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Informační zpravodaj
SPKS Sokolov, z.s.

V příštím čísle naleznete:
• Upřesnění kalendáře akcí
• Program DKO Marktredwitz

Úvodní slovo

• Představujeme naše členy
• Zájezd 202

Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé,
vítám vás při čtení dalšího, tentokrát symbolicky silvestrovského čísla
• Informace, tipy, inzerce, zajímavosti z Informačního zpravodaje Společnosti pěstitelů kaktusů a sukulentů Sokolov, z.s.
Původně jsem měl jiný záměr, ale pandemie vše změnila. Aktuálně jsem covid
jiných spolků k+s
pozitivní (lehký průběh) a několik dní, které jsem nedobrovolně strávil na lůžku,
mě přiměly změnit původní záměr o podobě druhého čísla našeho spolkového
periodika. Protože se v několika posledních letech výrazně rozrostla naše členská
Uvnitř tohoto čísla:
základna a mnozí z vás se nestačili vzájemně poznat, využiji toto číslo zpravodaje
k představení několika našich stávajících i nových členů. Úplné seznámení pak
Úvodní slovo
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dokončím v následujících číslech v roce 2022, která budou mít i úplně novou
grafickou podobu. Obsah tohoto čísla v podobě, ve které ho předkládám, jsem
Kalendáře akcí 2022
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schopen sepsat a poskládat dohromady během necelých 12 hodin, které zbývají
na jeho rozeslání v rozumném čase, abyste se do něj mohli začíst ještě v době
Rok 2021 v našich řadách
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před silvestrovskou zábavou. V novém roce se do tvorby zpravodaje kromě mé
osoby zapojí i Tomáš März a Milan Petráš. Dovolte mi závěrem, abych vám do
Naši členové
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nového roku 2022 popřál hodně zdraví, štěstí a životní pohody. A pokud možno i
něco navíc. Všechno nejlepší přeje Miroslav Valachovič.
Naši členové
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Redakční zpracování:
Miroslav Valachovič
Ludmila Valachovičová

Část účastníků zájezdu v roce 2021. Foto MV
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Spolek v roce 2021
V roce 2021 jsme se, navzdory
různým omezením, rozrostli o
dalších 6 nových členů. Velmi
výrazně posílilo Chebsko a
Kynšperk nad Ohří. Pomohla
tomu výstava kaktusů a
sukulentů, která se konala
v prostorách Svobodné
chebské školy. 3 členové naše
řady naopak opustili. V březnu
po dlouhé těžké nemoci
zemřel Josef Vostrý, poslední
ze zakladatelů spolku. V
listopadu pak po dohodě
ukončila členství Michaela
Zmrzlá z Kraslic. Vzhledem
k pracovním povinnostem i
covidovým opatřením neměla
prostor nadále pokračovat
v SPKS Sokolov. Její výpadek
byl dlouhodobějšího
charakteru.
Na úplném konci roku mě
zaskočil Jan Fast, že ze
zdravotních ukončuje členství.
U něj to opravdu zamrzí.
Sbírku kaktusů si ponechá. Až
čas a jeho zdravotní stav
rozhodnou, jestli se bude
jednat o definitivní rozhodnutí.
K 31. 12. 2021 má SPKS
Sokolov, z.s. celkem 49 členů.
Z tohoto počtu je 33 členů
z okresu Sokolov, 11 členů
z okresu Cheb a 4 členové
z okresu Karlovy Vary a jeden
člen žije ve Spolkové republice
Německo.
Doufejme, že i nadále nám
zůstane osud nakloněn a příliv
nových členů zůstane
zachován. Byť se tempo
přírůstků zpomalí.
Miroslav Valachovič

