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Mammillaria schwarzii Shurly, Cact. Succ. J. (GB), 11 : 17, 1949. 



Z naší činnosti 
 

Dne 4. 5. 2015 mezi nás zavítal vzácný host z Frýdku-Místku, náš bývalý 
předseda (dnes předseda ve FM) – Ing. Jaromír Chvastek, aby představil výsledky 
své poslední cesty do Chile. Cestu měli naplánovanou na listopad a prosinec 
loňského roku, takže zážitky byly docela čerstvé. Expedice se zúčastnili čtyři osoby: 
partnerka Jaromíra – Irena, tradiční spolucestovatel MUDr. Roman Staník a 
netradičně Miloš Krejzlík. Po příletu se vydali ze Santiaga na jih, aby nafotili 
Austrocactus spiniflorus, kromě jiného jsme viděli i studijní řezy květů. Následně 
vyrazili směrem na sever. Postupně jsme viděli zástupce všech známých čilských 
kaktusů: Pyrrhocactus, Neoporteria, Horridocactus, Trichocereus chilensis, Eriosyce, 
Miqueliopuntia, Copiapoa, Thelocephala, Oreocereus, Eulychnia. Přednáška přinesla 
prakticky všechny známé kaktusy rostoucí v Chile a mohla by sloužit jako průvodce 
před cestou. Skvělý slovní doprovod vše jen umocnil. Děkujeme přednášejícímu za 
vynikající zpestření večera. 
 
 
 

Obrázky našich členů 
 

Mammillaria schwarzii Shurly 
Malou trsovitou mamilárii mi věnoval při jedné návštěvě pan Andrzej Wandzik. Jednotlivé hlavičky 
nejsou příliš velké, dosahují velikosti kolem 3 cm, ale jakmile se rozrůstají, mohou vytvořit trs 15 cm 
velký i více. Trny jsou bílé a je jich poměrně hodně. Okrajových trnů je 35 - 40, leskle bílých, vlasově 
jemných, středových trnů 8 - 9, nepatrně silnějších bílých, obvykle s načervenalou špičkou, rovných 
nebo jeden z nich háčkovitý. Květy jsou malé asi 1 cm široké, bílé s růžovými proužky. Plody červené. 
Semena černá. Nachází se v severní části státu Guanajuato v Mexiku, kde roste na skalních stěnách, 
v kapsách a výchozech s humózním substrátem, ve výšce 1200 m n. m. Mammillaria schwarzii je 
považována za choulostivý druh, zvláště nesnáší nevhodné a časté letní zálivky, jinak nečiní větších 
pěstitelských potíží. V zimě zcela po suchu a teploty kolem 8 °C. 
 
Obrázky k článku Pod Huascaránem 2015  
Letos v březnu a dubnu jsme podnikli cestu do Peru, podívat se na kaktusy, historické památky a další 
zajímavosti. Jedno místo, které jsme měli v plánu navštívit, byl památník československých horolezců, 
kteří zde zahynuli při zemětřesení 31.5.2015. Letos vzpomínáme 45 let od této smutné události, takže 
uctění památky bylo jakousi naší povinnosti. Dnes je oblast kolem Huascaránu Národní park, kde 
roste spousta nádherných, často endemických rostlin. 

 
 

Květen a červen je pro kaktusáře nejkrásnější období. Spoustu kaktusů kvete 
a přinášejí tak pěstiteli patřičnou radost za vynaloženou celoroční péči. Proto probíhá 
v tuto dobu i hodně výstav kaktusů, kdy kvetoucí rostliny lákají návštěvníky a možná i 
potencionální nové kaktusáře. Rovněž naši členové chystají uspořádat výstavu 
kaktus ů a jiných sukulent ů ve dnech 3. - 5. června 2015 v prostorách Stanice 
přírodov ědců v Ostrav ě - Porub ě, v místě kde míváme schůzky s přednáškami. 
Každoročně vybírám alespoň jednu bedýnku kvetoucích kaktusů, které zrovna ve 
sbírce kvetou, aby zaujaly návštěvníky. V poslední době počet vystavovatelů ubývá, 
asi naše členská základna stárne a mladí se do spolkové činnosti zrovna nehrnou. 
Nyní se dá vše napravit, přineste také ukázat své výpěstky, stačí pár rostlin, nejlépe 
kvetoucích a pomoci výstavu úspěšně uspořádat. Děkujeme všem, kteří přinesou své 
kytičky, ale přijdou také zajistit služby během třídenního výstavního maratonu. 
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Poznámkový notes 2013 – 7. část 
KL deník z velkého vandru po Patagonii  6. 11. 2013  – 10. 12. 2013 
 
