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Mammillaria perezdelarosae v. andersoniana (foto František Frýdl)

Z naší činnosti
Bude nebo nebude další kaktusářská schůzka? Všichni bychom si přáli, aby
byla, uvidíme ... Sledujte pravidelně naše internetové stránky, kde najdete aktuální
informace.

Obrázky našich členů
Mamilárie jsou nádherné kytičky, které kvetou na temeni věnečkem květů.
Jsou druhy, které během léta kvetou opakovaně a jsou ozdobou každé sbírky. Rod
Mammillaria byl rozdělen do několika skupin, o tom jsme v Ostníku psali v obsáhlém
článku, takže se tomu nyní nebudeme věnovat. Jednoduše můžeme říct, že
mamilárie mají malé květy, ale jsou i druhy velkokvěté, barva bílá, žlutá, růžová až
fialová, někdy se středním proužkem, všechny jsou však parádní. Dnešní obrázky na
barevné obálce nafotil František Frýdl, podívejte se na některé z nich:
Mammillaria perezdelarosae var. andersoniana, VZD
Mammillaria egregia MK160 461 2
Mammillaria picta plumosa, Lx482
Na internetu jsem nyní objevil fantastické obrázky mamilárií od Karla Janíka
z Opavy. Známe se dlouhá léta, ještě když jsem jezdil do Krnova za rodinou a na
chalupu, vždy jsem se stavil každý rok na výstavu kaktusů v Opavě. Zde měly
vystaveny nádherné rostliny a občas jsem si i nějaké odvezl do sbírky. Karel
s kamarády přijel každým rokem na výstavu kaktusů v Ostravě.
Bohužel po pádu systému v roce 1989 se počet členů v Opavském Klubu (a
nejen tam) rychle zmenšoval, až zůstalo jen pár skalních pěstitelů. To byl poslední
krok k zániku Klubu v Opavě. Navrhli jsme klukům, že mohou přicházet k nám na
přednášky a společně s námi vyjíždět na zájezdy. Jsem rád, že to fungovalo až do
kovidovývh zákazů. Asi by to už chtělo kaktusářskou činnost obnovit, nebo
dopadneme jako spoustu jiných Klubů v republice, to však nemůžeme dopustit.
Jak jsem psal v úvodu, na internetu jsem našel překrásné fotografie
kvetoucích kaktusů od Karla Janíka. Poprosil jsem jej, jestli může uvolnit snímečky
ke zveřejnění v Ostníku. Karel ochotně souhlasil, takže v brzké době uvidíte jeho
perfektní kaktusy. Když jsem mu napsal, jestli by napsal k obrázkům i nějaký text, tak
se trochu zdráhal, že není psavec. Velice by mě to potěšilo, stačilo by třeba jen pár
pěstitelských rad, jak kaktusy pěstuje on. Třeba vyměkne a několik řádků napíše.
V Opavě kdysi dávno vycházel kaktusářský zpravodaj „Chlupatý kaktus“, kde
byly zajímavé informace. V Opavě byl tehdy členem Ing. Jaroslav Vích, který je dnes
prezidentem celé naší Společnosti. Jarda v současné době pravidelně přispívá svými
články do Ostníku, a budu rád, když tak zůstane i nadále.
Dalším členem, který vystavoval kaktusy na výstavě v Opavě, byl Bedřich
Lichý, o kterém víme, že pěstuje perfetní kytičky. Skvělá zpráva je, že má
následovníky, syn Petr je rovněž skvělý pěstitel. V posledních létech chodí dědovi a
strejdovi pomáhat vnuk Filip, takže kaktusářská dynastie v Kyjovicích má své
pokračovatele a nevyhubí je ani nějaký koronavirus.
V Opavě byli vždy vynikající kaktusáři s bohatou historií, před sto lety proběhla
v Opavě celonárodní zemědělská výstava, kde vystavoval kaktusy pan Franz Kukol.

