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Puna bonnieae D. J. Ferguson & R. Kiesling, 1997.

Z naší činnosti
Na Mikulášskou schůzku dne 11. 12. 2015 mezi nás přijel vzácný host z Brna –
Jaroslav Procházka, aby nám ukázal obrázky z poslední cesty po Argentině. Jak už to u
Jardy bývá, hovořil o svých oblíbených gymnokalyciích. Pro naše účely přednesl zkrácenou
formu přednášky, která však takto byla skvělá. Program večera byl nabitý. Po přednášce
proběhlo občerstvení v podobě vynikajícího gulášku. Pak už následovala velká tombola, na
kterou se všichni těšili. Tradičně do tomboly přinesli naši členové své namnožené kaktusy či
jiné sukulenty. Našli se však i jiné, velmi pěkné ceny jako knihy Aloe, které věnoval Roman
Štarha nebo nádherná jablíčka za zahrádky Pavla Válka, která byla v košíku upleteného
Waltrem Sýkorou. Děkujeme všem přátelům, kteří věnovali tyto krásné ceny. Ještě dlouho po
skončení schůzky jsme seděli a diskutovali a diskutovali. Poslední schůzka v roce je stále
oblíbenější, a přichází se pobavit každým rokem více přátel, kamarádů. Tentokrát bylo na
presenční listině 45 podpisů našich členů a hostů. Všem děkujeme za skvělý večer.

Obrázky našich členů
Puna bonnieae D. J. Ferguson & R. Kiesling
Ve sbírce mám několik forem tohoto druhu. Kvetoucí rostlina na obrázku je roubovaná a kdysi
dávno jsem ji získal od Milana Kůrky. Trs se skládá z mnoha kulovitých šedavě zelených článků kolem
2 cm v průměru. Květ je bílý s odstínem do růžovo žluté barvy. Další známá forma je tmavě
hnědavými články a růžovými květy. Některé rostliny jsou beztrnné a některé mají krátké trníky.
Navštívil jsem dvě lokality u Fiambaly, kde rostly podobné formy. Pěstování tohoto kaktusu je
nenáročné, rostliny potřebují s ohledem na mohutný kořenový systém prostornou nádobu a v době
vegetace hojnou zálivku a hodně vzduchu a slunečního světla. Nejčastěji se množí odnožemi, které
dobře koření nebo se roubují, aby rychleji narostly a dříve zakvetly.
(foto KL)

Thelocephala napina, Huasco
Roste v údolí říčky Huasco v blízkosti pobřeží, častěji ve skalních spárách nebo v hlinitopísčité
zemi mezi kameny až do nadmořské výšky asi 300 m. Zde ji sbíral Ritter, Kníže, Schreier a další
cestovatelé. Rostlinu popsal Philippi 1872 a je natolik charakteristická, že nedocházelo k záměnám.
Rostlina prošla několika revizemi, takže ji můžeme najít i pod jinými rodovými jmény jako: Neochilenia,
Neoporteria, Chileorebutia apod. Dnes je uváděna jako Thelocephala napina. Je to zelená nebo
šedozelená rostlina s výraznou řepou, černými krátkými přilehlými trníky a žlutavým květem.
Backeberg uvádí, že se někdy vyskytne i střední trn a u těchto rostlin jsou trny nikoliv přilehlé, ale
odstávající. Bylo popsáno několik variet. Pěstování rostlin s řepovitými kořeny vyžaduje zvláštní
pozornosti, při nevhodné zálivce může kořen zahnívat a následně odejde celá rostlina. (foto F. Frýdl)

