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Thelocactus bicolor var. n., Copas, Zacatecas, VZD 049 (foto Frýdl)

Z naší činnosti
Na první schůzku v roce, dne 2. 1. 2017 mezi nás přijel vzácný host, MUDr. Petr
Antálek, aby nám ukázal obrázky z jeho cest po Mexiku. Na rozdíl od prosincové schůzky,
kdy přišlo kolem 45 účastníků, tak na lednovou schůzku přišla jen asi polovina členů a hostů,
něco přes dvacet. Po sdělení organizačních záležitostí a po krátkém technickém problému,
se ujal slova MUDr. Petr Antálek. V rychlém sledu nám ukázal velké množství nádherných
obrázků. Přednáška byla představena jako přehled lokalit kaktusů od severu na jih. Viděli
jsme prakticky zdokumentované všechny druhy rodů Turbinicarpus, Ariocarpus, Aztekium a
další. Na jedné lokalitě roste vždy několik druhů kaktusů, které se prolínaly se zmíněnými
rody. V úvodu přednášející začal promítáním několika obrázků mamilárií, pokračoval
gymnokaktusy, echinokaktusy, echinocereusy, strombokaktusy, opunciemi či agávemi apod.
Přednáška se značně protáhla, ale zastavte pěkné povídání o nalezištích mexických kaktusů
a promítání nádherných obrázků. To prostě nejde. Musíme jen poděkovat Petrovi za
příjemně strávený večer, který přinesl uklidnění po náročných vánočních svátcích.
Děkujeme, a budeme se těšit zase někdy příště.

Obrázky našich členů
Na titulní a zadní straně nám dnes představí své obrázky ze sbírky František Frýdl.
Thelocactus bicolor var. n., Copas, Zacatecas, VZD 049
Jeden z nejvariabilnějších mexických druhů je Thelocactus bicolor, který má spoustu forem a asi 10.
popsaných variet či subspecií. Krásné vytrnění semenáčků je již od mládí, ale většinou se projeví až u
starších rostlin. Svého času měl krásnou kolekci telokaktusů Jarda Chvastek, který přivezl i první
semena. Po roce 1990 vycestovalo do Mexika hned několik našich cestovatelů, mezi nimi i Zdeněk
Vaško. Právě z jeho semen je dnešní ukázka zajímavého bicoloru, který nafotil ve své sbírce F. Frýdl.

Lobivia kupperiana Backeg. - Backeb. & F.M.Knuth, Kaktus-ABC,234, 414, 1935.
Lobivia lateritia var. kupperiana (Backeberg) Rausch, Lobivia, 2: 76, 1975.
Mít lobivie ve sbírce, je vždy paráda, zvláště když rozkvetou pestrobarevnými, velkými květy. Bohužel
trvanlivost kvetení není dlouhá, záleží především na okolní teplotě. Dnes si představíme žlutě kvetoucí
Lobivia kupperiana, která prošla několika revizemi, je dobře rozlišitelná, i když je poměrně variabilní
v počtu trnů či barvě květu. Stonek jednotlivý kulovitý, později až krátce válcovitý, až 10 cm vysoký a 8
cm široký. Asi 20 žeber, ostrohranné, 4 mm vysoké, rozdělené na hrboly, areoly kruhovité, až 5 mm
široké, 15 mm od sebe vzdálené, s bílou plstí. Okrajových trnů 10, jehlovité až šídlovité, světlé s
tmavou špičkou, středové trny 1 - 2, přímé, šídlovité až jehlovité, až 40 mm dlouhé, tmavohnědé až
černé, špička tmavší a báze světlejší. Květy nálevkovité, 45 mm dlouhé, až 50 mm široké, okvětní
lístky rezavě žluté až bledě žluté. Plod kulovitý, podélně pukající, porostlý šupinami a vlasy jako
trubka. Semeno protáhlé, lehce zahnuté, 1,3 mm dlouhé, matně černé. Pěstování nečiní žádné
problémy, při dodržení základních pěstitelských pokynů.

