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Copiapoa calderana var. spinosior F. Ritter 1980. (foto F. Frýdl)

Z naší činnosti
Na Mikulášskou schůzku dne 9. 12. 2016 mezi nás přijelo několik vzácných hostů
jako Jaroslav Procházka z Brna, Jaromír Chvastek z FM, ale i přátelé z Polska Andrzej
Wandzik a Eugeniusz Skurowski. Velmi mě potěšilo, že mezi nás zavítal náš bývalý člen a
pokladník pan Stanislav Slovák. Bohužel slíbený přednášející Martin Švidrnoch se omluvil,
že z pracovních důvodů nestihne na schůzi přijet na čas, takže s promítáním obrázků
zaskočil Lumír Král. V úvodu schůzky jsme předali ocenění Čestný člen, k životnímu jubileu,
panu Františkovi Bradovi, které jsme chtěli předat již na Pobeskydí. Vzpomenuli jsme letošní
50. výročí založení společnosti polských kaktusářů PTMK a předali ocenění za dlouholetou
spolupráci do rukou současného prezidenta, pana Andrzeje Wandzika. Naopak Andrzej
Wandzik udělil čestné ocenění za dlouholetou spolupráci, bonzovým odznakem panu
Otakaru Potykovi a Jaroslavovi Procházkovi, dále stříbrným odznakem panu Lumírovi
Královi. Následovalo promítání obrázků, kterými jsme vzpomněli, co se v letošním roce
událo. Před 18. hodinou přišel Martin Švidrnoch, který slíbil, že přednášku přednese na
dubnové schůzce. Ale to už se chystal gulášek, na který se všichni těšili. Po občerstvení
proběhla dražba posledních novinek a velká tombola. Bylo to pěkné zpestření večera.
Schůzky se zúčastnilo asi 45 členů a hostů, kterým se Mikulášská schůzka velmi líbila. Po
skončení tomboly se sedělo ještě dlouho do noci při plodné diskuzi. Děkujeme všem
přátelům za příjemné strávené chvíle, příští rok si to zopakujeme.

Obrázky našich členů
Copiapoa calderana v. spinosior F. Ritter - Kakteen Südamerika 3: 1082, 1980.
V roce 1959 popsal Ritter nový druh Copiapoa calderana. Později v roce 1980 popisuje opět Ritter její
var. spinosior s delšími, o něco početnějšími trny a menšími semeny ze severního okraje výskytu u
Barquito (asi 70 km severně od Caldera). Rostliny se staly známé v šedesátých letech, pod
Backebergovým jménem Copiapoa lembckei, které se však liší vzhledem. Varietu spinosior uváděl
Ritter pod čísly FR 722 a FR 1316. Po otevření hranic vyrazili do Chile i naši kaktusáři. U Františka
Frýdla vykvetla pěkná rostlina z pouště Atacama, pod známým číslem KP 876, (viz titulní strana).

Na zadní straně Ostníku jsou obrázky k článku Lumíra Krále - Poznámkový blok

Seznam členů 2016
Je to nemilé, ale počet členů našeho Klubu kaktusářů v Ostravě stále ubývá. Starší členové
umírají a noví se mezi nás nehlásí. Většinou se přijdou na schůzku podívat po výstavě kaktusů,
jednou, dvakrát, někdy třikrát a víc už nepřijdou. Dnes se dají informace o pěstování kaktusů lehce
získat na internetu. Druhou možností je pracovní vytížení. Zatím neznáme žádné řešení, jak celou
situaci napravit. Třeba se změní doba, kdy si lidé najdou cestu k přírodě, nejsnadnější způsob je
pěstování kaktusů. Požádal jsem našeho pokladníka Otu Ostravského, aby zaslal seznam všech
členů, kteří zaplatili členské příspěvky na rok 2016. Číslo je alarmující, máme jen 43 členů:

Achrer Josef, Brada František, Bunček Lumír, Číp Jiří, Dobiáš Jan, Doubrava
Jaroslav, Dřímal Miroslav, Frgál Petr, Frýdl František, Gela Leo, Grygar Tomáš,
Halfar Miroslav, Ječmínek Jan, Jandera Miloš, Kaleta Vlado, Klouda Pavel, Kluzová
Lýdia, Kolínek Martin, Král Lumír, Kučera Josef, Kuchař Ladislav, Kupka Antonín,
Lichý Bedřich, Martiník Josef, Meloun Karel, Miketa Jan, Nedbálková Petra,
Ostravský Ota, Pospíšil Jindřich, Poratzký Miloš, Potyka Otakar st., Potyka Otakar
ml., Skoumal Vladimír, Soukup Vlastimil, Šťastný Jan, Válek Pavel, Vilášek Miroslav,
Vančo Jan, Vích Jaroslav, Vavrouch Jaromír, Wilk Jaroslav, Zálesný Jiří, Zdrálek
Václav.

