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Thelocactus conothelos ssp.  aurantiacus (Glass & R. A. Foster) Glass 



Z naší činnosti 
 

Dne 4.4. představil svou přednášku pan Roman Štarha na téma flóra Keni a 
Ugandy 2011. Právě do těchto zemí se jel na začátku roku náš přednášející podívat 
na sukulentní flóru. Viděli jsme spoustu pěkných rostlin, avšak v poslední době se 
náš přednášející zabývá především rodem Aloe. Viděli jsme jich pěknou řádku od 
velkých stromových až po malé miniatury. Zajímavé byly kolekce akácií, euforbií, 
stapelií nebo nádherné kvetoucí adenium. Vše doplnil snímky z přírody, místními 
domorodci a dalšími zajímavostmi. Děkujeme přednášejícímu za skvělý zážitek. Na 
závěr schůzky bylo mezi přítomné slosováno několik pěkných kaktusků. 
 
 
 

Setkání gymnofil ů - Eugendorf 2011    
 

Ve dnech 15.-17.4.2011 proběhlo v Eugendorfu tradiční setkání gymnofilů, zaměřené 
tentokrát na agregát Capillensia. Na setkání přijelo i letos několik českých kaktusářů, dokonce měli i 
přednášky. Už v pátek večer představil gymnokalycia ze svých Brazilských cest Ing. Stanislav 
Stuchlík. V hlavním sobotním programu se vedle rakouských, německých, italských, holandských, 
švýcarských či ruských přednášejících zapojil do diskuze také náš známý gymnofil Ing. Tomáš 
Kulhánek. V druhém vstupu Tomáš představil nově popsané druhy Gymnocalycium morroense a G. 
esperanzae. Během cesty tam a zpět jsme navštívili několik sbírek, většinou specialistů na gymna 
(Amerhauser, Berger, Neuhuber). Byl to příjemně strávený víkend. 
 
 
 

Obrázky našich členů 
 

Obrázky na obálku tohoto čísla Ostníku poslal náš bývalý předseda a redaktor 
Ostníku Ing. Jaromír Chvastek z Frýdku-Místku. Nyní je už několik let předsedou 
frýdeckého Klubu, s kterým pořádáme několik společných akcí. Nejenže je na 
přednáškách dobrý vypravěč, ale také skvělý fotograf. Na ukázku jsme vybrali pár 
snímečků z jeho sbírky.  
 

Thelocactus conothelos ssp.  aurantiacus (Glass & R. A. Foster) Glass  
 V mnoha znacích je podobný typové varietě. Je asi 10 cm vysoký a 11 cm široký, světle 
zelený, s žebry rozloženými do výrazných spirálovitých bradavek. Ve světlých areolách je 17 - 23 
žlutavě bílých okrajových trnů, asi 1 - 2 cm dlouhých a 4 šedohnědé středové trny, dlouhé až 2 - 2,5 
cm. Květy vyrůstají v létě, otevírají se ve dne, jsou jasně žluté, asi 4 cm velké. – Vyžaduje stejné 
podmínky jako typová varieta. Mexiko (Nuevo León). 
Thelocactus macdowelii  (Rebut ex Quehl) W. T. Marshall 

Sytě zelené kulovité rostliny, 10 - 12,5 cm široké, zhruba s 30 spirálovitými žebry. Okrajových 
trnů je 15 - 27 a jsou bílé až 3 cm dlouhé, středové žlutavé jsou 3 - 4, jsou ploché, asi 2,5 - 5,5 cm 
dlouhé. Tmavě fialově růžové květy jsou 4 - 5 cm dlouhé a široké a vyrůstají v letních dnech. – Má 
stejné nároky na pěstování jako typová varieta. Mexiko (Nuevo León, Coahuila). 
Stenocactus heteracanthus  (Mühlpfrdt.)  A. Berger 
 Téměř kulovitý stonek s 34 ostrými, poněkud vlnitě zohýbanými žebry, na temeni s bílou 
vlnou. Trny sestávají ze 4 středních trnů postavených do kříže tak, že oba postranní směřují poněkud 
nahoru. Prostřední horní trn, který je zahnut vzhůru, je nejdelší, s podélným kýlem. Mladé trny jsou 
bělavé, od špičky do poloviny trnu světle hnědavé, staré trny jsou rohovinovité barvy. 11 - 13 
paprskovitých trnů je silně štětinatých, bílé barvy. Je hodně variabilní. Mexiko (Real del Monte). 



