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Turbinicarpus graminispinus Matusz., Myšák & Jiruše - Cactus &
Co. 14(4): 21, 2011. (foto Jaroslav Vích)

Z naší činnosti
První pondělí v dubnu 3. 4. 2017 k nám přijel vzácný host z Olomouce, RNDr.
Martin Švidrnoch Ph. D., aby nám představil svou cestu po Chile. Martin byl kdysi
našim členem, tak nevím, jestli jej považovat za hosta. Spíše bych řekl, že je stále
náš domácí člen, zvláště když dojíždí z práce v Olomouci domů do Ostravy. Martin
nás provedl svými obrázky po lokalitách, jak postupně projížděli po Chile. Viděli jsme
prakticky všechny známé kaktusy, rostoucí kolem chilského pobřeží, s drobnými
zajížďkami do vnitrozemí. Mohli jsme si prohlédnou typické zástupce kaktusů jako
Copiapoa, Neoporteria, Eulychnia, Pyrrhocactus, Thelocephala, Comulopuntia a
další rostliny. Vše doplnil svými postřehy a zážitky z cesty. Děkujeme za pěknou
přednášku a přejeme našemu cestovateli hodně dalších úspěchů jak na cestách, tak
i pěstitelských.

Obrázky našich členů
Dnes si ukážeme obrázky patřící k článkům v tomto čísle Ostníku. První článek
napsal Ing. Jaroslav Vích o malé, krásné rostlině Turbinicarpus graminispinus. Další
dva obrázky na zadní straně můžeme zařadit k článku Poznámkový notes 2015.
Turbinicarpus graminispinus Matusz., Myšák & Jiruše, 2011
Nově objevený druh byl popsán v roce 2011 v časopise Cactus & Co. Na první pohled
vypadá rostlinka jako suchý chomáček trávy vyrůstající ze skalní štěrbiny, podle vzhledu byl i
pojmenován: graminispinus = „travnaté trny”. Je to drobná atraktivní miniatura o průměru asi
15 - 20 mm. Areoly nesou sedm bílý okrajových trnů, z toho jeden centrální, žlutohnědé
barvy, až 3 cm dlouhý. Starší rostliny můžou mít další dva centrální trny. Velké květy, až
5 cm v průměru, čistě bílé až narůžovělé.

Pterocactus valentini Speg., 1899
Typová lokalita se nachází na poloostrově Peninsula Valdes v provincii Chubut a na
přilehlém pobřeží. Další podobná populace roste severně pod Andami v provincii Mendoza.
Rostlina na obrázku je asi 2 km od Barrancas. Jednotlivý článek je válcovitý nebo cylindrický,
silně hrbolatý, hustě otrněný, epidermis jednobarevná, hnědá, trny okrouhlé, velmi husté, 4 15 mm dlouhé, žluté, štětinaté, přikrývající stonek, areoly bez vlny nebo jen málo vlnaté, trny
delší než 4 mm, květy na konci článku, žlutě bronzové barvy, někdy až dohněda.

Maihueniopsis hickenii (Britton & Rose) D. R. Hunt, 2011
Rostlina na obrázku je ze stejné lokality jako předešlý druh, 2 km za Barrancas. Silně
vytrněný Maihueniopsis hickenii patří do skupiny podobných patagonských druhů jako
Maihueniopsis darwinii či platyacantha. M. darwinii má menší, rovné, tenčí trny, M. hickenii
má trny delší, šídlovité, odstávající a u báze placaté, M. platyacantha má trny rovněž placaté,
u báze hodně široké, přilehlé a trny jsou často pokroucené. Pěstování patagonských druhů
nečiní žádných potíží při dodržení základních pěstitelských podmínek. Často vydrží v zimě
po suchu i větší pokles teplot pod nulu. Letos byly u nás nízké teploty v zimě delší než
obvykle, prakticky jsem měl dlouhodobě ve skleníku bez topení v noci kolem - 15 °C, jednu
noc dokonce - 19 °C. Teploty přes den byly také hodně pod bod mrazu, kolem - 10 °C.
Většina kaktusů by za těchto podmínek zmrzla, ale patagonské kaktusy bez problému
vydržely. Dokonce spoustu rostlin rodů Austrocactus, Maihuenia a Pterocactus nasadilo
v dubnu poupata a v květnu by měly zakvést. Aby zakvetly i maihueniopsisy, musí být
narostlé větší trsy, ty kvetou až později v létě.

