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Echinocereus lindsayi  J. Meyrán, Cact. Suc. Mex., 1975. (foto FF) 



Z naší činnosti 
 

V květnu dne 2. 5. 2016 mezi nás zavítal milý host ze Staříče, pan Ivo Žídek, 
aby nám povykládal své zážitky z jeho poslední cesty po Madagaskaru. Ivo se věnuje 
kaudexním, sukulentním rostlinám již dlouhou řadu let. Nedávno se vrátil ze své 
šesté cesty po tomto velkém ostrově, kde hledali nové a zajímavé rostliny. Nádherné 
obrázky z lokalit jako pachypodia, adansonie, euphorbie, aloe a další, doplnil náš 
přednášející skvělými zážitky po divoké přírodě. Přejeme našemu přednášejícímu 
hodně pěstitelských úspěchů a další krásné výlety na lokality sukulentů, jaký jsme 
viděli na přednášce. Děkujeme. 
 
 
 

Obrázky našich členů 
 
Echinocereus lindsayi  J. Meyrán, 1975. 
Tento druh byl nalezen a popsán roku 1975, později N. P. Taylor uvedl tento druh jako varietu (1985) 
nebo subsp. (1997) pro Echinocereus ferreirianus Gates, od kterého se liší silnějším otrněním, vyšším 
počet středových trnů, kratšími bliznovými laloky a časnějším obdobím kvetení. Jeho naleziště leží 
severněji od areálu rozšíření E. ferreirianus. Jméno bylo zvoleno na počest významného botanika a 
milovníka kaktusů z Kalifornie, G. Lindsaye. Typové lokality je v Mexiku, Baja California Norte, mezi 
Cataviňa a Laguna Chapala, v kamenité polopoušti. Dnes už jsou známé další lokality v okolí. Stonek 
jednotlivý, 150 mm dlouhý a 100 mm široký, žeber 9 - 11, v areolách asi 8 - 12 okrajových trnů, 
dlouhých až 45 mm, paprskovitě uspořádaných, nepravidelně zahnutých až zkroucených. Středové 
trny 4 - 7, asi 20 - 100 mm dlouhé a až 2,5 mm silné, nepravidelně zprohýbané, červené až černé. 
Květy fialově červené s tmavším středovým proužkem a oranžovou bází, 60 - 90 mm dlouhé, až 95 
mm široké. Plod kulovitý až vejcovitý, až 40 mm velký, porostlý bělavými trny. Semena 1,2 - 1,3 mm 
velká, černá. Vyžaduje maximum slunce a tepla během růstového období, minerální substrát a 
zaléváme opatrně až po předchozím vyschnutí celého kořenového systému. Teplejší zimování zcela 
po suchu, teploty by neměly klesnout pod 10 °C.     (foto František Frýdl) 
 
Další dva obrázky pořídil Lumír Král na cestách po Peru, a patří k závěrečnému pokračování článku 
„Poznámkový blok“. V Peru jsme viděli hned několik nádherných, kvetoucích kaktusů, mezi něž patří i 
následující druhy.  
Austrocylindropuntia pachypus   (K. Schum.) Backeb., 1941. 
Schumann popsal rostlinu jako opuncii, jak už to bývá zvykem, prošel pachypus několika revizemi. 
Můžeme jej najít např. pod rody Cylindropuntia či Maihueniopsis. Roste v Peru, nedaleko Limy, u 
městečka Chosica, v nadmořské výšce 1477 m, kde jsme ji také viděli v místě zvaném Callahuanca. 
Rostliny dorůstají do výšky asi 80 - 100 cm o průměru 6 - 8 cm, takže vypadají jako vzpřímené, 
sloupovité kaktusy, patří však mezi opunciovité. Žebra se rozpadají na výrazné hrboly, na nich jsou 
malé areoly nesoucí, obvykle k tělu přiléhající silné žluté trny. Většinou červené květy vyrůstají poblíž 
temene a podobají se zpočátku otrněnému ramenu, z jehož špičky trčí krátké okvětní plátky. Ve 
sbírkách se tato rostlina moc nevyskytuje, vyžaduje teplé zimování zcela po suchu. 
 

