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Zlatý Alberto 2019 - Ing. Jaroslav Vích (foto Jan Boháček)

Z naší činnosti
První podzimní schůzka našich kaktusářů proběhla 7. října 2019. V našich
řadách se objevili dva noví členové, kteří se zapsali u našeho pokladníka. Schůzku
místo hospitalizovaného Lumíra Krále, který se učí chodit s novým kolenem, řídil Ing.
Jaroslav Vích. Zahájení provedl Ing. Pavel Klouda, který Jardu Vícha uvedl jako
našeho nového (a doufáme, že ne posledního) Zlatého Alberta s patřičným
potleskem účastníků. V programu byl zařazen i smutný bod, připomenutí úmrtí
našeho dlouhodobého člena Otakara Potyky staršího a minuta ticha k uctění jeho
památky.
Hlavním bodem programu byla přednáška Ing. Miroslava Halfara, zaměřená
na průzkum nových nalezišť kaktusů rodu Discocactus v Brazílii s využitím moderní
technologie - dronu, který umožňuje prozkoumat obtížně přístupná místa až v dosahu
6 kilometrů (u využitého typu). Dron je vysoce stabilní i ve větru, na kameru natáčí
s vysokým rozlišením a vždy se dokáže vrátit na základnu (tou byla plastová stolička
postavená vedle vozidla). Přednáška byla doprovázena promítáním poutavých
snímků zkoumaných oblastí Brazílie, včetně zajímavých „diskáčů“, i ukázkou videa
natočeného dronem. Přednáška sklidila zasloužený potlesk. Na závěr schůzky byli
vylosováni účastníci, kteří získali kaktusy z tomboly.
Pavel Klouda

Obrázky našich členů
Na titulní straně je obrázek z předávání ceny Zlatý Alberto 2019, kterou získal
náš člen, dlouholetý prezident SČSPKS - Ing. Jaroslav Vích. Snímek zaslal
dokumentarista kaktusářských akcí pan Jan Boháček. Článek k titulnímu obrázku
najdete uprostřed tohoto čísla Ostníku.
Pediocactus simpsonii subsp. bensonii Hochstätter
Gen. Pediocactus, Navajoa, Toumeya Revised 46, 1995.
Pediokaktusy jsou velmi nádherné rostliny, které vydrží u nás velmi nízké teploty - 30 °C i více.
Pěstitelé je mívají často na skalkách, kde jsou pěknou ozdobou. Mezi zimovzdorné kaktusy patří
prakticky celý rod, který čítá asi 10 druhů, plus variety či subspecie. Dnes představuji Pediocactus
simpsonii subsp. bensonii, který spolehlivě kvete (často i opakovaně) poměrně velkými květy.
Pěstování ovšem vyžaduje trochu specifické podmínky. Rostliny mlžíme a zaléváme brzy z jara, ještě
do chladna, dle počasí. Často první zálivku provádím už v únoru nebo hned začátkem března. V tuto
dobu rostliny nasadí poupata a záhy vykvetou. Když noční teploty stoupnou nad 15 °C, přibližně v půli
května, začíná letní stagnace. Jakmile se na podzim ochladí, provádím podzimní zálivku, rostliny
znovu nasazují poupata a často i vykvetou. Semena klíčí celkem dobře, pěstitelé často roubují
semenáčky za zimovzdorné podložky. Prakticky to však není nutné, neboť semenáčky rostou velmi
dobře. Rostliny bývají považovány za náročně pěstované, ale při dodržení pěstitelských podmínek se
rády odvděčí nádhernými květy. Pocházejí z USA.

Hamatocactus setispinus var. setaceus (Engelm.) W. T. Marshall
Nedávno v Ostníku byl obrázek Hamatocactus setispinus, dnes přidávám jeho varietu setaceus.
Rostliny jsou si hodně podobné, avšak setaceus je trochu větší, má světle žluté delší trny, pochází
z několika lokalit, např. SB 851, Jom Hogg Co, TX. (dlouhé trny) nebo SB 867, Starr Co, světle žluté
otrnění. Rostliny rostou v extrémních suchých podmínkách. Vykvétají velkými světle žlutými květy,
s červeným středem, ten je však o něco menší než u typu. Pěstování ve sbírkách nečiní větších potíží
při dodržení základních pěstitelských podmínek.

