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Pilocanthus paradinei  (foto KL) 



Z naší činnosti 
 
Už mi ze všeho „hrabe“ – zase všechno zrušeno !!! 
 

Když jsem připravoval bilanci kaktusářských akcí za rok 2020, tak jsem si 
uvědomil, že ten rok plný zákazů a vládních nařízení, nemohl být prakticky tak 
špatný, prostě byl trochu jiný.  

Nyní v únoru se měla konat naše výroční členská schůze, kde bychom měli 
probrat činnost loňského roku a připravit akce na tento rok. Bohužel ani teď nelze 
s přesností předvídat, jak se bude koronavirová situace vyvíjet. Poprosil jsem 
pokladníka, aby sepsal zprávu o hospodaření, kterou si můžete přečíst 
v následujících stranách tohoto Ostníku. Jakmile to bude jen trochu možné, vrátíme 
se zaběhnuté kaktusářské činnosti, buďte trpělivý. 

 
 
 

Mrazuvzdorné kaktusy 
 

Za normální situace by se koncem února ve dnech 26 - 28. 2. 2021 konalo 
setkání pěstitelů mrazuvzdorných kaktusů v Horních Počaplích. Bohužel v době 
koronavirové je vše trochu jinak. Hlavní organizátor Honza Müller píše ve zpravodaji 
na internetu - www.mrazuvzdornekaktusy.cz: „jako nenapravitelný optimista věřím, že 
se situace na konci února uklidní a budeme se moci sejít na setkání přátel 
mrazuvzdorných kaktusů“. Já to zase až tak nadějně nevidím, i když bych si to velmi 
přál. Prakticky loni bylo toto setkání poslední, kde se mohli kaktusáři setkat, pak 
přišly jen samé zákazy, takže jsme se už rok nesešli.  
 O pěstování mrazuvzdorných kaktusů si však můžeme napsat pár řádků. 
Mrazuvzdorné kaktusy můžeme rozdělit podle výskytu na severní a jižní. Většina 
severních kaktusů pochází z USA a zasahují až do Kanady. Oblíbené ve sbírkách 
jsou např. rody Escobaria, Echinocereus, Sclerocactus, Pediocactus, Opuntia apod., 
které se dají pěstovat i volně na skalkách. Už v únoru rostliny mlžíme a podle počasí 
je můžeme i koncem měsíce pozalévat. Okamžitě se začínají objevovat poupata. 
Mezi prvními zakvetou např. Pediocactus knowltonii, Escobaria vivipara apod. Pak už 
začínají kvést další a další druhy. Tyto rostliny během sezóny kvetou opakovaně, 
když se ochladí a znovu zalijeme, začínají opět nasazovat poupata. Jsou to velmi 
vděčné rostliny, i když mají trochu náročnější pěstitelské podmínky. 

Jižní skupina pochází z Patagonie, která je v poslední době důkladně 
zkoumaná, zásluhu na studiu mají především manželé Sarnesovi z Německa. Do 
této skupiny můžeme zahrnout především rody Austrocactus, Pterocactus, 
Maihuenia či Maihueniopsis. Rostliny se pěstují podobně jako ty ze severu. První 
zálivka opět dle počasí koncem února nebo začátkem března. Postupně se začínají 
objevovat poupata. První květy se mohou objevit koncem dubna, ale většina jich 
vykvete až během května. Bohužel tyto rostliny mají v přírodě velmi drsné podmínky, 
během kterých musí v krátké době vykvést a vyprodukovat semena. Proto už 
opakovaně nekvetou. V létě během horkých dnů kytičky nezalíváme, kořeny by se 
mohly zapařit a zahnít, čímž by mohla odejít celá rostlina. Zalíváme znovu až se 
ochladí, většinou až v září.  

Na závěr vzpomenu i mrazuvzdorné sukulenty jako Sedum, Sempervivum, 
Orostachys, Lewisia, Crassula a další, jejíž pěstování na zahradě je ve velké oblibě.   
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Výroční zprávy 
 

V únoru měla proběhnout naše výroční členská schůze, bohužel se kvůli 
koronovirovým zákazům opět schůze nekoná. Provedeme bilanci loňského roku, 
alespoň ve zkratce. Téměř všechno co jsme slíbili na rok 2020, bylo zrušeno. Stačili 
jsme uspořádat jen 4 schůze, v lednu, únoru, březnu a září. Kromě schůzí byly 
zrušeny i další naše kaktusářské akce: zájezd, výstava kaktusů i setkání kaktusářů 
Pobeskydí. Jediné co jsme slíbili a co jsme dodrželi, bylo vydat 10 čísel Ostníku, ale 
ani tady nebylo všechno, jak by mělo být. Jelikož jsme nemohli převzít Ostníky na 
schůzi, tak Ostník vychází pravidelně vždy začátkem nového měsíce na internetu. 
Takže alespoň zde si můžeme přečíst aktuální informace o našich akcích. 

