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Echinocereus viridiflorus Engelmann
in Wislizenius, Mem. Tour North Mexico, p. 91, 1848.

Z naší činnosti
Tentokrát jsme se setkali v úterý 2. 5. 2017, neboť pondělky 1.5. i 8.5. 2017
byly svátky. Před pár dny se vrátil z druhé cesty po jižní Africe náš host z Chlebovic,
Ing. Jaromír Chvastek. Nyní jsme se však podívali na loňskou cestu po JAR a
Namibie 2016. Po dlouhé době jsme viděli opět nádherné sukulenty rodů Crassula,
Tylecodon, Hoodia, Anacampseros, Aloe, Sarcocalon, Stapelia, Gasteria, ale
především zástupce mesemb. jako Titanopsis, Cheiridopsis, Fenestraria, Stomatium,
Conophytum, Lithops, a další. Kvůli těmto rostlinám se přijel podívat na naši
přednášku až z Nových Heřminov, pan Horst Havelka. Horsta znám prakticky více
než 40 let, kromě kaktusů mu učarovaly právě sukulenty a jiné „zelí. Mě se zvláště
líbila ta nejškaredší rostlina na poušti - Welwitschia mirabilis. Viděli jsme i pěkné
obrázky ze života místních lidí a nádherné přírody. Poutavé vyprávění jen umocnily
celkový dojem, prostě skvělá přednáška. Děkujeme přednášejícímu za pěkný večerní
zážitek a přejeme Jaromírovi ještě hodně cestovatelských a pěstitelských úspěchů.

Obrázky našich členů
Echinocereus viridiflorus Engelmann
Viz článek uvnitř tohoto Ostníku

Pterocactus aff. australis

Na prvý pohled jasný Pterocactus australis, avšak když se pozorně zadíváte na tuto rostlinku, začnete
pochybovat. Je to nádherná forma na případné další studium a následné zpracování. Rostlina roste u
Arroyo Los Beros, v provincii Rio Negro, KL08-008. Letos byla poměrně velká zima, přesto tyto
rostliny přežily ve skleníku bez topení. Každý rok zalévám kaktusy už začátkem března. Tentokrát
jsem byl na cestách, takže první zálivka byla o dvacet dnů později, až kolem 20. 3.. Jiné roky vykvetly
první patagonské kaktusy už koncem dubna nebo hned začátkem května, tentokrát vykvetl první
pterokaktus až 12. 5. 2017 (viz foto). Po dvou dnech začaly kvést i další druhy, ale i zástupci rodů
Austrocactus či Maihuenia. Je vidět, že jaro je už tady.

Sezóna začala
Tak kaktusářská sezóna už začala. Zima se dlouho držela zuby, nehty, ale
jednou všechno končí. Ve sklenících začaly kvést první jarní květy kaktusů,
popřípadě jiných sukulentů, ještě v době, kdy se venku vyskytovaly přízemní
mrazíky. Jaro přináší i drobný úklid ve skleníku, zvláště sukulenty vyžadují větší péči.
Následuje přenesení kaktusů na letní stanoviště, občas rostlinky mlžíme a hodně
větráme. Vhodné je prohlédnout rostliny, zda se neobjevily nežádoucí škůdci apod.
Dle počasí můžeme provést první zálivku, nejlépe ve dnech, když je pod mrakem a
není velké vedro. Kdo nevyséval v zimě doma v pokoji nebo do výsevních aparátů,
může to zkusit nyní, aby semenáčky stačily do zimy nabrat dost síly. Do zálivky
můžeme přidat trochu hnojiva, aby kaktusy dobře rostly, popřípadě bohatěji kvetly.
V červnu je kaktusářská sezóna v plném proudu, hodně kytiček kvete, čímž vděčí
svému pěstiteli za dobré pěstitelské podmínky.

