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Z naší činnosti 
 

Dne 5. 9. 2022 jsme zahájili činnost po prázdninách. Bohužel nás chodí na 
schůzky čím dál méně. Koronavirus si nedá říct, a stále vystrkuje růžky. Proto se 
někteří členové nemohli zúčastnit. Po organizačních zprávách se ujal slova, náš host 
z Klubu kaktusářů v Českém Těšíně, pan Miloslav Stania. Miloš si připravil přehled 
rodů a druhů kaktusů dle abecedy, kde vybral rostliny v různých sbírkách ze zájezdů, 
ale samozřejmě i ze své sbírky. Obrázků měl Miloš velké množství, proto jsme se 
zaměřili na první část prohlídky od A do E (Echinofossulocactus). Někdy v budoucnu 
budeme pokračovat v abecedním přehledu. Kromě běžných kaktusů jsme viděli i 
velmi pěkné zajímavé druhy, které se jen tak často ve sbírkách nevidí. Také jsme se 
dověděli informace o pěstitelích, z kterých sbírek kaktusky pocházeli. Děkujeme 
přednášejícímu za pěkný zážitek. 
 
 
 

Obrázky našich členů 
 
Zlatý Alberto 2022  
Na titulní straně je letošní Zlatý Alberto 2022 - pan Jiří Štembera. Mnoha lidem může být osobnost 
neznámá, přesto jeho práci zná každý kaktusář, který bere do rukou časopis Kaktusy. Za kvalitou tisku 
časopisu, především úpravou obrázků, stojí právě práce redaktora Jiřího Štembery. Důležité je i 
jednání a komunikace s tiskárnou a redakční radou, aby tisk byl co nejkvalitnější. Díky Jirkovi mají 
naši kaktusáři jeden z nejlepších časopisů na světě. Jako pěstitel se věnuje oblíbeným zimovzdorným 
druhům, jako Escobaria, Pediocactus, Opuntia apod. Některé druhy jsme mohli vidět na jeho 
prezentaci, kterou po předání ceny Zlatý Alberto 2022, představil plnému sálu. Gratulujeme. 
 
Turbinicarpus alonsoi Mexiko 
Turbinicarpus alonsoi Glass et Arias, KuaS, 47: 25, 1996. 
Charles Glass našel tuto rostlinu spolu se svým čtrnáctiletým žákem Alonso Garcia Lunou koncem 
roku 1994, na jehož počest rostlinu pojmenoval. Kytky rostou na strmých břidlicovo jílovité stráni ve 
společnosti dalších kaktusů a jiných sukulentů. Rostou jihovýchodním směrem od městečka Xichú. 
Stonek je jednotlivý, kulovitě zploštělý, až 9 cm široký, značná část stonku je pod zemí. Žebra 
zelenošedá až šedá, spirálovitě uspořádaná, rozložená do výrazných hrbolů, která jsou u báze až 13 
mm široké, po stranách mírně hranaté. Areoly zpočátku vlnaté do hnědé barvy, později šednou. 3 - 5 
zploštělých trnů, až 20 mm dlouhých. Květ až 30 mm široký a dlouhý, červený až růžovo fialový, 
s výrazněným středním proužkem. Plod asi 10 mm dlouhý a 5 mm široký, červený až tmavě fialový. 
Semeno velké asi 1 mm, s černou bradavičnatou testou. Rostliny rostou dobře a opakovaně kvetou 
během celého léta. 
 
Mammillaria boolii, Mt. 1392, San Carlos, Sonora 
Mammillaria boolii Lindsay, Cact. Succ. J, (US), 25: 48, 1953. 
Krásná velkokvětá Mammillaria boolii je řazena do skupiny spolu s M. dioica, blossfeldiana, 
schumannii, insularis a dalšími. Podle Hunta (1971) patří do podrodu Mammillaria, sekce Hyrochylus, 
série Ancistracanthae. Pochází ze Sonory, jižně od San Pedro Bay, Mexiko. Stonek je většinou 
jednotlivý, téměř kulovitý asi 30 - 35 mm veliký. Epidermis je šedozelená aý šedě modrozelená. 
Bradavky oblé, areoly okrouhlé asi 2 mm v průměru, s trochou bílé krátké vlny. Okrajové trny tence 
jehlovité, bílé až 15 mm dlouhé, paprskovitě rozložené v počtu asi 20. Střední trn jeden, odstávající, 
až 20 mm dlouhý, sině háčkovitý, silnější než okrajové, špičky tmavší. Květy velké, široce otevřené, 25 
mm dlouhé a 25 - 40 mm široké. Vnější okvětní plátky se širokým bělavým až narůžovělým okrajem. 
Vnitřní lístky stejnoměrně purpurově růžové. Plody oranžové až žluto hnědé, 15 - 30 mm dlouhé, 
semena černá. Roste dobře na vlastních kořenech, vyžaduje hodně slunka a tepla, propustný substrát 
a mírnou zálivku. Zimování tepleji, kolem 10 - 12 ºC, raději na světle. Rozmnožuje se hlavně výsevy. 
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Astrophytum asterias (Zucc.) Lem. 
Les Cactées Histoire 50. 1868. 
 
