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Gymnocalycium spegazzinii, Arroyo Inca quasi, Salta (foto KL) 



Z naší činnosti 
 

Dne 3.2.2020 se konala naše výroční schůze Klubu kaktusářů v Ostravě, z. s. 
Po organizačních záležitostech, nám sdělil několik informací o novém zákoně o 
ochraně a prodeji rostlin inspektor Ing. Petr Chlebek z Ústředního kontrolního a 
zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ), sekce rostlinolékařské péče v Karviné. 
Nyní se už nesmí dovážet do Unie rostliny ani žádné jeho části, včetně semen. 
Potom už se ujal slova náš člen pan Jiří Zálesný, který se jel podívat s cestovní 
kanceláři na indiánské památky v Peru. Kaktusů jsme sice viděli méně než obvykle, 
ale o to více jsme viděli nádherných indiánských skvostů. Namátkou vzpomínám na 
záběry z Limy, Paracas, Nazca, pohřebiště Chauchille, pyramidy Cauhachi, 
Arequipa, Cruz del Condor, Puno, Islas Uros na jezeře Titicaca, pohřební věže 
Sillustani u jezera Umayo, Cuzco, Puca Pucala, posvátné údolí Pisac, pevnost Inků 
Sacsayhuamán, Ollanaytambo, Machu Picchu, kruhové terasy Moray, těžbu soli 
v Salinas de Maras nebo i noční festival tanečních škol a další zajímavosti. Byla to 
velmi poučná, nádherná přednáška pana Jiřího Zálesného, kterému moc děkujeme 
za báječně strávený večer a snad někdy příště uvidíme zajímavosti z další cesty. 
 
 
 

U S N E S E N Í 
výroční členské schůze Klubu kaktusářů v Ostravě, z. s., konané dne 3. 2. 2020 
 

1. Schvaluje zprávu o činnosti Klubu včetně jeho hospodaření za rok 2019. 
  
2. Ukládá výboru, aby se v roce 2020 řídil programem a rozpočtem, tak jak byly 
přítomným předneseny a jimi schváleny. 
 

3. Ukládá zabezpečit a zorganizovat sympozium „Kaktusy v Pobeskydí 2020“.  
 

4. Ukládá uspořádat výstavu kaktusů a zájezd do sbírek. 
 

5. Schvaluje vydávat 60 kusů výtisků Ostníku. 
 
6. Ukládá výboru zakoupit na promítání dataprojektor a HDD. 
 

7. Souhlasí s výběrem členských a účelových příspěvků na rok 2020 takto: 
- členský příspěvek   150,-Kč 
- Ostník    150,-Kč 
- časopis Kaktusy    330,-Kč 

       - sloven. Cactaceae   410,-Kč 
 

8. Výroční členská schůze ukládá výboru publikovat plný text usnesení v březnovém 
Ostníku. 
 

Schůze se zúčastnilo 25 členů Klubu, s přihlédnutím k paragrafu 5, čl. 8. "Stanov" je 
usnesení výroční schůze právoplatné, jelikož pro usnesení hlasovali všichni přítomní. 
 

Ostrava, 3. února 2020 
Za správnost předseda: Lumír Král 
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Legendární Ruta 40 - 9. část 
 

Jak jsem slíbil v minulé části, povíme si něco o Gymnocalycium spegazzinii. 
Je to skvost mezi gymnama, bohatě divoce vytrněné kytky jsou často zcela zabalené, 
jindy zase je trnů poskrovnu. Jsou to velmi variabilní rostliny, kde můžeme prakticky 
v každém údolí najít odlišné formy. Spegoše rostou podél Ruty 40 na jihu od Punta 
de Balasto, až na sever k San Antonio de los Cobres. Pod městečkem Punta de 
Balasto je RP 47, kde v okolí Mina Capillitas jsme našli nejjižnější výskyt 
Gymnocalycium spegazzinii. Nejsevernější výskyt jsme viděli u Arroyo Inca Quasi, i 
když údajně rostou ještě severněji u El Moreno. Pokoušeli jsme se na uvedenou 
lokalitu dostat v roce 2008 a 2010, bohužel cesta byla po průtržích ze všech stran 
neprůjezdná. S Cafayate vede na východě souběžná cesta R 68 přes Campo 
Quijano až do La Viňa, kde byla popsána typová lokalita. Zde jsme bohužel nedojeli, 
protože byla po deštích v řece vysoká voda a nedala se přejet. Cesta lokalit od jihu 
na sever je prakticky dlouhá asi 300 km, kde se nacházejí nádherné přírodní 
scenérie, prostě fantastická krajina plna překvapení. 

