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Titulní snímek představuje kvetoucí exemplář Oroya minima . Kulovité tělo 
pokryté sytě zelenou, lesklou pokožkou, se člení na masivní žebra, nesoucí na 
hranách protáhlé areoly se žlutohnědou plstí a hřebenovitě rozloženými, drápovitě 
silnými, hnědými trny. Temeno je korunováno kyticí dvoubarevných květů, jejichž 
spodní žlutá část přechází do karmínově rudých, lesklých okvětních lístků. Velmi 
působivá fotografie, která jistě vyvolá zájem o pěstování rodu Oroya. 

Názvem Epikaktusy  se dnes označují hybridy epifyticky rostoucích kaktusů. 
Mohou být mezidruhové i mezirodové. Do jejich křížení se může pustit každý, kde má 
dost trpělivosti a prostoru, v němž může pěstovat „vlastnoručně zplozené“ hybridy a 
vybírat z nich ty nejpodařenější. Autor si záměrně vybíral hybridy menšího vzrůstu, 
ale bohatě a krásně kvetoucí. Jeho hybrida „Tralla Fitti“ s oranžově červeným 
květem, tvarem zdánlivě připomínajícím květ epifyl, byla zaregistrována jako novinka 
Americkou společností pěstitelů epifyl – ESA (3 snímky různých epikaktusů). 

Namibie a Kapsko na jihu Afriky jsou pro sukulentáře totéž, co pro 
pravověrného kaktusáře třeba Mexiko. Roste tam více než 6000 druhů sukulentních 
rostlin, z nichž nejpočetnější je čeleď Mesembryanthemaceae . Právě tato oblast je 
považována za vývojové centrum čeledě kosmatcovitých, odkud se šířila na severněji 
položená území. Málo se však pamatuje na zdejší domorodce, žijící v podmínkách 
nedostatku vody (jen 70-350 mm vodních srážek za rok) a velmi sporé vegetace, 
využívané k obživě lidí, jejich zvířat (kozy, ovce) i jako zdroj paliva, nebo léčiv. 
Politické změny v Jižní Africe z roku 2000 vedly k převedení území o rozloze 15.000 
hektarů z majetku farmářů do vlastnictví místních obyvatel. Jejich velkou nadějí na 
zlepšení života mladé generace je využití přírodních krás pro rozvoj turistického 
průmyslu. Plánuje se budování turistických tras, naučných stezek, školí se průvodci 
turistů i ochránci přírody. 

Ke skutečně „zubatým“ sukulentům patří rod Aloe . Jejich měkké, dužnaté listy 
jsou na povrchu řídce či hustě posety zoubky různé velikosti v barvě bílé, nahnědlé 
až hnědočerné. Autor představuje slovem i fotografií několik výrazných, pěstitelsky 
zvláště zajímavých druhů. Aloe ciliaris má malé zoubky jen na okrajích listů. Mnohem 
známější, snadno pěstovatelná Aloe aristata má listy opatřené řadami bílých zoubků 
protažené do dlouhé špičky. Dále se zmiňuje o Aloe erinacea (údajně jedna 
z nejkrásnějších), Aloe humilis (drobná, modře ojíněné listy tvoří rosetu), Aloe 
plicatilis (má protistojné listy téměř bez zoubků a stromovitý růst), Aloe peglerae 
(vzácný, ohrožený endemit z nejsušších oblastí jižní Afriky, při nedostatku vláhy se 
listy stáčí do klubíčka), Aloe broomii (hojná ve střední Africe, tvoří velké růžice listů 
posázené výraznými hnědými zuby) atd. 

Bogner doplňuje svůj popis Peperomia polzii  z roku 2005 o dvě místa 
nalezišť v peruánském departmánu Huanuco, v údolí Rio Milo. Tento druh se 
vyznačuje silnými, masitými kořeny a hlavně nápadně sytě červeně zbarvenou 
spodní stranou sloupovitě uspořádaných masitých listů (3 fotografie). 

Coryphantha ottonis , získala jméno po německém botanikovi Christophu F. 
Ottovi, který žil 1783-1868. V roce 1838 byla prvně popsána jako Mammillaria 
ottonis. Má neodnožující, mírně válcovité tělo (až 12 cm vysoké při Ø 8 cm) s tmavě 
zelenou pokožkou a vpáčeným temenem s bílou vlnou. Široce kuželovité bradavky 
obvykle nesou na horní straně podélnou rýhu, v axilách s bílou vlnou jsou červená 



 

ústí nektarových žlázek. Na areolách bývá 8-12 krajních, paprsčitě postavených trnů, 
které jsou rovné, jehlovité, žlutobílé s hnědou špičkou, cca 1 cm dlouhé. Středních 
bývá zpravidla 1-3, jeden z nich delší, silnější, s náznakem háčku. Poupata vyrůstají 
v temeni, otevřený nevonící květ má Ø 5 cm, zevní plátky jsou načervenalé s bílými 
okraji, vnitřní jsou čistě bílé, prašníky i blizna jsou žluté. Roste téměř po celém 
Mexiku. Dobře se množí výsevy, malé semenáčky je třeba chránit před úpalem,  
starší rostliny jsou odolné. Vykvétají počátkem jara, v té době vyžadují vydatnou 
zálivku, slunce a teplo, s občasnými obdobími sucha. Zimovat suše při 8-12 °C. 
Popsáno bylo několik forem, jako slaběji vytrněná Coryphantha asterias, nebo 
naopak silněji vytrněná Coryphantha guerkeana (2 snímky). 

Pierrebraunia bahiensis  (synonymum je Arrojadoa bahiensis). Zpočátku 
kulovité tělo se postupně protahuje, v dospělosti je 30 cm vysoké a 8 cm široké, staré 
rostliny mohou být i přes metr vysoké a od báze odnožovat. Má 9-17 asi 10 mm 
vysokých žeber, na nichž jsou areoly se světlou vlnou, která na starších, splývajících 
areolách mizí. Jehlovité, hřebenovitě postavené trny jsou pružné, žlutavé až 
červenohnědé, ve stáří šedohnědé. Střední je jeden o délce cca 3 cm, krajních je 6-
11, bývají kratší, ale nejdelší má až 4 cm. Na tříletých a starších rostlinách vyrůstají 
okolo temene nápadné, úzce trubkovité květy o délce 3-4 cm při ø 8-10 mm, růžové 
barvy. Bílé okvětní lístky kontrastují s barvou trubky květu. Rostliny rozkvétají v noci, 
opylují je kolibříci. Pochází z brazilského pohoří Chapada Diamantina v centrální 
Bahii. Snadno se množí semeny i postranními odnožemi, dobře roste v minerálním 
substrátu, roubování není nutné, ale někdy uspíší květuschopnost. Potřebuje 
vydatnou zálivku až do října, v prosinci nasazuje poupata, v březnu kvete. Snáší 
zimní teploty do +5 °C (2 snímky). 

