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Úvodní slovo 
Vážené dámy a pánové, milí přátelé, 

jsem trochu na rozpacích, jak bych měl zhodnotit tento rok. Vládní opatření nám 

na víc jak půl roku znemožnila spolkovou činnost, vyjma elektronické komunikace. 

Samozřejmě souhlasím s názorem, že je klíčové chránit rizikové skupiny obyvatel. 

Nakonec nosit roušku je to nejmenší zlo. Na druhou stranu si myslím, že nebyla 

zvolena správná strategie a zbytečně byla zlikvidována spousta živnostníků a 

zbytečně jsme zadlužili několik následujících generací. V dopravních prostředcích 

můžeme vedle sebe sedět hodinu, dvě, čtyři i víc, ale v divadle to možné není. I 

přes všechna ta omezení se našemu spolku podařilo uskutečnit několik 

významných akcí. Připomínám tři realizované výstavy, povedený zájezd a několik 

setkání ve sbírkách a setkání na letním festivalu spřáteleného spolku DKO. Co je 

důležité, opět jsme se rozrostli o několik perspektivních členů. Až mě samotného 

překvapilo, kolik jsme toho dokázali stihnout a realizovat.  

Za to vám všem upřímně děkuji.  

Miroslav Valachovič. 

 

 
 
Kolekce mrazuvzdorných kaktusů ve sbírce Milana Petráše z Mírové. Foto MV 
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Průběh výroční schůze  
 

Existují dva různé scénáře, jak 

můžeme uskutečnit letošní 

výroční schůzi. 

První možností je, že proběhne 

distančně. Do vaší mailové 

pošty vám přijde zpráva o 

činnosti za rok 2020, zpráva o 

hospodaření, návrh činnosti na 

rok 2021, návrh rozpočtu atd. 

Vy o tom stejnou cestou 

budete hlasovat po 

jednotlivých bodech. A 

samozřejmě se můžete na 

výbor obracet se svými 

náměty, připomínkami, 

pozměňovacími návrhy. O nich 

pak v hlasování rozhodne celá 

členská základna. 

Nebo existuje další možnost, a 

to odložit výroční schůzi na 

konec prosince nebo až na 

leden. Jen mám trochu obavy, 

že po vánočních svátcích velmi 

pravděpodobně dojde 

k nárůstu nově infikovaných a 

k dalším omezení styků ve 

veřejném prostoru. Potom 

bychom tak jak tak museli 

zvolit první variantu.  

Jen ještě nevím, jak v takovém 

případě uskutečnit tombolu 

rostlin kaktusů. Ale něco se 

určitě vymyslí. Kaktusy na 

letošní tombolu jsem přivezl 

ze sbírky Jirky Vinaře ze 

Starého Plzence.  

V každém případě budete včas 

informováni, jak to nakonec 

bude. Zatím všichni odpovězte 

na můj mail týkající se odběru 

časopisů v roce 2021. 

Distributorem je Láďa Jakubáč 

z Lokte. Kontakt na něj 

naleznete na straně 5. 

 

Miroslav Valachovič 

Návrh kalendáře akcí SPKS Sokolov v roce 2021 
 

Na níže uvedeném seznamu je potřeba je spousta termínů doladit, 

popř. doplnit. Doufám, že do konce roku bude již úplný. 

 

Termíny setkání: 
 

7. ledna 2021 v 18.15; Sokolov, restaurace U Charlieho 

4. února 2021 v 18:15; Sokolov, restaurace U Charlieho 

4. března 2021 v 18:15; Sokolov, restaurace U Charlieho 

1. duben 2021 v 17:30; (sbírka M. + V. Valachovičových) bude upřesněno! 

6. 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 

6. 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 25. 4. 2021 v koncertním sálu Základní umělecké školy v Sokolově. 

Probíhá jednání s přednášejícími. 

 

V roce 2021 proběhne několik výstav v rámci tzv. Kaktus Tour 2021: 
květen 2021 Kynšperk nad Ohří. Výstava kaktusů a sukulentů, zimní zahrada 

kina Kynšperk nad Ohří.  Otevřeno 7,00 – 17,00 hodin. 

 

10. – 11. června 2021 Cheb. Výstava kaktusů a sukulentů proběhne nově ve 

Svobodné chebské škole. Otevřeno 8,00 – 18,00 hodin. 

  

? červenec 2021, Výstava kaktusů a sukulentů, Františkovy Lázně, v termínu 

Festivalu kresleného humoru 

 

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. Otevřeno 7,00 – 18,00 hodin.  