Naši cestovatelé
Cestování u nás do zahraničí byl za komoušů velký problém. Ale i tenkrát se
mohli někteří lidé „na západ“ dostat a vrátit se zpět. V Ostravě a okolí znám hned
několik přátel, kterým se to povedlo. Nezapomenutelným cestovatelem byl Tadeusz
Ramik, který v tuto dobu procestoval např. Mongolsko, Saharu, blízký východ,
Vietnam, Japonsko, Kambodžu, Indii, Mexiko, Kubu a další zajímavé země. Tadeusz
měl velkou výhodu, ovládal totiž asi 15 jazyků, takže domluva s místními lidmi mu
nedělala potíže. Z každé cesty přivezl semena rostlin nebo dokonce malé
semenáčky. Tenkrát ještě nebyly takové přísné zákony s dovozem jako nyní.
Do světa se dostali už v sedmdesátých letech na stáž někteří lékaři, v USA byl
např. MUDr. Habermann z Plzně, který měl u nás roku 1974 následně přednášku o
kaktusech USA. Na Kubě byl tři roky další doktor pracující na hygieně v Ostravě
MUDr. Ošmera, který měl u nás přednášku v roce 1976. Další přednášku měl v roce
1981 o rostlinách Angoly. Přednášet přijet 1977 několikrát RNDr. Říha, který
procestoval spolu s panem Šubíkem Mexiko, Kubu či Peru. V roce 1980 představil
své zážitky z cest na Kubě a následně na Kanárských ostrovech náš člen Lubomír
Polášek. Je to neuvěřitelné, ale situace v republice se začíná uvolňovat a toho
využívají i kaktusáři z Frýdku-Místku. V roce 1988 má v Ostravě přednášku Jaroslav
Žwak o cestě po Mexiku, kde byl společně s Jaromírem Chvastkem, ten rovněž o
této cestě přednášel v Ostravě. To je jen několik přátel, na které jsem si náhodně
vzpomněl, určitě na cesty do zahraničí vycestovalo mnohem více obdivovatelů
krásné přírody, historických měst apod.
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Po roce 1989 se za kaktusy do Ameriky rozjíždí další kaktusáři. V první řadě
se ovšem všichni chtěli podívat k moři. Přece jenom se jezdilo jen do Jugoslávie a
najednou jsme mohli vycestovat i do jiných zemí. Já velmi rád jezdil spíše na hory,
nakonec jsem také vyrazil do středomoří na několik dovolených: Itálie 1999, Řecko
2000, Chorvatsko 2001, Itálie 2002, Chorvatsko 2003, Monte Carlo 2004, Španělsko
2004, Norsko 2005, Chorvatsko 2006. To už naši kaktusáři jezdili do Severní i Jižní
Ameriky běžně. Z ostravských členů to byli např.: Achrer Josef, Grym Rudolf, Štarha
Roman, Halfar Miroslav, Schlesinger Zdeněk, Lichý Bedřich, Lichý Petr, Frýdl
František, Král Lumír, Tvrdý Miloš, Číp Jiří, Vích Jaroslav, Švidrnoch Martin, Skoumal
Vladimír, Slovák Stanislav, Zálesný Jiří a další z Frýdku-Místku a okolí jako: Barčák
Josef, Haník Vladimír, Lančová Marie, Žídek Ivo, Brunclík Jan, Kupčák Miroslav
Kupčák Petr, Langer Vítězslav, Stania Miloš, Vacek Ladislav, Pavlosek Rostislav,
Chorobík Josef, Havelka Horst, Soukup Ladislav a další.

Já jsem se přidal na první cestu do Argentiny až v roce 2007, kdy mě přemluvil
Jaroslav Procházka, abych doplnil jejich počet do auta. Byla to nezapomenutelná
cesta na lokality gymnokalycií se specialisty na tento rod jako Kulhánek Tomáš,
Procházka Jaroslav, Tvrdík Martin. V následujících letech jsem vycestoval do
Argentiny ještě několikrát a posléze přidal i další země: Argentina 2008, Argentina
2010, Brazílie 2011, Chile, Argentina 2012, Argentina 2013, Peru 2015, Patagonie
2015, Bolivie, Chile 2017. Jak jsem zpočátku nechtěl tak daleko jet ze zdravotních
důvodů, abych nebyl na obtíž, tak tam mě všechny bolesti přestaly a cesta byla lepší
než měsíční pobyt v lázních. To už mě ovšem chytil cestovatelský drápek a v
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Achrer Josef - Tenerife, Barčák Josef - Ekvador 2008, Víchová Jitka, Lumír Král, Brunclík Jan Brazílie 2011, Číp Jiří - Argentina 2015, Frýdl František - Argentina 2013, Chvastek Jaromír - Namibie
2016, Štarha Roman - Somálsko 2015, Zálesný Jiří - Peru 2019.
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Langer Vítězslav - Čína 2007, Vích Jaroslav - Kolumbie 2017, Žídek Ivo - Madagaskar 2007, Skoumal
Vladimír - Ladakh 2014, Švidrnoch Martin - Peru 2015, Král Lumír - Bolivie 2017