Coryphantha runyonii Britton & Rose - The Cactaceae, 4: 26, 1923.
Lepidocoryphantha macromeris ssp. runyonii (Britton & Rose) Doweld - Sukkulenty1(2): 28, 1999.
V našich sbírkách nacházíme rostlinu většinou jako samostatný druh, ale můžeme ji najít i jako var. či
ssp. pro Coryphantha macromeris, ke které ukazuje jeho blízkou příbuznost. Benson uvádí, že se
jedná o pouhou varietu, rozdíly jsou ve velikosti trsů, bradavek apod. Obě variety C. macromeris v
zimním suchém období silně sesychají a zmenšují svůj objem, často ztrácí více než polovinu své
váhy. V té době snášejí i poklesy teplot pod nulu. Nahlédneme-li do katalogu firmy Mesa Garden z
Nového Mexika, zjistíme, že C. macromeris z lokality Las Cruces (NM) snáší poklesy teplot až na -12
°C. Buněčná šťáva obou variet obsahuje macromerin, silně hořké chuti, který chrání rostlinu v přírodě
proti většině škůdců. Vyskytuje se na izolovaných lokalitách na jihovýchodě Texasu a na
severovýchodě Mexika v nízkých nadmořských výškách. Pěstujeme v propustném substrátu na
slunečném místě. Zálivka nárazově brzy z jara a na podzim, dodržet letní stagnaci. Zimování zcela po
suchu, při teplotách kolem 5 °C, snáší i krátkodobé noční teploty pod bod mrazu.

Jubileum Ing. Jiřího Kolaříka
V únoru oslaví kulatiny náš kamarád z Brna - Ing. Jiří Kolařík. Když bydlel
ještě v Opavě a studoval v Ostravě na VŠB (1976 - 1981), docházel mezi ostravské
kaktusáře, kde jsem se s oslavencem už tenkrát setkával. Několikrát jsme se potkali
v Opavě u Ing. Kamila Lisala, který bydlel nedaleko nádraží. V roce 1981 popsal
Walter Rausch Gymnocalycium ferrarii, které Jirka záhy získal a právě u Kamila mi
tuto pěknou novinku ukázal.

Jiří Kolařík ve sbírce Kamila Lisala v Opavě, asi rok 1980

Jaké bylo moje překvapení, když po vystudování VŠB, nastoupil v roce 1981
na důl Jan Šverma, kde jsem už deset let pracoval. Já jsem makal v rubání a Jirka
jako vedoucí pracovník v přípravách, spojoval nás však společný koníček - pěstování
kaktusů. Na šachtě se dlouho neohřál, přes jugošku totiž v roce 1983 emigroval do
Německa. I tam se hned začal zajímat o kaktusy. Už v roce 1986 popisují s Kamilem
Lisalem v německém časopise Internoto, dva nové druhy notokaktusů (Notocactus
arnostianus a Notocactus ritterianus). Občas jsme mezi sebou korespondovali, poslal
mi z Německa pár fotek, jak žije, ale i popsané noťáky (viz foto od Jirky). Po
listopadovém převratu roku 1989, se záhy vrací zpět do republiky, kde rozjíždí v Brně
podnikání. V roce 1995 proběhlo k příležitosti 30. výročí založení Klubu kaktusářů
v Kroměříži a 25. výročí založení Notosekce schůze, na kterou přijelo několik
známých zahraničních hostů, jednu z přednášek měl např. pan Werner Uebellmann
ze Švýcarska, zde jsme se po letech setkali. Následně jsme se potkávali v Brně, na
setkání gymnofilů v roce 2002, následně na několika sympoziích. V roce 2005 vyráží
s kamarády na první cestu na naleziště kaktusů, následují další cesty do Chile,
Argentiny, Peru či Bolivie. Na některá místa se vrací opakovaně, zvláště mu
učarovala Patagonie a její zajímavé rostliny.
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Notocactus arnostianus Lisal a Kolarik 1986

