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Puna clavarioides (Pfeiff.) R. Kiesling - in Hickenia, 1(55): 291,1982.  
 (foto L. Král) 



Z naší činnosti 
Na Mikulášskou schůzku v pátek 6. 12. 2019 se přijelo podívat přes 50 našich 

členů a vzácných hostů z okolních Klubů a ze zahraničí. Tak se mi zdá, že počet 
členů mírně narůstá, loni bylo jen kolem 40 osob. Bude to možná tím, že na 
Mikuláškou schůzku pořádáme velkou tombolu a občerstvení. Pozoroval jsem však, 
že po výstavě kaktusů se také mezi námi objevili nové tváře, a to je jen dobře. Že by 
se konečně nepříznivá situace ubývání členů změnila? Uvidíme jak to bude 
pokračovat v následujících měsících. Po úvodním zahájení se ujal slova Ing. Jaroslav 
Vích, který přednesl krátkou přednášku „Po stopách A. V. Friče“. Ing. Wandzik 
z Polska poděkoval za dobrou spolupráci mezi našimi a polskými kaktusářem a 
poděkovat musím touto cestou i za naše kaktusáře. I když byly nachystány další 
obrázky na promítání, nechaly jsme je na příště. Z časových důvodů jsme zahájili 
tombolu. Tentokráte se prodalo dost losů, takže na zaplacené gulášků se dodalo jen 
pár stovek z výstavy kaktusů. Tomboly se ujala tradiční skupina Ing. Klouda, Ing. 
Lichý a jeho dětský doprovod, kterým tímto děkujeme za skvělý průběh akce. Po 
tombole přišla chvíle občerstvení, gulášek byl prostě skvělý, děkujeme personálu 
restaurace. Kdo chtěl mohl zůstat dále s kamarády a povykládat si o kaktusech a 
budoucích plánech v příštím roce. Mikulášská schůzka byla úspěšná a všem se líbila. 

 
 
 

Obrázky našich členů 
 

Puna clavarioides (Pfeiff.) R. Kiesling - in Hickenia, 1(55): 291,1982.  
Dne 13. 6. 2019 přiletělo hned několik opylovačů na kvetoucí Puna clavaroides. Je zajímavé, že jiných 
kvetoucích kaktusů si nevšimly. I když jsem je odehnal, vždy se vrátily zpět na stejné květy. Obrázek 
patří k článku uvnitř tohoto čísla Ostníku. 
 

Na zadní straně společné foto - Mikulášská schůzka 6. 12. 2019 
 
 
 

Na úvod nového roku 2020  
 

Loni náš Klub oslavil 65 let svého trvání. Výročí jsme si připomenuli články 
v Ostníku. Kromě tradičních pořádaných akcí jako výstava, zájezd, Pobeskydí, jsme 
se sešli i v některých sbírkách. Nejvýznamnější počin loňského roku bylo předání 
ocenění Zlatý Alberto našemu členu Ing. Jaroslavovi Víchovi. Náš Klub tak už má za 
dvacet let oceňování za zásluhy a propagaci českého a slovenského kaktusářství tři 
Zlaté Alberty. Prvního Zlatého Alberta dostal za Ostravu MUDr. Vladimír Plesník 
v roce 2005. Druhého v roce 2017 Lumír Král a třetího loni 2019 Ing. Jaroslav Vích. 
Letos proběhnou všechny tradiční akce jako výstava, zájezd nebo Pobeskydí, ale 
můžeme se opět těšit na posezení v některé sbírce. Zde se plánují kaktusářské akce 
na nadcházející období. V posledních letech se mi zdá, že se k nám do Klubu hlásí 
noví mladší členové, což je velmi chvályhodné, uvítáme každého nového zájemce. 
Rád bych uvítal i nové autory, kteří by napsali do Ostníku své pěstitelské postřehy, 
aby zpravodaj vydržel i další léta. V příštím roce 2021 vyjde už 50. ročník Ostníku a 
v květnu 2021 by mělo vyjít 500 číslo. To vše díky MUDr. Plesníkovi, který psal a 
vydával Ostník prvních 10 let. Posíláme poděkování do nebíčka.  
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Legendární Ruta 40 - 7. část 
 

Odbočku z Tunuyán, na El Manzano Histórico, nemůžeme vynechat, zde 
těsně před chilskými hranicemi roste Austrocactus philippii. Ten roste trsovitě na 
svazích s vystouplými skalami či velkými kameny, stonky jsou poměrně větší než u 
Austrocactus coxii. Květy jsou žluté a blizna tmavě fialová. U původního popisu 
Austrocactus philippii byl připojen i černobílý obrázek, kde je vidět evidentně tmavá 
blizna. Na této lokalitě rostou společně s Pterocactus tuberosus, Notocactus 
submammulosus apod. 
 