Sedmistránkový popis cestování po Čile  obsahuje řadu informací o změnách 
k lepšímu v zajištění blaha turistů, o klimatických poměrech a geografických 
charakteristikách tohoto státu, ale i konstatování, že počet druhů zde rostoucích 
kaktusů není tak velký, jako v jiných jiho a středoamerických státech. Přesto článek 
provází výborné snímky Eriosyce aurata (dvě rozdílné stanovištní formy),  Copiapoa 
cinerea (dvě formy), Copiapoa cinerascens (s modrošedou plstí v temeni), Copiapoa 
humilis (s velkým řepovitým kořenem), Copiapoa haseltoniana (skupiny čítají stovky 
hlav), Neoporteria subgibbosa (rostlina s 19 nádhernými květy v temeni), Neoporteria 
paucicostata (válcovité tělo se silnými, černými, vzhůru směřujícími trny), Eulychnia 
breviflora (v květu), Oreocereus variicolor, Browningia candelaris, Corryocactus 
brevistylus (podle autora nevzhledná, ale krásně kvetoucí kytka), pro zpestření ještě 
snímky žlutě kvetoucí Puya chilensis (květní stvol dosahuje výšky až 5 m) a červeně 
kvetoucího jmelí Tristerix aphyllus na cereusu, který bude po čase tímto parazitem 
zahuben. 

I zkušený kaktusář se dočká ve své sbírce různých překvapení. U. Schriefer 
popisuje a dokládá na fotografiích nečekané umístění květů Lophophora williamsii  
u starší, již několik let pravidelně kvetoucí rostliny. Mimo obvyklého růstu květu 
v temeni rostliny, se současně  objevily u jejího krčku další dva květy, které byly jen o 
málo menší. Jako další překvapení popisuje růst nové hlavičky v centru seříznutého 
roubu Ariocarpus fissuratus , ač by se dal čekat růst odnoží z postraních mamlí. 

Filatelisté se specializací na známky s motivy kaktusů mohou obohatit své 
alba o devět známek vydaných peruánskou poštou v letech 2001-4. Jsou na nich 
fotografie kvetoucích peruánských druhů, ale grafická úroveň známek je spíše 
neobvyká než hezká. 

Seriál doporučovaných rostlin pokračuje snímky a pokyny pro pěstování těchto 
druhů: Gymnocalycium mostii  (bylo popsáno před více než 100 lety, je oblíbené 



 

pro bohaté kvetení a pastelové barevné tóny květů. Pochází z argentinské Cordoby. 
Vyžaduje minerální substrát, v létě opakovanou vydatnější zálivku a ochranu před 
přímým sluncem. Zimovat suše při 6-8 °C); Mammillaria saboe  subsp.  roczekii  
(nalezena a popsána 2003 B. Roczekem. Proti typu má mohutnější tělo a mimořádně 
velké květy. Pochází z oblasti Canatlan v Durangu. Je choulostivá na trvalejší vlhko, 
nutno pěstovat v propustném, čistě minerální substrátu, hodně slunce a pod sklem. 
Zimovat při 10 °C v naprostém suchu. Množí se výsevem a roubo váním odnoží); 
Andromischus cristatus var. zeyheri  (patří mezi tlusticovité, rostoucí na západě 
Kapska v Jižní Africe. Nápadné jsou zvlněné okraje listů. Dobře roste v písčitých 
substrátech. V létě opakovaná bohatá zálivka, umístit pod sklo na výsluní. V zimě 
teplota 6-8 °C a opatrná, slabá zálivka aby listy ú plně neseschly. Množí se listovými 
řízky). 
 
MUDr. Vladimír Plesník 
 
 
 

Poznámkový blok: Argentina 2008 – 1. 
KL deník z velkého vandru 3.11. – 16.12.2008 
 

Před koncem roku 2008 jsem se vydal na svou druhou cestu po Argentině. 
Tentokrát jsme vyrazili společně se svou ženou Dankou, jakoby na „dovolenou“. 
Další dva spolucestující byli manželé Petra a Martin Tvrdíkovi, s Martinem jsme byli 
spolu už v roce 2007, na mé první cestě. Tentokrát jsme vyrazili v době, abychom 
viděli rostliny kvést, bohužel z druhé stránky, semena nebyla ještě zralá. Předkládám 
deník, jak jsem jej psal v průběhu cesty bez jakýchkoliv úprav. 
 
4.11.2008 - úterý 

Nejhorší z celé cesty za kaktusy je přelet letadlem do Argentiny. Tentokrát 
jsme dvakrát přestupovali, ve Frankfurtu a v Sao Paulo. Musí se však vše vydržet, i 
celonoční přelet přes Atlantik. Přežil jsem. V Buenos Aires jsme přistáli asi v 10.30 
hodin. Než jsme prošli celým odbavením, uběhlo více jak dvě hodiny a byla téměř 
jedna hodina odpoledne, kdy jsme měli sjednané na letišti půjčení auta. V Argentině 
má každý čas a nikam nespěchá, tak tomu bylo i tentokrát, kdy zástupci půjčovny 
ABC Autocard přišli kolem 13.30 hodin. Pak už šlo všechno podle plánu. Překvapení 
nás čekalo v podobě úplně nového auta Citroen Berlingo červené barvy. Navrhnul 
jsem, abychom mu tentokrát říkali důvěrně „Beruška“, nablýskaná červená barva 
k tomu jen napovídala. Danka říkala, že kdybych dal na střechu pár kravinců, tak 
bych to měl i s puntíkama, ale takovou radost jsem jí neudělal. Nakoupili jsme 
proviant, vodu, načerpali plnou nádrž a sháněli dlouze vařič s plynovou bombou. 
S vařičem je zde vždycky problém, buď mají vařič a není bomba, nebo mají vše, ale 
bez plynu. Doplnění bomby nám zabralo další hodinu. Konečně jsme v 17.30 hodin 
vyrazili směr jih – k městečku AZUL. Najeli jsme přes 200 km, když se sluníčko 
rychle blížilo k obzoru. V těchto místech po západu slunce bývá brzy tma a tak jsme 
hledali první vhodnou příležitost k nocování. Odbočili jsme z hlavní cesty RUTA 3 na 
ROSAS, po prašné cestě asi 3 km jsme se zeptali u estancie, jestli zde můžeme 
přespat u cesty. Usměvavý gaučo zpočátku pořádně nevěděl, co chceme, ale 
nakonec pochopil a šel se zeptat své ženy, která nám dala svolení. Dokonce se 
přišla na nás podívat, vždyť takové exoty dlouho asi neviděla. Vyjeli jsme před bránu 



 

a postavili stany. Už za tmy jsme si uvařili bramborovou polévku. Majitelé se přišli na 
nás podívat k cestě a pozvali nás na skleničku, to jsme však zdvořile odmítli, museli 
jsme dohnat spaní, které v letadle nebylo zrovna nejlepší. Kolem projelo několik aut, 
většinou s rodinnými příslušníky našeho „souseda“, ale i policajti, kteří vždy zastaví a 
ptají se, co zde děláme. Vše proběhlo bez problému, s úsměvem na tváři a podáním 
ruky se loučí. Objevuje se stále více hvězd, jen svítící měsíc ruší pohled na hvězdy. 
V dáli za námi se blýská, ale k nám to nepřišlo. Místní znalci tvrdí, že déšť přichází 
jen z druhé strany, že pršelo zrovna včera, bohužel to nebylo vůbec znát – vše bylo 
suché. Jižní kříž se objevil později, jdeme brzy spát. 
 