 
Pátek – 6. 12. 2013       
 Do nádherného rána za cvrkotu ptáků, vstáváme kolem 6.30 hodiny. Ptáčci 
jsou dost krotcí, málem nám vletí do auta, Franta jim nadrobil trochu chleba a tak 
skáčou přímo před ním, málem mu zobou z rukou. Po chvíli se kolem prošla krotká 
rodinka mary, hned se nám podařilo udělat pár pěkných obrázků. Sluníčko jde 
nahoru a začíná se rychle oteplovat. Dnes už vyjíždíme na východ, směr BUENOS 
AIRES, je to daleko a musíme si cestu rozdělit na části. Navíc musíme někde nechat 
umýt naše terénní auto zaprášené nejen zvenku ale i uvnitř. Vyrážíme přes SAN 
LUIS, VILLA MERCEDES do VENADO TUERTO po RN 7, což by mohl být náš cíl na 
mytí auta. Pak je to sice do BUENOS AIRES poměrně daleko, ale v neděli nám auto 
nikde neumyjí. Vyrážíme v 8.30 hodin, stav tachometru: 43 877. Při odjezdu se 
fotíme u vstupní brány parku. V SAN LUIS jsme nabrali benzín, dali si na pumpě 
kafíčko a empanadas. V 10.30 hodin vyrážíme dále směr VILLA MERCEDES. Odtud 
vyrážíme směr VENADO TUERTO po RN 7. Cesta vede nekonečnou rovinou a 
okolní pozemky jsou už zkulturněny. Je zde hodně pastvin, na kterých se popásají 
„stejky“ nebo pěstuje kukuřice, soja či buráky. Po RN 7 nás to vede přes město 
LABOULAYE směr JUNIN. Přejíždíme hranice do provincie CORDOBA, už před tím 
se však na dálnici platilo mýtné, většinou 8 peso. Po sjetí z dálnice se zase neplatilo. 
V LABOULAYE jsme zastavili po 320 km od poledního tankování dobrat další benzín, 
asi 31 l za 300 peso. (1l – 8.59 peso). Po dalším občerstvení a rozhýbání kostí 
pokračujeme dále na východ. Cestou se mírně objevily vysoko na obloze mraky a 
cesta byla přijatelnější, avšak za LABOULAYE se mraky odsunuly až někam za 
horizont a slunko svítí o dušu. V autě je však díky klimě příjemně. Ve městečku 
RUFIN, je to do BUENOS AIRES ještě asi 424 km. My máme čas a tak odbočujeme 
na R 33, která je spojnicí na severnější RN 8. Zde na této cestě ve VENADO 
TUERTO zná Jirka dobrou myčku aut, kde necháme své vozítko zkulturnit. Tak 
zaprášené auto jsem už dlouho neviděl. Hned vedle „čističky“ je také kempink, kde si 
můžeme i v době čištění nechat všechny věci. Na RN 8 je to 95 km. Je po 15. 
hodině, takže je dost času po příjezdu do VENADO TUERTO, abychom v podvečer 
zajistili kempink i mytí auta. Vše proběhlo dle plánu. Umytí auta je zajištěno na zítra 
ráno v 8. hodin. Kempink 40 peso na osobu je asi 1 km vzdálený od myčky. Dorazili 
jsme do cíle asi v 16.30 hodin, místo spaní je dost blízko hlavní cesty S33 45.849 
W61 58.048, 118 m. Při příjezdu do města jsme viděli kolem popadané stromy a 
bilbordy. Správcová kempu říkala, že v pondělí zde proletělo tornádo, následky je 
vidět dodnes v pátek. Do BUENOS AIRES je to odtud asi 370 km. Do kasy jsme dali 
po 500 peso. Benzín při dlouhých přesunech je velká položka, ale co se dá dělat, 
domů se musíme nějak dostat. V okolí města je několik mokřadů či rybníků, takže 
mohou žrát komáři. Pokladník každý večer vyúčtovává útratu dne, peníze jsme svěřili 
do dobrých rukou, asi by měl kandidovat na ministra financí. Franta, aby si mohl nalít 
ještě jednu půlečku, tak začal jíst i olivy. A to jsme ho naučili jíst i těstoviny. Zašli 
jsme koupit poslední základní proviant do nedalekého obchodu. Provedli jsme velké 
praní, ať máme čisté oblečení do letadla. Místní čokl nám už dvakrát ochcal stan, 
ženeme ho od nás pryč, ale co v noci, to nikdo neví. Je krásný, teplý večer za zvuku 
rušného silničního provozu a jak jsem předvídal, začínají se objevovat komáři. Kolem 
22. hodiny se začaly sjíždět auta a v budově začal nějaký mejdan. Údajně tam hrál 
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někdo na kytaru, venku na ohništi opékali maso a začalo být dost rušno. Vše 
vyvrcholilo před půlnocí, kdy spustili z reproduktorů dost silnou hudbu DUC DUC. 
Kravál skončil kolem třetí hodiny, pak nás rušili jen projíždějící auta. V noci nám pes 
opět ochcal stan, museli jsme ho opláchnout vodou. 
 