Turbinicarpus graminispinus,
miniatura z Mexika
Tento druh patří mezi kaktusy, které byly objeveny teprve nedávno. O jeho
nález se zasloužili Vojta Myšák a Zdeněk Jiruše v roce 2008. Nezávisle na nich
objevili v roce 2009 nový druh také polští kaktusáři G. Matuszewski, Darek Raczko a
Kazik Dobroczyňski. Polští nálezci se zprvu domnívali, že našli nový druh jako první.
Později došlo mezi nálezci ke kompromisu a tak byl nový druh společně popsán o
dva roky později, v roce 2011.
Stanoviště typu se nalézá několik km od hranice mezi mexickými státy Nuevo
León a Tamaulipas, poblíž vesnice San José del Llano v nadmořské výšce 1523 m.
n. m. Najít ho ale není snadné. Nepatrné rostlinky, splývající s kamenitým
podkladem, jsou mezi ostatní vegetací dobře ukryty. Rostliny rostou ve štěrbinách na
kamenných plotnách a také v kamenných kapsách, kde se vytvořil humus. Rostliny,
které rostou v těchto kapsách, nemají tak výrazné otrnění, jako rostliny z kamenných
štěrbin. V okolí lze nalézt i jiné kaktusy: Mammillaria formosa, Echinocactus
platyacanthus a Neolloydia conoidea. Turbinicarpus graminispinus patří mezi
miniatury a kvete záhy, již při průměru 1,5 - 2 cm a pokud se květy časově sejdou,
jsou i semena.

kvetoucí Turbinicarpus graminispinus ve sbírce (foto Jaroslav Vích)

I když od doby nálezu uplynulo jen několik let, podařilo se tyto rostlinky
namnožit tak, že byl minimalizován tlak na import z Mexika. V praxi se tak ukazuje,
že pseudo ochranářské snahy a kriminalizace kaktusářů z titulu tzv. ochrany kaktusů
v přírodě jsou založeny na zcela pochybných základech. Nikdo na introdukci tohoto
druhu do sbírek nezbohatl, ani nebyl vytvořen distribuční monopol pro několik
vyvolených. Chápu, že právě tohle musí působit na salónní ochranáře jako muleta na
býka. Takové skutečnosti zákonitě vzbuzují pochybnosti o efektivitě současné
ochranářské legislativy a tedy i pochybnosti o efektivitě vynakládaných finančních
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prostředků. Od takových pochybností není daleko k tomu, aby byl současný
neefektivní represivní systém podroben hloubkové kontrole a reformován. Hrozná
představa pro dobře placené úředníky! Více snad není třeba psát, snad se jen zeptat:
cui bono (komu to prospívá?)
Pěstování tohoto druhu nečiní obtíže a druh nemá žádné zvláštní nároky,
které by ho odlišovaly od jiných turbinicarpusů. Dostatek slunce, vodu jen dávkově. V
zimě naprosté sucho. Pro rostliny je charakteristické jejich otrnění, které připomíná
trs trávy. Právě podle tohoto znaku dostal druh své druhové jméno (gramen = tráva).
Dobře pěstované rostliny ve sbírkách se v podstatě neliší od vzhledu rostlin na
nalezišti. Rostliny si určitě najdou cestu i do malých sbírek, protože pro pěstování
vyžadují málo místa. Na plochu 1 dm2 se vejde několik pravokořenných rostlin, které
budou dělat pěstiteli radost svým vzhledem i květem.
Jaroslav Vích

Duben, ještě tam budem
Po teplých dnech na začátku dubna, kdy teploty vystoupily až nad 20 °C, se
dne 18. 4. 2017 prudce ochladilo a teploty šly pod nulu. Fučel studený vítr a přes noc
nasněžilo dost sněhu i v Porubě. Ráno 19. 4. 2017 vznikla v Jeseníkách sněhová
kalamita, kdy napadlo dokonce přes 50 cm sněhu, a za větru vznikaly na cestách
metrové závěje. Ne jeden pěstitel už své kaktusy přenesl na letní stanoviště. Ti, kdo
pěstují kaktusy v pařeništích nebo venku na stolech, měli kaktusy pozalévané
přírodní cestou. Rostlinám by to však nemělo ublížit, na lokalitách takové podmínky
mají také. Dnešní ukázka je se sbírky Františka Frýdla, který poslal několik obrázků.