následujících letech jsem vyrazil na velký vandr prakticky skoro každý rok. Po
poslední cestě v roce 2017 jsme už domlouvali další expedici na rok 2018. Bohužel
na podzim 2017 mě skolilo několik nežádoucích zdravotních problémů, kdy jsem si
poležel i v nemocnici. Plánovaná cesta se musela zrušit a pak přišel kovid. Bohužel
se cestování po světě omezilo. Přesto se našlo několik jedinců, kteří za určitých
opatření na cesty vyrazilo. Určitě se všechno vrátí do starých kolejí a bude se moci
opět bez problému cestovat. Když nevyrazím na cesty já, přál bych si, aby mohli vyjet
na expedice mladší kaktusáři. Budu se těšit alespoň na jejich zážitky, krásné obrázky
a možná i nějaká semínka k výsevům.
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Spegouši od El Morena
Když jsem byl v roce 2007 na první cestě s gymnofilama (Kulhánek,
Procházka, Tvrdík), projeli jsme prakticky nejznámější lokality Gymnocalycium
spegazzinii, od jihu na sever. O stanovišti u El Moreno jsme věděli, ale neměli jsme
bližší informace, tak jsme tam nejeli. Je to zatím nejsevernější výskyt spegoušů.
V roce 2010 jsme už měli zprávy, kde mají růst, ale … Bohužel bylo po bouřkách a
cesty byly ze všech stran neprůjezdné. Podobná situace byla i v roce 2012, kdy jsme
se snažili na výskyt u El Morena dojet, ani tentokrát se to nepodařilo. Lokalita má být
asi 17 km severovýchodně od vesnice, cestu do údolí jsme dokonce viděli, ale opět
průtrže všechno zhatily. Ani severní cesty z Purmamarcy nebyly průjezdné.

na mapce označený bod 038 je vesnice El Moreno, odtud je dobře znatelná cesta do údolí

zde se cesta ztrácí ve vymletém řečišti
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podobná situace je na severní cestě z městečka Purmamarca

Leo van Hoven z Holandska a malé semenáčky Gymnocalycium spegazzinii od El Moreno

Víckrát jsem se už na tyto místa nepodíval, ani jsem neslyšel, že by tam někdo
jel. Údajně se cesta z vesnice už opravuje a je průjezdná, což by mohl být dobrý
impuls pro milovníky spegoušú, aby se tam jeli podívat. Tuto lokalitu prakticky našel
holandský kaktusář Leo van Hoven, který kdysi cestoval s našim Josefem
Odehnalem. Když jsme teď byli u Zdeňka Járy, nabídnul nám semenáčky
Gymnocalycium spegezzinii od El Moreno, což jsme všichni uvítali. Semena získal od
holandských kaktusářů.
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Zasedání výboru, a co dál …
Prakticky jsme se nesetkali skoro rok. Koronavirus nám zlikvidoval celou
kaktusářskou činnost. Během prázdnin se pomalu začalo drobné rozvolňování, ale
opravdu jen velmi pomalu. Proto jsme se setkali 26.6.2021 na zahradě u Jiřího Čípa,
abychom projednali, jak to bude dál. Bohužel za dané situace se nedá bez rizika nic
dělat. Žádné setkání, zájezd, výstavy, vše musí být dočasně odloženo.

výborovka na zahradě: Achrer, Frýdl, Vích, Klouda, Lichý, Slovák, Číp

Pavel Klouda Bedřich Lichý, Stanislav Slovák, František Frýdl, Jaroslav Vích

Pokud by na podzim proběhla výstava kaktusů nebo alespoň jednodenní
prodej rostlin, to ukáže čas a zákazy. Vloni to vypadalo podobně, ale v září se vrátila
nová vlna a všechno padlo. Co bude letos, uvidíme …
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Sněhurka a sedm trpaslíku
Netradičně v pátek 13. 8. 2021 jsme vyrazili za Jardou Procházkou do
Doubravníku, popřát mu k narozeninám. Po cestě jsme navštívili dva pěstitele:
Miroslava Strnada a Zdeňka Járu. Odpoledne jsme přijeli do Doubravníku, kde nás
už čekal oslavenec Jarda a kamarád Jiří Kolařík. O něco později večer přišel na
pokec Jaroslav Záhora. My jsme byli v klasické sestavě čtyř pěstitelů, takže nás bylo
celkem sedm kaktusářů. Když měla Zdenka telefonát, říkala, že si připadá jako
Sněhurka a sedm trpaslíků. Zcela přirozené přirovnání, sama žena mezi sedmi
kaktusářemi.

