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Informační zpravodaj
SPKS Sokolov, z.s.

V příštím čísle naleznete:
• Léto plné výstav
• Pěstujeme ferokaktusy
• Roubování pachypodií

Úvodní slovo

• Představujeme naše členy

Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé,

• Rozhovor

představuje se vám 18. ročník Informačního zpravodaje SPKS Sokolov, z.s. a
rovnou v nové podobě. Na tomto čísle se podíleli všichni členové nové redakční
rady. O jejím složení se dozvíte na jiném místě tohoto vydání. Zpravodaj bude i
nadále vycházet v elektronické podobě, která je v současné době dostupná pro
všechny naše členy. Konečná podoba se bude ještě dolaďovat. Hlavním cílem
změny je snaha vydávat atraktivnější, rozsáhlejší, barevnější a čtivější podobu
našeho periodika. V letošním roce vyjdou 3 čísla. V posledních více než 10
ročníků vycházelo po 2 číslech. Členové redakční rady doufají, že si každý člen
najde svou oblíbenou rubriku. Nejlépe pak, že Vás zaujme celý jeho obsah nebo
alespoň většina obsahu. Samozřejmě i nadále platí, že své příspěvky a fotografie
do zpravodaje může poslat kterýkoliv člen SPKS Sokolov. Doufám, že se Vám
bude nová podoba zamlouvat a těším se na případné Vaše ohlasy i kritické
připomínky. Příjemné počtení za redakční radu přeje Miroslav Valachovič.
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Jaroslav Pajer v Chorvatsku z roce 2002. Fotoarchív Ivana Dundrová
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Redakční rada
zpravodaje
Od nového roku začala fungovat
nová redakční rada našeho
informačního zpravodaje. O
složení redakční rady se nikde
nehlasovalo, a to z důvodu, že se
jedná o čistě dobrovolnickou
záležitost. K Miroslavu
Valachovičovi se připojují Tomáš
März a Milan Petráš. Miroslav
Valachovič se bude věnovat
především organizačním
činnostem, informování o dění v
našem spolku a kaktusářských
spolcích u nás i v zahraničí.
Odborné příspěvky se budou
týkat nekaktusových sukulentů.
Zároveň bude správcem
fotogalerie. Tomáš März má
bohaté zkušenosti s ochranou
rostlin, jak v případě napadení
různými patogeny, tak škůdci.
Věnovat se bude též pěstitelské
tématice. Milan Petráš je v první
řadě praktik. Jeho příspěvky se
budou týkat výhradně pěstování
kaktusů. Další náš člen
František Chytra, který se
celoživotně věnuje fotografování,
dal redakční radě souhlas
uveřejňovat v našem zpravodaji
v případě potřeby jeho
fotografie. Textové korektury a
úpravy textů přislíbila provádět
Tereza Valachovičová.
Informační zpravodaj SPKS
Sokolov, z.s. bude vycházet
podle potřeby 2x až 3x ročně. Do
tvorby zpravodaje se může
zapojit kterýkoliv člen SPKS
Sokolov.
MV