Kalendář akcí SPKS Sokolov, z.s. v roce 2022
Termíny setkání:
Pozor! V roce 2022 se několik setkání uskuteční v jiném termínu, než
v obvyklém 1. čtvrtku v měsíci. Zatím není jasné, kdy se uskuteční
první schůzka spolku. Stane se tak hned, kdy setkání bude pro
všechny bezpečné a umožní ho i vládní nařízení.
6. ledna 2022 v 18.15; Sokolov, restaurace U Charlieho, zrušeno
3. února 2022 v 18:15; Sokolov, restaurace U Charlieho
3. března 2022 v 18:15; Sokolov, restaurace U Charlieho
7. duben 2022 v 17:30; sbírka M. + V. Valachovičových.
19. května 2022 v 17:30; ve sbírce E. Baláže a P. Kouřila
2. června 2022 v 17:30; ve sbírce P. Bělocha aj. Suka
6. července 2022 v 17:30; ve sbírce P. Justa a A. Elichara
4. srpna 2022 v 17:30; ve sbírce M. Kirejeva a L. Jakubáče
8. září 2022 v 17:30; ve sbírce M. Petráše a L. Šípkové
6. října 2022 v 18:15; Sokolov, ve sbírce M. + V. Valachovičových
3. listopadu 2022 v 18.15, Sokolov, restaurace U Charlieho
1. prosince 2022 v 18.15 – Výroční schůze, restaurace U Charlieho
Sokolov!
Pokusíme se domluvit několik krátkých víkendových setkání v dalších
sbírkách členů SPKS Sokolov, z.s.
Výstavy kaktusů a sukulentů v roce 2022
26. – 27. května 2022 výstava kaktusů a sukulentů Karlovy Vary,
Základní škola Konečná, areál školy. Otevřeno 8:00 – 17:00 hodin.
4. – 5. června 2022 výstava kaktusů a sukulentů Kynšperk. Výstava
proběhne v rámci Letních slavností města Kynšperk N/Ohří. Otevřeno
v sobotu 4. června 8:00 – 19:00 hodin. V neděli 5. června do 17:00
hodin.
15. – 16. července 2022 výstava kaktusů a sukulentů Františkovy
Lázně, Dvorana Glauberových pramenů. V termínu výstavy se koná
Mezinárodní festival kresleného humoru Františkovy Lázně. Otevřeno
8:00 – 17:00 hodin. Demontáž výstavy proběhne dopoledne v neděli
17. července.
(2.) 3. – 4. září 2021 Cheb, DDM Sova Cheb. Výstava kaktusů a
sukulentů se uskuteční u příležitosti otevření nového přírodovědného
centra v DDM Sova Cheb.
Otevřeno 8,00 – 18,00 hodin. V neděli 4. září 8:00 – 17:00 hodin.
Zájezd:
Zájezd v roce 2022 se uskuteční v měsíci květen/červen. Jedná se o
návštěvu sbírek v okolí Hradce Králové.
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Jaroslava Hornerová a František Chytra

Jaroslava Hornerová

Jarka během jarní návštěvy ve sbírce Ladislava Petra v Hrádku u Rokycan.

Jarka se pěstování kaktusů věnuje
od dívčích let. V našem spolku je
od léta 1999. Od té doby se
zapojuje do všech aktivit našeho
spolku. První velké akce, které se
zúčastnila, byl zájezd do
botanické zahrady v Heidelbergu.
Celkem pravidelně vystavuje, ráda
se účastní zájezdů. Jednou se u ní
doma konalo víkendové setkání
spolku. Svou poměrně velkou
sbírku má ve vegetačním období
ve skleníku a pařeništi u
rodinného domu v Sokolově -Těšovicích. Na zimu rostliny
stěhuje do sklepení rodinného
domu. Mezi její oblíbené rostliny
patří kaktusy rodů
Gymnocalycium, Mammilária,
Sulcorebutia, Rebutia, Lobivia.
Druhové zastoupení sbírky je
samozřejmě výrazně pestřejší.
Určitě stojí za opětovné zhlédnutí.
Víkendovou návštěvu této sbírky
zvažuji i pro rok 2022 pro menší
skupinu členů. Rozhodně se bude
na co dívat.

František Chytra

František Chytra ve sbírce Ladislava Petra v Hrádku u Rokycan.
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František Chytra se členem SPKS
Sokolov, z.s. stal v září 2020, kdy
už předtím navštěvoval letní
setkání ve sbírkách. Vzhledem ke
svým možnostem si pořídil
několik větších exemplářů
různých druhů kaktusů, které má
na okenních parapetech
panelového domu jednoho
sokolovského sídliště. Františka
můžete znát jako velmi
schopného fotografa, který už po
dlouhá léta působí v sokolovském
fotoklubu. I jeho fotografie se
budou objevovat v nových číslech
zpravodaje.