Poznámkový notes 2015 - 6. část
KL deník z velkého vandru po Patagonii 25. 10. - 30. 11. 2015

Úterý – 24. 11. 2015
Vstáváme v 7. hodin, je polojasno, relativně teplo. Vítr zatím nefouká. Hned se
pouštíme do klasických ranních prací. Vyrážíme ráno v 8. hodin, nad přehradu
VALLE GRANDE a lezeme provést kontrolu kopce. Austráče zde nejsou, ale zato
lány Denmoza rhodacantha, Pyrrhocactus strausianus a další (KL15-A079). Vracíme
se zpět, do VALLE GRANDE a pokračujeme po RP 173, směr SAN RAFAEL. Na
kopci jsem ztratil klobouček. Franta nafotil Notocactus submammulosus. V SAN
RAFAEL jsme nakoupili jídlo, vodu a načepovali plnou nádrž benzínu. Opět se
pomalu zatáhla obloha tmavými mraky. Po výjezdu z kaňonu je kolem samá rovina,
kde se pěstuje víno. Z města jsme najeli na RN 143, směr MENDOZA. Zastavili jsme
před městečkem PAREDITAS, asi 10 km, vůbec nic zde z kaktusů nerostlo. Za
TUNUYÁN jsme zastavili na Gymnocalycium striglianum f. herminae a další kaktále
(KL15-A080). Jedeme dále směr USPALLATA. Celou cestu do MENDOZY jsou
kolem vysázené vinice. MENDOZA je prostě kraj vína. Před hlavním městem
provincie jsme sjeli z dálnice RN 40 na RN 7, směr USPALLATA, vzdálené 97 km.
Slunce stále intenzivně svítí a je horko. Do kempu v USPALLATA jsme dojeli v 18.45
hodin. Fouká trochu vítr, ale není to strašné. Stavíme stan a Jirka uvařil večeři. Stav
tachometru 100 045 km. Vítr v noci ustal. V kempu je už několik turistů z Evropy.

Trichocereus candicans, nad přehradou VALLE GRANDE, 1045 m, KL15-A079
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Denmoza rhodacantha, nad přehradu VALLE GRANDE, 1045 m, KL15-A079

Pyrrhocactus strausianus a Pterocactus tuberosus, nad přehradu VALLE GRANDE, KL15-A079
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Gymnocalycium striglianum f. herminae, za TUNUYÁN, 881 m, KL15-A080

Středa – 25. 11. 2015
Vstáváme v 7.15 hodin, je relativně teplo bez větru. Dnes kafíčko po ránu
nebude, došla plynová bomba. Sluníčko intenzivně svítí, ale přes koruny stromů se
jen obtížně dostává. Jinak je celá modrá obloha. Vyrážíme v 8.30 hodin směr
PUENTE DEL INCA za nákupy. Nejdříve však jedeme nabrat benzín a koupit
plynovou bombu. Vyjeli jsme až téměř na hranici s CHILE do LAS CUEVAS podívat
se na vyhlídku ACONCAGUA a následně na tržnici v PUENTE DEL INCA. Nakoupili
jsme nějaké drobnosti. Byli jsme ale zklamaní, spousta stánků nebyla ještě
obsazena, prostě není sezóna. Vrátili jsme se zpět do USPALLATA a vydali jsme se
na sever po RN 149 směrem k TAMBILLOS, kde roste Puna clavarioides atd. (KL15A081). Jirka je našel až po dlouhém hledání, byly ještě maličké, teprve lezly ze země
ven, podobně jako Pterocactus reticulatus. Vracíme se zpět do USPALLATA. Asi 6
km od města (KL15-A082) jsme konečně Pterocactus reticulatus našli. Společně zde
roste Pterocactus gonjianii. Rozdíl mezi nimi je, že Pterocactus gonjianii kvete
terminálně a má malé trníky. Pterocactus reticulatus kvete z boku a nemá trny, květ
je růžový. V 18.30 hodin se vracíme do města nakoupit a hned zajíždíme do kempu.
Trochu jsme se zkulturnili a šli na večeři do města. Nemáme totiž už plynovou bombu
a nemůžeme vařit. Na zítra má Jirka vyhlédnutý kemp, kde mají k dispozici plyn na
vaření. Stav tachometru: 100 264 km.
Čtvrtek – 26. 11. 2015
Vstáváme v 7. hodin, František to trochu více natáhnul. Sluníčko svítí, jen v
dáli se objevují mraky. Kafíčko nemáme, tak to musíme vyřešit jinak. V 8.30 hodin
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vyrážíme na pumpu, dát si ranní kafíčko. Nakoupili jsme trička a další suvenýry.
Objevili jsme pěknou myčku aut LAVADERO, proto jsme přehodnotili program. Na
závěr letošní expedice zajedeme na Austrocactus ferrarii, vyjíždíme v 10.30 hodin.
Na hranici provincií, kde je odbočka na průsmyk RP 153, kvetou Maihueniopsis
glomerata a nádherné žlutě kvetoucí skalničky. Když jsme dojeli za průsmyk =
PORTEZUELO (KL15-A083), vzdálený od křižovatky 38 km, přejeli kolem nás tři
motorkáři. Opět jsme byli úspěšní a vše jsme našli. Když jsme po prohlídce lokality
odjížděli, projel kolem nás cyklista. Mladý synek musel mít dobrou fyzičku, když jezdí
přes kopce sám po velmi špatných cestách a s plnou polní. Po příjezdu do
USPALLATA jsme nakoupili ještě jednu plynovou bombu, abychom mohli vařit a
koupili drobnou zeleninu a ovoce. Zašli jsme na pivo, které po horkém dni v horách
dost chutnalo. Do kempu jsme přijeli v 19.15 hodin, postavili stan a Jirka se pustil do
vaření. Franta si vyžádal na závěr cesty nudle, které mu velmi chutnají. Sluníčko
svítí, obloha je modrá, jen za okolními horami se kumulují mračna. Zítra máme
odpočinkový den na balení věcí, umytí auta, poslední večeře v restauraci, kompletní
hygieny atd. Večerní stav tachometru: 100 458 km.