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.
7. duben 2022 v 17:30; sbírka M. + V. Valachovičových.
19. května 2022 v 17:30; ve sbírce E. Baláže a J. Vaňka (P. Kouřila)
2. června 2022 v 17:30; ve sbírce J. Měsíčka a J. Suka (P. Bělocha)
6. července 2022 v 17:30; ve sbírce P. Justa, J. Sobotky 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
24. – 25. května 2022 výstava kaktusů a sukulentů Karlovy Vary,
Areál Rolava, KV City s.r.o. 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 28. květen. Navštívíme sbírky v okolí
Hradce Králové. Jmenovitě to budou sbírky pana Josefa Hodyce,
Petra Laibla, Josefa Matouše, Libora Mejstříka a Zdeňka Richtera.
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Výsevy kaktusů
V zásadě můžeme kaktusy množit dvojím způsobem.
Pominu-li speciality, jako jsou meristémové kultury,
rozmnožuje většina pěstitelů kaktusy vegetativním
způsobem, tedy dělením trsovitě rostoucích kaktusů,
oddělováním odnoží, případně odnoží vytvořených po
poškození terminálu. Vegetativní množení má však jednu
nevýhodu. Jde o klony množené rostliny a ty jsou uniformní
ve svých vlastnostech, což dělá problémy například při
sprašování květu. Zároveň po mnohaletém vegetativním
množení dochází často k degeneraci. U mnohých druhů je
vegetativní množení velmi obtížné. Pochopitelně kaktusy
jsou kvetoucí rostliny a jde je tedy množit i generativně
semeny. Lze se tak dostat i k vzácným druhům, které při
zvládnutí všech pěstitelských postupů mohou obohatit naši
sbírku. Vysévat semena lze jak vlastní, tak i koupená. V
současné době je nabídka soukromých firem i amatérských
pěstitelů nepřeberná. Pro výsevy volíme osivo nejlépe s
přesnou lokalitou původu, u kterých máme k dispozici polní
čísla. S výsevy se nejčastěji začíná v únoru, kdy je již více
světla. V případě, že máme k dispozici výsevní aparát s
dostatečným zdrojem světla a tepla, lze vysévat kdykoliv.
Šikovný výsevní aparát lze pořídit komerční, nebo si ho s
trochou umu vyrobit s použitím časovače, zdroje a led pásů
do 2000 Kč. Výsevy semen zpravidla začínáme jejich
ošetřením vhodným fungicidním prostředkem. Často
používaný roztok hypermanganu nebo 3% roztok peroxidu
vodíku je také dobrá volba. V případě substrátu máme
možnost volit od čistě minerálního až po různé směsi. Je
důležité substrát sterilizovat. Možností, jak to udělat, je více,
ale nejjednodušší je pečení v troubě cca 1 hodinu při
150°C. Nebo 10 minut v mikrovlnné troubě. Po vychladnutí
substrát naplníme do vhodných nádob. Mohou to být malé
čtverhranné květináčky, nebo různé plastové nádoby, které
je dobré vydesinfikovat prostředkem na bázi lihu. Substrát
necháme nasytit převařenou vodou podmokem. Květináčky
poté umístíme do igelitových sáčků, které uzavřeme,
abychom udrželi vlhkost a substrát nevyschl. Výhodnější
jsou v tomto ohledu uzavíratelné plastové krabičky. Bylo by
opomenutím nezmínit legendární Fleischerovu metodu, kdy
je substrát předem nasypán do skleněných nádob a přímo v
nich se sterilizuje. Po vychladnutí a nasycení živným
roztokem se do takto sterilizovaných sklenic provádí výsev a
sklenice se hermeticky uzavřou. Ve své době šlo o zásadní
zlepšení, které umožnilo ve větším měřítku vysévat i obtížné
druhy. V současnosti je metoda stále využívaná. Stejně tak
revoluční je v posledních letech stále oblíbenější využití
supresivních substrátů, které obsahují užitečné houby
Trichoderma virens a Metarhizium anisopliae, které
potlačují výskyt škodlivých fytopatogenních hub a škůdců.
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Jaroslav Pajer
8. února letošního roku by se dožil
90 let náš dlouholetý aktivní člen
pan Jaroslav Pajer. Na seznamu
členů figuruje od roku 1965. Starší
záznamy se ovšem nedochovaly, a
tak je klidně možné, že Jarda mohl
patřit mezi zakládající členy našeho
spolku. Jeho sbírka se nacházela u
rodinného domu v Těšovicích. Jeho
skleník tam stojí dodnes a díky péči
jeho dcery paní Ivany Dundrové se
dochovala i část jeho sbírky. Základ
jeho sbírky tvořilo několik větších
echinokaktusů grusonii,
ferokaktusů, větší množství parodií
a mamilárií. Téměř každý člen
obdivoval jeho jihoamerické opuncie
lidově nazývané Černochova ruka.
Jako jeden z mála ve své době
pěstoval i nějaké ty sukulenty. Sám
Jarda byl mimořádně pohodový
člověk a měl stále dobrou náladu,
kterou dokázal nakazit svoje okolí.
Pokud kdokoliv z jeho kolegů –
členů spolku – navštívil jeho sbírku,
vždy si odnášel nějakou rostlinku,
kterou ho Jarda obdaroval. Byl
jedním ze 6 členů, kteří uspořádali
klíčovou výstavu v Sokolově na
Starém náměstí 26. – 28. 6. 1997.
Tato výstava probudila zájem
veřejnosti o pěstování kaktusů a
sukulentů, probudila z letargie
některé „spící“ členy, a především
zachránila sokolovský spolek před
jistým zánikem.
Jaroslav Pajer nás předčasně opustil
po tragické nehodě dne 9. června
2003.