Notocactus ritterianus Lisal a Kolarik 1986

Ing. Jiří Kolařík v Německu, březen 1987, a na sympozium v Kroměříži 1995

Jirka na setkání gymnofilů Brno 2002, a v Doubravníku u Jardy Procházky 2009
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Jirka se poprvé objevil na Pobeskydí s brněnskými kaktusářemi v roce 2008

poděkování za přednášku a překlady obdržel na Pobeskydí 2016 z rukou prezidenta Jardy Vícha
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Ing. Jiří Kolařík v NP Los Alerces, na legendární RN 40, u patníku znázorňující rok jeho narození

V roce 2008 přijíždí poprvé s brněnskou delegací na Pobeskydí, kde od té
doby zajíždí pravidelně každý rok. V následujících letech se ochotně ujal role
překladatele z němčiny, za což mu velice děkujeme. Na Pobeskydí měl i několik
samostatných přednášek, stejně jako u nás v Ostravském Klubu. Pěkné jsou články,
které publikoval v různých časopisech. Zajímavé jsou i jeho názory v internetových
diskuzích, které jsou dost sledované.
Přejeme našemu jubilantovi do další šedesátky, hlavně hodně zdraví, štěstí a
pohody. Aby se mu splnily všechny jeho pěstitelské i cestovatelské plány.

Poznámkový notes 2015 - 2. část
KL deník z velkého vandru po Patagonii 25. 10. - 30. 11. 2015

Neděle – 1. 11. 2015
Vstáváme před 7. hodinou, sluníčko už leze nahoru, jsou 4 °C. Jirka tradičně
uvařil čaj a kafíčko, balíme věci a čeká nás to nejdůležitější, průzkum lokality. Skvělá
lokalita (KL15-A015), rostou zde typické rostliny na MESETĚ (náhorní plošina).
Vyrážíme směr LOS MENUCOS na další lokalitu vzdálenou 44 km. Cesta je nová,
asfaltová. Franta opět vybírá po 500 peso do společné kasy. Asi 20 km před LOS
MENUCOS jsme náhodně zastavili na cvičnou lokalitu (KL15-A016), stejné rostliny,
jen austráč je trochu jiný, neleží a má silné trny s háčky, spíše Austrocactus
patagonicus. Ve městě čepujeme benzín, stav tachometru 94 370 km. Vyrážíme
směr SIERRA COLORADA, vzdáleného asi 45 km. Cesta je opět asfaltová, což je
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skvělé. Vedle cesty jsou po celé trase železniční koleje a vypadá to, že se po nich
jezdí, jsou lesklé. RN 23 pokračuje dále na východ do městečka MINISTRO RAMOS
MEXIA vzdáleného asi 43 km. Do většího města VALCHATA, je to odtud asi 100 km,
kde jsme byli už v roce 2013. Asi 50 km před VALCHETA zastavujeme na
průzkumnou prohlídku. Tady v této rovině a ve velkém vedru jsme nic nenašli. To, že
zde však rostou, dokazuje nalezená suchá a vykopnutá mumie austrokaktusu
bertinovského typu s tmavými hnědočervenými trny. Ve VALCHETA jsme načepovali
opět plnou nádrž benzínu, dali jsme si kafíčko a sladké rohlíčky. Vyrážíme dále po
RN 23 na východ, za AGUARDA CECILIO odbočujeme vpravo, na jih po R 58.
Stojíme asi 1 km za křižovatkou z RN 23 na R 58 (KL15-A017), rostou zde čtyři
druhy kaktusů. R 58 je prašná, ale dobrá cesta, směr SIERRA PAILEMAN (KL15A018). Následně jsme odbočili vpravo po RP 5 směr CONA NIYEU. Dojeli jsme až k
potoku, kde má být naše lokalita z roku 2013. Jeli jsme celou cestu proti slunci a
špatně bylo vidět, ještě že zde téměř nikdo nejezdí. Po postavení stanů u nás
zastavili dvě auta a místní gaučo se vyptával co a jak, následně nás zval k němu
domů. Bylo už pozdě v noci asi 22. hodin, tak jsme nechtěli rušit. Noc byla větrná, ale
klidná. Stav tachometru 94 755 km, dnes jsme ujeli asi 425 km.

