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Rebutia pygmea var.  canacruzensis  SE 102 (foto František Frýdl) 



Z naší činnosti 
 

Poslední schůzka v roce, tzv. „Mikulášská“ proběhla v pátek 12. 12. 2014 
v restauraci Oáza. Dnes už tradiční místo konání schůzky s tombolou a občerstvením 
si získává stále větší obliby mezi našimi členy, ale i hosty z okolních Klubů. Letos 
jako hlavní host s přednáškou přijel známý pěstitel z Brna – Ing. Josef Odehnal, aby 
nám povykládal o své letošní cestě po Peru a Bolívii. S přednášejícím z Brna přijeli i 
další kamarádi Jiří Kolařík a Jaroslav Procházka. Josef Odehnal měl připravené 
přednášky dvě, jednu zaměřenou na kaktusy a druhou spíše na přírodní a historické 
památky. Dali jsme přednost promítnutím obrázků s kaktusy, přesto se přednáška 
protáhla na víc jak hodinu a půl. Viděli jsme spoustu zajímavých kaktusů jako 
browningie, neoraimondie, oroye, matucany, melokaktusy, lobivie, neowerdermannie, 
korryokaktusy, espostoe, austrocylindropuncie, haageocereusy, islaye a další. 
Škoda, že už nezbýval čas na promítnutí druhé části.  

Na řadu přišlo občerstvení, které pro nás tradičně připravil šéf restaurace 
v podobě vynikajícího gulášku. Během pohoštění se prodávaly losy, kterého se 
zhostili Václav Zdrálek a vnuk Bedřicha Lichého - Kryštof Vavrečka. Jakmile se 
ukončilo občerstvení, začal maratón losování pod vedením Pavla Kloudy, Petra 
Lichého, jeho syna a zmíněného synovce Kryštofa. Vypadá to na důstojné 
následovníky klanu Lichých. Tombola se protáhla do pozdních hodin, takže druhá 
část přednášky s asi 500 obrázky už nepřicházela v úvahu, což mě velice mrzí. Na 
řadu však přišla přátelská diskuze, která se protáhla do pozdních nočních hodin. 
Děkujeme našemu přednášejícímu za skvělé povídání a nádherné obrázky. 
Poděkování patří také všem, kteří se podíleli na zajištění bohaté tomboly a všem 
přátelům, kteří si přišli na závěr roku užít poslední letošní schůzku.  

V průběhu akce jsme pořídili společné foto účastníků, nejen našich členů, ale i 
vzácných hostů. Obrázek si můžete prohlédnout na zadní straně Ostníku. Kdo zde 
chybí, tak asi posedával s kamarády v místní restauraci. 
 
 
 

Obrázky našich členů 
 
Rebutia pygmea  var. canacruzensis  (SE 102)  
 
Obrázek na titulní straně vyfotil František Frýdl ve své sbírce. Rebutia pygmeae 
v SE102 pochází z Bolivie, dep. Potosí, 3 km severně od Cucho Ingenio, kde lokalitu 
navštívili Václav Šeda (SE) nebo Ladislav Fischer. V okolí rostou další rebucie např.: 
R. pygmaea WR 295 (violascens) a WR 301 (polypetala), či některé formy R. 
steinmannii (cincinnata a parvula). Dle terénního průzkumu a po delším pěstování ve 
sbírce byla rostlina určena jako R. canacruzensis. Forma je však trochu odlišná, na 
rozhraní popisů Rebutia canacruzensis a violascens, dnes označená jako Rebutia 
pygmea var. canacruzensis. Charakteristický vzhled stonku R. canacruzensis, 
otrnění těsně přilehlé, květ růžový s načervenalým odstínem, jemně růžový střední 
proužek na okvětních lístcích, nitky tmavorůžové, nahoře světlejší, blizna světle 
zelená. Populace v přírodě dnes patří mezi kriticky ohrožené, neboť stanoviště bylo 
částečně zničeno stavbou nové silnice. Dobrá zpráva je, že rostliny se ve sbírkách 
dobře množí a pěstování nečiní větších problémů. 
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Z literatury 
 