Miroslav Valachovič

Rozhodujte si o všem
sami

V mnohém tak usnadňují zdárné dopěstování semenáčků.
Semena po očištění a vytřídění zjevně poškozených vyséváme
podle velikosti do různé hloubky výsevního substrátu. Drobnými
semeny substrát jen „pocukrujeme“ a lehce utlačíme na povrh.
Větší semena opět mírně zatlačíme do substrátu a přesypeme
je zlehka minerální součástí výsevního substrátu. Ostatně u
větších semen a semen například pediokaktusů, sklerokaktusů
a některých opuncií zvýšíme klíčivost tzv. skarifikací, kdy
žiletkou nebo skalpelem narušíme část testy semínek. Výsevy
umisťujeme tak, aby měli dostatek světla, ale dbáme na to,
abychom je tzv. neuvařili. Dle druhu kaktusu dochází ke klíčení
v řádu dnů až měsíců. Zásadní je ve výsevech udržet optimální
vlhkost a teplotu. Výsevy často kontrolujeme a při výskytu plísní
snížíme vlhkost a výsev ošetříme například 3% peroxidem
vodíku. Ne vždy dopadnou výsevy dobře. Plísně nebo larvy
smutnic nám je mohou pěkně poničit. Avšak postupným
zvládnutím a vypilováním pěstitelských snah se většině
problémů při výsevech můžeme vyvarovat a rozšířit sbírku o
větší počet různorodých rostlin jednotlivých rodů kaktusů nebo o
cenný rostlinný materiál. Vždy budou druhy, které jsou obtížné
pro pěstování i množení, ale výsevy si můžeme namnožit větší
počet rostlin a případné pěstitelské přehmaty tak nebolí, pokud
máme k dispozici více rostlin. Mladé semenáčky se navíc dají
velice dobře roubovat na pereskiopsis a stejně efektivně na
selenicereusy. Na těchto podnožích rychle dorůstají do rozměrů,
kdy je můžeme přeroubovat na trvalejší podnože. Dospělé
květuschopné kaktusy získáme podstatně dříve. Tomáš März