Druh Gymnocalycium spegazzinii byl pojmenován na počest prof. Dr. Carlose 
Spegazziniho (1858 - 1926), ředitele biologického institutu a muzea v La Plata, v 
Argentině. Ten popsal druh roce 1905 pod jménem Echinocactus loricatus. V roce 
1922 Britton a Rose jej popisují jako Gymnocalycium spegazzinii na počest 
argentinského botanika. Platné jméno by však mělo být Gymnocalycium spegazzinii 
Br. et R., protože jméno Echinocactus loricatus bylo již v roce 1853 použito 
Poselgerem pro jinou rostlinu. 
 

         
 

prof. Dr. Carlos Spegazzini (20. 4. 1858 - 1. 7. 1926)  
Echinocactus loricatus Speg., Anales Mus. Nac. Buenos Aires ser. 3, 4: 502, 1905. 
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Nathaniel Lord Britton (15. 1. 1859 - 25. 6. 1934) a Joseph Nelson Rose (11. 1. 1862 - 4. 5. 1928)   
Gymnocalycium spegazzinii  Br. a R. – The Cactaceae, 3: 155, fig. 162, 1922. 
 
 

Gymnocalycium spegazzinii je nejblíže příbuzné s Gymn. cardenasianum, 
armatum a bayrianum, které byly převedeny jako subsp. Gymnocalycium spegazzinii. 
Ne všichni kaktusáři však s touto kombinací souhlasí a vedou si druhy dále jako 
samostatné druhy. Pro tuto skupinu rostlin byla vytvořena sekce Loricata Schütz v 
podrodu Microsemineum Schütz: 
 

Typová rostlina: Gymnocalycium spegazzinii Br. & R., The Cactaceae 3: 155, 1922. 
Další druhy: Gymnocalycium cardenasianum Ritter, Taxon 13, 4, 1964.  
Gymnocalycium cardenasianum Ritter var. pseudocrassispinum Ivan Milt, Cactaceae etc., Slovensko, 
str. 25 - 31, 1/2019. 
Gymnocalycium armatum Ritter, Kakteen in Südamerika II, 662, 1980.  
Gymnocalycium bayrianum Till, Kakteen und andere Sukkulenten 222, 1967.  
 

 
 

autobusem v Buenos Aires, se můžete dostat na Spegazzini, bohužel jen do místní čtvrti města 
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Gymnocalycium spegazzinii, mezi El Colalao del Valle a El Pichao, Tucuman 
 

 
 

Gymnocalycium spegazzinii, 12 km před La Falda, Salta 
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navštívené lokality Gymnocalycium spegazzinii 
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naše nejjižnější lokalita Gymnocalycium spegazzinii Mina Capillitas 
 

 
 

naše nejsevernější lokalita nad Santa Rose de Tastil u Arroyo Inca Huasi 
 
 

Výskyt Gymnocalycium spegazzinii je rozsáhlý, lokality jsou rozptýlené v 
horském kamenitém terénu, v nadmořských výškách 1500 - 3000 m. Jižní hranice 
výskytu se nachází nedaleko Mine Capillitas, severní pak končí u Quebrada de Toro. 



OSTNÍK – březen 2019 ………................        .…………………………………………. 
 

40 

Dvakrát jsme zastavili k vesnici El Moreno. kde se má nacházet nejsevernější výskyt 
Gymnocalycium spegazzinii. Bohužel se nám ani jednou nepodařilo pro nesjízdnost 
cesty zajet asi 17 km na lokalitu, kterou uvedli Leo van Hoven a Franz Kühaas. 
Zkoušeli jsme to z několika stran, ale osud nám nepřál. Na mapce je přehled námi 
navštívených lokalit, u některých jsme zastavili i na několika místech, to však zde 
není zaznamenané.  
 

   
 

El Moreno a vymletá přístupová cesta na lokalitu Gymnocalycium spegazzinii 
 
 
Gymnocalycium spegazzinii Britton & Rose 1922  
 
Gymnocalycium spegazzinii Britton et Rose, The Cactaceae 3: 155, 1922. 
Echinocactus loricatus Speg., Cact. Plat. Ten., p. 502, 1905. 
Gymnocalycium loricatum (Speg.) Speg., Nuev Not. Cactol., p. 60, 1925. 
 