Sobota – 7. 12. 2013    
 Stav tachometru po ránu 44 505. Vstáváme v 6.20 hodin, sluníčko pěkně svítí, 
ale přes koruny stromů se k nám jeho paprsky nedostanou. Vůbec to však nevadí, je 
příjemné teplo hned po ránu. Vytahujeme všechny věci z auta a chystáme ho na 
myčku. Přestala téct voda a v kempu je zavřená brána. Budíme správce a vše se 
dává do pořádku. Auto bude hotové v poledne. Trochu děláme pořádek s věcmi, 
některé špinavé staré jdou do „basury“. Nevím jak všechny věci zabalím, když jsem 
koupil dva poměrně velké svetry, které zabírají hodně místa. Jirka jde před polednem 
do myčky a po 12. hodině vyrážíme k hlavnímu městu. Auto je jako nové, tak čisté 
nebylo ani při přebírání na začátku cesty. Přejeli jsme městečko COLON a v dalším 
městě PERGAMINO jsme nabrali benzín za 280 peso. V pohodě jsme si dali na 
probrání kafíčko, v tom horku bodlo a pokračovali jsme do městečka ANTONIO DE 
ARECO. Projíždějícími vesnicemi rostly kolem cesty velké stromy modře kvetoucí 
Jacaranda mimosifolia, červeně kvetoucí Erythryna griseo-gallii nebo Chorisia 
speciosa s bílými velkými květy. Postupně jsme se prokličkovali až k BUENOS 
AIRES a našli si na okraji města u MORENO, čtvrti MERLO, malý kemp u řeky RIO 
RECONQUISTA – GPS S34 40.989 W58 49.334, 16 m nadmořská výška (bod 
KEMP BA). Místo je vzdáleno od letiště asi 50 km. Přijeli jsme v 18.30 hodin, postavili 
stan a v 19. hodin už popíjeli v kempovém baru pivo, které nás v tom vedru docela 
osvěžilo. Na druhém konci kempu stanují děti, které měli noční bojové hry a dlouho 
do noci soutěžili. Pomalu jsme se po 400 km unaveni uložili ke spánku. 44 905 – stav 
tachometru. 
 
Neděle – 8. 12. 2013      
 Dnešní den je odpočinkový, vstáváme až po 7. hodině. Je příjemně teplo. 
Jirka uvařil kafíčko a polévku s čokla. Bylo to velmi dobré. František zapomněl na 
svoji úřední povinnost, až po upozornění, že bude sesazen z funkce, začal rychle 
nalévat po štamprličce. Polévka z čokla byla původně myšlena jako vegetariánská, 
ale Jirka do ní vrazil poslední skladovanou klobásu. Každý si může myslet, že 
polévka z čokla je asi ze psa, ale to je omyl, čoklo zde znamená kukuřice. Dnes 
máme v plánu klidně zabalit všechny věci a regenerovat se před cestou. Před 
polednem se začínají sjíždět do kempu celé rodiny, aby si grilovaly na ohni 
připravené maso. V každém boxu někdo rozdělává oheň a kouř se točí na všechny 
strany. Siestu zde tráví čím dál více osob a z každé strany voní jiný druh masa. 
Sbíhají se nám sliny, asi budeme muset jít někam na oběd. Mírně se zatáhlo, což je 
jen dobře, je totiž dost velké horko a kdyby ještě svítilo sluníčko, asi bychom se 
museli skrýt do hospody. Po chvíli se však stalo, co jsem předvídal, sluníčko svítí 
jako hrom, i přes koruny stromů to spaluje. Jdeme do hospody na oběd a osvěžení 
pivečkem je skvělé. Všichni kolem pojídají obrovské kusy masa, pro nás až nezvykle 
velké. Následovně obsazují záchody, které jsou stále obsazené, ještě že to někteří 
balí a pomalu odjíždějí domů po nedělní siestě. Vedle nás však vytahují kytaru, hrají 
a zpívají jejich melodické balady. Je to velmi pěkné zpestření nedělního večera. Na 
obloze se začínají černat mraky, zvěstují blízký déšť. To by nebylo dobré. Balit mokrý 
stan i spacáky by zvýšily váhu zavazadla. Je 19. hodin, tak uvidíme. Otrlí jedinci stále 
posedávají, popíjejí a nechce se jim domů. Začíná poprchávat, stále čekáme, co 
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bude dál. Začíná se zvedat silný vítr, tak se domlouváme s paní domácí, že si 
postavíme stan pod střechu. Stan jsme přenesli právě včas, za chvíli se spustila 
bouřka. Auto jsme zaparkovali nedaleko a šli posedět při pivečku krytí střechou. Byli 
zde ještě dva místní turisté, kteří seděli na internetu a nějak do řeči jim nebylo. 
Šéfové jsme dali nepotřebné věci, ať máme do letadla co nejlehčí kufry. Nejlepší 
zážitek byl, když Franta hovořil s místními lidmi, tak tomu bylo i nyní, když jsme 
šéfové věnovali náš „odpad“. Vždy jsem se příjemně pobavil. 
 Večer v diskuzi provádíme celkové zúčtování: vypili jsme 4 x 0,7l fernetu, 3,5l 
slivovice a1l whisky, 5 x 0,7 červeného vína a všichni jsme zdraví. Do toho 
nepočítáme pivo na žízeň. Ujeli jsme 12 470 km. Navštívili jsme 111 lokalit, některé 
vůbec kaktusáři nenavštívené, většina rostlin byla v květu, jen v poslední části cesty 
už byly po odkvětu.  
 