Bohužel i letošní rok 2021 pokračuje ve starých kolejích, vše je zakázáno a 
schůzky se zatím až do odvolání nebudou konat. Jediné co můžeme slíbit, je 
vydávání Ostníku na internetu. Jak to bude jen trochu možné, vrátíme se zpět ke 
staré zaběhnuté činnosti. Tímto se všem našim členům omlouváme. 

Pokladník Ota Ostravský pro nás připravil alespoň pokladní zprávy, seznam 
našich členů, členské a účelové příspěvky na rok 2021 takto: 

- členský příspěvek   150,-Kč 
- Ostník    150,-Kč 
- časopis Kaktusy    330,-Kč 

       - sloven. Cactaceae   410,-Kč 
 

Zpráva o hospodaření KK za rok 2020 
 

Celkový majetek klubu k 1. 1. 2020 činil :  
Hodnota klubového majetku               :      83836,- Kč  
Zůstatek hotovosti v pokladně             :      33207,- Kč 
Celkem                                                 :   117043,- Kč 
 

Příjmy v roce 2020 
Členství                                                  :       5700,- 
Ostník                                                    :       6600,- 
Kaktusy                                                  :       8910,-  
Cactaceae e.t.c.                                    :       3690,-  
Ostatní příjmy                                       :             0,-  
Celkem                                                  :     24900,- 
 

Výdaje v roce 2020 
Ostník                                                   :       6000,-  
Kaktusy                                                 :       9940,-  
Cactaceae e.t.c.                                     :       4794,-  
Ostatní výdaje                                       :     18140,- 
Celkem                                                  :     38874,-  
Rozdíl                                                   :   -13974,-  
 

S ohledem na naspořené klubové peníze jsme si v loňském roce mohli dovolit 
zakoupit dataprojektor včetně promítacího plátna. Tento nadstandardní výdaj byl 
odsouhlasen výroční schůzí. Tím vnikla mínusová položka v celkovém vyúčtování. 
Účetnictví jsem v minulém roce vedl stejně jako dřív. Zaúčtoval jsem všechny 
položky má dáti – dal a dospěl k výsledku, že k 1. 1. 2021 je stav majetku klubu 
133533,- Kč, včetně hotovosti v pokladně, která činí 19947,- Kč.  
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Základní vyúčtování Klubu kaktusářů za rok 2020 
 

Členství                        Ostník                            Kaktusy                      Cactaceae ETC 
38  X  150,- Kč           31  X  150,- Kč.             27  X  330,- Kč              9   X    410,- Kč                     
  5700,- Kč                     4650,- Kč                       8910,-Kč                       3690,-Kč  
 

Pravidelné příjmy za rok 2020 byly 22950,- Kč 
Základní výdaje za rok 2019 byly 20914,- Kč  
 

V loňském roce i náš klub postihly problémy se státními opatřeními a 
omezeními. To ale nic nezměnilo na základních povinnostech členů, jako je 
zaplacení pohledávek.  Objednávky i platby za časopisy proběhly ve stanovených 
termínech a naštěstí se podařily vybrat téměř všechny poplatky od členů. Do tohoto 
roku vstupujeme s malým restem za pronájem sálu, ale to bez problémů doladíme.  
 

Rozpočet pro rok 2021 
 

Předpokládané výdaje:  
Ostník  ----------------------   6000,-  
Kaktusy --------------------- 10500,-  
Cactaceae  ----------------   4800,-  
Ostatní ----------------------   7000,-  
 

Předpokládané příjmy:  
Ostník ----------------------      4000,-  
Kaktusy -------------------- 10500,-  
Cactaceae ----------------     4920,-  
Ostatní ---------------------      8000,-    
 

Hospodaření s finančními prostředky našeho klubu nebude v letošním roce 
jiné než v jiných letech. Pravidelné poplatky za časopisy se navýšily dle aktuálních 
cen časopisů i poštovného. 
 