Stonek je zpočátku stlačeně kulovitý, později kulovitý, až 140 mm v průměru, 
přes 120 mm vysoký, trávově zelený až hnědavý, temeno mírně vkleslé, se žlutavě 
hnědou epidermis. Žeber 10 - 15, široká a nízká, jen slabě hrbolkatá, až 40 mm 
široká. Areoly vyvýšené, 15 - 20 mm od sebe vzdálené, asi 10 mm dlouhé a 6 mm 
široké, zpočátku šedavě plstnaté. Okrajových trnů 5 - 7, až 55 mm dlouhé, bledě 
červenohnědé, jakoby ojíněné, drsné, na špici někdy tmavší, na temeni často 
tmavohnědé nebo ryšavé, tuhé, šídlovité, v průřezu jen trochu zploštělé, u báze 
zesílené. Květy až 70 mm dlouhé, 50 mm široké, nálevkovité. V dolní části květu 
zelenavé šupiny s růžovobílým okrajem, vnější okvětní lístky až 30 mm dlouhé, 
bělavé až růžové, se zelenavě hnědým středním proužkem, vnitřní okvětní lístky 30 
mm dlouhé, 7 mm široké, bělavé až slabě růžové, s tmavším středovým proužkem; 
jícen a nitky purpurově fialové. Plod protáhle kulovitý, s nečetnými širokými šupinami. 
Semeno hnědě černé až černé, necelý 1 mm v průměru, jemně bradavičnaté. 

V literatuře se můžeme setkat se dvěma jmény variet, Na žádné z těchto 
lokalit však nebyl nalezen určitý vysloveně převládající morfologický typ rostlin, jenž 
by opravňoval k popisu či uznání variety. Přirozená variabilita se projevuje zejména v 
počtu, délce, síle zbarvení a charakteru zahnutí trnů, ve zbarvení epidermis, ve 
velikosti a uspořádání květů, barvě okvětních lístků apod.: 
var. major Backeb., která se údajně liší modrozeleným tělem, většími rozměry (tělo 
až 200 mm vysoké, 100 mm v průměru) a vyšším počtem trnů (až 9), jež jsou delší, 
zahnutě drápovitě k tělu. 
var. horizonthalonium nebylo platně popsáno, mělo by připomínat svým vzhledem 
známý mexický druh Echinocactus horizonthalonius. 
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Gymnocalycium spegazzinii var. punillense 
 

 
 

Gymnocalycium spegazzinii var. major, El Carmen 2007 
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Podívejme se na dnešní přehled variet, subsp. s celými citacemi: 
Gymnocalycium spegazzinii Britton et Rose, The Cactaceae 3: 155, 1922. 
Gymnocalycium spegazzinii subsp. spegazzinii  Britton & Rose, The Cactaceae 3: 155, 1922. 
Gymnocalycium spegazzinii var. major Backbg., Cactus and Succulent Journal (US), 88, 1951. 
Gymnocalycium spegazzinii var. punillense Till & W. Till, Gymnocalycium, Rakousko 7 (1) 1994. 
Gymnocalycium spegazzinii subsp. armatum (F. Ritter) Halda & Šorma, Acta Mus. Richnov., Sect. 
Nat. 9(1): 65, 2002.  
Gymnocalycium spegazzinii var. armatum (F. Ritter) Slaba & Šorma, Kaktusy (Brno) 40(3): 69, 2004. 
Gymnocalycium spegazzinii subsp. bayrianum (H. Till) Halda, Cactaceae etc. 9(3): 84, 1999.  
Gymnocalycium spegazzinii subsp. bayrianum (H. Till) Halda, cf. Repert. Pl. Succ. (I.O.S.) 50: 
13,(1999) 2000. 
Gymnocalycium spegazzinii subsp. cardenasianum (F. Ritter) R. Kiesling & Metzing, Darwiniana 34: 
404, 1996.  
Gymnocalycium spegazzinii var. punillense H. Till & W. Till, Gymnocalycium 7(1): 119 (1994) (1994).  
Gymnocalycium spegazzinii subsp. sarkae Halda & Milt, Acta Mus. Richnov., Sect. Nat. 13(1): 22, 
2006. 
Gymnocalycium spegazzinii var. tortispinum Y. Itô, Cactaceae [Itô] 391, 1981.  
Gymnocalycium spegazzinii f. unguispinum Slaba, Kaktusy (Brno) 41(2): 41, 2005.  
Gymnocalycium spegazzinii Br. et R. var. recii Milt, Cactaceae etc., str. 33 - 36, 1/2017. 
Gymnocalycium spegazzinii Britton et Rose subsp. cardenasianum (F. Ritter) Kiesling et Metzing var. 
armatum (F. Ritter) Slaba et Šorma. 
Gymn spegazzinii fiambalense (Gymn. sp. Palo Blanco) 
 