Austrocactus ferrarii, průsmyk RP 153, 2786 m, KL15-A083

Soehrensia formosa, průsmyk RP 153, 2786 m, KL15-A083
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Pátek – 27. 11. 2015
Jirka vstává v 7. hodin, ale nám se do chladného rána nějak nechce, je 8 °C,
slunečno. Máme však čas a není kde spěchat. Umytí a vyčištění auta je objednáno
na 9. hodin. Dáme si kafíčko, snídani a vytáhli jsme všechny věci z auta. Stan
necháváme stát, budeme zde spát ještě jednu noc. Jirka s Frantou odjeli s autem na
myčku, a strávili tam celé dopoledne. I když svítilo sluníčko, přes koruny stromů se
nemohly paprsky dostat, ve stínu bylo poměrně chladno. Umývači aut přišli klasicky o
hodinu později – MAŃANA heslo místních lidí. Po příjezdu auta z myčky, už po
poledni, Jirka uvařil polévku, balíme věci a nepotřebné se vyhazují do BASURY –
odpadků. Večer jsme vyrazili na poslední večeři, jak zakončit pobyt v ARGENTINĚ,
než dobrým steakem. Byl opravdu skvělý. Když jsme se vrátili, byli vedle nás
nastěhovaní motorkáři.
Sobota – 28. 11. 2015
Vstávali jsme v 5. hodin ráno, abychom stihli předávku auta, plánovanou na 8.
hodinu u letiště. Z USPALLATA do MENDOZY je to asi 120 km, což je 1½ hodiny
jízdy. Vyrazili jsme po sbalení všech věcí v 6.15 hodin. Cestou jsme se kochali
posledními výhledy na vysoké hory kolem cesty. V MENDOZE jsme doplnili nádrž do
plna a agent LUCAS po příjezdu na letiště už čekal na parkovišti. Máme necelé tři
hodiny před odletem čas na snídani, projít kontrolami, zabalit kufry a v 11.05 hodin
odlétáme do SANIAGO DE CHILE. Zde je bohužel dlouhý čas čekání na letadlo do
MADRIDU, které odlétá až ve 20.45 hodin. Čekání je nekonečné, dali jsme si oběd a
procházeli se po letišti sem a tam. Při přeletu AND jsem nafotil z okénka letadla
nádherné vrcholky hor.
Neděle – 29. 11. 2015
Letadlo ze SANTIAGA odlétalo se zpožděním 10 minut a po příletu v
MADRIDU zpoždění bylo už 20 minut. Let trval skoro 14 hodin. Na přestup jsme však
měli dost času, letadlo do VÍDNĚ odlétalo 15.45 hodin. Při procházení halou se před
námi objevila známá postava. Ejhle, Libor Kunte letí služebně do GRANADY na jihu
ŠPANĚLSKA. Měli jsme půl hodiny na pokecání, letadlo mu letělo ve stejnou dobu
jako naše. Po asi tříhodinovém letu přistáváme ve VÍDNI v 18.45 hodin. Kontroly po
přistání nebyly žádné, nastal však jiný problém. Už v roce 2013 Františkovi nepřiletěl