Loxanthocereus xylorhizus  F. Ritter, 1981. 
Ve sbírkách málo známý, téměř nepěstovaný druh, který byl popsán Ritterem teprve nedávno, asi 
před 35 lety. Roste v údolí Rimac, Lima, Peru, kde je sice chráněný, nicméně se zdá, že tlaku člověka 
odolá jen těžko. My zavítali do míst Cerro California, v nadmořské výšce 985 m, kde je hlídaný 
soukromý pozemek, na kterém se intenzivně staví. Domečky se postupně objevují stále výše a výše 
nádherným údolím a výskyt vzácných rostlin nenávratně mizí. Proto by chtělo tento druh namnožit 
v kultuře, a tak jej zachovat pro příští generace. Stonek je 60 - 70 cm vysoký o průměru asi 10 cm, 
s černými, tuhými trny, a nádhernými, nepravidelnými zygomorfními, červenými květy. Společně na 
lokalitě rostou např. Haageocereus pseudomelanostele nebo Neoraimondia arequipensis ssp. 
roseiflora. V zimě vyžaduje teplejší zimování, teploty by neměly klesnout pod 15 °C, zcela po suchu a 
propustný substrát. V létě zde teploty vystupují nad 30 °C. 
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Poznámkový notes 2015 - 8. část 
KL deník z velkého vandru po Peru  5. 3. 2015 - 11.  4. 2015 
 
 
Sobota – 4. 4. 2015 

Vstáváme v 6.30 hodin, už od 4. hodiny ranní je před hotelem troubení, auta a 
velký mumraj. Tady si ráno potrpí na zvuky klaksonů, takže před hotel se postavilo 
auto a čtvrt hodiny vydávalo všechny možné zvuky, Franta z toho byl už nervózní, ani 
se nedivím, bylo teprve 4.30 hodin. Kluci šli na domluvený čas do garáže pro auto, 
ale nemohlo vyjet, nějaký dobrák se postavil dalším autem napříč, tak jsme hodinu 
čekali. Vyjíždíme v 8.30 hodin směr LIMA, po cestě však máme ještě nějaké lokality. 
Zastavili jsme na Panamericana, patník 118 km a šli asi 500 m do pouště (KL15-
061). Roste zde malý Haageocereus tenuis. Bylo zde jen pár rostlin v dezolátním 
stavu, ale měly semena. Jedeme dále a z dálnice vidíme pod sebou u moře kempink, 
sjíždíme dolů a trávíme odpoledne na pláži PLAYA CHACRAY MAR. Na oběd jsme 
si dali nějaké mořské plody, ryby, chobotnice, kraby atd., přežil jsem bez újmy. Večer 
zajíždíme bokem a stavíme stany. Spaní dobré, v dáli duněly vlny a na konci bylo 
slyšet projíždějící kamiony. Před půlnocí začalo na chvíli pršet, ale brzy přestalo. 
Stav tachometru: 50 328 km.  
 

 
 

Haageocereus tenis, Panamericana, (KL15-061) 
 
 
Neděle – 5. 4. 2015 

Vstáváme v 7.30 hodin do mlhy, která přichází od moře. Jirka vaří čaj, kafíčko, 
čistíme semena ze včerejška, beru prášky proti smrti a chystáme se dále na cestu. 
Do auta se nám nastěhovalo hejno much, tolik jsem jich pohromadě ještě neviděl. Po 
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otevření stanu vlétly i dovnitř, kde se jich tolik vzalo je mi záhadou, ale nedaleko je 
místo, kde chovají kuřata, že by přiletěli až z těchto kurníků? Pravděpodobnější 
možnost však je, že přilétají z odpadků, které zde vyvážejí a vyhazují hned vedle 
pláže. Vítr odpadky roznese a pláž pak vypadá jako smetiště.  
 

 
 

starobylé pyramidy kultury CHIMO 
 
 