Recenze
Libor Kunte: KAKTUSY otrněná krása (ISBN: 978-80-88306-02-3)
Vydavatelství Profi Press s. r. o. vydalo ve druhé polovině letošního roku knihu
českého autora Ing. Libora Kunteho, Ph. D., která je určena pro širokou kaktusářskou
veřejnost. Přestože autora knihy znám mnoho let, byl jsem opravdu zvědav, jak se
vypořádá s faktem, že nám na trhu chybí moderní česká kniha o kaktusech a
sukulentech, která by byla schopna odpovědět na otázky pěstitelů, a to jak
začínajících, tak pokročilých. I když jsem si zpočátku myslel, že se na 180 stran
formátu 255 x 287 mm vejde jen omezeně informací, překvapilo mně, jak autor
informace uspořádal. Již úvodní slovo vás vtáhne do světa kaktusů a sukulentů.
Devět částí, vč. galerie kaktusů, přináší fundované informace pro začínající i
pokročilejší pěstitele.
První část představuje kaktusy a jejich začlenění v rozmanité a mnohdy
nepřehledné skupině sukulentních rostlin, vysvětluje, jak se kaktusy liší od jiných
sukulentních rostlin a vše doprovází fotografiemi, které názorně ilustrují popsané
rozdíly.
Druhá
část
se
věnuje biologii kaktusů.
Autor píše, že se jedná o
stručnou biologii. Je sice
stručná,
ale
na
15
stranách autor přehledně
zhutnil to, co by pěstitel
kaktusů pracně hledal
v řadě jiných odborných
publikací. Myslím si, že
čtenáři,
kteří
chtějí
kaktusy
pěstovat
a
studovat, takovou „školu“
ocení.
Na druhou část
navazuje logicky třetí část
pojednávající o zařazení
kaktusů
v botanickém
systému. Tady se autor
pustil do nelehké práce,
protože se, pro běžné
kaktusáře,
jedná
o
okrajové a opomíjené
téma.
Pro čtenáře bude asi více přitažlivá čtvrtá část, která pojednává o kaktusech
v přírodě. V následující páté části knihy najdou čtenáři přehled všeho, co potřebuje
pěstitel vědět, pokud chce mít ze svých kaktusů radost po mnoho let.
Šestá část pojednává o rozmnožování kaktusů, které představuje vrchol
pěstitelského umění. Jsou zde popsány způsoby rozmnožování, jak generativní, tak
vegetativní.
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Sedmá část ukazuje čtenářům pěstitelské chyby, které zapříčiňují změny
vzhledu rostlin a v krajním případě i jejich úhyn. Jsou popsány choroby kaktusů, které
způsobují virózy, bakteriózy nebo houbová napadení. Obdobně jsou zde popsáni
škůdci, se kterými se kaktusář často setkává.
Část osmá je příznačně nazvána „Kaktusy a člověk“. Autor popisuje vztah
místních obyvatel ke kaktusům v místech jejich původního výskytu a zahradnické
pěstování kaktusů v nepůvodních oblastech pro sklizeň plodů a výrobky z nich.
Ukazuje také, že kaktusy v některých oblastech světa působí jako invazní rostliny a
mají zcela negativní vliv na místní flóru. Autor dále seznamuje čtenáře s historií
importu kaktusů do Evropy, objevitelskými cestami a šířením kaktusů do sbírek Autor
také komentuje výpěstky komerčních pěstíren a jejich nabídku v obchodních
řetězcích, kdy se prodejci podbízí zákazníkům různým způsobem a kaktusy jsou jen
spotřební zboží s nulovou hodnotou pro kaktusáře. Závěr této části patří
problematice úmluvy CITES a popisu ochrany kaktusů v praxi.
Poslední, devátá část, je nejrozsáhlejší i přesto, že je limitovaná možnostmi
vydavatele. Představuje rostliny, které autor vybral s cílem, představit pestrou
kolekci, která by měla „nalákat všechny zájemce a milovníky otrněné krásy“. I když
autor v této části nepředstavil ani jednu rostlinu z mého oblíbeného rodu Wigginsia,
myslím, že se mu podařil dobrý výběr. Prodejní cena knihy je 490,- Kč. Knihu lze
např. objednat ve specializované prodejně Chrudimský kaktusář (www.cact.cz)
Jaroslav Vích