Z literatury 
 
Kakteen und andere Sukkulenten č. 12 / 2008 
 
       Toto poslední číslo 59. ročníku KuaS má větší počet stran (32) a více než 70 
barevných snímků. Hned titulní stranu zdobí mimořádně parádní květy hybridního 
trichocereusu „First Light“ (= úsvit). Několikrát jsem se snažil popsat podobu květů, 
několikrát jsem popis smazal a začal znovu. Ale slovy nelze vyjádřit tu něžnou 
souhru bílé, růžové, žluté, zelené barvy, navzájem se prolínajících odstínů barev 
korunních plátků v pěti řadách obklopujících sytě zelený jícen květu, od nějž se 
výrazně liší sytě žluté prašníky a daleko vyčnívající velká, krémově zbarvená blizna. 
(Jak mě dnes mrzí, že jsem neměl se svými semenáči hybridních trichocereusů více 
trpělivosti, nečekal jsem až pokvetou a užíval je při roubování  jako dobré podložky !). 
       Manželé Breckwoldtovi z Rellingenu téměř každý rok jezdí za kaktusy (kde na 
to berou ?), naposled se vypravili na sever Mexika. Začátek i konec cesty byl v 
Mexico City, její popis je vlastně výčtem navštívených lokalit a tam nalezených 
kaktusů. Zmiňují se o zničených nalezištích následkem stavby přehrady, nových cest, 
ale i o nově zpřístupněných místech. Na 21 snímcích jsou nejčastěji kvetoucí 
echinocereusy. Řídce vídané jsou snímky kvetoucího Echinocereus nivosus, nebo 
rozdílných květů Ecer. pectinatus z různých lokalit. Z ostatních snímků upoutají 
kvetoucí  Ecer. pulchellus, adustus roemerianus, weinbergii, polyacanthus, acifer, 
laui, leonensis a reichenbachii, Mammillaria gueldemanniana, egregia, Coryphantha 
potosina, Strombocactus disciformis, Thelocactus leucanthus, heterochromus a další. 
       Také další článek je dokladem rčení, že „trpělivost růže přináší“. Nejde však o 
růže, ale o semena „nějakého kaktusu“, přinesená z návštěvy Kuby před 25 lety. 
Z jejich výsevu zůstal jako suvenýr na jižním okně pokoje pěstovaný kaktus kolem 60 
cm vysoký o Ø jen 2,5 cm, podobný selenicereusům, ale bez pro ně typického 
odnožování, rozvětvení a vzdušných kořenů. Hnědá, zkorkovatělá pokožka v dolní 
čtvrtině kaktusu, řídké, pichlavé trny trčící z malých areol na jeho žebrech … Jen 
vzpomínka na Kubu jej po léta chránila před likvidací. A najednou se objevilo poupě, 
které se rozvilo do nádherného, čistě bílého květu o déle a průměru kolem 15 cm. 
Příjemně voněl, ale trval jen od večera do půlnoci. Pak se ukázalo, že rostlina je 
samosprašná, vytvořila plod velikosti  tenisového míčku se sytě žlutou pokožkou. Byl 
to některý druh rodu Harrisia. Kvetl i plodil také v následujícím roce a odměnil tak 
trpělivost pěstitele (5 snímků rostliny, květu a plodu).  
       Vánoční tématikou se zabývá příspěvek Uršuly Thierner-Sachse. Ukazuje 
následky vpádu Evropanů před více jak 500 lety do Jižní Ameriky na náboženské 
představy a chování dnešních Jihoameričanů. Misionářům se sice podařilo pohany 
pokřtít, vypěstovat u nich hlubokou víru v jednoho boha a Ježíše Krista, přesto je 
stále, zejména mezi prostými lidmi, zachována řada starých obyčejů. Na příkladu 
pověstí o Kristově narození autorka ukazuje jejich místní úpravu, specifickou např. 
v tom, že betlémskou stáj tvoří velká dutina v kmenu kaktusu, Svatá rodina se 
podobá místním lidem, stejně jako Tři králové a pastevci přicházející s dárky pro 
Ježíška. Svícny ve tvaru opuncií s plody, Vánoční stromek v podobě 
několikaramenného ceresu, ověšeného baňkami a jinými ozdobami. To vše je 
vyrobeno z hmoty podobné našemu Moduritu, nebo z hlíny a hlavně pestře 
obarveno. Kdyby to nebyl projev lidové religiosity (což tvrdí autorka), byl by to 
suvenýrový kýč (4 ukázky). 