Synonyma: 
Echinocactus asterias Zucc. Plantarum novarum vel minus cognitarum quae in horto botanico 
herbarioque regio monacensi servantur, Zuccarini,  
Abh. Matematika fyz. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss., München, 4(2): 13, 1845. 
Astrophytum asterias var. magnipunctatum Frič, Život Přír. 29:15, 1925. 
Astrophytum asterias var. multipunctatum Frič,  Život Přír. 29: 9, 1925. 
Astrophytum asterias var. nudicarpa Frič,  Život Přír. 29:15, 1925. 
Astrophytum asterias var. nudum Y. Ito, Cactaceae 508, 1981, nom. inval. 
Astrophytum asterias var. pubescente Y. Ito,  Cactaceae 508, 1981, nom. inval. 
Astrophytum asterias var. roseiflorum Frič,  Život Přír. 29: 9, 1925. 
Astrophytum asterias var. seminudum Frič,  Život Přír. 29: 9,1925. 
Astrophytum asterias var. striatipetalum Y. Okomura & Y. Ito, Cactaceae 508, 1981. nom. inval. 
Echinocactus asterias var. nudus H. Moeller, Z. Sukkulentenk. 3: 54, 1927. 
 

     
 

první popis Astrophytum asterias, Zuccarini 1845 
 
 

Rod Astrophytum zahrnuje jen několik druhů, které jsou však svým vzhledem 
dost variabilní, proto zaujímají mezi kaktusy mimořádně významné místo. Druhy 
mohou být zahaleny trny tak, že stonek není téměř vidět (A. niveum), ale jsou i druhy 
zcela bez trnů (A. myriostigma, asterias). Také velikost druhů se značně liší od 
velkých (A. ornatum) až po malé (A. asterias). O Astrophytum asterias toho bylo již 
hodně napsáno, takže není třeba všechno uvádět, snad jen několik zajímavostí. 

O první objev Astrophytum asterias roku 1843 se vlastně zasloužil vítr, který 
odnesl baronu Karwinskému klobouk právě tam, kde asterías rostl. V roce 1845 
rostlinu důkladně na několika stranách popsal Dr. Joseph Gerhard Zuccarini (10. 8. 
1797 - 18. 2. 1848) jako Echinocactus asterias a doplnil jej perfektně namalovaným 
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vyobrazením. Roku 1868 zahrnuje francouzký botanik Charles Antoine Lemaire (1. 
11. 1801 - 22. 6. 1871), v Les Cactées Histoire 50,1868 Echinocactus asterias do 
rodu Astrophytum. 

Následně se Astrophytum asterias vytratil ze sbírek i botanických zahrad. Až 
po 80 letech jej znovu objevil A. V. Frič (8. 9. 1882 - 4. 12 1944) v botanické zahradě 
Mexiku. Nasbíral asi 2 tisíce těchto rostlin a poslal je i s dalšími kaktusy do Evropy. 
Dobře známá je historka, kdy bedny s kaktusy stály od 22. listopadu 1923 do 10. 
ledna 1924 na nádraží a hodně jich zmrzlo. Z toho, co se zachránilo, předal Frič firmě 
Haage Jr. v Erfurtu, asi 30 exemplářů a něco si nechal. Po skončení Fričovy 
expedice zbylo tedy v Evropě pouze asi 60 až 70 exemplářů. Popularita asteriasů 
byla velká a tomu odpovídala i cena, která byla značně vysoká. Cenu snížil až dovoz 
nových importů v letech 1927 a 1933.  