Gymnocalycium fischeri subsp. suyuguense, Suyugue Nuevo, SL, 1550 m
V roce 2008 jsme se jeli podívat nad klášter Suyuque Nuevo v Argentině, kde se vyskytuje
tato subspecies, popsaná v roce 2003 a rostoucí na přilehlém skalním hřebeni. Je to krásné místo,
většina rostlin roste v nadmořské výšce 1000 - 1300 m. Stonek jednoduchý nebo trsovitý,
tmavozelený, do 80 mm výšky a šířky, ploše kulovitý až kulovitý. Žeber 7 - 10, trny šídlovité, paprsčitě
uspořádané, přímé až ke stonku lehce zahnuté, až 45 mm dlouhé, šedavé či hnědavé, zřídka s tmavší
bází, středové trny 2 - 4. Květy krémově bílé až narůžovělé, 70 mm dlouhé a 50 mm široké. Plod 30
mm dlouhý a do 15mm široký. Semeno 1 mm dlouhé, 0,8 mm široké, testa černá, bradavčitá,
s vystouplým hilem. Pěstování nečiní větších potíží při dodržování základních pěstitelských pokynů.
Po suchu snese krátkodobě i mírné mrazíky, raději však neriskovat.
(foto F. Frýdl)

Gymnocalycium eurypleurum Ritter ex Plesnik
V sedmdesátých letech se jezdíval každoročně podívat na naše výstavy v Ostravě pan Ferdinand
Plesník z Olomouce. Již tehdy byl známý především pěstováním Gymnocalycium eurypleurum a
Gymnocalycium paediophilum ze semen od Friedricha Rittera, ale i článkem v časopise Kaktusy 1972.
Rostliny objevil Ritter na úpatí Cerro Leon v Paraguayi. Tělo jednotlivé, 8 - 12 cm v průměru, žebra 7 12, trny šídlovité, rovné nebo mírně ohnuté, světle hnědé, okrajové trny 4 - 7, asi 1 - 3 cm dlouhé.
Střední trny chybí, nebo jeden, Květ asi 30 mm dlouhý a široký. Plod bělavý až světle purpurový, 15 20 mm dlouhý, semeno skoro kulovité, hnědé, velmi jemně hrbolcovité, asi 0,7 mm dlouhé. Rostlina
na obrázku pochází z importních semen od Odehnala, semenáček získal roku 2006 František Frýdl ze
sbírky Emila Lukašíka.
(foto F. Frýdl)

Poznámkový notes 2015 - 3. část
KL deník z velkého vandru po Peru 5. 3. 2015 - 11. 4. 2015
Neděle – 15. 3. 2015
Ráno je obloha jasná, v noci bylo teplo, zem teplá, netušil jsem, že budeme
mít ve stanu spodní, podlahové vytápění. Vyrážíme po 8. hodině na lokalitu
Neowerdermannia chilensis ssp. peruviana. Je 21 °C hned po ránu. Po cestě se
začíná objevovat Browningia candelaris, zastavujeme na cvičné foto nádherné
rostliny a jedeme dál. Stoupání do výšek vyžaduje žvýkání koky, která zmírní
vysokohorské problémy. Na první zastávce (KL15-020) lokalita splnila naše poslání,
našli jsme prakticky vše, co jsme chtěli a ještě něco navíc, lokalita MIRADOR LA
APACHETA. ESTIQUE PAMPA vesnička pod vyhlídkou, svahy uzpůsobené jako
políčka, podobná u MACHU PICCHU. Tato políčka jsou opuštěná, jen v nižších
polohách upravená. Na svazích jsou zde vysazené eukalypty. Dále svahy zdobí
vysoké pampa trávy Cortaderia selloana. Krásné místo, turisticky téměř neznámé
zdobí vrcholy zasněžených hor. Ztracené, zapomenuté město duchů, dnes spojené
se známějším městem TARATA, kde políčka ve svazích pokračují. TARATA je
nějaké staré historické místo, velice pěkné, ale neudržované. Na cestě leží spousta
popadaného kamení ze svahu, které nikdo neodklízí. Z městečka vyjíždíme znovu do
větší nadmořské výšky a je to hned znát. Opět se na obzoru objevují vysoké
zasněžené hory, nádherná panoramata AND. Přejíždíme kopečky ve výšce 3670 m,
objevují se nové zasněžené vulkány, je to paráda. Pomalu sjíždíme do dalšího údolí.

