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Uzávěrka 31.12. 2022 

 
V příštím čísle naleznete: 
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• Rozhovor  

Uvnitř tohoto čísla: 

 
Úvodní slovo 1 

Kalendáře akcí 2023 

 

2 

Kam na zájezd 2 

Ohlédnutí: výstavy 2022  3 

Naši jubilanti 4 

Zájezdy v roce 2022 

Kaktusářské časopisy 

5 

Zájezdy pokračování; 

Časopisy pokračování 

6 

Latina v botanice, Nejhezčí 

výstavní expozice 

7 

Herbert Kollaschinski in 

memoriam 

Michal Roháč, Vendula 

Plačková                                                             

Samuel Kabatnik, Luboš 

Klabačka 

Otto Holota, Peter Pöllmann 

 

Kalendář akcí DKO 2023 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

Redakční zpracování: 
Miroslav Valachovič 

Tomáš März 

Ludmila Valachovičová 

Tereza Valachovičová 

 

Informační zpravodaj 

SPKS Sokolov, z.s. 

 

 
Úvodní slovo 
Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, 

jsem rád, že vám na úplný závěr roku mohu představit druhé letošní vydání 

Informačního zpravodaje SPKS Sokolov, z.s. V letošním roce, i přes malý výpadek 

v jeho začátku, proběhly všechny klíčové plánované akce. Jednalo se především o 

4 výstavy kaktusů a sukulentů a 2 zájezdy do sbírek specialistů, pěstitelů kaktusů 

a sukulentů. Také do našich sbírek letos zavítaly 2 zájezdy. První zorganizoval KK 

Plzeň, ten druhý KK Hradec Králové. K průběhu a hodnocení jednotlivých akcí se 

vyjadřuji na dalších stránkách tohoto zpravodaje. Je potěšitelné, že do tvorby 

zpravodaje se opět zapojilo více jedinců a není to záležitost jen jedné osoby. 

Věřím, že tomu tak bude i v následujícím roce. V tom vám přeji především pevné 

zdraví, klid a pohodu, možnost nadále se scházet v hojném počtu s lidmi, kteří 

jsou stejně naladěni jako vy a jejichž oblibou je pěstování kaktusů a sukulentů. 

Miroslav Valachovič. 

 

 
Sbírkové rostliny Josefa Matouše v Třebechovicích pod Orebem.  

Foto František Chytra. 28. května 2022 
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Kam na zájezd  
 

Ještě v nedávné minulosti byl 

kompletní kalendář akcí SPKS 

Sokolov, z.s. vždy kompletně 

naplánován již v září 

předcházejícího roku. Kvůli 

covidovým opatřením se situace 

změnila. Nyní už covid odezněl, 

nicméně na přelomu roku nám 

chybí doladit polovinu akcí. Týká 

se to zejména termínů výstav a 

také zájezdu. Předběžný termín 

je stanoven na sobotu 20. 

května. Domluveny jsou 

návštěvy sbírek Martina 

Trefného z Mostu a Karla 

Blumentrita z Dobříčan, u něhož 

bychom začínali. V Dobříčanech 

se nachází sbírka i Václava 

Holého. Toho jsme sice navštívili 

asi před 4 roky, ale jeho sbírka 

je velká a velmi zajímavá. 

Můžeme se navíc rozdělit na 2 

skupiny a v krátké době 

shlédnout 2 sbírky. Výše 

uvedené návštěvy bychom mohli 

zvládnout během dopoledne. 

Odpoledne bychom se mohli 

přesunout do Teplic, kde se 

nachází další 2 zajímavé sbírky. 

Teplice se nachází přibližně 27 

km severně od Mostu. 

V současné době čekám na 

odpověď pana Miroslava Němce 

a Michala Strejce, kteří jsou 

členové KK Teplice. Pokud 

všechna jednaní dobře 

dopadnou, můžete se těšit na 

ryze kaktusářské sbírky. A 

možná to nebude jediný zájezd 

v příštím roce. Jen naznačím, že 

mimo plán bychom mohli 

realizovat zájezd osobními 

automobily k našim západním 

sousedům. 

 

MV 

Kalendář akcí SPKS Sokolov, z.s. v roce 2023  
 

Termíny setkání:  

 
5. ledna 2023 v 18:15; restaurace U Charlieho Sokolov 

2. února 2023 v 18:15; restaurace U Charlieho Sokolov 

2. března 2023 v 18:15; restaurace U Charlieho Sokolov  

6. dubna 2023 v 17:30; ve sbírce M. + V. Valachovičových  
18. května 2023 v 17:30; ve sbírce E. Baláže a J. Vaňka (P. Kouřila) 
1. června 2023 v 17:30; ve sbírce J. Měsíčka a J. Suka (P. Bělocha) 

6. července 2023 v 17:30; ve sbírce P. Justa, J. Sobotky a A. Elichara  
3. srpna 2023 v 17:30; ve sbírce M. Kirejeva a L. Jakubáče  

7. září 2023 v 17:30; ve sbírce M. Petráše a L. Šípkové  
5. října 2023 v 17:30; ve sbírce M. + V. Valachovičových  
2. listopadu 2023 v 18:15; restaurace U Charlieho Sokolov  

7. prosince 2023 v 18:15; výroční schůze, restaurace U Charlieho 

Sokolov!  

