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Echinocereus palmeri, SB 184, (foto František Frýdl) 



Z naší činnosti 
V letošním roce 2021 jsme se ještě nesetkali, bohužel to nevidím dobře ani v následujících 

měsících. Naše kaktusářská činnost se nachází v troskách, žádné schůzky, zájezdy, ani sympozia. 
Ještě že je zde internet, kde můžete sledovat ON-LINE prezentace našich i zahraničních 
přednášejících. Nejčastěji organizuje prezentace Mário Snopka na Trnavských stránkách, Karel 
Pavlíček z Chrudimi, SPKS Praha, KK Plzeň a další. Můžete si poslechnout i německé, anglické či 
americké prezentace, bohužel bez překladu. Přednášky probíhají prakticky každý týden i několik a 
získávají si mezi kaktusářemi stále větší obliby. Po přednášce se můžete zapojit i do diskuze 
k promítanému tématu. Je to v dnešní době opravdu dobrá akce, kdy se můžeme vidět alespoň přes 
internet. Pro naše členy, ale i pro všechny kaktusáře vychází na našich internetových stránkách 
pravidelně každý měsíc Ostník, kde jsou nejnovější informace o kaktusářské činnosti. Takže to nyní 
vidím tak, že i naše schůzka v dubnu je zrušena. 
 

Příspěvky na rok 2021:  
- členský příspěvek 150,-Kč  
- Ostník 150,-Kč  
- časopis Kaktusy 330,-Kč 
- sloven. Cactaceae etc. 410,-Kč 
peníze můžete posílat na účet: 428354053/0800 
Do zprávy napište své jméno, příjmení a co chcete odebírat. 

 

Obrázky našich členů 
Echinocereus palmeri Britton & Rose, 3: 34, 1922. 
Palmer objevil tento druh roku 1908 na nízkém vrchu u města Chihuahua. Do sbírek se tento druh 
rozšířil až v posledních letech díky sběrům S. Bracka (SB 184 - Buenaventura), A. B. Laua, H. 
Kuenzlera a dalších. Echinocereus palmeri roste ve výšce 1400 - 1900 m n. m., v mírně minerálně 
písčitých půdách s jílovitými příměsmi, v porostu řídkých borovic, akácií aj. Jednotlivé populace tohoto  
vzácného druhu jsou v přírodě vážně ohroženým druhem. Echinocereus palmeri je proměnlivý ve 
vzhledu těla i barvě květů.  Květy jsou většinou kolem 60 mm v průměru. Foto František Frýdl. 
Gymnocalycium tillianum Rausch., Kakt. und and. Sukk., 20 : 66, 1970. 
Krásná červeně kvetoucí gymnokalycium, vyskytující se v Argentině, Sierra Ambato, v nadmořské 
výšce 2600 - 3500 m. Pěstování nečiní větších potíží, je spíše nenáročná rostlina vhodná do všech 
sbírek. Stonek neodnožuje, široce kulovitý, až 100 mm vysoký, až 150 mm v průměru, modro 
šedozelený. Žeber až 15, rozdělených v 15 až 20 mm dlouhé, hranaté hrbolce. Areoly nesou okrajové 
trny ve třech párech, středový trn 0 - 1, všechny trny až 30 mm dlouhé, šídlovité, na bázi zesílené. 
Květ 30 mm dlouhý, 25 mm v průměru, tmavočervený, Plod široce kulovitý, semeno až 1 mm dlouhé. 
Sulcorebutia flavissima Rausch, KuaS, 21: 105, 1970. 
Fialově kvetoucí druh má i svou bíle kvetoucí formu HS 48. Někdy bývá řazena jako varieta pod 
Sulcorebutia mentosa. Výskyt Bolívie, departament Cochabamba, roste v nadmořské výšce 2500 m. 
Stonek jednotlivý, ploše kulovitý, 25 mm vysoký a 60 mm široký, pokožka jasně zelená; žeber až 18, 
spirálovitá; areoly asi 8 mm dlouhé, s krémově bílou vlnou. Okrajových trnů asi 24, až 20 mm dlouhé, 
paprskovitě ohnuté ke stonku, jasně žluté; středové trny 2 - 5, asi 20 mm dlouhé. (foto František Frýdl) 

 

Rok s covidem 
Uběhl rok, kdy jsme se dostali do svízelné situace, kdy je zakázaná veškerá naše kaktusářská 