 

 
   

Austrocactus philippii, El Manzano Historico 
 

     
 

trny a řez květem Austrocactus philippii 
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Austrocactus philippii, El Manzano Histórico, typová lokalita a večerní pohled do údolí 
 
 

Dříve než vyrazíme na sever, můžeme kolem Mendozy provést několik 
průzkumných cest, jednou z nich je zajížďka do městečka Uspallata. Cesta na 
chilskou hranici vede přes Punte del Inca (most Inků), což je nádherné turisty 
vyhledávané místo s bohatou indiánskou tržnicí, kde se dají koupit různé suvenýry. 
Nedaleko je krásný výhled na nejvyšší horu Aconcaqua, super. 

Z Uspallata na sever, roste na hranici mezi provinciemi Mendoza a San Juan 
nejsevernější výskyt rodu austrokaktus (Austrocactus ferrarii). Po cestě se můžete 
podívat na další kaktusy jako Pterocactus reticulatus, gonjianii, Puna clavaroides, 
Pyrrhocactus strausianus, sanluisensis, Maihueniopsis glomerata apod.  
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tržiště Punte del Inca a pohled na horu Aconcaqua 
 

 
 

turistická atrakce Punte del Inca, bývalé lázně, dnes už nefunkční 
 

     
 

Pterocactus reticulatus, poupě se tlačí z boku původního stonku, 5 km od Uspallata 
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Puna clavaroides (nahoře) a Pterocactus neuquensis (dole), podobně jako u Pterocactus reticulatus, 
vyrůstají poupata z boku stonku 

 
 

Pterocactus reticulatus se vyskytuje severně od města Uspallata. Je to 
nádherná rostlina, vykvétající z boku, podobně jako Puna clavaroides. Oba druhy se 
vyskytují na stejné lokalitě. Je zajímavé, že jeden druh je vedený jako Pterocactus a 
druhý druh pod rodem Puna. Stále mi vrtá hlavou myšlenka, že by se rostliny 
vykvétající z boku měly převést do rodu Puna. Kromě Pterocactus reticulatus by se 
měl převést i Pterocactus neuquensis, který rovněž vykvétá z boku. V popisu rodu 
Pterocactus je totiž uvedeno, že květy vykvétají na konci článku, což tyto dva druhy 
nesplňují. Naopak mají znak vykvétajícího květu z boku, podobně jako např.: Puna 
bonnieae, subterranea, clavarioides.  

Rod Puna popsal R. Kiesling v časopise Hickenia, 1(55): 289, 1982, kde 
zahrnuje již zmíněné tři druhy: Puna bonnieae, subterranea, clavarioides. Roku 1999 
převedl E. F. Anderson v americkém časopise Cact. Succ. J. 71(6): str. 325, tyto 
druhy do rodu Maihueniopsis. Ovšem některé druhy prošly i dalšími rody jako 
Opuntia, Cumulopuntia, Tephrocactus, Pterocactus nebo zmíněný Maihueniopsis. Je 
vidět, že rod Puna je velmi diskutabilní a autoři si nevědí rady, do kterého rodu 
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jednotlivé druhy zařadit, vše záleží jen na jejich názoru. Já bych se přikláněl k názoru 
zachovat rod Puna, jak jej známe. Dokonce bych zde zařadil další druhy kvetoucí 
z boku, tzn. Pterocactus reticulatus a Pterocactus neuquensis.  

Roberto Kiesling popsal Pterocactus reticulatus Kiesling v Bol. Soc. Argent. 
Bot., 14(1- 2): 114, 1971. Pterocactus neuquensis popsal Kiesling, spolu s manžely 
Elizabeth a Norbert Sarnesovými, v KuaS 67: str. 239, (9)2016. Oba tyto druhy 
vykvétají z boku.  
 
