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Humorné historky ostravských kaktusá řů 
 

V Ostníku čísle 399. z dubna 2011, si MUDr. Vladimír Plesník v Kapsáři starého kaktusáře - 
mimořádné číslo posteskl, že by to chtělo více ohlednutí do minulosti, což trochu přiblížím 
v humorném duchu, tak jak se věci stály. Příběhy nejsou smyšlené, staly se konkrétním členům a 
pokud vím, tak se na ně stálé vzpomíná. Pokud některé osoby budou jmenované, tak ať to také 
vezmou s humorem a nebudou podávat trestní oznámení apod.  

Minule jsem psal o Luboši Poláškovi, jak  rouboval jusberty na jusberty a podnož řezal pilkou 
na železo. Dnes se v krátkosti podíváme k již nežijícímu členu panu Polcerovi. Bylo dobrým zvykem, 
že před koncem roku členové ukazovali své diapozitivy a úlovky. Pan Antonín Polcer již ve starším 
věku, ale neustálé velmi agilní se také chtěl pochlubit kaktusy na skalce jako začínající kaktusář-
fotoamatér. Tehdy jsme však viděli hromadu zeminy s velkými kameny a pestrou přehlídku domácích i 
venkovních papučů různých vzorů, ale na kaktusy již místo nezbylo. Tehdy o tom vtipně informoval 
MUDr. Vladimír Plesník v Ostníku. 

Dříve bývaly potíže sehnat a koupit vhodné květináčky. Vše vyřešila doba. Sbíraly se nádobky 
od Solviny z umělé hmoty a různé plechovky. Pan Bahounek jich měl velké množství, tak jsme asi v 5 
- 6 jezdili k němu do skleníku přesazovat. Nikdy se nepil alkohol, ale bylo to vždy velmi přátelské. Z 
Bruntálska vozil pan Bahounek s přáteli tuf, dnes by ekologové šíleli. Když to skončilo, tak jsme udělali 
akci antuka. Půjčil jsem si v práci nákladní auto S5T a ve třech jsme jeli do cihelny Hrachovec u 
Val.Mezu. V cihelně vše bylo domluveno a když jsme přijeli, tak pan Bahounek řekl, že prach vozit 
nebudeme. Řekl, že budeme brát osmičku, protože šestka je na oko jemná, tak jsme antuku přesévali 
přes síto, pytlovali, nakládali na auto a když jsme skončili, tak prachu byla jedna lopata. Po příjezdu do 
Ostravy jsme ještě vše rozváželi a skládali z auta. Cítili jsme se jako Venclovský, po překonání kanálu 
La Mance. Jednou mě pan Bahounek požádal, jestli bych mu v Dřevohosticích  neudělal obklady, že 
by se tam v důchodu chtěl usadit. Vyhověl jsem mu a sledoval jeho rozpravy ze sousedem. Nekřičel, 
mluvil potichu a klidně. Přinesl složku s papírem formátu A4, kde bylo 9 kulatých razítek. Já jsem ho 
podezříval, že to má nějaký zápis ze schůze z podniku. Pak tiše řekl: Pane sousede, máte 
v sousedství mé zahrady stěnu stodoly, musím Vás upozornit, že mám vyřízené potřebné věci a 
zahradu budu upravovat. Vaše stěna se mi naklání do zahrady, jsem ochoten Vás tady teď pustit, 
postavit lešení, v opačném případě nasadím kolem stěny „psí víno“ a ta stěna Vám pak v brzké době 
spadne, tak si to pojistěte. Za 45 minut odjíždím, tak mi řekněte jak jste se rozhodl. Děkuji. Za 45 
minut přišel, soused už čekal u plotu a řekl: já bych to omítnul, ale nemám peníze. S tím se v dobrém 
rozešli. Jak to celé dopadlo jsem se neptal. Pan Vladimír Bahounek brzy zemřel na infarkt a myslím, 
že to byl takový ostravský Menšík mezi kaktusáři. 

Jak je zrádné dostat od kolegy kaktus na Mikulášské, o tom svého času vyprávěl ing. Kudrýs. 
Když se přestěhoval, začal stavět skleník. Na Mikulášské tehdy dostal Hageocereus, výšky asi 100 – 
120 cm. Vím, že tehdy byl rád, že ve skleníku bude mít rostlinu, kterou nebude možno přehlédnout, 
ale to ještě nevěděl, co mu následující večer nastane s přepravou rostliny do Bártovic. V Ostravě u 
Evangelického kostela přestupoval na autobus do místa určení. Bohužel tělo nechtělo poslouchat a 
tak Karel v přilehlém Husově sadě hledal neosvětlené místo kde by se schoval. V jedné ruce aktovku 
a v druhé kaktus, z jedné strany budova policie, z druhé strany dobře osvětlený sad a nízké keříky. 
Nakonec na poslední chvíli, kdy mu už bylo všechno jedno, našel potřebný prostor, který ho chránil 
před všemi zraky, tehdy Karel řekl, že tak se ještě nezapotil, ale nakonec všechno dopadlo dobře. 
Kaktus i ze vzpomínkami byl doma a prosba pro příště, ať mu nikdo nedává takové velikosti rostlin, že 
přeprava je pak doslova o život. 

Zde bych chtěl požádat všechny členy, kteří mají v paměti patřičné zážitky, aby se přihlásili a 
zaslali staré kaktusářské historky redaktorovi. 
 

Ještě osobní vzkaz všem kaktusářům: V době od 1.4.2011 do 12.7.2011 jsem 
byl hospitalizován ve FNsP v Porubě za celou dobu mě několikrát navštívil Lumír 
Král, aby mi poreferoval o klubovém dění apod. Chtěl bych proto poděkovat všem, 
kteří mi poslali pozdravy a vzpomněli si na mne, také p. Králi za jeho návštěvy. 
Situace dopadla tak, že mimo potíží se srdcem, plícemi, ledvinami, úrazu na nohách 
jsem zůstal na invalidním vozíku a po mozkové mrtvici návrat do minulého stavu 
bude ještě oříšek a cesta na dlouhé lokte. Děkuji všem za podporu.  
 