5.11.2008 - středa    

Vstávám brzy za svítání a fotím vycházející slunce. Vaříme kafíčko, balíme 
věci a vyjíždíme na první lokalitu. Ještě před odjezdem přichází gaučo a pouští děti 
do školy. Ti odjíždí na čtyřkolce, starší, asi 12letý řídí, vzadu sedí mladší, asi 9letý. 
Za chvíli projíždí na koni další malý klučina – škola začíná. To se líbí Dance, ta do 
školy už nemusí nebo se možná chtěla jen podívat, kde tam parkují koně. Projíždíme 
AZUL, odbočujeme na SIERRA BAYES. Při prvním průzkumu nejsme úspěšní – 
žádné gymno. Popojíždíme kousek dále, objevují se Notocactus submammulosus, 
opuncie s krátkými trny asi Opuntia salagria a spoustou krásných kvetoucích 
rostlinek – skalniček (Oxalis hispidula, Glandularia platensis, Trifurcia lahue, nějaká 
drobná Ipomea, dva druhy cibulovin a další). Jedeme za vesnici a hned na rozcestí 
po obou stranách roste Gymnocalycium schroederiana var. bayense, Notocactus 
submammulosus, Wigginsia sessiliflora, stejná opuncie jako posledně a další 
skalničky. Jedna lokalita stačí, vracíme se zpět na hlavní cestu. Zajíždíme na pumpu 
YPE na kafe a přesunujeme se na SIERRA VENTANA. Bohužel jsme nenabrali 
naftu, cesta je poměrně dlouhá, žádný baráček, natož čerpací stanice. Ručička 
zasahuje do červeného políčka, přesto zastavujeme zmapovat jeden kopec. Všude 
roste Wigginsia sessiliflora, sem tam Notocactus submammulosus. Pohoří se 
jmenuje SIERRA TUNAS. Teprve teď vjíždíme do SIERRA VENTANA. Další 
náhodná lokalita nepřináší nic z gymen, jen Wigginsia sessiliflora, ale nádherná 
krajina vše vynahradí, nachází se zde turistická oblast s Národním parkem. Je tu 
plno restaurací a lákadla na ubytování. Zajeli jsme do města TOURNQUIST dobrat 
naftu, mají zde však limit, mohli nám dát jen za 100 peso, je to jen asi ¾ nádrže. 
Vracíme se za město hledat Gymnocalycium gibbosum. Nikdo neví kde je CERRO 
TOURNQUIST, nakonec se nás ujal nějaký domorodec – cyklista. Dokonce se za 
námi přijel za chvíli podívat na lokalitu. S Martinem jsme šli na obhlídku místa, 
nacházíme kvetoucí Gymnocalycium gibbosum i Notocactus submammulosus. Holky 
zůstaly u auta, za chvíli přijel cyklista a po domluvě šli na křížovou cestu, která byla 
vidět nedaleko. Při focení vrhalo sluníčko dlouhé stíny, což byl signál k hledání 
ubytování. Nedaleko bylo balnearium, kde jsme zajeli a rozbalili tábořiště. Foukal 
poměrně silný vítr, ale za tmy se uklidnil. Provedli jsme osobní hygienu a uvařili 
houbovou polévku, dali po kalíšku a šli spát. V noci se zvedl silný vítr, který 
intenzivně cloumal stany, až jsme si mysleli, že nám je zboří. Ale nás nic nezlomí. 
 
6.11.2008 - čtvrtek  

Vítr přinesl ochlazení, ráno bylo poměrně zima. Vaříme kafíčko, balíme a 
jedeme dokoupit jídlo a vodu. Po výjezdu z města objevujeme první benzinku ACA 
společně s YPE. Potvrzuje se loňská informace, že ACA přechází pod YPE. Zde 
však ACA provozovala ubytování v pěkném hotelu. Zastavujeme a ptáme se na 
mapy, bohužel staré mapy provincií už nemají a nové nejsou tak podrobné. Mají však 



 

nový Atlas 2008 – 2009, tak si jej kupuji. Je zde spousta zajímavých informací 
s turistickými atrakcemi po celé Argentině. Dáme si malou svačinku a jedeme dál. Na 
hranicích provincií nás čeká běžná kontrola, nesmí se převážet ovoce, zelenina, 
maso apod. Pak již pokračujeme po RUTA 22 dále na LA ADELA. Odbočujeme 
vpravo na RUTA 154 a zastavujeme u patníku číslo 133, který uvádí Jarda 
Procházka na své cestě v roce 1992. Prošli jsme vše důkladně po obou stranách 
cesty, ale žádné gymno jsme nenašli. Jedem si spravit náladu dobrým kafíčkem a 
pokračujeme dále na jih směr SAN ANTONIO OESTE. Teplota ve stínu 33°C na 
slunku, horko jako prase. Blížíme se k městu GENERAL CONESA, zastavujeme asi 
10 km před městem, kde jsou kamenité hrboly. Martin jako první hlásí kvetoucí 
Gymnocalycium gibbosum var. brachypetallum. Prakticky je to dnes jediný nález, ale 
máme najeto už hodně kilometrů. Vyrážíme do přístavního města SAN ANTONIO 
OESTO, podívat se na oceán. Foukal silný vítr a písek létal všude, za chvíli jsme ho 
měli plné auto. Okamžitě jsem zavrhnul spaní na pobřeží, asi bychom se probudili 
zaváti pískem. Okoupali jsme se v Atlantiku, alespoň někteří, voda byla poměrně 
studená, ale co bychom neudělali pro hygienu. Vyrazili jsme dále na jih. Odbočili 
jsme z hlavní cesty na prašnou cestu směr ARROYO  LOS  BERROS. Po chvíli jsme 
našli pěkné místo na stanování, tak jsme to zapíchli. Vítr přestal foukat a pomalu se 
začalo stmívat. Tradiční polévka a čau čau do hajan. 
 