Mlha nechce nějak stoupnout a stan je stále vlhký, i když sluníčko občas 
vykoukne zpoza mraků. Nakonec balíme a po 8.30 hodin vyrážíme směr LIMA a 
následně MATUCANA do vyšších poloh. Mlha od moře ne a ne se přes hory překulit, 
tak ji musíme ujet. Za necelou půlhodinku jsme byli v LIMĚ, ale přes město na výjezd 
směr MATUCANA nám to trvalo 90 minut, prostě velké město. Jak říkal Franta, vyjeli 
jsme z Brna a už jsme v Olomouci, ale tady jsme pořád v jednom městě. Mlha se 
rozpouští a sluníčko začíná pořádně hřát. Po ránu hlásil Mário na pláži 27 ºC, teď 
bude o něco více. Projeli jsme turistické městečko CHOSICA. Občas se kolem cesty 
objevují růžově kvetoucí chorizie, palmy a jiné zajímavé stromy. CHOSICA je město, 
kde se asi před 14 dny přehnala kamenná lavina. Na odklízení následků se ještě 
stále pracuje, záběry jsme viděli v televizi, byla to hrůza. Vyjeli jsme do města 
MATUCANA, kde jsme si dali oběd a následně vystoupili do výšky 3840 m, kde roste 
Matucana haynei (KL15-062 ). Dále zde rostla Austrocylindropuntia machacana, která 
má kvést oranžově až červeně. Cvičně jsme si vyjeli do výšky ABRA ANTICONA 
4818 m. n. m. APARCAMIENTO se zasněženými vrcholy. Na vrcholu byla spousta 
žebrajících dětí, některé prodávali sýr nebo sušenky. Tak vlezlé a otravné děti jsem 
tady ještě nezažil, byli všude kolem nás a nemohli jsme se ani pořádně u cedule 
vyfotit. Rychle jsme udělali pár obrázků a vracíme se zpět do MATUCANA. Po cestě 
prší. Auta předjíždí pomalé náklaďáky a dost riskují. Dokonce proti nám vyjeli ze 
zatáčky ve dvojím předjíždění, aby proti jedoucí řidič zabránil čelní kolizi přímo do 
nás, objel nás zprava už mimo asfalt, ještě že zde bylo dost místa. Když jsme jeli 
zpět, viděli jsme zdemolované auto, které se muselo střetnout s jiným jen nedávno. 
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Hned za ním vznikla kolona stojících aut. Kolem po horách jsou všude nějaké doly, 
co se zde však těží, nevím. Dojeli jsme do SAN MATEO HUANCHOR, kde stáčejí 
vodu do lahví, městečko ve výšce 3200 m. Stále prší, hledáme nocleh, kde mají 
WIFI. Podařilo se, stav tachometru 50 558 km. Tentokrát jsme ukončili cestu dříve v 
16.15 hodin. 
 

 
 

hornická vesnice na horském přejezdu ABRA ANTICONA 4818 m. n. m. 
 
 
Pondělí – 6. 4. 2015 

Vstáváme před 7. hodinou, je dost chladno 12 ºC, ale sluníčko leze pomalu 
nahoru, tady v horách nikdy nebude po ránu teplo. Kolem nás prudké kopce, ve 
kterých je plno štol. Vyrážíme v 8.45 hodin na další lokalitu. Jirka se ráno připojil na 
WIFI a napsal Karlu Knížeti, jestli bychom jej mohli navštívit, máme totiž jeden den 
ušetřený a mohli bychom si povykládat, s naší kaktusářskou legendou. Po cestě 
musíme nakoupit něco na jídlo, stalo se tak v MATUCANĚ. Na náměstí hrála 
hornická kapela, prostě zde měli nějakou slavnost. Za městem jsme udělali lokalitu 
(KL15-063 ), ale nic moc. Kluci lezli do prudkého svahu na průzkum. Jirka se dal do 
vaření čaje a kafíčka, posnídal jsem a uvažuji, jestli do kopce jít, anebo raději 
nedráždit koleno. Uvidíme, až slezou Mário s Frantou, co řeknou. Nakonec vedla 
cesta až nahoru, kde bydlela nějaká ekoložka, chtěla znát latinské názvy zdejších 
kaktusů, vyjeli jsme tam autem rostliny nafotit. Vyrážíme dále k moři, na cestě stála 
kolona náklaďáků, které nepustili do města, museli jsme je všechny předjet a to hned 
na dvou místech, je totiž svátek a náklaďáky mají útrum. Lokalita u Callahuanca byla 
pěkná, rostla zde např. Austrocylindropuntia pachypus (KL15-064 ). Zkušebně 
jedeme ještě dále, podívat se co tam roste. Nic mimořádného, vracíme se zpět.  
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Před městem jsme viděli z cesty trsy kulovitých kaktusů, jdeme to prozkoumat. 
(KL15-065 ) roste zde několik kaktusů, ještě předtím jsme viděli kempink a koupaliště, 
vypadalo to dobře, jdeme to hledat. Pěkné místo u vody, zelená tráva, místy 
pokosená, letní domek na grilování, ideální místo ke kempování. Zaplatili jsme 50 sol 
a Jirka jde vařit tradičně nudle s konzervou. Je 16.30 hodin, stav tachometru: 50 657 
km. Po večeři čistíme semena, kořalka je vypita, tak sušíme pusy. Mário si oddychl, 
že už nemusí pít.  