Notocactus submammulosus, CONA NIYEU, 533 m, KL15-A019

Pondělí – 2. 11. 2015
Ráno vstáváme v 6.30 hodin, sluníčko už vykukuje zpoza kopců, fouká
poměrně silný vítr, ale je poměrně teplo 14 °C. Jirka vaří polévku z nudlí, které nám
zůstaly z večera. Po sbalení věcí vyrážíme na skály u potoka (KL15-A019). Roste
zde nádherný austro, ale hlavně je to nejjižnější výskyt Notocactus submammulosus.
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Vše roste až na skalách druhého kopce, prakticky až nahoře. Vyrážíme zpět k
oceánu v 10.15 hodin do SIERRA GRANDE. Asi 55 km od hlavní cesty RN 3 jsme se
prošli po svahu (KL15-A020), rostly zde austráče a gymna. Je polojasno, v dáli černé
mraky, asi tam prší. Na nás také spadlo pár kapek deště, ale nic moc. Přijeli jsme na
hlavní cestu RN 3 do SIERRA GRANDE, zastavili jsme se v první restauraci a dali si
oběd, tentokráte jako menu měli ravioli s masem, polévku a pivo za 480 peso.
Vyrážíme v 13.30 hodin na směr PUERTO MADRYN. Tady jsou všechny obchody
zavřené, prostě siesta. Při výjezdu z města je před námi zcela černo a začíná
bouřka. Alespoň nám to umyje auto od prachu z bočních cest. Prší celkem dost, ale
po chvíli se v dáli obloha začíná opět modrat. Je to jen lokální bouřka, ale v tom
suchu to přírodě jen prospěje, už vidím, jak se kaktusy radují. V PUERTO MADRYN
zase nádherné počasí. Nakoupili jsme proviant a vodu. Před odjezdem do TELSENU
nabíráme plnou nádrž benzínu. Nakoupili jsme v 16.30 hodin, stav tachometru 95
003 km. Do TELSENU je to 168 km. Na GPS S42 45.097 W66 03.081, 142 m, v
18.20 hodin, proběhla krátká průzkumná lokalita, ani si nedělám bod. Nic zajímavého
zde neroste, austro žádné jen Maihueniopsis darwinii a hickenii a to ještě ve
zbědovaném stavu. Raději jedeme dále, blíží se večer a je třeba hledat místo, kde
složíme hlavy. RP 4 je celá prašná, zastávka byla nedaleko estancie SANTA
MARTA. Před 20. hodinou jsme zakotvili asi 8 km před TELSENEM. Je to kousek od
říčky a dokonce přestal foukat vítr. Voda není moc čistá, asi nahoře na řece něco
dělají, uvidíme, jaká bude voda ráno. Jirka se pustil ihned do vaření polévky, dal do
ní všechno, co bylo po ruce, byla však skvělá. Po několika nocích spaní v přírodě, by
bylo už třeba udělat důkladnou hygienu někde v kempu. Jdeme spát po 21. hodině,
večerní stav tachometru je 95 184 km. V noci nás vzbudila návštěva, přijeli nás
zkontrolovat policajti, jinak vše v pořádku.

Austrocactus dusenii, 10 km před TELSEN, KL15-A021
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Austrocactus dusenii, řez květem a areola s trny