Oreocereus leucotrichus, mezi TACNA a CADARAVE, KL15-020
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Cesta je asfaltovaná, ale není příliš frekventovaná, nepotkáváme žádná auta.
U SITARAJA se cesta mění na prašnou, občas na ní leží obrovské balvany, že
máme problém projet. Krajina se celkem změnila jako bychom projížděli
kamenolomem. Cesta se opravuje a navazuje dále na asfaltku, ještě že tak. Přijeli
jsme k řece a je tu kalamita. Bohužel řeka na silnici PE 38 je neprůjezdná, musíme
se vrátit do TARATA, asi 62 km a pak uvidíme. V TARATA na horách je černo a dost
prší. Vracíme se raději do TACNA, abychom neriskovali, že bude cesta zase
neprůjezdná (KL15-021). Raději to k jezeru TITICACA objedeme po lepších cestách,
čím jsme níže, tím více se mraky trhají a neprší, v TACNA už je skoro jasno. Projeli
jsme město a za ním je celní kontrola a platba mýtného v neděli zrušena. Blíží se
večer a brzy se začne stmívat, je 17.30 hodin, musíme pomalu hledat místo na
spaní. Je zde samá rovina a není se kde schovat. Zaparkovali jsme v poušti v 17.30
hodin, stav tachometru 46 092 km. Sluníčko zapadá a pomalu se stmívá, nestihli
jsme ho vyfotit. Opět kolem 19. hodiny začíná mírně poprchávat, začíná foukat
silnější vítr. Jdeme do stanu.

Haageocereus australis, nad TACNA, KL15-021

Pondělí – 16. 3. 2015
V noci se vše zklidnilo, ráno je téměř bezvětří, neprší, sluníčko vykukuje za
mraky. Vstáváme v 5.45 hodin. Jirka vaří tradiční čaj, kafe, drobná snídaně, balení
věcí a vyrážíme za dalším dobrodružstvím. Máriovi už je trochu lépe, jen ať mu to
vydrží. Odjezd v 7.45 hodin. Před městem MOQUEGUA jsme nakoupili zeleninu a
ovoce a zajeli natankovat naftu. Stav tachometru při čepování 46 174 km, nabráno
10,7 galonů za 110 sol. Prakticky jsme se vrátili až do města a uděláme další pokus
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o přejezd AND, směr TITICACA. Na Jirku přišlo nutkání a tak jsme náhodně zastavili
(KL15-022). Rostly zde zajímavé rostliny, např.: silně otrněná Cumulopuntia sp.,
která vypadá jako Tephrocactus alexandrii, Corryocactus sp., Austrocylindropuntia
subulata ssp. exaltata, Armatocereus procerus a další. Platba mýtného byla jen 3.90
sol. Na další lokalitě (KL15-023) roste Lobivia pampana f. glaucesceus a další kakty.
Našli jsme je s květem a jeden plod se semeny, ostatní byly nezralé. Z lokality nás
vyhnala rychlá horská přeháňka s drobnými krupkami. Za chvíli bylo po dešti,
stoupáme stále výše, občas přeháňky, nadmořská výška vrcholu 4550 m. Franta mi
dal semena Corryocactus brevistylus - PL51. Vrcholky blízkých hor jsou zasněžené,
dokonce jsme chtěli lyžovat. Cesta se dlouho udržuje ve výšce přes 4550 m, v
jednom místě dosáhla bodu 4587 m. Krajina se změnila, i když jedeme stále vysoko,
od moře byly hory zelené, po přejezdu vrcholu směrem do vnitrozemí není vlhkost a
vše je suché jako na poušti a to jsme přejeli nadmořskou výšku 3635 m. Dále nás
zastihla na cestě další přeháňka, zatímco v dáli je vidět modrá obloha s bílými
mráčky. Projeli jsme malou, ale krásnou vesnici TITIRE v nadmořské výšce 4370 m,
kde byli typičtí Inkové v pončech, čepicích a kloboucích. Je to náhorní plošina, kde
chovají velká stáda lam. Ve výšce 4390 jsme zastavili na potřebu a na jídlo. Vylezl
jsem na svah, kde rostlo zde několik kvetoucích skalniček – bomba. Miniaturky kvetly
žlutě, bíle modře atd. Blížíme se ke známému městečku PUNO, ležící u jezera
TITICACA, stále v nadmořské výšce kolem 4000 m. Zde se vytvořila rozsáhlá
náhorní plošina v dáli lemovaná vyššími horami. Vše je zelené, travnaté, indiáni
pasou zde ovce a krávy. PUNO je dost velké město, čilý ruch. Našli jsme ubytování
blízko jezera, auto bylo parkováno v placeném prostoru. Šli jsme se projít do
městečka a k jezeru, dali jsme si kuře s hranolkama a šli si pomalu lehnout. Kravál
pouličních prodejců byl slyšet ještě dlouho po půlnoci. V noci trochu sprchlo. Naproti
nás byla policejní stanice, ráno měli nástup s raportem. Stav tachometru 46 451 km.