ukázka přírodní zálivky kaktusů u Franty Frýdla dne 19. 4. 2017 (foto FF)
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I když nasněžilo dost sněhu, krátkodobé teploty pod nulu by neměly rostlinám uškodit (foto FF)

Poznámkový notes 2015 - 5. část
KL deník z velkého vandru po Patagonii 25. 10. - 30. 11. 2015

Úterý – 17. 11. 2015
Vstávali jsme v 7. hodin. Jestliže jsme si mysleli, že vítr v noci ustane, tak jsme
se hodně mýlili, ten ještě zesílil a stanem to doslova lomcovalo, ještě že jsme byli v
zákrytu za keři. Po snídani a sbalení věcí vyrážíme na LAGUNA TROMEN po RP 2 a
RP 37. Ještě při výjezdu jsme šli nakoupit jídlo a pití a v 9.30 hodin vzhůru do
přírody. Zastavujeme na lokalitě (KL15-A061) a nacházíme Austrocactus sp., a
Maihuenia patagonica. Vpravo je vidět NEGRO TROMEN 3386 m a před námi
vulkán TROMEN 4114 m. Dojeli jsme až k LAGUNA TROMEN, bod GPS S37 05.
477 W70 07.251, 2150 m. Udělali jsme pár snímků a jeli zpět, bylo to nádherné. Při
zpáteční cestě jsme kousek za lagunou zastavili u kamenitých brdků a našli jsme
opět Austrocactus sp., a Maihueniopsis platyacantha (KL15-A062). Dojeli jsme po
RP 37 až RP 2, po které jsme odbočili vpravo a jeli směr TRICAO MALAL,
vzdáleného od křižovatky 30 km. Zastavujeme na rovině (KL15-A063), asi 5 km za
křižovatkou, kde byly jak kaktusy, tak i malá, pravděpodobně Viola tectiflora a další
skalničky. Na RP 2 před TRICAO MALAL je další průzkumná lokalita (KL15-A064),
kde rostou stejné kytky jako na poslední lokalitě. Ve městě je MIRADOR ANTIGUA
PLANTA DE AZUFRE, tzn. důl na síru, těženou povrchově. V TRICAO MALAL je
kempink, ale momentálně zavřený, avšak na policii vše vyřešili. Do kempinku jsme
dorazili asi v 18. hodin, vůbec nikdo zde není. Obecní správce nás však do pěkného
kempu doprovodil, je dobře krytý před větrem, což je skvělé. Stav tachometru 98 685
km.
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Austrocactus sp., LAGUNA TROMEN, KL15-A062