Kakteen und andere Sukkulenten č. 11 / 2011 
 
       Titulní snímek květů Huernia zebrina představuje jeden z nejčastěji 
pěstovaných z asi 60 druhů huernií. Ty rostou v jižní a východní části Afriky, zejména 
v Kapsku a v Namibii. Poměrně velký květ o Ø cca 4 cm má pět trojúhelníkovitých, 
žlutých cípů s červenými pruhy a výrazný středový val tmavě červené, až hnědé 
barvy. Snímku květu však chybí pro smrdutky typická „vůně“. V samostatném článku 
se autor G. Lauchs věnuje poddruhům a hybridám huernií. Vzhledem k velikosti 
území, na kterém rostou, existuje řada druhů, poddruhů, variet a ve sbírkách také 
množství hybrid. Název získaly podle jména holandského misionáře a sběrače rostlin 
(Justus Huernius, 1577 - 1652). Rostou pomalu, většina má stonky vzpřímené, část 
má stonky poléhavé nebo převislé. Jejich odlišení podle tvaru stonků je téměř 
nemožné, ale květy jednotlivých druhů jsou velmi charakteristické. Platí to zejména 
pro uvedený druh H. zebrina a jeho poddruhy subsp . magniflora (= květ o Ø až 8,5 
cm) a zebrina (květ Ø 5 cm). Němci mají pro květy huernií výstižné pojmenování 
podle jejich tvaru „Ordensterne“ = řádová hvězda. Barevně i tvarově odlišné květy 
mají mezidruhové či mezirodové hybridy, které najde čtenář mezi 11 připojenými 
snímky. Pěstování Hernií je jednoduché, vhodný je propustný substrát pro kaktusy, 
v létě snesou i vydatnější zálivku, v zimě nesnesou nízké teploty až mráz a nemají 
zcela vyschnout. Náchylné jsou k černé hnilobě, proto je rozumné odděleně pěstovat 
několik zakořeněných odnoží, které jsou i vhodným dárkem pro nové kaktusáře. 
       Bolívie je bohatým nalezištěm sulkorebucií. W. Gertel  popisuje novou varietu 
Sulcorebutia tiraquensis var. huanacuniensis, která roste v departmánech 
Chuquisaca a Cochabamba na pískovcových skalách v okolí Huanacuni Chico. Je 
velmi variabilní jak v barvě pokožky (zelená až hnědočerná), v barvě květů 
(bělorůžová až sytě karmínová), tak v otrnění (od k tělu přiléhajících, hřebenovitě 
uspořádaných, až po početné, tuhé trny naježené do stran s nejdelším, směřujícím 
vzhůru, barvy šedožluté až tmavě hnědé). Přiloženo je 22 snímků. 
       Gymnocalycium hyptiacanthum (= s drápovitě zahnutými trny) se synonymy 
G. guerkeanum, netrelianum, melanoicarpum, artigas, bylo popsáno již roku 1839. 
Má kulaté, ploché, zřídka odnožující tělo o výšce až 6 cm při Ø až 14 cm se zelenou 
až modrozelenou pokožkou a provazovitými kořeny. Žebra (6 - 18) se člení na nízké 
hrboly s oválnými areolami porostlými šedou až černohnědou plstí. Krajní trny (3 - 
11) jsou 2 - 30 mm dlouhé, přilehlé k tělu, hladké i drsné, rovné nebo zahnuté, žluté 
až hnědé, později šedé, s tmavší bází, někdy i s tmavší špičkou. Výjimečně má 
střední trn, shodný s krajními. Květy jsou zpravidla jednodomé, o Ø až 6,5 cm, 
citrónově až zelenožluté, ojediněle téměř bílé nebo růžové se světlým středem. Plod 
zelený, semena jsou matně černá, patří do poddruhu Macrosemineum. Roste 
v Uruguay, Brazílii i Argentině na kamenitých, travnatých plochách ve výškách kolem 
100 - 300 m. Pěstování je snadné, dobře se množí výsevem. Substrát má být 
výživný, humózní s přídavky písku, drcené lávy či pemzy. V zimě suché, světlé a 
bezmrazé místo, jinak dobře větrané stanoviště (pařeniště, balkon) podporuje 
přirozený vzhled. Kvete časně z jara, někdy celé léto. Růžově kvetoucí kusy se často 
pěstují jako G. uruguayense var. roseiflorum. 
       Parodia schumanniana (dříve notokaktus, eriokaktus) má zpočátku kulovité, 
později válcovité tělo o výšce až 180 cm při Ø 30 cm, které někdy od báze či po 
stranách odnožuje. Pokožka je zelená, kořeny provazovité. Svisle probíhající žebra 
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(21 - 48) jsou úzká s trnitou hranou, na nich jsou kulaté areoly, mající bělavou plst, 
která kryje celé temeno rostliny. Trnů je 8 - 11, jsou 7 - 50 mm dlouhé, z toho 1 - 4 
střední, jsou tenké lehce prohnuté, zlatožluté, nahnědlé či narudlé, později šednou až 
tmavnou. Citrónově žluté květy trychtýřovitého až mísového tvaru rostou v temeni, 