činnost. V březnu 2020 nastal čas zákazů a různých omezení. Za všechno může neviditelný nepřítel 
Covid 19. Ještě dne 2. 3. 2020 proběhla naše schůzka, ale od 12. 3. 2020 vláda podnikla sérii zákazů, 
které se týkaly i naší činnosti. Svým způsobem zákazy přetrvávají do dnešní doby, což je celý rok. Jak 
to však vypadá, budou zákazy i v následujících měsících pokračovat, pandemie totiž nepolevuje. 
Vyvíjí se nové a nové klony virů, na které nepůsobí ani očkovací vakcína. Navíc očkování vázne, 
nejsou dostupné vakcíny a to málo je jen pro vyvolené. Na podzim proběhnou volby, takže už nyní 
probíhá politický boj, kdy naši poslanci, senátoři, atd., placení z našich peněz, zapomínají na zdraví a 
životy svých voličů a hledí především na své zájmy.  
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Letošní zimní sezóna 
 

V poslední době jsou zimní teploty nadprůměrné, ale letošní zima je trochu 
chladnější. Začalo to už začátkem prosince, kdy 2.12.2020 se ranní přízemní teplota 
na zahradě (mrazová dolina) pohybovala až - 9 °C. V dalších dnech v noci bylo 
pořád kolem nuly (někdy - 2 °C), přes den nad nulou 2 - 5 °C.  
10.1.2021 – ranní mrazíky - 5 °C, mírný pokles nočních teplot 
12.1.2021 – ranní mrazíky - 5 °C, přes den - 1 °C, v noci začalo sněžit, v noci 
napadlo asi 10 cm sněhu 
15.1.2021 – ranní mrazíky - 6 °C, přes den - 3 °C, několik dnů stejně, 17.1. přituhuje 
18.1.2021 – ranní mrazíky - 21 °C, přes den - 6 °C, během dvou dnů následuje 
velké oteplení, přes den až 16 °C, v noci 12 °C, pak kolem nuly 
31.1.2021 – ranní mrazíky opět - 10 °C, přes den - 2 °C. 
1.2.2021 – ranní mrazíky - 14 °C, přes den - 2 °C. během dvou dnů další oteplení i 
v noci nad nulou 3 °C, přes den 8 °C (3.2.2021) 
7.2.2021 – v dalších dnech ochlazení, v noci - 10 °C, přes den - 6 °C, několik dnů, 
znovu nasněžilo 15 cm sněhu. 
11.2.2021 – ochlazení stále pokračuje, v noci - 14 °C, přes den - 7 °C 
12.2.2021 – ochlazení stále pokračuje, v noci - 16 °C, přes den - 7 °C, nový sníh 
14.2.2021 – několik dnů stále zima, v noci - 13 °C, přes den - 4 °C, nový sníh 10 cm 
15.2.2021 – teploty klesly, v noci už podruhé na - 21 °C, přes den - 3 °C 
16.2.2021 – pomalu se denně otepluje, v noci - 12 °C, přes den - 1 °C 
17.2.2021 – velké oteplení, v noci - 2 °C, přes den + 9 °C, dále i v noci nad nulou 
20.2.2021 – v noci - 6 °C, přes den + 5 °C, mírné ochlazení, dále další oteplení 
21.2.2021 – v noci - 2 °C, přes den + 8 °C, stále se otepluje  
v dalších dnech i v noci nad nulou, přes den až + 16 °C. 
 

 
 

pohled na skleník, kdy 16.1.2021 nasněžilo asi 10 cm, v následujících dnech dalších 15 cm 
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pohled do skleníku, kde je nafoukaný sníh na opuncii a austráčích až po půlky parapetů 
 

 
 

 
 

další pohledy na zasněžené austrokaktusy, 16.1.2021 
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Vítek Zavadil rozpoutal na internetu diskuzi o prověření zimovzdornosti 
kaktusů, tak jsem se také zapojil. Jak je známo pěstuji většinou patagonské rostliny 
austro, ptero, maihuenia maihueniopsis ap., ale také ze severu echinocereusy, 
eskobarie, sklero, pedio atd., které by měly vydržet nízké, mínusové teploty. Již 
několik let mám všechno ve skleníku, který nemá zasklené boky, takže celou zimu je 
ve skleníku průvan a zima jako venku na zahradě. Každou zimu, alespoň jednu noc 
bylo v noci až - 20 °C, zatím všechny kaktusy tento mráz vydržely.  
Letošní zima je jako na houpačce. V půli ledna přišly mrazy, kdy 18.1.2021 jsem měl 
v noci ve skleníku - 21 °C, aby náhle vystoupily teploty přes den na + 16 °C a v noci 
bylo + 12 °C. Začátek února však přinesl dlouhodobé ochlazení a mrazy jsou jak v 
noci, tak přes den. Prakticky nyní od 7.2.2021 jsou už týden teploty v noci kolem - 15 
°C a přes den kolem - 6 °C a znovu 15.2.2021 v noci už podruhé na - 21 °C, přes 
den - 3 °C. Většina kaktusů by už dávno zmrzla, ale mrazu odolné by měly vydržet. 
Teď záleží jak kaktusy snesou takové velké výkyvy.  