Chrudim 2019
Stejně jako v předchozích létech se poslední sobotu v září konala největší
kaktusářská pouť v České republice a dovolím si konstatovat, že i ve střední Evropě.
A jak zmínil Karel Pavlíček (současný předseda Chrudimi a syn zakladatele této
mega akce, Pavla Pavlíčka), letos to bylo již 31 setkání. V předvečer se konala
schůze redakční rady časopisu Kaktusy, který spojuje Českou i Slovenskou
republiku. Poté následovala schůze výboru Společnosti Českých a Slovenských
pěstitelů kaktusů a sukulentů, kde se probíraly organizační záležitosti, jako je volba
budoucího Zlatého Alberta (což je nejvyšší ocenění pro člověka, který se nějakým
způsobem zasloužil o rozvoj kaktusářství v obou zemích), příští rok to bude Alexandr
Taslár z Mostu a hlavně plánování valné hromady, která se bude konat příští rok také
v Mostu. V obou těchto orgánech jsou zastoupeni členové z naší organizace. Část
kaktusářů přijíždělo již v pátek, aby navštívili firmu Chrudimský kaktusář Pavla
Pavlíčka, kde se konalo neformální setkání všech zájemců o naši společnou zálibu.
Jako každoročně byla pro hosty nachystaná výborná grilovaná klobáska a pivo
z lokálního pivovaru, aby byla vzájemná diskuze příjemnější. Večer se někteří sešli
v nedaleké restauraci, aby mohli pokračovat v nikdy nekončící debatě. Není se čemu
divit, někteří přátelé se opravdu setkávají jednou ročně na této akci. Po noci strávené
v útulném penzionu jsme vstali do rána zalitého babím létem. První naše cesta vedla
k Pavlíčkům na dobrou snídani, kde již bylo spoustu známých i méně známých tváří.
Už tam bylo možno uspokojit svoje kaktusářské potřeby, neboť sortiment rostlin i
ostatních doplňků byl velmi bohatý.
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ocenění Zlatý Albert 2019 předal oceněnému Ing. Ivan Běťák a za KK Chrudim Karel Pavlíček

foto s Pavlem Pavlíčkem (obrázky pořídil Jan Boháček)
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Byl to však teprve začátek naší kaktusářské pouti, protože hlavní burza
v nedaleké Transportě nás teprve čekala. Začátek byl stanovený na 9 hodin, ale
kaktusářští nadšenci přicházeli mnohem dříve. Jako každoročně byl výběr velmi
bohatý a určitě si vybral každý nějaký suvenýr do své sbírky. Letos se mi zdálo, že
byly ceny oproti předchozím létům poněkud vyšší, i když, jak se říká, každá kytka si
najde svého kupce. Ještě je třeba zdůraznit, že se burza neprobíhala jen v největší
místnosti v Chrudimi, prodejci museli vzít zavděk i chodbou před jídelnou Transporty,
někteří měli svoje stoly rozloženy venku před areálem. V místě konání burzy bylo
zajištěno občerstvení jak pro žíznivé, tak i pro zahnání hladu.
Ve 14.30 poté akce pokračovala v místním kině, kde se předávalo nejvyšší
ocenění Zlatý Alberto (jedná se keramickou plastiku s podobiznou Alberta Vojtěch
Friče osazenou plíškem zlata) a sérií kratších přednášek. Ocenění v letošním roce
obdržel prezident Společnosti Českých a Slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů
přítel Jaroslav Vích z rukou jednatele společnosti a pražského předsedy Ivana
Běťáka. Nejprve dostal slovo náš nový Zlatý Alberto, který přednesl krátkou
přednášku věnovanou A. V. Fričovi, protože uplynula 75 let od jeho úmrtí.
Rozsáhlejší pojednání o tomto velkém kaktusáři bude vydáno v letošním roce jako
Speciál časopisu Kaktusy. Následoval křest nové knihy Kaktusy – otrněná krása od
známého autora a šéfredaktora časopisu Kaktusy Libora Kunteho. Poté následovaly
další přednášky, kterých jsem se bohužel již nezúčastnila. V další části programu
byly tyto přednášky: Grzegorz Matuszewski – Islaya, Zlatko Janeba – Starý nový
tefrokaktus a nová puya, Milan Kůrka – Ariokarpusy z hlediska spotřebitele, Jan
Miller – Mrazuvzdorné kaktusy – skalka ve skleníku a Boris Vrškový – Pachykauly ve
skalách. No a pro ty co odjížděli domů až v neděli, připravili organizátoři na večer
country bál. To je v kostce asi všechno z letošní Chrudimi. Závěrem ještě malé
zamyšlení. Nevím, jak to organizátoři dělají, že jim téměř vždy vychází pěkné a
slunečné počasí.
Jana Čechová