Jméno člena   2021 členství Ostník Kaktusy Cactaceae celkem 

Achrer Josef 150,- 150,-     300,- 

Adamčík Petr 150,- 150,- 330,-   630,- 

Boreček Radim 150,- 150,- 330,-   630,- 

Brada František 150,- 150,- 330,-   630,- 

Bunček Lumír 150,- 150,- 330,-   630,- 

Číp Jiří 150,-   330,-   480,- 

Dobiáš Jan 150,- 150,-     300,- 

Doubrava Jaroslav 150,-       150,- 

Dřímal Miroslav 150,- 150,- 330,- 410,- 1040,- 

Frýdl František 150,-   330,- 410,- 890,- 

Gela Leo 150,-       150,- 

Grygar Tomáš 150,-       150,- 

Halfar Miroslav 150,- 150,- 330,- 410,- 1040,- 

Hošek Jiří 150,- 150,- 330,- 410,- 1040,- 
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Janík Karel 150,- 150,-     300,- 

Ječmínek Jan 150,- 150,-     300,- 

Kaczmarczyk Zdeněk 150,- 150,-     300,- 

Kaleta Vlado 150,- 150,-     300,- 

Klouda Pavel 150,- 150,- 330,-   630,- 

Kluzová Lidia 150,- 150,-     300,- 

Kolínek Martin 150,- 150,- 330,- 410,- 1040,- 

Kostelník Zdeněk   150,-     150,- 

Král Lumír 150,- 150,- 2x330,- 410,- 1370,- 

Kuchař Ladislav 150,- 150,- 330,-   630,- 

Kupka Antonín 150,- 150,- 330,-   630,- 

Lichý Bedřich 150,- 150,- 330,- 410,- 1040,- 

Martiník Josef 150,- 150,- 330,- 410,- 1040,- 

Meloun Karel 150,- 150,-     300,- 

Miketa Jan 150,- 150,-     300,- 

Mokroš Petr 150,- 150,-     300,- 

Ostravský Ota 150,- 150,-     300,- 

Píša Lubomír 150,- 150,- 330,-   630,- 

Pospíšil Jindřich 150,-   330,-   480,- 

Poratzký Miloš 150,-   330,-   480,- 

Skoumal Vladimír 150,- 150,- 330,- 410,- 1040,- 

Slanina Tomáš 150,- 150,- 330,-   630,- 

Slovák Stanislav 150,-       150,- 

Soukup Vlastimil 150,- 150,- 330,- 410,- 1040,- 

Stoklasa Ivo 150,- 150,- 2x330,- 410,- 1370,- 

Ševčík Vítězslav 150,- 150,-     300,- 

Šmíd Radovan 150,- 150,-     300,- 

Šťastný Jan 150,-   330,- 410,- 890,- 

Štarha Roman 150,-   330,- 410,- 890,- 

Trávníček Jiří   150,-     150,- 

Válek Pavel 150,- 150,- 330,-   630,- 

Vančo Jan 150,- 150,-     300,- 

Vích Jaroslav 150,- 150,- 330,-   630,- 

Vavrouch Jaromír 150,-       150,- 

Vochozka Jiří   150,-     150,- 

Wilk Jaroslav 150,-   330,- 410,- 890,- 

Zajoncová Danuše 150,- 150,-     300,- 

Zálesný Jiří 150,- 150,- 330,-   630,- 

Zdrálek Václav 150,- 150,-     300,- 
 

pokladník: Ota Ostravský 
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Covid a kaktusy 
 

To, že COVID nepraje kaktusárskym akciám, a nielen tým, je všeobecne 
známe. Padli slávnejšie akcie ako naša klubová schôdza, alebo Výstava s gulášom. 
Dá sa ale cestovať za kaktusmi do sveta? 