Austrocactus sp., 9 km od TRICAO MALAL, KL15-A064
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Středa – 18. 11. 2015
Celou noc nám řvalo nad hlavami v korunách stromů tisíce papoušků. Svůj
koncert skončili nad ránem se svítáním. Vstáváme v 7. hodin, není ani tak moc zima,
jak jsme večer předpokládali, že bude. Pokračujeme v okružní cestě, směr LOS
MENUCOS a dále až do CHOS MALAL, po RP 42. Vyrážíme v 8.15 hodin. První
cvičná zastávka kousek za vesnicí, GPS S37 35.205 W70 22.105, 1253 m, nic z
kaktusů zde neroste. Jeli jsme spodní cestou, bohužel nebyla přes řeku průjezdná a
museli jsme se vrátit na vrchní cestu. Na další lokalitě GPS S37 11.488 W70 23.453,
1040 m, opět nic neroste. Z CAEPE MALAL nám zbývá na asfaltku asi 42 km po RP
41. Pak už po RP 43 zpět do CHOS MALAL po asfaltce. Asi 3 km před městem
CHOS MALAL jsme zjistili divný zvuk od kol. Bohužel se vše potvrdilo, dokonce
dvojitý defekt, jedno přední a jedno zadní kolo kaput. Franta vyměnil přední kolo, ale
s jedním nás musí někdo odvézt ke gomérovi. Našim směrem do města moc aut
nejezdilo. Vše dobře dopadlo, druhé auto zastavilo a vzalo Frantu s kolem do
gomérie, za půl hodiny byl zpět i s gomérem. Už zbývá vrátit se do gomérie a zalepit
další kolo. Všechno jde jako po drátku. Po cestě do gomérie čepujeme plnou nádrž
benzínu, stavujeme se na výborný oběd a nakupujeme chleba a vodu. Máme totiž
čas, neboť gomér šel též na oběd. Františka je lepší šatit než živit, zase vybírá do
pokladny 500 peso. Gomérovi jsme zaplatili za obě kola 200 peso, ale nedá se nic
dělat. Vyrážíme v 14.45 hodin, směr BUTA RANQUIL po RN 40 s hlavní zastávkou u
jezera LAGO AUQUINCO, kde jsme už byli na začátku cesty, jestli už kvetou
austráče. (KL15-A065 = 013). Bohužel ještě nekvetly, poupata byla stále malá.
Foukal strašně silný vítr, že se nedalo ani fotit, stál jsem nahnutý, více jak šikmá věž
v PIZZE, spíše jsem téměř ležel a vítr se mnou cloumal sem tam. Poupata byla
stejně velká jako před 10 dny, tj. 30. 11. 2015. Sjeli jsme do BUTA RANQUIL kolem
17.45 hodin jsme objevili hospedae MARTA, kde se schováváme před větrem,
vypereme prádlo a uděláme pořádnou hygienu. Cena za ubytování je přiměřená
větru - silný vítr, hodně peněz. Stálo to dost hodně, 500 peso na osobu. Stav
tachometru 98 865 km.

Austrocactus sp., u jezera LAGO AUQUINCO, (KL15-A065)
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Čtvrtek – 19. 11. 2015
Před 7. hodinou jsou všichni vzhůru, ale nikomu se z teplých postýlek nechce
ven. Čas je však pokročilý, takže za půl hodiny se všichni pustili do hygieny. Včera to
byla ta správná PATAGONIE, silný chladný vítr, naštěstí ještě nebyl ledový, který lezl
až do morku kosti. Po snídani vyrážíme v 9. hodin na sever směr BARRANCAS a
dále na MENDOZU. Zastavili jsme několik kilometrů za městem: GPS S37 00.015,
W69 49.143, 1003 m, ale rostly zde jen nádherné, velké trsy Maihueniopsis
platyacantha a hickenii. Krajina velmi pěkná, poseta černými sopečnými kameny a
občas vystouplými skalkami, občas krajinu pokrývá jemný, sopečný popel. V
BARRANCAS jsme přejeli hranice a vjíždíme do provincie MENDOZA v 11. hodin.
Teď nás čeká závěrečná část výletu, zajímavé lokality, ale kluci mají strach jezdit po
prašných cestách. Gumy máme dost sjeté, dokonce jedna pneumatika ztrácí
prostředkem vzorek. Bohužel už při přebírání auta na začátku cesty, mělo auto
najeto skoro sto tisíc kilometrů a to se ukázalo během cesty jako špatný tah.
Prakticky už nemůžeme riskovat jezdit po horských prašných cestách, i když někdy
se tomu nevyhneme. Asi 2 km za hranicí jsme zastavili u pěkného svahu, kde nás
Jirka vyhnal na austráče, nakonec tam žádné nebyly, alespoň nás otestoval, zda na
kopec vyběhneme. Franta však našel Pterocactus valentinii a Maihueniopsis
platyacantha s květy (KL15-A066). Navíc zde rostly zajímavé rostliny, podobné
violkám (třeba ověřit co to je). Jirka uviděl modře kvetoucí kvítko, vracíme se a
fotíme, GPS S36 37.049 W69 44.852, 1605 m. Dále zde rostou jiné krásné skalničky,
ale i kaktusy Maihuenia patagonica či Maihueniopsis platyacantha. Zastavili jsme u
mostu přes řeku RIO GRANDE, LA PASARELA, kde je tradiční zastávka. Dali jsme si
housku, sýr a cibuli na získání síly do dalších hledání. Vyrážíme na obhlídku za most,
už jsme zde několikrát byli (KL15-A067). Roste zde Pterocactus fischerii a velmi
malé violky. Dojeli jsme do BARDAS BLANCAS v 18. hodin, dali jsme si pivečko a
zajistili kempování u cesty. V kempu je už jeden cyklista z Německa. Stav
tachometru 99 048 km. Po polévce, která byla dost dobrá, Jirka navázal družbu s
německým cyklistou. Dali jsme si po půlce, ale „kamaradeen“ do třetí nohy už
nechtěl. Po diskuzi na cestovatelské téma, odkud je atd., jsme šli do teplých
spacáků. Večer se vždy ochladí.