 
Připravují se také krátká víkendová setkání. 

 
Výstavy kaktusů a sukulentů v roce 2023 

17.–19. května 2023 výstava kaktusů a sukulentů Kynšperk nad 

Ohří, zimní zahrada kina, Otevřeno 8:00–17:00 hodin. 

 

17.–18. června 2023 (?) výstava kaktusů a sukulentů Karlovy Vary, 

areál Rolava, KV City s.r.o. Majitel pozemku registruje akce na rok 

2023 až po 1. lednu 2023. Otevřeno: sobota 8:00–19:00 hodin, 

neděle 7:00–17:00 hodin. Termín bude ještě potvrzen. 

 
15.–16. července 2023 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. 

 
26. srpna 2023, výstava kaktusů a sukulentů Kraslice během 

Tradičního kraslického jarmarku. Otevřeno 8:00–17:00 hodin. 

 

9.–10. září 2023 Cheb, DDM Sova Cheb. Výstava kaktusů a 

sukulentů se uskuteční u příležitosti Dne otevřených dveří v novém 

přírodovědném centru v DDM Sova Cheb. 

Otevřeno dle otvíracích hodin DDM Sova Cheb, bude upřesněno. 

 
Zájezd:  
20. května 2023 do sbírek Martina Trefného z Mostu, Karla 

Blumentrita z Dobříčan. Jedná se s Václavem Holým z Dobříčan, 

Miroslavem Němcem a Michalem Strejcem z Teplic. 
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Ohlédnutí za výstavním rokem 2022 
V roce 2022 jsme zorganizovali celkem 3 výstavy kaktusů, 

sukulentů a bonsají.  

Letošní premiéru si odbyla výstava kaktusů a sukulentů 

v areálu Rolava v Karlových Varech. Areál Rolava je 

volnočasový prostor, kde se jednak konají různé kulturní 

akce, např. koncerty, výstavy apod., především se však 

využívá ke každodenní relaxaci, ke sportovnímu vyžití (kolo, 

in-line brusle), k procházkám a jinému popracovnímu vyžití. 

26. a 27. května 2022 zde proběhla naše výstava kaktusů a 

sukulentů. Původně měla proběhnout v nedaleké ZŠ 

Konečná. Její nové vedení však uspořádání výstavy pár 

týdnu před konáním vypovědělo. Díky velmi vstřícnému 

vedení areálu Rolava se v mírně posunutém termínu 

výstava uskutečnila. Během 2 dnů jí navštívilo přibližně 350 

osob. Na Karlovy Vary poměrně malé číslo. Musíme 

samozřejmě vzít v úvahu, že to byla první výstava na tomto 

místě a na větší propagaci nebylo moc času. Na té musíme 

ještě hodně zapracovat. Pro rok 2023 byl zvolen víkendový 

termín. Během víkendu se v areálu pohybuje mnohem větší 

množství lidí – potencionálních návštěvníků. 

 
Výstavní expozice v areálu Rolava 

 

Druhá letošní výstava byla součástí Městských slavností 

města Kynšperk. Původně se mělo jednat o dvoudenní 

výstavu. Hlavní organizátoři změnili slavnost na jednodenní 

akci. Návštěvnost se vyšplhala na 350 osob. Na Kynšperk 

velmi dobrý výsledek. Pokud by výstava probíhala i ve 

večerních hodinách, kdy začal hlavní koncertní program, 

mohla být návštěvnost ještě podstatně vyšší. Potěšující fakt 

je narůstající zájem našich členů účastnit se této výstavy a 

představit svoje nejhezčí a nejzajímavější rostliny. Už to není 

taková Popelka jako v minulosti, kdy jí v jednu dobu 

realizovala jedna osoba. Přesto velikostí výstavní plochy 

vždy patřila suverénně mezi ty největší. 