       Mammillaria meissneri (= podle bývalého ředitele botanické zahrady v Baselu) 
má válcovité, silně odnožující tělo, až 13 cm vysoké o Ø až 7 cm, tvoří mnohohlavé 
skupiny. V axilách má dlouhou žlutobílou vlnu, z areol roste 16 - 22 jemných, 
bělavých, krajních ostnů a dva střední, silnější. Jeden míří vzhůru, druhý dolů, jsou 2 
- 8 mm dlouhé, světle hnědé s tmavší špičkou. Květy ve věnečku kolem temene mají 
trychtýřovitý tvar, jsou asi 15 mm dlouhé a široké, tmavě karmínové se žlutobílou 
bliznou. Roste na několika mexických lokalitách v nadmořské výšce 1800 – 2000 
metrů na silně kamenitých půdách nebo  na vápencovém štěrku. Pěstování je velmi 
snadné, substrát má obsahovat hlínu, vápenec a trochu humusu. Stanoviště 
slunečné, v době růstu pravidelně zalévat, zimovat suše, pak snese teploty kolem 5 
°C. Množí se hlavn ě odnožemi, ani výsev semen není obtížný ( 2 snímky).  
       Pierrebraunia brauniorum (= podle objevitelů - manželů Braunových) byla 
popsána roku 1999 Estevesem v KuaSu. Sloupovité tělo je 30 - 70 cm vysoké, 7 - 8 
cm silné, odnožuje od spodu. Má světle žlutozelenou pokožku, matnou, místy jsou na 
ní šedobílé skvrnky. Žebra jsou 4 - 5 o výšce a šířce cca 3 cm. Kulaté areoly o Ø 5 
mm kryje šedá plst, ve stáří vzájemně splývají do podoby pásu s pektinátně 
postavenými, rovnými, jehlovitými trny. Krajních je na areole 5 - 6,  jeden střední je 
až 3 cmm dlouhý, všechny jsou zpočátku rezavé, pak žlutohnědé. Postranní 
pseudocefálium se skládá ze shluku areol, z nichž roste chomáč chlupů. Ty jsou při 
bázi kaštanově hnědé, ke konci  šedobílé. Mezi nimi jsou bílé, až 6 cm dlouhé vlasy, 
kolmo odstávající od těla. Květy otevřené jedinou noc a opylované kolibříky jsou 
masité, sytě růžové, 3 cm dlouhé, trubkovitého tvaru, korunka při rozevření má Ø až 
2,5 cm. Pochází z pohoří Sierra do Espinhaco v brazilském státě Minas Gerais, ale 
zřejmě roste o jinde v této neprobádané oblasti. Pěstitelských zkušeností s tímto 
kaktusem je zatím málo. Na vlastních kořenech roste pomalu a často uhnívá. 
Naroubované odnože však kvetou již po několika letech, ovšem roubování 
komplikuje hlenovitý sekret vytékající z poraněných cév řezné rány. Snadnější je 
roubování malých semenáčků na jusberta. V létě vyžaduje bohatší zálivku a občasné 
přihnojení. Vegetace u nás trvá ještě v prosinci, rostliny jsou tak ohroženy časnými 
mrazy a delším poklesem teploty pod 10 °C (dva sním ky). 
       Na deseti stranách je slovem i obrazem zachyceno květenství rodu Yucca. 
Tvarem, barvou a velikostí květů patří juky k nejpodivuhodnějším rostlinám. Obvykle 
vyrůstá osa květenství v podobě laty nebo hroznu ze středu růžice listů. U některých 
druhů (např. Yucca declinata, filifera nebo potosina) však květní osa vyrůstá z boku. 
Schopnost kvést nastává u tří- a víceletých rostlin. Podle počasí bývá květ rozevřen 
až 5 dnů, jednotlivé květy se však rozvíjejí postupně, od nejníže uložených po 
nejvyšší. Celé hroznovité květenství zdobí rostlinu čtyři i více týdnů. Výška květenství 
závisí u juk na jejich druhu. Např. u Yucca brevifolia téměř nepřevyšuje  listovou 
růžici, ale u Yucca elata může vrchol květní osy dosáhnout výšky přes 2 m. Po 
odkvětu juky na rozdíl od agáve nehynou, ale tvoří odnože buď z kořenů, nebo okolo 
odumřelé květní osy. U rostlin kvetoucích v Evropě je k získání plodů a  semen nutné 
umělé sprášení pylem z jiného květu, nejsou zde přirození opylovači. Hlavní náplní 
článku je však vypracování jakéhosi systému členění juk podle typu hroznovitého 
květenství. Tato botaniky jistě oceňovaná práce je však pro pěstitele - laika těžko 
záživným soustem. Na 14 nákresech a snímcích tři autoři (T. Boeuf, S. Weissbeck, 
K. Horn) představují podklady pro předložený systém. 
       Jeden z nejhezčích druhů rodu Sedum je Sedum hintonii. Pochází z pohoří 
Sierra Madre del Sur v mexickém státě Michoacan. Jeho modrozelené masité listy 
protáhle vejčitého tvaru poskládané do nevelkých růžic, mají na povrchu hustý 
„kožich“ světlých vlásků a tvoří nápadné, téměř bílé skupiny. Bílé květy o Ø 10 mm 