7.11.2008 - pátek   

Noc byla teplejší než včera, ráno bylo pod mrakem, vstáváme s Martinem 
ještě za šera, slyšel mě, jak se tiše plížím zkoumat lokalitu. Rychle se rozednívá, 
jdeme vařit kafíčko. Stany jsou suché, tak vyrážíme brzy na další cestu. Zastavujeme 
asi 5 km před MINAS GEOTECNICOS, kde objevuji první Maihueniopsis darwinii. Za 
chvíli Petra hlásí objev prvního kvetoucího Austrocactus patagonicus. Popojíždíme 
kousek dále asi 1 km před vesnici a nalézáme první Gymnocalycium gibbosum var. 
chubutense. Pak se přesunujeme asi 2 km před ARROYO  LOS  BERROS, kde je 
podobná vegetace, ale nacházíme také první Pterocactus australis. Na této lokalitě 
jsme gymna neviděli, jen jedno suché, vykopnuté ze země. Asi se velmi dobře mezi 
kameny maskují. Ve vesnici odbočujeme na jih do další vesnice ARROYO  DE  LA  
VENTANA. Zastavujeme někde uprostřed, nacházíme všude stejnou vegetaci, není 
však nějak početná, rostliny se musí hledat jako houby po dešti. Po příchodu Danka 
ukazuje fotky Maihuenia patagonica, kterou objevila, nikdo další je neviděl. 
Zastavujeme asi na 35 km mezi ARROYO  DE  LA  VENTANA a SIERRA  GRANDE,  
kde jsme viděli na kopečku lamu. Nacházíme Gymnocalycium gibbosum var. 
chubutense (nějaká anomálie s přechodem na brachypetallum) a několik Pterocactus 
australis s 2 plody. Jdu fotit kaktusy a nevzal jsem si z nabíječky baterie, tak se 
musím vracet, nic se neděje, skleróza nebolí, ale člověk se nachodí. Po chvíli se 
vracíme zpět na asfaltovou cestu, už toho prachu je plné auto, plné oči a zaprášená 
všechna zavazadla. Chtěl jsem udělat odbočku k oceánu, kde roste Gymnocalycium 
chubutense, Pterocactus valentinii, Austrocactus patagonicus nebo Maihuenia 
patagonica, ale kvůli garančního servisu u nového auta, musíme zajet do většího 
města PUERTO  MADRYN do servisu Citroen. „Beruška“ bude kontrolu potřebovat. 
Je pátek odpoledne, v sobotu a neděli tam taky vůbec nemusí být. Stejné rostliny 
však rostou i na poloostrově FENINSULA VALDES. Přejíždíme hranice do poslední 
nejnižší provincie, kterou jsme si naplánovali navštívit – provincie CHUBUT. Tradiční 
kontrola probíhá jako vždy bez problémů a s úsměvem, pak už pokračujeme zase 
dále na jih. Stále více se zatahuje, je dost oblačno, ale neprší, teplota klesla na 26°C. 
V PUERTO MADRYN nám sdělili, že nejbližší servis pro naši „Berušku“ je až v městě 



 

TRELEW. Vracíme se na hlavní cestu a jedeme opět na jih. Fouká strašně silný vítr, 
kolem cesty dělají novou cestu a auta zvedají nepříjemný prach. Často není vůbec 
nic vidět, podobně jako u nás v zimě v husté vánici. Přijíždíme do města TRELEW a 
hledáme ubytování. Petra bez problémů podle průvodce vyhledala levný hotel 
RIVADIVA a také jej brzy nacházíme. Bereme to na dvě noci. Konečně dobrá sprcha 
a jdeme do města na večeři. Jdeme do parillady, kde nás ochotně obsluhují, asi 
proto, že jsme tam sami. Zde začínají vařit poměrně pozdě, za chvíli se však 
hospoda zaplňuje. Dáváme si biftek a Danka kuře + přílohy se zeleniny, na zapití 
červené vínečko. Procházíme se večerními ulicemi, když si Martin vzpomene, že v 
hospodě zapomněl batoh. To byl rychlý běh zpět, možná by udělal i limit na OH. 
Zpátky se vrací usměvavý, takže vše OK. Koupil jsem dvě knížky o rostlinách 
Argentiny. Přicházím na pokoj a okamžitě upadám do stavu spánku. 
 
8.11.2008 - sobota   

Na 9 hodin jsme domluveni v servisu, takže snídani máme objednanou na 
7.30 hodin. U servisu jsme krátce před devátou. Danka dostává rychlý průjem, ale ve 
městě je problém, kde zajít na záchod. Zajíždíme na méně frekventované místo, 
rychle udělat potřebu a také rychle ujet. Pak už žádné problémy neměla. Servis je už 
otevřený, zajíždíme dovnitř a hned nám berou auto na stojan. Jak řekli při přebírání, 
bylo auto za 40 minut hotové. Konečně vyjíždíme do muzea paleontologie, podívat 
se na fosílie dinosaurů. Jsou zde vystaveny kopie, ale i originály. Fotím si vše, co se 
dá. V suvenýrech mají spoustu zajímavých věcí týkajících se dinosaurů, ale i jiné. 
Kupuji si velmi dobrou knížku o rostlinách Patagonských And, tzn. většinou skalniček. 
Pak už vyrážíme směr RAWSON na další lokalitu. Přejíždíme přes město do 
rekreačního městečka PLAYA UNION. Děláme pár obrázků na Atlantik, pojíme a 
směřujeme za dalším cílem. Dali jsme se doprava, přijíždíme k řece RIO CHUBUT, 
která se nedá přejet a most je daleko. Poohlédneme se po okolí, nacházíme jen 
Maihueniopsis darwinii. Přejíždíme zpět městečko na druhou stranu a jedeme kousek 
dále. Vyrážíme na lov, tentokrát je velmi úspěšný. Nacházíme velké trsy Maihuenia 
patagonica ve dvou, možná i třech formách. Dvě jsou si dosti podobné s červenými 
trny, jedna je robustnější a druhá trochu menší a s kratšími trny. I barva květu byla u 
obou forem trochu jiná. Tyto formy lze však považovat za jediný druh. Poslední forma 
byla zcela jiná, trny svítili do zlatova, takže tato žlutá forma vypadala úplně jinak. 
Samozřejmě zde rostl Maihueniopsis darwinii, ale zvláště vynikalo Gymnocalycium 
gibbosum var. chubutense, které kvetly a některé dosahovaly průměru až 17 cm. 
Bylo jich zde poměrně hodně. Na závěr jsme se jeli podívat před městečko GAIMAN, 
všude rostl Maihueniopsis darwinii a někde Austrocactus patagonicus s hnědými trny. 
Gymna jsme bohužel nenašli, dobře se maskovaly. Zajíždíme do hotelu, jdeme na 
večeři a spát. Dnes byl velmi úspěšný den i když jsme nenašli Pterocactus australis, 
který by se zde měl všude vyskytovat. 
 