Letní setkání ve sbírkách 

V roce 2023 se opět můžeme těšit 

na společná letní setkání ve 

sbírkách. Z původně náhodných 

letních prázdninových setkání se 

stala tradice, která navíc pomohla 

přivést do spolku nemalé množství 

nových členů. Po roce 2001 jsme se 

během prázdninových měsíců začali 

stěhovat do tehdy největších sbírek 

našich členů. V červenci to bylo ve 

sbírce tehdejšího místopředsedy 

spolku Miroslava Sedláčka a v srpnu 

ve sbírce Emila Baláže. Zbylých 10 

měsíců probíhaly schůzky 

v kinokavárně sokolovského kina 

Alfa, kterou nám za symbolickou 

korunu pronajímal Městský dům 

kultury v Sokolově. Počet letních 

setkání se začal zvyšovat od 

okamžiku, kdy jsme se jednoho 

zářijového dne sešli v prostorách 

kina Alfa a ke svému překvapení se 

dozvěděli, že kinokavárna se začala 

pronajímat novému platícímu 

zájemci. A protože náhradní prostory 

nebyly úplně ideální, počet setkání 

ve sbírkách začal prudce narůstat. A 

nezůstalo jen u jedné sbírky, ale 

během jednoho setkání 

navštěvujeme hned sbírky 2 z kruhu 

svých kolegů. Nyní jsme se dostali 

zřejmě na maximum možného. Ti 

nejaktivnější z nás mohou shlédnout 

soukromé kolekce 11 kolegů. 

S narůstajícím počtem nových členů, 

z nichž někteří rychle budují nové 

velké sbírky, bude zřejmě nutné 

občas obměnit místa setkání. 

Taková malá konkurence mezi 

kolegy. Zase se můžeme těšit, že 

uvidíme nová pěstební zázemí, jiné 

úhly pohledu, postřehy, nové nápady 

a další zkušenosti při pěstování 

našich oblíbených rostlin. 

Miroslav Valachovič 
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Naši jubilanti 
 

Významná životní jubilea 

oslavilo několik našich členů. 

V lednu oslavil 50. narozeniny 

MUDr. Petr Vilím, naše nová 

posila z Citic. V současné 

době dokončuje pro své 

zelené miláčky zimní zahradu 

s moderním technickým 

zázemím. My se můžeme 

těšit, že po jejím dokončení 

nás v průběhu příštího roku 

pozve na velmi zajímavou 

návštěvu své sbírkové 

kolekce. 

Sedmdesátiny měli letos 

hned dva členové. V dubnu 

Antonín Peter z Březové. Jeho 

sbírka se nachází v jedné 

zahrádkářské kolonii na 

Březové u Sokolova. Tonda je 

jedním z posledních 5 členů, 

kteří přišli do SPKS Sokolov, 

z.s. před rokem 1989.  

V srpnu oslavil sedmdesátiny 

Jiří Vaněk ze Sokolova. Jeho 

sbírku jsme měli možnost 

navštívit během květnového 

setkání spolku v obci Stará 

Chodovská. Rostliny jsou 

roztroušeny téměř po celé 

veliké zahradě v několika 

pěstebních zařízeních i pod 

širým nebem ve volné kultuře. 

Jaroslava Hornerová oslavila 

v říjnu 75. narozeniny. I její 

sbírku v Těšovicích jsme 

v minulosti také navštívili. Její 

rostliny můžeme znát ze 

sokolovských výstav k+s. 

Všem jubilantům za nás za 

všechny srdečně blahopřeji.  

Na lednovém setkání 

každého čeká malý dárek. 

Miroslav Valachovič 

 

Ohlédnutí za výstavním rokem 2022 
Pokračování 

 

Poslední výstavou letošního roku byla červencová výstava 

ve Dvoraně Glauberových pramenů ve Františkových 

Lázních. Výstava se konala jako doprovodná akce 

Mezinárodního festivalu kresleného humoru. Pořadatelé 

této akce se postarali i o propagaci naší výstavy. 

Moderátor při každé příležitosti vyzýval návštěvníky 

kulturního programu, aby zavítali i na naši výstavu. Skvělé 

prostory lázeňské budovy jen vyzdvihly slavnostní 

atmosféru výstavy. Počet návštěvníků se ustálil a 

pohyboval se, stejně jako v loňském roce, okolo 800 osob. 

Většinou se jednalo o lázeňské hosty z nejrůznějších míst 

naší republiky. Rekord trhaly prodeje přebytků rostlin. 

Na letošní rok byla naplánována ještě jedna výstava. Měla 

proběhnout v září v novém přírodovědném centru Domu 

dětí a mládeže Sova Cheb. Bohužel dokončení úprav 

interiéru se natolik protáhlo, že konání výstavy bylo 

odloženo na příští rok. 

 

 
Výstavní expozice ve Dvoraně Glauberových pramenů ve Františkových 

Lázních. Foto Miroslav Valachovič 
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Zájezdy v roce 2022 
V roce 2022 se uskutečnily 2 zájezdy do 

specializovaných sbírek pěstitelů kaktusů a sukulentů. 

Kdo se v letošním roce zúčastnil obou plánových 

zájezdů, shlédl dohromady 9 sbírek. 