Zlatý Alberto 2019
Letos bylo symbolicky završeno udělování ceny Zlatý Alberto 2019, poslední
plaketou z původních 20 ks, kterou byl oceněn náš dlouholetý prezident SČSPKS –
Ing. Jaroslav Vích. Jak už bylo uvedeno, během let bylo uděleno dvacet plaket
nejvyššího kaktusářského ocenění. Za vším stál neúnavný vynikající organizátor, pan
Pavel Pavlíček z Chrudimi. Hned v úvodu bylo řečeno, že cenu Zlatý Alberto, bude
Společnost českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů, společně se
Spolkem pěstitelů kaktusů v Chrudimi, předávat každý rok, vždy jednomu žijícímu
pěstiteli, který se zasloužil o rozvoj československého kaktusářství. O návrhu
rozhoduje výbor SČSPKS v usnesení rok předem.
Protože naší kaktusářskou slávu doma i ve světě svou činností podnítil známý
cestovatel a spisovatel - Alberto Vojtěch Frič, naše cena - keramická plastika s
podobiznou A. V. Friče, která na sobě zároveň vždy ponese také kousíček ryzího
zlata, byla podle toho také nazvána - Zlatý Alberto.
Společnost výrobu plaket zčásti hradila, tenkrát jedna plaketa vyšla asi na
2 500 Kč. Bylo vyrobeno celkem 20 plaket, a co se týče zlata, tak na nich čtvereček
ryzího kovu opravdu je. Plíškové zlato tenkrát dodal brácha Roman Pavlíček.
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2000 – Rudolf Šubík,

2001 – Josef Moučka,

2002 – Zdeněk Franc

2003 – MUDr. Vác. Dvořák, 2004 – RNDr. Jan Říha, 2005 – MUDr. Vl. Plesník, 2006 – Ing. J. Labanc

2007 – MUDr. Vlastimil Habermann, 2008 – Ing. Josef Odehnal,

2009 – JUDr. Miroslav Veverka

2010 – J. Gratis, 2011 – Ing. Iv. Běťák, 2012 – Prof. RNDr. Jan Gloser, CSc., 2013 – Ing. St. Stuchlík
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2014 – Ing. Zdeněk Červinka,