    
 

pohled na lokalitu Gymnocalycium spegazzinii var. major, El Carmen v roce 2007 a 2012 
 

    
 

Gymnocalycium spegazzinii var. major, zasypané štěrkem, El Carmen 2012 
 

Gymnocalycium spegazzinii je dobře známý druh, hojně se vyskytující nejen 
ve své domovině, ale i v našich sbírkách. K tomu přispívá atraktivní vzhled. Bohužel 
ani příroda si nevybírá a může zničit celou lokalitu, jak jsem to viděl na areálu variety 
major. V roce 2007 lokalita bujela spoustou pěkných rostlin. Při návštěvě stejné 
lokality v roce 2012 bylo toto místo zcela zpustošeno po vydatných průtržích. Byly 
odplaveny nejen větší keře, ale i menší kaktusy včetně spegoušů, prostě pohroma. 
Pěstitelské nároky ve sbírce nejsou náročné, nesnáší trvalé přemokření substrátu v 
době extrémně vysokých letních teplot. V zimě zcela po suchu a teplota kolem 8 °C. 
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Gymnocalycium spegazzinii, Las Conchas, Quebrades del Rio, Salta 
 

 
 

Gymnocalycium spegazzinii, mezi La Merced a San Felipe, Salta 
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Naši jubilanti 
Lumír Král - 70 let 
 

      
 

Lumír Král dnes a za mlada 
 
 