Úterý – 3. 11. 2015
Vstáváme v 6.30 hodin, sluníčko krásně svítí, je 8 °C, ale není nějaká zima.
Sluníčko vše zahřeje. Vyrážíme v 8.20 na lokality kolem TELSENU. Vracíme se zpět
asi 2 km, kde je místo nálezu (KL15-A021), našli jsme zde Austrocactus dusenii již v
roce 2008 a 2013. Je poměrně brzy, asi 9. hodin a rostliny ještě nekvetou, ale
pomalu se už otevírají. Cvičně jsme vyrazili severně od TELSENU, asi po 11 km,
rostly zde stejná austra (KL15-A022). Vracíme se zpět do městečka, nabíráme
benzín plnou nádrž a vyrážíme směr GAN GAN, vzdálený asi 128 km. Stav
tachometru při čepování benzínu byl 95 220 km. Za TELSENEM jsme zastavili na
známé lokalitě (KL15-A023) směr GAN GAN. Potok kolem cesty vymlel při nějakém
dešti dosti hluboké koryto. V místě, kde jsme spali, byla nanesená tráva do výše 2 - 3
m. Kousek za lokalitou bylo místečko, kde jsme se pěkně opláchli čerstvou horskou
vodou. Kluci se pustili dokonce do praní ponožek, já je nenosím, tak jsem byl práce
ušetřen. Zastavili jsme na naší lokalitě z roku 2013 u estancie LOS BERROS (KL15A024), jestli nekvete Austrocactus sp. Je to asi 73 km od GAN GAN. Ve městě
odbočujeme na sever směr estancia TALAGAPA, projíždíme loňskou bohatou
lokalitu a jedeme až za estancii. Na lokalitě z roku 2013 jsme nenašli žádné živé
rostliny, jen samé mrtvolky. Vyrazili jsme ještě o tři kilometry dále, a zde už jsme pár
nádherných rostlin našli (KL15-A025). Jsou zde zcela tvrdé podmínky. Vyrážíme
zpět směr GAN GAN. Někde po cestě musíme najít místo na spaní, za hodinu se
začíná stmívat. Najít místo na spaní je celkem problém, žádná odbočka a všude
něco roste. Povedlo se až přibližně v místě naší bývalé lokality, takže to ráno
budeme mít hned po ruce. Jirka se dal do vaření polévky a my klasicky postavili stan.
Sluníčko rychle zapadá a také se rychle ochlazuje. Ve 21. hodin raději lezeme do
spacáků. Stav tachometru 95 444 km.
Středa – 4. 11. 2015
Vstáváme v 7. hodin, ráno bylo chladno a nechtělo se nám ani ze spacáků.
Jakmile sluníčko vylezlo, začalo se rychle oteplovat. Po sbalení věcí a snídani
vyrážíme na protější svah, který je plný krásných kaktusů. Prakticky jsme spali na
lokalitě. Místečko bohaté na kaktusy, většinou žlutě otrněné, ojediněle tmavší (KL15A026). Před 10. hodinou vyrážíme směr GAN GAN, po RP 67. Ve městečku
nabíráme plnou nádrž benzínu, 95 459 km stav tachometru. Zastavujeme asi 50 km
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za GAN GAN a jdeme na průzkum terénu. Roste zde nahoře na skalách stejný, nebo
podobný druh jako u GAN GAN (KL15-A027). Minuli jsme město GASTRE a
pokračovali dále na PASO DEL SAPO, což je dalších 99 km. Slunce pálí a je dost
horko. Asi 8 km za GASTRE (KL15-A028) rostou extrémně vytrněné austrokaktusy,
většinou tmavé trny. Za odbočkou vlevo jsme zastavili na EL POTREZUELO, malý
přejezd přes kopce a dali jsme si něco drobného k jídlu: housku, sýr, cibuli,
pomeranč a zapili ředěnou kolou. Pak jsme jeli z kopce dolů do PASO DEL SAPO.
Od rána je pořádný hic a nedá se kde schovat, žádný větší strom či podobně. Zajeli
jsme asi 10 km za PASO DEL SAPO západně, kde roste Austrocactus bertinii a další
kaktusy. (KL15-A029). Odjíždíme zpět k mostu, kde je krásné místo na spaní. Ještě
v 17.30 hodin je stále pořádné vedro. Za chvíli jsme byli u mostu a pro dnešní den
končíme o něco dříve než jiné dny. Na tomto místě jsme už spali v roce 2013. Stav
tachometru 95 669 km. Je to dobré místo, můžeme se v řece okoupat, není zase až
tak studená, můžeme vyprat špinavé prádlo, prostě je to super. Hned se člověk cítí
lépe, když ze sebe smyje celodenní prach. Jirka se dal do vaření lehké polévky, což
nám bohatě dnes stačí, vůbec nemáme po sýru hlad. Před 20. hodinou fouká vlahý
teplý větřík, prádlo rychle schne, jen kraťasy ve švu nechtějí rychle uschnout. I po
západu slunce je stále teplo, kecáme a kecáme, popíjíme vínečko z místního zdroje
a po 21.30 hodině jdeme ulehnout. Po celodenním vedru jsme celkem unaveni.
Večer je 21 °C.