mají  Ø 45 - 65 mm, jejich trubku kryje vata prostoupená štětinami. Prašníky a čnělka 
jsou žluté, semena lesklá, červenohnědá, cca 1 mm velká. Roste v Paraguay, Brazílii 
a Argentině v malých, samostatných skupinách na kupách kamení a pláních spolu 
s různými zástupci bromélií. Pěstovat v dostatečně velkém kontejneru, větší kusy se 
snadno vyvracejí. Potřebuje výživný, propustný substrát, v létě vydatnější zálivku a 
občasné přihnojení, v zimě sucho. Zimovat při 5 - 2 °C. Má poddruh subsp. 
claviceps, lišící se menším počtem žeber a hustějšími areolami na nich. 
       Popis zkušeností, nasbíraných za 15 let při pěstování tefrokaktus ů a opuncií, 
provází 13 krásných snímků divoce vytrněných rostlin. Historie začala nákupem malé 
kulaté opuncie u jedné vídeňské firmy. Podle jmenovky to byl Tephrocactus 
articulatus var. ovatus. Při výšce 3,5 cm a Ø 2,5 cm měla asi 10 cm dlouhé trny. Po 
zasazení do samostatné misky každý rok přirůstal na vrcholu staršího článku nový 
článek, proto celé tělo postupně přivazoval k opěrné tyčce. Po osmi letech narostl na 
boku jednoho článku další. I na vrcholu začaly růst nové články. Z devíti nových vždy 
jeden převyšoval ostatní. Ve 12. roce spolu se dvěma novými články vyrostlo poupě 
a z něj narůžovělý květ o Ø 5 cm. V dalších letech poupat a květů přibývalo, takže po 
15 letech měl tefrokaktus výšku 110 cm, 28 článků na dvou ramenech a 12 květů. 
Roste v substrátu složeném z 8 dílů kupované zeminy pro kaktusy, 1 dílu písku a 1 
dílu keramzitu. Zalévá měkkou vodou, přihnojuje hnojivem pro kaktusy v létě každý 
týden, na jaře a na podzim 2x za měsíc. Vegetační dobu má od dubna do srpna. 
Jednotlivé články mají Ø až 5 cm a jsou dlouhé až 10 cm, trny mají délku až 13 cm. 
Z odlomených článků vypěstoval několik nových rostlin.  
       Překvapující je hnízdo mloka na skalce zimovzdorných opuncií, které si 
přichystal mezi hrozivě naježenými okolními rostlinami na malém polštářku 
rozchodníku (2 snímky). Jinou kuriozitou je hnízdo sýkorky modřinky vystavěné 
z vlny Espostoa melanostele. Zasloužila se o to milovnice ptáčků, která manželovi, 
kaktusáři oškubala ve skleníku vlnu na kaktusu a po částech ji rozvěsila na stromky 
v zahrádce (2 snímky). 
       Doporučované kaktusy a sukulenty: Pediocactus knowltonii (je to nejmenší 
druh rodu Pediocactus, který po nálezu na hranici Colorada s Novým Mexikem byl 
popsán roku 1960. Roste v hrubě písčité půdě řídkých jehličnatých lesů, snese tam 
až -20 °C. Zalít od časného jara do podzimu s krátkou pauzou na vrcholu léta); 
Parodia chrysacanthion (pochází z Argentiny, vyniká svým zlatožlutým otrněním, 
četnými sytě žlutými květy. Vyžaduje propustný substrát a vydatnější zálivku, jemné 
kořeny nesmí zcela zaschnout ani v zimě. Zimovat při 5 - 10 °C); Gymnocalycium 
neuhuberi (roste v argentinské provincii San Luis, popsáno roku 1992. Má ploché, 
kulaté, neodnožující tělo o Ø až 7 cm a sytě růžové květy. Půda minerální 
s přídavkem humusu, chránit před pražícím sluncem, častěji zalít. V zimě chladno a 
sucho); Echinocereus klapperi (další člen skupiny Scheeri, nalezený v mexické 
Sonoře. Roste v hustých skupinách, vyrůstajících z podzemních stolonů, kvete 
rumělkově červenými květy v VII. a VIII. Vhodný je minerální substrát a velkým 
podílem pemzy nebo lávy. Vegetační klid má od listopadu do března, při něm sucho 
a teploty 6 - 12 °C).  
       V době mého mládí jsem si často přál podívat se na domovinu kaktusů. Z řady 
důvodů, finanční nevyjímaje, to nebylo možné. Dnes s určitou závistí poslouchám 
přednášky našich kaktusářů o cestách za kaktusy a obdivuji nemalé možnosti 
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vypravit se tam, pokud ovšem máte dost peněz, vyhovující zdraví a spolehlivého 
průvodce - kamaráda. Inzeráty firmy „Cactus Expeditions“ nabízejí kompletně 
zajištěné (all inclusive) výpravy za kaktusy do Argentiny, Chile, Peru, ale i do Jižní 
Afriky. Zpravidla je výprava spojena i s prohlídkou některých národních parků, 
botanických zahrad nebo historických objektů, např. Cuzco. Kdo by odolal ! 
 