 

O případném pořádání dalších dvou výstav se ještě bude jednat. 

 

Zájezd: 
V roce 2021 se opět uskuteční další zájezd do sbírek pěstitelů kaktusů a 

sukulentů v ČR. Zatím není upřesněn ani region, kam pojedeme, ani termín.  

 

 

Akce DKO Marktredwitz: V současné době ještě nebylo zveřejněno. 

Bude upřesněno na konci prosince, nebo začátkem ledna. 
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František Vojíř in memoriam 
 

Dne 12. července 2020 zemřel po krátké, těžké nemoci 

zakládají člen našeho spolku a náš kamarád pan František Vojíř. 

Pouhých 6 dnů před svými 81. narozeninami. 

František Vojíř se narodil v Dobříši 18. 8. 1939 jako jedno 

ze tří dětí Františkovi a Marii Vojířových. Po válce rodiče přicházejí 

do pohraničí a František školní docházku začíná už na základní 

škole v Sokolově. Po jejím ukončení pokračuje na zdejším 

gymnáziu a další střední školu absolvuje v Prostějově. Má tedy dvě 

maturity. Po jejich absolvování dostává umístěnku na pozici 

zoologa do drůbežářského závodu v Dolině, spadající pod obec 

Krajkovou. Těší se na novou příležitost, a protože ho práce baví, 

rozhodne se zvýšit si kvalifikaci a dálkově studuje v Praze vysokou 

školu. V roce 1964 uzavírá sňatek se svojí ženou Gerdou a prožijí 

spolu celý život. V roce 1965 se jim narodí jediný syn Milan.  

Kaktusy pěstuje již od útlého mládí, proto když se ve 

dnech 4.-11. 9. 1961 uskuteční výstava kaktusů v sokolovském 

kulturním domě, opakovaně ji navštíví a výrazně si rozšíří svoji 

sbírku kaktusů. Zároveň se stává jedním ze zákládajících členů 

nového Kroužku kaktusářů v Sokolově. Potkává zde celou paletu 

klíčových osobností sokolovského kaktusářství – Tonyho Michla, 

Antonína Lebedu, Arnošta Janouška, Václava Havlíka a spoustu 

dalších. Po vzoru kolegů z tehdejšího NDR si před bytovkou v 

Krajkové na zelené ploše staví první skleníček. Později, když je 

povýšen na vedoucího závodu, získává k dispozici služební rodinný 

dům (který většina z nás dobře zná). Sem stěhuje také svoji stále 

se rozrůstající sbírku kaktusů a velmi brzy staví zapuštěný skleník s 

vytápěním. V devadesátých letech kupuje dům do vlastnictví. 

Z kaktusů se specializuje především na rod Mammillaria a stává se 

jeho erudovaným znalcem. Samozřejmě, že má daleko širší rodové 

zastoupení, ale mamilárie v určité době ve sbírce dominovaly.   

 

Pokračování na straně 4 

 

 
 

František Vojíř. Jedna z posledních fotografií. Foto MV 

 

Valná hromada v Mostě 
 

Původně se měla valná hromada 

Společnosti českých a slovenských 

pěstitelů kaktusů a sukulentů, z.s. se 

sídlem v Brně konat v říjnu letošního 

roku. Z důvodu nám všem známým ale 

musela být přeložena. Jako nový termín 

byla vybrána sobota 24. dubna 2021. 

Valná hromada naší zastřešující 

organizace probíhá vždy jednou za 4 

roky. Volí se na ní mimo jiné nový výbor, 

revizní komise, vydavatelská rada 

časopisu Kaktusy, redakční rada 

časopisu Kaktusy, archivní sekce a popř. 

další orgány společnosti. Dále se 

schvaluje rozpočet na další období. Právo 

hlasovat mají zástupci jednotlivých 

spolků. Valné hromady se může 

zúčastnit libovolné množství členů 

daného spolku, každý spolek má však 

pouze jeden platný hlas. Nemůže volit 

více zástupců jednoho spolku. 

Samozřejmě že při této příležitosti se na 

závěr uskuteční i nějaká ta zpravidla 

cestopisná přednáška. 

Být pořadatelem Valné hromady je 

prestižní záležitost a některé spolky 

aktivně dlouhodobě usilují o to, aby se 

konala právě u nich. Současným 

pořadatelem byl zvolen KK Most. Sokolov 

samozřejmě bude mít na valné hromadě 

své zastoupení. Pokud se bude chtít 

někdo přidat, stačí se domluvit. 