Pondělí – 9. 12. 2013  
 V noci bylo poměrně dusno a špatně se spalo. Nad ránem jsem dokonce 
vylezl ze stanu, neboť jsem byl totálně zpocený, dlouze jsem seděl na lavičce a sušil 
se. Mohlo by se říct, že to bylo nervozitou před odletem, ale bylo to tím dusnem. 
Když se nedá spát, tak vstáváme velmi brzy, hned po rozednění a balíme všechny 
věci, abychom co nejdříve vyrazili na letiště. Vyhazujeme na stůl další nepotřebné 
věci, které nevlezou do kufru. Nevím jak, ale nakonec se všechno potřebné zabalilo a 
vyrážíme směr letiště, které je vzdálené asi 50 km. GPSka nás vede zkratkou přes 
centrum města, až následně najíždíme na dálnici, vedoucí přímo na letiště. Na 10. 
hodin máme domluvené předávání auta, jsme zde o něco dříve. V klidu vyklidíme 
auto a odnášíme kufry a batohy do letištního vestibulu. Pro jistotu necháváme kufry 
zabalit igelitovou fólií za 120 peso, aby při dopravě nepřišly k úrazu. Většinou u 
nakládání či vykládání při přestupu, si letištní pracovníci s kufry nedělají žádný 
problém a občas uletí kolečko nebo se něco urve. V 10. hodin odchází Jirka na 
parkoviště, podívat se, zda už přišel klučina, co nám auto předával. Po návratu sdělil, 
že už je vše v pořádku a auto je předané, musel však doplatit nějaké peníze za 
ťuknuté přední sklo. V klidu jsme v bistru posnídali, neboť máme dost času, odlet 
letadla z BUENOS AIRES je až ve 14.20 hodin. Pasová kontrola a průchod na 
odletový gate proběhla bez problému. Odlétáme na čas. 
 
Úterý – 10. 12. 2013  
 Po 13. hodinách nekonečného letu, přistáváme na čas v 6.40 hodin na letišti v 
Londýně. Fouká silný vítr a všude je známá londýnská mlha, kdy není vidět ani na 
krok. Na druhý pokus se pilotovi podaří bezpečně přistát. Odlet do Vídně má být až v 
11. hodin, ale na informačních tabulích píší, že odlet do Vídně bude z povětrnostních 
důvodů opožděn o dvě hodiny. Důležité je, že už jsme v Evropě. Při zpožděném 
odletu bychom však nechytli domluvený autobus ve Vídni, ještě že jedou další. Máme 
však přes tři hodiny na přestup a stát se může cokoliv. A stalo se, mlha se rozplynula 
a letadlo nakonec odlétá na čas v 11. hodin. I ve Vídni byl přílet na čas ve 14.15 
hodin. Prošli jsme bez problému kontrolou a čekáme, až se na páse objeví naše 
kufry. Máme dvacet minut čas k odjezdu autobusu, který stojí přímo před letištěm. 
Nastal však jeden problém, Frantovi nepřiletěl kufr. Jirka zná dobře německy a tak 
jde s Frantou vyřídit ztrátu kufru, během deseti minut vše vyřízené. Franta se nemusí 
starat o následující přepravu velkého zavazadla, které mu mají zítra přivést až domů. 
Druhý den mi Franta volal, že kufr je doma a vše je v pořádku. V 15. hodin odjíždíme 
autobusem Student Agency do Brna. Na nástupišti nás už čeká Jirkova přítelkyně 
Olga a náš kamarád Jarda Procházka. Máme jen 20. minut na přechod k nádraží a 
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přestup na vlak. Radostné vítání, ale na předání prvních dojmů máme velmi málo 
času, alespoň to nejdůležitější však zvládáme. Loučíme se a v po 18. hodině 
odjíždíme z Brna vlakem směr Ostrava. Nakonec vše proběhlo podle plánu a po 20. 
hodině jsme ve Svinově. Před nádražím nás čeká Danka, která nás rozvezla domů. 
Všude dobře, doma nejlíp.  
 
