víťa nečekaně zahnul
někam do města, že se musí najíst. Zajeli jsme na náměstí a začalo opět pršet. Přešli
jsme naproti přes cestu do hospody a dali si řízek s hranolkama, Víťa kozí polévku.
V infocentru nám poradili ubytování v soukromé ubytovně. Kvůli dešti jsme toho
využili. Pěkně upravená místnost s lůžkami bohatě stačila, hlavně, že nemokneme.
Víťa šel večer ještě znovu do města, my s Honzou jsme v dešti nikam nešli. Sepsali
jsme si poznámky, zakreslili mapy a přichystali se na příchod velkého šéfa. Ten nám
sdělil, že si dal ještě jednu večeři, nevím jak to mohl zvládnout, vždyť jsme před
ubytováním byli na večeři. 29. noc CAFAYATE ubytovna., bod spaní 153 – CASA DE
FELISA, dobré, levné spaní.
27. 1. 2010 – středa
Vstávali jsme v 7.30 hodin, rozloučili se s hostiteli, doporučili nám ubytování
v Buenos Aires a vyrazili směr SALTA. Po cestě jsme navštívili několik míst na focení
a několik zastávek na kaktusy. První bylo LAS VENTANAS, druhé EL OBELISCO,
všude roste Gymnocalycium spegazzinii var. punillense, Tephrocactus molinensis a
weberii, Echinopsis leucantha, Parodia horrida a rubristaminea. Za úporného vedra
jsme vyjeli dále. Podívali jsme se na EL ANTIFEATRO, kde hráli muzikanti (koupil
jsem si jejich CD) a následně ještě krátce na GARGANTA DEL DIABLO. Po ujetí
několika kilometrů Víťa zastavil na kaktusy. Rostly zde celkem jiné druhy
Gymnocalycium delaetii, Echinopsis aurea asi varieta calochrisea, prostudovat doma.
Dojeli jsme do LA VIŇA, načepovali jsme benzín a zašli na jídlo. Pak jsme
pokračovali dále, děsné vedro v autě, které bylo zavřené. Venku jinak v 16.15 hodin
bylo 34 °C. V CAMPO QUIANO chodili po nalezišti u n ádraží čtyři osoby, hned bylo
jasné, že jsou to kaktusáři. Už zdálky jsem slyšel češtinu, byli to kluci pod vedením
Vládi Poláška ze Zlína (Josef Králík, Vláďa Křivánek a Tomáš Liska). Bylo veselo,
chvíli jsme pokecali, ale přicházející bouřka vše zakončila, rozloučili jsme se
společným fotem a vyjeli jsme před bouřkou dále do hor. Mraky zůstaly za námi, ale
začalo se stmívat. Přijeli jsme na policejní kontrolu v PUERTA TASIL, a hned vedle
to vypadalo jako kemp, tak jsme se ptali, jestli se tam dá kempovat. Policajt někam
volal a ochotně nám ukázal, jak sjet z hlavní cesty dolů. Nebyl to kemp, ale policejní
škola, kde nás velice ochotně doprovodili k nějaké starší budově, pravděpodobně
nádražní budově a zde jsme mohli přespat, zase jsme nemuseli jsme stavět stany.
Dokonce tam měli matrace, na které jsme si mohli lehnout, alespoň jsme nezmokli.
Policajti nám ještě na noc přinesli svíčky, ať si můžeme trochu posvítit. Déšť za chvíli
přestal, 30. noc, bod 159 – policejní stanice v PUERTA TASIL.
Lumír Král

Naši jubilanti
Ani se nechce věřit, jak ten čas letí. Přitom na některých lidech to není ani tak
moc vidět. Takovým jedním příkladem může být pohled na nestárnoucího, turistu,
sportovce, fotografa, zahrádkáře, pěstitele kaktusů, ale hlavně dobrého kamaráda,
pana Josefa Achrera, který v únoru oslaví kulaté sedmdesáté narozeniny.

Josef Achrer u kvetoucí orchideje Stanhopea tigrina

Když jsem začal chodit do kroužku ostravských kaktusářů začátkem
sedmdesátých let, pan Achrer měl už za sebou několik funkcí ve výboru jako
knihovník či místopředseda. Dokonce jej můžeme vidět na historických fotografiích
z Jubilejního 10. sjezdu kaktusářů v Ostravě roce 1968. Vždy byl dobrým
pomocníkem při organizování našich výstav kaktusů a dalších akcí. Po roce 1989
přestal do našeho Klubu docházet, aby se po několika letech opět mezi nás vrátil a
zase se kaktusaření intenzivně věnuje. Můžeme se s nim setkat prakticky na všech
našich schůzkách i dalších akcích. V současné době má v oblibě jihoamerické
kaktusy jako lobivie, sulkorebucie, mediolobivie rebucie, echinopsisy apod. Vše co
dělá, dělá důkladně a s elánem, měli jsme možnost vidět jeho pěkné zahrádkářské
výpěstky, nádherné fotografie rostlin i z různých cest. Turistika a cestování je jeho
další velká vášeň, často vyjíždí na dlouhé výlety do hor na koloběžce, aby si vše
zdokumentoval pěknými snímky. Přejeme našemu jubilantovi do dalších let ještě
hodně dobrých nápadů, zdraví, štěstí, pohodičky, aby mu kaktusy které pěstuje,
udělali hodně radosti svými přírůstky a nádhernými květy.