Pterocactus fischerii, u mostu přes řeku RIO GRANDE, LA PASARELA, KL15-A067
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Pátek – 20. 11. 2015
Vstáváme po 7. hodině, klasické ranní práce, snídaně a chystáme se na další
část cesty. Vyrazili jsme směr čilskou hranici po RN 145, zajet několik kilometrů na
průzkumnou obhlídku. Kolem jsou krásné skály, ale kaktusově moc nevypadají. Zajeli
jsme až PUESTO HERNANDEZ, asi 29 km od křižovatky, dál už byla celnice, tak
jsme tam nejeli. Vracíme se zpět, zastavujeme u PUESTO MORENO, u patníku 24
km od křižovatky (KL15-A068). Rostou zde Maihuenia patagonica a další bušovité
nízké rostliny, lávově žluté trsy trávy. Jedeme zpět a zastavujeme u velkých trsů
(kopců), které kvetou žlutými květy. Na zastávce nic neroste, ale nad skalami krouží
několik velkých kondorů. Fotili jsme je asi v 11. hodin, asi 4 km od křižovatky, patník
4 km. Na křižovatce odbočujeme vlevo na MALARGÜE po RN 40, vzdáleného 63
km. Zastavujeme na odbočce na TURCARA, našli jsme zajímavý Austrocactus sp.
(KL15-A069). Ještě jsme je nestačili nafotit a přišli dva hošíci a vyhnali nás, že je to
jejich pozemek a fosílie, že se nesmí sbírat. Jedeme dále, všude na skalách rostou
Denmoza rhodacantha s krásnými červenými květy. Další stání (KL15-A070) - další
Austrocactus sp. a Pyrrhocactus strausianus a další. Pyrrhokaktusů bylo poměrně
více než austrokaktusů. Ty byly jen ojediněle. Zastavili jsme před MALARGÜE, na
kopci s křížovou cestou, kde roste Trichocereus, Pyrrhocactus, Maihueniopsis,
Pterocactus či Denmoza, a za kopcem Austrocactus (KL15-A071). Na této lokalitě
jsme byli i v roce 2013, letos hodně kaktusů kvetlo. U MALARGÜE jsme načepovali
plnou nádrž, nakoupili proviant a zajeli do kempu, kde jsme byli na začátku cesty. V
kempu je podstatně více aut než posledně. Argentinský soused se s námi dal do řeči
a pozval nás na pokec. Musíme postavit stan, uvařit večeři a pak se uvidí. Přijeli jsme
do kempu po 18. hodině. Fouká vítr, ale není studený, je kolem 20 °C. Večer přijel do
kempu jeden polský cyklista. Jestliže jsme si mysleli, že Němec, který jel po Jižní
Americe na rok, tak tento ho zcela pokořil. Tento exot jel cestu kolem světa na kole,
vyrazil už v roce 2005. Peníze si vydělával hraním na kytaru po náměstích, ubytování
kde se dalo, nejraději hledal BOMBEROS = hasiči, kteří vždy nabídli nějaké přístřeší.
Jen příležitostně se vrací do Polska, kde si vydělává na další cestu přednáškami z
cest. Až skončí, chce napsat knihu. Správný čípek. Připravuje další cestu po Střední
Americe, teď chce dojet až do Ohňové země. Občas jede autostopem a po moři
jachtostopem. Stav tachometru v kempu 99 173 km.