Ani všechny austrokaktusy nemusí být zimovzdorné, více by měly vydržet 
horské rostliny z And, kde teploty každým rokem klesají pod - 20 °C. Naopak u 
austro z východního pobřeží je třeba brát všechno z rezervou. Ve městech rostou v 
parcích např. palmy, oleandry, aj., které mínusovky nesnesou. Nejjižnější vyskytující 
se druh Austr. aonikenkensis je skrytý pod povrchem a vystrkuje jen temeno, fouká 
zde ledový vítr, kdy jsme se museli zabalit do zimní bundy, ale po odhrabání štěrku 
byla zemina vespod celkem teplá od infra záření. Nyní se nacházejí nové druhy v 
Andách, (provincie Neuquén, Mendoza), které jsou malé, rostoucí pod skalkami, 
vyčnívají rovněž jen temena, tyto by měly také bez problému zimu vydržet. Podmínky 
platí i pro ptero, maihuenie i maihueniopsis, které rostou na lokalitách společně. Co s 
týká Pteroc. tuberosus je třeba dávat na zimu pozor, neboť roste podstatně severněji 
až do Salty, kde je teplo. Problémy mohou být i s A. spiniflorus z Chile, který sice 
roste ve výšce 2500 m, ale od oceánu proudí údolím teplý vzduch. Příliš nízké teploty 
prostě nesnáší.  

Ne všechno co roste vysoko v horách musí být zimovzdorné. Když jsme např. 
byli v Peru u památníků našich horolezců, kteří tam zahynuli pod Huascaránem v 
roce 1970, ve výšce 3800 m, tak v celém údolí rostla tropická flora, která mrazy 
nesnáší, rovněž od oceánu údolím proudil teplý vzduch. Patagonské kaktusy jsou 
odolné, ale musíme nízké teploty hlídat a brát všechno s rezervou. Teď už jen aby se 
oteplilo a kaktusky začaly růst.         KL 
 
 
 

Wigginsie na pokračování III. 
 

V dnešním pokračování průvodce po nalezištích wigginsií navštívíme oblast 
kolem městečka Minas do Camaqua ve státě Rio Grande do Sul v Brazílii. Okolí 
městečka patří podle mě k nejkrásnějším místům, která jsem ve státě Rio Grande do 
Sul navštívil. Oblast je dostupná po místní zpevněné cestě č. 625 která je zaústěna 
do silniční sítě odbočením ze silnic č. 153 a 392. Minas do Camaqua leží asi 50 km 
jižně od města Cacapava do Sul. Jméno Minas je španělský název pro doly, 
Camaqua je jméno řeky, která protéká asi 10 jižně od městečka. Na území městečka 
byly, v rozmezí let 1865 až 1996, měděné doly (štoly) a velký povrchový důl. Dnes je 
už těžba ukončena, povrchový důl je oplocen, takže se k němu nepřiblížíte. V době 
rozkvětu mělo městečko asi 5000 obyvatel, dnes je to asi desetina původního počtu. 
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V době rozkvětu těžby měli obyvatelé městečka zdarma nájem, vodu, elektřinu a 
dopravu. Lékařské prohlídky probíhaly v nemocnici s chirurgickým oddělením a 
laboratoří. V současné době se zdá, že se městečko začalo orientovat na turistický 
ruch. Vznikly zde dva malé kempy a k dispozici je malý hotel s názvem Minas. 
Dominantu městečka tvoří vysoká, z dálky viditelná skála. Ještě před několika roky 
byl na vrcholu velký kovový kříž, proto se skále říkalo Morro do Cruz, Němci ji 
nazývali „Kreuzberg“ a s tímto jménem se můžete setkat v článcích Norberta 
Gerloffa. V roce 2015 tornádo kovový kříž vyvrátilo a od té doby je skála bez kříže. 
Přibyla zde ale horní stanice jednosměrné lanovky, kterou se zájemci spouštějí do 
údolí k Arroio João Dias.  
 