Beno Brandl ml.

Beno Brandl ml. a Lucie Harudová Škrlantová

Beno je členem od roku 2006.
Žije v Sokolově v blízkosti 3.
ZŠ. Sbírku převážně sukulentů
přechovává na okenních
parapetech svého bytu.
V posledních dvou letních
sezónách stěhuje část sbírky
na zahradu ke svému otci, kde
mají rostliny pochopitelně
mnohem lepší podmínky
k růstu. To se samozřejmě
projevuje na jejich kondici.
Podle časových možností se
účastní zájezdů, pomáhá
s organizací a zajištěním
zdárného průběhu výstav.
V době, kdy v Sokolově
působili japonští odborníci
v tehdejších Chemických
závodech Sokolov, se seznámil
s uměním pěstování bonsají.
Jeho sbírka bonsají byla
bohužel před léty zcizena.

Lucie Harudová
Škrlantová
Poprvé o sobě dala vědět
během loňské výstavy kaktusů
a sukulentů ve Františkových
Lázních, kam se dostavila
v jejím závěru. I tak odjížděla
s několika bedýnkami
nakoupených semenáčů
kaktusů a sukulentů. Žije
v malé obci Kopanina na
Chebsku, poblíž přehradní
nádrže Horka. Na svém
velkém pozemku plánuje
postavit velký skleník pro k+s.
Napřed je ale nutné dokončit
rekonstrukci rodinného domu.
Do budoucna se ale máme na
co těšit.

Beno Brandl ml. u Jiřího Vinaře ve Starém Plzenci.

Vysmátá Lucie Harudová Škrlantová během loňského letního setkání.
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Václav a Miroslav Valachovičovi, Klára Nováková

Miroslav Valachovič
Své zálibě pěstování kaktusů se
věnuje od roku 1979, kdy si ve
svých 13 letech pořídil své první
kaktusy. Aniž to původně
plánoval, organizuje posledních
více jak 20 let veškerou činnost
SPKS Sokolov, z.s. Zimní zahradu
o ploše 35 m2 u rodinného domu
v Sokolově momentálně sdílí se
svým synem Václavem

Valachovičem. Ten se aktivně

Václav a Miroslav Valachovičovi s předsedou KK Orlová Pavlem Karkoškou

pěstování kaktusů věnuje již od
svých sedmi let. Celkem tedy 11
let. Zatímco Miroslav Valachovič
více preferuje sukulentní rostliny,
Václav pěstuje téměř výhradně
kaktusy. Výjimkou jsou jihoafrické
litopsy a některé kaktusům
podobné druhy euforbií.
Dohromady mají okolo 1 500
exemplářů kaktusů a jiných
sukulentů. Už se to nedá moc
dobře počítat. Protože zimní
zahrada už pro rozrůstající se
sbírku nestačí, začíná se budovat
zázemí pro venkovní expozici části
sbírky během jarního a letního
vegetačního období.

Klára Nováková
Je novou členkou a posilou
z Chebu. Zatím nevynechala
jedinou schůzku, účastnila se
zájezdu. Její sbírka je zatím pro
většinu z nás velkou neznámou.
Vzhledem ke svým možnostem se
bude jednat o menší sbírku
umístěnou na okenních
parapetech činžovního domu
v Chebu. I tak je velmi vítanou
v rychle se rozrůstajícím
Chebském regionu.

Klára Nováková ve sbírce Lenky Šípkové v Božičanech.
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Zdeněk Moudrý a Pavel Kouřil

Zdeněk Moudrý
Svoji zálibu ke kaktusům
zdědil po svém otci, který byl
v dávné minulosti členem
našeho spolku. On sám se do
našeho spolku přihlásil v létě
2006. Pěstování kaktusů se
ale věnoval mnohem dříve. Už
v době svého vstupu měl
luxusní zimní zahradu
v Bukovanech. Jeho rostliny
měly vždy dostatek prostoru a
Zdeněk jim dopřává i na
novém stanoviště u nového
rodinného domu v Citicích,
kam se před pár lety
přestěhoval. Mezi jeho
oblíbené druhy patří
jihoamerické kaktusy a
v poslední době se intenzivně
věnuje pěstování
mrazuvzdorných kaktusů.