Rod Puna Kiesling by tedy v současné době zahrnoval 5 druhů: 
 
Puna clavarioides (Pfeiff.) R. Kiesling - in Hickenia, 1(55): 291,1982.  
Synonyma: 
Opuntia clavarioides Pfeiffer - Enum. Cact. 173, 1837. 
Cylindropuntia clavarioides (Pfeiffer) Knuth - in Backeberg & Knuth, Kaktus-ABC 122, 1935. 
Clavarioidea clavarioides Kreuzinger - in Werdermann, Fedde Repert. Sonder-Beihl. C. subt. 97, 
1935.. 
Clavarioidia clavarioides (Pfeiffer) Frîc & Schelle 

Austrocylindropuntia clavarioides (Pfeiffer) Backeberg - Cactac., Jahrb. Deutsch. Kakt.-Gesellsch. 
1941 (2): 13,1942. 
Maihueniopsis clavarioides (Pfeiffer) Anderson - Cact. & Succ. Journ. Amer. 71 (6): 325, 1999. 
Cereus clavarioides (Pfeiffer) Hort. ex Pfeiffer 
Cylindropuntia clavarioides (Pfeiffer) F. M. Knuth 

Opuntia clavarioides var. monstruosa Monville - in Labouret, Monogr. Cactees 489, 1853. 
Puna clavarioides (Pfeiff.) R. Kiesling f. cristata (Schelle) P. V. Heath - in Calyx, 5(2): 62,1995. 
Opuntia clavarioides var. cristata Croucher - The Garden 13: 106-107, 1878. 
Opuntia clavarioides var. fastigiata Jundy - Monatsschr. Kakteenk. 3 (2): 30, 1893. 
Opuntia clavarioides var. fasciata K.Schumann - Monatsschr. Kakteenk. 10 (10): 159, 1900. 
Opuntia ruiz-lealii Castellanos - Lilloa 9: 213, 1943. 
Austrocylindropuntia clavarioides var. ruiz-lealii (Castellanos) Backeberg - Die Cactaceae 1: 156, 1958 

Opuntia clavarioides var. ruiz-lealii (Castellanos) Rowley - Nat. Cact. & Succ. Journ. 13 (2): 25, 1958. 
Cylindropuntia clavarioides var. ruiz-lealii (Castellanos) Krajný - Die Kakteen Lief. 33, 1966. 
 

Puna subterranea (R. E. Fr.) R. Kiesling - Hickenia 1(55): 293, 1982. 
Synonyma: 
Maihueniopsis subterranea (R. E .Fr.) E. F.Anderson - Cact. Succ. J. (Los Angeles) 71(6): 325, 1999. 
Cumulopuntia subterranea (R. E. Fr.) F. Ritter 
Opuntia subterranea R. E. Fr. 
Tephrocactus subterraneus (R. E. Fr.) Backeb. in Backeb. & F. M. Knuth 
Tephrocactus variiflorus Backeb. - Cactus (Paris) No. 73-74: 5, 1962. 
 

    
 

            Puna subterranea var. pulcherrima                                           Puna bonnieae 
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Puna subterranea subs. pulcherrima (Halda & Horáček) KL  
Synonyma: 
Maihueniopsis subterranea subs. pulcherrima (Halda & Horáček) M. Lowry - Tephrocactus Study 
Group 10(4): 55, 2004. 
Cumulopuntia subterranea subs. pulcherrima (Halda & Horáček) G. J. Charles 
Maihueniopsis subterranea f. incahuasi hort., n.n. 
Puna subterranea f. incahuasi hort., n.n. 
Tephrocactus pulcherrimus Halda & Horáček - An. Mus. Richnov. Sect. Natur, 7, 75, 2000 
 
Puna bonnieae D. J. Ferguson & R. Kiesling - Cact. Succ. J. (USA) 69: 290, 1997. 
Synonyma: 
Maihueniopsis bonnieae (D. J. Ferguson & R. Kiesling) E. F. Anderson - Cact. Succ. J. (Los Angeles) 
71(6): 325, 1999. 
Opuntia bonnieae (D. J. Ferguson & R .Kiesling) Halda & Janeba 
Tephrocactus bonnieae (D. J. Ferguson & R. Kiesling) Stuppy 
Maihueniopsis bonnieae cv. inermis 

Opuntia bonnieae f. ineermis hort. 
Puna bonnieae f. inermis hort. 