Milan Tůma 
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Kakteen und andere Sukkulenten č. 6 / 2009 
 
       Květy sulkorebucií mají zvláštní barevné kouzlo. Na titulní stránce je snímek 
kvetoucí Sulcorebutia krugerae  s velkými květy, jejichž petály jsou na rubu až 
karmínové, na líci přechází  červená barva  směrem do středu květu v oranžovou, až 
sytě žlutou. Vyobrazená rostlina má také divoké vytrnění s nápadně silnými, tmavě 
hnědými středními trny. 
       Kanárské ostrovy byly již několikrát doporučeny zájemcům o sukulenty a 
kaktusy. Tentokrát předvádí A. Hofacker na 16 snímcích sukulentní flóru sopečného 
ostrova La Palma, charakteristického  vysokými (až 2426 m) horami se sráznými 
stěnami a hlubokými, úzkými údolími. Návštěvník se musí vybavit mimo dobré 
kondice také dobrými pohorkami a zásobou pitné vody. Na snímcích jsou krásné 
aeonia : drobné A. spathulatum, modře ojíněné A. davidbramwellii, na slunci do 
oranžova se barvící  A.nobile, dále endemit A. canariense var. palmense s masitými, 
lepkavými listy, nebo jen ve stínu rostoucí Aichryson laxum, na vlhkých lokalitách 
roste Greenovia diplocycla, při pobřeží velké porosty Euphorbia canariensis, E. 
balsamifera, místy též Senecio kleinia a opuncie.  
       Pod českým názvem „čeleď smldincovitých“ si vskutku málokdo představí 
hospodářsky významné a na pohled atraktivní rostliny z Jižní Afriky a z Mexika. 
Sukulentářům známější z osmi rodů této čeledě je rod Dioscorea , po staru 
Testudinaria . Vyznačuje se velkou stonkovou hlízou mající na povrchu silnou, 
nápadně rozbrázděnou kůru. V době vegetace vyrůstají z ní plazivé šlahouny 
s opadavými listy a malými, nevzhlednými dvojdomými květy. Některé druhy a jejich 
kultivary pěstují domorodci jako významnou potravinu a léčivo.. Například v Číně jsou 
tzv. bramborové yamy (D. esculenta, D. batas), mající až 2 metry dlouhé, tlusté hlízy, 
významnou složkou potravy venkovanů. Lidové názvy „africká sloní noha“, nebo 
„želví krunýř“, vystihují podobu hlízy. Sběratele zajímají hlavně čtyři druhy, jejichž 
hlízy rostou z větší části, nebo zcela, na povrchu půdy. Dioscorea  elephantipes , 
domovem v jižní Africe (provincie Kapsko), je největší z celého rodu. U starých rostlin 
mívá hlíza téměř metrový průměr a váží až 250 kg, říká se jí „chleba Hotentotů“. Kůra 
na povrchu polokulaté hlízy je členěná do nepravidelných čtyřúhelníků, mezi nimiž 
jsou hluboké rýhy. V Kapsku také rostoucí Dioscorea hemicrypta má hlízu (kaudex) 
uloženou převážně pod zemí. Ta může mít průměr až 50 cm, je však vyšší než širší, 
proto nezabírá tolik místa. Stonky vyrůstají z několika míst hlízy, listy jsou 
modrozelené. Ze Zimbabwe pochází Dioscoea sylvatica . Má hrbolatou hlízu o 
průměru až 60 cm s kůrou hladkou, nebo různě rýhovanou, z velké části bývá 
uložena v zemi. Dioscorea mexicana  z Mexika tvoří nadzemní hlízu, lišící se od D. 
elephantipes plochým tvarem o průměru až 90 cm. Každý rok z ní vyráží silný několik 
metrů dlouhý stvol, nesoucí hezké, až 15 cm dlouhé listy. Je důležité rozlišovat druhy 
pocházející z jižní Afriky od mexických. Jihoafrické rostou u nás v zimě, v době 
našeho léta mají vegetační klid, kdežto D. mexicana roste v Evropě během léta. Tyto 
rostliny lze nejlevněji získat výsevem poměrně často nabízených semen, které však 
slabě klíčí. Růst semenáčků  je pomalý, cca 1 cm za rok, takže kdo chce se dožít 
pěkného kaudexu, musí s pěstováním začít v útlém mládí, nebo mít obětavé rodiče a 
prarodiče. Některé druhy se množí odřezky, neví se však zda vytvoří hlízu. Koupě 
větších importů je riziko. Jednak jsou velmi drahé, jednak zpravidla už nezakoření a 
zahynou. O všech druzích platí, že mají výrazné obdob vegetačního klidu. Jeho 