 
Úterý – 7. 4. 2015 

Vstáváme v 6.50 hodin. Celou noc po cestě jezdila auta, hlavně náklaďáky 
dělaly velký kravál. Navíc zde několikrát projel vlak a vypadalo to, jakoby padaly 
skály nebo drtili kámen. V noci dost hodně pršelo, ale ráno už svítilo sluníčko. Jirka 
uvařil čaj, kafe a následně polévku, v klidu sušíme věci a balíme. Jirka měl od ptáků 
posranou celou stranu stanu, kde seděli na stromě v noci nějací ptáci. Vyrážíme po 
9.50. hodině a už je poměrně horko, ještě že fouká mírný větřík. Máme před sebou 
poslední lokalitu, vyrážíme směr LIMA. Při posledním zavírání auta píchla Mária vosa 
nebo včela. V první řadě jedeme na pumpu nabrat naftu. Projíždíme městem 
CHOSICA a přilehlými obcemi, které zavalila kamenná lavina. Následky odstraňují 
nasazené vojenské jednotky a na pořádek dohlíží značný počet policistů. Při neštěstí 
zahynulo několik osob, byly zavalené celé domy. Zastavili jsme na nakoupení jídla a 
vody. Na konci města CHOSICA jsme odbočili u mostu na BRISAS DE 
CALIFORNIA. Celá čtvrt je hlídaná policajty a musíme se identifikovat. Bez problému 
nás pouští, všechno je zde v soukromí. Za vesnicí jsou nakreslené bílé čáry, 
pozemek je rozparcelovaný a hodně se zde staví. Já bych zde nechtěl mít ani 
víkendovou chatku, je zde sice pěkně, ale bez vody a horko. Je zde však pěkná 
lokalita (KL15-066 ), kde roste červeně kvetoucí Loxanthocereus xylorhizus a další 
kaktusy. Vracíme se zpět. Zajdeme na oběd, dva druhy ryb a opět rýže a kousky 
sladkých brambor. Zastavujeme na internet zjistit, jestli odepsal Karel Kníže. Ano, 
můžeme se stavit. Vyrážíme směr CIENEGUILLA, kde bydlí. Po delším pátrání jsme 
to našli, ale bylo už poměrně pozdě a začalo se šeřit, tak jsme chvíli povykládali a 
domluvili jsme se na druhý den dopoledne. Šli jsme se ubytovat už za docela slušné 
tmy, ale zvládli jsme to. Stav tachometru: 50 741 km, ve 20 hodin po příjezdu do 
hotelu.  
 

     
 

Neoraimondia arequipensis ssp. roseiflora, Cerro California, KL15-066 
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nahoře: Karel Kníže, který letos v říjnu oslaví 75 let, blahopřejeme, dole: Lumír Král, Karel Kníže, 
František Frýdl, Jiří Kolařík, Mário Snopka, společné foto pořídil samospouští František Frýdl 

 
 
Středa – 8. 4. 2015 

Ráno vstáváme v 7. hodin, nezbytná hygiena, zabalení pár švestek a v 8. 
hodin vyjíždíme za město, kde vaříme čaj, kafe a dáváme si něco ke snídani. 
Musíme dojíst poslední zásoby. Jsme domluveni u Karla Knížete na 9. hodin, což tak 
akorát vyjde. Ještě jsme nestačili vystoupit z auta a už se otvíraly dveře. Vítala nás 
pracovnice zahrady a zvala dále. Náš hostitel už byl ve sklenících a prováděl 
každodenní práci s výsevy. Nafotili jsme celou sbírku, udělali společné foto a šli na 
chvíli posedět do chladnější místnosti. Příjemně jsme hovořili o všem možném, o 
kaktusech i místních poměrech, jak to bývá, také o politice. Kolem poledne jsme se 
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museli rozloučit a jet do centra LIMY do hotelu. Máme to domluvené ve stejném 
místě jako na začátku cesty, ve čtvrti MIRAFLORES, kde je to asi 35 km, prakticky se 
jede už celou dobu ve městě, kde je šílený provoz. Dojeli jsme do hotelu, odstavili 
auto a šli ve 14. hodin na oběd. Našli jsme hned kousek poměrně pěknou restauraci 
pro lepší klientelu, mohli jsme si vybrat, co jsme chtěli formou jakoby švédských 
stolů, zde zvané jako bufetový styl. Restaurace byla narvaná, jídlo skvělé, každý si 
vybral, na co měl chuť. Bylo to však relativně dost drahé. Franta s Jirkou šli dát umýt 
auto, ale bohužel je po šichtě, takže musí přijet zítra ráno v 8. hodin. Pomalu 
začínáme na hotelu třídit věci a postupně něco zabalit.  
 
