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Informační zpravodaj
SPKS Sokolov, z.s.

V příštím čísle naleznete:
• Upřesnění kalendáře akcí
• Podložky pro roubování kaktusů
• Kaktus Tour 2021 pokračuje

Úvodní slovo

• Zájezd 2021

Vážené dámy a pánové, milí přátelé,
Tak jste se konečně dočkali dalšího čísla našeho Informačního zpravodaje.
• Kde všude pěstovat kaktusy
Původně mělo vyjít už březnu letošního roku. Skutečnost, že vychází s výrazným
zpožděním jde jednoznačně za mnou. Napřed jsem jeho napsání odkládal
• Malé velké sbírky našich členů
v souvislosti v blbou náladou provázející covidové období a poté už přišly další
priority naší spolkové činnosti, které jsem před zpravodajem upřednostňoval.
• Informace, tipy, inzerce, zajímavosti z Začátkem roku jsem musel zrušit nebo odložit několik spolkových akcí. Zejména
jiných spolků k+s
mě mrzí přeložení Setkání pěstitelů k+s k 60. výročí založení naší organizace a
výstavu k+s v Kynšperku. Zatímco Setkání pěstitelů se určitě uskuteční
Uvnitř tohoto čísla:
v náhradním termínu 24. října (den po konání valné hromady SČSPKS, z.s.
v Děčíně), u výstavy v Kynšperku to nemohu prohlásit jednoznačně, že zaručeně
Úvodní slovo
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proběhne a nestanovil jsem ani datum náhradního termínu. Možná, že proběhne
ve druhé polovině září. Mezitím se přece jen rozběhlo avizované Kaktus Tour 2021
Kalendáře akcí 2021
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SPKS Sokolov, z.s. Výstava v Chebu sice neměla tak velkou návštěvnost z řad
laické veřejnosti, nicméně díky návštěvě starosty Chebu pana Jalovce a
Pozvání na výstavu Fr. Lázně
2
místostarosty pana Černého se už v září bude jednat o chebských výstavách
v následujících letech ve vhodnějším termínu a na vhodnějším místě. Nevyhnula
In memoriam
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se nám jedna smutná událost. 10. března nás opustil další člen, dlouholetý pan
Josef Vostrý z Chodova u Karlových Var.
Průběh výstavy v Chebu
3
Miroslav Valachovič.
Kaktus Tour 2021 SPKS
Sokolov, z.s.
Fotokroniky KK M. Lázně
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Osobnosti roku 2021
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Malé velké sbírky našich
členů
Naši jubilanti
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Kam letos na zájezd
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Co nového v DKO
Marktredwitz
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Redakční zpracování:
Miroslav Valachovič
Lucie Valachovičová
Kolekce mrazuvzdorných kaktusů ve sbírce Milana Petráše z Mírové. Foto MV
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Pozvání na výstavu ve
Františkových Lázních
Jen pár dní po uzávěrce tohoto
čísla se uskuteční již druhá
výstava kaktusů a sukulentů
ve Dvoraně Glauberových
pramenů ve Františkových
Lázních z režii SPKS Sokolov,
z.s. Přesný termín je 9. a 10.
července 2021. Otevírací doba
kopíruje pracovní dobu
obsluhy dvorany. Otevřeno
bude v době od 8:00 hodin do
17:00 hodin. Ve Františkových
Lázních vystavují Dorka
Balázs, Jiří Suk, Miroslav
Valachovič, Pavel Kouřil a
posledním vystavujícím je Petr
Springl. Opět se těšíme velké
podpoře ze strany Města
Františkovy Lázně, Městského
domu kultury, Lázní
Františkovy Lázně a.s. a
Destinační a informační
agentury Františkovy Lázně.
Všem za jejich podporu
děkujeme. Výstava se opět
kryje s termínem Festivalu
kresleného humoru. Ten
každoročně přiláká do města
značné množství uměleckých
osobností a lázeňských hostů.
Díky této skutečnosti a
podpoře zmíněných institucí
loňskou výstavu navštívilo
během dvou dní cca. 900
návštěvníků. Na výstavě se
nebude vybírat žádné vstupné.
Po nás nikdo žádné peníze
nechce, a tak ani my je po
nikom nebudeme chtít. Tímto
si dovoluji pozvat všechny
naše členy, kteří se nebudou
podílet na přípravě a průběhu
výstavy.