Poznámkový notes 2015 - 1. část
KL deník z velkého vandru po Patagonii 25. 10. - 30. 11. 2015

Neděle – 25. 10. 2015
Dlouho jsme nevydrželi a vyrážíme po půl roce znovu na cesty, tentokráte do
PATAGONIE, kde by měly kaktusy zrovna kvést. Bylo to rychlé rozhodnutí, ale
nakonec se vyplatilo. S Frantou vyrážíme vlakem ze SVINOVA v 11.52 hodin do
BRNA o dvě hodiny dříve, co kdyby se něco stalo na trati. Do BRNA jsme přijeli po
13. hodině, sedli jsme si do jídelny a dali si malé občerstvení. V 15. hodin pro nás
přijela Olinka a Jirka, která nás odvezla autem na letiště do VÍDNĚ. Na letišti jsme
měli asi tři hodiny čas na vybavení všech záležitostí. Vše proběhlo bez problémů,
časy odletů a příletů podle plánu. Nejdelší čekání bylo na spoj ze SANTIAGA DE
CHILE do argentinského města MENDOZA, asi pět hodin. V MENDOZE je malé
letiště, ale přesto zde létá hodně lidí. Během našeho čekání odletěly tři spoje,
všechny plné. V MENDOZE na letišti už nás čekal agent LUCAS, který s námi sepsal
smlouvu a předal nám auto. Tentokrát Jirka vybral RENAULT DUSTER. Je to
prostorné a vysoké auto, vhodné do terénu. Počáteční stav auta při předávání byl 92
547 km. Je vidět, že auto už mělo najeto slušných pár kilometrů.
Pondělí – 26. 10. 2015
Bylo už dost pozdě večer (18. hodin), tak jsme rozhodli vyrazit ihned směr
USPALLATA, asi 97 km, kde bychom nakoupili proviant a sehnali ubytování. Po
příjezdu do městečka se už stmívalo. Zašli jsme do restaurace na jídlo (řízek a
zeleninový salát), pivečko a šli jsme hledat místo na spaní. Jirka zahlédl poutač na
malý hotel VIENA, tak jsme tam zašli a ubytovali se, bylo to i se snídaní za 150 peso
na osobu, což je dost drahé na to, jak hotel vypadal. Byli jsme však unaveni z cesty a
tak jsme byli rádi i za to, co se zrovna nabídlo. Po zaparkování auta v USPALLATA
byl stav tachometru 92 676 km.
Úterý – 27. 10. 2015
Vstávali jsme po 7. hodině, pomalu jsme sbalili věci, zašli na snídani a vyrazili
jsme v 8.45 hodin asi 5 km za USPALLATU, kde mají růst Pterocactus reticulatus.
Bohužel, jako před třemi lety jsme žádné nenašli. Je příliš sucho a ještě nevylezly.
Rostou zde Pyrrhocactus strausianus nebo Maihueniopsis glomerata. Co mě nejvíc
potěšilo, našel jsem jednu rostlinu Puna clavarioides (KL15-A001). Zkusili jsme ještě
další lokality a stále žádný ptero. Na (KL15-A002) Franta našel a posbíral semena
Pyrrhocactus strausianus. Zajeli jsme zpět do USPALLATA nakoupit jídlo, vodu plyn
a další potřebné věci na cestu. Všechno jsme sehnali i plynové bomby. Pak už
následovala cesta po R52 na VILLAVICENCIO, kde jsme měli za úkol zmapovat
vrcholové lokality ve výšce asi 2800 m. Prozkoumali jsme celkem důkladně tři místa
(KL15-A003, 004, 005). Prakticky jsme všude našli Maihueniopsis glomerata a
Pyrrhocactus sp. Bohužel, ani na jedné lokalitě jsme nenašli žádný Austrocactus
ferrarii, který zde má též údajně někde růst. Na poslední jmenované lokalitě (KL15A005) se objevil také Maihueniopsis ovata. Skalničky kvetou jen ojediněle, ještě je na
ně asi moc brzo. Také mi došly baterie do fotoaparátu, takže jsem další obrázky
musel fotit na druhý přístroj, alespoň jej otestuji, jaké dělá obrázky. Pak už jsme
pomalu sjížděli serpentinami dolů. Nad VILLAVICENCIO, je nádherná vyhlídka,
udělali jsme několik snímečků. Najednou vedle nás zastavilo auto a vystoupili tři
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chlapi. Byli na dovolené a cestovali po Argentině. Při hovoru jsme zjistili, že jsou z
Rakouska. Sjeli jsme ještě níže, těsně nad VILLAVICENCIO, kde jsme už v roce
2008 v jedné zatáčce spali, je to krásné místo s několika velkými stromy, asi 12 km
nad VILLAVICENCIO. Využili jsme nádherné místo na kempování a šli to zapíchnout.
Však už bylo na čase. Blížila se 19. hodina a za hodinku už bývá tma. Postavili jsme
s Frantou stan, Jirka uvařil polévku, dali jsme trochu dezinfekce a zapsal jsem
poznámky. Začalo se rychle ochlazovat, jestliže přes den bylo příjemné teplo, tak ve
20. hodin už bylo jen 12 °C. Ani se není čemu divit, vždyť jsme v horách a je zde
začínající jaro. Po večeři proběhla malá diskuze, ale chlad nás vyhnal do teplých
spacáků. Ujeli jsme po horských cestách asi 93 km, na místě spaní se zastavil stav
tachometru na 92 769 km.