Kromě pěstování čistých druhů, se pěstitelé začali zajímat o tvoření hybrid. 
Hlavní osobností hybridace byl pan Otakar Sadovský (10. 5. 1893 - 19. 4. 1990) 
z Brna, který s Waltherem Haagem (27. 11. 1899 - 22. 4. 1992) napsal také knihu 
Kakteen-sterne 1957. V poslední době se objevují různě vločkované formy, nebo 
dokonce druhy s červenými květy. 
 

     
 

první obrázek od Zuccariniho 1845 
 
 

 Astrophytun asterias je kaktus, který má ploché nebo kulovité tmavě zelené 
tělo. Nemá trny ale bílé vločky seřazené v řadě na plochých žebrech rovnoběžně 
s areolami. Květy jsou žluté barvy s oranžovým až červeným středem. 

Původní rostliny se sbíraly ve východní části mexické provincie Tamaulipas, 
značně později byl hlášen překvapivý nález daleko severněji v Texasu. Zdálo se to 
neuvěřitelné, ale nyní jsou již importy z Texasu i ve zdejších sbírkách a existují i 
semenáčky. Texaské rostliny se liší tím, že mají zřetelně vystouplé hrany žeber a 
mají sklon k okrouhlému tvaru. 
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Astrophytum asterias Texas 
 
 

Pěstování asteriasů není obtížné, potřebují propustný substrát, nesnášejí 
humus. Roubování není nutné, rostou dobře pravokořenné. Kvést začínají při 
průměru asi 3 cm, plody mají velká semena. V zimě snese Astrophytum asterias i 
velký chlad, nesnáší však vlhkost. Když mi před mnoha lety zmrzla sbírka kaktusů, 
tak asteriasy tyto velké mrazy přežily a v následujících letech dobře rostly a nádherně 
kvetly. Výhodou je, že rostliny kvetou během léta opakovaně. 

Jak jsem uvedl, dnes se spoustu pěstitelů zabývá tvořením hybrid. Zvláště 
v hybridizaci vynikli pěstitelé z Japonska. Dovážely se rostliny silně vločkované, nebo 
často i mezi druhové formy, s různými názvy. Bohužel z výsevu vyrostou různé formy 
více, či méně vločkované, které se musí vyselektovat. Každá rostlina je prostě unikát. 
Dnes hybridy mají různé tvary a často se ani kaktusům moc nepodobají. Kytky jsou 
to pěkné, ale s původními čistými druhy už nemají nic společného. Tyto hybridy jsou 
ve sbírkách velmi hledané, zvláště u pěstitelů, kteří chtějí mít zajímavé tvary.  KL 
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Co se psalo v Ostníku před 50 lety 
 

Ostník už vychází přes 50 let. V prvním ročníku roku 1971 vyšly jen dvě čísla, 
v druhém ročníku roku 1972 vyšlo již pět čísel. Kromě článků o naší činnosti či 
nabídky, se objevují články pro pěstitele. Tyto příspěvky mají co říct i dnešním 
pěstitelům, i když názvy rostlin mohou být změněny.  

 
Přehled článků “Pro pěstitele” v roce 1972: 
č. 3. – leden 1972: Pokyny pro pěstování vánočního kaktusu; Příprava na jaro. 
č. 4. – květen 1972: Podstata barevnosti květů kaktusů 
č. 5. – srpen 1972: Sklizeň a úchova kaktusových semen 
č. 6. – listopad 1972: Zakořeňování kaktusů 
č. 7. – prosinec 1972: Perlit jako substrát pro kaktusy 
 

Blíží se vánoce, kdy toto období mají kaktusáři spojené s kvetoucími 
vánočními kaktusy. Dnes je známo hned několik nádherných, různě barevných 
hybrid, ale pěstitelské zásady jsou pořád stejné.  

 
Podívejme se, co v lednu 1972, před 50 lety psal o pěstování vánočních 

kaktusů MUDr. Vladimír Plesník: 
 

„Již nyní se rozhoduje o tom, zda o Vánocích 72 budete nadšeni bohatostí a 
krásou květů Vánočního kaktusu, nebo zda zklamaně budete ohlížet seschlou a 
opadávající rostlinu, chystající se k nenávratnému odchodu. Vánoční kaktus, správně 
Zygocactus, častěji však nesprávně nazývaný Epiphyllum, je mnohonásobná hybrida 
epifytních, na stromech rostoucích kaktusů z Brazílie. Pěstován a šlechtěn je 
zejména pro hojnou násadu květů zvláštního tvaru a barev od bílé přes růžovou, 
lososovou, oranžovou, všechny odstíny červené až po fialovou. Jsou i hybridy s 
dvojbarevnými květy. Jak však je nejen udržet při životě, ale i přivést do květu? 