 
Puna reticulatus (Kiesling) KL - Ostnik 49: No. 486, str. 7, 2020. 
Synonyma: 
Pterocactus reticulatus Kiesling v Bol. Soc. Argent. Bot., 14(1- 2): 114, 1971. 
 
Puna neuquensis (Kiesling, E. a N. Sarnes) KL - Ostnik 49: No. 486, str. 7, 2020. 
Synonyma: 
Pterocactus neuquensis Kiesling, Elizabeth a Norbert Sarnes, v KuaS 67: str. 239, (9)2016. 
 
 

Na cestě z Uspallata na sever, na hranici provincií Mendoza a San Juan, je 
nejsevernější lokalita rodu Austrocactus, kde na přejezdu hor roste v průsmyku na 
skalách Austrocactus ferrari. Jako doprovodná vegetace se zde vyskytují např. 
Pyrrhocactus sp. (sanluisensis), Maihueniopsis glomerata, Soehrensia formosa, 
Phycella herbertianum, či Argylia uspallanensis. Na tomto průsmyku je poměrně 
nehostinné drsné klima, kde fouká sychravý vítr. 
 

    
 

Austrocactus ferrarii, kvetoucí na lokalitě, průsmyk R153 a ve sbírce 
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Osud sbírky Kurta Georga Kreuzingera  
 

Jméno Kurta G. Kreuzingera (1905 - 1989) je českým kaktusářům známo 
především pro jeho předválečnou spolupráci s A.V.Fričem. O Kreuzingerovi, jako 
kaktusáři, ale moc zpráv nemáme. Během 2. světové války, kdy byl německými 
úřady zakázán pod přísnými tresty jakýkoliv styk s Fričem, byl úřady podezírán z 
kontaktů s Čechy a po narukování do Wermachtu byl údajně zařazen do oddílu, který 
prozkoumával zaminovaná území a likvidoval miny. Jen intervence přátel rodiny mu 
zřejmě zachránila život, a tak jeho další válečné nasazení bylo méně dramatické.  
 

     
 

Kurt G. Kreuzinger (1905 – 1989) 
Verzeichnis amerikanischer und anderer Sukkulenten mit Revision der Systematik der Kakteen 1935 
 
 

V roce 1946 znárodnili rodině Kreuzingerů veškerý majetek: továrny i rodinná 
sídla v Chebu (Eger). Zároveň byla většina rodinných příslušníků odsunuta do 
Německa. V Čechách zůstal pouze Kurt G. Kreuzinger se svojí matkou. Jejich 
rodinná vila ležící na konci Chebu ve čtvrti nazývané Geierberg (dnešní Goethova 
ulice), kde se nacházela sbírka kaktusů, byla také znárodněna. Kurt G. Kreuzinger se 
svojí matkou se museli přestěhovat do suterénu (sklepních prostor) nedaleké vily ve 
stejné ulici. Po odvezení všech cenností, drahých obrazů a vybavení zůstala vila 
Kreuzingerů bezprizorní. Nikdo se o ní nějakou dobu vůbec nestaral. To samé se 
týkalo zahrady a sbírkového skleníku plného kaktusů. Ve sbírce se nacházely 
importy z cesty po jižní Americe, kterou podnikl Kurt Kreuzinger. Zároveň zde bylo i 
mnoho rostlin od Alberta Vojtěcha Friče, který se s Kreuzingerem přátelil. Občas 
nějakou rostlinu odnesl náhodný zloděj, který hledal, co by se z prázdné vily dalo 
ještě odnést. Pomalu se blížila zima a hrozilo, že sbírka kaktusů zmrzne.  
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Kreuzingerova vila v Chebu, foto: Stanislav Šembera, internet: 
http://www.dumazahrada.cz/stavba-rekonstrukce/architektura/21901-kreuzingerova-vila/ 

 
 