Ponuku, prieskumným bojom preveriť možnosti cestovania, som dostal 
niekedy začiatkom novembra. Najskôr vyvolala úsmev. Keď sa však odchod dvakrát 
posúval, postupne som mäkol, až som sa nakoniec hrubému násiliu podvolil. Aj 
nôžky ma už svrbeli a túžili po juhoamerickej zemi. Súhlasila dokonca i rodina. No, 
nie tak celkom, súhlasili s prvým bodom, vlastne s jeho časťou. Ja som potreboval 
odviezť na letisko, oni chceli zabezpečiť odvoz do blázinca... Okrem objavenia kufra, 
batôžka, ešusa a ďalších dôležitých vecí na cestu bolo potrebné doriešiť i otázku 
potrebných povolení. Tie sa zúžili na negatívne potvrdenie na Covid. Hlavný problém 
pri dlhšie trvajúcej ceste je, že potvrdenie nemá byť staršie ako 72 hodín. Pritom test 
môžu vydať do 48 hodín. Ak k tomu prirátate čas od prevzatia testu do odletu, dobu 
trvania cesty - v tomto prípade 33 hodín netto, dostávate sa do neriešiteľnej situácie. 
Platnosť mala vypršať niekde medzi Sao Paolo a Santa Cruz. My sme sa rozhodli, že 
ak už budeme tam, domov nás nepošlú. Neposlali. Prihlásil som sa na slovenskej  
stránke na test Covid. Pri kontrole večer som zistil, že prihlásenie "zmizlo". Nemal 
som potvrdiť "UKONČENIE OBJEDNÁVKY", ale "pokračovať v objednávke"...  

Ostala možnosť "B" nechať sa otestovať zo zbytkom prieskumnej čaty v ČR. V 
nedeľu ráno nám zobrali vzorky, v priebehu pondelkového doobedia postupne 
nabehli negatívne výsledky. To nás pozitívne naladilo a vyrazili sme na letisko Praha. 
Priestory prázdne, všade sa ponevierajú zamestnanci, ktorý nemajú do čoho pichnúť.  
V trojici sme zdvojnásobili denný obrat chlapcovi, čo balí kufre do fólie. Potom nástup 
do lietadla. V 100-miestnom lietadle Lufthansy je nás asi 20. Fajn, proti 
epidemiologické opatrenia! Už sme vo Frakfurte a nudíme sa. Cez okno nášho gejtu 
vidím naozajstné JUMBO 747-8! Lufthansa objednala obrovské lietadlo, aby sme sa 
netlačili a zachovávali protivírový odstup. 

Vytriezvenie nastane, keď sa začne priestor gejtu plniť. Zrejme asi cestujúci na 
ďalší let. Omyl. V Jumbe ostalo max 20 voľných miest. Tlačíme sa jeden na druhého, 
v našej poslednej trojke pred stredovými bezpečnostnými dverami neostáva ani 
miesto na nohy, nieto na vírus. Nevadí 11 a ¼ hodinový let nejako zvládneme. 
Podobná situácia s plnými aeroplánmi sa opakuje aj v Sao Paolo aj v Santa Cruz. Po 
ceste tam sú zvedaví na naše testy celkom 5x. Prekročenú 72-hodinovú platnosť 
testu však nikto nerieši.  

Privíta nás teplo a vône Cochabamby. Prespíme, prevezmeme auto, 
prekľučkujeme cez zátarasy protestujúcich Bolívijcov  a vyrazíme do prírody. Tak 
zosušenú Bolíviu som ešte nevidel. Na niektorých lokalitách nevieme nájsť rastliny, 
inde sú tak úbohé, že keby mi aj niekto povolil si nejakú zobrať, váhal by som, či 
takúto sušienku vôbec brať. Nevidíme skoro žiadne kvety, za celý pobyt  ich 
narátame možno do desať. Na prekvapenie však majú sulky relatívne veľa plodov. 
Asi optimisticky očakávajú, že niekedy zaprší, a tak chystajú svojmu potomstvu čo 
najlepšie podmienky na štart do života. Na jednej lokalite nesmelo kritizujeme, že 
niekto to zalievanie má na starosti... Vypočujú nás, veď sme tejto inštitúcii o nejakých 
3400 m bližšie ako u nás. Všemohúci zariadi, a ďalšia lokalita je čerstvo poliata 
hodinu starým dažďom. Keď vševedúcemu pripomenieme, že na to, aby sa kaktusy 
prebrali, je potrebná dlhšia doba, pomstychtivo nás na ďalšej lokalite pokropí.  Ani tu 
sa neoplatí  vrchnosť kritizovať. Držíme huby a ďalej už neprší. 
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Sulkorebutia violaciflora, Vacas, Bolivia, zatiahnutá, koľko sa dá 
 

 
 