Pavel Kouřil
Dlouholetý člen z Chodova.
Pěstování kaktusů se věnuje
bezmála 50 let. Na začátku
90. let kvůli pracovní
příležitosti žil nějakou dobu na
Tachovsku, ale po nějaké době
se vrátil zpět. Ve sbírce Pavla
se pravidelně koná jedno
z letních setkání ve sbírce
našich členů. Jako bývalý
profesionální cifršpion
(zaměstnanec finančního
úřadu) sestavuje finanční
sumáře z našich výstav,
kterých se sám zúčastní.
Sbírka se nachází v jedné
zahrádkářské kolonii
v Chodově. Kromě kaktusů si
v poslední době oblíbil skupinu
sukulentů z rodu Delosperma
pro jejich schopnost odolávat
nepřiznivým zimním
podmínkám v našich
zeměpisných šířkách.

Zdeněk Moudrý ve sbírce Lenky Šípkové během letošní návštěvy.

Pavel Kouřil na výstavě kaktusů a sukulentů v Sokolově.
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Eva Dubová a manželé Vondrákovi
.

Eva Dubová (na snímku s brýlemi) během zájezdu na Rokycansku.

Eva Dubová
Pěstování kaktusů se věnuje od
svého mládí. Dlouhá léta působila
v KK Cheb a v posledních letech
jeho existence zastávala funkci
jednatelky. Hlavně díky ní se do
dnešních dní zachovalo množství
písemností mapujících činnost
tohoto spolku. Naše spolkové
akce začala hojně navštěvovat už
v loňském roce. Oficiálně se do
našeho spolku přihlásila až letos.
Od té doby prakticky nechyběla
na žádném setkání ve sbírkách,
aktivně pomáhala během
chebské výstavy kaktusů a
sukulentů, chybět nemohla ani na
zájezdu na Rokycansko. V její
osobě jsme získali zkušenou
organizátorku a nadšenou
pěstitelku. I díky ní se rozrůstá
členská základna na Chebsku.

Zdeněk a Vlastimila
Vondrákovi

Manželé Vondrákovi ve sbírce Pavla Justa v Kynšperku nad Ohří. Oba na
snímku uprostřed.
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Jejich oficiálním bydlištěm je
Ostrov nad Ohří, ale většinu roku
je najdete na jejich chalupě ve
Vysoké Peci u Nejdku na
Karlovarsku. Zatímco Zdeněk
Vondrák upřednostňuje kaktusy,
paní Vlastimila, jestli jsem
správně pochopil, se věnuje spíše
pěstování ostatních sukulentů.
Jejich sbírka je pro mě velkou
neznámou. Plánuji ale malou
výpravu do jejich končin. Zdeněk
Vondrák začal již loni budovat
nové zázemí pro rychle se
rozrůstající sbírku. A letos to ještě
vylepšoval. Už podle rostlin, o
které se při různých příležitostech
rozrůstala jeho sbírka, lze
očekávat expozici většího rozsahu.
Zajímavá je prý i velká zahrada,
přiléhající k chalupě ve Vysoké
Peci. Máme se na co těšit.

Jan Sobotka, Beno Brandl st. A Tomáš März

Jan Sobotka
Honza Sobotka je členem
spolku od roku 2019.
Navštěvovat naše akce začal
již v průběhu roku 2018.
V příštím roce je v jeho sbírce
naplánována návštěva v rámci
letního setkání ve sbírkách.
Pěstování kaktusů se věnuje
od klukovských let. Poslední 4
roky si na svoji zábavu našel
podstatně více času a
vybudoval pro své exponáty
nový skleník. Je na nás
abychom provedli kolaudaci.

Beno Brandl st.
Pěstování zejména kaktusů a
sukulentů se věnuje dlouhá
léta. Přesto je jeho sbírka pro
většinu z nás dosud neznámá.
To by se mělo změnit v příštím
roce, kdy bude ochoten
přiměřeně velkou skupinu
členů uvítat na své zahradě,
kde se sbírka nachází.

Vlevo Jan Sobotka a Beno Brandl st. během letošního zájezdu.