kufr. Situace se opakovala, Franta je bez kufru. Bohužel nebyl sám. Při sepisování
ztráty tam bylo asi 15 osob a než se Franta dostal na řadu, uběhla víc než hodina.
Kdyby vše proběhlo normálně, stihli bychom v BRNĚ vlak ve 21.02. Do BRNA jsme
přijeli až o hodinu a půl později, ve 22.30 a Oli nám poskytla na noc azyl u ní doma.
Alespoň jsme jí mohli povykládat první dojmy z cesty. Zbytek už jí povykládá Jirka.
Pondělí – 30. 11. 2015
Po snídani nás Jirka hodil na vlak v 8.52 hodin a v pohodě jsme dojeli do
OSTRAVY. Jestliže nám v ARGENTINĚ celou dobu nepršelo, tak v BRNĚ ráno dost
pršelo. To nám připomnělo, že už jsme doma. Kufr přiletěl Frantovi až téměř po
týdnu, byl z toho dost nervózní. Měl tam totiž nakoupené dárky na Vánoce a
zapomněl tam v krabičce nafocenou kartu z fotoaparátu. Když po několika dnech kufr
v sobotu přivezli, hned bylo poznat podle řeči v telefonu, jak se Frantovi ulevilo. I
když byl kufr napůl otevřený, nic se neztratilo, takže nakonec všechno dobře
dopadlo. Tímto byla dokončena velmi úspěšná, průzkumná cesta po lokalitách
austrokaktusů v PATAGONII.
Lumír Král
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Závěrečná zpráva našeho pokladníka Františka Frýdla (zaokrouhleno):
Letenka
24 090 .-Kč
Půjčení auta
27 230 .-Kč
Útrata 1000 USD 26 000 .-Kč
Celkem
77 320 .-Kč
Celkem ujeto 8040 km, nakoupeno 608 litrů benzínu za 7 627 peso, spotřeba na 100
km / 7,55 litrů.

nejvyšší hora Jižní Ameriky - Aconcagua 6959 m n. m. (název v kečuánštině znamená Bílá stráž)

Setkání kaktusářů v Ustroni 2017
Jak už se stalo zvykem, jezdí na setkání polských kaktusářů do Ustroně
hodně českých pěstitelů kaktusů a jiných sukulentů. Stalo se tak i ve dnech 28. - 30.
4. 2017, kdy proběhlo už XVIII. setkání polských kaktusářů. Třídenní program je vždy
bohatý a náročný, páteční přátelské posezení, sobotní přednášky, zakončené
nedělními návštěvami okolních sbírek. Hlavní program proběhl v sobotu s velkým
prodejem rostlin a celodenním promítáním přednášek. Tentokrát své prezentace
předvedli: Grzegorz Matuszewski, Zdeněk Vaško, Roman Štarha, Josef Barčák,
Jaromír Chvastek, Božena Dubielecka, Andrzej Mucha, Pavel Heřtus, Jaroslav
Procházka, Lumír Král, Tomasz Blaczkowski.
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Pavel Heřtus a Miroslav Halfar u prodeje kaktusů