Během první letošní schůzky,
která proběhla 3. března, se
hlavním tématem stala
zvolená délka trvání zájezdu
do sbírek v okolí Hradce
Králové. A mimo jiné padla i
připomínka, že jsem bez
konzultace zvolil jednodenní
verzi a nikoho jsem se
prakticky na jeho názor
neptal. Já mám potřebu toto
tvrzení uvést na pravou míru.
Je pravda, že v poslední době
přicházím s většinou návrhů,
týkajících se kalendáře akcí
SPKS Sokolov, z.s. Jeho
konečné schvalování probíhá
vždy během výroční schůze
spolku. Vzhledem k tomu, že
poslední výroční schůze kvůli
covidovým opatřením
probíhala v elektronické
podobě, měli členové
k dispozici několik dní, aby
měli dostatek času si nový
kalendář akcí a další
záležitosti prostudovat. Vždy
se jedná o návrhy a vy máte
možnost se k nim vyjádřit.
Jako návrhy jsou i
prezentovány. Není to žádné
dogma. Můžete s nimi
nesouhlasit a hlasovat proti.
A můžete také posílat
připomínky a svoje vlastní
návrhy. Pokud tedy s něčím
nesouhlasíte, nehlasujte pro
tento návrh. Já opravdu
nemohu tušit, že některé věci
chcete uskutečnit jinak.
Buďte prosím proaktivní, aby
věci probíhaly tak, jak vy sami Tyto semenáčky ferokaktusů si doslova říkají o přesazení. Výsevní
si přejete.
miska na výstavě ve Svobodné chebské škole v roce 2021.
Miroslav Valachovič
Foto Miroslav Valachovič
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Pěstování mrazuvzdorných a zimovzdorných
kaktusů.
Před nedávným časem mě oslovil náš předseda Míra
Valachovič, zda bych nemohl napsat pár řádků o svých
zkušenostech s mrazuvzdornými ve volné kultuře.
Nepovažuji se za nějakého odborníka, ale za těch pár let
jsem přeci jen nasbíral několik užitečných poznatků, které
byli draze vykoupeny hromadou rostlin končících na
kompostě. Čím tedy začít? Asi nejdůležitější věcí, která
rozhoduje o vašem úspěchu či neúspěchu, je výběr
stanoviště. V našich klimatických podmínkách totiž není
moc druhů, které by bez úhony zvládali dlouhodobě naši
zimu bez nějaké ochrany proti přebytečným srážkám (které
v zimě bývají dosti hojné). Dá se říct, že na otevřené skalce
u nás můžete beze strachu pěstovat jen několik málo
opuncií, konkrétně cylindroopuncií. Vše ostatní po pár letech
spolehlivě skončí na kompostě. Jak z toho ven? Odpověď je
jednoduchá. Musíte na zahradě najít místo, které je alespoň
částečně chráněno před deštěm a máte vyhráno. Já jsem
kupříkladu využil přesahu střechy domu, ale možností je
mnohem víc. Posloužit může třeba větší jehličnan či hustý
keř, pod kterým se dá skalka krásně zbudovat. Pokud se
vám povede najít takovéto místo, tak se vám otevírají úplně
jiné možnosti než u nekryté skalky. Já mám třeba
dlouhodobě vyzkoušeno několik druhů echinocereusů,
escobarii viviparu v několika varietách a nespočet
tefrokaktusů. V úplném suchu fungují velice dobře také
pediokaktusy a sklerokaktusy. Zima jim vůbec nevadí, jen
ta voda, na tu opravdu pozor! Pokud budete chtít
experimentovat, tak druhů, co přežijí 10-12 stupňů pod
nulou, je spousta a perfektní materiál na založení skalky má
třeba Jirka Vondráček ze Žatce. Stal se z něj opravdu
velkopěstitel mrazuvzdorných kaktusů a dá se u něj sehnat
takřka všechno.
Tak místo na založení skalky jsme našli, kaktusy máme
nachystané a teď je na čase vzít lopatu a krumpáč a pustit
se do práce. Základ je vše dobře odvodnit. Záleží
samozřejmě na tom, jaké je v dané lokalitě podloží, ale
voda musí každopádně kolem kořenů jen proletět. U nás je
to dosti jílovité, tak jsem kopal přes půl metru hluboko.
Jako drenáž jsem použil roztlučené staré cihly, hrubý štěrk
(frakce 16/32) a keramzit. Musím říct, že to funguje
bezvadně. Vlastně to funguje tak dobře, že když v létě
zapomenu na zálivku, tak sluníčko rostliny úplně vysuší.
Abych nezapomněl, mezi drenážní vrstvu a substrát je dobré
natáhnout netkanou geotextílii, zabráníte tak zanášení
drenáže substrátem, který by po pár letech úplně ucpal
drenážní vrstvu, což by znamenalo přemokření substrátu
v zimě a konec znáte. KOMPOST !
Substrátu musí být hlavně maximálně propustný, spíše
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Změna termínu a místa
konání výstavy
v Karlových Varech
Devět měsíců se připravovala
výstava kaktusů a sukulentů
v prostorách Základní školy
Konečná v Karlových Varech. Ta
se měl konat ve dnech 26. a 27.
května 2022. Ještě v pátek 25.
března mě zástupce ředitele
zmíněné školy ubezpečoval, že
výstava v areálu školy může
proběhnout. V pondělí 28. března
mi ale zavolal a oznámil mi, že
kvůli současné situaci a
technickým problémům, které se
vyskytly na zařízeních školy, nová
paní ředitelka odvolává souhlas
s uskutečněním naší výstavy.
Naštěstí se díky tipu Milana
Petráše podařilo již druhý den
zajistit vhodné nové místo, kde
se může výstava realizovat.
Jedná se velmi frekventované
místo v areálu Rolava, ležící
vedle stejnojmenného
koupaliště, které spravuje
městská organizace KV City
Karlovy Vary s.r.o. Jedná se o
rekreačně oddechové místo
s možností sportovního vyžití.
S paní ředitelkou Vránovou jsme
rychle nalezli náhradní termín.
Ten bude mírně posunut na 24. a
25. května 2022. O konečné
podobě a průběhu výstavy
budeme spolu jednat v pondělí 4.
dubna. Jednat budeme o výši
nájemného, od kterého se bude
odvíjet možnost výběru
dobrovolného vstupného,
velikosti výstavní a prodejní
plochy, propagaci výstavy a
zajištění dostatečného
personálního obsazení služby
konajících členů. O výsledků
jednání a z toho vyplívajících
závěrů vás budu informovat
prostřednictvím mailu. MV