Zřejmě došlo k dohodě mezi Kreuzingerem a Antonínem Pechou, významným 
chebským kaktusářem, že si potají po večerech na kárce odveze kompletní sbírku 
kaktusů k sobě domů. Pecha sbírku bez vědomí úřadů odvezl. Tím jí zachránil od 
zkázy a zániku. Když se v padesátých letech minulého století sháněli začínající 
kaktusáři po nějakých dostupných kaktusech do svých rodících se sbírek, odkázal je 
Kurt Kreuzinger na sbírku Antonína Pechy se slovy, že on již žádné kaktusy 
nevlastní. Pecha měl prý zase uvádět, že Kreuzingerovy kaktusy má u sebe jen 
dočasně, než nastane příhodná doba a Kreuzinger si je bude moci převzít zpět. 
Přitom zpočátku tvořily 90% sbírky Antonína Pechy. Ten je hojně rozmnožoval a šířil 
mezi zájemce o pěstování kaktusů. Kurt Kreuzinger po smrti své matky legálně 
emigroval se svojí dlouholetou přítelkyní do tehdejšího Západního Německa 
(Bundesrepublik Deutschland). Stalo se tak v roce 1969. Nevíme, zda si s sebou 
odvážel nějaké kaktusy. Pokud ano, šlo zřejmě jen o několik málo kusů. Z českých 
kaktusářů Kreuzingera naposledy navštívil v Mnichově Bohumil Mazel. Ten později 
referoval v časopisu Kaktusy o jeho smrti v roce 1989.  
 

Podle Miroslava Valachoviče ze Sokolova upravil Jaroslav Vích 
 
 
 

Kaktusaření a další hobby 
 

Pěstování kaktusů a jiných sukulentů je hlavní náplň každého kaktusáře. Jsou 
však i přátelé, kteří sbírají kde co kolem kaktusů, od literatury, kalendářů, odznaků, 
butonů, známek, keramiky, hrnečků, kachliček, obrazů, mincí, bankovek apod., 
všechno kde se vyskytují kaktusy a sukulenty. Dnes se dají informace o pěstování 
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kaktusů získat běžně na internetu. V době starších kaktusářů, začínající pěstovat 
rostlinky ještě v době totality, to zase tak jednoduché nebylo. Internet neexistoval a 
v knihkupectví se dalo sehnat několik málo knih, tištěné ve velkých nákladech např.: 
PAŽOUT - VALNÍČEK - ŠUBÍK: Kaktusy 1965, FLEISCHER - SCHÜTZ: Pěstování 
kaktusů nebo JELÍNEK: O kaktusech 1972. Většinou knihy vyšly v několika 
přepracovaných vydáních s přidáním nových obrázků. 
 

       
 

FLEISCHER - SCHÜTZ   Pěstování kaktusů 1969, 1.vydání náklad 60 000 výtisků 
FLEISCHER - SCHÜTZ   Pěstování kaktusů 1973, 2.vydání náklad 29 500 výtisků 
FLEISCHER - SCHÜTZ   Pěstování kaktusů 1978, 3.vydání náklad 50 000 výtisků 
 

       
 

PAŽOUT - VALNÍČEK - ŠUBÍK   Kaktusy 1965, 2.vydání náklad 20 000 výtisků 
JELÍNEK   O kaktusech 1972, 1.vydání náklad 24 000 výtisků 
JELÍNEK   O kaktusech 1980, 2.vydání náklad 40 000 výtisků 
 
 

Časopis Kaktusy začal vycházet v roce 1965 (vychází dodnes), ovšem za 
totality vycházel často až z ročním zpožděním. První čísla vycházela černobílé, od 
roku 1972 s barevnou obálkou, popřípadě se malé barevné obrázky vlepovali na 
stránky k článku. K různým jubileím bylo vydáno několik sborníků. Kdo měl trochu 
štěstí, mohl náhodně narazit na starší literaturu v antikvariátu. 
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Starší předválečná literatura se už shání hůře, většinou z pozůstalosti starších 
kaktusářů nebo z nabídkových katalogů. Zde se dají koupit i nové knihy, ale ceny po 
pádu komunistů výrazně poskočily nahoru. Hlavně nové odborné zahraniční knihy 
jdou i do několika tisíců. Pokud však bude chtít již zakoupenou knihu prodat, tak 
cena výrazně klesá. Je to podobné jako u aut, spotřební elektroniky apod. Prodej 
dnešní starší, velké knihovny je komplikovaný, většinou je to sběratelská záležitost. 

Dnes k časopisu Kaktusy můžeme dostat malé kalendáře, což je velmi dobrý 
sběratelský materiál. Někteří kamarádi si vydávají i velké kalendáře, kde většinou 
prezentují své obrázky z cest nebo rostlin ze skleníku. Některé zahraniční Kluby 
nebo společnosti vydávají své kalendáře. Během let se vše nashromáždí a zabírá to 
dost místa, takže sběratelství literatury si může dovolit jen pěstitel s domem nebo 
dostatečným prostorem na uložení. 