Austrocactus intertextus sensu Sarnes, TALAGAPA, KL15-A025

Čtvrtek – 5. 11. 2015
Vstáváme v 6.30 hodin, klukům se nějak nechce, ještě to o čtvrt hodinky
natáhli. Alespoň jsem se v klidu umyl v řece, voda byla teplejší než vzduch. Teplota
je po ránu 11 °C, ale opět, jen sluníčko vykouklo, ihned se oteplilo. Čeká nás další
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horký den. Dnes jedeme směr ESQUEL. Vyrážíme v 8.35 hodin. Po cestě je známá
lokalita v GUALJAINA, kde roste Pterocactus araucanus. V PASO DEL SAPO jsme
nabrali plnou nádrž benzínu. Pumpař měl zájem o české mince, Franta našel 2 a 5
korun. Na oplátku nám zapojil WIFI, která kupodivu fungovala, dovolal jsem se
Dance přes Skype. Franta se celou dobu nemůže dovolat telefonem. Jirka zkoušel
volat i z jeho mobilu, bohužel signál nefunguje. Nakoupili jsme jídlo a vodu a Jirka
zkouší vybrat peníze na kartu. Opět se nezdařilo. Vyrážíme dále na cesty v 9.45
hodin, do ESQUEL je to 70 km. Asi 40 km za PASO DEL SAPO jsme zastavili na
průzkumnou lokalitu. Kousek naproti řeky jsou nádherné tři vulkány. Všude kolem je
krásná krajina, vymletá řekou RIO CHUBUT. Na lokalitě (KL15-A030) roste hodně
vytrněný austrokaktus. Jedeme dál a v GUALJAINA jsme zastavili na oběd. Pěkná
restaurace, dali jsme si steak se zeleninou a pivo PATAGONIA, vše za 700 peso.
Máme žaludky nacpané na celý zbytek dne. Je téměř 15. hodin, tak vyrážíme na
známou lokalitu za městem. Jirka šel ještě jednou zkoušet vybrat peníze v automatu.
Nezdařilo se. Franta se konečně dovolal z Jirkového mobilu. Do ESQUEL je to asi 93
km, na lokalitu jen 18 km, tak jedeme, stále je vedro a slunce praží jako ďas. Na
obzoru v dáli jsou zasněžené vrcholky AND. Zpočátku nemůžeme nic najít, ale
nakonec několik trsíků nacházíme. Je zde příliš sucho a horko, rostlinám se nechce
ven, aby rozkvetly. Některé už měly nazelenalá poupata (KL15-A031). Po příchodu k
autu jsme zjistili, že máme opět na levém zadním kole defekt. Rychlá výměna kola a
následné hledání gomérie. Před 18. hodinou jsme v ESQUEL vyměnili a zalepili kolo.
Šlo to jako na drátku. Dokonce šéf opravny měnil dolary za pesa. Náš bankéř Franta
domluvil kurz 1 ku 14, což je pro nás skvělé. Měníme 600 dolarů, každý po 200 USD.
Zalepení kola stálo 70 peso. Na konci města je kempink, kde jsme se šli ubytovat,
postavili stan a je zde komplet hygienické zařízení. V kempu jsme úplně sami, za
všechny to stojí 80 x 3 = 240 peso. Ležíme na měkoučké travičce. Jirka jde hned
prozkoumat sprchy, jestli teče teplá voda. Stav tachometru v kempu: 95 856 km. Po
osprchování prachu z cesty jsme se šli podívat přes cestu na pumpu, kde jsme si dali
pivečko na dobrou noc. Dnes najeto 187 km.