 

Chci využít té příležitosti, že město Most 

leží poměrně nedaleko Sokolova, a proto 

jsem vybral termín našeho sympozia 

k 60. výročí založení našeho spolku o 

den později. Máme velkou šanci přilákat 

na něj některé z delegátů valné 

hromady, kteří by k nám jinak nikdy na 

samostatnou akci nezavítali, protože 

jsou ze vzdálenějších míst naší republiky. 

Nebo dokonce ze Slovenska. Ano, bude 

nutné zajistit ubytování, občerstvení, 

rychlý oběd a pár dalších věcí. To už nás 

nemůže zaskočit. S pořádáním 

podobných podniků máme bohaté 

zkušenosti z minulosti. Určitě se opět 

zapojí i někdo z členů DKO Marktredwitz 

jako přednášející. Ale zatím nechci 

předbíhat. Vše by mělo být do konce 

tohoto roku doladěné. 

 

Miroslav Valachovič 
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Spolupráce s KK Plzeň 

 

Tak se snad konečně hnuly ledy. 

Velmi dlouho jsem usiloval o 

nějakou formu spolupráce 

s plzeňským spolkem kaktusářů. 

Pokoušel jsem se o to v minulosti 

několikrát, ale vždy to zůstalo bez 

odezvy. Nyní mě příjemně 

překvapil Jirka Musil, nový 

předseda KK Plzeň, který letos 

sám přišel s iniciativním 

návrhem, zda by bylo možné, 

kdybychom se vzájemně 

podporovali, navštěvovali klíčové 

akce, vyměňovali si informace o 

dění v našich spolcích. První 

vlaštovkou je výměna zpravodajů. 

Jirka mi jich letos poslal již pět. 

Samozřejmě budou k dispozici 

pro případné zájemce z řad 

sokolovského spolku. Já zase do 

Plzně na oplátku budu posílat 

náš zpravodaj. Jak v elektronické 

formě, tak tištěné. Již nyní jsme 

spolu jednali o podpoře sympozia 

k 60. výročí založení SPKS 

Sokolov, z.s. Jirka osobně by měl 

být jedním z přednášejících. 

Několik našich členů pravidelně 

navštěvuje výstavy plzeňského 

klubu. Nyní by mohly mít tyto 

návštěvy organizovanější podobu. 

Další zajímavou akcí, kterou KK 

Plzeň několik let pořádá, je 

Plzeňské kolokvium, kam se 

sjíždí kaktusáři z půlky republiky. 

Termín se většinou kryl s naší 

sokolovskou výstavou v rámci 

Hornické poutě. Nic ale nebrání, 

aby ti, kteří nevystavují, se rozjeli 

do Plzně. I my jim určitě máme 

co nabídnout. Dosud např. 

plzeňští nemají ani potuchy, jak 

vypadají naše sbírky. A že těch 

nových a velkých u nás začíná 

růst jak hub po dešti. Plzeň navíc 

není tak daleko od nás. Do 

velkých plzeňských sbírek jsme 

absolvovali 4 zájezdy (+ 2 

opakování) a pořád jsme zdaleka 

neviděli všechny. Máme se na co 

těšit. Jirko, tobě děkuji. MV 

 

 

 

Pokračování ze strany 3 

Protože je aktivním členem Kroužku kaktusů (později Klubu kaktusářů) 

v Sokolově, je zvolen do revizní komise, která dohlíží na hospodaření 

kaktusářské organizace. Tuto funkci zastává více jak 30 let (není 

bohužel známo přesně jak dlouho). František perfektně ovládá ruštinu 

a němčinu, čehož hojně využívá při svých služebních zahraničních 

cestách. Po roce 1998 využívá jeho jazykové dovednosti i nové vedení 

SPKS Sokolov při všech zahraničních zájezdech do botanických zahrad 

a sbírek v SRN. Kromě pěstování kaktusů se vzorně stará o svoji velkou 

zahradu, pěstuje zejména zeleninu a ovoce, zbuduje pěknou skalku s 

odpovídající vegetací a na velkých plochách pěstuje okrasnou květenu. 

Je také vášnivým houbařem.   V posledních letech svého profesního 

života je pracovně velmi vytížen. S o to větší vervou se znovu vrhá do 

spolkového života po odchodu do důchodu. Často vystavuje a pomáhá 

s organizací výstav, využívá autobusové zájezdy do sbírek kaktusářů 

z okolních spolků. Ze spolkových schůzek ho zaujmou zejména ty 

konající se ve sbírkách členů. S Miroslavem Kirejevem je jediný, kdo 2x 

získal ocenění Osobnost roku SPKS Sokolov, z.s. To poslední získává 

společně se svým velkým kamarádem Bohumilem Petrachem v roce 

2019. Dalším jeho velkých dlouholetým kamarádem byl Emil Baláž.  

František Vojíř si živě pamatoval klíčové historické události SPKS 

Sokolov, což několikrát uvítal a využil autor tohoto příspěvku. Sám ve 

spolku působil 58 a ½ roku! 