Dokončení - Lumír Král  
 
Zpráva pokladníka expedice Františka Frýdla po návr atu dom ů: 
ujeli jsme 12468 km 
spotřeba 1075 litru benzínu      
průměr na 100 km  - 8.65 litru 
cena za benzín 8377 peso     
průměr za litr 7.79 peso 
celková útrata 22 421 peso        
průměr na den 701 peso (3 osoby) za 32 dní 
 
kemp 75 - 180 peso 
dálnice 2 - 8 peso 
6 banánů 17 - 28 peso 
1 pivo grande 20 - 25 peso 
telefonování 4 minuty - 17 peso 
balená voda 4 - 5 litru    22 - 25 peso 
defekt 40 peso 
káva 10 - 15 peso 
 

 
 

účastníky expedice INCA PURO, Patagonie 2013, zachytil samospouští František Frýdl (vlevo), 
uprostřed Jiří Kolařík a vpravo Lumír Král  
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Pod Huascaránem  2015  
 
 

Letos je to 45 let, kdy v Andách tragicky zahynula celá československá 
horolezecká expedice Peru 1970, která měla za úkol zdolat nejvyšší peruánský 
vrchol Huascarán (6768 m), čtvrtou nejvyšší horu Jižní Ameriky. Výpravu 
doprovázela smůla hned od počátku, kdy 18. května 1970 nešťastně zahynul při 
pádu z třicetimetrové výšky Ivan Bortel (27 let).  

Dne 31. května 1970 v 15.23 místního času však postihlo Peru mohutné 
zemětřesení o síle 7,5 stupně Richterovy stupnice, při němž se uvolnila lavina ledu a 
kamení, která zavalila základní tábor horolezecké expedice. Zahynuli všichni členové 
československé výpravy i s chilským průvodcem: Arnošt Černík (44 let), Milan Černý 
(26 let), Vilém Heckel (52 let), Jiří Jech (38 let), Valerián Karoušek (41 let), Jaroslav 
Krecbach (24 let), Miloš Matras (37 let), Ladislav Majsner (34 let), Milan Náhlovský 
(26 let), Bohumil Nejedlo (38 let), Zdeněk Novotný (32 let), Jiří Rasl (34 let), 
Svatopluk Ulvr (32 let), Václav Urban (35 let) a průvodce Pedro Nunez Diaz.  

Následky zemětřesení byly obrovské, zasypáno bylo několik vesnic, dokonce 
částečně velká města Yungay či Huaraz, zemětřesení zničilo 200 tisíc budov a 
zahynulo 70 tisíc lidí. Celkové zasypané území bylo asi 20 km². U jezera Lago 
Llangunaco, kde se nacházel základní tábor, je dnes postaven památník našich 
horolezců, kteří pod Huascaránem přišli o život.  
 

    
 

    
 

památník československých horolezců se nachází u jezera Lago Llangunaco, v místě, kde byl 
základní tábor při výstupu na Huascarán, ve výšce asi 3870 m 
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společnou fotografii pořídil samospouští František Frýdl 
 
 

Na začátek letošního roku 2015 jsme připravili (Frýdl František, Kolařík Jiří, 
Král Lumír, Snopka Mário) výlet do Peru nejen za kaktusy, ale také po přírodních a 
historických památkách. Prakticky všechno, co jsme chtěli vidět, jsme viděli a ještě 
něco navíc. Jedním z cílů naší výpravy byla návštěva památníku našich horolezců, 
abychom vzpomněli a uctili jejich památku. Přivezli jsme naši novou vlajku, kterou 
jsme na místě zanechali. Byl to zvláštní pocit, který v nás zanechal neobyčejný 
dojem, po 45 letech stát v místech, kde naši horolezci ukončili své životy. 
Nezapomeneme. 
 