1/ Starším rostlinám poskytneme stálé místo v létě i zimě, chráněné před 
slunečním úpalem, nadměrným kolísáním teplot, ale s dostatkem světla, zejména na 
podzim. Vhodné je místo u okna na východ nebo západ. Mladší rostliny je praktičtější 
v létě zavěsit na zahrádce do koruny stromů, kde vyjma občasné kontroly, zda 
nejsou napadeny mšicemi či jiným škůdcem, nepotřebují další ochrany. 

2/ Po odkvětu necháme rostlinu 4 - 5 týdnů v klidu při minimální zálivce, jen 
aby nepřeschly kořínky. Po té ji můžeme přesadit, což je nutné tehdy, zaléváme-li 
vodovodní nebo studniční vodou s obsahem vápna, a je-li již zem stará, vyčerpaná. 
Přesazujeme do nehlubokých misek, které mají na spodu asi 2 cm vrstvu hrubého 
písku a kamínků. Na tuto drenáž dáme směs skládající se ze 2 - 3 dílů rašeliny a 1 – 
2 díly hrubého propraného písku. Je-li rašelina silně kyselá, volíme dva díly písku, je-
li téměř neutrální a s hrubými vlákny, písek nepřidáváme. Již do této připravované 
směsi přidáme zásobní hnojivo, nejlépe Cererit v množství 0,2 g na litr směsi. 

3/ Po přesazení necháme rostlinu při pokojové teplotě zakořenit po dobu 1 - 2 
týdnů, kdy ji denně vydatně mžíme vlažnou, měkkou vodou. K mžení lze užít 
rozprašovat laku na vlasy. Teprve, když rostlina jeví známky růstu, začneme 
pravidelně zalévat měkkou (dešťovou) vodou tak, aby rašelina byla stále mírně vlhká. 
V místnosti musíme rostlinu občas postříkat vlažnou vodou, je-li umístěna venku, 
obstará to za nás rosa. Za plné vegetace aspoň 2x měsíčně přihnojíme některým 
plnohodnotným hnojivem (Herbasyn, Herbapon). 
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4/ V září nastane období krátkých dnů, které je rozhodující pro nasazení 
poupat. Pěstujeme-li Vánoční kaktus venku, je potřebná teplota a 8 - 10 hodinová  
osvětlení dodržená automaticky. Při umístění rostliny v pokoji musíme dodržet 
teplotní rozmezí místnosti mezi 12 - 23 ºC nejlépe mezi 17 - 20 ºC. Také pamatujeme 
na potřebnou dobu denního světla, která nesmí být ani delší, ani kratší než 8 - 10 
hodin. Po 1 - 2 měsících je již zřetelná násada poupat, která vykvete v listopadu až 
lednu. 

5/ Nejčastější příčiny neúspěchu: příliš hluboký květník, jílovitá půda, obsah 
vápna v půdě po zálivce tvrdou vodou, stará půda bez zásoby živin, nepravidelná 
zálivka, která vedla k přeschnutí kořínků. Nedodržení období klidu po odkvětu a 
potřebné teploty a doby světla na podzim.“ 
 
Další článek je z čísla 5. - srpen 1972: kde MUDr. Vladimír Plesník píše příspěvek 
pod názvem: Sklizeň a úchova kaktusových semen. 
 

Nastala doba žní a sklizně na polích, ale i ve skleníku. Vyšla již řada článků o 
výsevech, ale stále se málo myslí na to, že o úspěchu výsevu rozhoduje v prvé řadě 
pěstitel, který semena produkuje. Stupeň klíčivosti semen a životaschopnost (vitalita) 
semenáčků je značně ovlivněná opylením květu, dobou sklizně plodu a vyzráním 
semene. Opylení dnes již ovlivnit nemůžeme, ale pokud jsme je prováděli sami, je 
vhodné poznamenat si, kdy a které rostliny byly vzájemně sprášeny. Rostlina, na jejíž 
bliznu pyl přenášíme, je matkou , kterou běžně označujeme značkou (♀), dárce pylu 
je otec, označený (♂). Např. semeník se značkou (♀) Lobivia chrysantha x Lob. 
hetrichiana vyrostl na Lob. chrysantha po sprášení pylem z Lob. hetrichiana. Máme-li 
více rostlin téhož druhu používáme raději sbírková čísla rostlin, např.: ♀ 216 x ♂ 320, 
což má řadu předností. 