Tomáš März
Po několikaleté pauze se letos
vrací do našich řad.
V minulosti patřil mezi
nejaktivnější členy. Na konci
90. let zvažoval založení klubu
kaktusářů v Lokti. Nakonec
všechny pěstitele z Lokte a
okolí přivedl do našeho
spolku. Pak z důvodu studií
neměl tolik času a později
dokonce ani neměl prostory,
kde by mohl pěstovat kaktusy.
Téměř všechny je tenkrát
rozdal. Nyní začíná budovat
novou sbírku.

Tomáš März (na snímku uprostřed s tilandsijemi) s dalšími účastníky letošního
zájezdu na Rokycansko. Zde konkrétně ve sbírce Ladislava Petra v Hrádku u
Rokycan.
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Jiří Vaněk, Dorottya Balázs a Jiří Suk

Jiří Vaněk
Ve spolku je již více jak 20 let. Poprvé
mezi nás přišel na výstavu, kterou jsme
pořádali roku 1999 v zimní zahradě
sokolovského zámku, a vzápětí s námi
vyrazil na zájezd do botanické zahrady
Heidelbergu. Postupně si vybudoval
poměrně velkou sbírku. Tu budete mít
možnost navštívit v příštím roce. U Jirky
je plánováno jedno z letních setkání
(vždy 2 sbírky na 1 setkání). Po odchodu
do důchodu má více času na své záliby.
Vystavuje na sokolovských výstavách,
jezdí na zájezdy, nechybí ani na letních
setkáních ve sbírkách členů. V jeho
sbírce jsme byli naposledy cca. před 10
lety. Za tu dobu se určitě hodně změnilo.

Dorottya Balázs

Jiří Vaněk (zelené bundě) ve sbírce Aleny Dvořáčkové v obci Kařez na
Rokycansku.

Narodila se v Budapešti, kde začala
navštěvovat místní klub kaktusářů.
Během studií odjela do Finska, aby se
zdokonalila v jazykových dovednostech.
Dá se říct, že to byla velmi zdařilá cesta.
Potkala zde svého muže žijícího ve
Františkových Lázních a hovoří perfektně
česky. Já osobně neslyším přízvuk. Díky
její iniciativě a kontaktům jsme
uspořádali v loňském roce po 14 letech
výstavu ve Františkových Lázních (letos ji
opakovali) a letos v Chebu ve Svobodné
chebské škole. Na chalupě na Lounsku
má sbírku kaktusů.

Jiří Suk

Dorka Balázs a Jiří Suk během loňské výstavy kaktusů a sukulentů ve
Františkových Lázních ve Dvoraně Glauberových pramenů.
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Po zániku KK Františkovy Lázně chvíli
váhal, ale nakonec přestoupil do našeho
spolku. Už před tím pár let jezdil s námi
na zájezdy po různých koutech
republiky. Pro svoji sbírku kaktusů a
sukulentů přestavěl letní sezení
navazující na rodinný dům v luxusní
zimní zahradu, kde se pravidelně konají
naše schůzky. Pěstuje hodně mamilárie,
gymna, ze sukulentů litopsy, gasterie a
další zejména jihoafrické druhy.

Ladislav Jakubáč

Ladislav Jakubáč a Bohumil Petrach

Vzhledem ke skutečnosti, že
Láďa ve spolku funguje jako
distributor časopisu, ho zná
téměř každý. Z nových členů
však málokdo ví, že Láďa je i
místopředsedou našeho
spolku. Oficiálně je členem od
roku 2001. O rok dříve s námi
absolvoval zájezd do Liberce.
Jeho sbírka se nachází na
zahradě rodinného domu
v Lokti nad Ohří. Pěstuje
všechno přes kaktusy, po
sukulenty a má i pěknou
kolekci tilandsijí. Plánovanou
návštěvu jeho sbírky v příštím
roce rozhodně doporučuji.