MUDr. Vladimír Plesník 
 
 
 

Poznámkový notes 2013 – 3. část 
KL deník z velkého vandru po Patagonii  6. 11. 2013  – 10. 12. 2013 
 
 
Středa – 13. 11. 2013      
 Jako vždy vstáváme s rozedněním, což je zde po šesté hodině. Kafíčko, 
hygiena, úklid, balení věcí a průzkum lokality TELSEN, kde jsme za městem spali 
(KL13-022 ), a roste zde Austrocactus dusenii. Stav tachometru 34 770, vyjíždíme o 
kousek dále na místo, kde jsem fotil před lety, kontrola stanoviště v 9 hodin. Včera 
jsme utratili celkem 864 peso. Někde u TELSEN asi 30 km za městem mají být dle 
informací goméra čedičové sloupy. My vyrážíme však směr GAN GAN, na půli cesty 
zastavujeme na průzkum krajiny a estancie LOS BERROS (KL13-023 ), Austrocactus 
je trochu jiný než u TELSENU. Asi 30 km před GAN GAN jsme fotili krásné 
plameňáky. Projeli jsme město a vyrazili směr TALAPAGA, po 15 km zastavujeme, 
neboť na skalách roste spoustu žlutě vytrněných austrokaktusů (KL13-024 ), dnes 
uváděné jako Austrocactus intertextus. Po poledni se začaly trhat mraky a vylézá 
sluníčko, okamžitě jde teplota nahoru. Na svazích se pasou ovce a občas proběhnou 
pštrosi. Dojeli jsme asi 5 km za estancii TALAGAPA (KL13-027 ), udělali jsme 
lokalitu, bylo málo kaktusů, vracíme se zpět do GAN GAN. Ve městě jsme nabrali 
benzín do plna a vyrážíme opět na západ směr GASTRE, vzdálené přes 90 km. 
Zastavujeme na průzkumné zastávce asi 32 km za GAN GAN (KL13-028 ), kde také 
rostou stejné Austrocactus intertextus. Podobné rostly v písčito kamenitém svahu i 
10 km za městem GASTRO (KL13-029 ). Projeli jsme město a následně odbočili 
vlevo směr PASO DEL SAPO. Sjíždíme z kopce nádhernou krajinou, blíží se večer a 
je třeba uvažovat o kempování. Zajíždíme na pumpu, kde nám říká, že benzín není a 
ještě dlouho nebude, neví, kdy ho přivezou. Vracíme se k řece RIO CHUBUT, kde 
jsme u mostu viděli pěkné místo na spaní (S42 44.442 W69 35.666, 394 m). Jirka se 
vrhnul na vaření a my do stavění stanu, jako vždycky. V noci začal velmi silný vítr a 
začalo pršet. Ve stanu nám to nevadilo. Vítr rozehnal mraky a ráno byla obloha jak 
vymetená. 
 