Klíčivost a vitalita semen samosprašných druhů (např. většina klasických 
notokaktusů, rebucií aj.) se podstatně zlepší po sprášení jinou rostlinou téhož druhu, 
nebo aspoň po vydatném opylení blizny vlastním pylem. Nespoléháme proto jen na 
schopnost samosprášení. Kritickou bývá doba sklízení semeníků. Proti situaci 
sběrače na nalezišti máme výhodu v tom, že semeník můžeme prakticky odebrat 
kdykoliv. Proto vyčkáváme ten jediný vhodný termín nastávající při samovolném 
puknutí, otevření či odpadnutí plodu. K tomu je třeba ovšem znát nebo podívat se do 
literatury, kde a jakým způsobem se plod otvírá. Teprve prasklý semeník nám 
zaručuje vhodnou dobu ke sklizni semen. Semeníky na samosprašných rostlinách, 
nebo na rostlinách zaschlých, podvyživených, vyčerpaných, mnohdy dlouho drží a 
neotvírají se zpravidla dříve, dokud se nám nepodaří přivést rostlinu pořádně do 
růstu. I v těchto případech je lépe semena násilně neodebírat a vyčkávat. Nejčastěji 
se však chybuje při zacházení se sklizenými plody. Na správný postup může být 
několik názorů, domnívám se však, že vždy je třeba respektovat: 

a) přirozené prostředí semene v plodu, tj. dřeň v plodu, která poskytuje 
semenům jak potřebnou výživu, tak ochranu před světlem, předčasným klíčením, a 
po určitou dobu i před mikroby. 

b) vliv skladovacího prostředí na semena, která jsou živým organismem, ve 
kterém probíhá látková výměna - vyzrávání. Doporučuji proto označené sebrané 
plody uložit při pokojové teplotě a na suchém místě, a světlém, tak aby k nim měl 
dostatečný přístup vzduch. Nikdy plody nenechávejte ve vlhku nebo neprodyšných 
obalech, snadno pak dojde k napadení cukernaté dřeně kvasinkami, bakteriemi, 
houbami a plísněmi, které pronikají i do semen. Doba uložení plodů by měla být 1 - 4 
týdny, prakticky téměř do vyschnutí plodu. Pak lze semena vydrolit bez velké námahy 
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ze zaschlých zbytků slupek a dřeně. Po přílišném přeschnutí to již jde těžko a hrozí 
poškození semen. Méně vhodné, ale snazší je okamžité otevření plodu po sklizni a 
vybrání semen. V obou případech je třeba vybraná semena vyprat a zbavit je tak 
zbytků dřeně, slupky, prachu a jiných nečistot. Semena zabalená do kousku staré 
dámské punčochy necháme asi půl hodiny odmočit ve vodě, a to vlažné a pak je v 
punčoše jemně mneme a proplachujeme tekoucí vlažnou vodu aspoň 5 minut.  

Na závěr praní je namočíme do 0,5% roztoku chinosolu nebo 0,1 % vodního 
roztoku Ajatinu či septonexu, pak semena rozprostřeme nejlépe na nový savý papír a 
dámě na světlo (ne na slunce) a na bezprašné místo vyschnout. Zejména u drobných 
až prachových semínek je tato procedura velmi obtížná a proto velmi zanedbávaná. 
Také velkoprodukce semen navádí k velkorysosti při zacházení s plody a semeníky, 
doplácí však na to především pěstitel při výsevech. Po 2 až 3 dnech vyschlá semena 
přesypeme do papírových sáčků, nebo celofánových, nejlépe však z PVC. V každém 
případě obal má být prodyšný pro vzduch, nepropustný pro vlhkost a mikroby. 
Skladovací prostředí semen kaktusů by mělo být světlé (ne však na slunci), vzdušné 
(nutný přístup kyslíku a odvětrání CO), suché, relativní vlhkost kolem 30%, s málo 
kolísající teplotou. V praxi pokládám za dostačující balení semen do celofánu nebo 
sáčku PVC, které jsou volně postaveny v průhledné krabici z umělé hmoty na skříni v 
pokoji, kde se netopí. Pro vysokohorské druhy doporučuji aspoň měsíc před 
plánovaným výsevem uložit semena do ledničky při plus 3 až plus 8 ºC, většině 
neuškodí ni nižší teplota. Toto prochlazení velmi přispěje k vyzrání semen, zlepšení 
klíčivosti a vitality semenáčků. Ale pozor, platí jen pro vysokohorské druhy. 