Bohumil Petrach
Je takovou legendou našeho
spolku. Kaktusy pěstuje
přibližně 60 let. Organizovaně
pak od roku 1963 v KK
Habartov. Alespoň tak hovoří
historické zápisy. Hned od
začátku patří mezi tahouny
spolku a je členem výboru. Po
jeho zániku v roce 1970 přešel
do KK Sokolova. V roce 1990
se stal předsedou SPKS
Sokolov, do kterého se KK
Sokolov transformoval. Ještě
do nedávna měl Bohumil
Petrach velmi rozsáhlou
sbírku. Před 2 lety velkou část
po dohodě přenechal naší
další člence Lence Šípkové.
Bohumil Petrach není jen
služebně nejstarším, ale i
úplně nejstarším členem.
Letos se dožil úctyhodných 87
let. Pěstování kaktusů se
věnuje stále a jeho sbírka se
opět trochu rozrostla.

V popředí Ladislav Jakubáč, místopředseda spolku a distributor časopisů.

Bohumil Petrach ve své sbírce. Minulosti zastával funkci předsedy spolku.
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Lenka Šípková, Milan Petráš a Petr Springl

Lenka Šípková
Jako velká voda vpadla do našich
řad Lenka Šípková. Neuvěřitelně
rychle vybudovala velkou sbírku,
téměř výhradně složenou
z kaktusů. Vysévá velké množství
semen. Mezi námi se poprvé
objevila v červnu 2018, kdy se
zúčastnila schůzky v Habartově ve
sbírce B. Petracha. Kaktusy
pěstuje celou řadu let. V poslední
době věnuje více času svým
zálibám. To platí i pro kaktusy.
Sbírka se nachází v RD
v Božičanech na Karlovarsku.
Lenka vykonává funkci
hospodářky spolku.

Milan Petráš

.
M. Valachovič, L. Šípková a M. Petráš na Letním festivalu DKO
Marktredwitz, který se pravidelně koná u Dietera a Jutty Felixových
v Oberthölau, SRN.

Kaktusy pěstuje od klukovských
let. Najdete u něj pozůstalost po
Václavovi Švorbovi, bývalém
předsedovi KK Sokolov. Jedná se
zejména o kolekce
mrazuvzdorných kaktusů. Jeho
sbírka je jedna z největších
v SPKS Sokolov. Milan má také cit
pro estetické uspořádání.
Každoročně vysévá nepřeberné
množství kaktusových semen.
Spoustu semenáčů rozdal mezi
naše členy. A ještě více mezi děti,
které navštívili naše výstavy
v Kynšperku a v Chebu.

Petr Springl

Petr Springl (v kostkované košily) ve sbírky Lenky Šípkové.
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Členem byl již koncem
devadesátých let. V průběhu roku
2018 se mezi nás vrátil. Má
poměrně velkou sbírkou u RD
v obci Chlum sv. Maří. Z kaktusů
preferuje velké vzrostlé druhy
ferokaktusů a mamilárie. Ze
sukulentů má slušnou kolekci
euforbií, krasul atd. V poslední
době zkouší pěstování pachypodií.
I k němu plánuji návštěvu členů.

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

Termine DKO 2022
Kalendář akcí DKO Marktredwitz v roce 2022:
25. Januar
Dieter & Jutta Felix: USA 1994 - erste
Eindrücke auf Kakteensuche im Südwesten der USA
22. Februar

Manfred Kretz: Tillandsien

29. März

JHV

26. April
Bonsai

Miroslav Valachovic: Sukkulenten &

31. Mai
Hans Spinnler: Turbinicarpus –
gefährdete Juwelen aus Mexiko
28. Juni
Dieter & Jutta Felix: USA 1996 –
Nationalparks und Kakteenstandorte Teil 1
26. Juli
Dieter & Jutta Felix: USA 1996 –
Nationalparks und Kakteenstandorte Teil 2

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

30. August
Ferienstammtisch im Gasthaus
Reichsadler in Höchstädt
27. September Hans Spinnler: Faszination USA – Wandern
im Arches Nationalpark
25. Oktober
Kakteen

Manfred Kretz: Meine Pflanzen / keine

29. November Dieter Felix: Die Gattung Echinocereus – aus
der Sammlung von Dieter Felix
27. Dezember Stammtisch zwischen den Jahren
Členové SPKS Sokolov, z.s. mají na všechny akce DKO
Marktredwitz volný přístup. Bližší informace, kontakty,
místa setkání poskytne Miroslav Valachovič.
T. 724 245 873
E: citadela@rtiscali.cz

www.spks-sokolov.cz
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