Soehrensia formosa, VILLAVICENCIO, KL15-A006

Středa – 28. 10. 2015
Ráno je 6 °C, vstáváme v 7. hodin. Zpoza hor sluníčko jen pomalu vykukuje.
Nad námi se popásá stádečko lam guanako, které nasvícené sluníčkem vytváří
krásné obrázky. Balíme věci, Jirka uvařil kafíčko a čaj. Všude kolem na svazích roste
Soehrensia formosa, které jsou vidět zdaleka, zvláště když kvetou žlutými květy.
Vyrážíme směr VILLAVICENCIO, těsně nad hotelem děláme lokalitu (KL15-A006).
Roste zde Denmoza rhodacantha, Trichocereus candicans a další kytky. Nad
VILLAVICENCIO vede ještě jedna okružní cesta, celkem kamenitá, dlouhá asi 37 km.
Vyrážíme ji ráno prozkoumat, zpočátku jedeme téměř po rovině, pak cesta pomalu
začíná stoupat. Těsně před větším stoupáním jsme špatně odbočili a zajeli jsme si 3
km do nějaké estancie. Gaučo nás poslal zpět, dále je cesta prý sjízdná jen s
náhonem na 4 kola. Sjíždíme dolů, a když už jsme tam zajeli, děláme průzkum
terénu (KL15-A007). Rostou zde prakticky všechny doposud známé kaktusy.
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Denmoza rhodacantha, okružní cesta za VILLAVICENCIO, KL15-A007