Čtvrtek – 9. 4. 2015 

Vstáváme před 7. hodinou, po hygieně jdeme na snídani. Já musím držet 
suchou stravu. V noci mě přepadl průjem a musel jsem čtyřikrát letět na ono místo. 
Teď před cestou do města to není dobré, kamarádi mi ordinují poslední zásoby 
prášků proti běhavce. Jirka s Frantou jeli ráno s autem na myčku, my máme zatím 
volno. Je pod mrakem, takže je po ránu celkem příjemně. Kluci se vrátili taxíkem, že 
auto bude hotovo, až v 11. hodin, podařilo se. Po 11. hodině odjíždíme taxíkem do 
MUSEO ORO DEL PERU. V muzeu se nesmí fotit, stále nás hlídali, chodili za námi 
strážci muzea. Lidí tam nebylo moc, ale stále nedaleko nás chodili nějací evropané, 
nakonec se ukázalo, že byli z Česka, někde od Šternberka. Trochu jsme povykládali, 
už zde jsou podruhé, jezdí po památkách ale i do přírody. Zrovna mají namířeno do 
AMAZONIE. Udělali jsme společné foto a rozešli se. Navrhoval jsem, abychom zajeli 
do hotelu a pak ať kluci zajdou na oběd. Já si stále netroufám něco sníst, bříško 
pobolívá a musím se připravit na zítřek. Odpoledne vyrážíme na letiště. Břišní potíže 
jsou asi proto, že už nemáme preventivní aplikaci slivovice. Operátor mi hlásí, že 
nemám kredit, nevím, kde se stále ztrácí, Danka mi doma dobila mobil. Polehávám, 
poslouchám televizi, až nakonec jdu spát. Franta už má též odpočinek a kluci v 
druhém pokoji asi také spí.  
 

 
 

posmrtná maska, muzeum Oro del Perú (foto F. Frýdl) 
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Pátek – 10. 4. 2015 
Vstáváme později v 7.30 hodin, nikam se nechce, ale prakticky máme čas. 

Střevní potíže stále přetrvávají. Není to sice tak strašné, ale není to příjemný pocit. 
Třeba to odpoledne bude lepší. Jdeme na snídani, osprchujeme se na cestu, sbalíme 
věci a vyrazíme kolem poledne. Zastavíme se u matky Patricie, dáme jí vařič s 
plynem a vyrážíme na letiště. Každý jsme dostali pytlík pražené, peruánské kukuřice, 
který musíme zabalit do kufru. S autem zajíždíme do půjčovny, důkladná prohlídka, 
ale prošli jsme bez problému. Konečný stav na tachometru: 50 825 km. Ujeli jsme 
více, než byl limit, tj. 7701 km, takže jsme museli doplatit 500 km, dělá to asi 800 sol. 
Musíme poděkovat našemu řidiči Jirkovi za skvělý výkon, a že nás všechny 
v pořádku dopravil až do cíle. V půjčovně jsme se zdrželi asi hodinu, od 14.30 do 
15.30 hodin. Potom jsme udělali poslední jízdu tímto skvělým autem, ale řidič už byl z 
půjčovny. Zavezl nás před letiště, kde jsme vybalili věci a rozloučili se. Na letišti jsme 
měli čas, našli si místo, kde jsme odložili kufry, zabalili do nich kukuřičný dárek, kluci 
se převlékli. Potom už následoval běžný postup před odletem. Zbavili jsme se kufrů, 
prošli kontrolami a čekali na odlet letadla v 18.55 hodin.  
 
Sobota – 11. 4. 2015  
 Let do MADRIDU byl zdlouhavý, ještě že jsme část prospali. Mezipřistání 
v MADRIDU bylo velmi dlouhé, ale nedalo se nic dělat, do VÍDNĚ za celou dobu nic 
neletělo až večer. Ve VÍDNI jsme kolem 10,30 hodin, kontrola bez problému, kufry 
přišly v pořádku. Pro Mária přijel do VÍDNĚ na letiště kamarád a nedočkavá 
manželka. Nás očekával syn od Olgy, který nás odvezl do BRNA. Zde už nás na 
parkovišti u obchodního centra Olympia čekala Danka a zeťák Petr, který nás odvezl 
do Ostravy. To už však bylo po půlnoci, takže doma jsme byli až nad ránem 12. 4. 
2015. Celá cesta byla velmi úspěšná, viděli jsme vše, co jsme měli v plánu. Ale 
nejdůležitější je dobrá parta, a ta naše byla skvělá. Tak třeba někdy příště. 
 