Lobivia chrysothele 
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Pred skončením misie sa snažíme zistiť podmienky návratu. Mali by snáď byť 
rovnaké ako pri ceste tam? Omyl. Protichodné informácie sťažujú rozhodovanie. BoA 
(Bolívíjské aerolínie) vraj nepožadujú test pri vstupe na palubu. Nemali by ho žiadať 
ani Brazílčania, ak neopustíme tranzit (to ale nevieme, lebo kufre tam sme si museli v 
Sao Paolo vybrať a tým pádom opustiť tranzit). A vraj ani Lufthansu nezaujíma, či 
sme negatívni. Neriskujeme stretnutie s príliš aktívnym úradníkom a testy si necháme 
urobiť za 600,- BOL (cca 75,- EUR). 

Testy nikoho nezaujímajú, len naše príručné batožiny sú predmetom 
podrobného záujmu. Spokojne nastúpime do plného lietadla. V Santa Cruz sa 
situácia opakuje, test nikto nechce vidieť, batožina je zaujímavá a lietadlo je plné.  

Ani Brazílčania nie sú zvedaví na náš krásny test. Pristavené Jumbo sa nás 
už nevie dočkať a my jeho. Desím sa prepchatého lietadla. Skutočnosť je iná, v 
economy klass je nás asi 40! Letím súkromným lietadlom! Aby s nami vietor po ceste 
nezametal, dva kontajnery s kuframi doložili ešte mangami a inými dobrotami v 16 
kontajneroch. Súkromé cargo! 

Vo Frankfurte sa situácia zase zmení a v Bombardier City Lineri 900 o 
priemere 2,6 metra (vonkajší?) sa tlačí 99 cestujúcich zo 100 možných cestujúcich. 
Existujú euroskeptici, ktorí hovoria o dvojakej kvalite potravín. Coca Cola, rybie prsty, 
pracie prášky, staré oriešky... Blbosť! To sa len západné firmy snažia ulahodiť našim 
národným zvyklostiam. Lufthansa  teraz vyšla v ústrety nostalgikom, ktorým sa cnie 
za vymoženosťami socializmu, túžiacim po preplnenej mestskej doprave a poslala do 
Prahy tento City Liner (mestskú linku). Tlačíme sa tam ako v študentskom autobuse z 
internátu, chýbajú len tie obdarené študentky. Daňou za takúto nostalgiu je, že 
štvrtine cestujúcich sa nezmestí batožina do lietadla. 25 nás stojí v Prahe pred 
reklamáciami. Pracovníčka to berie úplne normálne, určite to nie je výnimočný jav. 
Ktovie, či by si toto dovolila Lufthansa aj u nich doma!? 
 

 
 

City Liner Lufthansy je dobrý na poskakovanie medzi mestami, nie na dopravu s batožinou 
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Sulcorebutia pirhuaniensis 
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Každá uniforma s razítkom je autorita, ktorá si to občas na niekom musí aj 
dokazovať. Niekde je to elegantnejšie, cestujúci spolupracuje a dopraje autorite, aby 
si ten svoj pocit dôležitosti užila. V kategórii o najarogantnejšieho úradníka víťazí s 
obrovským náskokom pracovník pražského letiska. Vedenie pražského letiska by v 
čase voľna (a toho tam teraz majú dosť) mohla svojim zamestnancom zabezpečiť 
nejaký kurz asertívneho správania. 
 
Záver prieskumnej úlohy: 

Cestovať sa dá, treba sa zmieriť tým, že predpisy zo včera už zajtra nemusia 
platiť. Kompletné informácie nezoženiete nikde na jednom mieste. Treba si zistiť, či 
daná krajina vôbec turistov príjíma, alebo ich posiela do karantény. Päť dní v 
pridelenom luxusnom hoteli, miesto v prírode, môže pokaziť celý zážitok. Dľžka cesty 
sa predlžuje, lebo prieskumníkov je málo a letecké spoločnosti musia hľadieť na zisk 
aj bez ohľadu na zdravie cestujúcich. Pred cestou si  doma vyskúšajte dlhodobé 
nosenie rúška. Po pár desiatkach hodín vám začne drať uši a vytvorí otlaky. Treba 
jemné šnúrky a odolné uši. 
 