společné foto účastníků setkání v Ustroni 2017

Setkání polských kaktusářů probíhá v krásném prostředí Beskyd, má tradičně
dobrou úroveň. Pro české kaktusáře to není daleko, neboť Ustroň se nachází kousek
za hranicemi, hned za Českým Těšínem. Přejeme našim přátelům hodně
pěstitelských i cestovatelských úspěchů, abychom se za rok opět v Ustroni setkali.
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Zájezd kaktusářů ze Spiše
V pátek 12. 5. 2017 přijelo na severní Moravu asi 8 kaktusářů ze Spiše, aby se
během několika dnů podívali do našich sbírek. Prakticky měli naplánované všechny
nejznámější sbírky kolem Ostravy, Frýdku-Místku, Českého Těšína, Orlové apod. Po
příjezdu v pátek navštívili sbírky Lichých v Kunovicích, Poratzkého v Krásném Poli či
Lumíra Krále v Porubě. Ubytování měli na Slezské Ostravě. Další dny pokračovali
prohlídkou dalších sbírek. Dobrá kaktusářská parta ze Spiše oslavila před dvěma léty
30 let svého trvání, tak ať jim to ještě dlouho vydrží.

společné foto účastníků zájezdu ze Spiše ve sbírce Lumíra Krále
zleva: Mária Čornejová, Ing. Marián Jančura, Alena Chalupecká, Ing. Jozef Chalupecký, Mgr. Matej
Klein, Milan Štrauch, Ing. Alois Horák, Lumír Král, Ing. Jozef Dublan

Echinocereus viridiflorus Engelmann

in Wislizenius, Mem. Tour North Mexico, p. 91, 1848.

Letošní dlouhá, mrazivá zima prověřila mrazuvzdornost mnoha kaktusů.
Kromě patagonských rostlin, pochází spoustu mrazuvzdorných kaktusů ze severní
Ameriky, s výskytem až do Kanady. Jedním z rodů, které snáší delší mrazy, jsou
některé druhy rodu Echinocereus, jako např. Ecer. triglochidiatus, chloranthus,
viridiflorus a další. Echinocereus viridiflorus je nejsevernějším zástupcem rodu, který
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je rozšířen na středozápadě a jihozápadě USA ve státech Dakota, Wyoming,
Colorado, Kansas, New Mexico, Oklahoma a Texas. Tak velké rozšíření druhu
přináší i značnou variabilitu. Z mnoha popsaných variet mohu uvést např.
Echinocereus viridiflorus var. corellii L. Benson či var. davisii (A. D. Houghton) W. T.
Marshall. Jsou i další používané názvy, dosud nepopsané nebo nepouživané (var.
gracilispinus, intermedius, longispinus, major, minor, montanus, ruber, standleyi
apod.). Pro zajímavost uvádím několik citací:
Echinocereus viridiflorus Engelm. var. canus A. M. Powell & Weedin - Echinocereus Sekt.
Echinocereus 254, 2012.
Echinocereus viridiflorus Engelm. var. chloranthus (Engelm.) Backeb. - Cactaceae (Backeberg) 4:
2015, 1960.
Echinocereus viridiflorus Engelm. subsp. chloranthus (Engelm.) N. P. Taylor -- Cactaceae Consensus
Init. 3: 10, 1997.
Echinocereus viridiflorus Engelm. subsp. correllii (L. D. Benson) W Blum & Mich.Lange - Echinocereus
Monogr. [W. Blum et al.] [10], 1998.
Echinocereus viridiflorus Engelm. var. correllii L. D. Benson - Cact. Succ. J. (Los Angeles) 41: 128,
1969.
Echinocereus viridiflorus Engelm. subsp. cylindricus (Engelm.) N. P. Taylor - Cactaceae Consensus
Init. 3: 10, 1997.
Echinocereus viridiflorus Engelm. var. cylindricus (Engelm.) Rümpler - Handb. Cacteenk. (ed. 2 Rümpler) 812, 1886.
Echinocereus viridiflorus Engelm. subsp. davisii (Houghton) N. P. Taylor - Cactaceae Consensus Init.
3: 10, 1997.
Echinocereus viridiflorus Engelm. var. davisii (Houghton) W. T. Marshall - Cactaceae (Marshall &
Bock) 119, 1941.
Echinocereus viridiflorus Engelm. var. intermedius Backeb. - Cactaceae (Backeberg) 4: 2015, 1960.
Echinocereus viridiflorus Engelm. var. neocapillus (D. Weniger) A. D. Zimmerman - Cacti Trans-Pecos
267, 2004
Echinocereus viridiflorus Engelm. var. russanthus (D.Weniger) A.D.Zimmerman - Cacti Trans-Pecos
263. 2004.
Echinocereus viridiflorus Engelm. var. tubulosus A. Heller - Cat. N. Amer. Pl., ed. 2. 8, 1900.
Echinocereus viridiflorus Engelm. var. weedinii (Leuck ex W. Blum & Mich. Lange) A. D. Zimmerman Cacti Trans-Pecos 270, 2004.