Ráno 28. května nastoupilo 44 účastníků 

autobusového zájezdu směr Hradec Králové. Skupinu 

30 osob tvořili členové spolku, 2 zastupovali DKO 

Marktredwitz, ostatní byli rodinní příslušníci nebo naši 

příznivci. Jeden účastník se návštěv sbírek nezúčastnil. 

Měl svůj vlastní individuální program v Hradci Králové. 

Celkem jsme navštívili 5 sbírek pánů J. Hodyce, P. 

Laibla, Z. Richtera, L. Mejstříka a J. Matouše. Ty 

největší a nejzajímavější, které můžete na Hradecku 

vidět. A bylo se opravdu na co dívat. V tomto směru 

zájezd neměl nejmenší chybu. Velkou kaňkou na 

celkovém dojmu byla časová tíseň, do které jsme se 

dostali kvůli nutnosti vrátit se s autobusem zpět do 

Sokolova v přesně určený čas. Z toho důvodu jsme 

návštěvu posledních dvou sbírek absolvovali v poklusu, 

za což si hlavní organizátor akce vysloužil oprávněnou 

kritiku jak jednoho z hostitelů, tak i několika účastníků 

zájezdu. Dopolední prohlídky proběhly dle plánovaného 

časového harmonogramu. Velkou časovou ztrátu jsme 

nabrali během oběda. Místo garantovaných 45 minut 

se oběd protáhl na víc jak 1 a půl hodiny. A právě těch 

45 minut navíc nám citelně chybělo. Pravdu měli ti, 

kteří od začátku namítali, že zájezd měl být pojat jako 

dvoudenní záležitost. 

 

 
 

Účastní zájezdu při prohlídce sbírky Zdeňka Richtera z Černilova. 

Fotografii pořídil dne 28. května 2022 František Chytra. 

Kaktusářské časopisy 
Mezi současnou kaktusářskou 

literaturou dominuje časopis 

Kaktusy, který se vydává od roku 

1965 a který byl dlouhou dobu 

jediným periodikem na území 

bývalého Československa. I 

v současné době je hlavním 

periodikem, které pro své členy 

vydává ústřední spolek 

Společnost českých a 

slovenských pěstitelů kaktusů a 

sukulentů, z.s. Jak už název 

napovídá, najdete zde především 

tématiku týkající se sukulentů 

patřících do skupiny kaktusů. 

Spíše jen okrajově pak ostatním 

sukulentům. V časopisu Kaktusy 

pravidelně naleznete cestopisy, 

pojednání o jednotlivých druzích 

kaktusů, popř. jiných sukulentů, 

informace o spolkových akcích 

v Čechách a na Slovensku, 

společenskou rubriku, články o 

historii kaktusářství a inzerci. 

Každoročně vychází 4 řádná čísla 

a 2 speciály, výjimečně 3 

speciály. Redakční rada časopisu 

velmi pečlivě vybírá obsah 

časopisu, který si dlouhodobě 

udržuje vysokou odbornou úroveň 

srovnatelnou se stejně tematicky 

zaměřenými časopisy 

vycházejícími v Německu, Velké 

Británii, či USA.  

MUDr. Roman Staník a PhDr. Igor 

Dráb jsou vydavatelé 

slovenského časopisu Cactaceae 

etc. V minulosti byl tento časopis 

více zaměřen na tématiku 

týkající se nekaktusových 

sukulentů. V poslední době 

převládají pojednání především o 

kaktusech. Časopis Cactaceae 

etc. je velmi kvalitní časopis. 

Autor zde dostává více 

nezávislosti a není tolik vázán 

požadavky redaktorů. 
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Kaktusářské časopisy 
pokračování 

V obsahu časopisu naleznete 

pojednání o kaktusech a 

sukulentech, cestopisy, 

společenskou rubriku, inzerci 

jen velmi okrajově. 

Pro specialisty zaměřené na 

nekaktusové sukulenty 

vydává Sekce pěstitelů 

sukulentů, z.s. ročenku 

Adenium a 1 speciál ročně. 

Redakční rada klade velmi 

vysoké nároky na úroveň 

obsahu časopisu. Ten si 

v rámci svého zaměření 

udržuje světovou úroveň 

(stejně jako již zmiňovaný 

časopis Kaktusy). 

Existují ještě 2 další 

periodika. Sekce zaměřená 

na pěstování rostlin rodu 

Gymnocalycium vydává 

ročenku Gymnofil. Notosekce, 

která byla svého času 

založena v Sokolově, vydává 

pro své členy časopis 

Minimus. 

Časopisy s tématikou kaktusů 

a sukulentů představuji 

záměrně. Za posledních 15 

let klesl počet organizovaných 

pěstitelů kaktusů a sukulentů 

na polovinu. To se projevuje 

klesající nákladovostí 

jednotlivých periodik. Aby i 

nadále mohla uvedená 

periodika vycházet v tištěné 

podobě, je důležité udržet co 

nejvyšší počet předplatitelů. 