začátek signalizuje hnědnutí a opad listů. Je třeba odříznout stonek těsně nad hlízou 
a silně omezit zálivku. Po několika týdnech až měsících vyrazí z hlízy nový stvol, 
mírně zvýšíme zálivku (spodem !), během vegetace jednou týdně přidáme do zálivky 
malou dávku plného hnojiva. Přísně dbáme na to., aby se do rýh kůry nedostala ani 
kapka vody, která je nejčastější příčinou vzniku hniloby zejména D. mexicana. 
Osvědčeným substrátem je čistá pemza, která má krýt i obvod kaudexu, odkud také 
rostou kořeny. Hlízu je třeba stínit před sluncem, výhony vyvazovat na podpůrnou 
konstrukci. Teplota v zimě nemá klesnout pod 14 °C, zimování v pokoji je možn é za 
předpokladu dostatečného prostoru a o málo vydatnější zálivky. Deset snímků 
ukazuje svébytnou krásu uvedených dioskoreí. 
       Coleocephalocereus diersianus  byl popsán roku 1988 a nazván podle prof. 
Dierse, botanika Kolínské univerzity. Sloupovité tělo se směrem k temenu kyjovitě 
zesiluje, u báze zřídka obráží, je až 145 cm vysoké při Ø 6 - 9 cm. Trojúhelníkovitá 
žebra (8 - 19) kryje lesklá tmavě zelená pokožka, na hranách jsou hustě nahloučeny 
areoly s bílou plstí, nesoucí jehlovité trny rezavě hnědé až černé barvy o délce 4 - 20 
m. Po straně temene vzniká cefálium 2 - 5 cm široké, vyplněné tmavě červenými až 
černavými, 3 cm dlouhými štětinami, které prorůstají bílou vlnou. Trychtýřovité noční 
květy jsou až 5 cm dlouhé a 3 cm široké, světle žluté. Známé je jediné naleziště 
v pohraničním pásmu Spirito Santo státu Minas Gerais v Brazílii. Roste na 
„cukrových homolích“ z ruly a žuly ve výši kolem 500 m. Importy uřezaných hlav jsou 
velmi choulostivé, špatně koření a hnijí. Množí se výsevem, semenáčky je vhodné 
roubovat. Teplota v zimě nesmí klesnout pod 10 °C (2 snímky). 
       Micranthocereus polyanthus  (= s mnoha květy) má vzpřímené, sloupovité 
tělo u báze slabě odnožující, až 1,25 m vysoké, až 5 cm silné, kryté hustým porostem 
bílých vlasů a štětin. Až 20 plochých žeber nese na severozápadní straně 
pseudocefálium s řídkou, bílou vlnou. Na starých areolách u báze mohou být až 10 
cm dlouhé štětiny zlatožluté barvy, mladší areoly mají  3 - 7 středních a 20 - 30 
krajních trnů. Jsou jehlovité, odstávají od těla, 2 – 3 cm dlouhé, žluté až narudlé. 
V pseudocefáliu součastně rozkvétá 30 - 40 menších (1,6 – 2,0 cm) růžových květů s 
tmavšími sepály a uvnitř s petály krémové barvy. Pochází z brazilského státu Bahna, 
kde roste na kamenitých půdách s v křemičitých štěrcích u Caitité ve výškách 800 m. 
Množí se výsevem, na vlastních kořenech roste pomaleji, roubování urychlí vývoj a 
bohatství květů. Teploty při přezimování nemají klesnout pod 10 °C.  
       Jeden z nejhezčích má být Melocactus alex-bragai , vyznačující se téměř 
bílými trny, béžovým cefáliem a většími karmínovými kvítky. Pochází z okolí Iaçu 
v brazilském státě Bahia a už dříve byl neplatně popsán jako „Melocactus 
iacunensis“. Tento staro-nový druh se od jiných tam rostoucích melokaktusů snadno 
odliší, navíc jeho kultura není složitá. Dá se  proto čekat, že vyvolá velký zájem nejen 
specialistů na melokaktusy (6 snímků). 
       Dovolená kaktusářů na Kubě může přinést nečekaná překvapení. A. Mehwald 
se v letech 2006 a 2007 se vypravil s manželkou na návštěvu jedné z mála oblastí, 
kde bylo ještě možné najít původní flóru, včetně kaktusů a sukulentů – Holguín. 
Průvodcem byl pracovník místního muzea, .který znal lokality výskytu kubánských 
specialit – Melocactus holguinensis a Escobaria cubensis. Naleziště však byla 
poničena hurikánem Katrina a stavební činností při zvětšování  přístavu. Ve sbírkách 
jsou tyto kubánské kaktusy velkou vzácností, nechybí obavy z jejich vymizení. 
K fotografování rostlin na těžko přístupných kopcích využili ochoty kubánských 
mládenců, kteří při slézání strmých srázů mimo fotografií donesli i dva malé kaktusy. 
Později je určili jako mamilárii z okruhu mexického druhu Mammillaria 