polský cyklista RAFAL KITOWSKI, jeho e-mail: majk74@wP.pl
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na kopci za dolem La Valenciana se nachází spoutu zkamenělých amonitů různých velikostí
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Sobota – 21. 11. 2015
Vstáváme až v 7.30 hodin, pomalu bijí na kostele poledne. Jinak vše podle
plánu. Kluci to omlouvají, že je víkend. Dnes je po ránu poměrně teplo a nefouká vítr,
ale na obloze najíždějí podezřelé tmavé mraky. Vyrážíme v 9. hodin na MINA LA
VALENCIANA. Přijeli jsme do CASTILLOS DE PINCHEIRA, nádherná horská
krajina, zastavili jsme před dolem - MINA VALENCIANA na boční cestě vpravo a
vylezli na kopec. Austrokaktusy žádné, jen Maihuenia patagonica, Maihueniopsis
ovata a Maihuenia platyacantha (KL15-A072). Vrátili jsme se na hlavní cestu k dolu a
na skále, ještě před dolem, jsme viděli viset austrokaktus GPS S35 31.267 W69
50.513, 1816 m. Bohužel byl jen jeden velký trs, nahoře na skalách nebylo nic. První
známka, že zde austráče rostou. V 11.45 hodin jedeme stále kolem řeky RIO
MALARGÜE. Po bílé cestě jsme dojeli až do dolu, těží se zde nějaký bílý kámen.
Vracíme se zpět a jedeme druhou cestou nad důl. Vyrážíme na další cestu, na kopce
GPS S35 32.128 W69 50.848, 1955 m, bohužel austráče zde nejsou, zato je zde
spousta amonitů. Jsou celkem velké a krásné. Vyskytují se na vápenci či spíše
prachovci, je to velmi krásné místo. Vyrážíme dále v 13.20 hodin. Ani druhý pokus
nevyšel, ani třetí pokus nevyšel. Do třetice všechno nejlepší. Máme ho, jsou
fantastické a je jich poměrně dost (KL15-A073). Kluci spočítali, že to nebylo potřetí,
ale až kopec na páté průzkumné výpravě. Úkol splněn, našli, našli. Za to že jsem tuto
lokalitu objevil, mi kluci slíbili, že bude na večeři asádo. Kolem 16. hodiny se stahují
černá mračna, a my se tam právě vracíme. Po příjezdu do kempu v MALARGÜE
jsme hned u brány potkali polského cyklistu, jmenuje se, RAFAL KITOWSKI, jeho email: majk74@wP.pl Chystal se do města, že vybalí kytaru a něco zahraje. Má to
vymakané, na kolo připevní leták, kde všude už byl, začne něco drobného vařit na
večeři, lidé se něco zeptají na jeho cestu, nakonec vytáhne kytaru a něco zahraje.
Do kempu jsme přijeli v 18.20 hodin, rozbalili stan a domluvili jsme ve městě večeři.
Tradičně otvírají až ve 21. Hodin, asádo nemají, tak bude PARRILLA. V 19. hodin
začalo poprchávat, sice mírně a jen občas. Hodili jsme sprchu a vyrazili na masíčko.
Po půstu to byla přežíračka. Pořád nosili jedno maso za druhým, bylo to prostě
skvělé. Připadal jsem si jako Baloun ze Švejka, stále jsme něco žrali a žrali. Z deště
nakonec nic nebylo. Vrátili jsme se před půlnocí a hned do spacáků. Stav tachometru
99 267 km.

nádherná krajina kolem CASTILLOS DE PINCHEIRA
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Austrocactus aff. subandinus, LA VALENCIANA, KL15-A073