Austrocactus philippii, EL MANZANO HISTORICO, KL15-A008

Po návratu z terénu zjišťujeme, že máme defekt. Kluci jsou rychlí (zvláště
Franta), než já vše zdokumentuji, mají kolo vyměněné. Musíme se vrátit zpět a hledat
gomérii. Do hor bez rezervy se nedá jet. Vracíme se zpět, směr MENDOZA. Po
delším hledání jsme našli GOMERII, kde nám kolo bez problému vyměnili. Museli
jsme koupit novou gumu, která stála 700 peso. Museli jsme přejet celé město směr
jih, ale Jirka to skvěle zvládnul. Po pravé straně cesty jsou nádherná panoramata
horských masívů. ANDY jsou ještě zasněžené, ale tady v nížině je dost horko, slunce
peče jako prase. Jedeme do TENUYÁN. Kolem cesty jsou čerpadla, kde těží ropu.
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Ve městě jsme načepovali plnou nádrž benzínu, abychom mohli opět vyrazit do hor.
Benzín stál 450 peso, stav tachometru na pumpě byl 92 955 km. Nabrali jsme
užitkovou vodu a vyrazili směr EL MANZANO HISTORICO, vzdálené asi 40 km, kde
jsme dorazili po 15. hodině. Po příjezdu do městečka jsme si dali pivečko, v tom
horku bylo skvělé. Následně jsme vyrazili na lokalitu Austrocactus philippii, asi 1 km
od celnice. Společně zde rostly Maihueniopsis ovata a Soehrensia formosa (KL15A008). Austráků zde bylo poměrně hodně, převládaly hnědé formy, ale sem tam se
objevila i forma s bílými trny. Pěkná lokalita. Sešli jsme dolů k autu a za keři jsme
postavili stan. Jirka se dal do vaření, dnes jsou těstoviny s tuňákem a červená
omáčka „pikante“. Pomalu se začíná stmívat, je tepleji než včera, i když jsme 2400 m
vysoko. Nad mapou jsme plánovali zítřejší trasu, program je nabitý, ale musíme vše
důkladně prozkoumat. Večerní stav tachometru 93 005 km.