 
 

Minas do Camaqua - pohled ze skály nad městečkem 
 

     
 

kříž nad Minas do Camaqua stál do roku 2015,          skála nad městečkem v roce 2019 
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V okolí Minas se nachází velké množství skalnatých formací, které připomínají 
stolové hory. Řadu z nich jsem slezl, ale některé z nich nejsou pro kaktusáře 
zajímavé. Městečko se dostalo do kaktusářského povědomí v roce 1965, kdy zde 
byla nalezena H. Bünekerem, L. Horstem a F. Ritterem malá wigginsie (FR 1402a), 
která dostala jméno Wigginsia horstii na počest Leopoldo Horsta (1918 - 1987) 
znalce jihobrazilských kaktusů. Někdy se můžete setkat i s názvem Notocactus 
(podrod Malacocarpus) neohorstii. Dnes je známo asi 20 stanovišť, udává se neurčitý 
rozsah území mezi Cacapava do Sul - Minas do Camaqua - Bagé. Osobně mám 
pochybnosti, že se tyto wigginsie vyskytují poblíž Cacapava do Sul nebo Bagé. 
Některá stanoviště, která udával N. Gerloff se nám nikdy nepodařilo nalézt, i když 
jsme měli relativně přesné informace. Nutno ale podotknout, že většinu stanovišť 
tvoří malé subpopulace o počtu desítek rostlin a rozměru několika čtverečních metrů.  
Taková stanoviště jsou logicky velmi zranitelná. 
 

     
 

Wigginsia horstii, stanoviště Minas do Camaqua 
 
 

Popis rostliny je následující: stonek je kulovitý, ve stáří se protahuje, matně 
zelený až tmavozelený, o průměru 50 - 90 mm; žeber 18 - 26, jsou 4 - 8 mm vysoká, 
většinou mírně hrbolatá, někdy hrbolky chybí. Žebra mají tupé hrany, temeno rostliny 
je zploštělé, bíle vlnaté; areoly jsou kulaté, 2 - 5 mm široké, 3 - 7 mm od sebe 
vzdálené, s bílou plstí. Trny rovné a pevné v počtu 14 - 24 okrajových, 3 - 7 mm 
dlouhých, v horní části areoly chybějí, přilehlé, bílé, nestejně silné, silnější z nich s 
tmavými špičkami, slabší téměř štětinovité, nejsilnější trny jsou šídlovité; středový trn 
je 1, mohou se vyskytovat i 2 - 3 středové trny středové a u starých rostlin může bý 
počet 4 - 6, trny jsou šídlovité, oproti stonku vztyčené, 10 - 30 mm dlouhé, dole 
světlé, směrem nahoru černé nebo tmavohnědé; mladé rostliny jsou hustě otrněné, 
středové trny u mladých rostlin chybí. Květy jsou 30 - 40 mm dlouhé a 25 - 35 mm 
široké; perikarpel světlý s bílým nádechem, 5 - 6 mm dlouhý a 3 mm široký, s 
nepatrnými světlými, červeně zašpičatělými šupinkami a dlouhou bílou vlnou, bez 
štětin; receptakulum 11 - 15 mm dlouhé, nálevkovité, dolní dvě třetiny červené, horní 
třetina světle žlutá, zevně světle žluté, šupiny velmi úzké, dlouhá bílá vlna, bez štětin; 
nitky v červené části receptakula červené, nahoře světle žluté, všechny 5 mm dlouhé; 
čnělka 18 - 20 mm dlouhá, světle žlutá, laloky blizny tmavě červené až 
červenohnědé, 1 mm dlouhé; okvětní lístky 10 - 20 mm dlouhé, 2,5 - 5 mm široké, 
zlatožluté. Plod je červený až červenofialový, někdy se udává také nazelenalý, což je 
známka nezralosti plodu. Plod je 8 - 10 mm dlouhý, 4 mm široký. Semena jsou 
zvonkovitá o průměru asi 1 mm, leskle černá, téměř hladká.  
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Wigginsia horstii stanoviště Guaritas 
 
 