Lobivia pampana f. glaucescens, TORATA - CHILICHUA, KL15-023
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Punotia lagopus, 29 km před MACUSANI, KL15-024
Tento druh je známý spíše jako Austrocylintropuntia malyana, někdy též podle starého řazení jako
Tephrocactus malyanus, stejně jako níže uvedený druh je známý po staru jako Tephrocactus
floccosus. Nový rod Punotia je popsán teprve nedávno, viz článek Jiřího Kolaříka v Cacataceae etc.

Austrocylindropuntia floccosa, 29 km před MACUSANI, KL15-024
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v PERU jsou krásné asfaltové cesty i vysoko v horách

Úterý – 17. 3. 2015
V noci se špatně spalo, nadmořská výška přes 3800 m prostě není pro nás
dobrá. Vstáváme před 6. hodinou, auto je k dispozici až v 8. hodin. Vyrazili jsme za
město PUNO v 9.30 hodin na lokalitu dvou nádherných lobivií (KL15-024). Jedeme
dál a odbočujeme na SILLUSTANI, které se nachází u jezera LAGO UMAYO.
Zaplatili jsme každý 10 sol a vypravili jsme se na kopec, kde jsou starobylé stavby
původních obyvatel - pohřební věže, pocházející ještě před Kristem. Tudy procházela
historie, opravdu nádhera a přitom není tak známá. Ve 12.45 hodin jsme vyrazili na
další cestu. Počasí se vybralo, svítí sluníčko, ale fouká chladný vítr. Nesmíme se
tomu však divit, jsme stále v nadmořské výšce přes 3800 m. Místy se hůř dýchá, ale
už se aklimatizujeme. Zde jsme si u trhovců koupili na památku malé lamy,
samozřejmě hračky s jemným kožíškem. Jedeme směr město JULIACA, nakupujeme
nějaké jídlo. Město je poměrně velké, všichni řidiči ve městě však mají problém.
Probíhá zde stávka autobusáků. Každá hlavní křižovatka je zablokována. Všechno
špatné je k něčemu dobré, alespoň jsme nakoupili jídlo, vyměnili peníze atd. Po
bočních cestách samá díra, výmoly a bláto jsme díky dobrému autu vyjeli z města
ven. Bylo to horší než projíždět lokality. Přejeli jsme malé budky a dorazili v 16.20
hodin do městečka AZANGARO. Jirka zacouval za zídku, kde sváželi kamení, kde je
trochu rovného místa na stany. Je to kousek od hlavní cesty, na křižovatce k SAN
ANTON. Stav tachometru po přistání je 46 601 km. Zítra budeme pokračovat do
MACUSANI. Při vaření polévky se mi zdálo, že je dost chladno, měl jsem, pravdu,
Mário naměřil 11 °C a 50% vlhkost. Nezvyklá zima, ale co naplat, jsme na horách
3868 m vysoko. Večer se zastavili policajti, podívat se co děláme, za chvíli odjeli. V
noci dost pršelo.
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jezero TITICACA a výchozí město na výlety PUNO se nachází v nadmořské výšce 3812 m