Miroslav Strnad a František Frýdl v novém skleníku, 2021

vlevo u Zdeňka Járy, vpravo u Františka Fleka
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Rudolf Frélich, František Frýdl a Jiří Kolařík

Jaroslav Procházka a Bedřich Lichý v altánku před grilováním

Jarda tradičně griloval masíčko a padla i nějaká půlečka. Těch bylo letos
poněkud méně než obvykle, asi už trochu stárneme, někteří dokonce nepili slivovičku
vůbec. Na zpáteční cestě jsme se stavili u Františka Fleka a odvezli si pár rostlinek
do svých sbírek. Byl to po dlouhé době pěkný výlet. Jardo díky a ještě jednou, do
dalších let všechno nej, nej, nej …
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Smutná zpráva
Milan Štrauch ( 17.4.1942 - 28.7.2021)
Dňa 28. júla 2021 nás navždy opustil priateľ Milan Štrauch vo veku 79
rokov. Milan Štrauch bol náš dlhoročný predseda a zároveň zakladateľ Klubu
kaktusárov v Spišskej Novej Vsi, čestný predseda klubu a neúnavný organizátor
kaktusárskych akcií na Spiši.

Milan Štrauch s manželkou a priateľmi z klubu pri oslave 70. narodenín

Milan Štrauch určite patril do priekopníckej generácie slovenských kaktusárov.
V čase, kedy začínal kaktusáriť, teda v roku 1970 nebolo kaktusárenie na Slovensku
veľmi rozšírené a kaktusárskych klubov bolo ako šafránu. A tak sa stal členom Klubu
kakturárov v Bratislave, neskôr v Košiciach. V roku 1985 s hŕstkou priateľov
postihnutých rovnakou záľubou založili v Spišskej Novej Vsi Klub kaktusárov pri
Uzlovom klube železničiarov Semafor Klub kaktusárov v Spišskej Novej Vsi. Už
nasledujúci rok zorganizoval prvú klubovú výstavu kaktusov.
Povolaním bol železničiar - rušňovodič. Toto povolanie mu umožňovalo
návštevy zbierok českých kaktusárov. Tu získaval nové poznatky na pestovanie
kaktusov a zároveň aj rastliny do svojej zbierky, ktorá sa časom rozrástla do
úctyhodných rozmerov. Aj keď rokmi mu zdravie stále menej slúžilo tak, vždy si
našiel čas na účasť v klubových akciách a rád privítal aj kaktusárov z iných klubov vo
svojej zbierke. Okrem pestovania kaktusov sa venoval tiež sukulentom a bonsajom.
Jeho koníčkom bolo tiež fotografovanie, dôkazom čoho je množstvo fotografií
kaktusov a sukulentov na jeho FB profile a klubovej webstránke.
Kto ste poznali Milana Štraucha venujte mu tichú spomienku. Bol to
výnimočný človek, priateľ a kaktusár. Spomeňte sa na jeho ochotu poradiť, pomôcť
a horlivosť pri organizovaní kaktusárskych akcií.
Česť jeho pamiatke. Milan, budeš nám chýbať, budeme na Teba s úctou
spomínať.
Za Výbor Klubu kaktusárov v Spišskej Novej Vsi Marián Jančura, predseda klubu.
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Odešel Ing. Josef Bušek
(8.7.1942 - 3.8.2021)
V poslední době není měsíce, abychom
neslyšeli nějakou smutnou zprávu. Odchází
jeden kamarád za druhým. Tentokrát do
kaktusářského nebe odešel známý kaktusář Ing.
Josef Bušek. Pepík se narodil 8. 7. 1942 ve
Zlíně, po válce se rodina odstěhovala do Liberce.
Zde vychodil základní školu, vystudoval Střední
průmyslovou a následně Vysokou školu strojní.
Po skončení studií a vojenské základní služby
pracoval v tehdy Národním podniku TOS Kuřim
nebo krátce v Národním podniku LIAZ. V roce
1968 emigroval do Německé spolkové republiky,
kde pracoval u výroby součástek do automobilů
ve Frankfurtu nad Mohanem. Zde se seznámil
s Köhresem, který koupil sbírku po Ritterovi.
Pepík měl u něj malou sbírku kaktusů a pomáhal mu rozvíjet jeho kaktusovou
firmu. Potom se odstěhoval do Wolfratshausenu poblíž Mnichova, kde pracoval jako
soukromý konstruktér. Kolem roku 2003 se přestěhoval do Geretsriedu, kde žil až do
své smrti 3. 8. 2021.
Josef Bušek navštívil všechny země svých snů, byl uznávaným cestovatelem
za kaktusy, ale i jinými sukulentními rostlinami. Ve druhé polovině 70. a potom v 80.
letech absolvoval asi 6 - 7 cest do Mexika a USA. Koncem 80. a v 90. letech podnikl
cesty do Jihoafrické republiky, Lesotha a do Somálska. V roce 2003 vycestoval do
Chile a v roce 2014 podnikl svou poslední výpravu, opět do Chile a do Argentiny. Zde
vyrazil s manžely Sarnesovými především na patagonské druhy jako austrokaktus,
pterokaktus, maihuenia apod.
Pepík měl v Česku několik nádherných přednášek, já jsem viděl minimálně tři.
V osmdesátých létech přednášel v Praze na sympoziu o kvetoucí kytičkách
Jihoafrické republiky. Skvělá byla i přednáška o kaktusech Jihozápadu USA.