Čtvrtek – 14. 11. 2013     
 Vstáváme až 6.45 hodin do pěkného slunečného dne. Pravidelný ranní rituál a 
připravujeme se na cestu, jen stan musíme déle sušit, ale během snídaně už je 
suchý. Vyrážíme směr PASO DE INDIOS na jih. 35 198 je stav tachometru při 
výjezdu v 9.30 hodin. Včera ujeto 430 km. Asi 10 km za PASO DEL SAPO jsme 
zastavili u estancie LOS TANOS (KL13-030 ), kde na štěrkovitém brdku kvetly 
maihueniopsisy i austrokaktusy. Austro měly barevné květy s růžovými, bílými i 
žlutými okvětními plátky.  
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           krajina kolem estancie LOS TANOS                vzdálený kopec CO. GORRO FRIGIO, 1167 m 
 

 
 

Maihueniopsis darwinii nedaleko estancie LOS TANOS 
 
 

V dáli se tyčí CO. GORRO FRIGIO, 1167 m – udělali jsme několik obrázků. 
Dále následovalo několik průzkumných zastávek (KL13-031 ). Asi 34 km před PASO 
DE INDIOS, či 2 km od křižovatky na El ESCORIAL Jirka objevil první pterokaktus, 
následně jsme jich našli několik (KL13-032 ). Nádherně kvetly a to jsme šli předtím 
vedle něj, ale všichni letěli fotit kvetoucí Maihueniopsis darwinii var. hickenii rostoucí 
za ním. Zajeli jsme do města PASO DEL INDIOS, nabrali jsme benzín, chleba atd., 
jen internet nemohl Jirka nikde sehnat. Objevil však asi 5 km od města, u cedule, 
(KL13-033 ) další Pterocactus hickenii s krátkými trny, někdy hodně podobný jako 
Pterocactus araucanus, rostoucí v písku. Krásně kvetly, řez květu máme. Vyrážíme 



OSTNÍK – leden 2015 ………................         .…………………………………………… 
 

7

zpět k ATLANTIKU po R 25, která vede až do RAWSON, je to 360 km po dobrém 
asfaltu. Po cestě provádíme průběžné průzkumné zastávky, kde rostla zajímavá 
forma pterokaktusu (KL13-034 ). Dojeli jsme k obelisku (S43 49.534 W67 51.789, 213 
m) velmi podobnému jako u známé lokality Gymnocalycium spegazzinii. Nezbytné 
pózování před obeliskem a jedeme dál. Patník 258 – tolik kilometrů nám schází do 
RAWSONU. Přijeli jsme do cíle dnešního dne, městečko LAS PLUMAS. Nabrali jsme 
benzín, našli místo na spaní a zašli do restaurace na jídlo (kotlet s hranolkami a 
salata mixta). Spali jsme pod mostem u řeky. Do vody se ale nedalo jít, břehy byly 
dost vysoké a voda po deštích dost kalná. Postavili jsme za tmy stan a šli do hajan. 
 

 
 

obelisko na cestě R 25 z PASO DEL INDIOS směrem na RAWSON 
 

   
 

přehrada DIGUE FLORENTINO AMEGHINO 
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Gymnocalycium gibbosum ssp. ferox, u přehrady DIGUE FLORENTINO AMEGHINO 
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Pátek – 15. 11. 2013       
 Ráno svítí sluníčko, ale pod stromy nesvítí. Stav tachometru po ránu je 35 
534. Vyjíždíme dále směr TRELEW. Zastavujeme u cedule na obhlídku terénu 
(KL13-035 ). Odbočili jsme z hlavní vlevo na LUGAR HISTORICO, kde je památník z 
bojů o nezávislost, roste zde extrémně velký Maihueniopsis darwinii var. hickenii 
(S43 41.958 W67 24.114, 179 m) 9.30 hod. zajeli jsme o kousek dále do členitější 
krajiny, abychom provedli nutné vyprázdnění. Rostly zde pěkné trsy Maihuenia 
patagonica s růžovými i bílými květy (KL13-036 ). Vyskytovaly se i dále směrem k 
hlavní cestě. Odbočujeme vlevo a pokračujeme dále k oceánu po asfaltové cestě RN 
25. Na křižovatce s R 11 odbočujeme vpravo k přehradě DIGUE FLORENTINO 
AMEGHINO, vzdálená asi 14 km, která leží na řece RIO CHUBUT. Udělali jsme pár 
nádherných snímků, vracíme se zpět na RN 25. Vidím na svahu austráče, 
zastavujeme a Franta nachází Gymnocalycium gibbosum ssp. ferox, které měli 
kolem 15 cm v průměru (KL13-037 ). Následovala náhodná zastávka mezi 
DOLAVON a GAIMAN, kde jsme našli Maihuenia patagonica, Gymnocalycium 
chubutense, Maihuenia darwinii i hickenii (KL13-038 ). Kolem 14.00 hodiny jsme 
dorazili do TRELEW. Zajeli jsme do centra, podívat se do muzea paleontologie na 
dinosaury.  
 