Opustil naše řady
Ztráta člověka je vždy smutná událost, ztráta v období Vánočních svátků je smutnější
dvojnásob. Právě v posledních dnech roku přišla smutná zpráva, že naše řady opustil dne 24.12.2010
dlouholetý člen Klubu kaktusářů v Ostravě – Ing. Karel Kudrýs ve věku 64 let. Pamatovat si jej budou
především starší členové, neboť byl pravidelným účastníkem všech schůzí a tehdejších burz kaktusů
v šedesátých až osmdesátých letech. Dokonce několik funkčních období vykonával ve výboru Klubu
funkci hospodáře a pokladníka. Po roce 1989 omezil z pracovních důvodů docházku na kaktusářské
schůzky (byl ředitelem Energetiky ve Vítkovických železárnách), ale stále byl našim členem. Jednou
za čas přišel zaplatil členské příspěvky, vyzvednul si časopisy, povykládat co nového a se začátkem
přednášky odcházel domů. Vzpomínám si jak jsme jezdili na gymnofilské setkání, sympozia v Praze či
Brně, kde diskutoval s dalšími gymnofily. Jeho oblíbeným pěstitelským rodem totiž byla gymnokalycia,
později i sukulenty především kaudexní druhy. Ve sbírce se nacházely i jiné rody kaktusů, ale
převládaly gymna. Znal se s mnoha zahraničními gymnofily, dokonce byl členem GÖK a s panem
Boszingem z Rakouska si měnili časopisy.
V Ostníku č. 97., září 1981 píše MUDr. Plesník obsáhlý článek o Ing. Karlu Kudrýsovi, jeho
kaktusářských začátcích a tak by nebylo na škodu si část článku připomenout:
„Ke kaktusům se dostal při návštěvách u kamaráda, jehož maminka pěstovala kaktusy
většinou nakoupené v Týnečku u pana Šuby. Sám začal pěstovat kaktusy roku 1963, do naší
organizace vstoupil již roku 1964. Svoji stále rostoucí sbírku nejprve pěstoval ve vyvýšených
pařeništích. Ovšem úspěšné výsevy a dobré pěstitelské výsledky jej donutily roku 1978 ke stavbě
skleníku o rozměrech 5 x 3,5 m. Již od roku 1967 se postupně specializoval na rod Gymnocalycium,
který dnes tvoří asi 90% jeho sbírky na ploše cca 12 m². Rostliny pěstuje hydroponicky v substrátu
složeném z antuky, agroperlitu a říčního písku. Vysévá do čistého agroperlitu, klíčení probíhá pod
zářivkami, kde ponechává semenáčky po celý prvý rok života. Semena před výsevem moří Captanem,
k přihnojování jak výsevů, tak sbírkových rostlin užívá Herbapon. Naprostá většina rostlin je
pravokořenných. K roubování sahá jen výjimečně. Nejspíše roubuje na Opuntia tomentosa, kde má
asi 70% úspěch s přirůstáním roubů. Sbírku zimuje v jedné sklepní místnosti určené výhradně pro
uložení kaktusů. Jednostranný, k jihu obrácený skleník, není nijak stíněn. Vydatně je však postaráno o
důkladné větrání. O tom, že tento způsob pěstování kaktusům prospívá, svědčí bohaté kytice květů na
oblíbených gymnech, např. G. horstii, baldianum a mnoha dalších. Může se pochlubit úspěšným
pěstováním importů, např. G. sp. altagraciense, stenopleurum, bayrianum, sp. San Pedro, vesměs
pocházející z nálezů či sbírky pana Boszinga. Rozsáhlé lány semenáčků pokrývají téměř celý známý
sortiment gymnokalycií. Najdeme zde však i zástupce notokaktusů i ariokarpusů, kvetoucí
pseudolobivie i sukulenty. Tato mladá sbírka je velmi slibným základem specializované kolekce
gymnokalycií. Cílem př. Ing. Kudrýse je doplnění sbírky o novinky tohoto rodu a užší specializace na
okruh velkosemenných gymen. Pěstitelské kvality jsou ruku v ruce s lidskými vlastnostmi př. Ing.
Kudrýse. Přímost a soudružská otevřenost v jednání, spolehlivost a smysl pro pořádek, to vše jsou
vlastnosti, které zdobí tohoto kaktusáře.“
K tomuto článku už není co dodat. Odešel skromný, přátelský kamarád, který rád rozdával
dobré rady, měl rád lidi a přírodu. Ostravští kaktusáři na něj nikdy nezapomenou. Čest jeho památce !

Adresy autorů:
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz
MUDr. Plesník Vladimír, e-mail: vplesnik@volny.cz
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