Pyrrhocactus strausianus, LAGUNA DEL DIAMANTE, KL15-A011

Čtvrtek – 29. 10. 2015
Za svítání nám ptáčci v přírodě oznamují svým cvrlikáním, že bychom měli už
vstávat. Nutí nás k tomu i ranní potřeba, takže vstáváme v 6.30 hodin. Ještě jsme se
ani pořádně nerozhlédli a Jirka zjistil, že máme opět defekt, tentokrát na zadním kole.
Franta už v 7. hodin hlásí – hotovo. Jestliže večer, než jsme šli spát, bylo 12 °C, po
ránu je jen 5 °C. Obloha je zatažená a nad horami jsou temné mraky, ty se však
během hodiny rozpustily a v dáli už je zcela jasno. Než Franta vyměnil kolo, tak Jirka
uvařil kafíčko a čaj, pak nastaly už jen klasické denní práce, balení, hygiena atd.
Vyrážíme před 8. hodinou směr TENUYÁN hledat gomérii. Bez rezervy do hor ani
ťuk. Stejně je mi záhadou, kde jsme v horách najeli na hřebík. Fouká chladný vítr a
teplota stoupá jen pozvolna. Až po sjezdu z hor se začíná více oteplovat a svítí
sluníčko. Při průjezdem rekreační oblasti jsme na žádnou gomérii nenarazili. Před
TENUYÁN v městečku VISTA FLORES jsme odbočili na PAREDITAS, kde máme
další lokalitu (KL15-A009). Na konci městečka VISTA FLORES jsme objevili goméra,
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který ochotně gumu opravil. Vytáhl z kola asi 10 cm dlouhou část armatury, asi 0,5
cm v průměru. Až tady v nížině se začíná rychle oteplovat. Vyměnili jsme i starou
rezervu za nově opravené kolo, zaplatili 80 peso a vyrazili dále na cestu, teď už zase
v klidu a pohodě. V 9.30 hodin jedeme do PAREDITAS, po pravé straně cesty je
nádherná vyhlídka na panorama AND. Po cestě jsme nakoupili jídlo a pití. Najeli jsme
na R40 a po krásné asfaltové cestě jsme dorazili do PAREDITAS. Je to rovinatá,
úrodná zem, kde se pěstuje především vinná réva. Vinice jsou všude kolem cest. Po
cestě na R40 jsme udělali cvičnou průzkumnou lokalitu, ale zcela nic na písečných
kopcích z kaktusů nerostlo. Následně byla odbočka z R40 na LAGUNA DEL
DIAMANTE, kde je národní park, ten však byl ještě zavřený. Po cestě jsme udělali
dvě lokality. Na (KL15-A010) rostl Austocactus philippii a na další (KL15-A011) rostly
dva nádherné druhy: Pyrrhocactus strausianus a Denmoza rhodacantha. Po
úspěšných nálezech, které nám ukázal Jirka, jsme si dali avokádo a housku se
sýrem. Vracíme se zpět po R40 a odjíždíme z hor v 15. hodin. Tak a je to tady znova,
defekt do třetice. Po ujetí několika kilometrů po prašné cestě R40 jsme zase píchli. V
krátké době, třikrát za sebou, to musíme mít prostě pech. Našim nejčastěji
navštěvovaným místem je gomérie. Franta by už mohl měnit kola profesionálně. Teď
už by se na nás mohlo usmát trochu štěstí a nemuseli bychom už píchnout. U
PUESTO LA FAJA rostlo velké množství Denmoza rhodacantha, odtud je to asi 82
km do SOSNEADO. Všude je označení RN40, ale v mapě je R101, celkem
zavádějící údaj. Jeli jsme skoro celý den, Franta říká, že jsme jeli od LAGUNA DEL
DIAMANTE do EL SOSNEADO asi 4 hodiny. Zde v městečku na křižovatce, jsme si
posledně kupovali černé olivy, tak jsme si šli koupit znovu, ať si spravíme večer chuť
u vínečka. Vyrážíme do MALARGÜE, asi 50 km vzdáleného města, tentokrát už po
asfaltové cestě, čas 19.15 hodin. Sluníčko už je celkem nízko a svítí nám trochu z
boku přímo do očí. Do kempu v MALARGÜE jsme přijeli asi ve 20. hodin. Bylo
celkem teplo 18 °C, takže se příjemně sedělo. Než se setmělo, klesla teplota o 2
stupně. Když jsme šli spát, bylo už jen 12 °C. Naproti kempu je obchůdek, kde jsme
nakoupili pivo, chleba a vodu. Večer jsme udělali kompletní hygienu, tekla teplá
voda, takže sprcha byla skvělá. Stav tachometru 93 328 km. Ujeli jsme 323 km.
Pátek – 30. 10. 2015
Vstáváme v 6.30 hodin, po ránu je opět chladno 6 °C, sluníčko však intenzivně
svítí. Plánujeme dnešní trasu, jelikož zde kaktusy ještě nekvetou, přejeli bychom
zrychleným přesunem na východní pobřeží nebo alespoň teplejší oblasti, kde by
mohly austráče kvést. V první řadě však musíme sehnat novou gumu, bez rezervy
bychom byli ztraceni. Po cestě jsme nabrali plnou nádrž benzínu a kousek za
pumpou byla gomérie. Vše měl na skladě a perfektně vyměnil. Klepnul párkrát do
disku, kola vyvážil a my jen zaplatili za práci a novou gumu 1100 peso. Drahé, ale
nedá se nic dělat. Po opravě jsme nakoupili jar a konzervy a Jirka hledá obchod s
plynovými bombami, kde už je jednou nakupoval. Je to na křižovatce s velkou
signální věží a několika malými, rohová budova. Dvě bomby stály 200 peso. Na
závěr akcí v MALARGÜE si šel František zavolat do TELEKABINY domů. Z města
vyrážíme směr na jih po 10. hodině. Dlouhé kilometry je cesta v rekonstrukci.
Vzpomínáme, že byla rozestavěná už v roce 2013, asi nemají peníze na dostavbu.
Po levé straně je v dáli vidět dominující sopka CO. CORTA DERA 2423 m, jejíž kužel
byl zasněžený. Jedem stále kolem řeky RIO GRANDE, přes městečko nebo spíš
vesnici BUTA BILION. V oblasti známého mostu přes řeku je celá oblast zasypána
černými sopečnými kameny, někdy s bizardními útvary. Kousek za mostem na nás
občas vykoukla po pravé straně cesty další sopka CO. LAS LLARETAS 3323 m. U
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druhého mostu přes řeku RIO GRANDE, jsme v roce 2013 spali. Dále se krajina opět
mění a blížíme se k hranici provincií MENDOZA a NEUQUÉN, která je u městečka
BARRANCAS. Před BUTA RANQUIL fotíme po cestě nádherně uložené vrstvy v
horách a na protější straně cesty známou sopku TROMEN 4114 m, kterou prakticky
objíždíme. Zastavujeme na známé lokalitě BUTA RANGUIL, pod TROMENEN, kde
roste Pterocactus valentinii (KL15-A012).