Nevím, jestli je správné napsat, že náš Lumír už má sedmdesát let nebo že 
teprve má sedmdesát let. Narodil se v Krnově 1. 3. 1950. První kaktus viděl už ve 
čtyřech letech a kaktusy ho provází většinu jeho plodného života. Jako správný Král 
má tři dcery a od r. 1991 také kaktusové království na zahradě v Ostravě - Martinově. 
Jeho sbírka kaktusů dnes představuje pozoruhodnou kolekci mrazuvzdorných rostlin 
rodů Austrocactus, Pterocactus, Opuntia a jiných. Nevím, zda by se ve světě našla 
srovnatelná. I když se mrazuvzdorné kaktusy ojediněle pěstovaly u nás již řadu let, 
Lumír je vlastně průkopníkem pěstování rostlin, které vydrží pod krytem naši zimu a 
dokázal, že mimo severoamerických kaktusů lze mrazu odolné kaktusy nalézt i 
v Jižní Americe. Je dobře, že v sedmdesátých letech minulého století, tehdejší dobrá 
duše ostravských kaktusářů, paní L. Plešingerová, Lumíra přesvědčila ke vstupu do 
ZO Svazu českých kaktusářů v Ostravě. Někdy v těch letech jsem poznal Lumíra i já. 
Zájem o kaktusaření nás od té doby spojuje až do dnešních dnů. Nebyly to ale jen 
rostliny, ale také zájem o kaktusářskou historii a starou kaktusářskou literaturu. Na 
Silvestra v roce 1978 mu zmrzla, díky vpádu artického vzduchu, kdy během několika 
hodin klesla teplota vzduchu o 40 °C, část sbírky. Předchozí úřední zrušení Svazu 
českých kaktusářů a začlenění kaktusářských organizací pod zahrádkářský svaz 
pokládal za špatné znamení pro kaktusářství a mrazivou zimu za pokračování 
špatných kaktusářských dnů. Nicméně, všechno zlé je k něčemu dobré. Skalního 
kaktusáře nezdary posilují. V roce 1982 byl zvolen do výboru kaktusářské organizace 
v Ostravě do funkce knihovníka. A další funkce následovaly: 1984 jednatel, 1985 
redaktor zpravodaje Ostník, kterým je dodnes. V roce 1986 se opět mrazivé počasí 
podepsalo na dalších sbírkových ztrátách a Lumír přišel opět o značnou část sbírky. 
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Začátek devadesátých let minulého století byl dobou nejen velkých politických změn, 
ale také počátkem velkých změn v Lumírově životě. Rozpadlo se mu manželství a ze 
zdravotních důvodů byl vyřazen ze zaměstnání v ostravských černouhelných dolech. 
Ale jak již jsem psal: všechno zlé je k něčemu dobré. Počátkem toho dobrého bylo 
koupení zahrady v zahrádkářské kolonii v roce 1991. Zde měl sbírku v pařeništi a 
foliovníku, který později, v roce 1995, nahradil větším skleníkem. Zde také poznal 
svoji druhou ženu Danku. Lumír sice říká, že mu byla přidělena zahrádkářským 
svazem, ale já vím, že se jednalo o vzájemnou náklonnost. Podílel se významnou 
měrou na vzniku tradice pořádání mezinárodních kaktusářských sympozií „Kaktusy 
v Pobeskydí“. První ročník, pořádaný k 40. výročí vzniku Klubu kaktusářů v Ostravě 
se konal již v roce 1994 a tradice s nevelkými změnami, trvá dodnes. V roce 1995 byl 
zvolen do čela Klubu kaktusářů v Ostravě a tuto funkci vykonává již pětadvacátým 
rokem. O další rok později se stal členem výboru Společnosti českých a slovenských 
pěstitelů kaktusů a sukulentů. Další pohroma postihla jeho sbírku v roce 1997 při 
velkých povodních. Zachránil jen rostliny na skleníkových parapetech. Ani 
s přibývajícími léty jeho zájem o kaktusy neupadal, spíše naopak. Celkem 9x vyjel za 
kaktusy za oceán, kde mnohokrát navštívil Argentinu, ale také Chile, Brazílii, Peru a 
Bolívii. Se zážitky z těchto cest se dělil s ostatními na stránkách zpravodaje Ostník a 
také na stránkách chrudimských e-novin. Je také autorem dvou speciálních čísel 
časopisu Kaktusy se zaměřením na rody Austrocactus a Pterocactus. Své znalosti 
předává také ve svých přednáškách. Mimo naší republiky přednáší pravidelně 
kaktusářům na Slovensku, Polsku a také Německu. Polský svaz kaktusářů (PTMK) 
ocenil Lumíra bronzovým a stříbrným odznakem za zásluhy. Za celoživotní úsilí ve 
prospěch rozvoje kaktusářství byl v roce 2017 vyznamenám titulem Zlatý Alberto. 
Bohužel, roky sebou přináší také zdravotní problémy, které se nevyhnuly ani 
Lumírovi. Práce pod zemí se podepsala pod mnoha zdravotními komplikacemi. Po 
operaci kolene si dnes Lumír užívá klidu na své zahradě v kruhu rodiny.  Manželka, 
dcery, pět vnoučat a jedno pravnouče mu určitě dělají radost.   

Milý Lumíre, přeji Ti k sedmdesátým narozeninám za nás, ostravské 
kaktusáře, pevné zdraví, hodně radosti ze svých kytek a zahrádky, spoustu invence 
při tvorbě zpravodaje Ostník a splnění všech dosud nesplněných přání.     
 

Jaroslav Vích 
 
 
 

Odešel Horst Künzler 
 

   

Před koncem roku nás opustil známý sběratel kaktusů Horst 
Künzler (14. 4. 1937 - 31. 10. 2019). Kdo by neznal polní čísla HK, pod 
nimiž se nachází sběry především ze Severní Ameriky. Horst se narodil 
v německém Mannheimu, již od mládí se zajímal o kaktusy, kterým se 
pak věnoval celý život. Při svých cestách za kaktusy v 80. a 90. letech 
procestoval s manželkou a přáteli rozsáhlé oblasti Mexika, USA i Kanady. 
Počátkem 60. let se stal společníkem ve firmě NMCR (New Mexico 
Cactus Research). V roce 1963 se přestěhoval do Belenu (New Mexico, 
USA), kde žil až do své smrti. Horst Künzler spolupracoval se Steven 
Brackem či Fritz Hochstätterem a dalšími známými kaktusáři. Sám o sobě 
říkal: “Byl jsem postižený nemocí, která se nazývá láskou ke kaktusům již 
v ranném věku. Nemocí, která se nedá léčit žádným lékem”. To hovoří 
samo za sebe. Ať kaktusy provází Horsta i tam nahoře v kaktusářském 
nebi. Pěstitelé kaktusů ztrácí skvělého terénního pracovníka. 