9.11.2008 - neděle  

Je neděle a snídani nám chtějí dát  až v 9 hodin. Rušíme ji. Vstáváme brzy, 
balíme věci a v 7. hodin vyrážíme směr PENINSULA  VALDES. V  PUERTO  
MADRYN odbočujeme na PUNTA LOMA, kde je přírodní rezervace a nádherná 
krajina. Při krátké prohlídce lokality jsme nic nenašli, tak jedeme dál. Při vstupu na 
poloostrov se platí do rezervace 45 argentinských peso na osobu. V přítulném 
turistickém městečku PUERTO  PIRAMIDES jsme nakoupili trika, odznaky, dali si 
kafíčko a pokračovali zpět na okruh kolem poloostrova. Za městem odbočujeme na 
PUNTA DELGADO, jedeme širokou, prašnou cestou, vyprahlou krajinou na východ. 



 

Po cestě vidíme v dáli pasoucí se lamy. Zastavujeme na výhlídce SALINAS 
GRANDES, dáme si něco k snědku a provádíme krátkou prohlídku. Pořád jezdí 
nějaká auta, jedno zastavuje u Martina a řidič mu říká, že nesmí chodit z cesty do 
buše, jinak, že to bude muset nahlásit. Později jsme zjistili, že to byl jeden ze správců 
rezervace. Bohužel Martin nestačil nafotit ani gymno, u kterého stál a chystal se jej 
blýsknout, takže z této lokality nemáme snímky, jen pár všeobecně řečených 
„tefráků", samozřejmě myšleno Maihueniopsis darwinii. Projíždíme kolem SALINA 
CHICA, která je o něco menší než ta první. Po cestě vidíme pštrosí rodinku, stačíme 
udělat pár fotek a pokračujeme dál. Místní zde chovají poměrně hodně ovcí, jsou zde 
celá stáda, sem tam se mezi objeví nějaká lama. Vyhlídku pro veřejnost: PUNTA 
DELGADA najdete na souřadnicích S42 46.238 W63 38.956 v nadmořské výšce 44 
metrů, kde se nachází výskyt rypouše sloního. Po předešlé zkušenosti jsme kaktusy 
nesledovali, všude mají nastavené kamery a za vyhrazená místa se nesmí chodit, jak 
upozorňují nastavěné informační tabule. Fotil jsem ještěrky, které zde všude podíhali. 
Zastavujeme po pár kilometrech na další vyhlídce ESTANCIA LA ELVIRA, kde je 
hotel, infocentrum a vyhlídka s velkými dalekohledy. Dole na pláži se opět placatí 
rypouši. Na zastávce CALETA VALDES (S42 27.679 W63 36.728 – 6 m), jen kousek 
od vody jsme pozorovali tučňáky magellánské. Byli celkem blízko, některé přímo na 
vyhlídce. Pokračovali jsme dále do PUNTA NORTE na severní výběžek, kde byli 
opět rypouši sloní. Při odchodu zpět jsme přímo na parkovišti vyfotili pásovce, skvělý 
závěr dne. Jen plný autobus turistů nehleděl na pásovce a hulákal jak na lesy. Po 
cestě zpět do PUERTA PIRAMIDES nás provázelo stádečko lam. Udělali jsme velmi 
pěkné záběry. V PUERTO MADRYN jsme nabrali naftu, bohužel jsme nenašli 
odbočku na RUTA 4, protože tam stavěli dálnici. Zajeli jsme si přes 150 km až do 
TRELEW a potom po cestě RUTA 8 směr TELSEN. Asi po 20 km jsme zastavili na 
nocování, už se pomalu stmívalo. Postavili jsme stany, uvařili polévku, tentokrát 
česnekovou, vaření se ujala Petra. 
 
10.11.2008 - pond ělí   

Budíček za východu slunce, ranní kafíčko a zběžná prohlídka místa. Rostly 
zde Maihueniopsis darwinii s poupaty, dokonce některé začínaly kvést. Dále zde  
byly Austrocactus patagonicus, ale viděl jsem jen suché, vykopnuté rostliny. Nevím, 
proč bývají tyto rostliny vykopnuté a kdo to může dělat, faktem zůstává, že jich bylo 
zničeno poměrně hodně. Na plotě visí kostra pštrosa a vedle je ještě další nějaká 
kostřička. Vše fotíme a vyrážíme dále za kaktusovým dobrodružstvím. Jedeme 
prašnou cestou, prach se dostává všude do auta, místy se nedá ani dýchat – je to 
horší než na šachtě. Zastavujeme u SIERRA  CHATA a rozdělujeme se, já jdu vlevo 
a Martin vpravo. Vylézám na skalnatý vrchol. Pod vrchem a nahoře, roste Maihuenia 
patagonica, Austrocactus patagonicus, Maihueniopsis darwinii a Gymnocalycium 
chubutense. Našel jsem jen dvě gymna, z nichž jedno bylo nějaké shnilé. Všichni už 
přešlapují u auta, tak dále nehledám, ale pro jistotu jsem jedno na ukázku vyhrabal 
pro Martina. Když to viděl, tak jsme šli na kopec znovu, ale už jsme žádné gymna 
nenašli. Pojíždíme za vesnici, fotíme SALINAS a červeně opraporkované hroby 
místních gaučů. V městečku TELSEN jsme nakoupili jídlo a nabrali naftu. Kousek za 
městem roste Maihueniopsis darwinii, ale hlavně Austrocactus bertinii (dusenii) se 
žlutými i červenými trny. Je jich zde poměrně hodně, jsou až 25 cm vysoké, většinou 
po odkvětu, ale bez zralých plodů. Za TELSENEM fotíme velké množství Maihuenia 
patagonica ve dvou formách žluté i bílé trny. Po celé cestě je jich plno, stejně jako 
Maihueniopsis darwinii. Najednou Martin brzdí a kličkuje po silnici, málem přejel 
pásovce. Vše dobře dopadlo, byl jen omráčen a brzy se vzpamatoval. Nafilmovali 



 

jsme, jak si hrabe díru, i zde všude rostly maihuenie. Dále jsme viděli lamy a pštrosy 
a volně puštěné koně. Dnes máme štěstí na pásovce, o kousek dále zastavujeme na 
focení zelených kopců Azorella a vidíme dalšího. Maihuenia roste všude i za 
městečkem GAN GAN, žlutě i červeně vytrněné. Jedeme dál na PASO DEL SAPO, 
kde hledáme nocleh. Na chvíli se zastavujeme, kde se na okolních kopečcích 
nachází úplně jiná flora, spousta nádherných skalniček, ale i jinak vytrněný 
Maihueniopsis darwinii. Za chvíli však zajíždíme dále, kde jsme našli vhodné místo 
ke kempování asi 31 km od RASO DEL SAPO. Tradiční večerní rituál: stavění stanů, 
vaření polévky a šupky, hupky do pelechu. V noci svítil intenzivně úplněk, říkám, že 
bude asi kosa, vše se vyplnilo. Byla zima, která mě v noci několikrát probudila. 
Danka už nevěděla, co si má na sebe ještě obléci. Loni bylo i v noci poměrně teplo a 
tak jsem vzal letos lehčí spacáky, čímž jsem udělal velkou chybu. 
 