Echinocereus viridiflorus var. montanus
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Echinocereus viridiflorus je velmi proměnlivý ve vybarvení i hustotě trnů, i v
odstínech barvy květů. Další rozdíly je možné sledovat ve tvaru stonku, který může
být pravidelně válcovitý, ale i kuželovitý či téměř kulovitý. Rostliny se liší i v šířce a
výšce, často i na jedné lokalitě, zejména díky stupni přistínění hustší vegetací, kdy
jsou rostliny výrazněji tenké a prodloužené.
Jméno rostliny vyjadřuje barvu květu, v překladu "viridiflorus" = zelenokvětý.
Rostlinu v roce 1846 nalezl dr. A. F. Wislizenius, spolupracovník dr. G. Engelmanna,
který popsal tento druh v roce 1848. Stonek je oválný až krátce sloupovitý, jednotlivý
i trsovitý, se zaobleným temenem, až 130 mm dlouhý a 60 mm široký, žeber 10 - 14,
světle zelených až žlutavě zelených, rozdělených do mělkých hrbolů, areoly eliptické
až protáhlé, až 10 mm od sebe vzdálené, zprvu pokryty krátkou bílou plstí, později
holé. Okrajové trny (až 20) tenké, většina z nich hřebínkovitě rozložená, v barvě
proměnlivé, bílé až do žlutava, nebo červenavé až hnědavé, horní a dolní nejčastěji
bílé, postranní červené, někdy s tmavou špicí; středový trn někdy chybí, častěji 1,
silnější a tužší než okrajové, vzpřímený, někdy směrem vzhůru zakřivený, asi 13 mm
dlouhý, na spodní části, někdy až do poloviny délky bílý, další část načervenalá až
purpurově červená. Květy postranní, většinou ve spodní polovině stonku umístěné,
asi 30 mm dlouhé a méně než 30 mm široké, citrónově žluté až nazelenalé, po
citrónech vonící, vnitřní okvětní lístky zaoblené, delší než vnější, často s tmavším
zeleným středním pruhem, tyčinky žluté až žlutozelené, čnělka vystupuje nad
prašníky, blizna 6 - 10 laločná. Plod asi 9 - 13 mm dlouhý, vejčitý, nazelenalý, s bílou
vlnou a bílými trny, zapuštěný v horní části areoly. Semena asi 1 mm velká, černá,
bradavičnatá, hrbolky do mřížky uspořádané.
Jak už bylo uvedeno, Echinocereus viridiflorus snáší velmi nízké teploty přes
zimu. Letos byly dlouhé noční mrazy kolem -15 °C (až -19 °C), přes den bylo asi -10
°C. Většina kaktusů by dlouhodobé celodenní mrazy nepřežila. To neplatí o již
zmíněných echinocereusech. Dlouhé roky jsem je pěstoval venku volně na stole,
nadkryté jen polykarbonátovou deskou, aby na ně nepršelo, kde na ně fučelo ze
všech stran. Rostliny zde přežívaly, ale kvetly jen ojediněle. Letos hlásily dlouhou,
mrazivou zimu a já se chystal na cesty do Bolivii. Rozhodl jsem se, že echinocereusy
přenesu do nevytápěného skleníku, kde pěstuji patagonské kaktusy. I když byly silné
mrazy, při vykouknutí sluníčka teplota ve skleníku přes den vystoupla hodně nad
nulu. Sice teploty vystoupily na krátkou dobu, ale kaktusům to evidentně svědčilo.
Většina echinocereusů měla bohatou násadu květů, které venku na stole nikdy
neměla. Jakmile jsem se vrátil z cesty v druhé půli března, všechny kaktusy jsem
pozaléval. Okamžitě začaly tlačit poupata a postupně vykvetly.