se v našich podmínkách objevují již počátkem jara a vydrží velmi dlouho. Snadno se 
množí odnožemi, které za několik málo let vytvoří velké skupiny. Potřebuje hodně 
slunce a velmi opatrnou zálivku. Dobře snáší suché zimování při 5 °C, p ři teplejším 
zimování je nutná slabá zálivka (4 snímky). 
       Také další článek tohoto Vánočního čísla KuaSu je vyšperkován 12 krásnými 
snímky celkem běžných kaktusů, které dokumentují postupný rozvoj sbírky od 
okenního parapetu až po velký skleník s pařeništi. Autor sice tvrdí, že sbírá 
mamilárie, ale na snímcích není ani jedna. 
       Huernia clavigera není ve sbírkách běžná ač je známá víc jak 100 let. Pochází 
ze severní a západní oblasti Kapska v Jihoafrické republice. V kultuře roste jako na 
prst tlusté, čtyř- až pětihranné články poléhavého keříku se značně vyčnívajícími 
bradavkami. Květy o Ø 5 cm jsou slámově žluté s velmi četnými červenohnědými 
skvrnami, takže na prvý pohled jsou tmavě hnědé a mají jen slabě zřetelný  středový 
val. Korunní lístky jsou hustě posety chloupky. Vykvétá koncem léta, květ vydrží i 
několik týdnů. Potřebuje přistínění, dostatek vody a živin v době vegetace, roste 
v běžné půdě pro kaktusy. Zimovat v suchu při 8-15 °C. Tento rod bývá často 
napadán vlnatkou, proto častější kontrola rostlin, zvláště zakoupených v obchodech, 
je nezbytná  (snímek kvetoucí rostliny). 
 
MUDr. Vladimír Plesník 
 
 
 
 

Drobni čky 
 
♣  Kaktusáři - členové německé, rakouské a švýcarské kaktusářské společnosti 
volí každoročně Kaktus roku. V dnešní záplavě voleb různých Miss je to úlevná 
změna. V roce 2009  zvolili kaktusem roku Selenicereus grandiflorus,  známý též pod 
přiléhavým názvem „Královna noci“. Laická veřejnost často ani netuší, že jde o 
kaktus a zná jen z obrázků a doslechu jeho velký, nádherný a voňavý květ. Kaktusáři 
se těší, že propagací Královny noci získají nové zájemce o kaktusy a nové členy 
svých organizací, které stejně jako u nás, rozhodně netrpí nadbytkem mládeže. 
 
♣   Ženevská sbírka sukulentů uspořádala v 1. čtvrtletí roku 2009 výstavu pod 
názvem „Země živých kamenů – sukulenty jižní Afriky“. Téměř třetina (asi 3800 
druhů) ze 12 380 známých druhů sukulentních rostlin roste v oblasti Namibie,  
Botswany, Lesotha, Svazijska a Jihoafrické republiky. Výstava návštěvníkům 
přiblížila způsob, který umožňuje rostlinám přežívat a množit se přes nedostatek 
vody, dlouhé sucho, žhnoucí slunce a rozpálenou zem. Ukázky zahrnovaly i ty 
nejmenší, jen několik centimetrů velké druhy i větší a velké sukulenty a xerofyty. 
Pochopitelně dvacetimetrové baobaby vystavovány nebyly. Pozornost upoutaly 
ukázky kořenových systémů různých sukulentů, stejně jako mechanismy střádání  
vody v těle a listech. Zvolený termín výstavy umožnil také předvést různé sukulenty 
v květu. Největší obdiv sklidil\y kvetoucí aloe. U příležitosti výstavy vyšel 13. sešit 
časopisu „Sukkulentenwelt“, jeho obsah byl také zaměřen na sukulentní rostliny jižní 
Afriky.  
 
MUDr. Vladimír Plesník 



Recenze 
 
Ingo Breuer: The Genus Haworthia (book 1) 
Vydalo: Alsterworthia International, UK, 2010, měkká vazba bez přebalu, 295 x 210, 
anglicky, 86 stran, 480 barevných fotografií, 19 map, ISBN 978-0-9552726-7-7, cena 
1370 Kč. Zdroj v ČR: www.palkowitschia.cz  
 

Začátkem letošního roku se u specializovaných prodejců objevila nová 
publikace pojednávající o rostlinách rodu Haworthia. Rostliny, které jsou zahrnuty 
do rodu Haworthia, patří již po mnoho desetiletí k populárním stálicím ve sbírkách 
nekaktusových sukulentů a byla o nich napsána nejedna stať i kniha.  

Útlá knížka německého autora na pěti úvodních stranách uvádí problematiku 
samotného rodu, objasňuje agregace v rámci rodu, shrnuje výskyt rostlin v přírodě a 
souhrnně předkládá nově provedené změny v taxonomii rodu Haworthia. Nechybí ani 
seznam literatury. Následují popisy jednotlivých sekcí a jejich zástupců. Je uvedena 
mapka výskytu (zde bych ocenil vložení rastru koordinát) a tabulkově jsou uvedeny 
jednotlivé sběrové položky včetně fotografie každé uvedené rostliny jako celku. 