2017 – Lumír Král,

2015 – Ing. Gabriel Vereš,

2018 – PhDr. Rudolf Slaba,

2016 – Pavel Pavlíček

2019 – Ing. Jaroslav Vích

Autorem keramiky je místní (chrudimský) uznávaný výtvarník Richard Herbst.
Zásoba plaket vystačila do roku 2019. Ještě před volbami nového výboru Společnosti
na Valné hromadě v Piešťanech bylo rozhodnuto v této tradici pokračovat i po roce
2019. Nakonec se podařilo zajistit další sérii plaket na další roky.
Připomeňme si dvacet oceněných kaktusářů. Symbolicky prvního Zlatého
Alberta získal pan Rudolf Šubík z Prahy, který dlouhá léta pracoval Botanické
zahradě na Slupi. S RNDr. Janem Říhou vycestovali několikrát na naleziště kaktusů
a napsali několik knih, spoustu zajímavých článků do časopisů apod. Rudolf Šubík
byl vynikající fotograf, jeho obrázky se objevovali v kalendářích a publikacích už od
padesátých let. Druhým symbolickým Zlatým Albertem byl oceněn pan Josef Moučka
z Brna, který ze zdravotních důvodů už do Chrudimi nedojel a cena mu byla předána
doma. Zpočátku se k ocenění dostávali kaktusářské legendy, které pro mě byli vždy
velký vzor. Nejvíce oceněných pochází z centra kaktusářského dění Prahy či Brna,
ale na paty jim šlapou kaktusáři z Ostravy. V roce 2005 byl oceněn náš dlouholetý
člen a předseda MUDr. Vladimír Plesník. Až po letech byli oceněni další dva naši
členové, v roce 2017 Lumír Král a v roce 2019 Ing. Jaroslav Vích. Přehled všech
oceněných si můžete prohlédnout na přiložených obrázcích. Přál bych si, aby
v budoucnu přibyli i další naši pěstitelé do řad oceněných, máme jich dost, ale
nedávají o sobě veřejně vědět. Začíná druhá série Zlatých Albertů, budu držet palce.
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Blahopřání ostraváků u Jardy Vícha
Kaktusářské hobby nestaví jenom na kaktusech, ale především na jejich
pěstitelích. A důkazem toho, že se letošní sezóna 2019 vydařila, bylo udělení
nejvyššího kaktusářského ocenění Zlatý Alberto členu Klubu kaktusářů Ostrava
Jardovi Víchovi. Proto naši členové uvítali příležitost pogratulovat mu osobně přímo u
něj doma v Chuchelné.

posezení Ostravských kaktusářů u Jardy Vícha v Chuchelné

gratulanti u Zlatého Alberta 2019 Ing. Jaroslava Vícha v Chuchelné 17. 10. 2019, zleva: Ivo Stoklasa,
Vítězslav Langer, Bedřich Lichý, Martin Kolínek, Jaromír Wilk, Jaroslav Vích, Miloš Poratzký, Josef
Martiník, Stanislav Slovák, Jindřich Pospíšil, Pavel Klouda, Karel Janík, František Frýdl
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Ve čtvrtek 17. října jsme se v odpoledních hodinách postupně sjeli několika
vozidly před jeho dům a s netrpělivostí kaktusářům vlastní se pustili do prohlídky
sbírky. Rostlin nepřeberně, zejména z okruhu rodu Notocactus, srdeční Jardovy
záležitosti. Se zaujetím se s námi podělil o svých zkušenostech a poznatcích
spojených s pěstováním rostlin i se zážitky z jejich sledování na nalezištích. Sbírka
se pomalu chystala na zazimování ve skleníku, ale ještě jsme si stihli prohlédnout i
pěkně vytrněné rostliny v pařeništi „lufťáku“, užívající si letošního teplého podzimu.
Následovalo skupinové foto s Jardou a jeho oceněním. A potom? Posezení v
útulném altánu, s dostatkem jídla a pití, s nezapomenutelnými klobáskami
připravovanými na grilu přímo oslavencem. Poděkovat je třeba i jeho paní, která se o
manžela i o nás rovněž příkladně starala a upekla nám skvělou nadýchanou ovocnou
buchtu. Podiskutovali jsme o našich kytkách, zavzpomínali na společné zážitky a
probrali i nekaktusářská témata.
Že se vše vydařilo? Jak by ne! Jak Jarda konstatoval: „Který klub se může
pochlubit takovým vedením? Vždyť má v řadách má Krále i prezidenta.“ Pozn. autora
pro méně znalé - Jarda je prezidentem Společnosti českých a slovenských pěstitelů
kaktusů a sukulentů, z. s. a Lumír Král předsedou Klubu kaktusářů Ostrava.
Pavel Klouda

Brněnské sympozium 2019
Jak už se stalo tradicí, i letos se uskutečnilo brněnské podzimní sympozium.
Tentokrát jsme se sešli 12. 10. 2019 v Brně - Líšni na radnici v zasedacím sálu.
Úvodní slovo si vzal předseda Petr Metela a připomněl, že klub kaktusářů
Astrophytum Brno oslavilo na podzim 95 let své existence. Následovalo přivítání
přednášejících a posluchačů ze všech různých koutů republiky včetně přátel z Polska
v čele s jejich předsedou Andrzejem Wandzikem.