Kalendář akcí SPKS Sokolov v roce 2021
Téměř celé první pololetí akcí bylo zrušeno, něco málo přeloženo.
Termíny setkání:
7. ledna 2021 v 18.15; Sokolov, restaurace U Charlieho. Zrušeno!
4. února 2021 v 18:15; Sokolov, restaurace U Charlieho. Zrušeno!
4. března 2021 v 18:15; Sokolov, restaurace U Charlieho. Zrušeno!
1. duben 2021 v 17:30; sbírka M. + V. Valachovičovi. Zrušeno!
20. května 2021 v 17:30; ve sbírce E. Baláže a P. Kouřila
3. června 2021 v 17:30; ve sbírce P. Bělocha a J. Suka
1. července 2021 v 17:30; ve sbírce P. Justa a A. Elichara
5. srpna 2021 v 17:30; ve sbírce M. Kirejeva a L. Jakubáče
2. září 2021 v 17:30; ve sbírce M. Petráše a L. Šípkové
7. října 2021 v 18:15; Sokolov, ve sbírce M. + V. Valachovičových
4. listopadu 2021 v 18.15, Sokolov, restaurace U Charlieho
2. prosince 2021 v 18.15 – Výroční schůze, restaurace U Charlieho Sokolov!
Je možné, že několik krátkých víkendových setkání se uskuteční v dalších
sbírkách členů SPKS Sokolov, z. s.
Mezinárodní sympozium k 60. výročí založení SPKS Sokolov, z.s.
Termín bude přeložen na 24. října 2021. Probíhá jednání s přednášejícími.

V roce 2021 proběhne několik výstav v rámci tzv. Kaktus Tour 2021:
Výstava kaktusů a sukulentů Kynšperk. Původní termín byl zrušen.
Pravděpodobně se uskuteční ve druhé polovině září.
10. – 11. června 2021 Cheb. Výstava kaktusů a sukulentů proběhne nově ve
Svobodné chebské škole. Otevřeno 8,00 – 18,00 hodin.
9. - 10. července 2021, Výstava kaktusů a sukulentů, Františkovy Lázně,
Dvorana Glauberových pramenů.
28. srpna 2021 Kraslice. Výstava kaktusů, sukulentů, sukulentních bonsají
o tradičním Kraslickém jarmarku. Otevřeno 8,00 – 17,00 hodin.
4. září 2021 Sokolov. Výstava kaktusů, sukulentů a bonsají. Termín se bude
krýt s termínem Hornické pouti v Sokolově, pokud se bude konat. Otevřeno
7,00 – 18,00 hodin.

Zájezd:
V roce 2021 se opět uskuteční další zájezd do sbírek pěstitelů kaktusů a
sukulentů v ČR. Termín je stanoven na sobotu 18. září.

Akce DKO Marktredwitz: V současné době ještě nebyly zveřejněny.
Bude upřesněno během června nebo měsíce července.

Miroslav Valachovič
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Výstava kaktusů a sukulentů v Chebu