Publikaci bych zařadil do oblasti literatury naučné, dokumentační. Texty jsou 
strohé, valná většina z téměř pěti set snímků má rozměry přibližně 45 x 42 mm, kdy 
množství snímků jistě postačí odborníkovi k dokumentaci dané sběrové položky. Pro 
širokou laickou veřejnost je využití těchto údajů, a tedy i celé knihy, poměrně 
omezené. Kniha je určitě přínosem v mapování jednotlivých taxonů a jejich variability, 
ovšem doporučil bych ji výhradně specialistům, kteří se zaměřují právě na tento rod. 
Ostatní čtenáři by hodnotu díla patrně plně neocenili. 
 

      



Grzegorz F. Matuszewski, Stanislaw Hinz: Thelocactu s 
 

Vydal: Kontynenty Dariusz Raczko, PL, 2011, tvrdá vazba bez přebalu, 245 x 176, 
polsky/německy, 284 stran,  267 barevných fotografií, 8 distribučních mapek, ISBN 
978-83-932646-0-5, cena 600 Kč. Prodej: www.kaktusovo.com  
 

Horkou novinkou je publikace polských autorů, která se podrobně zabývá 
rodem Thelocactus. Oba autoři mají dokonalé předpoklady se k tématice fundovaně 
vyjadřovat: hlavní autor je známý cestovatel, botanik a badatel v terénu, spoluautor je 
známý na poli pěstování kaktusů. Úvodní kapitoly se zaobírají obecným přiblížením 
rodu a seznamují čtenáře s oblastmi výskytu jednotlivých zástupců rodu. Výskyt je 
pro názornost vyznačen v přehledných mapkách. Následuje popis krajiny typické pro 
růst telokaktusů. Dobře a srozumitelně je zpracována kapitola dokumentující 
morfologii rostlin, kdy REM snímky semen lze považovat za samozřejmost, ovšem 
vyzdvihl bych preciznost a kvalitu snímkování květů a řezu květů. Následující kapitola 
pojednává o historii jednotlivých popisů a tabulkově srovnává dělení rodu na druhy 
s ohledem na významnější autory (Britton a Rose, Backeberg, Anderson, Mosco a 
Zanovello, Hunt). Jako velmi přínosnou hodnotím stať, ve které autoři objasňují své 
vlastní badatelské postupy. Tedy vysvětlují, které parametry jednotlivých částí rostlin 
byly určující a jaké z pozorování vyvodili závěry. Stěžejní část knihy samozřejmě 
tvoří kapitoly pojednávající o jednotlivých taxonech. Jsou zde uvedeny všechny 
nezbytné údaje, jako jméno, autoři popisu a datum, literatura, synonymie, typ, 
latinská diagnóza a její překlad a popis jednotlivých rozlišovacích znaků. Obsáhlá je 
vždy i kapitola týkající se vlastních poznatků autorů o dané položce. Vše je navíc 
zdokumentováno vysoce kvalitními fotografiemi rostlin z mnoha nalezišť. V závěru 
knihy je kapitola o pěstování, je uveden seznam použité literatury a seznam polních 
čísel s lokalitami od vybraných sběratelů.  

Kniha je jednoznačně velmi kvalitním a vysoce odborným dílem. (Jedinou, byť 
nepatrnou, výtku mám k volbě německého jazyka. V případě dvojjazyčných publikací 
bývá standardem, že vedle mateřského jazyka autorů je téměř výhradním odborným 
jazykem angličtina). V oblasti monografií vydaných v poslední době, které se zabývají 
mexickými kaktusy, jen stěží najde recenzovaná monografie konkurenci. A jelikož 
cena knihy je více než příznivá, myslím si, že v brzké době bude celý náklad 
rozebrán. Knihu lze vřele doporučit všem milovníkům mexických rostlin. 
Roman Štarha, starha@tiscali.cz 
 
 
 

Z kapsá ře starého kaktusá ře – 27. 
 
4 . . . 40 . . . . 400 . . . . . ? 

Ne, nejde o rafinovanou maturitní otázku, ani o další tajemnou šifru Mistra 
Leonarda. Chci touto posloupností čísel aspoň velmi krátce připomenout dnes již 
40letou existenci našeho Ostníku. Prvých sto jeho čísel jsem měl jako redaktor od 
roku 1971 na bedrech já, v letech 1982-4 se redaktorování chopil ing. Jaromír 
Chvastek, a od roku 1985 řídí osudy Ostníku a pracuje na jeho zdokonalování pan 
Lumír Král.  

Domnívám se, že je nejen zajímavé, ale pro srovnání s dnešním obsahem 
vhodné aspoň heslovitě připomenout náplň výše uvedených čísel Ostníku. Vždyť kdo 
má to štěstí, že uchovává Ostník od jeho počátků, nebo vyniká tak mimořádnou 



pamětí, že si vybaví, o čem se psalo např. ve čtvrtém čísle Ostníku. Bez rozpaků 
přiznávám, že potřebné údaje jsem čerpal jednak z přetisku prvých 19 čísel Ostníku, 
o který se obětavě zasloužil pan ing. Rudolf Grym, jednak z diskety pořízené panem 
Králem, na níž jsou obsahy všech Ostníků do čísla 330. 