Jako u jiných wigginsií se vzhled mladých rostlin odlišuje od vzhledu 
dospělých a starých rostlin. Byla popsána i var. juvenaliformis, která se má 
v dospělosti podobat mladým rostlinám, především krátkými středovými trny, květ má 
být sírově žlutý a semena matně černá. Osobně jsem byl na stanovišti této „variety“ a 
myslím, že „var. juvenaliformis“ je nadbytečné jméno (nomen superfluum). Rostliny 
zřetelně zapadají do populace Wigginsia horstii a znaky, které mají odůvodnit 
legálnost jména, jsou neprůkazné a zejména jejich dominance oproti typu je sporná. 
Stejný případ je i Prestlého název „var. albiflorida PR 120“, která má mít okvětní 
lístky krémově žluté. Proměnlivá sytost barvy okvětních lístků je pozorována i u 
jiných wigginsií, takže je to příliš slabý argument pro odůvodnění legálnosti variety či 
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subspecie. Nicméně jméno „juvenaliformis“ pro pěstování úplně nezavrhuji, může 
sloužit jako název stanoviště.  
 

Taxonomický vývoj jména byl následující: 
Wigginsia horstii Ritter, Kakteen in Südamerika, 1: 199 - 200, 1979. 
Notocactus neohorstii Theunissen, Succulenta, 60: 142, 1981. 
Parodia neohorstii (Theunissen) N. P. Taylor, Bradleya, 5: 93, 1987. 
 

 
 

 
 

Wigginsia horstii (juvenaliformis) stanoviště Guaritas 
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Ve sbírkách roste Wigginsia horstii velmi pomalu, a proto i později dospívá a 
kvete. Není samosprašná. Semen v plodu bývá málo a obvykle se jedná o počet do 
10 semen. Někdo rostliny roubuje a tím se připravuje o jejich přirozený vzhled. 
Semenáče mají citlivý kořenový systém, proti patogenům je třeba je chránit vhodným 
fungicidem. Rostlinám vyhovuje slunné stanoviště a trvale proudící vzduch. V době 
vegetace potřebují dostatek vody. Druh je ve sbírkách vzácný pro obtížnost 
pěstování, omezenou klíčivost semen a citlivost klíčenců.  

Kromě běžných škůdců a patogenů nemá druh ve sbírkách jiné nepřátele. Na 
stanovištích jsem škůdce nepozoroval i když se občas uvádí, že dužnatý stonek bývá 
cílem mravenců, kteří ho vyžírají tak, že zbude jen mumie v podobě tuhé epidermis a 
trnů. Nevím, sám jsem nikdy takové vyžrané Wigginsia horstii neviděl.  

Na fotografiích představuji rostliny ze tří stanovišť. Jedno je přímo z Minas do 
Camaqua, další dvě z oblasti Guaritas, vzdálené asi 12 km západně od Minas do 
Camaqua.  
 

Jaroslav Vích 
 
 
 

I málo může být hodně ... 
 