Teď můžete právem namítnout: copak vím, jaká semena kupuji, kde byla 
vypěstovaná, kdy sklízená, jak ošetřovaná a skladována? Máte pravdu, je zde 
spousta neznámých. Musíte se spolehnout na serióznost a zkušenost dodavatele 
semen a nezbytně také něco riskujete. Nejjistější a nejlepší výsledky v tomto směru 
budete mít s osobně sklizenými semeny, o které se sami patřičně postaráte. A ještě 
na závěr: někteří pěstitelé , ve snaze potlačit různé plísně ve výsevech, semena moří 
(někdy též umoří). Měďnaté přípravky typu Agronalu dříve doporučované, poškozují 
klíčence i bez předávkování. V posledních létech široce užívaný Heryl (TMTD) je 
bezpečnější, ale odpuzuje vodu, takže semena hůře bobtnají a klíčí. V těchto 
případech je dobré opláchnout semena před výsevem některým smáčivým 
prostředkem (např. Ajatin, Filmpon aj.). 
 
 
 

Ustroň 2022  
 

Letošní setkání polských kaktusářů se nekonalo v květnu jako obvykle, ale až 
září. Termín setkání byl stanoven na 9. - 11. 9. 2022. Důvodem bylo vážné 
onemocnění prezidenta polských kaktusářů, pana Andrzeje Wandzika, který akci 
v Ustroni organizoval. Zajištění akce se ochotně ujal pan Grzegorz Goldmann, který 
všechno zvládnul na jedničku. Na podzimní setkání přijel i Andrzej Wandzik, který 
může být na své následovníky v organizaci velmi spokojený. V pátek večer proběhlo 
přátelské posezení u ohně s vynikajícími opékanými specialitami. V sobotu od rána 
probíhal prodej rostlin a po deváté hodině celodenní přednášky s pauzou na oběd. 
Dopoledně přednášeli: 

Grzegorz Matuszewski – Mexiko 2022  
Jaroslav Vích – zajímavé kaktusy Brazílie a Uruguaye 
Leszek Kasperski – Weingartia na stanovištích Argentiny a Bolivie 
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Po obědě pokračoval program dalšími přednáškami: 
 Lumír Král – rod Maihuenia 
 Jaroslav Procházka – Gymnocalycium spegazzini 
 Tomasz Blaczkowski – Argentina 2022  
 

 
 

společné foto, Ustroň 2022 
 

 
 

Andrzej Wandzik a Grzegorz Goldmann, Ustroň 2022 
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Grzegorz Matuszewski, Leszek Kasperski, Grzegorz Goldmann 
 
 
Po večeři probíhalo večerní posezení, které se protáhlo hodně po půlnoci. Po 

snídani tradiční odjez do kaktusářských sbírek. Celá akce byla skvělá a lze jen 
poděkovat organizátorům za přátelské setkání v polských Beskydech. Příští rok 
setkání proběhne v tradiční době, na jaře. Už se všichni těšíme.   KL 
 
 
 

Zamykání sezóny v Chrudimi 2022  
 

Poslední víkend v září (burza 24. 9. 2022) patří neodmyslitelně k setkání 
kaktusářů v Chrudimi, na největší české akci Zamykání sezóny.  
 

    
 

     zleva: Pavel Pavlíček, Roman Staník, Jaromír Chvastek            zahájení v sále: Karel Pavlíček 
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prezident SČSPKS Ing. Jaroslav Vích předává cenu Zlatý Alberto 2022 Jiřímu Štemberovi (foto KL) 
 
 

Na výlet jsme vyrazili už v pátek ráno, abychom navštívili některé sbírky. 
Tentokrát jsme zajeli do Hořic, do kolekcí Vladimíra Šormy a Slávka Fischera. Zde 
jsme již několikrát byli na zájezdech, ani tentokrát nás návštěva nezklamala. Byla to 
paráda. Odpoledne už jsme jeli do Chrudimi, ubytování, posezení u Pavlíčků 
s tradiční opečenou klobáskou, nebo večerním posezením v restauraci Šatlava. 
Členové výboru SČSPKS se sešli v 18. hodin na projednání výročních zpráv a 
navržení nového Zlatého Alberta na příští rok. Hlasováním byl schválen Roman 
Staník z Bratislavy. Jednání se mírně protáhlo, na necelé tři hodinky. 