nad jezerem UMAYO se nacházejí pohřební věže kultury Colla, SILLUSTANI, staré asi 5000 let
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Středa – 18. 3. 2015
Ráno vstáváme v 5.45 hodin, sluníčko pomalu vylézá z po za hor, už aby bylo
venku, jsou totiž jen 4 °C a 75% vlhkosti. Jirka se dal do vaření čaje a kafíčka. Ze
silnice na nás stále huláká nějaká malá stará babka, každopádně nevíme, co chtěla.
Stany jsou mokré, musí trochu obeschnout. Obloha je polojasná, třeba to brzy
uschne. František hlásí první ztrátu, někde zapomněl ručník. Všechno sbaleno,
vyrážíme v 8.15 hodin směr MACUSANI, vzdálené 138 km. Hned za městem po
výjezdu jsme nabrali naftu 12.4 galonů za 131 sol. Zastavili jsme náhodně na lokalitě
(KL15-025), byly zde nádherné rostliny Punotia lagopus, někdy uváděná jako
Austrocylintropuntia malyana nebo Austrocylindropuntia floccosa. Jedeme ještě dále
do MACUSANI vzdálené 29 km. Asi 10 km před městem další nádherná lokalita
(KL15-026), navíc Franta našel na skalách Lobivia maximiliana. Za městem
MACUSANI je odbočka na CUSCO, ale je to bohužel prašná cesta. Vracíme se
raději zpět po asfaltce, bude to rychlejší. Než jsme odjeli, tak jsme zavítali do jídelny
a dali si oběd. Byl velmi dobrý a levný, pro jednoho 5 sol. Při výjezdu jsme zjistili, že
zde žijí i ostraváci, na jednom domě měl napsané EDWARD PIČO. Franta pohotově
nápis vyfotil. Asi v 13.30 hodin vyrážíme směr CUSCO vzdáleného přes 300 km.
Dorazili jsme do místa, kde jsme v noci spali a kde je odbočka na ASILLO a dále na
CUSCO. V ASILLO jsme fotili nádherný, velký kostel a náměstí. Projíždíme
nádhernou krajinou, opět náhorní plošinou 3900 - 4000 m. Počasí nám přeje,
většinou je slunečno, jen jednou nás zastihla krátká přeháňka. V AYAVIRI jsme
odbočili doprava a projeli starobylým městem, kde v centru probíhaly trhy. Byl to
pěkný mumraj, raději jsme ani nezastavovali na nějaký nákup. Pokračujeme dále v
plánované cestě. Před SICUANI jsme udělali rychlou zastávku (KL15-027), kde roste
Austrocylindropuntia floccosa, chlupatá i zcela holá a bez trnů. Odtud už jsme jeli
přímo do CUSCO, kde nás před městem chytla další krátká přeháňka. Museli jsme
přejet skoro celé město, no to už je pěkný rachot za tmy, deště a řidiči, kteří neztlumí
dálkové světla. Jirka to bravurně zvládl. Dorazili jsme do hotelu firmy, která má hotel i
v Limě. Bez problémů nás ubytovali, je to prakticky v centru historického města a
vedle mají budovu policajti. Provedli jsme hygienu, udělali pořádek se semeny, co
jsme nezvládli v polních podmínkách. Zítra má přijít agentka turistické agentury, s
kterou vyřídíme výlet na MACHU PICCHU. Rozhodli jsme se v hotelu přespat 3 noci.
Jeden den výlet na MACCHU PICCHU, druhý den obhlídka okolí a historie města. Po
třetí noci bychom vyrazili na další cestu na sever, kde nás čeká velká nabídka
zajímavých lokalit. Musíme to zvládnout, zatím vše v pohodě a žádný větší problém.
Čtvrtek – 19. 3. 2015