 
 

František Frýdl a Jiří Kolařík u kostry dinosaura v muzeu paleontologie TRELEW, 15.11.2013 
 
 

My s Jirkou jsme tu už byli, ale Franta to ještě neviděl. Po zhlédnutí byl 
nadšený, to se u nás prostě nevidí. Koupili jsme si na památku trička a jiné 
upomínkové předměty. Následně jsme vyrazili do města RAWSON načepovat 
benzín, vyměnit další peníze a Jirka nutně  potřeboval internet, aby se spojil s firmou. 
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Po problémech s WIFInou i s výměnou peněz se nakonec vše v dobré obrací a vše 
jsme vyřídili. Dokonce jsme na PLAYA UNION sehnali dobrý kemp za 110 peso pro 
všechny. Připojení WIFI bylo přes LEGISLATURA, po přihlášení a zaslání emailu, 
připojení trvalo 24 hodin zdarma. Vyměnili jsme velmi výhodně dolary 1 USD = 9.40 
peso, což bylo jednou tolik než na letišti. Vekslák měl jen za 700 USD, dostali jsme 
6580 peso, ale to nás hodně potěšilo. Je nádherný slunečný večer a mírný větřík. 
Název kempu: ISSyS, GPS - S43 18.788 W65 02.764,15m.  
 
Sobota – 16. 11. 2013      
 Vstáváme v 6. hodin, je nádherně teplo, sluníčko začíná svítit. Včera jsme 
provedli kompletní hygienu, vyprali prádlo, které do rána uschlo. Jirkovi jde u recepce 
opět WIFI, tak dokončuje pracovní povinnosti. Výchozí stav tachometru v kempu před 
další cestou je 35 802. Do včerejška jsme ujeli asi 3 312 km. Vyrážíme na lokalitu k 
moři v 7.45 hodin, fotíme se u soch s kosatkami a pokračujeme dále. Místo, kde jsme 
před lety fotili kaktusy je dnes už zastavěno a parcely jsou nalajnované i dále, 
dokonce jsou už připravené cesty, osvětlení, jen začít stavět. Jak daleko ještě budou 
likvidovat jednu z nejhezčích lokalit kaktusů u oceánu? Museli jsme o pár kilometrů 
dále, na místo, kde to nebylo srovnáno, kde ještě nezasáhla civilizace (KL13-039 ). 
Rostlin je poněkud méně než před lety a jsou celkem uniformní, před lety byly hodně 
variabilní. Menší rozdíly tu však jsou, ale zanedbatelné, maihuenie jsou prakticky s 
tmavými hnědými trny. Vracíme se zpět něco nakoupit. Vše co jsme potřebovali jsme 
nakoupili v malém obchůdku na RP 1, kterou se vydáváme na jih. Je to prašná cesta 
dost široká, vlevo se točí spoustu větrníků na vysokých stožárech. Vytyčili jsme si cíl 
PUNTA TOMBO, kde je velká kolonie tučňáků.  
 

 
 

