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Mammillaria perezdelarosae v. andersoniana (foto František Frýdl) 



Z naší činnosti 
 

Po výstavě kaktusů, jsme se dne 6. června 2022 sešli na poslední schůzce 
před prázdninami, abychom si poslechli vyprávění pana Petra Mokroše. Ten byl asi 
před deseti léty na Sokotře. Hned bylo poznat, že přednášející pracoval ve škole jako 
učitel. Perfektně připravená přednáška a vynikající slovní doprovod k nádherným 
obrázkům to jen dokázala. Přednášku měl přehledně rozdělenou do několika složek, 
např. o krajině, lidech, rostlinách apod. Při přechodu z jedné složky do druhé, doplnil 
informace o Sokotře pan Roman Štarha, který se tam rovněž byl podívat. Pro nás 
kaktusáře to byla skvělá podívaná na sukulentní rostliny, např. draceny, adenia, 
euforbie, aloe a další. V rychlém sledu jsme viděli opravdu mnoho krásných 
snímečků. Z vyprávění vyplynulo, že pan Mokroš procestoval i jiné země, takže se 
možná můžeme těšit na další pěkné přednášky. Děkujeme našemu přednášejícímu 
za příjemně strávený večer. 
 
 
 

Obrázky našich členů 
Mammillaria perezdelarosae subsp. andersoniana W. A. Fitz Maur. & B. Fitz 
Maur., Cact. Succ. J. (Los Angeles) 73: 264, 2001.  
Syn.: Mammillaria perezdelarosae Bravo & Scheinvar, Cact. Suc. Mex. 30: 76, 1985. 
V roce 2001 popsali manželé Fitz Mauriceovy nový „špek“ Mammillaria perezdelarosae subsp. 
andersoniana. Poddruh byl pojmenován na počest amerického botanika, Eduarda Andersona, který 
vydal obsáhlou knihu The cactus family (2001). Rostlina je známá z několika lokalit, nejznámější je 
Villa Garcia v Aquascalientes. Tato lokalita se nachází od typové poměrně daleko, asi 100 kilometrů. 
Mammillaria perezdelarosae subs. andersoniana z nové jižní populace rostou v podobném podloží 
jako u Villa Garcia. Na povrchu kamenů jsou žlutozelené lišejníky, typický průvodce pro všechny formy 
perezky, které rostou na svislé skále. Ve sbírce si kytička drží solitérní charakter, spíše sloupovitého 
tvaru. Kvete brzy z jara, poměrně dlouho. Semena dozrávají následující sezónu. (foto Franta Frýdl) 
Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. Syst. Veg., ed. 15 bis 4: 411, 1819. 
Syn.: Adenium arabicum Balf.f. Bot. Sokotra: 162, 1888. 
Nádherná rostlina, jejíž květy uchvátí všechny pěstitele kaudexních sukulentů. V poslední době jsou 
v oblibě hybridy, dovážené z Asie. Vhodné pěstování jako pokojové rostliny. (foto Ing. Pavel Klouda) 
Aztekium ritteri (Boed.) Boed. Monatsschr. Deutsch. Kakteen-Ges. 1: 52, 1929. 
Aztekium je rod endemických mexických kulovitých kaktusů. Pojmenování pochází od Aztéků, jejichž 
některé skulptury a kresby rostliny připomínají. Pro rostliny je charakteristické sekundární příčné 
žebrování žeber. Jsou známy tři druhy: Aztekium ritteri, hintonii, valdezii. Miniaturní rostliny jsou asi 5 
cm široké, ploše kulovité. Odnožují na bázi, mohou vytvářet i trsy. Epidermis je tuhá, olivově zelená, v 
kultuře někdy světle zelená. Stonek je rozdělen do 9 až 11 přímých žeber, která jsou oblá a na vrcholu 
široká. Jsou příčně žebrovaná. V brázdách mezi žebry jsou ještě nízká vrásčitá mezižebra, ale bez 
areol. Areoly jsou velmi hustě řazené, tvoří téměř souvislý pás. Opadavé trny jsou 1 až 4, prohnuté, u 
báze ploché, šedé, jen 3 - 5 mm dlouhé. Temeno je kryto šedobílou vlnou. Květy vyrůstají z areol na 
vrcholu, jsou 1 až 1,5 cm široké, zevnitř bělavé. Plod je bělorůžový, podlouhlý, až 3 mm velký a 
zůstává ukryt v temenní vlně. (foto František Frýdl) 
Pinguicula hirtiflora Ten. – tučnice 
Synonyma: Pinguicula albanica Griseb., Pinguicula crystallina subsp. hirtiflora (Ten.) Strid, Pinguicula 
laeta Pant., Pinguicula louisii Markgr. 
Roste na mokvavých zastíněných skalách na vápenci, slepenci nebo hadci. Vytrvalá bylina s růžicí 
listů, které jsou široce eliptické až obvejčité, 2 - 9 cm dlouhé a 1 - 3 cm široké. Z paždí listů vyrůstá 1 - 
5 květů na dlouhých, žláznatě chlupatých stopkách. Tobolka je kulovitá, o průměru asi 3 mm. Oblíbený 
druh pěstitelů masožravých rostlin; ve středoevropských podmínkách docela úspěšně přežívá ve 
venkovní kultuře. Důkazem toho je velká vitální populace na lokalitě u Tiché v Podbeskydí, která je 
zde známa již více než 15 let. Blízce příbuzná tučnice Pinguicula crystallina, s níž je někdy tento druh 
spojován na úrovni subspecií, roste na Kypru a v Turecku. (foto Lumír Král) 
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Výstava kaktusů 2022 
 