V noci popršelo, ale jinak jsem se po dlouhé době dobře vyspal. Vstáváme v
6.15 hodin, Jirka s Máriem později, až jim Franta přinesl čistící prostředek na zuby.
V 7. hodin máme snídani, WIFI zde funguje, dovolal jsem se přes Skype Arnoštovi
Masnému, ostatní nebyli na počítači. Za hotel jsme platili 216 USD pro všechny na tři
dny. V 9. hodin přišla agentka z turistické společnosti, domluvit s námi výlet na
MACHU PICCHU. Na dnes to samozřejmě už nešlo, takže zítra ráno odjezd ve 4.
hodiny ráno. Dnes jsme si udělali odpočinkový den, pochodili po historickém městě,
nakoupili pár cetek na památku. Ve 14. hodin jsme zašli na oběd, dali jsme si
masíčko z alpaky + rýže a hranolky a zapili červeným vínem. Bylo to prostě skvělé.
Přes poledne bylo celkem teplo, ale ráno a večer je docela chladno. Oběd stál pro
všechny 200 sol. Výlet na MP 195 USD + autobus nahoru 26 USD. Ještě jednou
jsem k večeru zašel do města nakoupit malý baťůžek, tričko a stříbrné blbosti pro
Danku.
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Pátek – 20. 3. 2015
Nastal očekávaný den – výlet na MACHU PICCHU. V noci jsem špatně spal,
vše tady asi záleží na tlaku. Vstáváme ve tři hodiny ráno, a za hodinu nám jede od
hotelu malý autobus. Asi po hodině cesty přestupujeme na vlak, který jede
nádherným údolím až pod MACHU PICCHU, kde je městečko plné hotelů a obrovské
tržiště se suvenýry. Z městečka jedeme místním malým autobusem úzkou cestou,
plnou serpentin až pod vrchol pověstných Inckých ruin. Celá oblast leží v tropické
oblasti, rostou zde zajímavé teplomilné rostliny, je vidět, že zde asi v zimě ani
nemrzlo. Vyrážíme na obhlídku. Je to fascinující, co zde Inkové vytvořili, procházíme
z jednoho kopce na druhý a fotíme a fotíme. I bohové k nám byli přívětiví, neboť
oblaka se roztrhala a bylo nádherné počasí. Ve zdejší oblasti totiž často prší. Franta
s Máriem vyrazili ještě na jeden vysoký kopec, říkali, že to bylo opravdu božské. Já
jsem byl rád, že jsem pochodil s mým bolavým kolenem alespoň to základní, přesto
mi mobil hlásil rekordní počet nachozených kroků. Rozloha tohoto sídla Inků je
obrovská, do okrajových míst lidi vůbec nepouští, jen do těch nejznámějších. Dost se
odpoledne oteplilo, tak jsme se šli s Jirkou dolů občerstvit a počkali jsme, až slezou
Franta s Máriem z kopce. Cestování dolů autobusem i vlakem je velký mumraj, ale
mají to tu dobře zorganizované, projde zde během dne tisíce lidí. Vlak zpět nám jel
až v 19. hodin, proto jsme prošli několikrát tržiště, koupili pár suvenýrů. Po sjezdu
k autobusu jsme zašli na oběd. Dali jsme si steaky z alpaky a rýží, bylo to asi nejlepší
jídlo, které jsme si zatím dali. Když jsme sjeli vlakem dolů, kde nás už čekal malý
autobus, tak poměrně dost pršelo. Prostě tropy – přes den polojasno nebo slunce,
večer déšť. Pršelo až do CUSCA. Autobus nám zastavil na náměstí, takže jsme k
hotelu museli dojít pěšky. Přijeli jsme dost pozdě v noci, unaveni zaléháme kolem
23.30 hodin.