Austrocactus sp., TECKA, KL15-A032

Pátek – 6. 11. 2015
Ráno vstáváme před 7. hodinou do chladného rána, jsou jen 4 °C a je vlhko.
Stan je uvnitř úplně mokrý. Slunce leze pomalu nahoru a jistě vše rychle vysuší.
Vyrážíme směr TECKA v 8.45 hodin po RN 40. Za městečkem asi 7 km zastavujeme
OSTNÍK – únor 2017 ……….................... 27 .……….………………………………….

u značky zatáčka a kousek dále u mostku, ještě před plotem vše roste (KL15-A032).
Hlavně je zde zajímavý austrokaktus. Při zpáteční cestě do TECKA jsme nabrali
plnou nádrž benzínu. 95 966 km stav tachometru při tankování benzínu. Za městem
je odbočka na prašnou cestu, směr CORCOVADO po RP 17. Před námi přijel na
pumpu autobus plný dětí, kteří hned vytvořili frontu k prodeji jídla a pití. Jedeme dál
bez kafíčka. Nedaleko v obchůdku jsme nakoupili jídlo a pití na dnešní a zítřejší den.
Zastavili jsme u cedule RUTA 40 TECKA, abychom se vyfotili a měli dokumentační
foto pro příští generace. Možná jen vzpomínkové pro nás. CORCOVADO je od
křižovatky 77 km po prašné cestě. Celá objížďka přes hory je dlouhá asi 150 km. V
TECKA ukazoval teploměr u cesty ve 12.30 hodin 24 °C. Zastavili jsme asi 8 km od
křižovatky směr CORCOVADO. Stejné rostliny jako u předcházející lokality.
Austrokaktus je podobný do okruhu coxii, je však třeba vidět květy a zvláště plody
(KL15-A033), aby se dal spolehlivě určit. Po cestě do CORCOVADO jsme několikrát
zastavili jen proto, že zde rostly zajímavé rostliny, jako Oxalis adenophylla,
Oreopulos glacialis, Chloraea alpina, Anemone multifida apod. V CORCOVADO bylo
vše zavřeno, prostě argentinská siesta. Při výjezdu z města však byl obchůdek s
posezením, kde jsme si konečně mohli dát pivečko. Bylo zde odpoledne poměrně
horko. Zpočátku jsme si objednali pivo, pak přijeli hasiči a odváželi pytel klobásek.
Franta šel prozkoumat, zda se to dá jíst. Bohužel až po opečení, tak koupil měkký
salám a housky. Bylo to skvělé, ale říkal, že tam mají ještě jeden salám, který vypadá
dobře. Hlad je svinstvo a tak šel koupit i tento salám. Byl prostě skvělý. Jak jsme v
klidu a pohodě pojedli, vyrazili jsme v 16.30 hodin na sever do městečka TREVELIN,
vzdáleného asi 50 km. Všude kolem nás jsou pabukové lesy, většinou převládá
Nothofagus pumilio s malými lístky až 2 cm velkými. Jezera a zasněžené vrcholky
hor vytváří fantastické scenerie. Na pahorcích roste zajímavá epyfitní rostlina,
podobně jako u nás jmelí. Zdejší příroda se mi velmi líbí. Když začala řídnout
vegetace pabuků, začaly se objevovat občas cypřišky, které následně vystřídaly
uměle vysazené borovice. Pod horami je prostě zcela jiná vegetace. I tráva je zelená,
občas se objeví poorané políčko a krávy se chovají především na chov. Býci jsou
mohutní, také spíše na chov. Až před městem TRAVELIN začínají stromy řídnout. Z
TRAVELINU je to už jen 23 km do ESQUEL, kde míříme do osvědčeného kempu.
Přijeli jsme tam v 18.30 hodin, nemusíme hledat místo na spaní a navíc zde máme
veškeré hygienické zázemí. Po dobrém jídle a pití jsme celkem unaveni. Tato okružní
cesta byla jedna z nejlepších, kromě kaktusů jsme viděli i jiné nádherné rostliny a
fantastickou krajinu se zasněženými vrcholky hor. Stav tachometru 96 142 km. Jirka
vařil lehkou večerní polévku, abychom neumřeli hlady. Důležitá je očista po
celodenním cestování po prašných cestách. Dvojnásobná dávka slivovice očistila
vnitřnosti proti případným chorobám.