Neděle – 22. 11. 2015
Ráno vstáváme v 7.40 hodin, jen Jirka stávkoval, že až v 8. hodin. Je poměrně
teplé ráno a sluníčko svítí přímo do stanu. Vyrážíme v 9.30 hodin nakoupit do města.
Následně jedeme do hor směr LAS LEŇAS, odbočka z RN 40 na RP 222.
zastavujeme před LOS MOLLES (KL15-A074) a vylezli na kopec, kde na hraně
roste, nově popsaný Austrocactus subandinus. Za LOS MOLLES stojíme ještě na
další lokalitě (KL15-A075). V LAS LEŇAS jsme zastavili tradičně na lokalitě u cedule
(KL15-A076), kde roste Austrocactus hibernus, ale také Viola trochlearis (vulcanica).
Jeli jsme ještě dále, asi 5 km za LAS LEŇAS (KL15-A077), kde roste opět
Austrocactus hibernus. Dále už jsme nemohli jet, neboť nás zastavila velká sněhová
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závěj. Přes ni bychom každopádně nepřejeli. Přesto jsme vylezli na kopec a austráče
jsme zde našli. Po nafocení kaktusů a skalniček s pozadím zasněžených hor, jedeme
zpět. Sluníčko stále svítí, i když jsme vysoko v horách až 2400 m, je pořád teplo i po
17. hodině. Do kempu v MALARGÜE jsme dorazili v 18.45 hodin, je relativně teplo
asi 17 °C. Stav tachometru 99 433 km. Dnes Jirka nařídil polévkovou dietu. Jeho
polévky jsou však dobré a výživné.

Austrocactus subandinus, LOS MOLLES, KL15-A074
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Pondělí – 23. 11. 2015
Vstáváme v 6.45 hodin, je pod mrakem a sluníčko ne a ne vykouknout. Přesto
není zima, je příjemné chladné ráno. Vítr vůbec nefouká, tak se zdá, že je teplo,
podle zpráv z internetu je po ránu 7 °C. V dáli se objevily proklatě černé mraky,
rychle se blíží našim směrem a ochlazuje se. Vyrážíme po 8. hodině raději pryč,
načepovat benzín, nakoupit a hurá na sever, směr EL SOSNEADO. Vyrážíme z
města v 9. hodin, černé mraky přeletěly bez kapky deště a začalo se ukazovat
sluníčko, hned se otepluje. V EL SOSNEADO jsme odbočili z RN 40 na prašnou
cestu RP 220 vedoucí k termálům, vzdálených asi 60 km. My však jedeme jen něco
přes 20 km na lokalitu Austrocactus subandinus, kterou jsme objevili v roce 2013,
super (KL15-A078). Vracíme se zpět na hlavní cestu RN 40. V SOSNEADO jsme se
občerstvili a pokračovali po RN 144 směr SAN RAFAEL. Objíždíme SALINAS DEL
DIAMANTE, obrovské jezero a za ním odbočujeme směr EL NIHUIL, vzdáleného 21
km. Asi 30 km před městem je odbočka na EL NIHUIL. Je to okružní cesta kolem
přehrady a vede přes kaňon VALLE GRANDE. Před námi se však stahují černé
mraky a dokonce se v dáli blýská. Za chvíli začalo trochu pršet. Přijeli jsme k
přehradě a hledali jsme v městečku EL NIHUIL ubytování. Jelikož začalo pršet,
hledali jsme na spaní nějaký cabaňos. Byly zde, ale vše na zavolání, nevím, jak
bychom se s nimi domluvili přes telefon a venku nikdo nebyl. Při vjezdu do údolí, asi
po 17 km průjezdem nádherným kaňonem, měl být též nějaký cabaňos. Bohužel,
ještě není sezóna a vše je zavřené. Jedeme dalších asi 20 km, kde má být několik
ubytování, včetně hotelu. Ten je plně obsazený, ale naproti přes řeku RIO ATUEL,
vidíme kempink. Jedeme tam, neboť tam vidíme postavených pár stanů. Mezitím se
vyjasnilo. Bereme to za 100 peso pro každého. Průjezd kaňonem byl fantastický, za
každou zatáčkou jiná scenerie. My jsme však spěchali, abychom nezatměli. Fotím za
jízdy. Pod skalami v kaňonu se nedá spát, zvláště když hrozila bouřka. Ve VALLE
GRANDE je hned několik cabaňosů, ale i kempinky. Provozuje se zde hlavně rafting
a treking. Celá projížďka kaňonem byla úchvatná, škoda, že se rychle blížil večer.
Zítra nás čeká druhá část kaňonu. Místní děti, zde měli v kempu nějaký pobyt a
pobíhali až do půlnoci s baterkami a stále něco hledali. Asi měli nějakou hru, problém
byl, že stále šmejdili kolem auta a stanu. V noci nás málem vytopila voda ze
zavlažování stromů, ucpal se tok vody listím a voda vytekla do míst, kde jsme
původně chtěli mít stan, naštěstí jsme jej postavili o kousek dále na vyvýšenějším
místě. Auto už stálo částečně ve vodě. Večerní stav tachometru 99 700 km.
KL