nezapomenutelný, úchvatný zážitek, jsem na MACHU PICCHU
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Obrázky z Mikulášské schůzky

Jaroslav Procházka z Brna přednesl přednášku o argentinských gymnokalyciích

pohled do sálu, v popředí, vlevo Ota Potyka a vpravo manželé Víchovi
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hosté s kaktusářského Klubu Frýdek-Místek, manželé Klímkovi, dále Pavel Válek a Jindřich Pospíšil

Josef Kučera, Vlado Kaleta, Jaromír Vavrouch z Litovle
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Jiří Kolařík z Brna, František Frýdl a kaktusářský klan Lichých při konzumaci gulášku

J. Martiník, A. Kupka, M. Poratzký, J. Kolařík, Ševčík, v popředí J. Achrer a T. Kulhánek z Brna
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oblíbená Vánoční schůzka s bohatou tombolou a občerstvením, se konala dne 11. 12. 2015
v restauraci Oáza. Společné foto: 41 členů a hostů, a to ještě na obrázku nejsou všichni
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Informace
---

přednáška 1. 2. 2016 – výroční schůzka s promítáním vlastních obrázků

---

Schůzky pěstitelů kaktusů a jiných sukulentů s promítáním obrázků a přednáškou se konají
každé první pondělí v měsíci (mimo letních prázdnin) v 17. hodin, ve Stanici přírodovědců
v Ostravě-Porubě (Čkalovova 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

Víte, že …
Ostník v letošním roce vychází už 45 let. Tento zpravodaj přináší již od počátku
především informace o činnosti našeho Klubu. Právě pravidelné vydávání každý
měsíc, zvláště v době totality, byla velká přednost Ostníku. Např. celostátní časopis
Kaktusy vycházel i s ročním zpožděním, takže aktuální zprávy už nebyly aktuální.
Proto si Ostník získal mnoho zájemců i z jiných kaktusářských organizací z celé
republiky. Dnes už je všechno v pořádku a časopis Kaktusy vychází dle plánu, stejně
jako Ostník. Aktuální zprávy vychází rovněž na internetu, takže informace v Ostníku
přináší našim členům jen regionální zprávy. Prakticky celou dobu se v Ostníku
objevovaly překlady ze zahraničních časopisů. Bohužel po úmrtí MUDr. Plesníka se
zatím nenašel žádný překladatel, který by byl ochoten překlady do Ostníku udělat.
Nehrnou se ani autoři, kteří by napsali nějaký článek. Zvláště by se hodily pěstitelské
rady a zkušenosti. Každý má svůj osvědčený způsob, jak mu kaktusy nejlépe rostou,
tak proč se nesvěřit svým kamarádům. Pokud to však není tajný recept. V Ostníku se
objevují i jiné zajímavé články, v poslední době cestopisy v podobě deníku. Ale
chtělo by to i připomenout nové popisy nebo revize, s kterými jsme se mohli ve
starších ročnících seznámit. Přál bych si na začátku nového roku, aby se našli noví
přátelé, autoři, kteří by pomohli sestavit zajímavý obsah Ostníku.
Lumír Král

Adresy autorů:
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz

OBSAH – LEDEN 2016
Z naší činnosti
Obrázky našich členů
Poznámkový notes 2015 - 2. část

2
2
3

Obrázky z Mikulášské schůzky
Informace
Víte, že …

11
15
15

OSTNÍK
Vydavatel: Klub kaktusářů v Ostravě, leden 2016
Šéfredaktor: Lumír Král, O. Synka 1815, 708 00 Ostrava – Poruba, tel.: 605058070.
Objednávky a distribuce: Ing. Skoumal Vladimír, M.Bayera 6038, 708 00 O.-Poruba, mobil: 724137021

Thelocephala napina, Huasco, Gymnocalycium fischeri var. suyuguense, Suyugue Nuevo, SL,1550 m

Gymnocalycium eurypleurum ve sbírce (foto František Frýdl)