    
 

příjezdová cesta k jezeru Lago Llangunaco, na jezeru se můžete nechat svést na lodičkách 
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Puya raimondii, NP Huascarán, Carpa, KL15-045 
 
 

Okolí hory Huascarán bylo vyhlášeno Národním parkem, který je od roku 1985 
na seznamu světového přírodního dědictví UNESCO. Příroda je zde opravdu 
fantastická a horské scenérie za každou zatáčkou nabízejí nové pohledy. Navíc zde 
roste spoustu zajímavých, často endemických rostlin. Na cestě mezi skalami 
k památníku mě zaujali např.: Oreocallis grandiflora z čeledi Proteaceae, Cassia 
hookeriana, Puya augusta, několik druhů broméliovitých nebo pěkná forma 
Matucana haynei. Zcela jedinečný je pohled na svahy, kde roste Puya raimondii 
s obrovským květenstvím, až devět metrů vysokým. Společně na této lokalitě rostou 
také: Austrocylindropuntia floccosa var. crispicrinita, Oroya borchersii, několik malých 
skalniček Paranephelius uniflorus, Werneria nubigena a další. Nedaleko odtud se 
nachází několik lokalit hledaného Pygmaeocereus bieblii. Výlet pod Huascarán je 
výjimečná událost a všem, kteří se do Peru chystají, lze jen toto místo vřele 
doporučit. 
 

Lumír Král 
 
 
 

Setkání kaktusá řů v Polsku 
 
Jarní setkání polských kaktusářů probíhá nedaleko za hranicemi v Českém 

Těšíně, v rekreačním městečku Ustroň. Jelikož je to celkem blízko, přijíždějí na 
setkání i kaktusáři z naší republiky. Jezdí si poslechnout přednášky, prodávat rostliny 
nebo ukázat přednášku.  

Letos měli dvě přednášky kamarádi z Poska: Grzegorz Matuszewski – rod 
Pyrrhocactus, a Tomasz Blaczkowski – zajímavé lobivie Jižní Ameriky. Obě 
prezentace byly vynikající a doufejme, že některou uvidíme při nějaké příležitosti i u 
nás. 

Další přednášky už zajistili naši kaktusáři: Jaroslav Chvastek – Chile 2014, 
Zdeněk Vaško – rod Pediocactus a Sclerocactus, Roman Štarha – Somálsko 2015, 
Jaroslav Procházka – Argentina 2015, Lumír Král – Peru 2015. 

Setkání v Polsku bývá tradičně na dobré úrovni, bylo tomu tak i letos. Při 
večerním posezení v pátek i sobotu probíhají přátelské diskuze a navazování nových 
kontaktů nejednu spolupráci. 
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setkání polských kaktusářů uváděl prezident Andrzej Wandzik, tentokrát přednášku Jardy Chvastka 

 

 
Grzegorz Matuszewski a Tomasz Blaczkowski s prezidentem polských kaktusářů A. Wandzikem 
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Otevírání sezóny ve Dvo ře Králové n. L. 
 

 
nahoře: Tadeusz Nycz z Wroclawi a Jaroslav Vích, dole: Lumír Král a František Cigánek z Hodonína 
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Tradiční kaktusářská akce Otevírání sezóny ve Dvoře Králové nad Labem 
proběhla v prostorách penzionu Za vodou, kde se tato akce pořádá několik let. Je to 
nádherné místo, kde se nachází vše pod jednou střechou, od stravování, ubytování, 
přednášek i prodeje rostlin. Letošní počasí setkání kaktusářů přálo, bylo nádherně a 
prodej rostlin probíhal i na venkovních prostorách kolem chodníků. Nabídka přebytků 
byla opět na vysoké úrovni a dalo se nakoupit snad vše, co se s kaktusů dá sehnat. 
Letošní akci však narušilo končící mistrovství světa v hokeji, kdy odpoledne hráli naši 
hokejisti o medaili. Aby bylo vyhověno fanouškům hokeje, zkrátil se program 
přednášek, měly být tři, nakonec byly jen dvě. MUDr. Roman Staník z Bratislavy 
využil situace, aby měl více času k návratu domů, a jeho přednášku o Chile si 
vyslechneme snad někdy jindy. První přednášku měl Ing. Bořek Prokeš, který hovořil 
o cestě po Jižní Africe, nádherná prezentace se spoustou krásných rostlin. Ve druhé 
přednášce představil Lumír Král průřez rostlin, rostoucích v Peru, které navštívili na 
jaře letošního roku. Nechyběly ani ukázky přírodních a historických památek nebo 
návštěva u kaktusářské legendy - pana Karla Knížete. Po přednáškách se rozjeli 
někteří kaktusáři do okolních sbírek, nebo zasedli k televiznímu přenosu hokeje. Na 
večerní posezení zůstalo jen několik skalních kaktusářů. Celkově však akce byla 
velmi úspěšná, přijelo i několik kaktusářů z Ostravy. 
 