V sobotu ráno jsme zašli k Pavlíčkům na kafíčko, které doplnily vynikající 
koláčky od Emila Vašíčka z Blanska. No a potom nastal zlatý hřeb dne - burza 
kaktusů v hale Transporty. Výběr rostlin byl dobrý, každý měl možnost získat, o co 
měl zájem. Na nákup rostlin zde jezdí pěstitelé i ze zahraničí. Pozdravil jsem se 
z mnoha kamarády ze Slovenska, Polska, Německa či Rakouska. V hale bylo i 
občerstvení a menu nabídka poledního obědu.  

Odpoledne, ve 14.30 hodin, nastal hlavní přednáškový cyklus s předáním 
ocenění Zlatý Alberto 2022. Tentokrát za celoživotní propagaci kaktusářství v Česku, 
dostal ocenění pan Jiří Štembera. Bez Jirky bychom si nedovedli představit vydávání 
časopisu Kaktusy. Svými odbornými vychytávkami, vyhoupl časopis mezi nejlepší na 
světě. Proto se vydávají i Speciály v němčině či angličtině. Gratulujeme oceněnému 
Jiřímu Štemberovi za skvěle odvedenou práci, aby nám ještě dlouho vydržel a 
pokračoval ve vydávání časopisu Kaktusy. Následovala krátká prezentace s kaktusy 
v jeho sbírce. 

Pak už následovaly další krátké přednášky:  
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Libor Kunte – Brazílie, Boris Vrškový – Šťavnaté novinky ze světa boswelií, Jiří Vinař 
– Argentina, Juraj Němček – Colorado a Utah 2022, Jirka Musil – Splněný sen, 
Mammillaria carmenae, Jan Čáp – Kdy a čím stříkat, Jan Müller – mezi Idaho a Jižní 
Dakotou. Jelikož jsme měli před sebou dalekou cestu, tak jsme poslední prezentace 
vynechali.  

Celá akce Zamykání sezóny 2022 byla tradičně vynikající, na své si přišli 
všichni, od nákupu rostlin, poslechu nádherných přednášek, ale hlavně povykládání 
si s kamarády. To nám v době kovidu chybělo. Přejeme pořadatelům, aby jim elán 
zůstal a my se mohli na Zamykání sezóny každým rokem podívat. Tak za rok znovu. 
 
 
 

Naši jubilanti 
Antonín Kupka - 75 let 
 

V září oslavil náš dlouholetý člen, pan Antonín Kupka 75 let. Tonda je pěstitel 
zimovzdorných kaktusů, ale především uznávaný skalničkář. Ve svých letech je stále 
aktivní sportovec, hraje tenis, jezdí lyžovat do hor apod. Dlouhá léta, než jsme se 
spojili, byl členem porubské kaktusářské organizace. Nyní dochází pravidelně na 
naše schůzky, zúčastňuje se kaktusářských akcí. Je vynikajícím pěstitelem od 
výsevů až po květu schopné kytičky. Kromě kaktusů množí i skalničky. Mezi 
skalničkáři je uznávaný jako jeden z nejlepších odborníků. Přejeme našemu 
jubilantovi do dalších ještě hodně elánu, kterým srší a dodává energii dalším členům. 
Toníku, jen tak dále. 
 

 
 

František Frýdl a Antonín Kupka při opékání špekáčků na zahradě 2017 
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Odešel Pavel Karkoška 
(29. 7. 1951 - 15. 9. 2022) 
 

 
 

          Pavel Karkoška při oslavě šedesátin, 2011 
 

 
 

přátelé z Německa ve sbírce Pavla Karkošky 2011 

V půlce září nás zastihla velmi 
smutná zpráva. Dne 15. 9. 2022 
nás nečekaně opustil pan Pavel 
Karkoška ve věku 71 let. Dlouhá 
léta byl předsedou orlovských 
kaktusářů. Kromě kaktusů, se 
věnoval pěstování sukulentů, 
zvláště novinek, kaudexů apod. 
Vynikající odborník, který měl 
kontakty na přední pěstitele 
sukulentních rostlin, s kterými 
spolupracoval. Zúčastnil se každé 
kaktusářské akce, kde jsme spolu 
promluvili co nového ap. Byl stále 
usměvavý, vynikající kamarád, 
který rád poradil jak na pěstování 
rostlin. Nejen kaktusáři z Orlové, 
ztrácí skvělého odborníka a 
organizátora, ale bude chybět 
všem, kteří Pavla znali. 