pohled do sálu, kde předseda KK Astrophytum Brno Petr Metela zahájil podzimní sympozium (FF)
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zleva: Volken Schädlich, Jaroslav Procházka a Bedřich Lichý (foto František Frýdl)

První přednášející byl Volker Schädlich z Německa, který nám prezentoval
přednášku Gymnokalycia Paraguaye zaměřenou především na podrod
Muscosemineum. Mohli jsme spatřit přírodní populace Gymnocalycium mihanovichii,
fridrichii i tolik populární lokalitu Agua Dulce. Jako zlatý hřeb celého dne bylo
představení nového druhu Gymnocalycium cabreraense. Tato rostlina se svým
vzhledem velice podobá mnohem severnějšímu druhu, a to Echinocactus
horizontalonius. Po krátké přednášce následoval Ludwig Bercht z Nizozemí
s přednáškami Gymnokalycia Bolivie a Rod Weingartia. I on nám představil
gymnokalycia převážně z podrodu Muscosemineum doplněné svým pohledem na
věc. Obě tyto přednášky bylo možno slyšet na Pobeskydí 2019. Ludwig poté přešel
na rod Weingartia, kde začal historií rodu, následovaly skeny prvopopisů a
představení jednotlivých druhů. Mohli jsme spatřit i některé nedávno objevené a
dosud nepopsané taxony. Po vyčerpávající smršti obrázku i množství informací
nastal čas oběda. Po delší přestávce se mikrofonu ujal opět Ludwig a ukázal nám
svoji cestu po Číně, kam byl pozván spolu s předními evropskými odborníky.
Z Česka byl pozván i přední odborník na rod Hawortia Jakub Jílemnický.
Přednášející nás provedl několika botanickými zahradami úctyhodných rozměrů.
Jako třetí přednášející v pořadí se představil Bořivoj Prokeš z Pardubic se svojí
cestou po Jihoafrické republice. Ukázal nám mnoho obrázků z několika cest,
jednotlivá stanoviště sukulentních rostlin, stejně tak jsme se dozvěděli různé
zajímavosti o rostlinách i o životě cestovatelů po Africe. Po kratičké přestávce
započal svoji přednášku o Mexiku Vašek Jakubec, které ho procestoval již
nesčetněkrát. I když byla většina fotek z poslední cesty, kterou absolvoval s několika
brněnskými kaktusáři, pro doplnění kvetoucích rostlin zařadil i starší snímky.
Přednášku jsme však nestihli celou, protože se nachýlila 18 hodina, kdy jsme měli
předávat klíče správci objektu. Na závěr poděkoval předseda Jirkovi Kolaříkovi za
skvělý překlad z němčiny prvních dvou přednášejících a popřál všem šťastný návrat
domů. To je asi vše a nezbývá, než se těšit na příští sympozium.
Pro Ostník vypracoval na Lumírovu žádost Radek Čech
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Marcel Bouma - in memoriam
V úterý 8. října 2019 zemřel, ve věku 88 let, český pěstitel kaktusů
z Horšovského Týna, pan Marcel Bouma. Pan Bouma se narodil v Jablonci nad
Nisou 27. srpna 1931 v rodině zahradníka, což předurčilo jeho životní dráhu. Měl dva
sourozence, starší a mladší sestru. Otec Jaroslav měl v Jablonci nad Nisou
zahradnictví. Do života rodiny silně zasáhla druhá světová válka. Sudety byly
postoupeny Německu a rodina musela z pohraničí utéct. Po válce obnovili
zahradnickou činnost v Lučanech nad Nisou. Rok 1948 opět negativně zasáhnul do
života rodiny a o firmu přišli. Pan Bouma byl dvakrát ženat a ze dvou manželství má
dva syny.