Zemřel Josef Vostrý

Přesně po 30 letech se ve dnech 10. a 11. června 2021
uskutečnila výstava kaktusů a sukulentů v Chebu. Místem konání
se stal areál školy Svobodná chebská škola, základní škola a Dne 10. března po dlouhé těžké nemoci
zemřel pan Josef Vostrý z Chodova.
gymnázium, s.r.o., která nám prostory pro konání výstavy poskytla
Zemřel
ve věku nedožitých 84 let. Svou
bezplatně. Za výběr místa konání výstavy musím poděkovat naší
sbírku
měl posledních několik let na
člence Dorce Balázs a jejímu manželovi Janu Chromému
chalupě
v
Tatrovicích u Nejdku. Pěstoval
z Františkových Lázní. Jan Chromý pracuje jako učitel ve zmíněné
astrofyta,
ariokarpusy, ferokaktusy,
škole. Výstava se těšila velkému zájmu především z řad žáků školy,
mamilárie
a další druhy. Pokud je mi
pro které jsme připravili na 100 porcí kaktusových semínek a cca.
známo,
tak
až na výjimky to byly
150 malých květníků s kaktusy. Obojí věnoval Milan Petráš. Autor
výhradně
kaktusy.
Díky Josefu Vostrému
příspěvku je pouze přesadil a naporcoval.
se
dochovaly
záznamy
o členské
Výstavu mohlo odhadem zhlédnout okolo 400-500
základně
ze
druhé
poloviny
šedesátých
návštěvníků. To sice není až tak mnoho, díky dětem z místní školy
let
a
první
poloviny
sedmdesátých
let
však na výstavě bylo stále plno. Nejvzdálenější účastníci přijeli
minulého
století.
Velmi
dobře
si
z Prahy a Chomutova. Většina ostatních byli obyvatelé města Cheb
a přilehlých měst a obcí z našeho kraje. Několik návštěvníků pamatoval na vyprávění Tonyho Michla,
zakladatele prvního kroužku na
narazilo na výstavu, když obcházelo tradiční Chebské dvorky,
Sokolovsku,
o jeho pěstitelských
prezentace výroby místních umělců, které se konaly ve stejném
začátcích,
zajetí
v Sovětském svazu za
termínu.
druhé
světové
války
a další historické
Nebývale velké podpory se nám dostalo ze strany Města
události.
Josef
Vostrý
nepatřil
přímo mezi
Cheb. To na svých stránkách propagovalo naši výstavu a propagaci
spoluzakladatele
našeho
spolku
v roce
průběžně aktualizovalo fotografiemi z průběhu výstavy. Vděčíme za
1961.
Spolu
s
Bohumilem
Petrachem
a
to především tiskové mluvčí Chebu paní Simoně Liptákové.
Emilem
Balážem
však
patřil
mezi
Příjemným překvapením pak byla návštěva pana starosty města
poslední tři členy, kteří zažili začátky
Cheb Antonína Jalovce a místostarosty Jiřího Černého. Oba pánové
organizovaného kaktusářství na
se živě zajímali o činnost našeho spolku, zejména o skutečnost,
Sokolovsku.
zdali chceme i v budoucnosti pořádat výstavy v Chebu. Po kladné
odpovědi nám nabídli možnost pořádat výstavy na vhodnějším
Čest jeho památce!
místě ve městě a ve vhodnějším termínu, který nám na výstavě
zajistí větší návštěvnost. Rovněž nám s předstihem zajistí ještě
Miroslav Valachovič
lepší propagaci naší akce. Úplně jiný přístup než v Sokolově!