Vedľajšie výsledky: 

Popri rastlinách sme mohli sledovať aj niektoré vlastnosti nového vírusu, ktoré 
ešte neboli v takejto šírke publikované. Postrehli sme niektoré odlišnosti národných 
kultivarov, ktoré stoja za zmienku: 
 
COVID, cv. čs 

Česko-slovenský kultivar má jednu úžasnú vlastnosť. Virulenciu vírusu vypína 
pár zázračných slovíčok (je to asi z Arabely). Stačí, aby cestujúci vyriekol zaklínadlo: 
"LEN TRANZITUJEM" cez Slovensko (Česko) a vírus sa stáva neškodným. Neožije 
ani vtedy, ak takýto cestujúci v danej krajine ostane a nepokračuje ďalej. 
 
COVID, cv. Lufthansa 

Vírus môže pôsobiť  len v čakacej hale, kde sú zablokované sedadlá, kde je 
väčší priestor. Ako náhle sa vírus dostane do stiesneného priestoru lietadla, vypne sa 
a ožije zase až pri výstupe z lietadla. V lietadle už netreba obsadiť každé druhé 
sedadlo, lebo dlhý let vírus neutralizuje. Rúško je ale potrebné mať stále nemecky 
perfektne nasadené, s výnimkou jedla a pitia, vtedy sa vírus úplne vypne. Túto 
vlastnosť má rovnakú s bolívijským kultivarom Che Guevara.  

Strava podávaná v lietadlách sa z roka na rok zhoršuje aj bez Covidu 
(vplyvom pridávaných éčok) a spôsobuje určité tráviace problémy. Je to ale z 
praktického dôvodu: ak máte starosť o svojho spolucestujúceho o sedadlo pred vami, 
že sa už dve hodiny nepohol, či ešte žije, vďaka tejto strave vám posiela pravidelne 
optimistické dymové signály. Podobne sa hlásite vy, cestujúcemu za vami. 
 
COVID, cv. Che Guevara (bolívijský kultivar) 

Má niektoré vlastnosti podobné kultivaru čs. Pôsobí len v malých 
kaviarničkách, napr. kaviareň s perfektnou kávou neďaleko Cardenasovho múzea 
nemôže podávať kávu ani pri jednom zo štyroch stolíkov, ale večerný koncert 
speváckej hviezdy s cca 400-500 ľuďmi vírus dokonale eliminuje. Občas síce 
pohrozí, ale to vám hneď pri vchode vydezinfikujú ruky. Na vašu bezpečnosť 
dohliada bezpečnostná služba a hneď vás na nedostatok upozorní. Ak pri ceste k 
svojmu stolu vydržíte a neposuniete si rúško ani kúsok z nosa, odmenou pre vás 
bude, že po sadnutí na miesto a objednaní piva vyradíte vírus a rúško si môžete dať 
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dolu. Pokiaľ v máte v pohári čo i len glg, vírus to eviduje a neútočí. Dopitím pohára 
sa však aktivuje a musíte okamžite proti nemu bojovať rúškom, alebo si objednať 
ďalšie pivo. Druhý spôsob je príjemnejší. Podobne s jedlom. Pokiaľ neprekrížite 
príbor, vírus je bezmocný a môžete rečniť (ako ja) bez rúška do sýtosti. Štvrťhodinu 
pred záverečnou dorazí šéf polície (v uniforme a rúškom) spolu s hlavnou mestskou 
hygieničkou (zababušenú v protivírovom obleku). Postivo zmeria kaťdému 
návštevníkovi teplotu. Určite by bolo vhodnejšie merať teplotu pri vstupe, ale to by sa 
vírus čudoval. 

Zvláštnou formou kultivaru Che Guevara je taxíkový variant. Vo vozidle taxi 
zvládze vírus ohroziť len dve osoby. Tie musia sedieť v zadnej časti, oddelenej od 
vodiča plastovou hrubou  fóliou (niekde silne nepriliehajúcou, ale vírus už vie, že od 
vás nesmie k vodičovi a naopak). Ak nastúpi tretí, môže sedieť vedľa vodiča, na neho 
už vírus nemá. 

V Cochabambe majú rúška na ulici aj skoro všetci bezdomovci, každý človek 
má na krku zavesený prívesok - dezinfekčný gél (ako my kedysi kľúče od bytu). Pár 
kilometrov v Trate na trhu na nás v rúškach pozerajú ako na exotov. Mimo mestá asi 
vírus nevie, čo má robiť. Alebo to bude tým, že je tu zvýšená spotreba Erythroxylum 
coca a menšia spotreba sledovania správ... Ako vidno, vírusom blbne celý svet, 
nielen srdce Európy. 
 