Marcel Bouma ve skleníku 9.6.2012 a foto ze dne 3.4.2016

Kráčel ve šlépějích svého otce a vypracoval se ve vynikajícího zahradnického
odborníka. Neměl snadný život, ale byl nesmírně pracovitý. Byl zaměstnán
v zámecké zahradě v Horšovském Týně. Měl cit pro rostliny, znal různé fígle a uměl
s kaktusy „čarovat“. Své zkušenosti dokázal uplatnit nejen u zahradních rostlin, ale
především u kaktusů. Množení kaktusů povýšil na vědu. Svou metodu výsevu
ariokarpusů popsal v Jubilejním sborníku Výsevy kaktusů a jiných sukulentů Chrudim
1971 - 1981, v článku na str. 105: Zajímavá metoda výsevu ariokarpusů. Během
krátké doby dokázal do několikacentimetrových průměrů dopěstovat tisíce semenáčů
ariokarpusů, lofofor i jiných druhů. Spolupracoval se zahraničními pěstiteli, především
s G. Köhresem. V době, kdy byl u nás velký nedostatek těchto druhů dokázal
uspokojit místní i zahraniční návštěvníky jeho sbírky. Z ostravských kaktusářů se
s panem Boumou přátelil zesnulý Rudolf Grym. Ke konci života měl pan Bouma
zdravotní potíže a už si příliš neužil nového skleníku, který postavil. Zesnul tiše a
jeho přáním bylo věnovat mu tichou vzpomínku bez smutečního obřadu. Vy, kteří jste
ho znali, vzpomeňte na nevšedního člověka a kaktusového odborníka.
Čest jeho památce!
Jaroslav Vích
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8. 11. 1519 - smutné výročí
před 500 lety dobyli Španělé aztécké město Tenochtitlán
Když Kryštof Kolumbus objevil Ameriku, vrhli se záhy španělští conquistadoři
na zabírání aztéckého území a získávání pohádkového jmění. Jedním
z conquistadorů byl Hernán Cortéz (1485 - 1547), který se účastnil několika výprav
proti indiánům. V roce 1511 asistoval Diegovi Velázquezovi de Cuéllara během
obsazování Kuby. Za své zásluhy byl jmenován starostou města Santiago de Cuba.
V r. 1519 byl objeven Yucatan, kde se mu podařilo s celkem 11 loděmi dobýt území
Tabasca. Zde se Cortéz dozvěděl o mocné a bohaté Aztécké říši a jejím hlavním
městě Tenochtitlánu, kde vládl král Moctezuma II. To byl dost dobrý důvod, aby se
Cortéz vypravil do hlavního města Tenochtitlán a získat bohatství zdejších králů.

Hernán Cortéz (1485 - 1547)

Cortezovo dobytí aztécké říše

I když byla aztécká říše ekonomicky na vrcholu svého vývoje, potýkala se
s mnoha nepokoji okolních malých států. Cortéz se rychle zorientoval v aktuální
situaci a využil ji ve svůj prospěch. Zdá se, že vládnoucí král Moctezuma II. hodně
špatně odhadl situaci a nechal Cortéze s jeho muži i bojovníky jiných městských
států přebývat ve městě. Cortéz během svého pobytu v Tenochtitlánu nelenil a
postupně získal všechny potřebné informace k dobytí města a tím i celé
říše. Moctezuma sice Cortéze z města vyhnal, ale ten zjistil, že největší slabinou
Tenochtitlánu bylo jeho zásobování, které místní zajišťovali na kánoích. Již samotná
blokáda způsobila značné oslabení bojeschopnosti obránců města. Přesto se Cortéz
ve městě setkal s nečekaným odporem a bojem doslova o každý dům.
Hernán Cortéz po vítězné bitvě nechal původní obyvatele svobodně odejít a
pustil se do rozsáhlé rekonstrukce města. V té době pak vznikl palác španělských
vícekrálů a metropolitní katedrála. Stavitelé využili zbytků původních budov.
Tenochtitlán se stal novým hlavním městem vícekrálovství Nové Španělsko, byl
přejmenován na Ciudad de México (Mexiko City) a z mapy původních a pradávných
civilizací zmizela jedna z nich. To málo, co z původního města zbylo, bylo v roce
1987 zařazeno na seznam Světového dědictví UNESCO. Upraveno z internetu, autor
článku: David Hainall
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Symboly členů aztéckého trojspolku Texcoca, Tenochtitlánu a Tlacopanu (zleva), kodex Osuna