Není to nějaké striktní 

nařízení, je to pouze 

doporučení. Především proto, 

aby tištěná periodika 

nezůstala jen historií.  

 

Miroslav Valachovič 
 

Zájezdy v roce 2022 
pokračování 

 

Úplně jiný zájezd absolvovalo 10 našich členů 25. června 

osobními automobily. Vše probíhalo v naprostém poklidu. Na 

prohlídku každé ze 4 plánovaných sbírek bylo dostatek času. 

Protože níže uvedené sbírky nikdo z našich členů nikdy předtím 

neviděl, stručně se o nich rozepíšu. První v pořadí byl Milan 

Douděra. Jeho sbírka se nachází v zahrádkářské kolonii vedle 

staré výpadovky na Přeštice a Klatovy. Největší část sbírky se 

skládá ze vzrostlých exemplářů ferokaktusů, agáve a pěkné 

kolekce euforbií.  

Následovala sbírka ve Lhotce, kterou společně obhospodařují 

Radka Matulová a Jirka Maule. Radka upřednostňuje kaudexní, 

pachykaulní a tučnolisté sukulenty, Jirka favorizuje pouštní 

cibuloviny. Z minulosti si zachovali i několik druhů kaktusů.  

Třetí v pořadí, MVDr. Jan Jíška ze Štenovic, je velká neznámá i 

pro autora příspěvku. Z fotogalerie, kterou poskytl účastník 

Michal Roháč, je zřejmé, že se zaměřuje na kaktusy rodu 

Astrophytum, Echinocereus, Ariocarpus, Lophophora, 

Mammillaria, Coryphantha aj. 

O největší pěstební plochu pečuje poslední navštívený, Karel 

Šlajs z Plzně. Jen pro zajímavost zmíním, že není v žádném 

spolku, což je z určitého pohledu škoda. Funguje tak ale hodně 

pěstitelů s velmi rozsáhlými sbírkami. Karel Šlajs má několik 

skleníků, kde převažuje přepestrá směsice kaktusů. Naleznete 

u něj i menší kolekci sukulentů. I tuto sbírku autor příspěvku 

neměl možnost v minulosti navštívit. 

Jen pro zajímavost závěrem uvádím, že jen na Plzeňsku jsme 

navštívili 22 sbírek, což se nepovedlo ani většině aktivních členů 

KK Plzeň. MV 
 

 

 
 
Na fotografii Michal Roháče ze dne 25. června 2022 je část sbírkových 

ferokaktusů Milana Douděry z Plzně. 
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Latina v botanice 
 

Botanická latina je technický jazyk založený na nové 

latině a používá se k popisu botanických taxonů. 

Striktní binomickou nomenklaturu zavedl do biologie 

Karl Linné, nicméně nebyl jejím výlučným autorem, 

neboť čerpal z práce významných lékařů a botaniků, 

bratrů Gasparda a Jeana Bauhinů. Významnější přínos 

pro nomenklaturu v botanice měl mladší z bratrů 

Gaspard (lékař a botanik). V roce 1623 vydal Pinax 

theatri botanici s přehledem asi 6 000 známých druhů 

rostlin. Měl plány na rozsáhlé botanické dílo Theatrum 

Botanicum, ale z plánovaných 12 knih dokončil pouze 

tři. Publikování se bohužel dočkala jen jedna v roce 

1658.  Rostliny označoval jménem rodu a pro druh 

použil popis jednoslovný nebo několikaslovný. Byla to 

taková revoluce v pojmenování, které nahradilo složité 

latinské popisy. V Bauhinově práci však dvouslovné 

označení rostliny bylo míněno jako popis, ne jako 

formální jméno rostliny.  Mnoho jeho jmen rodů převzal 

právě Linné, který systém zjednodušil ještě více. 

Omezil pojmenování jakéhokoliv taxonu na rodový a 

druhový název.  Kupříkladu Notocactus je jméno rodu 

(nomen genericum) a submammulosus je druhový 

přívlastek (epitheton specificum). Linné v roce 1753 

sepsal dílo Species plantarum, které se stalo 

základním botanickým dílem, od kterého se datuje 

začátek platného publikování jmen rostlin. Přidal totiž 

k popisu taxonu krátký popis, vždy ale přiřadil 

dvouslovný název rostliny v latině. Obdobný systém 

zavedl i v zoologii v díle Systema naturae. 

Botanická latina je především psaný jazyk. Zahrnuje 

názvy taxonů odvozené z jakéhokoli jazyka (dříve 

hlavně z latiny a řečtiny) nebo dokonce libovolně 

odvozené a v důsledku neexistuje jednotný 

konzistentní systém výslovnosti. Když mluvčí různých 

jazyků používají v řeči botanickou latinu, je pak 

výslovnost, a hlavně přízvuk, ovlivněna jeho 

mateřštinou.  