Dokončení 
Lumír Král 
 
 
 

Gymnokaktusy v p řírod ě - 4. 
 

Další z gymnokaktusů, které chci v našem miniseriálu představit je 
Gymnocactus  saueri  ssp. gonzalezii.  Byl nalezen poměrně nedávno, v roce 2002, 
českými cestovateli Zatloukalem, Pavlíčkem, Jakubcem a Čejkou. Provizorně byl 
označen jako „sp. Linares“. V roce 2005, v prvním čísle časopisu Kaktusy, publikovali 
první dva jmenovaní nálezci jeho popis: Turbinicarpus saueri (Böd.) John et Riha 
subsp. gonzalezii Pavlicek et Zatloukal subsp. nova. Proč pojmenování Turbinicarpus 
a ne Gymnocactus jsem vysvětlil již v předchozích částech tohoto povídání. Nález byl 
pojmenován na počest pana Miguela Gonzáles-Botello, botanika z Linares, který byl 
nápomocen při terénním průzkumu i následnému popisu. Podle něho by měl mít 
tento gymnokaktus nejbližší příbuzenský vztah ke Gymnocactus ysabelae, jehož 
stanoviště je vzdáleno asi 200 km (Tula, Tamaulipas). Jestli tuto příbuznost potvrdí 
další pozorování, není úplně jisté. Oba taxony se výrazně liší velikostí květu. 
Gymnocactus ysabelae má květy malé, asi 15 mm široké, zatímco Gymnocactus 
gonzalezii má květy podstatně větší. Je udávána až více než trojnásobná velikost. 
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Gymnocactus gonzalezii 
 

    
 

                        Ariocarpus trigonus                                               Astrophytum asterias 
 

    
 

                     Homalocephala texensis                                          Gymnocactus gonzalezii 
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pivní zastávka v Lucio Blanco 
 
 

Poněvadž se jedná o generativní orgán, je to důležitý identifikační znak, což 
nelze jen tak ignorovat. Protože Gymnocactus gonzalezii patří k těm hezčím 
gymnokaktusům, těšil jsem se na jeho pozorování v přírodě. V Linares jsme udělali 
poslední proviantní přestávku a v supermarketu Soriana nakoupili zásoby na další 
pobyt v divočině a vyrazili do městečka Lucio Blanco, v jehož okolí byl Gymnocactus 
gonzalezii nalezen. Mimo to zde roste také Astrophytum asterias, Ariocarpus 
trigonus, Homalocephala texensis, Ancistrocactus scherii a další (echinocereusy, 
mammillarie). Městečko Lucio Blanco je typická mexická zaprášená osada, kde 
obyvatelé nikam nespěchají. Zastavili jsme naproti kostelu a zašli do místního 
obchůdku koupit mexické (dobré) pivo. Celkem běžně je k dostání litrové balení 
(resp. 0,95 l) a také místní obchod tento sortiment nabízel. Prý se tady Češi často na 
pivo zastavují. Ani my jsme neudělali výjimku a dali místnímu obchodníkovi utržit.  
Posedali jsme kolem obchodu a vychutnávali zlatavý mok. Všude byl klid. To jsme 
netušili, že místní jsou na bohoslužbě v kostele naproti. Když začali vycházet 
z kostela, neměli jsme ještě dopito. Měl jsem obavy, abychom nebudili pohoršení.  
Mé obavy byly úplně zbytečné. Protože bylo pozdní odpoledne, potřebovali jsme najít 
nějaké místo na přenocování. Odjeli jsme proto z Lucio Blanco a odhadem po 10 km 
zakempovali. Noc byla klidná, jen v okolí bylo slyšet zvonce krav a vytí nějaké 
smečky toulavých psů nebo kojotů. Když jsme ráno vylézali ze stanů, zjistili jsme, že 
je všude mokro a pevný povrch z večera se změnil v mazlavé bláto. Nakonec jsme  
i tento problém překonali a vydali se nalézt Gymnocactus gonzalezii. A měli jsme 
štěstí. Stanoviště bylo asi 60 m od cesty. Rostlin zde nebylo mnoho, ale byly!  Vidět 
tuto rostlinu v přírodě určitě stálo za to. Potěšil nás také nález Ariocarpus trigonus i 
Astrophytum asterias. Po tomto nálezu jsme se vrátili zpět do Linares a pokračovali 
do hor, směrem na Villa Mainero a Ibarilla, kudy jsme si chtěli zkrátit cestu do 
Aramberri. Bohužel, hurikány Ingrid a Manuel, které se srazily nad Mexikem asi 
měsíc před naším příjezdem tuto cestu strhly a my jsme se museli vrátit do Linares. 
To už je ale jiné povídání. 
 