invazní cesta Hernán Cortéze z Vera Cruz do Tenochtitlánu

Španělský voják a kronikář Bernal Díaz del Castillo (1496 - 1584) sepsal své
válečné paměti o dobývání Aztécké říše. Dílo vydal kolem roku 1584 pod názvem
Pravdivá historie dobývání Mexika (Historia verdadera de la Nueva España). Kolik je
zde pravdivých nebo jen smyšlených historek se nedovíme, neboť knihu vydal už
pokročilém věku. Můžeme si ale udělat alespoň malou představu, jak conquistadoři
jednali s domorodými lidmi. Byla to prakticky největší zaznamenaná invaze, a
likvidace domorodého obyvatelstva. Co nestačili conquistadoři povraždit, to za ně
udělali nové nemoci, které v Americe nebyly známy. Za honbou zlata se vydávalo
stále více lidí z Evropy, kteří chtěli zbohatnout. Krásně to vyjádřil sám Hernán Cortéz,
který se řídil heslem: Nepřijel jsem do Ameriky, abych ryl v zemi jako nějaký sedlák.
Přijel jsem, abych získal zlato.
Tak začala největší migrace, které domorodcům nepřinesla nic dobrého, proto
taková kulatá výročí neuznávají. Jen kaktusáři si nemohou stěžovat, objevily se nové
rostliny, které se začaly do Evropy dovážet a vznikl nový pojem kaktusářství. Dnes
pěstujeme kaktusy za cenu prolité krve domorodých indiánů, toto bychom si měli
uvědomit, vždy když přesazujeme své kaktusky.
Dnes se potýkáme s novou migrací, kdy do Evropy přichází milióny lidí, aby
také zbohatly. Ovšem i dobrý pramen může jednou vyschnout. Takových migračních
vln bylo hned několik, stačí se podívat do historie. Důležité je, vzít si z nich
ponaučení, ne vždy se tomu tak děje …
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Informace
-------

Mikulášská schůzka - v pátek 6. 12. 2019, reustaurace Oáza od 16. hodin
6. 1. 2020 - Ing. Vítězslev Langer: USA 2015
3. 2. 2020 - Jiří Zálesný: Peru 2019

---

Schůzky pěstitelů kaktusů a jiných sukulentů s promítáním obrázků a přednáškou se konají
každé první pondělí v měsíci (mimo letních prázdnin) v 17.hod., ve Středisku přírodovědců
v Ostravě-Porubě (Čkalovova 1881/10, 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

-------

60. výročí vzniku klubu KK Nobilis v Bratislavě
V sobotu 9. listopadu 2019 od 13:00. hodin. Přednášky začínají v 15:00. hodin. Místo
konání akce je tu: https://www.hotelcolor.sk/kontakt/ a je to budova hotelu COLOR
mezi Vajnorskou a Starou Vajnorskou ulicí.
V pátek 6. 12. 2019, proběhne v reustauraci Oáza, od 16. hodin poslední schůzka
v roce, tzv. Mikulášská. Tradičně chystáme i bohatou tombolu, proto prosíme naše
členy, aby si připravili své přebytky, kterými by chtěli udělat radost svým kamarádům.
I tentokrát budou pozváni hosté z okolních klubů a pro všechny bude připravené
občerstvení vynikajícího gulášku. Většinou se schůzka protáhne do pozdních
večerních hodin, abychom zavzpomínali co se v letošním roce stalo a co bychom
chtěli připravit v příštím roce. Tak se připravte na pěkné zakončení letošního roku.

Adresy autorů:
Čechová Jana, e-mail: Cech.R@seznam.cz
Čech Radek, e-mail: Cech.R@seznam.cz
Ing. Klouda Pavel, e-mail: klouda@iol.cz
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz
Ing. Vích Jaroslav, e-mail: jaroslav.vich@gmail.com
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Pediocactus simpsonii ssp. bensonii (foto Lumír Král)

Hamatocactus setispinus var. setaceus (foto Lumír Král)