Naši jubilanti
Mezi sedmdesátníky se hlásí hned několik našich dlouholetých členů. V druhé
půli června to jsou Ing. Miloslav Tvrdý a pan Jan Miketa. Koncem července oslaví
sedm křížků také máš člen žijící v Německu pan Arnošt Masný. Ing. Tvrdý docházel
na naše schůzky už v sedmdesátých letech minulého století. Po revoluci se
z pracovních důvodů trochu odmlčel, aby se v posledních rocích opět začal objevovat
na výstavách kaktusů apod. Pan Miketa se rovněž zúčastňoval našich schůzek už od
sedmdesátých let až do dnešních dnů. Je platným pomocníkem všech našich výstav.
Posledně jmenovaný, pan Masný byl našim členem již v šedesátých letech. V roce
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Ing. Miloš Tvrdý

Jan Miketa

Arnošt Masný

1968 se odjel podívat za kaktusy do Mexika. Prakticky je to náš první doložený
cestovatel na naleziště kaktusů v Mexiku. Několik fotografií z cesty zaslal našemu
tehdejšímu předsedovi Emilu Zavadilovi. Po vpádu sovětských vojsk do naší
republiky roku 1968 se do vlasti už nevrátil a zůstal v Německu. Po roce 1989 začíná
opět jezdit za rodinou na Ostravsko a stává se našim členem. Prakticky jej můžeme
vidět téměř každý rok na setkání kaktusářů v Pobeskydí. Přejeme našim jubilantům
do dalších let hlavně zdravíčko, štěstí, pohodu a spoustu pěstitelských úspěchů, aby
jim kytičky dělaly radost ještě dlouhá léta.

Odešel Jiří Ligotský
Kdo by neznal pana Jiřího Ligotského,
dlouholetého člena frýdeckých kaktusářů, který nás
opustil začátkem května 2017 ve věku 84 let. Byl
vynikající pěstitel nejen kaktusů, ale i jiných
sukulentů. Ve výboru frýdeckého Klubu byl
vynikajícím organizátorem kaktusářských akcí či
pokladníkem, prakticky už od založení frýdeckého
Klubu. Svým obětavým přístupem si získal mnoho
přátel, kterým předával své pěstitelské zkušenosti.
Poslední roky ze zdravotních důvodů již na schůzky
nedocházel, ale svým postojem byl mezi
frýdeckými pěstiteli stále. Měl štěstí, že jako málo
kdo, mohl předat rostliny svému následovateli, synu
Petrovi. Jirka byl dobrý kamarád, na kterého
budeme dlouho vzpomínat a nikdy na něj
nezapomeneme.
Čest jeho památce!
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Zájezd do severních Čech 2017
Ve dnech 26. - 28. 5. 2017 se uskutečnil náš zájezd do severních Čech. V pátek ráno jsme
vyrazili po dálnici směr Roudnice nad Labem, kde nás čekal náš průvodce, pan Alexandr Táslar. Po
obědě jsme navštívili sbírky: Boháček Jan – Hoštka, Franc Pavel – Ředhošť a Chalupský Reino –
Most. Zajeli jsme na večeři a následně se ubytovat v Mostu do pěkného hotelu ASAS. V sobotu ráno
jsme pokračovali v návštěvě sbírek: Brumentrit Karel a Holý Václav – Dobříčany, Kaloš Míra – Žatec,
sbírku má na dvou místech (v domě a zahrádkářské osadě). Přesunuli jsme se na zahradu do
Předonína, kde má sbírku Táslar Alexandr. Pak už následoval přejezd přes kopec, kde jsme měli
ubytování v pěkném sportovním středisku v Horních Počaplech. V neděli ráno následovala návštěva
sbírek: Müller Jan – Horní Počaply, Hlaváček Václav – Třeboc a v poledne jsme dojeli do sbírky
Tvrdíka Martina – Úvaly. Na náměstí byla restaurace, kde dobře vařili a byla zde rychlá obsluha. Pak
už následoval návrat směr domov, do Ostravy jsme dorazili kolem 20. hodiny. Děkujeme našemu
průvodci Sašovi, který celou akci úspěšně zorganizoval. Byl to skvělý víkend, takže příští rok si to
zopakujeme. Kam? To ještě musíme projednat.