Zájezd do sbírek
v okolí Hradce Králové

minerální. Vlastně můžete použít běžnou kaktusovou zeminu,
kterou si mícháte pro ostatní pichláče. Jen uberte humózní
složku a přidejte písek. Můžete si udělat jednoduchý test. Dejte
hotový substrát do síta a prolijte vodou, nechte minutku
odkapat a zkuste pomačkat v ruce. Pokud vymačkáte nějakou
vodu je to špatně, budete muset přimíchat jemný štěrk.
Substrátem by měla voda opravdu proletět. Pokud se tedy
někdo z vás rozhodne, pustit se do pěstování mrazuvzdorných
kaktusů, tak držím palce a přeji mnoho úspěchů. Přece jen
hezky založená skalka dokáže udělat opravdu hodně parády, a
když pak začnou kvést echinocereusy a eskobárie, tak vám
budou sousedi jen a jen závidět
.

Zájezd do sbírek členů KK
Hradec Králové se uskuteční
28. května 2022. Navštívíme
spolu sbírku předsedy KK
Hradec Králové pana Josefa
Hodyce, který má na stejném
pozemku v Lochenicích sbírku
společně s Petrem Laiblem.
V Černilově se nachází sbírka Milan Petráš
Zdeňka Richtera. Poslední
dvě sbírky pánů Josefa
Matouše a Libora Mejstříka
uvidíme v Třebechovicích.
Protože všechny restaurace
v uvedených lokalitách jsou již
zamluvené, nebo pro náš účel
nevhodné, na oběd pojedeme
přímo do Hradce. Většina
přihlášených členů a dalších
zájemců již uhradila zálohu
dopravy do uvedených sbírek.
Přepravcem byla vybrána
společnost Autobusy Vyskočil.
Odjezd a příjezd je plánován
ze Sokolova od sportovní haly
u bývalého autobusového
nádraží. Potřebné informace
zašlu všem účastníkům
zájezdu s dostatečným
předstihem. MV

Bohumil Petrach
připomínka
Když jsem v minulém čísle
zpravodaje představoval pana
Bohumila Petracha, uvedl
jsem, že je členem od roku
1963. Vycházel jsem při tom
z dostupných pramenů
našeho spolkového archívu.
Pan Petrach mě požádal,
abych tuto informaci opravil.
On sám si dobře pamatuje, že
organizovaným členem se
Na horní fotografii skalka zimovzdorných kaktusů v zimě. Na dolní
stal již v roce 1961. MV
zimovzdorné kaktusy podél zdi RD. Foto Milan Petráš
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Jiří Měsíček a Alois Elichar

Jiří Měsíček

Jiří Měsíček (v popředí) během zájezdu na Plzeňsko v roce 2019.
Tento snímek Jirku zachycuje během prohlídky první části sbírky
Petra Česala, která se nachází u rodinného domu v Plzni Božkově.
Společně s ním je na snímku náš nejmladší člen spolku Samuel
Kabatnik z Liboce.
Foto Miroslav Valachovič