 
 

Lobivia chrysothele 

 
 
Poznámka: 
Poznatky píšem doma zodpovedným čakaním na pozvánku na testy, nie v blázinci. 
P.S. štát ma pozval na piaty deň na bezplatné testy a na druhý deň mi prišli výsledky: 
Negatívny (ale pozitívne naladený). 
 
Škrovan Albert, 2020/12 
albert.skrovan@gmail.com 
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Emil Zavadil jako radioamatér 
 

Po Novém roce dne 7. 1. 2021 jsem dostal časopis Praktická elektronika, 
kde je zajímavý článek o našem zakládajícím členu panu Emilovi Zavadilovi (24. 5. 
1907 - 25. 6. 1986). Tentokrát to není o kaktusaření, ale o jeho radioamatérském 
vysílání. Je to zajímavé počteníčko o předválečné historii, vřele doporučuji. Starší 
kaktusáři věděli, že pan Emil Zavadil byl vynikající organizátor mnoha akcí a nejen 
kaktusářských. Bylo známo, že má spoustu koníčkům, kterým se důsledně věnoval. 
Sbíral známky, měl rád vážnou hudbu, rád fotografoval, pěstoval kaktusy apod. 
 

    
 

právě vyšel časopis Praktická elektronika, kde je článek o předválečném vysílání Emila Zavadila 
 

    
 

             Emil Zavadil za mlada                                   OK2HX, jedno z jeho prvních zařízení 
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Nezapomenutelné byly jeho přednášky s hudebním doprovodem. Viděli jsme 
např. zajímavé zahraniční Botanické zahrady nebo pěkné sbírky. Nejznámější byla 
krátká prezentace s básní Petra Bezruče – Červený květ. Kamarádil se s mnoha 
známými kaktusáři jako Boszing z Rakouska, Uhlig z Německa, Buining z Holandska, 
ale i z dalších zemí. Často jezdil za panem Janem Šubou do Týnečku u Olomouce, 
kterého dokonce nafilmoval při roubování kaktusů. Ve své době měl jednu 
z největších kaktusářských knihoven na Moravě. Často pro zájemce přivezl nějaké 
knihy ze zahraničí, stejně jako importní kaktusy. Známé jsou jeho fejetony 
v Československém rozhlasu Ostrava. V Ostravě uspořádal v roce 1968 X. sjezd 
kaktusářů, na který přijelo přes 800 lidí z celé Evropy. Při této příležitosti byla na 
Černé Louce uspořádána výstava kaktusů, kterou aranžoval Zdeněk Fleischer 
z Brna. Výstava Ostrava 68 trvala celý měsíc a navštívilo ji tisíce návštěvníků. Pro 
Ostravu to byl prostě skvělý organizátor. I po těch dlouhých letech na Emila Zavadila 
ostravští kaktusáři nezapomněli a stále na něj vzpomínají. Děkuji Ing. Ladislavovi 
Polákovi za poskytnuté radioamatérské materiály. Pokud časopis neseženete na 
stáncích, můžete si jej objednat přímo v redakci.     KL 
 
 

Naši jubilanti 
 

  
 

 

  

Dobiáš Jan - 70 let 
V únoru mají významná jubilea dva naši 

členové. Začátkem měsíce oslaví 70 let pan 
Jan Dobiáš. Do Klubu kaktusářů v Ostravě 
dochází pravidelně už několik let, je nápomocen 
při zajišťování našich výstav, jezdívá s námi na 
zájezdy apod. Sbírku nemá velkou, ale o to 
hezčí, může se s ní pomazlit, pozor na trny. 
Občas se přijde za mnou podívat na zahradu, 
kde si v klidu povykládáme o kaktusech. Někdy 
se pustí do zahradních prací, za což mu velice 
děkuji. Už aby bylo teplo a setkali se opět na 
zahradě. 