 
 

Naši jubilanti 
 

O prázdninách oslaví 55 let náš dlouholetý člen pan Lumír Bun ček. Kromě kaktusů se věnuje 
pěstováním sukulentů, zvláště z čeledi Mesembryanthemum. Ke kaktusům má velmi kladný vztah, ty 
pěstoval už jeho otec Evald Bunček (nar. 1935), který byl rovněž našim členem, proto se Lumír 
věnoval pěstováním kaktusů už od utlého mládí. Prakticky jej zajímají všechny rostliny a má o nich 
velké znalosti. Před několika léty pracoval i ve výboru našeho kaktusářského Klubu. Přejeme našemu 
jubilantovi do dalších let hodně zdraví, štěstí a kaktusářských úspěchů. 
 

 
 

Lumír Bunček na Vánoční schůzi v roce 2013 
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Historie botaniky v obrazech - 7. 
 
Gaspard (Caspar) Bauhin D. (1560 – 1624)  
 

      
 
Narodil dne 17. ledna 1560 v Basileji, kde také zemřel dne 5. prosince 1624. Od roku 1572 
zde studoval botaniku, medicínu a anatomii. Dále studoval v Padově, Montpellieru nebo 
v Paříži, po získání titulu doktora medicíny roku 1581 se vrátil do Basileje. O rok později byl 
jmenován profesorem řečtiny na univerzitě, v roce 1589 profesorem anatomie a botaniky a 
založil botanickou zahradu. V roce 1623 vydal Pinax theatri botanici, ve kterém uvedl přehled 
známých druhů rostlin (asi 6000). Plánoval 12 knih Theatrum Botanicum, z plánovaných 
dokončil pouze tři, publikována byla jedna v roce 1658. Napsal ještě několik dalších 
publikací. Botanice se věnoval už jeho otec i starší bratr Jean. Mnoho jmen rodů převzal 
Linné, na jeho počest bylo pojmenováno mnoho druhů. 
 
 
Carolus Clusius (1526 - 1609) 
 

 

Narodil dne 19. 2. 1526 v Arrasu, zemřel 4. 4. 1609 v 
Leidenu. Studoval v městech Montpellieru, Leuvenu, 
Marburgu, Wittenbergu, Frankfurtu, Strasbourgu. V 
roce 1573 přišel do Vídně, kde byl ředitelem císařské 
lékařské zahrady u Maxmiliana II. a také pracoval na 
botanických spisech. Vycházely v letech 1576, 1583, v 
roce 1601 nejznámější Rariorum plantarum historia. 
Rovněž přeložil několik botanických knih ze 
španělštiny či portugalštiny. Byl nejvýznamnějším 
botanikem 16. století, měl vliv na vývoj odborného 
zahradnictví a přispěl ke vzniku moderní botaniky. Na 
jeho počest se jmenuje rod Clusia L., ale i několik 
dalších druhů  v jiných rodech. 
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Bernardino de Sahagun (1499 - 1590)  
 

 
 
 
Jean Louis Calandrini (1703 - 1758)  

                                        

 
 
 
Adam Daniel z Veleslavína (1546 - 1599)  
 

   

Narodil se jako Bernardino de Ribera roku 1499 a 
vystudoval slavnou univerzitu v Salamance, která 
byla střediskem vzdělanosti ve Španělsku. Zde 
vstoupil do františkánského řádu a roku 1527 byl 
vysvěcen na kněze. Do Mexika přišel roku 1529 
jako mladík s velmi dobrou pověstí, strávil zde 61 
let. Rychle si osvojil jazyk Aztéků nahuatl, trávil 
dlouhé hodiny v rozhovorech s Aztéky a domorodý 
zapisovatel mu zaznamenával důležité informace. 
Roku 1536 založil první univerzitu evropského typu 
v Americe, kde vznikl také první americký "herbář", 
soupis rostlin s vyobrazeními a popisem jejich 
výskytu i léčivých účinků, kde byly i kaktusy. 
Zemřel 23. 10. 1590 v Ciudad de Mexico. 
 

Švýcarský vědec, v letech 1734 - 1750 byl 
profesor matematiky a filozofie v Ženevě, 
aktivně se věnoval i politice. V 1729 se oženil s 
Renee Lullin. Byl autorem některých studií o 
polární záři, kometách či efektu blesků. 
Publikoval poznámky pod čarou, kde se věnoval 
teorii Isaaca Newtona. Několik publikací zůstalo 
nepublikovaných. Věnoval se také botanice, na 
jeho počest byl popsán rod Calandrinia. 
 