11.11.2008 - úterý    

Ráno, při svítání bylo na teploměru jen 4ºC, nedivím se, že nám bylo v noci 
zima. Sluníčko však teplotu rychle tlačí nahoru. Děláme pár obrázků v místě noclehu 
(S42 36.166 W69 43.706), kde je nadmorská výška už 519 m. Projíždíme nádhernou 
krajinou, co chvíli stojíme a fotíme krajinu, je to prostě skvělé. Objevuje se řeka RIO 
CHUBUT, tekoucí pod horama. V PASO DEL SAPO přejíždíme jediný most přes 
řeku a pokračujeme opět na západ k horám. Stavíme ještě jednou u řeky, kde rostou 
velké trsy kvetoucích Maihueniopsis darwinii. Celý úsek co projíždíme je prostě 
nádherný, vpravo řeka, vlevo za řekou samé skály. Zastavujeme na krátkou obhlídku 
terénu u PIEDRA PARÁDA, nacházíme opět jen dvě formy Maihueniopsis darwinii. 
Za touto vyhlídkou se krajina začíná měnit, skály zůstávají za námi a začíná 
pahorkatina. Za chvíli se před námi v dáli objevuje panorama zasněžených hor. 
Vypadá to velmi pěkně, ale Danka má strach, že bude opět mrznout. V městečku 
GUALJAINA nakupujeme jídlo, vodu na oběd a jedeme to do přírody zlikvidovat. 
Zastavujeme za výletním městečkem u řeky RIO LEPÁ, pojíme a jdeme se koupat. 
Voda studená jako prase, tekoucí ze zasněžených hor, které jsou vidět v pozadí. 
Přežil jsem, hygiena však byla už potřebná. Teď opět vzhůru do And. Zastavujeme 
asi 20 km dále prozkoumat lokalitu. Kvete Maihuenia patagonica a konečně jsem 
zase objevil Pterocactus reticulatus s poupaty. Opět přes cestu přeběhl pásovec. Asi 
30 km před ESQUEL informuje cedule práce na silnici. Objeví se pracovní budky a 
najednou vedle naší prašné cesty je postavena úplně nová asfaltová silnice. O 
kousek dále však končí, ale je rozestavěná. Ve městě ESQUEL se ptáme na 
muzeum NAHUAL PAN. Při policejní kontrole se policajt strašně diví, proč tam 
chceme jet, posléze jsme se mu ani nedivili. Na kolejích stála jedna stará lokomotiva 
a nikde nic. Jedeme zpátky přes město, do Národního parku LOS ALERCES. Vede 
zde pěkná asfaltka, ale dlouho jsme se neradovali, asi po 10 km byla cesta uzavřená 
jako neprůjezdná. Vracíme se zpět a jedeme objížďkou na TRAVELIN. Opět 
nádherná asfaltová cesta. TRAVELIN je prakticky nejjižnější místo na západní straně 
Argentiny, kde jsme plánovali cestu. Z města jsme najeli na prašnou cestu RUTA 71. 
Později najela na asfaltku, po které jsme nepřijeli. Hledáme vhodné nocování. 
Projíždíme nádhernou krajinou, ale nikde není vhodná odbočka. Přijíždíme k vjezdu 
do Národního parku ALERCES kde u cesty nabízejí ubytování a domácí stravu 
napsanou na tabuli. Martin se jde zeptat, jestli si můžeme na zahradě postavit stany. 
Zcela bez problému, prý kdekoliv na zahradě a gaučo se ptá něco o jídle. Stavíme 
stany a za chvíli se s námi přicházejí pozdravit další příbuzní. Mluví něco o opékání a 
tak se necháme překvapit. Chvíli diskutujeme, přichází mladý asi 35letý domorodec a 
zve nás dovnitř do domu. Tam už se sešla snad celá rodina z okolí, asi to musí být 



 

velká událost vidět Čechy v Argentině. Zvou nás ke stolu, všichni se představí, člověk 
si je ani všechny nezapamatoval. Byli tam kromě zmíněného mladého Luise, jeho 
rodiče a několik strýců a tetiček. Nosí na stůl brambory, salzu, nějakou pastu, chleba, 
pivo, víno, ale především opečené vnitřnosti jako specialitu podniku (srdce, játra, 
střeva, býčí koule atd.). Musím říci, že to bylo opravdu velmi dobré. Přinesl jsem 
ochutnat naši slivovici, byli z toho trochu vedle, ale moc jim to asi nechutnalo, protože 
víc nechtěli, jen kulaťoučký strejda nikdy neodmítnul. Po večeři vzal otec kytaru, 
kterou měl pověšenou na stěně, naladil a začal hrát. Hned se k němu se zpěvem 
přidal syn Luis, který opravdu nádherně zpíval. Později z něj vylezlo, že zde vede 
národopisný soubor, kde všichni zpívají. Nakonec věnoval Petře jedno jeho CD 
s nahranými písněmi z lidových argentinských provincií. Velice zasvěceně dovedl o 
hudbě vyprávět. Celý večer byl fantastický, písně mi v hlavě znějí ještě teď. Po 
půlnoci jsme udělali společné foto a šli spát. 
 
12.11.2008 - středa    

Ráno pod horama bývá vždy chladné, obzvláště, je-li na horách ještě hodně 
sněhu. Pohled na teploměr nezklamal, bylo 3,5°C, dost čerstvo a pořádná kosa. 
Ještě že jsme se na spaní pořádně oblékli. Vzali jsme na sebe snad všechno, co 
jsme měli sebou. Danka říkala, že jsem sliboval teplé noční výhledy na rozzářenou 
hvězdnou oblohu. Kdo však mohl tušit, že měsíc bude v úplňku a v noci skoro nula. 
Vstáváme později, kolem 7.30 hodin balíme a sušíme stany, s Luisem jdeme 
k veterináři, projdeme jeho ranch, zapózujeme na koni a hned je poledne. Loučíme 
se a vyrážíme do NP ALERCES. Vjíždíme na prašnou cestu, ale za chvíli začínají 
fantastické výhledy na jezera, které je třeba nafotit. Kousek za vyhlídkou rostla na 
břehu jezera nádherná zemní, krásně žlutě kvetoucí orchidej Gavilea odoratissima, 
vysoká 50-70 cm (S42 53.007 W71 35.791 - nadmořská výška 616 m). Kvetl zde 
také zajímavý keř Embothrium coccineum s červenými květy, které jsou tenké a 
dlouhé, kvetou na konci větví, patřící do čeledi Proteaceae. Při pohledu na jezero a 
hory, bychom mohli stát a fotit každou chvíli, bohužel čas je neúprosný. Po výjezdu 
z NP nakupujeme ve vesnici CHOLILA jídlo a o kousek dále stavíme u řeky, kde 
jíme. Když voda, tak hygiena a frčíme dál. Je 15.30 hodin a teplota 27°C, obloha jak 
vymetená, už by to chtělo zas nějakou lokalitu, dnes ještě nic nebylo. Sjíždíme k SAN 
CARLOS  DE  BARILOCHE, kde hledáme nocování. Spíme u řeky. Na kopečku 
rostou opět žlutě kvetoucí orchideje, tentokrát trochu menší Chloraea alpina. 
 