magnimamma  a Mammillaria prolifera s hustými žlutými trny. Uvažují o tom, jak se 
mamilárie na Kubu dostaly (6 snímků). 
        Nákup malých semenáčků na burzách je někdy dobrodružstvím. Ze dvou 
jednoletých semenáčků Echinocactus grandis, vypěstovaných z importních semen 
z mexického Puebla se po 13 letech „vyklubal“ krásný ferokaktus, který měl 
v listopadu v temeni asi centimetrové poupě. Pěstitel jej přestěhoval do menšího 
vytápěného skleníku pro orchideje, kde v noci byla teplota 17 °C, ve dne 21 °C. Asi 
10 cm nad temeno dal 60 W lampu, kterou denně zapínal na dobu osmi hodin. Po 5 
týdnech se květ rozvil a bylo možné určit, že jde o Ferocactus recurvus . Je to velký 
pěstitelský úspěch, kvetoucí ferokakusy jsou v Evropě vzácné, postrádají  zde při 
podzimním období květu dostatek tepla a hlavně světla (snímek). 
       Seriál „Doporučené kaktusy a sukulenty“ zobrazuje a píše o: 
Austrocylindropuntia   sp. Baker   5 / 30 (kultivar z Anglie mající velké, nápadně 
karmínově-fialové (magenta) květy, je drobného růstu, bez trnů a glochid, ochotně 
kvete a spolehlivě roste v propustném, výživném substrátu. Vyžaduje slunce, zalít až 
jsou poupata dobře vyvinuta); Mammillaria tepexicensis  (z Mexika - Oaxaca, má 
poměrně malé, kulaté, neodnožující tělo s nápadnými červenohnědými, háčkovitými 
středními trny a velkými (1,5 cm) růžovými květy s tmavším středním pruhem. Množí 
se výsevem, polostín, propustný substrát, opatrná zálivka); Echinoceeus 
mapimiensis  (naleziště Coahuila, Mexiko, odnožující tělo vytváří trsy o Ø až 25 cm, 
má atraktivní nahnědlé, později bílé trny a hnědavě růžové květy. Výživný substrát, 
slunné a dobře větrané stanoviště, zimovat v naprostém suchu); Epiphyllum  
´Elfenbain´  (je výpěstkem firmy Haage. Květ o Ø až 14 cm barvy slonoviny se 
objevuje na rostlině pěstované v polostínu, ve výživném substrátu, přihnojeném 
plným hnojivem, stále mírně vlhkém. V zimě nemá teplota klesnout pod 10 °C, zem 
nesmí zcela vyschnout. Množí se řízky); Hoya pubicalyx ´Red Buttons´ (pochází 
z Filipin. Nové listy jsou načervenalé, pak zelenají a nesou bílé skvrnky. Téměř černé 
květy s červenou koronou jsou až 2 týdny otevřené. V létě se daří venku, chránit před 
úpalem, zalít po vyschnutí substrátu, hnojit, zimovat v teplotě nad 10 °C. Množí se 
řízky); Schwantesia ruedebuschii  (kosmatcovitý sukulent z nejsušších oblastí jižní 
Afriky a Namibie. Roste v trsech v písčitém substrátu a při velmi slabé zálivce. Má 
sytě žluté květy o Ø 5 cm, které se mohou objevovat během celého roku. Světlé 
zimováni, teploty kolem 10 °C, množí se semeny). 
       Časopis končí úvahou nad zaléváním kaktusů dešťovou vodou. Staří kaktusáři 
si jí velice cenili pro nízký obsah vápna a jiných minerálů, protože většina kaktusů má 
raději kyselejší vodu. Dokonce tvrdili, že dešťová voda vnáší do půdy „živiny ze 
vzduchu“, obsahuje látky zvláště vhodné pro rostliny, zejména voda z bouřkových 
lijáků je bohatá na dusíkaté látky. Dnešní poznatky chemiků však prokazují, že 
kyselost dešťové vody je dána sloučeninami síry, které jsou zvláště hojné v ovzduší 
měst a průmyslových oblastí. Je rozumné schraňovat dešťovou vodu až po několika 
hodinách trvání deště, kdy je už většina „špíny ve vzduchu“ odstraněna. 
 
MUDr. Vladimír Plesník 
 
 

 



Recenze 
 
Ch. Craib, J. J. Lavranos: The Bushman Candles 
 

Vydal: Penrock Publications, 2011, tvrdá vazba s přebalem, 320 x 250 mm, anglicky, 
192 stran, 206 barevných fotografií, 29 barevných a 10 černobílých kreseb, ISBN 
978-0-620-48677-4, cena: 2200 Kč, zdroj v ČR: www.palkowitschia.cz.  
 

Jednou větou bych mohl vyřknout definici publikace: The Bushman Candles je 
kniha věnovaná rostlinám rodu Monsonia (dříve Sarcocaulon). Ovšem nebylo by to 
přesné. Předchozí práce o sarkokaulonech (např. Moffett, R. O. The genus 
Sarcocaulon) se zaměřovaly především na čistou taxonomii. Recenzovaná kniha 
ovšem není ani taxonomickou revizí ani novátorským pohledem na okruh těchto 
rostlin. Jedná se o kompilaci založenou na studiu existující literatury a zejména dílo 
shrnuje výsledky polního výzkumu. V této knize jsou zdůrazněny odchylky v růstu i 
zkoumání rostlin v přirozeném prostředí, a to na základě rozsáhlé terénní práce 
autorů. Jsou zde uvedeny některé zajímavé a dosud neuveřejněné údaje o 
monsoniích, a to v každé kapitole týkající se daného taxonu. Zajímavé je například 
zjištění, že všechny monsonie rostou v oblastech se zvýšeným zemědělským 
využitím půdy, kdy pastva stád domácích zvířat kupodivu těmto rostlinám i prospívá. 
Jednak dobytek spásáním okolní vegetace umožňuje delší sluneční osvit rostlin a 
současně napomáhá šíření semen. Hlavní oblast výskytu je jihozápadní Namibie a 
severozápadní Richtersveld, kde rostliny využívají zejména mlhu a nikoli déšť – to je 
velmi podstatná informace pro úspěšné pěstování v kultuře. Další zajímavé terénní 
poznatky se týkají vztahu k monsonií k okolní vegetaci, resp. zjištění, že tyto rostliny 
rostou téměř vždy na holých místech.  

Kniha je poměrně rozměrná, což je jednoznačně z důvodu vytvoření 
dostatečného místa pro reprodukce akvarel Ellaphie Ward-Hilhorst, významné 
malířky převážně sukulentních rostlin. Kvalitní bílý křídový papír a dostatek prostoru 
kolem obrazů zvýrazní jejich estetickou krásu. Dále zde nalezneme kresby krajin od 
Bowena Boshiera a barevné kresby Gerharda Marxe dokumentující jednotlivé 
taxony. Precizní a velkoformátové fotografie krajiny i jednotlivých druhů poskytli Tim 
Harvey z Los Angeles a Connall Oosterbroek z Johanesburgu.   

Doposud nebylo publikováno mnoho informací o pěstování Monsonií ze 
semen. V závěrečných částech kapitol o jednotlivých druzích nalezneme úplné 
informace o půdním složení pro pěstování, zavlažování i dalších požadavcích 
klíčících rostlin. Zajímavá je rovněž část textu věnovaná využití monsonií 
v ekoturistice. Samostatnou kapitolou je pěstování rostlin v okrasných přírodních i 
keramických nádobách a jejich následná estetická hodnota. Kapitola je doplněna 
krásnými fotografiemi Elsy Young, které ukazují propojení řemeslného umu s krásou 
tvarů jednotlivých monsonií. 