Alois Elichar po prohlídce kolekce kaktusů a zahrady relaxuje
s vysmátou Lenkou Šípkovou u zahradního domku se vstupem do
sbírky dnes již nežijící legendy SPKS Sokolov Františka Vojíře.
S Františkem Vojířem byl Alois Elichar velký kamarád.
Foto Miroslav Valachovič
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Je dalším Chebským členem.
Pěstování kaktusů se začal
věnovat na základní škole.
Během studií na střední škole
jeho zájem na čas opadl, ale už
přibližně rok po návratu
z vojenské základní služby se
stává členem Klubu kaktusářů
Cheb. Od té doby se plně věnuje
pěstování kaktusů a sukulentů.
V chebské spolku setrval až do
jeho zániku v roce 2002. Na
letošní rok jsme s Jirkou
domluvili, že v jeho sbírce
proběhne jedno z letních setkání
SPKS Sokolov ve sbírkách svých
členů. Jirkova sbírka je pro
většinu z nás velkou neznámou.
Ze současných členů ji viděla
snad jen Eva Dubová z Chebu. O
to víc se máme na co těšit. MV

Alois Elichar
Členem je oficiálně od roku
1974. Některé prameny uvádějí
dokonce rok 1970, ale to se
v archívu spolku nepodařilo
doložit. Je jedním z posledních 6
členů, kteří do spolku vstoupili
před listopadem 1989. Lojza je
téměř ryzí kaktusář. Jeho
nejoblíbenější sbírkovou kolekcí
jsou zástupci kaktusového rodu
Echinofossulocactus. Sbírka je
druhově samozřejmě mnohem,
mnohem bohatší, o čemž se
mohli přesvědčit účastníci
několika letních setkání, která se
v jeho sbírce konala. Mezi své
kamarády a členy rozdal stovky
kaktusů. Dlouhá léta byl jediným
pěstitelem v Kynšperku. To se
během posledních několika let
změnilo. V minulosti se zúčastnil
několika prvních výstav
v Kynšperku nad Ohří. Na několik
dalších zapůjčil svoje rostliny. MV

Jana Kolářová, Antonín Peter a Emil Baláž

Jana Kolářová
Jana Kolářová z Chodova je
členkou již od roku 1999.
Hned ve své první sezóně
s námi absolvovala zájezd do
univerzitní botanické zahradě
V Heidelbergu. Později se
svým psem Barikem hlídala
přes noc první výstavy
kaktusů spolku, které se pro
snazší dostupnost začaly nově
konat vedle Městského domu
kultury v Sokolově ve
výstavním fóliovníku. MV

Antonín Peter
S kaktusářstvím začínal jako
člen KK Plzeň. Po svatbě se
stěhuje na Březovou u
Sokolova, kde žije dodnes.
Zároveň vstupuje do KK
Sokolov. Absolvoval nespočet
schůzek, výstav a zájezdů. V
letošním roce oslaví
významné životní jubileum,
70. narozeniny. MV

Jana Kolářová s Antonínem Peterem během oslav osmdesátých narozenin u
Emila Baláže v roce 2015. Byla to tenkrát velká událost, kterou si většina
členů nenechala ujít. Úplně vpravo na snímku pak sedí Beno Brandl mladší.
Foto Miroslav Valachovič

Emil Baláž
Představovat Emila Baláže je
nošením dříví do lesa. Tak jen
stručně. Emil má nejenom
největší sbírku ve spolku, ale
je
také
fenomenálním
pěstitelem, který dokáže
úspěšně pěstovat i pěstitelsky
velmi náročné druhy kaktusů
a sukulentů. Velké množství
rostlin roubuje. V roubování
získal mimořádné zkušenosti,
které je ochoten předávat
svým kolegům. Ještě pár let
nazpět vyséval každoročně
několik tisíc semen kaktusů.
Členem spolku je od roku
1963. S B. Petrachem je
služebně nejstarším členem.