Jaroslav Vích 
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Setkání kaktusá řů v Lipníku nad Be čvou 
 

V sobotu dne 23. 4. 2016 se sešlo asi 30 kaktusářů na přátelské posezení u 
Rosti Malocha v Lipníku na d Bečvou, aby si povykládali, jak jinak než o kaktusech.  
 

    
 

posezení u Rosti Malocha na zahradě 
 

 
 

společné foto některých účastníků před skleníkem u Rosti Malocha 
 
 

V průběhu dne se ve skleníku a na zahradě vystřídalo hned několik známých 
pěstitelů kaktusů. Jedni přicházeli, druzí odcházeli, ale mnoho jich zůstalo až do 
nočních hodin. Po setmění začal kolotoč promítání obrázků, který skončil až kolem 2. 
hodiny ranní. Své obrázky ukázali např. Albert Škrovan, Slávek Fischer a další. 
Převládaly obrázky z cest po Peru či Bolivie, kde zmínění cestovatelé byli už 
několikrát. Chladný večer zpříjemnil sálající oheň z krbu, na kterém se opékaly 
vynikající speciality. Setkání v Lipníku zaplňuje mezeru po dlouhé zimní přestávce, 
kdy se mohou kaktusáři setkat. Akce si získává stále více příznivců, už proto, že je 
prostě skvělá. Jen aby byly v příštích letech teplejší večery. 
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Odešli do nebí čka 
 

Nedílnou součástí zájezdů na jižní Moravu, byly vždy „povinné“ návštěvy 
sbírek Miroslava Marka z Velkých Pavlovic či Miroslava Knesla z Važan nad Litavou. 
Bohužel letošní jaro přineslo smutné zprávy, takže výlety do těchto sbírek asi skončí. 

Dne 22. 3. 2016 nás náhle opustil známý, dlouholetý kaktusář pan Miroslav 
Marek . Návštěvy v jeho sbírce byly vždy nezapomenutelné. Krásné sbírkové rostliny, 
bohatá nabídka kaktusů, ale nikdo neodolal jeho tradiční ochutnávce vín nebo likérů. 
Několikrát cestoval po lokalitách kaktusů v Mexiku, kde studoval život rostlin 
v přírodě. Mohli jsme jej vidět na mnoho kaktusářských akcí u nás i v zahraničí. 
Odešel milý, kamarádský člověk, který se rád podělil se svými pěstitelskými radami. 
 

    
 

vlevo: Miroslav Marek, vpravo: zájezd Ostraváků na jižní Moravu, ve Velkých Pavlovicích, 2013 
 

    
 

vlevo: manželé Kneslovi ve sbírce Bedřicha Lichého v Kyjovicích, 2014, vpravo: Miroslav Knesl, 2012 
 
 

O měsíc později, dne 29. 4. 2016 nás opustil po těžké nemoci další vynikající 
pěstitel kaktusů pan Miroslav Knesl  ve věku 87 let. Bývalý řidič autobusu pořádal po 
revoluci zájezdy k moři do Itálie, Francie, Řecka, Španělska, Chorvatska apod., 
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kterého ho se vždy účastnila značná část kaktusářů. Jelikož jsem se několika 
zájezdů zúčastnil, mohu potvrdit skvělou atmosféru a vynikající večerní posezení, 
ještě dnes všichni na tyto zájezdy rádi vzpomínají. Miroslav však byl vynikající 
pěstitel kaktusů, kterému výborně asistovala jeho žena Olinka. Do jejich sbírky 
zavítaly zájezdy z celé republiky i ze zahraničí, aby nakoupily napěstované novinky 
kaktusů. Odešel hodný, přátelský kamarád, který nám zde bude hodně chybět. 
 

         Čest jejich památce! 
 