Čtvrté číslo Ostníku mělo dvě stránky a bylo psáno na přísně hlídané 
ormigové blány. Vyšlo v květnu 1972 na základě povolení tehdejšího cenzurního 
úřadu, dnes bychom řekli odboru kultury KNV. Hned úvodem stojí „Vydává ZO Svazu 
českých kaktusářů v Ostravě pro potřebu svých členů“. Začíná rubrikou „Z naší 
činnosti“, která dodnes tvoří páteř neoficiální kroniky dění v organizaci. Informuje o 
výroční schůzi, o 17 bodech plánu práce na rok 1972, z nichž zejména Akce semen, 
vedená př. Kohoutem, byla pozoruhodná tím, že co do rozsahu a výběru druhů byla 
nabídka semen nesporně v ČR nejbohatší. Na červnovou schůzi byl připraven 
praktický základ roubování (př. Gibl) a přednáška př. Ing. Wernera o gymnokalyciích. 
V září zahájí Malá škola Kaktusářů, jejíž náplň nahradila dřívější pěstitelské 
pětiminutovky na každé schůzi. Úspěch výstavy kaktusů v r. 1971 vedl výbor ZO také 
k pověření př. Bahounka a př. Polcera přípravou výstavy 1972. V seriálu „Pro 
pěstitele“ je probrána odpověď na otázku, zda skutečně existuje modře kvetoucí 
kaktus. Na základě poznatků o rostlinných barvivech (anthokyany, karotenoidy aj.) a 
o zvláštnostech látkové výměny u sukulentních rostlin, je modrá barva jejich květů 
velmi nepravděpodobná. (Ani po 40 letech nebyl tento závěr zpochybněn). Následuje 
seznam 9 sekcí SČK (mexiko-, gymno-, parodio-, noto-, fraileo-, mamilariofilů, a 
sekce háčkovitých mamilárií, echinocereusů a kristát), včetně jmen a adres jejich 
vedoucích. V závěru je nabídka zbytku nákladu Jubilejního sborníku, Adresáře a 
starších čísel časopisu Kaktusy, rozebrány už byly Fričiany. 

Čtyřicáté číslo Ostníku vyšlo v lednu 1976. Obsahovalo zkratku přednášky 
našeho hosta, pana Pechánka z Brna. Věnoval se tehdy hlavně 
echinofossulokaktusům, dnes známých pod lépe vyslovitelným jménem 
stenokaktusy. Dále se zabýval ještě tajemnější skupinou gymnokaktusů, z nichž už 
pro svůj název mi utkvěl v hlavě Gymnocactus mandragora. Po zveřejnění plánu 
přednášek v ZO SČK na rok 1976 následují informace ze Zpravodaje sekce 
mexikofilů. Tradičně pokračovalo publikování výtahů z časopisu Kakteen und andere 
Sukkulenten a pozoruhodných údajů o tehdy řadou neznámých faktů zahalených 
nalezišť kaktusů v San Juan Potosí. Seriál „Malá škola kaktusáře“ pokračoval 
výkladem o stavbě a složení semen, včetně instruktážních náčrtů. V závěru čísla jsou 
uvedeny adresy zahraničních kaktusářských firem a je tu i pokus o udržení 
pravidelné rubriky „Nabídka a poptávka“. 

Čtyřsté číslo Ostníku máte před sebou. Jeho obsah bude i pro mne 
překvapením, ale jak všichni známe Lumíra, bude opět vynikající. Zbývá však 
vyjasnit, co míním tím otazníkem v závěru nadpisu. Napsat, že jde o 4000. číslo 
Ostníku je příliš troufalé a vůbec, kdo z nás by se takového jubilea dožil. Přeji si však, 
aby se vždy našly obětavé osobnosti, které udrží vysokou úroveň Ostníku co nejdéle, 
i když my se na něj budeme dívat už z Věčných lovišť.  
MUDr. Vladimír Plesník 

 
 

OSTNÍK číslo 400 
 

Jak už jsem nastínil v březnovém čísle Ostníku, slaví tento náš zpravodaj 
významná jubilea. V březnu 1971 vyšlo první číslo a nyní vychází Ostník s číslem 



400. Kdo Ostník pravidelně odebírá, lehce si spočítá jak jsme se k tomuto číslu 
dopracovali. Vychází totiž každý rok 10. čísel. Zpočátku nevycházel zpravodaj každý 
měsíc, ale už druhý ročník vše napravil a kromě prázdnin vycházel každý měsíc. To 
že nevychází o prázdninách splňuje podmínku, že není periodický. Do vydávání 
Ostníku se zapojuje několik našich členů, ale nakonec vše zůstává na bedrech Dr. 
Plesníka, který shání blány (tehdy dobře hlídané), vše na psacím stroji napíše a ještě 
přinese a odnese z tiskárny. Při různých příležitostech bylo většinou o prázdninách 
vydáno mimořádné číslo Ostníku, takže nyní máme v květnu číslo 400.  