Začátkem měsíce června, ve dnech 1. až 3. 6. 2022, proběhla po dvouleté 
odmlce naše výstava kaktusů a jiných sukulentů. Své rostliny na výstavu přivezli 
přátelé: Klouda, Poratzký, Slovák, Frýdl, Lichý, Ostravský, Skoumal a Potyka. 
Výstava proběhla v tradičních prostorách Stanice přírodovědců v Porubě, kde jsme 
měli výstavy i v předešlých létech. Návštěvnost nebyla zrovna velká, přišlo se podívat 
přes 100 platících zájemců. Většinou to byli pěstitelé, kterým se kaktusy líbí a přijdou 
se pokaždé na výstavu podívat a nakoupit nové kaktusky. V rámci spolupráce se 
Stanicí přírodovědců, se přišlo podívat na výstavu i několik tříd (většinou kolem 20 
malých dětí), kteří měli na výstavu volný vstup, a nebyly započítány mezi platící 
návštěvníky. Pro ně byly připraveny různé soutěže a testy o znalostech kaktusů. 
 

 
 

dopolední služba v pauze odpočívala, zleva: Pavel Klouda, Ota Ostravský a Vladimír Skoumal 
 

 
 

Bedřich Lichý předává Františkovi Bradovi časopisy Kaktusy za poslední dobu 
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Během výstavy se přišlo podívat hned několik známých přátel. Kdo nás 
nejvíce potěšil svou návštěvou, byl náš dlouholetý člen Ing. František Brada, který 
letos oslavil v dubnu 91 let. Nevím, jak se to mohlo stát, ale nějak jsem zapomněl, na 
jeho kulaté výročí, což mě velice mrzí a omlouvám se. Bohužel mě na to ani nikdo 
neupozornil. Tak teda Františku opožděně, přejeme do dalších let ještě hodně zdraví, 
štěstí, pohody, abychom se setkali na dalších výstavách kaktusů.  
 

 
 

pan Ing. František Brada přijel v doprovodu svého syna a vnuka (viz foto) 
 

 
 

žáci mladších tříd vyplňují testy o životě a pěstování kaktusů a jiných sukulentů, nejraději na podlaze 



OSTNÍK – září 2022 ………...................         …………………………………………….. 
 