kolonie tučňáků v přírodní rezervaci PUNTA TOMBO 
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Zastavili jsme náhodně asi 25 km před PUNTA TOMBO, vyběhli na kopec, je 
tu hodně mrtvých austráčů, gymno živé žádné, jen maihueniopsisy a maihuenie, 
jedna kvetla nádherně růžově (KL13-040 ). Za chvíli u nás zatavilo auto a řidič nás 
chtěl za úplatek provést na místa s lvouny hřívnatými, je prostě sezóna a průvodci se 
nabízejí všude. Zajeli jsme na známé místo velké kolonie tučňáků PUNTA TOMBO. 
Od poslední návštěvy je to zde celé nově upravené a postavené nové budovy a to 
vše jen pro turisty, kterých zde jezdí poměrně hodně. K dřevěným vycházkovým 
můstkům jezdí mini autobus, parkoviště je o 4 km dále, než bylo původně, 
samozřejmě vše zpoplatněno. Tučňáků bylo poněkud méně než před lety, asi byli na 
odpoledním lovu v moři. Je sobota, takže je zde i hodně lidí, což mi trochu vadí, 
protože mi plaší fotografovaná zvířata. Jinak tučňáci jsou roztomilí a velmi se mi líbí. 
Strávili jsme zde 4 hodiny, v restauraci jsme si dali hambáče a pivo. Sluníčko svítí, je 
poměrně teplo. Vyjíždíme na jih v 16.00 hodin směr CAMARONES. Zastavili jsme na 
křižovatce RP 32 a 68 a prošli se po přírodě, našli jsme malé, hodně vytrněné 
Austrocactus patagonicus, rostoucí ve štěrkopískové zemi (KL13-041 ). Asi v 19. 
hodin jsme přijeli do CAMARONES, nabrali benzín a šli se ubytovat do kempu, který 
leží kousek od oceánu. V dáli je malý přístav s několika starými bárkami. Rychle 
stavíme stany, Jirka opět vaří polévku a jdeme na jedno pivko, je zde malá 
hospůdka. Večer je poměrně chladný, musím vytáhnout ještě jednu mikinu, ale v noci 
mi bylo horko. Po velmi parném dnu nás noc trochu zchladila. Cestou mi nateklo 
trochu vody na spacák, takže jsem jej před spaním sušil v zapadajícím sluníčku.     
Lumír Král 
 
 
 

Naši jubilanti 
 

Tak, a je to tady. Tři čtvrtě století oslaví v lednu náš dlouholetý člen, skvělý 
kamarád a pěstitel, pan Miloslav Poratzký . Prakticky byl Miloš členem porubského 
kroužku při DK, kde vstoupil krátce po jeho založení. V létech 1972 - 1975 pracoval 
ve výboru jako předseda revizní komise, od ledna 1975 jako hospodář, nakonec v 
letech 1978 – 1998 jako předseda, kde jej po dvaceti letech předsedávání vystřídal v 
listopadu Ing. Zdeněk Novák. 
 

   
 

na obrázcích z Mikulášské schůze 12.12.2014 sedí Jan Dobiáš, Antonín Kupka a Miloš Poratzký 
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I když už skončil jako kaktusářský funkcionář, je stále nápomocen při 
organizování našich kaktusářských akcí. Druhým jeho velkým koníčkem je golf, který 
stále ještě jako důchodce aktivně hraje. Vraťme se však ke kaktusům, které pěstuje 
v Krásném Poli. Vždy rád uvítá případně zájezdy do Ostravských sbírek, popřípadě 
návštěvu kamarádů, aby se zbavil svých namnožených semenáčků. Přejeme 
našemu jubilantu, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, rodinné pohody, aby mu ještě 
dlouho vydržel jeho elán a užíval si hodně radosti s pichlavými kuličkami.  
 
 

Pár obrázk ů z Mikulášské sch ůzky 12.12.2014 
 

 
 

s Otou Potykou sedí u stolu hosté z Brna: Jaroslav Procházka, Josef Odehnal a Jiří Kolařík 
 

   
 

zleva: Václav Zdrálek, Ota Ostravský, Jaromír Vavrouch, při likvidaci gulášku 
na druhém snímku z kraje stolu přátelé z Opavy Karel Janík a Ivo Stoklasa 
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Historie botaniky v obrazech – 4.  
 

Rembert Dodoens – Dodoneus (1518 – 1585) 
 

   
 

                 
 
Andrea Cesalpino (1519 – 1603)   
 

 

Holandský botanik vydal knihu 
Cruydt-Boeck v několika 
vydáních 1544, 1554, 1558, 
1608, 1618, 1644. Už na první 
titulní straně je vidět melokaktus 
a agave. Vydal ještě další knihy:  
Cruijdeboeck 1563,  
Frumentorum .. Herbarum 1566,  
Florum, et coronariarum 1568, 
Stirpium historiae pemptades sex 
1583 a další vydání po smrti.  
Dole: Cruydt-Boeck 1644  
str. 1274  Opuntia Ficus Indica 
str. 1422  Echinomelocactos 