Na závěr musíme ještě jednou poděkovat zástupcům školy
a její ředitelce, paní Lence Malkovské za poskytnutí výstavních
prostor a pomoc s propagací výstavy. Děkujeme!

Oldřich Zika a Václav
Šimek in memoriam

V dubnu letošního roku zemřel
v požehnaném věku 93 let pan Oldřich
Zika, který byl v minulosti členem
našeho spolku.
V dubnu zemřel i náš další člen pan
Václav Šimek. Ten se po přerušení
činnosti v 90. letech do SPKS Sokolov
vrátil v roce 2006. V průběhu roku 2016
členství definitivně ukončil ze
zdravotních důvodů. Po smrti jeho sbírku
převzal MUDr. Petr Vilím ze Sokolova.

František Vojíř. Jedna z posledních fotografií. Foto MV

Oba pánové figurovali na seznamu členů
od roku 1967. Je pravděpodobné, že
členy se stali mnohem dříve. Starší
záznamy se ovšem nedochovaly.
Čest jejich památce!
MV
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Fotokroniky KK
Mariánské Lázně

Kaktus Tour 2021 SPKS Sokolov, z.s.
Protože v letošním roce uplyne 60 let od založení našeho spolku,
naplánovali jsme si pro letošek zorganizovat více akcí pro veřejnost,
popř. přilákat do našich končin pěstitele z jiných spolků. Ovšem hned
první 2 akce jsme byli nuceni přeložit. Tou první bylo Setkání pěstitelů
kaktusů a sukulentů, které se mělo konat v dubnu právě u příležitosti
60. výročí založení SPKS Sokolov, z.s. To se neuskutečnilo, je přeloženo
na 24. října. Den předtím se koná valná hromada celorepublikového
SČSPKS v Děčíně. I ta se měla konat v dubnu.
Přeložit jsme museli i květnovou výstavu kaktusů a sukulentů
v Kynšperku. Dlouho jsem nevěděl, jestli výstava v Kynšperku úplně
padne, nebo ne. Nakonec se snad podaří uskutečnit v náhradním
termínu ve druhé polovině září.
Realizovat se zatím podařilo výstavu kaktusů a sukulentů v areálu
Svobodné chebské školy v Chebu. Ta proběhla ve dnech 10.-11. června.
Na premiéru se těšila slušnému zájmu veřejnosti. V současné době
finišují přípravy na výstavu kaktusů a sukulentů, která se již po druhé
uskuteční ve Dvoraně Glauberových pramenů ve Františkových Lázních.
Dvorana je jedno z nejnavštěvovanějších míst lázeňských hostů a
turistů ve Františkových Lázních. Mimořádná historická budova, kde
vyvěrají hned 3 léčivé prameny je opravdovým lákadlem. Mimořádně
hezké místo.
Mezitím již přišla výzva k účasti uspořádat výstavu kaktusů a sukulentů
o Tradičním jarmarku v Kraslicích. Termínem je vždy poslední sobota
v srpnu. Letos to vychází na 28.
Původně poslední akcí letošního roku měla být výstava k+s v Sokolově.
Termín je stanoven na 4. září. Zatím nemám žádné zprávy o tom, jakou
bude mít Hornická pouť podobu.
Doufejme, že už se obejdeme bez nějakých výrazných omezení a vše
proběhne podle původního nebo pozměněného plánu a nebude
potřeba něco měnit.
Miroslav Valachovič