Achrer Josef - 80 let 
Druhým oslavencem je náš dlouholetý člen, 

pan Josef Achrer, který oslaví v půli měsíce 80 let. 
Je to neuvěřitelné, neboť za mnou na zahradu 
často dojíždí na elektrické koloběžce jako za 
mlada. Má rád přírodu, kde jako turista chodívá na 
procházky do hor, ale i do okolí Ostravy, kde 
všechno dokumentuje. Do našeho Klubu dochází 
již od šedesátých let, dlouhá léta pracoval ve 
výboru Klubu, je platným pomocníkem při 
zajišťování našich výstav apod. Oba oslavenci jsou 
moji dobří kamarádi, kterým bych chtěl za sebe, ale 
i všechny naše členy popřát do dalších let hlavně 
zdraví, štěstí, pohodu a hodně pěstitelských 
úspěchů. 
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Odešel Jiří Just 
 

 

Každá špatná zpráva mě trochu 
zneklidní, zvláště nyní, kdy roky 
přibývají a stáří klepe na dveře. Už 
před léty prohlásil Ruda Grym, že jsme 
na řadě (budíš mu země lehká) a to 
netušil, jak brzy se jeho předpověď 
naplní. Smutné zprávy přichází 
v poslední době dost často. V prosinci 
odešel v 75. letech dobrý kamarád 
z Hradce Králové, pan Jiří Just (21. 2. 
1945 - 13. 12. 2020). Mladší členové 
ho asi neznají, ale starší pěstitelé si 
určitě ještě pamatují zájezd, kdy jsme 
Jiřího navštívili. Jeho perfektní sbírka i 
zahrada všechny učarovala. Sám na 
zahradě některé jeho vychytávky 
aplikuji. Jirka začal s pěstováním 
kaktusů asi v roce 1975. V roce 2005 
podnikl svou jedinou cestu za kaktusy 
do Bolívie. Pak přišel nešťastný rok 
2008, kdy utrpěl těžký úraz po pádu na 

kole. Jiří Just byl dobrý kamarád, který každému rád pomohl a nezkazil žádnou 
legraci. Často jsme se potkávali na různých kaktusářských akcích. Nikdy 
nezapomeneme. 

        Čest jeho památce! 
 
 

Odešel Jiří Filipec 
 

 
 

   Jiří Filipec na vánoční schůzi FM 2019 

Bohužel je tu další smutná zpráva. Ve 
věku 75 let zemřel náš dobře známý kaktusář 
z Čeladné, pan Jiří Filipec (5. 10. 1945 - 22. 1. 
2021). Jirka kromě kaktusů pěstoval sukulenty, 
zvláště mu učarovaly lithopsy, konofyta a další 
mesemb. Svoji sbírku měl na zasklené střeše, 
kde bylo jeho království. V nádherně upravené 
zahradě byly ne jednou pořádány kaktusářské 
schůze frýdeckých přátel, kde byl dlouholetým 
členem. Kromě výstav ve Frýdku - Místku, 
pořádal výstavy kaktusů i v Čeladné. 
Zúčastňoval se aktivně i dalších kaktusářských 
akcí, jako zájezdy, Pobeskydí apod. Odešel 
dobrý kamarád, který bude našim i frýdeckým 
pěstitelům chybět. Budeme na něj vzpomínat. 
 

                         Čest jeho památce! 



Informace 
 
--- schůzka 1. 3. 2021 - zrušena 
--- schůzka 5. 4. 2021 - ??? 
 

--- 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 
 
--- kaktusářská literatura na internetu: 

www.cactuspro.com/biblio/:en:accueil 
 
 
 

Obrázky našich členů  
 

Dnes na barevné obálce najdeme mrazuvzdorné rostliny z různých oblastí. Na titulní 
straně máme kaktus ze severní Ameriky Pilocanthus paradinei, na zadní straně 
Austrocactus aonikenkensis z Patagonie a na závěr alespoň jednu sukulentní 
skalničku Lewisia stebbinsii. Obrázky pořídil Lumír Král ve své sbírce. 
Pilocanthus paradinei (B. W. Benson) B. W. Benson & Backeb. 
Kakteen Sukk. 8: 188, 1957. 
Lewisia stebbinsii Gankin & W. R. Hildreth - Four Seasons 2(4): 12, 1968. 
Austrocactus aonikenkensis E. a N. Sarnes - CactusWorld Vol. 36: 131, 2018.  
Lago Vidma, La Leona, R 21, 275 m    
 

 
 
Adresy autorů: 
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz 
Ostravský Ota, e-mail: Otas.O@seznam.cz 
Škrovan Albert, e-mail: albert.skrovan@gmail.com 
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Lewisia stebinsii   
 

 
 

Austrocactus aonikenkensis, Lago Vidma, La Leona, R 21, 275 m    
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