Český humanitní vzdělanec, narodil se 31. 
srpna 1546 v Praze, kde také žil a dne 
18.10.1599 zemřel. Po studiích na pražské 
univerzitě nejprve působil jako profesor historie, 
po sňatku s dcerou knihtiskaře Jiřího 
Melantricha z Aventina (1576) se věnoval práci 
tiskařské a vydavatelsko-organizátorské. Po 
smrti tchána převzal jeho činnost a získal 
šlechtický titul. Byl vydavatel historických děl a 
vícejazyčných slovníků, organizátor literárního 
života v Čechách, historik, knihtiskař a 
překladatel. Pro nás je důležité vydání 
Mathioliho herbáře v roce 1596 s vyobrazením 
opuncie a dalších sukulentů. 



Informace 
 
--- 3. - 5. 6. 2015 – výstava kaktusů a jiných sukulentů, Ostrava - Poruba, stanice přírodovědců. 
--- 26. - 28. 6. 2015 – setkání kaktusářů Pobeskydí, Frýdlant nad Ostravicí, RS Budoucnost. 

Přednášky přislíbilo mezinárodní seskupení předních kaktusářů, např.: Bercht Ludwig (NL), 
Hillmann Ralf (CH), Kolařík Jiří (CZ), Matuszewski Grzegorz (PL), Procházka Jaroslav (CZ), 
Staník Roman (SK), Škrovan Albert (SK), Thiele Herbert (D), Vaško Zdenek (CZ). 

 
--- 5. - 7. 6. 2015 – Klub kaktusárov Nobilis v Bratisl ave pozýva na XXI. bratislavské 

Sympózium kaktusárska jar 2015 v Botanickej záhrade v Bratislave. 
--- 6. 6. 2015 – KKaPS Pieš ťany  usporiada IX. sympózium Kaktusárske Piešťany 2015 

v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Piešťanoch, ul. A. Dubčeka 27, spojenú s 
predajom rastlín, akcia začne o 9.00 hod. Cyklus 5 prednášok zabezpečujú vysoko erudovaní 
odborníci SČSPKS. 

--- 30. 5. - 7. 6. 2015 – KK Astrophytum Brno  zve všechny přátele kaktusů a sukulentů na 
tradiční výstavu, která se bude konat v areálu zahradního centra ČTYŘLÍSTEK Brno-Bystrc (u 
mostu), zastávka MHD ZOO, linky 1, 3, 11 a 30, vchod od OBI a Penny Marketu. Otevřeno je 
denně od 8 do 18 hodin. 

--- 30. 5. - 14. 6. 2015 – SPKS Praha  pořádá 48. tradiční výstavu kaktusů a sukulentů v 
Botanické zahradě Přírodovědné fakulty UK v Praze. Místo konání: skleníky botanické 
zahrady Na Slupi 16, Praha 2. Otevřeno denně od 9 do 18 hod. 

--- 18. - 20. 6. 2015 – KK Olomouc  pořádá tradiční výstavu kaktusů. Místo konání: Atrium 
Vlastivědného muzea Olomouc, náměstí Republiky 5. Otevřeno od 9.00 do 17.00 hod.  

--- 20. - 23. 6. 2015 – SPKS Hodonín  pořádá výstavu kaktusů a sukulentů od soboty 20. 6. do 
úterý 23. 6. 2015 v prostorách MěÚ Hodonín, Horní Valy 2. Otevřeno denně od 9 do 17 hod.  

 
--- 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      

 
 

Po 24 letech, s ohledem na svůj věk, končí s distribucí časopisu Cactaceae, 
pan Zdeněk Franc ze Dvora Králové nad Labem. Při této příležitosti děkuje všem za 
dosavadní spolupráci. Nyní bude distribuci časopisu Cactaceae zajišťovat jeho nová 
nástupkyně Ing. Lucie Bartoňová s manželem a věří, že budete s dodávkami 
časopisu i nadále spokojeni. 
 
 
 

Adresy autor ů: 
Frýdl František, e-mail: Veronika.Frydlova@seznam.cz 
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz 
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Cassia hookeriana a Oreocallis grandiflora, cesta pod Huascaránem 

 

     
Oroya borchersii a Puya raimondii, NP Huascarán, Carpa, KL15-045 

 

     
Werneria nubigena a Paranephelius uniflorus, NP Huascarán, Carpa 

 

     
Perezia sp., NP Huascarán, vesnice Carpa 