Od roku 2001, kdy jsem u příležitosti
40. výročí sepsal první brožurku o
historii kaktusářství na Sokolovsku,
se soustavně zajímám o historické
události, týkající se našich
předchůdců. Nejprve jsem se
zaměřoval výhradně na sokolovský
region. Před 5-6 roky jsem pak
okruh svého bádání rozšířil na celou
oblast Karlovarského kraje. V té
době jsem pomohl objevit ztracené
kroniky Klubu kaktusářů Františkovy
Lázně a písemnosti a účetní
záznamy Klubu kaktusářů Cheb. O
Klubu kaktusářů Mariánské Lázně se
do tehdejší doby zachovalo jen
několik střípků z jeho historie. Podle
Jiřího Duchoně, posledního jednatele
KK Mariánské Lázně, se nic jiného o
tomto spolku nedochovalo. Na čas
jsem se s touto skutečností smířil a
přestal pátrat. S blížícím se dalším
výročím našeho spolku (SPKS
Sokolov, z.s.) mi to ale nedalo a
obrátil jsem se na Václava Černého,
zdali se přeci jen nedochovaly
nějaké písemnosti vztahující se ke
KK M. Lázně. On sám nic neměl a žil
v domnění, že se nic dalšího
nedochovalo. Dal mi ovšem kontakty
na další dva své kolegy. Jedním
z nich je František Korous. A právě u
něj byl uložen doslova poklad, viděno
z pohledu člověka lačnícího po
historických skutečnostech. Jsou to
fotokroniky z výstav KK Mariánské
Lázně. Těch se uskutečnilo téměř
20. Konaly se v Mariánských Lázních
v zahrádkářské kolonii Bažantnice a
pak přímo na mariánskolázeňské
kolonádě. Protože pan Korous nemá
nástupce, dohodli jsme se spolu, že
bude rozumné kroniky předat do
Okresního archivu v Chebu. Tím je
zachráníme pro budoucí generace.
Již léta mi slibuje pan Hoferic, bývalý
člen KK Cheb, že se podívá na půdu
svého domu, kde mají být údajně
uloženy kroniky KK Cheb. Asi moc
naléhám, protože mi momentálně
přestal zvedat telefon. Nevzdávám
to!
Ukázka zápisu z kroniky výstav KK Mariánské Lázně. Foto MV
Miroslav Valachovič
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Osobnosti roku SPKS Sokolov, z.s. 2021
Ocenění Osobnost roku se v minulosti příležitostně
udělovalo našim členům, kteří dlouhodobě významným způsobem
přispívali ve prospěch SPKS Sokolov, z.s., případně v rámci
nějakého jubilea spolku nebo oceněného. Symbolem ocenění je
keramická plastika, která ztvárňuje postavu kaktusáře stojícího
na podstavci, který drží v ruce kaktus. Cílem tohoto ocenění bylo a
je motivovat členskou základnu k většímu zapojení do spolkové
činnosti, podílet se na organizování a realizaci nejrůznějších
spolkových akcí, a vyzdvihnout dlouholetou aktivitu některých
členů. V minulosti toto ocenění získali, někdy i opakovaně
Miroslav Kirejev, Ladislav Jakubáč, Antonín Randuch, František
Vojíř, Bohumil Petrach a naposledy v loňském roce Emil Baláž.
Někteří z uvedených toto ocenění získali dvakrát. Protože letošní
rok se nese ve znamení 60. výročí založení naší organizace,
rozhodl výbor SPKS Sokolov, z.s. udělit toto ocenění hned třem
našim zástupcům. S navrhovaných kandidátů byli vybráni
následující: Jaroslava Hornerová, Antonín Elichar a Miroslav
Valachovič.
Jaroslava Hornerová ze Sokolova-Těšovic patří mezi
generaci, která se do spolkové činnosti zapojovala ve zlomových
letech, kdy se rozhodovalo o další existenci našeho spolku.
Konkrétně Jarka do SPKS Sokolov vstoupila v průběhu roku 1998.
Za tu dobu se zúčastnila dvou desítek zájezdů a výstav, kde
odsloužila stovky hodin. Nechyběla téměř u žádné důležité
události spolku. Ocenění Osobnost roku získala za dlouholetý
přínos našemu spolku.
Alois Elichar z Kynšperka nad Ohří patří mezi posledních 7
členů spolku, kteří zažili éru kaktusářství na Sokolovsku před
rokem 1989. Lojza je aktivním členem již téměř 50 let. Ocenění
získal jednak za dlouholetou činnost ve prospěch spolku a jednak
za svoji filozofii vzájemné soudržnosti a udržování dobrých a
etických vztahů mezi členy. Stále nesobecky pomáhá svým
kolegům. Mimo jiné svým kolegům daroval stovky kaktusů a tím je
podpořil v jejich zálibě.
Miroslav Valachovič ze Sokolova. Členem spolku je
oficiálně od roku 1981. Ocenění získal za dlouholetou činnost ve
prospěch spolku na postu předsedy. Má největší podíl na
záchraně SPKS Sokolov před zánikem ve druhé polovině 90. let
minulého století. Funkci předsedy zastává od prosince 1998.
Podílí se na organizaci veškeré spolkové činnosti a nechybí téměř
na žádné významné akci. Inicioval navázání spolupráce se
spřáteleným klubem z Marktredwitz, která funguje dodnes.
Mapuje historii organizovaného kaktusářství na území
Karlovarského kraje. Vydal již 3 menší publikace na toto téma. Má
významný podíl na nárůstu členské základny v posledních čtyřech
letech. Ocenění získal i u příležitosti svých 55. narozenin, které
letos oslavil.
MV
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Kontaktní adresy Společnosti
pěstitelů kaktusů a sukulentů
Sokolov, z.s.