Vytvořit si jednoduchý a jednoznačný závěr po přečtení a prohlédnutí 
publikace je opravdu těžké. Kniha vykazuje vysokou výtvarnou hodnotu, dokonalé 
kresby, malby i fotografie umocňují krásu rostlin, a tedy spíše bych práci řadil do 
kategorie knih uměleckých než ryze botanických. Publikace sice zpracovává všechny 
známé monsonie a čtenář nalezne jak popisy jednotlivých druhů tak i jednoduchý klíč 
k určování taxonů. Navíc v díle nalezneme důkladný popis stanovišť, pozorování 
proměn rostlin na nalezišti nebo překrásná vyobrazení krajiny i samotných rostlin.   
 

Roman Štarha 



Poznámkový notes 2011 – 3.  
KL deník z velkého vandru po Brazílii 20. 1. – 20. 2. 2011 
 
30. 1. 2011 – neděle   

Z balnearia vyjíždíme v 8.30 hodin, projíždíme mezi stromy na centimetry. 
Najednou auto na kořenu poskočí a můžeme urvat nárazník. Velmi rychle přiběhnou 
místní a ochotně nám pomáhají nadhodit zadek o kousek dále. Děkujeme a 
vyrážíme. O půl hodiny později je 25 °C, je to p říjemné, chladné ráno. Dlouho to však 
nevydrží, sluníčko leze nahoru, stejně jako teplota. Jedeme dále na jih směr SAO 
SEPÉ. Před tímto městem odbočíme na VILA NOVA DO SUL, kde mají být nálezy 
notokaktusů. Zastavujeme u telekomunikační antény, kde je nedaleko vystouplá 
skalka a roste zde Notocactus oxycostatus a linkii. Druhá zastávka je kousek z druhé 
strany antény, roste zde Notocactus oxycostatus, přechod asi Notocactus linkii – 
megapotamicus a vytoužený Notocactus vilanovensis, opravdu pěkná kytka, 
napočítal jsem jich na lokalitě asi 15 kusů, velkých jen 5, zbytek semenáčky. Našel 
jsem ho až téměř na konci skal, ve vyvřelinách nic nerostlo až na tmavých a rovných 
skalách. Když všichni přišli, to bylo radosti. Vyjeli jsme do města VILA NOVA DO 
SUL a stavili jsme se na oběd do restaurace CHURASCARIA. Musím to říct na tvrdo, 
přežrali jsme se. Několik chodů masa, spousta příloh, rýže brambory, batáty, hodně 
zeleniny, saláty, fazole a pivíčko k tomu. Super. Vyjíždíme dále směr CACAPANA 
DO SUL a dále PEDRA DE SEGRADO. V dáli vidíme velké skály, které slibují pěkné 
nálezy. Po cestě objevujeme srubový kemp přímo pod skalami (bod 025). Je sice 18. 
hodin, ale v tom horku už toho máme dost, tak kempujeme. Jmenuje se to tady 
CALPAO DE PEDRA. Nakonec jsme nevydrželi a šli jsme se ještě podívat nedaleko 
na skály, kde rostly Frailea hostii. Paní domácí má na skalce pěkný Notocactus 
crassigibbus, který roste až nahoře na skalách. Pan domácí zde pracuje v parku jako 
správce a říká, že se nesmí rostliny trhat, že nás tam ráno doprovodí. Ubytovali jsme 
se, hlad jsme neměli, dobrý nocleh, Jižní kříž nad hlavou (bod 025). 
 
31. 1. 2011 – pond ělí   

Krásné ráno, po kafíčku lezeme nahoru na skály. Fantastické výhledy na 
skalnaté kopce, celé území je PARGUE PEDRA DE SEGREDO. Kromě frailee 
nacházíme další dva notokaktusy: jeden Notocactus crassigibbus, nějaká přechodná 
forma a Notocactus (Wigginsia) landsdorfii f. prolifer. Pokračujeme se podívat ještě 
kousek dále za park a nacházíme Notocactus ottonis var. tenuispinus. vracíme se 
zpět a pokračujeme po hlavní cestě, náhodně zastavujeme na jedné skalce u cesty a 
nacházíme Gymnocalycium denudatum, Frailea horstii, nic nemá semena. Trochu 
najely mraky, sluníčko zalezlo, ale je dost dusno. Jedeme směr LAVRAS DO SUL. 
Asi 15 km před městem vidíme zatopený skalní lom. Okamžitě odbočujeme. Udělali 
jsme dobře, našli jsme nádhernou Wigginsia longispina na jednom metru čtverečním 
jen 9 kusů, dále dva druhy Notocactus ottonis a mammulosus. Nechyběly ani malé 
frailejky. Vše doplnily krásné malé skalničky. Ve vodě byly pěkné vodní rostliny 
Epistia a další. Pokračujeme dál k městu na nějaké chladné pití. Zastavujeme 
náhodně u malého kopečku (bod 039) a nacházíme Gymnocalycium horstii (030/1), 
Notocactus ottonis (030/2) a Frailea pygmaea. udělal jsem řezy květů gymen. 
Zastavujeme na další lokalitě Wigginsia longispina (031) za odbočkou na IBARÉ. Ve 
vesnici kupujeme pivečko na ochlazení organismu, je totiž velké dusno a horko. 
V dáli se žene velká bouřka, projíždíme průtrž, že není vidět na cestu. Všude létají 
blesky, ale postupně jsme bouřku projeli.  