13.11.2008 - čtvrtek   

Večer vál slabý teplý vánek, avšak ráno byl opět studený, přímo až ledový vítr. 
Teplota ráno byla v autě 2°C, ale venku ležela nádoba s vodou, na které byl  led. 
Danka mě málem proklínala. Projíždíme po asfaltové cestě kolem NP NAHUEL 
HUAPI, zastavujeme v turistickém městečku VILLA ANGOSTURA, podíváme se po 
suvenýrech. Nakonec si kupujeme teplé oboustranné bundy s nápisem Patagonia. 
Odbočujeme z hlavní cesty na CHILE na prašnou cestu, u jezera se jdeme okoupat. 
Poslední NP který chceme navštívit, je NP LANIN, kde roste Araucaria araucana. 
Jedeme směr z JUNIN DE LOS ANDES, odbočka vlevo na VOLCAN LANÍN. Už po 
cestě se objevují ojediněle velké stromy, nakonec projíždíme celé háje. Jedem však 
až k informačnímu středisku, které však bylo zavřeno. Blíží se večer a sluníčko dělá 
dlouhé stíny, fotky asi nebudou to pravé ořechové. Nemůžeme se nabažit pohledy na 
lesy, opět zde rostou orchideje Chloraea alpina společně s velkokvětými sasankami 
Anemone multifida. Nakonec zajíždíme hledat nocleh. Jedeme asi 5 km za křižovatku 
a až za šera stavíme stany. Tento den jsme žádné kaktusy nenašli, ale ani jsme je 



 

vlastně nehledali. Projížděli jsme celý den několika národními parky, viděli jsme 
nádherné scenérie velkých jezer a nad nimi zasněžené vrcholky hor. Sem tam jsme 
se podívali na zajímavé rostliny a vše zdokumentovali. Fantazie. 
 
14.11.2008 - pátek   

Ráno je polojasno, sem tam mráček a teplota 8°C i když jsme ve výšce asi 
1130 m. Ranní prohlídka lokality nabízí skalničky, ale především Austrocactus bertinii 
se žlutými trny. O kousek dále nad RIO ALUMINE fotím i kvetoucí trsy. Jedeme 
kolem řeky, dvakrát přejíždíme most, stále po prašných cestách, z městečka RAHUÉ 
vede asfaltka až za ALUMINE. Pořád jedeme kolem cesty, v městě opět nemají 
naftu, tak jedeme dál. Objevuje se Maihuenia poeppigii a na další zastávce znovu 
dokonce Araucaria araucana. Stále nemůžeme najít violky. U LONCO LUAN je velké 
jezero a všude kolem rostou araukarie. Kolem ALUMINE ve vyšších polohách nad 
1400 m kvetlo několik zajímavých skalniček jako Viola maulata, Calandrinia affinis, 
Oxalis adanophylla, Oreopolus glacialis, Saxifraga magellanica, Quinchamalium 
chilense, Chuquiraga aurea apod. Celou dobu foukal studený ledový vítr, dokonce 
jsme projížděli místem, kde byl sníh docela blízko cesty a všude kvetly malé 
rostlinky. Zajíždíme na lokalitu, kde mají růst „brokolice“ Junellia patagonica. Je jich 
tam všude dost, fotíme je spolu s Pterocactus sp. žlutohnědé květy. Ani nahoře jsem 
nenašel žádný tefrák, což mě velice štve. Také mě mrzí, že jsem neviděl růžice 
violek, které kolem ALUMINE mají růst. Sjíždíme do města nabrat naftu, opět nemají, 
už je to ohrožené. Jedeme vzít naftu do ZAPALY. Konečně máme plno a hurá znovu 
na lokality. Jelikož se blíží večer, musíme opět hledat nocování. Končíme na 
rozlehlých pláních, fouká ledový vítr, už jsem celý zkřehlý. Stavíme stany, uvaříme 
polévku a hupky do stanu. 
 
15.11.2008 - sobota     

Ráno vstáváme do mrazivého dne, teploměr v autě ukazuje -1°C. sluní čko 
však hřeje a teplota jde rychle nahoru. Po tradiční polévce vyrážíme směr BAJADA 
DEL AGRIA, zastavujeme, už je 16°C, objevujeme pter okaktusy, ale nekvetou. 
Společně se zde objevují malé a 1 m vysoké keře Podocarpus sp. Martin našel na 
náspu u cesty zkamenělého rozbitého Amonita – loděnka. To by byla velká rarita 
přivézt to domů, ale riskovat, že by nás chytli, to nestojí za to. Raději jsme ho tam 
nechali. Vyrážíme dále na sever. V městečku CHOS MALAL opět nemají na 
pumpách YPE naftu a jiné čerpací stanice zde nejsou. Nakoupíme jídlo a na 
náměstíčku jej sníme. Pokračujeme  a zastavujeme náhodně za městem asi 3 km, 
roste zde jen Maihuenia patagonica. Kolem plotu se povalují tři zdechlé krávy, asi jim 
to tu nějak nesvědčilo. Jedeme do hor, zastavujeme až nahoře v průsmyku, fotíme 
vzdálené jezero LAGO AUGUINCO a okolní zasněžené hory. Vylézáme na kopec, 
silný chladný vítr mi cloumá s foťákem, že se nedají pořádně dělat snímky. Roste zde 
několik zajímavých skalniček a z kaktusů silně vytrněný Austrocactus patagonicus, 
Maihuenia patagonica a Maihueniopsis darwinii var. hickenii. O kousek dále se vše 
na dalším vršku opakuje, opět stejná vegetace. Konečně v BUTA RANQUIL mají 
naftu v docela malé pumpě, asi soukromé, kde se hrabe YPE. Kousek před 
BARRANCAS kvetou zajímavé, žlutě kvetoucí rostliny, společně zde roste hodně 
vytrněný Pterocactus sp. s trny dlouhými až 3 cm, vypadají skoro jako Toumeyea ze 
Severní Ameriky. Trochu se oteplilo, hory jsou v pozadí, vjíždíme do provincie 
MENDOZA. Policajti mají asi siestu, protože jich na stanici není vidět. Sem tam 
zastavíme a podíváme se, co tam roste. Nejvíce mě upoutal kvetoucí Maihueniopsis 
darwinii hodně vytrněný s dlouhými trny. Zastavujeme fotit černé lávové skály, 



 

pocházející z nedaleké sopky LOS VOLCANES, vysoké 2195 m. Černými skalami si 
prodrala koryto řeka RIO GRANDE, která musela být po dešti, protože voda dost 
divoce hučela a byla kalná, zbarvená do hněda. Asfaltová cesta v místech kolem 
sopky byla prašná, neboť jemný písek často silnici zasype závějemi, auta pak na 
písku začínají tancovat. Na sopečných skalách žádné kaktusy nerostly. Sjíždíme 
z hor, zastavujeme před městem MALARGUE, našli jsme pěkné místo na kempování 
i když je celkem blízko cesty a jsou slyšet auta. Ještě že jich tu nejezdí tak moc. 
 