Pterocactus valentinii, BUTA RANGUIL, KL15-A012, v pozadí vulkán TROMEN

Oxalis sp., BUTA RANGUIL, KL15-A012
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Dále jsme zastavili v sedle u LAGO AUQUINCO, kde roste zajímavý
Austrocactus sp. (KL15-A013). Je krásné slunečné počasí, teplo, ale větřík.
Odjíždíme dále po 17. hodině. Projeli jsme kolem většího města CHOS MALAL a
pokračovali na jih do dalšího města LAS LAJAS. V 17.50 hodin jsme přejeli přes řeku
RIO NEUQUÉN, poměrně velká řeka. Strašně únavnou, zdlouhavou cestou, sice po
krásné asfaltce jsme přejeli řeku RIO AGRIO a vjeli do města LAS LAJAS. Hned na
kraji je kempink, ale nikdo neotvírá, i když uvnitř je auto a pes. Po příjezdu do kempu
je stav tachometru 93 828 km. Přijeli jsme v 19.30 hodin. Po zazvonění přišel otevřít
mladý šohaj, zaplatili jsme 210 peso. Přejezdová trasa měřila 501 km, bylo to dost
únavné, ale měli jsme příjemné zpestření krásnými lokalitami. Jirka se pustil do
vaření a my klasicky do stavění stanu. Franta vybral do společné kasy 500 peso od
každého. V kempu a okolí létají hejna papoušků, nejhorší je ten kravál co nadělají.
Za tmy vřeštění ustává a začíná se rychle ochlazovat, na teploměru je 10 °C. Jdeme
se po jídle atd., rychle zabalit do teplého spacáku, vzduch je nějak sychravý a mráz
leze do kostí.

Austrocactus sp., LAGO AUQUINCO, KL15-A013

Sobota – 31. 10. 2015
Ještě za tmy, těsně před svítáním začínají znovu řvát papoušci. I když začíná
vykukovat sluníčko, je pořádná zima a nikomu se nechce ze spacáku. Vstáváme v 7
hodin, na teploměru je 1 °C, na internetu píšou, že je zde -1 °C. Jirka vaří kafíčko a
čaj, tak se trochu zahřejeme. Na zahřátí nepomáhá ani slivovice, ta slouží spíš jako
desinfekce a prevence proti nemocem a nachlazení. Než vyjedeme směr ZAPALA a
NEUQUÉN, musíme nakoupit jídlo a načepovat plnou nádrž benzínu. Po ránu je
taková kosa, že nejde ani pořádně psát, jak mám ztuhlé prsty. Sluníčko leze nahoru
nějak pomalu. První pokárání od Jirky, špatně umyté víčko od ešusu, kde jsou zbytky
včerejší polévky. Má pravdu, víčko jsme večer sebou nebrali, tak to musíme napravit
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nyní po ránu. Vyrážíme v 9.00 hodin. V obchůdku jsme koupili chleba, buchtu a kolu.
Za městem jsme nabrali plnou nádrž benzínu, 500 peso a jedeme do ZAPALY.
Začíná se rychle oteplovat. Na pumpě jsme si dali malé kafíčko. Mezi ZAPALA a
CUTRAL-CO jsme podnikli průzkumný výlet na malý kamenitý hrbek, ale z kaktusů
jsme nic nenašli, alespoň jsme protáhli ztuhlé kosti. (RN 22), patník asi 1365 km. Po
delší trase cesta RN 22 končí a najíždíme na hlavní cestu do NEUQUÉN, RN 237,
která se táhne kolem velké řeky RIO LIMAY. Na této řece je velká přehrada AREA
NATURAL PROTEGIDA EL MANGRULLO. Vpravo se jede na VILLA EL CHOCON,
kde jsme byli v roce 2013 a vlevo se jede do města NEUQUÉN, vzdáleného asi 46
km. Hned u cesty u ARROYITO jsme si dali v restauraci kuře na grilu se zeleninovou
oblohou a samozřejmě nesmělo chybět pivečko, 13. hodina, je prostě čas oběda.
Pak už spokojeni pokračujeme dále. Všechno je jinak, mapa lže. RN 237 končí a RN
22, po které jsme přijeli, pokračuje dále přes NEUQUÉN a pokračuje dále na východ
směr CHOELE CHOEL. My však po ní jedeme za město jen několik kilometrů a v
městě GRAL ROCA odbočujeme do vnitrozemí, územím, kde kaktusáři vůbec
nejezdí. Abychom někde nezůstali stát, nabíráme benzín do plné nádrže. 94 117 km
je stav tachometru při čerpání benzinu. Pak už najíždíme na R 6 směrem na jih, přes
PASA CORDOVA, kde přejíždíme řeku RIO NEGRO. Celou cestu jsme jeli
nekonečnou rovinou a všude kolem cest pěstují obrovské sady jabloní. Po přejezdu
řeky RIO NEGRO jsme asi 3 km za městem zastavili na protáhnutí kostí a našli jsme
nádherné velké, asi 20 cm vysoké se silnými červenými trny Austrocactus
patagonicus. Jirka i Franta nafotili poupata před otevřením, okvětní lístky byly
špinavě bílé (KL15-A014). Pterokaktus zde žádný nebyl. Jedeme na jih po asfaltové
cestě, která je ovšem samá díra, kterým se musí Jirka obratně vyhýbat. Za LES
ESPERANZA je nová asfaltka (částečně), takže jsme za jednou hromadou, kousek
od cesty zastavili a našli vhodné místo pro stan. Stav tachometru 94 323 km. V 19.
hodin je ještě čas na stavění stanu, tak přelézám plot a jdu se podívat na kaktusy.
Rostou zde velké Maihuenia patagonica se světlými i tmavými trny, články jsou
neobvykle velké, stejně i délka trnů. Dokonce jsem našel zajímavé Austrocactus sp.
které leží po zemi a jsou silně vytrněné. Když jsem se vrátil, kluci už měli postavený
stan. Vaření večer nebylo, tak jsme snědli alespoň housky s lunchmeatem. Po
západu slunce, se rychle začalo ochlazovat, v 8.45 hodin bylo jen 8 °C, tak zalézáme
do teplých spacáků. Ve 4. hodiny ráno jsme všichni jako jeden muž, šli vyprázdnit
měchy. Nad hlavami zářilo tisíce hvězd, které však trochu potlačil svit Měsíce. Známá
souhvězdí Jižní kříž a Orion však byly nádherně vidět. Dlouhé pozorování jsme
neprováděli, byly jen 2 °C, tak hupky zpátky do spacáku.