stará lokomotiva na historické trati „La Trochita“, vedoucí přes EL MAITÉN
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Naši jubilanti
Nevím, jak to ten Béďa dělá, že vypadá stále mladý. Bohužel čas se nedá
zastavit, takže náš dlouholetý člen, pan Bedřich Lichý oslaví koncem února kulaté
výročí - 70 let. Náš oslavenec pěstuje kaktusy prakticky již od mládí, v šestnácti
létech (asi roku 1963) měl už první sbírku, která se rychle rozrůstala. Pěstitelský
útlum nastává během základní vojenské služby, ale na kaktusy nezapomněl. Po
návratu z vojny se pouští ve 22 letech opět do pěstování kaktusů, za krátko Bedřich
vstoupil do spolku kaktusářů v Opavě. V roce 1968 proběhl v Ostravě X. sjezd
kaktusářů, velká výstava kaktusů na Černé Louce, prostě kaktusaření si získalo na
Ostravsku velké obliby. Bedřich se pustil do pěstování s velkým elánem a brzy se
dostavily úspěchy. Vysévá semínka a své přebytky vyměňuje za nové druhy.

Bedřich Lichý, ve sbírce Jirky Kolaříka 2014 (Jiří Kolařík, Bedřich Lichý, Rudolf Frélich, Franta Frýdl)

zleva: Klouda, Poratzský, Bedřich Lichý, Frýdl, Brada, Pospíšil, Kupka
jarní posezení „porubáků“ pod pergolou, ve sbírce Lichých, Kyjovice 11. 5. 2014
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Asi po třech letech působení v Opavském spolku, se seznámil s dalším
dobrým kaktusářem, Jardou Vaňkem, který ho asi v polovině sedmdesátých let,
přetáhnul do kroužku kaktusářů v Ostravě - Porubě. Já jezdil vlakem do Krnova, a
každý rok jsem se zastavoval podívat na výstavu kaktusů v Opavě, už zde jsem
Bedřicha poznal. Pak už jsme se potkávali na schůzkách nebo burzách v Porubě,
nebo jsem se jel podívat do sbírky v Kyjovicích. Jeho pěstitelské umění si získalo
velké uznání, a přetrvává do dnes. Bedřich si vychoval svého následovníka, takže
nádherná sbírka nezanikne. Syn Petr je rovněž skvělý pěstitel kaktusů, a k rostlinám
mají vztah i Bedřichova vnoučata. Přejeme našemu jubilantovi do dalších let, hodně
zdraví, štěstí, spokojenosti a pěstitelských úspěchů, aby mu kaktusky dělaly ještě
dlouho radost a potěšily ho pestrobarevnými květy.

vlevo: Bedřich Lichý a Jindřich Pospíšil na výstavě kaktusů 2007
vpravo: na Mikulášskou schůzi 2015 přišla pomáhat celá rodina, s Bedřichem, jeho syn i vnuk

Bedřich Lichý ve sbírce 2016
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Informace
-------

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.

---

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 (Čkalova 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

---------

10 let
od sjednocení a spolupráce dvou Klubů v Ostravě
Po roce 1989 se razantně snížil počet členů v obou Ostravských Klubech.
Bylo jen otázkou času, kdy se oba kaktusářské Kluby spojí. Před desíti léty, po
dlouhých jednáních proběhlo na výroční schůzi v únoru 2007, ke sloučení KK v
Ostravě a KK Cereus Poruba v jeden Klub. Po sloučení Klubů, jsme měli ke konci
roku 2007 - 70 členů a stav se zpočátku stabilizoval. Bohužel starší členové umírají a
mladí se do klubového kaktusaření nehrnou. V roce 2016 už zaplatilo členské
příspěvky jen 43 členů. Je nás stále méně, ale dobří, skalní pěstitelé zůstávají.
S odstupem času, si myslím, že sloučení dvou ostravských Klubů byl dobrý krok. Už
dlouho si přeji, aby mezi nás přišla nová, mladá krev a posílila naše řady. Bohužel je
to jen mé zbožné přání.

Adresy autorů:
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz
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Lobivia kupperiana, SL 49-02 (foto František Frýdl)

Coryphantha runyonii (foto František Frýdl)