 
Frailea hostii a Notocactus (Wigginsia) landsdorfii f. prolifer  CALPAO DE PEDRA (31.1.2011) 

 

 



Začíná se pomalu stmívat a stále hledáme vhodné místo na spaní. Je po 
bouřce, zastavujeme na rovné cestě, kde nikdo nejezdí, ale je zde kousek travnatého 
rovného místa. Když chceme zkusit zajet ještě kousek dále, nejde nastartovat auto. 
Asi jsme dojeli. Náhodou jel kolem jeden motocyklista, který se nám snažil pomoci, 
dokonce nám přivezl 5 litrů benzínu, ale v tom to nebylo. Rychle se stmívá, tak 
stavíme stany. Najednou cítím na nohách nějaké štípání, koukám a plno malinkých 
mravenců. Nohy doštípané, ale do stanu se nedostali. Trochu jsem to před stanem 
postříkal nějakým sprejem proti malé havěti. V noci foukal silný vítr, který málem 
boural stany. Ale vydrželo to. Opravu musíme nechat na ráno, teď večer už není na 
nic vidět a nikdo by ani nepřijel. Jsme uprostřed pastvin, široko daleko nikdo není a 
všechny přírodní podmínky jsou proti nám. Musíme vydržet. 
 

 
 

Notocactus crassigibbus CALPAO DE PEDRA (31.1.2011) 
 
 
1. 2. 2011 – úterý   

Začíná svítat a nikdo zde nejezdí. Dáváme si kafíčko a v tom přijíždí další 
motocyklista. Tamtamy bijí dobře, za chvíli přijede další a všichni chtějí pomoci. 
Bohužel, porucha auta bude asi závažnější a chce to na opravu mechanika. Dokonce 
se objevil první motorkář s majiteli pozemků, který nás zve na svou fazendu – 
estancii, kde by auto opravili. Jarda odjel někde s jedním telefonovat, neboť zde není 
signál. Ledy se hýbou – všichni chtějí pomoci. Všechno zlé je k něčemu dobré, ve 
volné chvíli skočíme přes plot na malou skalku a nacházíme jinou Wigginsia sellowii 
f. IBARÉ a dva noťáky (bod 033), Notocactus mammulosus a ottonis. Jarda se vrací 
se zprávou, že to přijedou opravit. Naše domluva je velmi špatná, ale každý ví, co 
potřebujeme. Jen Jitka ovládá trochu jazyky, což by mohlo stačit pro nejdůležitější 



domluvu. Don Antonio přijel se svými pomocníky s traktorem a odtáhli nás asi 3 km 
k němu na statek. Má zde poměrně rozlehlé pozemky, bydlí v PORTO ALEGRE, 
odjíždí tam zítra. Jeho starší sestra má 88 let, je na návštěvě a bydlí v hlavním městě 
BRASILIA. Ranč dona Antonio Enrico Soarez Torrese leží mezi IBARÉ – DOM 
PEDRI, e-mail: AESTO@oi.com.br  U Antonia jsme se všichni pěkně okoupali a 
čekali na další auto, které měli přivézt. Dle GPS jsme najeli asi 3240 km. Dle 
tachometru 3150 km (stav tachometru 24 736 km). U manažera jsme měli 
nachystaný pravý gaučovský oběd, kde se sešli všichni pracovníci fazendy. Oběd byl 
skvělý, ovčí maso měkoučké a vůbec nebylo poznat, že je to skopové. Vynikající byly 
i přílohy, které k obědu byly, jako fazolový salát, rajčata, paprika, cibule, kukuřice a 
další, které neznám. Skvělé. Další přílohy rýže či bramborový salát byl též vynikající. 
Konečně přijeli s náhradním autem. Je to malé WW GOL, do kterého nám nevleze 
ani polovina zavazadel. Po rozsáhlé domluvě necháváme kufry ve starém autě, 
nasedáme do malého a jedeme všichni do města LAVRAS DO SUL, kde je kempink 
(bod 034). Zde nám přivezou nové auto kombi, abychom pobrali všechny zavazadla. 
Stavíme stany, uvaříme polévku a na chvíli zpočneme. Náhradní auto přijíždí až ve 
23 hodin. Přehodíme batohy a kufry a můžeme jít spokojeně spát. Ještě jsem 
zapomněl říct, že když jsme chtěli jet malým autem, tak nešlo nastartovat. To už bylo 
všem k smíchu. Byla slabá baterie. Propojili jsme kable z druhého auta a konečně 
jsme mohli spokojeně vyrazit. Byla to příjemná odpočinková zastávka u příjemných 
lidí, i když jsme ztratili celý den. Dobře nás bavila manažerova dcérka, která měla 11 
let a byla velmi chytrá a ukecaná. FERNANDA měla indiánské rysy a byla i 
s rovnátky velmi pěkná. Mám hodně foto. Před odjezdem do přírody zapisujeme stav 
tachometru nového auta: 25 793 km. 
 

 
 

manželé Víchovi, malá Fernanda a náš zachránce don Antonio Enrico Soarez Torres (1.2.2011) 



 
Notocactus buiningii a Notocactus mueller – moellerii  3 km za SARANDI BRANFORD (3.2.2011) 

 

 