  Přestože do kroužku Klubu Ostravských kaktusářů chodím zatím krátce a 
určitě se nepovažuji za žádného odborníka - spíš naopak - byl jsem požádán 
přítelem Lumírem Králem, zda bych nenapsal alespoň něco málo o mém 
„balkónovém pěstování“. Pokusím se vylíčit, jak (ne)pěstuji tyto úžasné rostliny já na 
docela malém prostoru. Ke kaktusům jsem se dostal asi jako většina z vás. Nový byt, 
prázdný parapet, květinářství plné rostlin, které mě nezaujaly a byly, alespoň pro 
mne, kýčovité - to bylo asi v roce 2001.  
 Díky mé práci v zahradnictví a touze mít doma a kochat se pohledem na něco 
výjimečného začal jsem pátrat po různých zajímavých sukulentech. Pořídil jsem si 
pár rostlin z rodu Fockea, Brachychiton, Euphorbia, Adenium, ale upřímně pořád to 
nebylo ono. Krásné rostliny, ale pro mne bez zajímavých květů, snad až na Adenium. 
 Díky náhodě jsem se seznámil s přítelem L. Králem a naše přátelství trvá až 
do dnes. A tehdy jsem navštívil jeho skleník v Martinově a uviděl tu nádheru. Výběr 
různých trnitých rostlin, které zrovna v tu dobu kvetly, nádherné škály barev a tvarů. 
A tak začala má amatérská kaktusářská mánie. Místo toho, abych si nastudoval dosti 
odborné literatury, poslechl si pár cenných rad, vystačil jsem si s nějakou obyčejnou 
příručkou pro kaktusáře a samozřejmě nechal se uchvátit a strhnout mánií mít ty 
nejkrásnější a nejobtížnější druhy, co jsem mohl v těch dobách potkat. Tak se naše 
lodžie začala plnit druhy jako Astrophytum, Turbinocarpus, Ariocarpus ap. K mému 
zděšení mi zbyly slzy pro pláč po prvním zimování v panelovém sklepě. Dům už byl 
zateplen, takže dalo by se napsat, že bylo docela jedno zda jsem kaktusy zimoval 
dole ve sklepě, nebo v bytě nad radiátorem. Navíc ztráty byly značné a rostliny se 
vytáhly a byly nevzhledné květy samozřejmě v nedohlednu.  
 V roce 2002 až 2003 jsem začal navštěvovat Klub kaktusářů v Přívoze. 
Ačkoliv jsem tam chodil dva roky, připadalo mi, že staří odborní kaktusáři si žijí svým 
alchymistickým životem, místo vousů jim rostou glochidy a po večerech se věnují 
svým uctivačským náboženským kaktusářským orgiím - nějak jsem mezi ně 
nedokázal zapadnout. Navíc termíny, které oni používali, mi připadaly díky mým 
chabým znalostem jako jazyk z cizí planety. A tak jsem se stal tzv. „divokým 
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kaktusářem“ - na vlastní pěst jsem navštěvoval různé sbírky (v té době jsem i 
náhodou objevil přítele Pavla Kloudu, který mě v mém pěstění také velice pozitivně 
ovlivnil). Začal jsem více studovat literaturu, zajímat se víc o své rostliny, odkud jsou, 
psaní pěstitelského deníku atd. Přesto jsem stále trpěl pýchou a některými rody 
pohrdal, prostě chtěl jsem mít také takové „špeky“ co jsem viděl ve sklenících. 
 Ovšem výsledky mého pěstování po zimě byly mizerné, pořád dokola, pomalu 
se dostavovala nechuť to zkoušet dál. Nakonec ego bylo poraženo a já jsem začal 
shánět literaturu o mrazuvzdorných kaktusech, v těch dobách (rok 2008) ovšem pro 
mne jako samouka toho moc k dostání nebylo. Internet byl v těch dobách v plenkách, 
ale i tak se mi podařilo sehnat některé druhy jako např. Echinocereus reichenbachii 
albispinus, Ech. triglochidiatus gonacantus, Coryphantha vivipara Mc Hennry Co., 
Cor. vivipara radiosa, Opuntia fragilis, Escobaria missouriensis. Rostliny jsem 
vysázel do okenních truhlíků, jako substrát jsem použil zahradní zeminu s větším 
podílem stavebního písku, drenáž keramzit, na povrch kolem rostlin jsem použil štěrk 
a kameny. Přišla první zima, tenkrát to, jak jistě někteří pamatují, ještě byly 
opravdové zimy se sněhovou pokrývkou a silnými mrazy. Rostliny přežily a ztráty 
nulové. A ještě větší byla má radost, když v létě zakvetly. 
 

 
 

     
 

kvetoucí echinocereusy na balkoně 
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 Echinocereus reichenbachi albispinus a Coryphantha vivipara radiosa SB 926 
bylo pro moje oči hotová pastva. A tak se začalo mým rostlinám dařit rok od roku víc, 
pěstitelsky jsou pro mne nenáročné, po celý rok venku vystaveny větru, sněhu,  dešti. 
Jen při velkých vedrech v létě jsem je občas zalil převařenou odstátou vodou a 
jednou až 2x ročně přihnojil. Ze stanoviště jsem je za těch 10 let opravdu sundal jen 
párkrát, když silně pršelo více jak 4 dny v kuse. Přestože jsem se musel již několikrát 
od té doby stěhovat, do jiných podnájmů, tyto druhy v truhlicích věrně beru vždy 
sebou a přestože díky stěhování větší část mých kaktusů odešla do věčných lovišť, 
tyto rostliny zrají jako víno a stále mi dělají radost.  
 