 
 

Naši jubilanti 
 

Během prázdnin oslaví hned několik našich členů významné výročí. V první 
polovině července oslaví 60 let náš dlouholetý člen pan Jaromír Wilk . Jeho 
pěstitelské umění je dobře známé. Rád vysévá, semenáčky rychle namnoží, ale 
nerad se s nimi loučí. Přesto jsou chvíle, kdy se musí s mnoha kaktusy rozloučit, 
takže má-li někdo zájem o větší množství rostlin, můžete se jubilantovi ozvat. Jaromír 
pěstuje prakticky všechny rody, kromě jiného nedávno zkompletoval celý rod 
Ferocactus, nyní je v jeho zájmu především Echinocactus horizontalonius. 

O pár dnů později oslaví 70 let náš další dlouholetý člen pan Zdeněk 
Schlesinger  z Orlové. Zdeněk je významný specialista na rod Gymnocalycium, 
v Ostravě pracoval v osmdesátých letech ve výboru jako předseda sekce gymnofilů. 
V období módní vlny pěstování sukulentů se věnoval i těmto rostlinám, nyní už 
pěstuje jen gymna. 
 

       
 

          Wilk Jaromír                   Schlesinger Zdeněk                Kučera Josef                 Sýkora Walter 
 
 

Začátkem srpna oslaví 65 let náš dlouholetý člen pan Josef Ku čera ze 
Suchdolu n. O. Pamatuji si ho už ze sedmdesátých let, od kdy docházel pravidelně 
na naše schůzky. Prakticky chodí na schůzky, výstavy a další akce dodnes, občas 
věnuje své pěkné rostliny do tomboly. 

O pár dnů později, avšak v první polovině srpna oslaví 85 let pan Walter 
Sýkora . Dnes můžeme říct, že je to jeden z nejstarších našich členů, který pěstuje 
kaktusy už od šedesátých let. Jeho rostliny byly vždy ozdobou našich výstav 
(pověstné byly krásně rostoucí ariokakrpusy nebo Euphorbia bublerifolia). Nyní už 
nevystavuje, přesto se přijede na každou naši výstavu podívat. 

Přejeme našim jubilantům do dalších let hlavně hodně zdraví, štěstí a radosti 
nad svými pichlavými rostlinami, aby jim nadšení a elán ještě dlouho vydržel. 



Informace 
 

Po úspěšném zájezdu na Slovensko nás čeká ve dnech 8. - 10. 6. 2016 výstava 
kaktusů a jiných sukulentů. Prakticky druhý den po schůzi začíná v úterý instalace výstavy a 
od středy do pátku může každý náš člen ukázat své pěstitelské úspěchy široké veřejnosti. 
Neváhejte a pochlubte se. 

Tradičně poslední víkend v červnu (24. - 26. 6. 2016) patří setkání kaktusářů 
POBESKYDÍ, tentokrát opět v Čeladné - Podolánky, hotel Srdce Beskyd. Již v pátek večerní 
posezení u pivečka a grilovaných specialit. V sobotu bohatý přednáškový program našich i 
zahraničních přednášejících: 
 

Bercht Ludwig (NL) - nové weingartie         
Thiele Herbert (D) - rod Parodia                             
Procházka Jaroslav (CZ) - Cham. silvestrii         
Škrovan Albert (SK) - Peru 2016                       
Žídek Ivo (CZ) - Madagaskar 2015                     
Halfar Miroslav (CZ) - novinky Brazílie 2015      
Kolařík Jiří (CZ) - Bolivie 2016                            
Chvastek Jaromír (CZ) - jižní Brazílie 2015 
Lichý Petr (CZ) - Argentina 2016 
Maloch Rostislav (CZ) - nejlepší z cest 
 

Rezerva: 
Král Lumír (CZ) 

 

POBESKYDÍ je prakticky svátek kaktusářů na severní Moravě, kdy se můžeme setkat 
s nejznámějšími cestovateli či pěstiteli kaktusů z celé Evropy. Přijďte se dodívat i vy mezi 
nás a povykládat si na téma pichlavých rostlinek. 
 
--- 8. - 10. 6. 2016 – výstava kaktusů, Stanice přírodovědců v Ostravě-Porubě 
--- 24. - 26. 6. 2016 – KAKTUSY V POBESKYDÍ 2016 
--- 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  
 
 
Adresy autor ů: 
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz 
Vích Jaroslav Ing., e-mail: jaroslav.vich@gmail.com 
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Austrocylindropuntia pachypus, Callahuanca, KL15-064 
 

 
 

Loxanthocereus xylorhizus, Cerro California, KL15-066 