2. 2. 2011 – středa   
Ráno je slunečné, ale poměrně chladné. Vaříme tradiční kafíčko, šéfová 

kempu jede s námi, aby nám ukázala, kde prodávají plyn, který nám pomalu dochází. 
Nepasuje závit, tak kupujeme jen vodu. Vyrážíme do přírody na první lokalitu dne asi 
5 km za město, na skalní výstupy (bod 035). Roste zde Wigginsia sellowii a 
longispina, Notocactus ottonis, Gymnocalycium denudatum?, Cereus hildmannianum 
a spoustu nádherných skalniček. Úspěšný lov. Ještě jsme nevyjeli a už zase 
zastavujeme. S takovou daleko nedojedeme, všechno stejné, já ani nevystupuji a 
uspořádávám si věci na další cestu. Na lokalitě 036 přistavilo auto. Když dojdeme na 
cestu a co oko nevidí. Přijel ANTONIO se svou ženou SONIA a sestrou, kterou 
odvážel domů, na letiště. Rychlé uvítání, rychlé rozloučení a jede se dál. Byl velice 
rád, že vše dobře dopadlo. Udělali jsme další lokality, některé neúspěšně, ale i 
špatný výsledek je výsledek. Vrátili jsme se po cestě k Antoniovi a pokračovali dále 
na DOM PEDRITO, s občasnými zastávkami. Konečně jsme po dlouhé a únavné 
cestě dojeli smrtelnou rychlostí 20 km/hod do města. Každý jsme si dali jedno pivo 
(cerveza grande) 1 litr. Zasyčelo to jako ve vyprahlé poušti a pivo bylo pryč, tak jsme 
si vzali ještě jedno na další cestu. Je sluníčko, horko, teplota 35 °C dusno p ři 18.30 
hodině. Vyjíždíme z města hledat místo na spaní, zde ve městě je jen jeden hotel, 
příroda to jistí. Před odjezdem jsme jeli načepovat plnou nádrž a podívat se zda 
máme dost oleje, zdá se, že tam něco kape. Vyjíždíme z města směr SANTANA DO 
LIVRAMENTO. Před městem odbočujeme na Rua 158 a po pár kilometrech k řece 
pod most. Jezdí zde plno aut, ale dá se to zvládnout. V noci se provoz trochu zklidnil 
(bod 039). 
 
3. 2. 2011 – čtvrtek   

Opět chladné ráno od řeky, ale jasno. Brzy se otepluje. Dáváme na plot sušit 
stan od rosy. Drobná hygiena v terénních podmínkách. Po včerejším držkopádu mě 
trochu bolí levá noha a ruka, ale vše OK. Sluníčko leze nahoru a začíná pěkně hřát, 
zase bude pěkný pařák. Vyrážíme o něco později, až v 9 hodin. První zastávka je 
ještě před městem, kde vystupuje stolová hora pod názvem CERRO PALOMAS. 
Zajíždíme na odbočku a přijíždíme zezadu ke kopci. Odteď jdeme pěšky nahoru. 
Boční stěny jsou skalnaté a všude rostou kaktusy. Našli jsme Notocactus glaucinus a 
Wigginsia sellowii. Nafotili jsme kopec s anténami a jedeme na další lokalitu. Jedeme 
na Rua 293 směr GUARAÍ, po pár kilometrech je odbočka vlevo na CERRO CHACO 
na prašnou cestu. Asi po 2,5 km zastavujeme u pěkných skalek. Nacházím 
Notocactus mammulosus, nádherný Notocactus rauschii a Gymnocalycium 
denudatum. Dost úspěšná lokalita. Nedaleko pracovali na sloupě elektrikáři a bylo to 
hned poznat. Za chvíli se objevil policajt, že jsme na cizím pozemku a že můžeme 
být jen na veřejném místě. Dostal propisku a odznak a s úsměvem odjíždí. Stejně už 
jsme byli na odchodu. Jedeme na hlavní Rua 293 a opět zkoušíme odbočit směr 
MORMACO. Po několika kilometrech přijíždíme k malé čisté říčce, kde jsou na břehu 
pěkné skály. Jdu do řeky vyprat prádlo a okoupat se. Jarda jde hned hledat kaktusy. 
Nachází Notocactus mueller – moellerii a ottonis. Přijel gaučo na koni a zval nás 
k němu na haciendu, my však musíme jet dále. Jarda si šel vyprat prádlo a já píšu 
zápisky. Zajeli jsme kousek dále asi 3 km a jdeme na další skalky. Jarda při prvním 
průzkumu objevuje Notocactus buiningii. Je jich hodně, navíc Notocactus mueller – 
moellerii, Frailea albicolumnaris u hřbitova a estancie A GRANJA. Vracíme se zpět 
na hlavní cestu Rua 293 a vydáváme se k patníku 389 km. Jdou jen Jarda s Honzou, 
pro špatný přístup k vodě jsem tam nešel. Našli tam jen to, co jsme už viděli 
Notocactus buiningii, mammulosus, Gymnocalycium denudatum. V 18.45 hodin se 



vracíme zpět k SANTANA DO LIVRAMENTO, kde jsme před tím viděli kemp. 
V oblasti, kterou jsme dnes projeli, jsme viděli hodně pštrosů. Ve městě jsme kemp 
nenašli, tak jsme se ubytovali v pousadě COMODORO. V noci bylo dusno, horko, 
vypadla elektrika a celou noc mě žrali komáři a to vše za 30 R$ (bod 045). 
 
Lumír Král 
 
 
 