     
 

                        Coryphantha vivipara                                                Lophophora williamsii 
 
 
 Závěrem bych chtěl napsat, že malý prostor pro pěstování nemusí být na 
škodu, i na malém parketu se dá udělat docela krásná muzika, pro zajímavé 
obecenstvo. Sousedé vždy na dálku obdivovali tyto krásné fialové květy, dokonce se 
mi je i někdo snažil ukrást z okenního parapetu. Naštěstí byly dobře zabezpečené a 
díky těžké kamenné dekoraci, by dotyčný utrpěl značný úraz. Chtěl bych poděkovat 
oběma přátelům Lumírovi K. a Pavlovi K. za to, že mě opět nainspirovali chodit do 
klubu (i když k tomu zrovna doba moc nepřeje). Nakonec bych mladým začínajícím 
jen poradil, že k pěstění tak krásných rostlin, aby byly zdravé, je dobré i se věnovat 
literatuře, zjistit si, odkud rostliny pochází, jak byly pěstovány, jak byly zimovány atd. 
Ono někdy je fajn, když si člověk koupí zimovzdornou specialitu, ale pokud byla 
zimována při 10 stupních, mám zkušenost, že venku první rok nepřežije. Důležité i po 
mé zkušenosti je, uvědomit si, zda rostlinám, které chci, mohu opravdu dát to, co 
potřebují. Ale chybami se člověk učí a myslím, že zde v klubu noví začínající určitě - 
pokud budou chtít - získají pár cenných rad do začátku. Momentálně mám balkónek 
1,5 x 2m, a kromě této truhlíkové výsadby jsem svou sbírku rozšířil o pár 
pterokaktusů různých variet Cor. vivipara, a pár druhů gymnokalycíí, pterokaktusů  a 
sulkorebucií (tomuto druhu bych se chtěl i věnovat i více, neboť si myslím, že 
podmínky pro tyto malinké zajímavé rostlinky mám jako stvořené, ale o tom snad 
někdy příště). Pokud někdy budete mít někdo v O.-Vítkovicích dlouhou chvíli, rád Vás 
pohostím pravým americkým čajem Maté u pohledu na mini sbírečku . 
 

Radim Garasu Boreček 
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50 let Ostníku 
Grafické a Tiskové studio L+L s.r.o. - část 1. 
e-mail: info@tiskostrava.cz 
internetové stránky: www.tiskostrava.cz  
Poštovní 153/18, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz 
 

Je to neuvěřitelné, ale náš OSTNÍK vychází již 50 let, v květnu očekáváme 
Ostník číslo 500. První číslo vyšlo v březnu 1971, díky několika nadšencům, ale 
především MUDr. Vladimíru Plesníkovi. Ten psal a vydával Ostník celých 10 let. Na 
Ostník však nezanevřel, psal příspěvky do konce svého života. Zpočátku bylo tištěno 
jen pár listů na cyklostylu, následně se začalo psát na blány. Ty byly velmi hlídané a 
bylo s podivem, že to v komunistickém systému procházelo. Dost dobře vím, jak se 
psalo na blány, kdy byly vidět všechny překlepy a obrázky se kreslily jen s potížemi. 
Vím to proto, že jsem v roce 1985 začal s psaním Ostníku jako jeho redaktor. Po 
roce 1989 se začal Ostník tisknout na kopírce a zmenšil se formát z A4 na A5. Zde 
se už daly vlepovat černobílé obrázky. Jak se zdokonalovala technika tisku, přál jsem 
si, abychom mohli mít Ostník s barevnou obálkou. Podařilo se to, ale tisk byl dost 
drahý. Bedřich Lichý navrhnul, že se zeptá svého synovce Lukáše Lichého, který má 
tiskárnu a jestli by nám Ostník vytiskl za přijatelnou cenu. Je to už několik dlouhých 
let, kdy jsme s firmou Grafické a Tiskové Studio L+L s.r.o. velmi spokojeni. Firma má 
spoustu aktivit a provádí i zajímavé reklamní předměty. V krátkosti uvádí Lukáš Lichý 
na internetových stránkách informace o firmě: 
 

 
 
 

„Děláme tisk, polepy aut, kamionů, autoplachty, razítka, laminace, diplomky, 
vazby, kopírování, skenování. Vyrábíme reklamu, vizitky, stojany, tabule, vlajky, 
svatební oznámení, kalendáře, puzzle, tisk, reklamní předměty, velkoplošný tisk a 
potisk trik. Partner firmy: www.KvalitniVykopy.cz  
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Naše společnost byla založena v roce 2002 a v současnosti patříme mezi 
špičku na trhu. Jsme mladou, dynamickou a stále se rozvíjející společností, která 
poskytuje služby v oblasti grafiky, reklamy a tisku. Již řadu let nabízíme kvalitní 
komplexní služby pro města, obce, firmy a organizace, nacházející se na celém 
území ČR i Slovenské republiky. Pět let jsme působili v Ostravě na Jiráskovém 
náměstí (Kuří rynek). Z důvodu rozšíření výroby a rovněž z důvodu poskytnutí lepší 
dopravní dostupnosti pro naše klienty jsme se rozhodli přestěhovat do nových a 
větších prostorů na Poštovní ulici v centru Ostravy, kde působíme již od roku 2005. 