     Čest jeho památce ! 
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Opustil naše řady  
Oldřich Klímek (30. 11. 1949 - 3. 2. 2020) 
 

   
 

Těsně před únorovou schůzí mi přišla na mobil smutná zpráva, že kaktusářské řady opustil 
známý frýdecký pěstitel pan Oldřich Klímek ve věku 70 let. Oldřich byl řidič autobusu a svou práci 
odváděl vždy spolehlivě. Měl hned koníčků jako sbírání pivních etiket, tácků apod. Stejně dobře se 
věnoval i kaktusaření, kde ve Frýdeckým Klubu zastával dlouho funkci předsedy. Byl u zajišťování 
přednášek, výstav kaktusů, Pobeskydí nebo zájezdů do sbírek. Už je to hodně let, co jsme se poznali 
a záhy začala naše kaktusářská spolupráce. Často jsme se navštěvovali, chodili na výlety nebo 
dokonce na dovolenou. Zůstávají jen pěkné vzpomínky. Odešel člověk, kterého měli všichni rádi. 
Frýdečtí, ale i ostravští kaktusáři ztrácejí dobrého organizátora a kamaráda. Nikdy nezapomeneme. 

 

        Čest jeho památce ! 
 

 
 

zleva: Jindřich Pospíšil, Josef Martiník, Jiří Zálesný, Martin Kopec, Jaroslav Vích, Petr Ligotský, Vláďa 
Samiec, část kaktusářů na pohřbu Oldřicha Klímka 7. 2. 2020 



Informace 
 
--- přednáška 6. 4. 2020 - vlastní obrázky našich členů 
--- přednáška 4. 5. 2020 - Jaromír Chvastek: čeleď  Asclepiadoideae 
 
--- 28. 3. 2020 – Jarní sympozium v Praze, velký sál Obvodního úřadu Praha 8 Libeň 

předpokládaný program:  
 
--- 3 .- 5. 5. 2019 – jarní setkání polských kaktusářů, Ustroň 

místo konání jako loni: Dom Wczasowy "GLOBUS" v Ustroň - Jaszowiec, ul. Turystyczna 6. 
 Přihlášky zasílejte na adresu organizátora  Andrzeje Wandzika: 
andrzej.wandzik@atwdb.pl , nebo telefonicky:  +48 601 407 806. 

  

--- 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 
 
 
 

Obrázky našich členů 
 

Obrázky na titulní a zadní straně patří k článku: Legendární Ruta 40. (foto Lumír Král) 
Gymnocalycium spegazzinii, Arroyo Inca Quasi, Salta 
Gymnocalycium spegazzinii, Ruinas del Quilmes, Tucuman                                              
Gymnocalycium spegazzinii var. punillense, El Obelisco, Salta 
Gymnocalycium spegazzinii var. punillense, Las Ventanas, Salta                                    
Gymnocalycium spegazzinii, 16 km od Ing. Morea, Ruta 51, patník 72, Salta 
Gymnocalycium spegazzinii, La Arcadia, Salta                                          
Gymnocalycium spegazzinii, Puerta Tantil, 1 km za odbočkou, Salta 
 
 
 
Adresy autorů: 
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz  
Ing. Vích Jaroslav, e-mail: jaroslav.vich@gmail.com 
 
 
OBSAH – BŘEZEN 2020 
Z naší činnosti    34 
Usnesení    34 
Legendární Ruta 40 - 9. část  35 
Naši jubilanti (Lumír Král)  44 

Odešel Horst Künzler   45 
Opustil naše řady (Oldřich Klímek) 46 
Informace    47 
Obrázky našich členů   47 

 
 
OSTNÍK 
zpravodaj pro potřeby členů Klubu 
Vydavatel: Klub kaktusářů  v Ostravě, z. s., IČ 024 17 235, 747 68 Kyjovice 170, březen 2020 
Šéfredaktor: Lumír Král, O. Synka 1815, 708 00 Ostrava – Poruba, tel.: 605058070. 
Objednávky, distribuce: Ing. Skoumal Vladimír, M.Bajera 6038/5, 708 00 O.-Poruba, mobil: 724137021 



Gymnocalycium spegazzinii na lokalitách 
 

      
 

                Ruinas del Quilmes, Tucuman                                             El Obelisco, Salta 
 

      
 

                         Las Ventanas, Salta                                   16 km od Ing.Morea, Ruta 51, patník 72 
 

      
 

                          La Arcadia, Salta                                         Puerta Tantil, 1 km za odbočkou, Salta 
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