Ani jeden z těchto systémů však nefunguje v celém 

spektru botanických jmen, protože bylo použito mnoho 

jiných než latinských slov, například jmen lidí, lokalit 

apod. S tím se setkáváme u přibližně 80 % druhových 

názvů.  

V češtině platí pravidla pro výslovnost následovně: 

• „c“ se před „a“, „o“, „u“, před souhláskou a na 

konci slova čte jako „k“. 

Příklad: Gymnocalycium – gymnokalicium  

• „c“ před i, e, ae, oe nebo y se čte jako české „c“. 

Příklad: Pelecyphora – Pelecifora, Echinocereus,  

 

Nejhezčí výstavní 

expozice 
Výstavy kaktusů a sukulentů, 

které realizuje v poslední době 

SPKS Sokolov, z.s., mají velmi 

slušnou estetickou úroveň 

srovnatelnou s výstavami, které 

pořádají přední kaktusářské 

spolky v Česku a na Slovensku. 

Ne vždy tomu tak však 

v minulosti bylo. Tehdy se výbor 

spolku rozhodl pro zvýšení zájmu 

o výstavní činnost, a především 

pro zlepšení celkové úrovně 

výstav předávat ocenění Nejhezčí 

výstavní expozice. Většinu jich 

tenkrát získal Miroslav Kirejev 

z Krásna. Ostatně můžete je vidět 

při návštěvě jeho sbírky ve 

skleníku vyhraněném pro 

kaktusy.  

Samozřejmě vždy je možné něco 

zlepšovat a přicházet s novými 

nápady a inovacemi. Estetická 

úroveň výstav se tehdy 

nesrovnatelně zlepšila. Když 

navštěvuji výstavy jiných 

kaktusářských spolků nebo vidím 

fotografie z výstav, vždy provádím 

srovnání. Především si všímám, 

kde ještě zaostáváme a v čem 

naopak vynikáme. Při nejbližším 

setkání chci členům výboru 

navrhnout, abychom se 

zamysleli, jak motivovat 

vystavující, aby představili své 

sbírkové rostliny v co nejlepším 

světle. Každý má svůj specifický 

pohled na svět, každý jsme v 

něčem jedineční. A to bych chtěl 

využít při našich výstavách. Ještě 

nevím, jakou formu motivace 

vymyslíme. Jestli to bude opět 

keramická soška nebo něco 

jiného. 

 

Miroslav Valachovič 
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Herbert Kollaschinski 

in memoriam 
5. dubna 2022 zemřel ve 

věku 72 let dlouholetý 

předseda DKO Marktredwitz 

Dr. med. Herbert 

Kollaschinski. Jen o pár 

měsíců dříve odešel do 

důchodu a těšil, že bude mít 

více času na svoji rodinu a 

záliby. K prvnímu kontaktu 

mezi mou osobou a Dr. 

Kollaschinskim došlo 

v prosinci 2003. Poslal mi 

dopis, ve kterém souhlasil 

s navázáním volné spolupráce 

mezi DKO Marktredwitz a 

SPKS Sokolov, z.s. 

Intenzita vzájemných 

kontaktů se lišila dle 

zaneprázdněnosti jednoho 

nebo druhého z nás. Přesto se 

nám povedlo zorganizovat 

několik zajímavých akcí, 

kterých se v hojném počtu 

zúčastnili členové obou 

spolků. Nejvýznamnější z nich 

byla 1. česko-německá 

výstava kaktusů a sukulentů, 

kterou jsme společně 

připravili. Konala se ve dnech 

18.–20. června 2009 na 

ploše sokolovského náměstí 

Budovatelů a těšila se 

velkému zájmu místních 

medií. Několikrát jsme se 

potkali na autobusových 

zájezdech organizovaných 

naším spolkem nebo DKO 

Marktredwitz. 

 V mladí se Herbert 

Kollaschinski aktivně zajímal 

o motorismus. Osobně se znal 

s věhlasným brazilským 

závodníkem formule 1 

Emersonem Fitipaldim.  

Čest jeho památce. 
MV 

 

• „ti“ následované samohláskou se kromě slov 

přejatých z řečtiny a těch případů, kde „t“ předchází 

sykavka (s, t, z), vyslovuje jako „ci“. 

Příklad: Opuntia – opuncia, Hatiora – haciora, 

Rebutia – Rebucia 

• „i“ následované samohláskou se vyslovuje jako „j“. 

 

Pokračování v dalším čísle Informačního zpravodaje 

Tomáš März 
 

 
 
Dr. Herbert Kollaschinski během zájezdu na Plzeňsku ve sbírce 

Václava Poura z Klabavy. Fotografie byla pořízena 27. května 2017. 