Z naší činnosti 
 

Poslední schůzka v roce, tzv. Mikulášská proběhla v pátek 16.12.2011, už 
tradičně v restauraci Oaza (z konečné zastávky tramvaje Vřesinská, směr porubské 
koupaliště). Úvod schůzky se nečekaně zpozdil, kvůli technickým problémům, kdy 
nás zradila promítací technika. Mezitím se alespoň prodávaly v klidu losy do tomboly. 
Po krátkých organizačních zprávách se ujal slova náš vzácný host z Brna - Ing. Josef 
Odehnal, který představil přednášku o své cestě po Austrálii. Asi po hodině byla 
prezentace přerušena, aby se všichni přítomní občerstvili vynikajícím guláškem. Po 
večeři proběhla velká tombola, která díky přebytkům našich pěstitelů byla velmi 
bohatá. Teprve po této vložce, pokračoval přednášející Ing. Josef Odehnal z druhou 
částí přednášky. Většina cest v Austrálii vede kolem pobřeží, stejně i osídlení je 
kolem cest nedaleko moře. Proto cesta vedla po příletu směrem na západ kolem 
vody. Cesta se postupně točila na sever a dále opět na východ, stále kolem pobřeží. 
Prakticky na nejsevernějším místě se vydali směrem na jih do vnitrozemí, kde se 
nachází nejznámější místo Austrálie – obrovský skalní monolit ULURU. Červeně 
zbarvená skála je široká 2,5 km, dlouhá 3,5 km a vysoká 350 m. Kousek od ULURU, 
asi 40 km, leží další zajímavé skalní formace KATA TJUTA, což je asi 36 hlavních 
skalních bloků. Dále se zde nachází KINGS CANYON (též někdy přezdívaný jako 
"australský Grand Canyon"), je to přírodní amfiteátr, výsledek eroze uprostřed  
nehostinné  australské  pouště, datovaný na 600 tisíc let, hluboký 100 m, ležící 
zhruba 350  km  od  ALICE SPRINGS. Z centra kontinentu se pak vrátili zpět na 
sever a pokračovali směrem na východ a následně na jih do původního místa celé 
cesta. Austrálie se vyznačuje zcela jinou a velmi zajímavou florou i faunou. Viděli 
jsme spoustu nádherných kvetoucích rostlin jako eukalypty, kalistemony, melaleuky, 
baobaby, brachychitony, cykasy, zástupce čeledi Proteaceae, zastoupené v mnoha 
rodech jako Grevillea, Telopea, Banksia a další. I zvířata jsou v Austrálii zcela jiné 
než na jiných kontinentech. Přednášející nám ukázal např. klokany, koaly, ježury, 
varana, vombata, papoušky, pštrosy emu, pelikány, jednohrbé velbloudy, jedny 
z nejjedovatějších hadů – pakobry a další. Původní obyvatelé Aboriginové, zde žijí 
údajně už 45 tišíc let, a tak nemohlo chybět ani několik obrázků těchto domorodců. 
Poslední část celé cesty, byl odlet na Nový Zéland, ale tuto část přednášky si 
přednášející nechal na jinou dobu. Děkujeme přednášejícímu za skvělé povídání a 
nádherné obrázky, nezvyklá přednáška bez kaktusů se všem velmi líbila. 

Pro přátele, kteří nemohli na poslední schůzku přijít, ale i pro ty, kteří tam byli, 
nabízím několik obrázků, jak jsme si pochutnávali na výborném gulášku. Nejen naši 
členové, ale i hosté z jiných Klubů se velmi těšili z výhry, která přinesla velká vánoční 
tombola. Na tuto schůzku se přijde podívat stále více přátel, nejen kvůli občerství a 
tomboly, ale především proto, aby si po přednášce povykládali se svými přáteli, 
tentokrát se nás sešlo asi 46 členů a hostů. Už se těšíme na příští rok.  KL 



Obrázky z Mikulášské sch ůze 2011 
 

   
 

Lumír Bunček, Ota Ostravský, Jan Miketa, Radomír Janus, Bedřich a Petr Lichý, Otakar Potyka st. 
 

   
 

manželé Klímkovi, Jaromír Chvastek, Josef Odehnal, Pavel Klouda, Leopold Gela, Miloš Poratský 
 

 
 

Pavel Válek, František Úředníček, Josef Achrer 



Obrázky našich členů 
 

Cereus hildmannianus subsp. uruguayanus (R. Kiesling) N. P. Taylor  
Sloupovité kaktusy se ve sbírkách moc nepěstují, ale můžeme se s nimi setkat kdekoliv na cestách. 
Připomínají vzrostlé rozvětvené stromy, vysoké několik metrů. V teplých oblastech Brazílie, 
Paraguaye, Bolivie, Argentiny a Uruguaye, se vyskytuje Cereus hildmannianus, který může mít několik 
synonymních jmen. Poslední název se uvádí jako Cereus hildmannianus subsp. uruguayanus. 
Nádherné jsou však jeho velké bílé květy o průměru asi 30 cm a stejné délky. Někdy mohou mít okraje 
okvětních plátků růžový nebo krémově žlutý nádech. Plody jsou poměrně velké a jsou jedlé, obsahují 
spoustu malých semen. Potřebuje přímé slunce a teplo s občasnou zálivkou. Zimování zcela po suchu 
při teplotách 10 - 15 °C. Množí se řízkováním nebo semeny. 
Kvetoucí mamilárie u Lichých 
Na Ostravsku máme několik nádherných sbírek kaktusů, jednou z nich je sbírka Bedřicha a Petra 
Lichých v Kyjovicích. Sbírka obsahuje pěkné kolekce gymnokalycií, sulkorebucií, echinocereusů, 
lobivií, ferokaktusů, turbiňáků, ariokarpusů, melokaktusů a dalších zajímavých rostlin. Jedním 
z pěkných rodů jsou mamilárie, zvláště když zakvetou pestrou paletou barev květů, jako např. 
velkokvěté Mammillaria fraileana, microcarpa, oliviae, lenta atd. Květy rostou ve věnečcích kolem 
temene rostliny, čímž se nádhera květů znásobuje. Pěstování mammilárií nečiní větších potíží, pokud 
se dodržují základní pěstitelské pokyny. Mamilárie se vyskytují ve střední Americe, nejvíce především 
v Mexiku. 
 
 

Informace 
--- Dne 6.2.2012 – proběhne výro ční sch ůze s volbou nového výboru a promítáním vlastních 
obrázků. Pochlubte se i Vy svými snímečky, které Jste nafotili v loňském roce ve své sbírce nebo při 
jiných kaktusářských akcích. Není nic jednoduššího, než nafotit obrázky digitálním fotoaparátem a 
přinést je na flešce nebo na CD. Předem všem fotografům děkujeme. 
--- 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 stadionu). Přijďte mezi nás. 
--- 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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krása kvetoucích mamilárií ve sbírce v Kyjovicích (foto: Lichý) 
  

 