Kdo by neznal Emila Baláže a jeho sbírky. Snímek z roku 2015 zachycuje
Emila Baláže na jeho zahradě v době, kdy se k němu sjela téměř celá členská
základna, aby mu popřála k jeho osmdesátým narozeninám. V té době byl na
vrcholu svých sil, což se projevilo i na jeho sbírce. Ta byla v úžasné kondici,
přehledně a velkoryse uspořádaná. I dnes jsou jeho rostliny ve skvělé formě. A
jeho sbírka je stále největší kaktusářskou sbírkou na celém Karlovarsku.
Foto Miroslav Valachovič
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Pavel Běloch a Antonín Randuch

Pavel Běloch (na snímku vpravo) se svým dlouholetým kamarádem Jiřím
Sukem. Fotografie byla pořízena během schůzky v Chodově u Emila
Baláže. Schůzka byla věnována 80. výročí narození Emila Baláže. Jeho
sbírka se tehdy nacházela ve vrcholné kondici.
Foto Miroslav Valachovič

Pavel Běloch
Pavel Běloch byl první Cheban, který se
stal členem našeho spolku. Stalo se
tak zhruba před 10 roky. Už předtím byl
velmi aktivní a účastnil se některých
našich akcí. Navštívil jedno z našich
sympozií a shlédl několik našich výstav.
V poslední době se u pana Bělocha
uskutečnilo několik letních setkání na
zahradě u jeho rodinného domu v části
Chebu zvané Na vyhlídce. Jeho
oblíbené rostliny jsou kaktusy rodu
Astrophytum,
včetně
japonských
hybridů tohoto rodu. Vyhlášená je i jeho
skalka, která je přes léto osázená
kvetoucími echinopsy. Ke skalce a
malému skleníčku nedávno přibylo
pařeniště. Hned druhý rok od postavení
bylo zcela zaplněné nejrůznějšími druhy
kaktusů. Pavel Běloch je velký kamarád
s Jiřím Sukem z Hazlova. Společně jezdí
na schůzky spolku, výstavy, zájezdy a
další akce spolku. Pavel Běloch
našemu spolku příležitostně pomáhá
jako tlumočník s německy mluvícími
partnery z DKO Marktredwitz. MV

Antonín Randuch

Antonín Randuch (vpravo) se podepisuje do encyklopedie o kaktusech,
kterou dostal Emil Baláž od členů SPKS Sokolov, z.s. u příležitosti svých
80. narozenin. Přihlíží Jiří Vaněk, který si záhy vymění role s Tondou
Randuchem. I on se svým podpisem zvěční do darované encyklopedie.
Foto Miroslav Valachovič
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Členem se spolku se stal na konci 90.
let minulého století. Tehdy se
přestěhoval do rodinného domu
v Chranišově na Sokolovsku. Předtím
byl členem karlovarského spolku. Jeho
sbírka se začala rychle rozrůstat o
všechny možné druhy kaktusů a
sukulentů. Pěstuje úplně všechno, co
se mu dostane pod ruku. Kromě již
zmíněných kaktusů a sukulentů jsou na
jeho zahradě k vidění zajímavě pojaté
bonsaje, skalničky a další cizokrajné a
exotické rostliny. Věnuje se také chovu
všeho, co bečí, bučí, štěká, zpívá… Na
co jsem ještě zapomněl? V loňském
roce se přestěhoval na Chebsko do
obce Odrava. V mnohém musí začínat
od začátku – vybudovat nový skleník a
zázemí pro většinu svých rostlin ale i
zvěřiny. Tak mu držme palce. MV

Miroslav Kirejev
Poprvé jsem Míru Kirejeva
zaregistroval
na
výstavě
kaktusů a sukulentů, která se
konala v zimní zahradě
sokolovského zámku v roce
1998. Pak na dlouhou dobu
zmizel a znovu se objevil na
konci roku 2006. A hned se
stal jednou z nejvýraznějších
osobností SPKS Sokolov.
Velmi záhy také přebíral
funkci jednatele spolku. Míra
Kirejev
je
perfekcionista
s technickým myšlením, se
smyslem
pro
detail
a
organizaci. Jeho sbírka se
stala příkladem pro mnoho
členů, jak by „bydlení“ pro
kaktusy a sukulenty mělo
vypadat. Vyhrál i všechny
sošky
Nejhezčí
výstavní
expozice, udělované svého
času na našich výstavách.
Získal ocenění Osobnost roku,
udělovanou těm největším
tahounům spolku. Mimo jiné
zajistil pro spolek současný
výstavní stan a vymyslel
konstrukci výstavních stolů.