Italský filosof a botanik a osobní lékař papeže Klimenta 
VIII. Jeho dílo De plantis libri sedecim (Florencie 1583), 
16 knih o rostlinách, je považováno za první umělý 
systém rostlin. Ve svých dílech klasifikoval rostliny podle 
jejich plodů a semen. Rostliny třídil na stromy a byliny, 
tyto navíc dělil do 15 skupin, přičemž největší váhu kladl 
na znaky na generativních orgánech: 
- tvar a stavba plodu 
- počet semen 
- počet přihrádek v semeníku 
- stavba květu 
Ve svém herbáři měl již 840 rostlin s latinskými názvy.  
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Dr. Francisco Hernandéz (1515 – 1587)  
 

       
 

 
 

      

Španělský botanik, osobní lékař španělského 
krále Filipa II. Roku 1570 odjíždí studovat 
mexickou floru a faunu. Popis rostlin a 
živočichů byl proveden v domorodém jazyce 
Nahuatl, což byl problém. Jednu práci poslal 
roku 1576 do Španělska (16 svazků 
obsahovalo 893 stránek textu, 2071 ilustrací 
a popisů 2976 rostlin). Opis této části zůstal 
v Mexiku, který se částečně ztratil. Druhou 
část přivezl do Španělska po návratu 
z Mexika (4 svazky týkající se především 
zvířat a historie Mexika). Roku 1577 byl 
proveden opis rukopisu do latiny. Až po smrti 
Hernandeze začaly pro velké náklady 
vycházet postupně některé části: Ximenez - 
Quatro libros de la Naturaleza y viritudes 
de las planta 1615, Rerum Medicarum 
Novae Hispaniae Thesaurus seu Plantarum 
1651, Ortega -  Francisci Hernandi, medici 
atque historici … 1790. Více na toto téma 
ve skvělém článku R. Gryma na I.N. cact. 
 



Informace 
 
--- 2. 2. 2015 – přednáška Andrzej Wandzik, rod Tephrocactus. 
--- 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. 

--- Informace týkající se činnosti Klubu kaktusářů v Ostravě i příspěvky do Ostníku zasílejte na 
adresu předsedy: lumir.kral@seznam.cz      

--- Aktualizované informace najdete na internetových stránkách Klubu: www.pavko.cz/kko  
--- Informace na naše www stránky zasílejte administrátorovi na e-mail: klouda@iol.cz  
--- Osobní stránky Lumíra Krále, kde najdete také aktualizované informace o činnosti našeho 
 kaktusářského Klubu: www.lumirkral.webnode.cz  
 
 
 

Seznam členů 2014, kteří zaplatili p říspěvky 
 

Na poslední loňské schůzce v restauraci Oáza, jsme pořídili společné foto 
našich členů, ale i hostů. Při této příležitosti jsem požádal našeho pokladníka Otu 
Ostravského, aby napsal do Ostníku seznam všech našich členů, kteří v roce 2014 
zaplatili příspěvky. Počet našich členů se stále snižuje, letos do kaktusového nebe 
odešli tři naši významní kaktusáři a noví se k nám do Klubu kaktusářů nějak nehrnou. 
Tak se podívejte, kolik členů náš Klub má, já napočítal 51:  

Adamčík Petr, Achrer Josef, Brada František, Bunček Lumír, Číp Jiří, 
Červenka Petr, Dobiáš Jan, Doubrava Jaroslav, Dřímal Miroslav, Frgál Petr, Frýdl 
František, Gela Leo, Grygar Tomáš, Grym Rudolf, Balcar Miroslav, Ječmínek Jan, 
Jandera Miloš, Klouda Pavel, Kluzová Lidia, Král Lumír, Kučera Josef, Kuchař 
Ladislav, Kupka Antonín, Lichý Bedřich, Martiník Josef, Meloun Karel, Miketa Jan, 
Musálek Stanislav, Nedbálková Petra, Nitka Luděk, Ostravský Ota, Polášek Milan, 
Polášková Miloslava, Pospíšil Jindřich, Poratzký Miloslav, Potyka Otakar st., Potyka 
Otakar ml., Schlezinger Zdeněk, Skoumal Vladimír, Soukup Vlastimil, Štarha Roman, 
Úředníček František, Válek Pavel, Vilášek Miroslav, Vančo Jan, Vích Jaroslav, 
Vavrouch Jaromír, Wilk Jaromír, Zálesný Jiří, Zdrálek Václav, Žyla Vladislav.  
 
 
 
Adresy autor ů: 
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz 
Ostravský Ota, e-mail: Otas.O@seznam.cz 
MUDr. Plesník Vladimír 
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