Čest jeho památce ! 
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Odešel RNDr. Jan Říha  
(18. 9. 1947 - 26. 9. 2022) 
 

Ještě jsem nedopsal vzpomínku na Pavla Karkošku a přišla další smutná 
zpráva. Do kaktusářského nebe odešla československá legenda RNDr. Jan Říha ve 
věku 75 let. Honza začal kaktusy pěstovat jako desetiletý kluk, učil se u známého 
kaktusáře Bohumila Rektoříka. O pár let později, v době maturity, už vlastnil skleník 
s kolekcí kaktusů zabírající více než 20 m2. Po maturitě složil zkoušky na fakultu 
přírodovědy UK, obor fyziologie rostlin. Při pobytu v Anglii navázal přátelské kontakty 
s profesorem G. Rowleyem a D. R. Huntem z Kew Gardens. V letech 1969 - 1970 
pracoval na diplomové práci při roční stáži na ostrově svobody - v Havaně na Kubě. 
V tuto dobu bylo dovezeno několik endemických kubánských endemitů. 
 

    
 

RNDr. Jan Říha na oslavě svých sedmdesátin a při předání ocenění Zlatý Alberto 2004 
 
 
 V roce 1977 vycestoval s Rudolfem Šubíkem na řadu cest do Mexika, Bolívie 
a Peru, kde čerpal náměty na knihy o kaktusech, např. (Říha & Šubík, Encyklopaedia 
of Cacti 1980, Říha & Šubík, Kaktusy v přírodě 1989, Říha & Šubík, Kaktusy a jak je 
pěstovat 2000, spoluúčast na knize prof. E. Hausteina, Kakteenführer 1983). Navíc 
psal články v domácích i zahraničních časopisech. Společně s Rudolfem Šubíkem 
vybudoval přátelské kontakty s Universitou v Heidelbergu, jmenovitě s profesory 
W. Rauhem a W. Barthlottem. Podobně měl vynikající kontakty s mexickou 
universitou UNAM, jmenovitě s H. Sánchez-Mejorada, Helia Bravo, L. Scheivar, D. B. 
Gold, E. Matuda aj. Honzu jsem několikrát navštívil, dokonce jsme u něj s Rudou 
Grymem spali. Byla to nezapomenutelná noc, na kterou budu ještě dlouho 
vzpomínat. Odešla legenda, která nám bude chybět. Jeho znalosti o rostlinách jsou 
ještě nedoceněné.          Čest jeho památce ! 



Informace 
 
--- 7. 11. 2022 – MUDr. Martin Švidrnoch: Chile 2022  
--- pátek 2. 12. 2022 – Mudr. Roman Staník: Brazílie 2022, restaurace Oáza 
 
--- 22. 10. 2022 - Klub kaktusářů Astrophytum Brno pořádá v sobotu tradiční 

sympozium na radnici v Lišni, ul. Jírova 2.  
 
--- 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 

 
 
 

Blíží se naše Mikulášská schůzka, která proběhne opět v pátek, dne 2. 12. 
2022. Doufejme, že tentokrát opravdu proběhne a že nic nezhatí náš plán. Po 
několika letech, kdy jsme kvůli kovidu neschůzovali, se znovu sejdeme, v restauraci 
Oáza. Abychom všechno zvládli, sejdeme se tradičně v 16. hodin. Gulášek je 
domluvený, přednáška domluvená, tentokrát opravdu přijede MUDr. Roman Staník 
s prezentací o Brazílii. Všichni se však těší na velkou tombolu. Chtěl bych poprosit 
všechny pěstitele, kteří věnují rostliny do tomboly, aby si je včas nachystali. Uděláte 
tak radost svým kamarádům, ale i sobě, když zjistíte, že se vám uvolnilo místo ve 
skleníku. Kdo nemá dostatek rostlin, může věnovat jiné, užitečné věci. Před léty jsme 
nabízeli v tombole např. jablka, slivovici, kus uzeného, knihy a další zajímavosti. 
Všem předem za dary děkujeme. Teď už nezbývá nic jiného, než se těšit. 
 
 
 
Adresy autorů: 
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz 
MUDr. Vladimír Plesník 
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Turbinicarpus alonsoi, Mexiko 
 

 
 

Mammillaria boolii, Mt. 1392, San Carlos, Sonora 