Předseda:
Miroslav Valachovič
Roháčova 2205
356 01 Sokolov
tel.: 352 602 224
mobil: 724 245 873
e_mail: citadela@tiscali.cz

Jednatel:
Miroslav Kirejev
Mírová 77
357 47 Krásno
Tel.: 723 806 129
E_mail: mkirejev@seznam.cz

Místopředseda:
Ladislav Jakubáč
Zahradní 48
357 33 Loket
Tel.: 731 228 662
E_mail: jakubac.lada@seznam.cz

Hospodář:
Lenka Šípková
Božičany 142
362 26 Božičany
Tel.: 725 835 187
E_mail: lenkasipkova007@seznam.cz

Adresa společnosti:
Společnost pěstitelů kaktusů a
sukulentů Sokolov, z. s.
Roháčova 2205
356 01 Sokolov

www.spks-sokolov.cz

Naši jubilanti

Malé velké sbírky našich členů

Petr Springl má sbírku u svého rodinného domu v obci Chlum svaté
Maří. O členství se zajímal již v minulosti. Zaplatil si členský příspěvek,
ale pro velké pracovní vytížení záhy skončil. V průběhu roku 2018 se
V letošním roce se přímo roztrhl
pytel s významnými životními jubilei jeho situace změnila a Petr se mezi nás vrátil. A především se plně
zapojuje do spolkové činnosti a je velmi aktivní. Sbírka se rozkládá ve
našich členů. Významné životní
dvou menších sklenících na ploše cca. 10 m2. Převažují kaktusy. Petr
jubileum letos oslavili nebo ještě
si oblíbil ferokaktusy, mamilárie, astrofyta, parodie a v menším
oslaví:
množství i jiné druhy kaktusů Ze sukulentů to jsou euforbie a
pachypodia. Na jeho velké zahradě jsou k vidění i jiné zajímavé rostliny.
Jan Fast z Chodova, 75 let,
V SPKS Sokolov je více jak 40 let.
Jeho sbírka v Bublavě je jednou
z nejvýše položených v republice.
Kdo by neznal jeho oblíbená
gymnokalycia.
Pavel Běloch z Chebu, 75 let.
První Chebák, který se v našem
spolku objevil. Objevil se již na
sympoziu k 50. výročí založení SPKS
Sokolov.
Pavel Kouřil z Chodova,75 let. Pavla
známe především jako člověka,
který téměř na každé výstavě
provádí vyúčtování. Cifršpion
z finančního úřadu se prostě
nezapře.
Pavel Just z Kynšperku, 65 let. Kdo
by si nepamatoval jeho novinku,
pojízdné vozíky pro kaktusy, jejichž
počet se každoročně zvyšuje. Ve
spolku je Pavel již 11 rokem.
Miroslav Kirejev z Krásna, 65 let.
Jednatel našeho spolku v minulosti
opakovaně dokázal, že umí jednat.
Navíc má mimořádné technické
myšlení.

Pohled do sbírky Petra Springla. Foto MV

Samuel Kabatnik je stále ještě školou povinný patnáctiletý mladík.
Tohoto mladíka jsem poprvé zaregistroval v roce 2017 na výstavě
v Kynšperku. Vždy si koupil pár kaktusů, měl spoustu dotazů, týkajících
se jejich pěstování. Když se objevil na třetí výstavě v řadě, oslovil jsem
ho a nabídl mu účast na našich letních schůzkách ve sbírkách našich
členů. A on skutečně přišel. To se psal rok 2019. Od toho následujícího
je oficiálně naším členem. Jeho sbírka se mezitím výrazně rozrostla.
Letos se zúčastnil jako vystavující výstavy kaktusů a sukulentů
v Chebu. Shodou okolností je žákem Svobodné chebské školy, která
nám poskytla výstavní prostory. MV

Zdeněk Moudrý z Citic, 60 let. Loni
přestěhoval sbírku do Citic. Svým
rostlinám poskytuje luxusní prostor.
Má rád zimovzdorné kaktusy.
Miroslav Valachovič ze Sokolova, 55
let. S kaktusy začínal ve 13 letech.
Preferovat nekaktusové sukulenty.
Nyní oběma skupinám dává stejný
prostor.
Jan Sobotka z Kynšperka, 55 let.
Naše nová posila buduje nový
skleník a rychle rozšiřuje svou sbírku
převážně kaktusů. Máme se na co
těšit.

MV

Pohled na skalku s opunciemi Samuela Kabatnika. Foto Miroslav Valachovič.
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Kam letos pojedeme na zájezd
Původní květnový termín zájezdu opět padl kvůli
protiepidemickým opatřením. Náhradní termín byl
předběžně stanoven na 18. nebo 19. září. Doufám, že už ho
nebudeme muset měnit.
První sbírka, jejíž majitel je ochoten nás přijmout, se nachází
ve Starém Plzenci u Jirky Vinaře. V minulosti jsme jeho
sbírku již navštívili. Bude zajímavé sledovat, co se po pár
letech změnilo. Hlavním předmětem jeho zájmu jsou
telokaktusy, ale sbírka je druhově velmi pestrá. Vždy se
najde něco, čím si člověk může obohatit svou vlastní kolekci
kaktusů. Kromě toho je Jirka profesionální keramik. Kromě
užitkové keramiky pálí i různé misky vhodné pro pěstování
kaktusů a sukulentů.
Další sbírka se nachází na Rokycansku. Přesněji řečeno
v Hrádku u Rokycan. Její majitel Ladislav Petr vybudoval
jednu z největších kolekcí tilandsií v republice. I přestože
jsme v minulosti byli na zájezdu na Rokycansku, tuto sbírku
jsme ještě nikdy nenavštívili. Kromě tilandsií standardně
pěstuje kaktusy a sukulenty. Má zajímavou velkou skalku
plnou kvetoucích skalniček.
S majiteli dalších sbírek se jedná. Minimálně 1 z nich bude
na Rokycansku. Velmi pravděpodobně se bude jednat o
sbírku pana Milana Majera z Bušovic, který předběžně
souhlasil s naší návštěvou. S výběrem další sbírky by mi měl
pomoci pan Milan Šollar, předseda KK Rokycany. V každém
případě jednám o návštěvě kaktusářských sbírek, protože
většina z vás preferuje kaktusy, a pokud možno sbírek, které
jsme ještě nikdy v minulosti neviděli.
O konečném programu zájezdu budete včas informováni.