První ročníky vychází bez titulního loga, proto je vyhlášená soutěž o návrh 
loga pro Ostník. Sešlo se jen několik návrhů od našich členů, kde jednoznačně 
zvítězil návrh Ing. Otakara Horňáka. Tak získal Ostník roku 1974 typický vzhled, 
jehož logo nás s malými změnami doprovází dodnes. Měnil se jen název organizace, 
kroužku, klubu, podle toho, kam nás kaktusáře zrovna zařadili. První logo vydrželo do 
roku 1979, kdy nás z SČK šoupli do zahrádkářského Svazu – ČOZS.  
 

 
První logo Ostníku v letech 1974 - 1979 

 
Po dlouhých letech se mi nedávno dostal do rukou návrh loga, který vytvořil 

Ing. Rudolf Grym. Tento návrh názorně vysvětluje, jak vznikl název zpravodaje 
OSTNÍK. Jsou to většinou počáteční písmena několika slov, které mají dvojí význam. 
Grymův návrh loga se neujal, ale Horňákův znak kaktusu doprovází Ostník dodnes. 
 

 
Návrh loga pro Ostník od Ing. Rudolfa Gryma 

 
Po násilném převedení pod Národní frontu do ČOZS, se muselo automaticky 

roku 1979 změnit i logo Ostníku. V roce 1986 znak i nápis Ostník zůstal, změnily se 
informace v názvu organizace. Logo se opět mění se změnou názvu ČZS od března 
1986 a zůstává až do roku 1992, kdy končí éra pod zahrádkářemi. Od roku 1993 
vychází první číslo ve zmenšeném rozměru A5 v sešitové úpravě do března 1996. To 
už v nově registrovaném Klubu kaktusářů v Ostravě. Přechod na malý formát 
přinesla změna tisku, kdy nám přestali tisknout Ostník z blan a museli jsme přejít na 
psaní na stroji a tisknout formou kopírování. Od roku 1996 se začíná psát Ostník na 
počítači a vzniká několik grafických úprav. Při různých významných jubileích 
vycházejí mimořádná čísla, většinou s barevnou obálkou, ale i odlišným logem. 



 
Logo Ostníku v letech 1979 – 1986 

 

 
Od března 1986 se opět změnilo logo až do roku 1992 

 

 
Logo Ostníku v letech 1993-březen 1996 

 

 
Od dubna 1996 se v logu změnil typ písma do roku 2003 

 

 
Logo Ostníku v letech 2004 – 2009 upravené na počítači 



 
 

Barevné logo Ostníku vychází od roku 2010 (viz titulní strana) 

 
Během čtyřiceti let se logo Ostníku změnilo několikrát, ale původní znak 

v podstatě zůstal. Doufám, že zůstane i nadále a budeme se s Ostníkem setkávat 
ještě hezkou řádku let, třeba za deset let při čísle 500. 
 

Lumír Král 
 
 
 

Botanická zahrada v Košicích 
 

Ing. Chvastek mě požádal, abych jej zastoupil v sobotu 2.4.2011 s přednáškou 
v Košicích. Jelikož měl mít přednášku o Argentině, tak jsem zvolil stejné téma se 
zaměřením na Patagonii. Kaktusáři v Košicích se scházejí v sále Přírodovědecké 
fakulty UPJŠ, kde je nainstalovaná promítací technika a její součástí je i Botanická 
zahrada. Předsedou KK v Košicích je pan Olda Novák, který neplánovanou změnu 
uvítal. Olda Novák pochází ze Zlína, čtyři roky pracoval v Ostravské televizi a když se 
zakládalo televizní studio v Košicích, tak odjel pomáhat toto studio rozjet. Nakonec 
se v Košicích usadil natrvalo. Ještě dnes natáčí pro televizi pořady o krásách přírody. 

Na přednášku se sjeli kaktusáři nejen z Košic, ale i ze vzdálenějších míst jako 
Spišská Nová Ves, Rožumberok, Liptovský Mikuláš, Žilina či Vrútky. Během volného 
času před přednáškou a po ní, jsme navštívili skleníky Botanické zahrady. Po  panu 
Hečkovi převzal starost nad sbírkou, mladý kaktusář Filip, který dal celou kolekci 
rostlin Botanické zahrady do skvělého stavu. 
 

     
Skleníky pro veřejnost v Botanické zahradě v Košicích s milým průvodcem Oldou Novákem 



Podívali jsme se do míst určené k prohlídce, ale i do skleníků, které nejsou 
přístupné pro veřejnost. Krátce lze říct, že Botanická zahrada v Košicích je velmi 
pěkná a jistě si zaslouží větší pozornost. Proto bychom měli v příštím roce do Košic 
podniknout zájezd a Botanickou zahradu si pořádně prohlédnout. Po cestě je několik 
pěkných sbírek známých kaktusářů, tak co vy na to? Děkuji organizátorům za 
příjemně strávený víkend.         
 