 
Fantastická krajina za Lago Auguinco, 1552 m, Argentina, lokalita maihuenií a austrocactusů (foto KL) 
 

Lumír Král 
Pokračování příště 
 
 
 

Zlatý Alberto 2009 
 

Tradičně poslední víkend v září probíhá u nás největší kaktusářská akce - 
Zavírání sezóny v Chrudimi. Zde se jednou za rok předává jedinému kaktusáři 
ocenění Zlatý Alberto, tentokrát jej získal JUDr. Miroslav Veverka z Prahy. 
 

   
President SČSPKS Ing. J. Vích předává cenu Zlatý Alberto 2009 JUDr. Miroslavu Veverkovi z Prahy 

 
JUDr. Miroslav Veverka začal kaktusy pěstovat poměrně pozdě, až ve 45 

letech, když musel opustil své povolání. Na rozloučenou mu dal kolega na upomínku 
jeden Echinopsis. Ten se mu zalíbil tak, že v tehdejší prodejně kaktusů na Národní 
třídě začal přikupovat další kytičky převážně z Jižní Ameriky. Nakonec zvítězily 



 

parodie, kterým se věnuje už přes 30 let. Od sedmdesátých let působil jako 
místopředseda pražského spolku, ještě pod Svazem zahrádkářů. V roce 1990 
pomáhal vybudovat samostatný Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze a 
celostátní Společnost českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů. Zde 
uplatnil svou právnickou profesi a dal dohromady jejich stanovy. Nějaký čas byl i 
členem výboru celostátní Společnosti. Členem výboru pražského spolku je dodnes. 
Po pádu totalitní vlády se konečně mohl podívat i na naleziště kaktusů a sukulentů, 
navštívil pouště západních USA, Mexiko, většinu států Jižní Ameriky a jižní Afriky.  

Při příležitosti jeho osmdesátin bylo JUDr. Veverkovi uděleno ocenění Zlatý 
Alberto. Cenu předal na Zamykání sezóny v Chrudimi dne 26.9.2009 president 
SČSPKS Ing. Jaroslav Vích a tvůrce ocenění Pavel Pavlíček. Ostravský Klub 
kaktusářů se přidává ke gratulacím k předání významného kaktusářského ocenění za 
propagaci kaktusářství.         KL 
 
 
 
 

Z naší činnosti  
 

První přednáška po prázdninách (7.9.2009) měla nečekané potíže, když 
rekonstrukce ve Stanici přírodovědců nebyla ještě dokončena a museli jsme použít 
ke schůzování náhradní místnost. Tu nám ochotně zajistila p. Kociánová ze 
Střediska přírodovědců v nedalekém podobném sále Stanici turistů. Bohužel na 
některé naše členy jsme neměli kontakt, abychom je informovali o změně, čímž se 
jim touto cestou omlouváme za vzniklé problémy. Většina skalních členů náhradní 
místnost bez problémů našla. Příště by schůzka měla už proběhnout na původním 
místě.  

Hlavním programem večera byla přednáška Ing. Jaroslava Vícha o jeho 
letošní cestě po Argentině, Brazílii a Uruguayi, z niž vybral jen zážitky z druhé části 
cesty. Přednášející je specialista na rod Notocactus, kolem kterého se povídání 
odvíjelo. V úvodu jsme viděli známé vodopády Iguazu, potom už jsme navštěvovali 
lokality brazilských a uruguayských notokaktusů, wigginsií, fraileí, echinopsisů, 
gymen a dalších zajímavých kytiček. Přednášející jel část cesty po stopách A.V.Friče 
a hledal rostliny, které tehdy Frič posílal do Evropy. Zajímavé zážitky, informace, 
nádherné obrázky a dokonalý slovní doprovod, to vše nám předvedl náš přednášející 
Ing. Jaroslav Vích. Děkujeme za pěkný večer. (foto: Jaroslav Vích 2009). 
 
 

   
               Wigginsia aff. sellowii sp. JV 86                                  Gymnocalycium denudatum 



 

Fotoalbum našich členů – VI. 
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 František Kousal ík                           Petr Mikulík                                   Zdeněk Mikulík  



 

Naši jubilanti 
 

V říjnu oslaví náš dlouholetý člen - Ing. Bárta Jaroslav , krásné kulaté výročí 
70 let. Přejeme našemu jubilantovi do dalších let ještě hodně zdraví, štěstí, 
spokojenosti, životních, ale i pěstitelských úspěchů. 
 

   
      na rozhraní tří států jsou vodopády Iguazú                        Frailea asterioides (foto J.Vích) 
 
 
 

Informace 
 
--- 17.10.2009 – brn ěnské Sympozium  se bude  opět konat v  Klubu Univerzity obrany, 

Šumavská 2, Brno-Královo Pole  
--- Přednáška v listopadu (2.11.) – Jaroslav Procházka  z Brna – letošní cesta po Argentině 
--- Přednáška v prosinci, tzv. Mikulášská s občerstvením a bohatou tombolou (!!!  POZOR 
ZMĚNA !!! ) – pátek 11.12.2009, 16. hodin v restauraci OAZA V řesina . Zajímavosti našich členů 
z cest, ze sbírek a kaktusářských akcí (Frýdl, Král, Martiník, Štarha, Vích a další)  
--- Schůzky pěstitelů kaktusů a jiných sukulentů s promítáním diapozitivů a přednáškou se konají 
každé první pond ělí v m ěsíci  (mimo letních prázdnin) v 17.00 hodin, ve Stanici p řírodov ědců v 
Ostrav ě-Porub ě (Čkalova ulice, u zimního stadionu). Z provozních důvodů se posouvá začátek 
schůzky o čtvrt hodinky později, za což se všem omlouváme. Přijďte mezi nás. 
--- Internetové stránky našeho Klubu: http://www.gardening.cz/kko 
--- Informace týkající se činnosti Klubu kaktusářů v Ostravě i příspěvky do Ostníku zasílejte na 
adresu předsedy: lumir.kral@seznam.cz   
 
 
Adresy autor ů: 
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz 
MUDr. Plesník Vladimír, e-mail: vplesnik@volny.cz 
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