Jsou však i menší věci, které nezabírají tolik místa, o nich si však něco povíme 
v příštím pokračování. 
 
 
 

Naši jubilanti 
Miloslav Poratzký - 80 let 
 

 
 

Miloš Poratzký na výstavě kaktusů a jiných 
sukulentů v Ostravě-Porubě, dne 7. 6. 2019 

V lednu oslaví náš dlouholetý člen, 
skvělý kamarád a pěstitel, pan Miloslav 
Poratzký kulaté výročí. Je to neuvěřitelné, 
ale Miloš si připíše osmý křížek. Prakticky 
byl Miloš členem porubského kroužku při 
DK, kde vstoupil krátce po jeho založení. V 
létech 1972 - 1975 pracoval ve výboru jako 
předseda revizní komise, od ledna 1975 
jako hospodář, nakonec v letech 1978 - 
1998 jako předseda, kde jej po dvaceti 
letech předsedávání vystřídal v listopadu 
Ing. Zdeněk Novák. Miloš byl vždy obětavý, 
vynikající organizátor. Po sloučení dvou 
ostravských Klubů, skončil jako kaktusářský 
funkcionář, i když je stále nápomocen při 
organizování našich kaktusářských akcí. 
Kaktusy pěstuje v Krásném Poli, kde jsou 
postaveny tři skleníky. V jednom skleníku se 
nachází sbírka a dalších vypěstované 
semenáčky. Vždy rád uvítá případně 
zájezdy do Ostravských sbírek, popřípadě 
návštěvu kamarádů, aby se zbavil svých 
kytiček. Druhým jeho velkým koníčkem je 
golf, který stále jako důchodce aktivně hraje. 

 

Přejeme našemu jubilantu, hlavně 
hodně zdravíčka, štěstíčka, rodinné pohody, 
pěstitelských úspěchů, aby mu ještě dlouho 
vydržel jeho elán a užíval si hodně radosti s 
pichlavými kuličkami.   
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Obrázky z Mikulášské schůzky 2019  
 

 
 

 
 

dvakrát pohled do sálu v době losování tomboly 
 

 
 

když se nikdo nepřihlásí na los, tak to vypijeme sami …, škoda, nevyšlo to … 
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zleva: Horst Havelka, Lumír Bunček, Jan Dobiáš, Jaromír Wilk 
 

 
 

Bedřich Lichý diskutuje s polskými kaktusářemi, kteří jsou tradiční vzácní hosté naši schůzky 



Informace 
 
--- 3. 2. 2020 - výroční schůze, přednáška – Jiří Zálesný: Peru 2019   
--- přednáška 2. 3. 2020 – Lumír Král a další kaktusáři, restaurace Oáza v 17. hodin 
--- přednáška 6. 4. 2020 - Jaromír Chvastek: čeleď  Asclepiadoideae 
 
--- 28.2. - 1. 3. 2020 – 3. setkání přátel mrazuvzdorných kaktusů, sportovní areál Horní Počaply, 

informace: e-mail: honza.muller2@gmail.com, nebo telefon číslo 604 379 878. 
 Internetové stránky: www.mrazuvzdornekaktusy.cz 
 předpokládaný program: 

H. Hadrava – Arizona a blízké okolí 
Petr Jor – Kaktusy USA především rod Pediocactus  
Filip Jelínek – Výsevy kaktusů  
a další v jednání: Jiří Horal, Honza Müller, zahraniční host apod. 

 
--- 28. 3. 2020 – Jarní sympozium v Praze, předpokládaný program:  

U. Eggli (Švýcarsko) – Rozmanitost čeledi Crassulaceae 
T. Linzen (Německo) – Málo známá stanoviště rodu Mammillaria 
B. Burke (GB) – Copiapoa 
B. Potter (GB) – Etiopie 

 

--- 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 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 
--- I. N. Cact.cz - internetové noviny o kaktusech a sukulentech: www.cact.cz/noviny 
--- Společnost českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů: www.cs-kaktusy.cz 
 

--- kaktusářská literatura na internetu: 
www.cactuspro.com/biblio/:en:accueil 

 
 
 
 

Adresy autorů: 
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz 
Ing. Vích Jaroslav, e-mail: jaroslav.vich@gmail.com 
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