Naši jubilanti
Koncem května oslaví náš dlouholetý člen Ing.
Petr Adamčík 65 let. Petr je vynikající znalec nejen
kaktusů, skalniček, dřevin, ale i mnoha jiných rostlin či
živočichů. Své rostlinky pěstuje na zahrádce v Krásném
Poli. Před několika léty uvedl svůj seznam tvrdě
pěstovaných zimovzdorných rostlin v Ostníku. Pravidelně
se účastní našich kaktusářských akcí, jako výstavy
kaktusů či Pobeskydí.. Přejeme našemu jubilantu do
dalších let hodně zdravíčka, štěstí a pěstitelských
úspěchů.
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přednáška: 5. 6. 2017 – Lumír Král: Bolivie 2017
19. - 21. 5. 2017 – Otevírání sezóny ve Dvoře Králové nad Labem. Ubytování již od pátku
občerstvení a stravování za zvýhodněné ceny, v sobotu 20. 5. 2017 velká burza rostlin od 8
do 12 hodin, sobotní odpolední cyklus přednášek, návštěvy vybraných sbírek. Vše na jednom
místě v Penzionu za vodou. (Poděbradova 2014, Dvůr Králové nad Labem.
26. - 28. 5. 2017 – zájezd do sbírek v severních Čechách se blíží. Jelikož jedeme na druhý
konec republiky, bude opět zájezd tří denní. Odjezd účastníků bude tradičně od DK Vítkovic,
v pátek ráno 26. 5. 2017, po domluvě v 6. hodin. Vyrážíme směr Olomouc.
Předběžně domluvené sbírky:
Most - R. Chalupský, J. Štecker.
Žatec - P. Huml, K.Blumentrit, Václav Holý, J. Vondráček, Míra Kaloš.
Roudnice - Pavel Franc, Jan Muller, Jan Boháček, Jan Gratias
17. - 21. 5. 2017 – Klub kaktusářů Přerov pořádá 41. výstavu kaktusů a sukulentů v budově
společnosti VISIMPEX, a. s. v Přerově, Seifertova 33 (vlevo před branou přerovského
výstaviště). Otevřeno od 9.00 do 17.00 hodin.
25. - 27. 5. 2017 – Klub pěstitelů kaktusů a sukulentů Havířov při Městském kulturním
středisku Havířov pořádá výstavu kaktusů a sukulentů, která se bude konat ve Společenském
domě RENETA Havířov, otevřeno od 9 do 18 hod.
7. - 9. 6. 2017 – výstava kaktusů a jiných sukulentů, Stanice přírodovědců, Poruba. Tradičně
hned po pondělní schůzce, proběhne v úterý dne 6. 6. 2017 instalace výstavy a výstava
proběhne od středy do pátku 7. - 9. 6. 2017.
23. - 25. 6. 2017 – Pobeskydí 2017, hotel Rudolf, Haviřov
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

Prodám (kus á 50,- Kč):
Jubilejní sborník prací o kaktusech, Ostrava 1968
Jubilejní sborník Kaktusy 1922 - 1972, Praha 1973
Atlas kaktusů, Chrudim ročníky: IV/1989, VI/1991 s přílohou, VII/1992 s přílohou, VIII/1993 s přílohou,
IX/1994, XII/1997
Jaroslav Vích, tel. 603494721, Jaroslav.vich@gmail.com

Adresy autorů:
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz
Vích Jaroslav Ing., e-mail: jaroslav.vich@gmail.com
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Turbinicarpus graminispinus na stanovišti, JV 320, (foto Jaroslav Vích)

Pterocactus valentinii a Maihueniopsis hickenii, za BARRANCAS, (KL15-A066), (foto KL)