Foto: Miroslav Valachovič 

 

 
 

Dr. Herbert Kollaschinski byl špičkovým vojenským lékařem. Později 

působil jako dětský lékař. Snímek pochází z internetové 

verze německého deníku Main-Post. 
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Michal Roháč a Vendula Plačková 

 

 
 

Michal Roháč (vlevo) si prohlíží a fotografuje skupinu kaktusů ve 

sbírce Jiřího Suka v Hazlově. Fotografie byla pořízena během 

schůzky dne 2 června 2022.  

Foto: Miroslav Valachovič 

 

 

 

 
 
Vendula Plačková z Chebu (vlevo) s Lucií Škrlantovou ve sbírce 

Radky Matulové a Jiřího Mauleho během zájezdu do sbírek na 

Plzeňsku. I když Vendula tvrdí, že už doma nemá žádné místo, při 

každé příležitosti nakupuje nové a nové rostliny. Zaměřuje se 

spíše na kaktusy a sukulenty dorůstající menší velikosti. 

Foto: Michal Roháč. 25. června 2022 

Michal Roháč 
Díky Michalovi Roháčovi se stal 

Kynšperk n. O. třetím nejpočetnějším 

místem organizovaných kaktusářů 

našeho spolku. Členem se stal na 

podzim loňského roku. Kaktusy, které 

v jeho sbírce převažují, a sukulenty 

pěstuje ale mnohem déle.  Letošní 

spolkové setkání v Kynšperku jsme 

pochopitelně využili k návštěvě 

Michalovy sbírky. A bylo to pro nás 

všechny příjemné překvapení. Sbírka 

překvapila nejen svým rozsahem, ale i 

velikostí některých rostlin. Michalovi se 

podařilo v nedávné minulosti obstarat 

několik až 40 (a možná i více) let 

starých vzrostlých ferekaktusů, které 

dominují sbírce. Kromě kaktusů všech 

možných druhů si ze sukulentů oblíbil 

především euforbie a havorcie. Další 

zajímavostí po technické stránce je 

komora, v níž Michal zřídil zimoviště 

svých rostlin. I v roce 2023 se chystáme 

sbírku navštívit a já její návštěvu mohu 

vřele doporučit. MV 

 

Vendula Plačková 
Vendulou to všechno začalo. Potkali 

jsme se v roce 2017 na výstavě 

v Kynšperku. Tehdy nás ze zdravotních 

důvodů opustili 2 starší členové a 

s budoucností spolku to nevypadlo moc 

dobře. V témže roce se to zlomilo. Po 

opakovaných návštěvách našich letních 

setkání a dalších příležitostech se 

přihlásilo 6 nových zájemců o členství 

v našem spolku. Vendula se o členství 

zajímala hned na uvedené výstavě. 

Letní setkání ve sbírkách a atmosféra 

na nich panující ji utvrdila ve správnosti 

svého rozhodnutí. Vendula je velmi 

aktivní na sociálních sítích, kde 

pomáhá s propagací našich výstav, 

společných letních setkání atd. Pokud 

si dobře vzpomínám, nechyběla na 

žádném autobusovém zájezdu. Letos 

absolvovala oba plánované. 

 MV 
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Samuel Kabatnik 
Je nejmladším členem 

spolku. Pravidelně docházel 

na výstavy k+s v Kynšperku. 

Když se zde v roce 2018 

objevil potřetí v řadě, nabídl 

jsem mu nezávaznou účast 

na letních setkáních. Záhy se 

stal členem. A velmi aktivním. 

Loni se jako vystavovatel 

zúčastnil své první výstavy, 

kde představil své výpěstky. 

Výstava se shodou okolností 

konala v Chebu ve venkovní 

části Svobodné chebské 

školy, kde v té době Samuel 

dokončoval základní vzdělání. 

Pro svou zálibu našel podporu 

u rodičů, kteří ho, zejména 

otec, doprovází na schůzky a 

setkání. Nyní studuje v 

Sokolově na střední škole 

ISŠTE. Zatím zůstává v 

regionu a může se vedle 

učení plně věnovat pěstování 

kaktusů. MV 

 

Luboš Klabačka 
Dalším mladým člověkem, 

který posílil naše řady, je 

Luboš Klabačka ze Sokolova. 

Připojil se k nám během roku 

2018. Sbírka kaktusů, 

sukulentů a jiných exotických 

rostlin našla útočiště 

v prostorách jeho pracoviště, 

kde panují dobré světelné 

podmínky. Zatím to prý 

nikomu nevadí, tak proč toho 

nevyužít. Jeho rostliny tak 

prozatím budeme poznávat 

z fotografií, případně výstav, 

kterých se zúčastní. Letos 

příjemně překvapil a plně mě 

zastoupil jako mimořádně 

schopný koordinátor a 

vedoucí zájezdu na Plzeňsko. 