Společnost
českých a slovenských
pěstitelů kaktusů a sukulentů,
se sídlem v Brně, z.s.

Předseda:
Ing. Jaroslav Vích
Osvobození 272
747 24 Chuchelná
Tel.: 603 494 721
jaroslav.vich@gmail.com
Jednatel:
Ing. Ivan Běťák
Pod lesem 27
143 00 Praha 4 – Komořany
Tel.: 241 765 942
Mobil: 605 929 930
betak@volny.cz
Hospodář:
Ing. Stanislav Stuchlík
Jílové 23, 639 00 Brno
Tel.: 543 241 245
stanislav@stuchlik.net
Adresa redakce časopisu Kaktusy:
Nádražní 284
289 14 Poříčany

Redaktor a layout:
Jiří Štembera
Tel.: 321 695 110
jirka@kaktusy-etc.cz

Hlavním periodikem Společnosti
českých a slovenských pěstitelů
kaktusů a sukulentů, se sídlem
v Brně, z. s. zůstává časopis Kaktusy,
který dosahuje srovnatelné úrovně
s jinými periodiky národních
kaktusářských a sukulentářských
organizací ve světě.
Výstavu se mohla uskutečnit díky podpoře školy Svobodná chebská škola,
základní škola a gymnázium, s.r.o. a její ředitelce paní Ing. Lence
Malkovské.
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Stav členské základny

Situace v DKO Marktredwitz
DKO Marktredwitz v souvislosti s protiepidemickými opatřeními v předchozích
měsících úplně pozastavilo svoji činnost. Peter Pöllmann, jednatel DKO
nedávno avizoval, že bude představen program pro letošní rok. Do uzávěrky
tohoto čísla se tak nestalo. Přišlo jen oznámení, že DKO navždy opustil další
jeho člen. Od roku 2003, kdy byla navázána spolupráce s tímto spolkem, se
členská základna ztenčila z tehdejších cca. 65 členů na současných cca. 22-23
členů. Na obzoru zatím není nikdo, kdo by tzv. pozvedl prapor a zvrátil nebo
alespoň pozastavil úbytek členské základny. Jakmile budou k dispozici plány
akcí DKO Marktredwitz na zbytek letošního roku, budete samozřejmě ihned
informováni. Loni v červenci se v tuto dobu konal Letní festival – každoroční
letní setkání kaktusářů spolku u Jutty a Dietera Felixových v Oberthälau. Tak
jim držme palce, ať se situace brzy uklidní a oni mohou ve své činnosti
pokračovat. MV

Aktuální stav členské základny je
45 osob. Za poslední 4 roky do
našich řad přistoupilo 23 nových
členů. Díky tomu se členská
základna zdvojnásobila. Už
zdaleka nejsme jen spolek
sokolovského regionu.
Zastoupení máme v celém
Karlovarském kraji. Procentuálně
nejrychleji rostoucím regionem je
Chebsko. Po žádosti o členství
Evy Dubové z Chebu, bývalé
členky KK Cheb, působící ke
konci jeho existence na pozici
jednatelky, máme na Chebsku
aktuálně 7 členů. Vzhledem
k podpoře zástupců města Cheb
a Františkových Lázních existuje
velký potenciál nárůstu členů do
budoucna. O členství požádala
v květnu během schůzky u pana Setkání členů SPKS Sokolov, z.s. na schůzce ve sbírce Pavla Justa v Kynšperku
nad Ohří. Foto MV
Suka v Hazlově. Na Karlovarsku
máme 4 členy. Symbolické
zastoupení máme i v sousedním
SRN. Johan Spinnler je občan
SRN a žije v obci Pirk nedaleko
města Weiden. Jediným
regionem, kde nemáme žádného
člena, je oblast
Mariánskolázeňska.
MV
Adresa našich internetových stránek je
www.spks-sokolov.cz
Informační zpravodaj SPKS Sokolov, z.s.
je vydáván pro potřeby svých členů.
Naleznete zde všechny důležité
informace o SPKS Sokolov, z.s.,
fotogalerii, termíny akcí, různé další
zajímavosti.
MV

Uprostřed fotografie Pavel Just, vpravo Jaroslava Hornerová, vlevo Eva Dubová.
Foto MV

8