Cílem naší společnosti je zrealizovat představy našich klientů a uspokojit jejich 
přání. Při výrobě využíváme nejmodernější techniky, která je dostupná na trhu těch 
nejvýznamnějších dodavatelů a výrobců působících v Evropě. Srdce naší společnosti 
utváří zaměstnanci, kteří mají dlouholeté zkušenosti na trhu reklamy a tisku. 
KVALITA, KREATIVITA a RADOST Z DOBŘE ODVEDENÉ PRÁCE jsou termíny, 
které naprosto vystihují naši společnost. 

Věříme, že Vás naše nabídka oslovila a těšíme se na Vaši návštěvu v našem 
studiu, kde Vám zodpovíme veškeré Vaše dotazy a zrealizujeme Vaše představy do 
finální podoby. Těšíme se na úspěšnou budoucí spolupráci. 
Lukáš Lichý, jednatel firmy.“ 
 

 
 
 

Při pohledu na vstup do tiskárny na Poštovní ulici, si uvědomuji, že jsem si zde 
nechal dělat různé reklamní předměty. Když jsem cestoval do Argentiny, nechal jsem 
si udělat reklamní potisk na propisovačky s internetovou adresou na rozdávání 
místním lidem. Na setkání kaktusářů Pobeskydí, jsem zde několikrát nechal tisknout 
butony pro návštěvníky setkání apod. Máte-li zájem o potištění hrníčků, trička, 
vytvoření kalendářů apod., mohu firmu Grafické a Tiskové Studio L+L s.r.o. jen 
doporučit. Partnerskou firmu „Kvalitní výkopy“ můžete využít při stavbě skleníku nebo 
nového domu. Já mohu jen poděkovat za velmi dobrou spolupráci.   KL 



Informace 
 
--- přednáška 5. 4. 2021 - zrušena 
--- přednáška 3. 5. 2021 - ??? 
--- 1 .- 2. 5. 2021 – jarní setkání polských kaktusářů, Ustroň - ??? 
--- 25. - 27. 6. 2021 – setkání kaktusářů Pobeskydí 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 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 
 
 
 

ON-LINE přednášky: 
 

4.3.2021, 18. hod. - SPKS Praha - Jan Hadrava "Echinocereusy Komančérie", http://www.spks.cz/ 
10.2.2021, 18. hod. - KKS Islaya Trnava, Pavel Hanáček "Sukulenty Afriky" - so nah - Kakteen und 
Landschaften in den Höhenlagen von Argentinien und Chile, https://www.dkg.eu/online-vortraege/ 
18.3.2021, 19.30 hod. - DKG, Julia Etter & Martin Kristen - Unser kleines mexikanisches 
Sukkulentenparadies, https://www.dkg.eu/online-vortraege/ 
25.3.2021, 18. hod. - SPKS Praha - schůze + přednáška Stanislav Stuchlík "Poslední cesta do Rio 
Grande do Sul, Brazílie", http://www.spks.cz/ 
25.3.2021, 19.30 hod. - DKG, Daniel Beck - Auf Kakteensuche in Mexiko - abseits alter, 
ausgetretener Pfade, https://www.dkg.eu/online-vortraege/ 
8.4.2021, 19.30 hod. - DKG Egon Scherer - Ungewöhnliche Kakteen im Jamauve - Tal in Mexiko, 
https://www.dkg.eu/online-vortraege/ 
další odkazy např. na: British Cactus and Succulent Society 
 
 
Adresy autorů: 
Boreček Radim Garasu, e-mail: glassanvil@seznam.cz 
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz  
Lichý Lukáš, e-mail: info@tiskostrava.cz 

Ing. Vích Jaroslav, e-mail: jaroslav.vich@gmail.com 
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Gymnocalycium tillianum (foto František Frýdl) 
 

 
 

Sulcorebutia flavissima, HS 48 (foto František Frýdl) 
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