MV  

 

Samuel Kabatnik a Luboš Klabačka 
 

 
 
Samuel Kabatnik z Liboce ve sbírce Libora Mejstříka (úplně vlevo). Foto: Eva 

Fréharová. 28. května 2022 

 

 
Luboš Klabačka ve sbírce Josefa Matouše v Třebechovicích. 

Foto: Eva Fréharová. 28. května 2022 
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Otto Holota a Peter Pöllmann 

 

 
 

Otto Holota ve společné sbírce Josefa Hodyce a Petra Laibla 

v Lochenicích. V jeho případě se jedná o první zájezd do sbírek 

zaměřených na kaktusy a sukulenty. 

Foto: Miroslav Valachovič. 28. května 2022 

 

 
 

Peter Pöllmann při slavnostním předávání plakety k 60. výročí 

založení DKO Marktredwitz. K předání došlo během povánočního 

posezení v restauraci Reinl v obci Sichersrueth. 

Foto: Miroslav Valachovič 

Otto Holota 
Otto Holota je poslední posilou 

našeho spolku. V současné době 

se dokončuje jeho speciální 

skleník, který bude rozdělen na 

část sukulentní a část tropickou. 

Skleník by měl být konstruován 

tak, aby byl schopný se během 

zimního období vytápět sám 

(doufám, že jsem to správně 

pochopil). Na jaře se zúčastnil 

stěhování sbírky po zemřelém H. 

Kollaschinském. Několik větších 

rostlin si ponechal jako základ 

sbírky vlastní. Otto se profesně 

uplatňuje jako krizový manažer. 

V praxi to znamená, že řeší 

problémy ve firmách na území 

ČR, v nichž se zrovna objevují 

komplikace ve výrobě. Má tedy 

zatím méně možností účastnit se 

našich akcí, které se konají ve 

všední dny. MV 

 

Peter Pöllmann 
Od loňského roku je předsedou 

DKO Marktredwitz. Od letošního 

roku i členem našeho spolku. Žije 

ve Wunsiedelu, městě v SRN, 

ležícím pár kilometrů od Chebu. 

Do nedávna měl velmi rozsáhlou 

sbírku kaktusů, zejména 

v Německu velmi rozšířených 

echinocereusů. V minulosti se 

svými kolegy z DKO Marktredwitz 

podnikl několik výprav za kaktusy 

do jejich domoviny. Konkrétně do 

Baja California, Mexika a jižních 

států USA. Zúčastnil se několika 

našich zájezdů a byl jedním 

z vystavujících z německé strany, 

kteří se zúčastnili 1. česko-

německé výstavy v roce 2009. 

Ještě v nedávné minulosti 

zastával v DKO funkci jednatele. 

A slovo jednatel v jeho podání je 

velmi příznačné. Organizoval a 

koordinoval většinu akcí DKO 

Marktredwitz.  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 

 

Termine DKO 2023 

 

Kalendář akcí DKO Marktredwitz v roce 2023: 

 

 
TERMINE – THEMEN – REFERENTEN 

 

31.01.23     Dieter Felix     Echinocereen aus der Sammlung (mit kurzer 

Information zu einer korrekten Namensbestimmung) 

  

28.02.23     Peter Pöllmann    Bilder aus der Kakteensammlung Rückert 

  

28.03.23     Manfred Kretz   Südafrika Teil 1 (JHV Entlastung Vorstand / 

Kassier) 

  

25.04.23     Hans Spinnler    Kakteen und Naturwunder in Arizona 

  

30.05.23     Manfred Kretz    Südafrika Teil 2 

  

27.06.23    Josef Kohlmeier    Bilder aus der Sammlung 

  

08.07.23    Sommerfest bei Miro Valachovich in Sokolov 

  

29.08.23   Ferienstammtisch in Höchstädt Gasthof Reichsadler 

  

26.09.23   Dieter Felix    Mexiko – Baja California Teil 1 

  

24.10.23   Dieter Felix    Mexiko – Baja California Teil 2 è Achtung 

abweichender Termin 

  

28.11.23    Manfred Kretz    Pflanzen aus der Sammlung 

  

Mittwoch 27.12.23    Stammtisch zwischen den Jahren 

 

Pokud není uvedeno jinak, konají se všechny schůzky DKO 

v obci Sicherreuth v restauraci (Gasthof) Reinl od 19:30 

hodin. 

 

Členové SPKS Sokolov, z.s. mají na všechny akce DKO 

Marktredwitz volný přístup. Další informace, kontakty, 

místa setkání, možnost společné dopravy poskytne 

Miroslav Valachovič. 

 

T. 724 245 873 

E: citadela@tiscali.cz 
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