Austrocactus patagonicus, RIO NEGRO, 3 km od GENERAL ROCA, KL15-A014
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Obrázky z Mikulášské schůzky

zleva: Eugeniusz Skurowski, Jaromír Chvastek, Andrzej Wandzik, Ota Potyka, nahoře Václav Zdrálek
na obrázku vpravo: Josef Martiník, Gela, Stanislav Slovák

ocenění přátelé: František Brada, Otakar Potyka, Andrzej Wandzik, odznak za zásluhy PTMK

Vítězslav Langer, Jaromír Vavrouch, Vladimír Skoumal, hlavní cenu - košík jablek předá Petr Lichý
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Jan Šťastný, Jiří Číp, stůl plný dárečků

Josef Achrer, Antonín Kupka, František Frýdl, Jiří Zálesný
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Společné foto KKO z Mikulášské schůze 9. 12. 2016
Nahoře zleva: Vítězslav Langer, Otakar Potyka st., Josef Martiník, Jan Miketa, Vlado Kaleta, Marti Švidrnoch, Jaroslav
Procházka, Jiří Zálesný, Ladislav Kuchař, Jiří Číp, Ota Potyka ml., Antonín Kupka, Jaromír Chvastek, Tomáš Grygar, František
Frýdl, Vladimír Skoumal, Stanislav Slovák, Petr Ritz, Jaroslav Doubrava, Jan Šťastný, Martin Kolínek, Jarmila Miketová,
Vlastimil Soukup, Josef Achrer, Andrzej Wandzik, Eugeniusz Skurowski, Jaromír Wilk, Leopold Gela, dole: Pavel Klouda,
Jindřich Pospíšil, Petr Lichý a kluci Petr Lichý ml., a Filip Vavrečka, Ota Ostravský, Václav Zdrálek
(foto Lumír Král)