Miroslav Kirejev a Tomáš Jindra

Miroslav Kirejev průběhu zájezdu Na Příbramsko. Foto MV

Tomáš Jindra
V minulosti se vrhal do všech
aktivit spolku. Nechyběl na
žádném zájezdu, nakoupil
hromadu zajímavých kaktusů,
nechyběl téměř na žádné
spolkové akci. Po příchodů
potomků se na nějakou dobu
úplně odmlčel, aby se mohl
naplno věnovat svojí rodině a
dobudovat nové bydlení. Už
jsem si myslel, že jako člen
skončí. K mé radosti o sobě
opět dává vědět. Postavil pro
své rostliny nové pěstební
zařízení a začíná se opět více
zajímat o aktivity spolku. MV

Tomáš Jindra na zájezdu ve sbírce Václava Rouse v Klabavě. Foto MV

10

Miroslav Lazárik a Jiřina Vlasatá

Miroslav Lazárik

Je novou posilou z kraslického
regionu. Členem se stal teprve ve
druhé polovině roku 2019. O pár
dní později s námi vyrazil do
sbírek plzeňských kaktusářů. O
rok později pak do sbírek na
Rokycansku. První výročí svého
vstupu do spolku oslavil na
výstavě kaktusů a sukulentů
v Kraslicích, kde před rokem
požádal o vstup do našeho
spolku. Sám zde vystavoval své
rostliny. A bylo se na co dívat.
Rychle rostoucí sbírka pro mě
byla příjemným překvapením. Má
ji úhledně uspořádanou ve
skleníku u svého rodinného
domu v Rotavě. Část sbírky letní
Miroslav Lazárik se svojí paní na zájezdu na Plzeňsku v roce 2019.
na balkoně. Má velkou podporu
Velmi rozsáhlá sbírka Petra Česala v zahrádkářské kolonie v Plzni
je doslova fascinovala. A nejen je. To se opravdu jen tak nevidí. To své ženy. Ta se také účastní
většiny akcí, které pořádáme. MV
se musí opravdu vidět.
Foto Miroslav Valachovič

Jiřina Vlasatá

Jiřina Vlasatá (uprostřed fotografie) s Pavlem Justem (vpravo) na
zájezdu ve sbírce Miloslava Hájka z Třemošné (muž s plnovousem
a brýlemi). Miloslav Hájek je vyhlášený pěstitel zimovzdorných a
mrazuvzdorných kaktusů rodů sklerokaktus a pediokaktus. Dále
se zaměřuje na pěstitelsky obtížné druhy kaktusů s menším
vzrůstem. Na celých 30 let se pro něj jeho koníček stal povoláním.
Rostliny vyvážel především do sousední Spolkové republiky
Německo.
Foto Miroslav Valachovič
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Jiřina Vlasatá byla součástí
skupiny 6 pěstitelů kaktusů,
které do spolku koncem 90. let
přivedl Tomáš März (tehdy ještě
jako Tomáš Blecha). Původně
Tomáš uvažoval o založení
kaktusářského spolku v Lokti.
Nakonec se celá skupina stala
součástí SPKS Sokolov. Paní
Jiřina je všestrannou pěstitelkou.
Má velmi pěknou kolekci
kaktusů a sukulentů. Většinou se
jedná o rostliny, které dorůstají
menších rozměrů. Na své
zahradě ale pěstuje spoustu
dalších zajímavých rostlin.
Vyhlášená je její kolekce fuchsií.
Paní Jiřina se pravidelně účastní
všech zájezdů, které pořádáme
do sbírek kaktusářů-specialistů.
A samozřejmě nechybí ani na
setkáních, které připravujeme ve
sbírkách našich členů. MV

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@tiscali.cz

www.spks-sokolov.cz
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