101

Pobeskydí 2022  
 

Ve dnech 24. 6. - 26. 6. 2022 proběhlo v Havířově, 27. mezinárodní setkání 
kaktusářů POBESKYDÍ 2022. Přátelé se začali sjíždět už v pátek odpoledne, aby si 
po dvouleté odmlce mohli spolu zase povykládat. V sobotu začal hlavní program, 
prodej rostlin, ale především cyklus celodenních přednášek. Letos představili své 
prezentace: 
Häkan Sönnermo (Švédsko) – Peru 
Roman Štarha (CZ) – Tanzanie 2022  
Volker Schädlich (D) – Frailea 
Grzegorz Matuszewski (PL) – Rapicactus 
Rainer Sperling (D) – gymno 
Jan Novák (CZ) – Chile 2022  
Albert Škrovan (SK) – Bolivie 
 

    
 

předávání keramiky za přednášky, Häkan Sönnermo ze Švédska a Roman Štarha z Česka 
 

    
 

Volker Schädlich z Německa a Grzegorz Matuszewski z Polska 
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Rainer Sperling z Německa a Jan Novák z Česka 
 

    
 

Albert Škrovan ze Slovenska, také dodal fotodokumentaci a překládal z Němčiny 
z angličtiny překládal pan Jiří Číp mladší 

 
 

 V neděli se přátelé mohli podívat do okolních sbírek. Bohužel podobně jako na 
jiných akcích v republice, i na letošním Pobeskydí se přijelo podívat podstatně méně 
účastníků než jiné roky. Důvodů mohlo být hned několik, strach z končícího 
koronaviru, ztráty několika starších členů. Další je nebývalá drahota, kdy se vše 
zdražuje. Podíl na nižší účasti může mít i válka na Ukrajině. I když se nás sešlo 
méně, proběhlo setkání v přátelské atmosféře. Uvidíme, co přinese příští rok. 
 
 
 

Půlení léta 
 

Léto může být obdobím stagnace u našich pichlavých miláčků, ale ne u jejich 
majitelů. Červenec a srpen není doba pravidelných klubových schůzek, což však 



OSTNÍK – září 2022 ………...................         …………………………………………….. 
 

103

nebrání tomu, abychom se nemohli sejít u některého z nás. Tentokrát jsem byl rád, 
že jsem mohl přivítat pár svých kamarádů z Klubu kaktusářů Ostrava.  17. července 
se nás deset sešlo na posezení, které jsem pojmenoval Půlení léta, u mě na 
zahradě. Horké letní dny si daly tento den naštěstí pauzu, tak posezení ani prohlídka 
skleníku nemusely být utrpením v neobjednané sauně. Probrali jsme různá, hlavně 
kaktusářská témata, oprášili pár starých historek, k tomu popili nealko i pivko, kafčo, 
opekli klobásky. Překonali jsme překážku při otevírání láhve whisky, kdy po nákupu 
přes samoobslužnou pokladnu sice obsluha potvrdila nákup alkoholu, ale již 
neodstranila čipovou ochranu uzávěru. Nevěřili byste, jak to bylo i se šroubovákem a 
kleštěmi obtížné sundat. 
 

 
 

 
 

posezení ostravských kaktusářů na zahradě u Pavla Kloudy (2x foto RNDr. Alena Kloudová) 
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Pohoda, kterou máme povětšinou rádi, se přenesla až do pozdního 
odpoledne, kdy se začala obloha kabonit a dala jasně najevo, že přichází čas 
ukončení akce. Tak jsme se rozloučili a těšíme se na další setkání při jiné příležitosti. 
 

Pavel Klouda 
Poznámka redaktora: škoda, že jsem se také nemohl zúčastnit, snad příště, KL 
 
 
 

Každoroční výlet k Jardovi 
 

Začátkem srpna slaví narozeniny náš dobrý kamarád Jaroslav Procházka. To 
je důvod, proč za ním každý rok jezdíme na pokec. Tentokrát jsme museli jet o něco 
dříve, neboť v době jeho narozenin odjížděl s rodinou k moři do Chorvatska.  
 