Lumír Král 
 
 
 
 

Roubování kaktus ů 
 

Nejsem zrovna zastáncem roubování kaktusů, ale někdy je to prosně nutné, 
zvláště pro záchranu vzácných druhů, rychlé namnožení novinek apod. Když jsem 
byl loni s přáteli z Německa u pana Potyky, požádali jsme ho, aby nám ukázal jak 
roubuje kaktusy. Ochotně zasedl za svůj pracovní stůl a pustil se do práce. Vznikl tak 
seriál obrázků, které názorně ukazují jak si s roubováním kaktusů poradil. K tomuto 
seriálu není třeba ani žádný komentář, obrázkový návod nám možná řekne více než 
dlouhé psaní. Konec konců, to si můžete klidně přečíst ve starších číslech Ostníku a 
v budoucnu se k tomuto tématu určitě ještě vrátíme. Tak tedy jdeme na to, nejprve 
seřízneme podložku, pak roub, přitáhneme gumičkou a je to hotovo. Zkuste to také! 

 

        
 

        
 



        
 

        
 

        
 

        
 



Naši jubilanti 
 

V minulém dubnovém čísle Ostníku chyběl mezi jubilanty náš dlouholetý člen 
Ing. František Brada , který oslavil významné životní jubileum. Okamžitě bych to 
chtěl napravit a omluvit se za opožděné blahopřání. Ani nevím jak dlouho Ing. Brada 
pěstuje kaktusy, ale určitě velmi dlouho. Já si jej pamatuji už ze sedmdesátých let, 
kdy docházel do porubské kaktusářské organizace, v které byl veden jako člen. I po 
sloučení obou Klubů, dochází na kaktusové schůzky pravidelně, zúčastňuje se 
prakticky všech našich akcí od výstav kaktusů, setkání kaktusářů v Pobeskydí, 
zájezdů či dalších výletů za kaktusy. 
 

     
                       Ing. František Brada                                                        Otakar Potyka 
 
 

Stále vitální pan Otakar Potyka st.  oslaví koncem května 75 let. Jeho 
pěstitelské umění nemusím dvakrát představovat, prostě umí. V předcházejícím 
příspěvku je ukázka jak snadné je roubování v podání našeho jubilanta. Není to však 
jen roubování, ale veškeré pěstitelské úkony v podání Oty mají skvělé úspěchy. 
Výsevy zvládá, jak se říká, levou rukou. Vzácné rostliny nebo novinky dovede rychle 
namnožit a rozšířit mezi kaktusáře. To co běžně roste 3-4 roky, dovede svými kouzly 
Ota namnožit za jeden rok. Proto se jeho výpěstky často objevují na našich 
výstavách, ale i při jiných příležitostech jako je výstava Flora Olomouc, kde získal 
několik ocenění a další kaktusářské akce. Pravidelně dochází na naše schůzky i se 
svým synem Otou mladším. Kromě pěstování kaktusů se věnují také ve větší míře i 
pěstováním jiných sukulentů, popřípadě i dřevin či jiných zahradních rostlin.  

Přejeme našim oslavencům do dalších let hodně zdraví, štěstí a více radostí 
než starostí se svými oblíbenými rostlinami, aby jim jejich neutuchající elán ještě 
dlouho vydržel a rostlinky nádherně kvetly. 



Nabídka, poptávka 
 

Ze zdravotních důvodů se prodá sbírka kaktusů známého pěstitele Leoše Gaje z Opavy. Než 
odešel do důchodu, pracoval na NH v Ostravě a často zde navštěvoval kaktusářské akce. Jeho 
výpěstky byly vždy ozdobou výstav v KK Opava, Poruba, ale i v Ostravě. Ve sbírce se vždy objevovaly 
novinky, které dovedl rychle namnožit. Informace o prodeji poskytne na schůzce Ing. Jaroslav Vích 
nebo Bedřich Lichý. 
 
 
 

Informace 
 

--- 6.6.2011 přednášku o cestě po Mexiku představí pan Andrzej Wandzik 
--- 6. - 8.5. setkání kaktusářů v Polsku, městečku Rogowie, kousek od Bohumína 
--- 20. - 22. 5. 2011 – XVI. Otevírání kaktusové sezóny ve Dvoře Králové n. L. 
--- 28. - 29. 5. 2011 – dvoudenní zájezd do sbírek v Polsku 
--- 1. - 3. 6. 2011 – výstava kaktusů ve Stanici přírodovědců 
--- 24. - 26. 6. 2011 – Kaktusy v Pobeskydí 2011 
 
--- Schůzky pěstitelů kaktusů a jiných sukulentů s promítáním obrázků a přednáškou se konají 
každé první pond ělí v m ěsíci  (mimo letních prázdnin) v 17. hodin, ve Stanici p řírodov ědců v 
Ostrav ě-Porub ě (Čkalova ulice, u zimního éstadionu). 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     
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