zleva: Jindřich Pospíšil, Jaroslav Procházka, Václav Zdrálek, Antonín Kupka

Naši jubilanti
Svobodová Edeltrauda
Koncem ledna oslaví významné, kulaté, životní
jubileum naše bývalá členka, paní Edeltrauda
Svobodová. Známějším kaktusářem byl vlastně
její manžel Jan Svoboda (14.7.1931 1.4.1976), který byl v Ostravě dokonce
předsedou KKO. Bohužel umřel velmi mlád.
Oba pracovali ve školství v Hlučíně, kde
využívali k pěstování kaktusů i jiných sukulentů
ve škole skleník. Jak už to bývá, pokračují
manželky ve šlépějích koníčků, svých manželů.
Také paní Svobodová ještě dlouhá léta vozila
své rostliny na výstavy a předávala své
pěstitelské zkušenosti mladším. Teprve po
odchodu do důchodu mezi nás přestává jezdit,
ale stále na kaktusáře vzpomíná. Naposledy
jsem se s ní setkal v roce 2013 na pohřbu jejího
kolegy ze školy pana Františka Zdrálka (viz
foto), otce našeho současného člena Václava
Zdrálka. Při této příležitosti jsme zavzpomínali
na staré kaktusářské časy. Přejeme naši
jubilantce do dalších let, hlavně hodně zdraví,
štěstí a rodinnou pohodu.
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Informace
---------

přednáška 6. 2. 2017 – výroční schůzka s volbou nového výboru, přednáška: Ing. Jiří Kolařík Bolivie 2016
přednáška 6. 3. 2017 – vlastní obrázky (připravte si své obrázky z loňské sezóny, díky)
přednáška 3. 4. 2017 – RNDr. Martin Švidrnoch Ph.D. - Chile
přednáška 2. 5. 2017 – Ing. Jaromír Chvastek - jižní Afrika 2016

---

DÚLEŽITÉ UPOZORNÉNÍ !!!!
přednáška v květnu se přesouvá na první úterý dne 2. 5. 2017, z důvodu
státních svátků ve dnech 1. 5. 2017 a 8. 5. 2017.

---

poslední víkend v červnu (23. - 25. 6. 2017), se uskuteční 24. ročník setkání
kaktusářů POBESKYDÍ 2017. Letos se sympozium dočká několik
organizačních změn. Proběhne v hotelu Rudolf, v Havířově, vycházíme tak
vstříc přátelům, kteří si stěžovali na špatnou dostupnost hotelu v horách.
V hotelu Rudolf jsme roku 2014 uspořádali setkání gymnofilů a místo se všem
líbilo. Hotel Rudolf se nachází hned kousek od autobusové zastávky či
vlakového nádraží. Ubytování si každý účastník objedná předem na recepci
hotelu sám, stravu možno zajistit po příjezdu na hotel, rovněž na recepci. Při
obsazení kapacity ubytování, lze další ubytování sehnat v okolních hotelích.
Kontakt: e-mail: recepce@hotelrudolf.cz, informace o hotelu na internetových
stránkách: www.hotelrudolf.cz
Adresa: Hotel Rudolf Havířov, U Motelu 861/3, 736 01 Havířov-Město

---

Schůzky pěstitelů kaktusů a jiných sukulentů s promítáním obrázků a přednáškou se konají
každé první pondělí v měsíci (mimo letních prázdnin) v 17. hodin, ve Stanici přírodovědců
v Ostravě-Porubě (Čkalovova ulice, u zimního stadionu). Přijďte mezi nás.
Informace týkající se činnosti Klubu kaktusářů v Ostravě i příspěvky do Ostníku zasílejte na
adresu předsedy: lumir.kral@seznam.cz

---

-------

Aktualizované informace najdete na internetových stránkách Klubu: www.pavko.cz/kko
Informace na naše www stránky zasílejte administrátorovi na e-mail: klouda@iol.cz
Osobní stránky Lumíra Krále, kde najdete také aktualizované informace o činnosti našeho
kaktusářského Klubu: www.lumirkral.webnode.cz

Adresy autorů:
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz
Ostravský Ota, e-mail: Otas.O@seznam.cz
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Patagonské rostliny patří k článku Poznámkový blok (foto Lumír Král)

Anartrophyllum desideratum, LAGO AUQUINCO, KL15-A013

Astragalus patagonicus, LAGO AUQUINCO, KL15-A013

Junellia patagonica a Maihueniopsis platyacantha, LAGO AUQUINCO, KL15-A013