 
 

tradiční grilovačka a posezení pod pergolou, zleva: Jarda Procházka, Lumír Král, Bedřich Lichý 
 

 
 

společné foto na zahradě v Doubravníku, zleva: František Frýdl, Zdenka Procházková, Bedřich Lichý, 
Jaroslav Procházka, Rudolf Frélich a Lumír Král (foto František Frýdl samospouští) 
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Poslední víkend v červenci, nás Jarda netrpělivě očekával. Dopoledne jsme 
stihli opět navštívit sbírku pana Fleka (viz následující článek), abychom doplnili 
sortiment zajímavých kaktusů do sbírky. Do Doubravníku jsme dorazili v odpoledních 
hodinách. Následovali gratulace a předávání drobných dárečků. Jarda a Zdenka pro 
nás připravili tradičně bohaté občerstvení. Jak už to chodí, přišel se krátce podívat a 
povykládat si o kaktusech, jeho soused Jaroslav Záhora, kterého vždy rádi vidíme.  
 
 
 

Ve sbírce Františka Fleka 
 

Než jsme dojeli k Jardovi Procházkovi, stavili jsme se dopoledne k RNDr. 
Františkovi Flekovi, kde v posledních letech jezdíme pravidelně. Paráda. 
 

 
 

společné foto ve sklenících Františka Fleka 
 

    
 

 vlevo: František Frýdl a František Flek                            pohled do jednoho hangáru 
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Tip na výlety 
 

Prázdniny sice skončily, ale léto ještě pokračuje. Stále se můžeme podívat na 
zajímavá, málo známá místa naší krásné přírody. První tip bych uvedl okolí města 
Bruntál, kde je hned několik zajímavých míst. Už v Bruntále je nádherný zámek se 
zahradou. Pár kilometrů za městem se nachází hned několik, dnes nečinných sopek 
jako: Venušina sopka, Uhlířský vrch, Malý a Velký Roudný apod. V této oblasti se 
nachází i nádherná přehrada Slezská Harta. Občerstvení i ubytování v okolí přehrady 
je hned několik, takže nemusíte mít strach, že budete hladovět, např.: U jelena, 
Centrum Slezská Harta a další. Nejkrásnější je ovšem okolní příroda, dnes si 
ukážeme jeden z Jesenických skvostů – Lávový proud u Meziny a z Beskyd – 
Travertinové kaskády u Tiché. 
 

 
 

    
 

několik pohledů do lomu u Meziny 
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Lávový proud u Meziny  
 

Je jedním z tří lávových proudů, které byly zjištěny na Venušině sopce. Ta 
spolu se sousedními sopkami Velký Roudný, Malý Roudný a Uhlířský vrch 
představuje jednu z nejmladších sopek v ČR. Samozřejmě až po západočeských 
sopkách Železná hůrka a Komorní hůrka. 

Lávový proud u Meziny se nachází na severovýchodním úbočí Venušiny 
sopky u obce Mezina na břehu známé vodní nádrže Slezská Harta. Délka tohoto 
lávového proudu činila asi 1 kilometr, šířka až 700 m a celková mocnost okolo 14 m. 
Čedič leží na starších štěrcích staropleistocenního stáří. Venušina sopka byla aktivní 
někdy na přelomu třetihor a čtvrtohor. Geologové zařazují vrchol činnosti tohoto 
stratovulkánu před 1,8 mil. lety. Radiometrická měření udávají stáří Venušiny sopky 
na 1,94 + 0,22 miliónů let. 

Do bývalého lomu s odkrytým tělesem lávového proudu u Meziny se snadno 
dostaneme od hlavní silnice 452 vedoucí do Bruntálu. Dnes je toto místo již opatřeno 
směrovými šipkami a informačními panely. Lávový proud u Meziny byl odkryt na 
lomové stěně dnes již uzavřeného lomu, kde si můžeme prohlédnout přímo 
ukázkovou sloupcovou odlučnost čediče dvou na sobě ležících lávových proudů. 
Čedičové sloupky tady mají průměr řádově desítky centimetrů a pravidelnou, obvykle 
šestihrannou odlučnost. Rozpukání čediče do pravidelných sloupků bylo způsobeno 
smršťováním čediče během jeho pozvolného chladnutí. To platí pro spodní lávový 
proud, který se vyznačuje sloupcovitou odlučností, zatímco horní (mladší) lávový 
proud je charakteristický balvanovitou odlučností. 