zleva: Jan Boháček, Pavel Franc, Reino Chalupský, Karel Blumentrit, Václav Holý

zleva: Míra Kaloš, Alexandr Táslar, Jan Müller, Václav Hlaváček, Martin Tvrdík

společné foto zájezdu 2017
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Informace

--7. - 9. 6. 2017 - výstava kaktusů a jiných sukulentů. Prakticky druhý den po schůzi začíná
v úterý 6. 6. instalace výstavy a od středy do pátku může každý náš člen ukázat své pěstitelské
úspěchy široké veřejnosti. Neváhejte a pochlubte se.
--23. - 25. 6. 2017 - tradičně poslední víkend v červnu patří 24. ročníku setkání kaktusářů
POBESKYDÍ, tentokrát se sejdeme v Havířově, hotel Rudolf. Vycházíme tak vstříc přátelům, kteří si
stěžovali na špatnou dostupnost hotelu v horách. Hotel Rudolf se nachází hned kousek od
autobusové zastávky či vlakového nádraží. Ubytování si každý účastník objedná předem na recepci
hotelu, stravu možno zajistit po příjezdu na hotel, rovněž na recepci. Po obsazení kapacity ubytování,
lze další ubytování sehnat v okolních hotelích. Kontakt: e-mail: recepce@hotelrudolf.cz, informace o
hotelu na internetových stránkách: www.hotelrudolf.cz.
Sjíždíme se již v pátek odpoledne k tradičnímu programu. V sobotu bohatý přednáškový
program našich i zahraničních přednášejících. POBESKYDÍ je prakticky svátek kaktusářů na severní
Moravě, kdy se můžeme setkat s nejznámějšími cestovateli či pěstiteli kaktusů z celé Evropy. Přijďte
se podívat i vy mezi nás a povykládat si na téma pichlavých rostlinek.
--3. - 18. 6. SPKS Praha - 50. tradiční výstavu kaktusů a sukulentů pořádají Botanická zahrada
Přírodovědné fakulty UK v Praze a Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze. Místo
konání: skleníky botanické zahrady Na Slupi 16, Praha 2. Otevřeno denně od 9 do 18 hod.,
pro návštěvníky je zajištěn prodej rostlin, odborné literatury a pěstitelských potřeb, poradenská
služba a na vyžádání průvodce výstavou.
--8. - 10. 6. Klub kaktusářů Uherské Hradiště pořádá výstavu kaktusů v prostorách Jezuitské
koleje na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti.
--9. - 11. 6. Klub Kaktusářů Zlín vás srdečně zve na tradiční výstavu kaktusů a sukulentů,
která se uskuteční v prostorách Městského divadla Zlín. V pátek a sobotu je otevřeno od 9 do
18 hod., v neděli od 9 do 16 hod.
--17. - 20. 6. SPKS Hodonín pořádá výstavu kaktusů a sukulentů v prostorách Městského
úřadu Hodonín, Horní Valy 2 - jako minulý rok. Otevřeno denně od 9 do 17 hodin.
--20. - 23. 6. KPKS Frýdek-Místek - výstava kaktusů na Neladné
--22. - 24. 6. KK Olomouc - tradiční výstava kaktusů spojená s prodejem přebytků rostlin a
poradenskou činností. Místo konání: Atrium Vlastivědného muzea Olomouc, náměstí
Republiky 5. Otevřeno od 9.00 do 17.00 hod.
-----------

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 (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 autorů:
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz
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Echinocereus viridiflorus var. montanus