u Josefa Buška ve své sbírce, 2014
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setkání s Josefem Buškem v Eugendorfu, 2014

u Josefa Buška na zahradě, 2014

V roce 1995 přednášel u nás na Pobeskydí. Před několika léty jsem domlouval
další přednášku, bohužel ze zdravotních důvodů si už netroufal jet autem tak daleko.
Nezbývalo nic jiného, než se vypravit za ním domů do Německa. S kamarády z Brna
jsme podnikli okružní cestu po Německu a navštívili hned několik známých sbírek.
Jedna z nich byla návštěva sbírky Josefa Buška v roce 2014. Od té doby jsme si
občas volali nebo psali přes PC. Kromě jiného padla i zmínka o společné cestě do
Patagonie, bohužel se už neuskutečnila. Vzpomínkou mi zůstaly jen rostliny vyseté
z jeho semen austrokaktusů, které přivezl z Argentiny. Pepík byl dobrý kamarád,
který se rád podělil o své pěstitelské zkušenosti. Německým i českým kaktusářům
bude velmi chybět.
Čest jeho památce!
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Informace
---

Jestli od září proběhne nějaká naše kaktusářská akce, není ještě docela jisté.
Přesto zde uvádíme několik kaktusářských akcí, které by se mohly za
přijatelných podmínek konat.

---------

25.9.2021 - Zamykání sezóny v Chrudimi - akce proběhne v tradičních prostorách.
2.10.2021 - Sympozium polských kaktusářú v Ustroni.
23.10.2021 - Valná hromada v Děčíně
16.10.2021 - Tradiční brněnské sympozium. Klub kaktusářů ASTROPHYTUM
Brno pořádá Tradiční brněnské sympozium. Úřad městské části Brno-Líšeň, Jírova 2609/2,
628 00 Brno-Líšeň, prezence od 8.30 h, zahájení v 9.00 h. Předpokládané ukončení 18.00 h.
2.9.2021 - 11.9.2021 - Podzimní výstavu kaktusů a sukulentů v Praze
pořádá Přírodovědecká fakulta UK Praha a Spolek kaktusů a sukulentů Praha, založen 1922.
Horní část skleníku BZ Př. f. UK v Praze 2, Na Slupi 16. Otevřeno od 10:00 do 17:00 hod.
3.9.2021 - 10.9.2021 - Výstava kaktusů a sukulentů v Ústí nad Labem
Klub kaktusářů Ústí nad Labem Vás zve na výstavu kaktusů a sukulentů, která se uskuteční
ve sklenících Přírodovědecké fakulty UJEP, Za Válcovnou 1514 / 26
4.9.2021 - Kaktus Tour 2021 SPKS Sokolov
Výstava kaktusů, sukulentů a bonsají. Termín se bude krýt s termínem Hornické pouti
v Sokolově. Otevřeno 7.00–18.00 h
17.9.2021 - 19.9.2021 - Výstava kaktusů a ostatních sukulentů KK Děčín
Klub kaktusářů Děčín, z.s. pořádá výstavu kaktusů a ostatních sukulentů spojenou s prodejem
přebytků v rámci zahradnicko-zemědělské výstavy LIBVERDA 2021, která se bude konat od
17. 9. do 19. 9. 2021 v areálu Střední školy zahradnické a zemědělské, Děčín-Libverda.
Výstavu je možné navštívit od 9 do 17 hodin.
18.9.2021 - 21.9.2021 - Podzimní výstava kaktusů a sukulentů v Rychnově nad Kněžnou
Klub kaktusářů v Rychnově nad Kněžnou pořádá tradiční podzimní výstavu kaktusů a
sukulentů v Domě zahrádkářů na Poláčkově náměstí (u zámku). Otevřeno denně od 9 do 17
hodin. Prodej přebytků a poradenská služba
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
nová adresa na Internetové noviny: www.incact.cz
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