Venušina sopka byla stratovulkánem. Během jeho aktivity se střídaly období 
explozivní s obdobími efuzivními. Tedy střídání období, kdy byly z jícnu sopky 
vyvrhovány sypké a plynné sopečné materiály a s obdobími, kdy z jícnu sopky 
pokojně vytékalo horké magma. 

Venušina sopka má typickou vrstevnatou strukturu se střídajícími se vrstvami 
sypkých pyroklastik a kompaktních čedičů. Zdejší horniny se petrograficky řadí jako 
nefelinický bazanit a olivinické nefelinit, výjimečně limburgit. Na některých místech 
lze nalézt nápadné nazelenalé vyrostlice olivínu. Od roku 1997 je Lávový proud u 
Meziny chráněn jako přírodní památka. Výměra ochranného pásma činí 1,22 ha. 

V Bruntále a okolí bylo vždy několik dobrých kaktusářů, dnes jich hodně ubylo. 
Před mnoha lety ing. Werner pěstoval v Bruntále kaktusy v sopečném tufu 
z Uhlířského vrchu, dnes už je odvoz tufu zakázán. Nejznámější pěstitel je Horst 
Havelka z Nových Heřminov, který kromě kaktusů pěstuje i sukulenty a jiné pěkné 
rostliny. Milý, usměvavý kamarád, rád po předchozí domluvě přijme milovníky rostlin. 
Upraveno z internetu 
 
 

Travertinová kaskáda 
 

Travertinová kaskáda je přírodní památka, kterou najdeme v severozápadní 
části obce Tichá. Přírodní památka se rozkládá v údolí tvořeném řekou Tichávkou. 
Nad údolím se zvedá vrchol kopce Tichavská hůrka (544 m.n.m.). Jižním směrem od 
přírodní památky leží město Frenštát pod Radhoštěm a severním směrem městečko 
Hukvlady. Vydáme-li se západním směrem, dorazíme do města Kopřivnice. Přírodní 
památka Traventinová kaskáda je součástí přírodního parku Pobeskydí. Východním 
směrem od přírodní památky se rozprostírá přírodní rezervace Rybníky.  

Přírodní památku Traventinová kaskáda tvoří zajímavý přírodní útvar, který 
vznikl v důsledku vývěru pramene s vysokým obsahem minerálních látek. Vývěr 
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minerálního pramene je kolem 40 metrů nad hladinou toku řeky Tichávky a na úpatí 
Tichavské hůrky. Nedaleko vývěru voda z pramene protéká metr hlubokou erozní 
rýhou, na které můžeme pozorovat pěnovcové povlaky. Níže po svahu kopce 
vyhloubila voda koryto v hřebeni pěnovcového valu, který má výšku dosahující k 1,2 
metrům. Na začátku této části koryta, kterým minerální voda protéká, se vytvořily 
kaskádové prahy. Po nedlouhém toku se voda z vývěru vlévá do řeky Tichávky. V 
horní části na svahu kopce roste listnatý dubohabrový les, který doplňuje příměs 
smrku. V podrostu pod stromy se daří řadě hájovým druhům rostlin a to břečťanu 
popínavému, hrachoru jarnímu, pryšci mandloňovitému, lýkovci jedovatému či orlíčku 
obecnému. V okrajových částech lesa pak můžeme rozeznat dobromysl obecnou, 
jehlici trnitou, vítod chocholatý a ohrožený druh vstavač mužský. Kolem prameniště 
se daří mechům a řasám, které poskytují útočiště larvě bráněnky.  
 

    
 

                       travertinová kaskáda                                         tučnice - Pinguicula hirtiflora Ten. 
 
 

Tato oblast je chráněna jako přírodní památka od roku 1988 a její rozloha činí 
1,26 hektarů. Lokalita se nachází v nadmořské výšce 340 až 400 metrů. K přírodní 
památce dojdeme, vydáme-li se po silnici severozápadním směrem obcí Tichá. V 
severozápadní části obce protéká pod touto silnicí řeka Tichávka. Severovýchodním 
směrem od okraje mostu, který překlenuje tok řeky, se rozprostírá oblast přírodní 
památky. Z rozcestí u akvaparku ve Frenštátě pod Radhoštěm se vydáme po žluté 
značce severním směrem do obce Tichá. V obci v místech kdy přejdeme most, 
opustíme značenou turistickou trasu a vydáme se po tudy procházející silnici 
severozápadním směrem k dalšímu mostu, který tvoří západní okraj přírodní 
památky. Z náměstí ve městě Kopřivnice se vydáme jihovýchodním směrem po žluté 
značce přes obec Lichnov do Frenštátu pod Radhoštěm k rozcestí u akvaparku a 
další trasa je uvedena výše. Od zastávky autobusu v Hukvaldech se vydáme po žluté 
značce jižním směrem přes Hukvaldskou oboru do obce Tichá.  

Ve Frenštátě pod Radhoštěm bylo ještě nedávno několik dobrých pěstitelů 
kaktusů. Dnes je nejznámější pan Petr Kaloč, který pěstuje především rody 
Wigginsisa, Gymnocalycium, ale má ve sbírce i jiné zajímavé kaktusy. V současné 
době dojíždí do Klubu kaktusářů ve Frýdku - Místku. Dalšími frýdeckými kaktusáři je 
rodina Zemánkova z Lichnova. Dcera Lenka dokonce pracuje ve výboru KK FM jako 
místopředsedkyně. Kaktusy a sukulenty pěstovala už dětství a věnuje se jim dodnes. 
I zde do sbírek se můžete podívat po předchozí domluvě. 
 
Upraveno z internetu 
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Historie botaniky v obrazech - 20. 
 
Hugo Baum (1867 – 1950) 
 

    
 

Nejprve se musel intenzivně zabývat palmami, později se sukulenty a vodními 
rostlinami. Pokračoval jako vrchní inspektor botanické zahrady v Rostocku, navštívil 
v roce 1925 svého bývalého žáka H. W. Vierecka na jeho farmě u Jaumave 
v Mexiku, oba sbírali společně s Viereckovým švagrem Georgem Sauerem kaktusy 
v různých mexických státech. Při jedné z expedic objevili jeden druh rodu 
Dolichothele, který po něm pojmenovali. Dolichothele baumii (Boed.) Werd. ex Buxb. 
 
 
Hans Wilhelm Viereck (1903 - 1946) 
 

    

Německý botanik, který 
se narodil 17. 1. 1867 ve 
Forstu - umřel 15. 4. 
1950 v Roztocku. Velmi 
brzy se zajímal o 
květiny, stromy nebo 
hmyz.  Své vzdělání 
završil studiem na 
Pruské státní 
zahradnické škole v 
Proskau. Po vojenské 
službě odešel Hugo 
Baum na deset let do 
staré botanické zahrady 
v Berlíně.  

Německý sběratel rostlin v Mexiku, 
narodil se 12. 10. 1903 v Schorrentin, 
umírá 6. 12. 1946 ve speciálním táboře 
Fünfeichen. Po absolvování školy a 
zahájení zemědělského učení v roce 
1920, se s rodiči přestěhoval do 
Mexika, v San Vicente, nedaleko 
Jaumave, ve státě Tamaulipas. V roce 
1927 se rodina Vierecků vrátila do 
Meklenburska a úspěšně spravovala 
své statky v Schorrentinu. Od roku 
1941 byl Hans vojákem v německé 
armádě a ke konci války se vrátil do 
Schorrentinu. Zde byl zatčen NKVD a 
zemřel v roce 1946 ve speciálním 
táboře Fünfeichen, který byl jedním 
z deseti speciálních táborů NKVD 
v sovětské okupační zóně. Na počest 
Hanse Wilhelma Vierecka bylo 
pojmenováno několik rostlin. 
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Odešel Ing. Petr Adamčík 
(24.5.1952 - 14.7.2022) 
 

   
 

 
 

zleva:Jan  Miketa, František Frýdl, Lumír Král, Pavel Karkoška,Bedřich Lichý, Petr Frgál, Josef 
Martiník, a Petr Adamčík, výstava kaktusů v Ostravě Porubě 2013 

Koncem letošního května oslavil 
náš dlouholetý člen Ing. Petr Adamčík 70 
let. Bohužel o dva měsíce později přišla 
smutná zpráva, že nás Petr navždy 
opustil. Znal jsem jej už od osmdesátých 
let, možná i dříve, chodíval za mnou na 
zahradu s kamarádem Jardou Landou 
z Náchodu. Do Klubu kaktusářů v 
Ostravě vstoupil až po revoluci v roce 
1990. Byl vynikajícím znalec nejen 
kaktusů, skalniček, dřevin, ale i mnoha 
jiných rostlin či živočichů. Před léty uvedl 
svůj seznam tvrdě pěstovaných 
zimovzdorných rostlin v Ostníku. 
Pravidelně se účastnil našich 
kaktusářských akcí, jako výstavy kaktusů 
či Pobeskydí ap. Ostravští kaktusáři 
ztrácí dobrého pěstitele, kamaráda, který 
vždy poradil s pěstováním všech rostlin. 
Nikdy nezapomeneme, bude nám 
chybět.                    Čest jeho památce ! 



Informace 
 
--- 3. 10. 2022 - schůzka s přednáškou: Ing. Michal Rec - rod Agave 
--- 7. 11. 2022 - schůzka s přednáškou 
--- pátek 2. 12. 2022 - Mikulášská schůze v restauraci Oáza.  

Přednáška: MUDr. Roman Staník z Bratislavy - Brazílie 
 
--- 9. - 17. 9. 2022 - Podzimní výstava kaktusů a sukulentů Botanická zahrada Na Slupi 16, 

Praha 2. 
--- 9. 9. - 11. 9. 2022 - Setkání přátel kaktusů Ustroń-Jaszowiec 2022. Srdečně zveme na 

tradiční setkání polských pěstitelů kaktusů. 
--- 10. 9. 2022 - XXII. podzimní setkání kaktusářů v Trnavě. Bude se konat ve Střední 

zemědělské škole v Trnavě na Zavarské ulici č.j. 9. Začínáme od 8:00 h. burzou. 
--- 10. 9. 2022 - Plzeňské kaktusářské kolokvium Klub kaktusářů Plzeň, zs, pořádá již 23 let 

sympozia o kaktusech Plzeňské kaktusářské kolokvium zaměřené na pěstitelskou tématiku, 
které se uskuteční v kulturním zařízení JAS, Jablonského 39, Plzeň-Slovany.  

--- 22. 10. 2022 - Klub kaktusářů ASTROPHYTUM Brno uspořádá Tradiční brněnské 
sympozium.  

 
--- 16. 9. - 18. 9. 2022 - Klub kaktusářů Děčín pořádá výstavu kaktusů spojenou s prodejem 

přebytků v rámci zahradnicko-zemědělské výstavy LIBVERDA 2022, která se koná v areálu 
školy a školního statku při Střední škole zahradnické a zemědělské Děčín-Libverda 

--- 17. 9. - 20. 9. 2022 - Podzimní výstava kaktusů a sukulentů v Rychnově nad Kněžnou 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 
 
 
 

Adresy autorů: 
Ing. Klouda Pavel, e-mail: pavlik.klouda@gmail.com  
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz 
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Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. Syst. Veg., ed. 15 bis 4: 411, 1819. (foto Ing. Klouda) 
Aztekium ritteri (Boed.) Boed. Monatsschr. Deutsch. Kakteen-Ges. 1: 52, 1929. (foto Franta Frýdl) 

 

 
 

tučnice Pinguicula hirtiflora Ten., rostoucí na travertinové kaskádě u Tiché (foto Lumír Král) 