Františku, budeš nám moc všem chybět.   

Miroslav Valachovič 

 

 

 
 

Bohumil Petrach a František Vojíř, legendy našeho spolku v loňském roce 

získali ocenění Osobnost roku SPKS Sokolov, z. s. 2019. Cena jim byla předána 

ve sbírce prvně jmenovaného. Foto MV 
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60. výročí založení SPKS Sokolov, z.s. 
 

V září příštího roku uběhne 60 let od založení tehdejšího 

Kroužku kaktusářů v Sokolově, předchůdce našeho spolku. Vznikl 

po veleúspěšné výstavě kaktusů v Domě horníků a energetiků 

v Sokolově (dnešní MDK Sokolov), kterou připravili členové 

habartovského Kroužku kaktusářů Antonín Michl a Josef Lebeda. 

Byla to vůbec první výstava kaktusů v tehdejším Západočeském 

kraji (dnešní Karlovarský a Plzeňský kraj). Z praktického hlediska 

byl kroužek přesunut do okresního města Sokolov. Zakladateli 

kroužku byli kromě zmíněných Michla a Lebedy Václav Havlík, 

Arnošt Janoušek a například i nedávno zemřelý František Vojíř. 

Vrcholné období kroužek, později klub kaktusářů, zažíval zhruba 

do poloviny 80. let minulého století, kdy se těšil i největší podpoře 

ze strany Domu kultury horníků a energetiků v Sokolově a jeho 

představitelů. Pořádalo se mnoho zájezdů do velkých sbírek v 

tehdejším NDR ale i známých sbírek především v české části 

republiky. Arnošt Janoušek s Václavem Havlíkem díky konexím ve 

filmovém studiu Barrandov vyráběli diaserie fotografií kaktusů, 

které kolovaly mezi spolky po celém tehdejším Československu. 

Arnošt Janoušek navíc (s Karlem Dontem v Ostrova n. O.) založil 

Notosekci a v Domě kultury horníků a energetiků se tiskl její 

časopis Minimus. Velkou nezávislost si KK Sokolov udržel i po 

nuceném sloučení pod hlavičku Okresního svazu zahrádkářů 

v roce 1973. Výstavy kaktusů a sukulentů se pořádaly pravidelně 

každý rok. Po listopadu 1989 se KK registruje a přijímá název 

Společnost pěstitelů kaktusů a sukulentů Sokolov. Doba však 

spolkům nepřeje a v polovině 90. let hrozí jeho zánik. Nová 

generace pěstitelů kaktusů a sukulentů přinesla naštěstí oživení 

činnosti, takže v současné době nemusíme řešit existenční 

starosti, ale patříme mezi nejaktivnější spolky v rámci SČSPKS, 

z.s. MV 
 

 
Výstavní expozice Milana Petráše na výstavě v Kynšperku v roce 2019.  

Foto 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 
 
 
 
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 

mailto:citadela@tiscali.cz
mailto:mkirejev@seznam.cz
mailto:jakubac.lada@seznam.cz
mailto:lenkasipkova007@seznam.cz
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Ohlédnutí za rokem 2020  
 

I když to ze začátku vypadalo, že 

budeme muset většinu letošního 

programu zrušit, nakonec se nám 

podařilo realizovat většinu 

naplánovaných akcí a aktivit. 

Několik jsme jich museli přeložit 

nebo úplně zrušit. Zrušení se 

týkalo zejména obou 

sokolovských výstav. První si 

měla odbýt premiéru v Základní 

umělecké škole v Sokolově, další 

během Hornické poutě 

v Sokolově. V řádném termínu se 

uskutečnila jen výstava 

v Kraslicích o Tradičním 

jarmarku. Výstava v Kynšperku se 

uskutečnila jen díky přesunu 

termínu na polovinu září. Oproti 

původnímu plánu se navíc 

uskutečnila díky Dorce Balázs 

výstava ve Františkových Lázních 

ve Dvoraně Glauberových 

pramenů. V minulosti tam 

pořádal výstavy KK Františkovy 

Lázně. Ta se tam konala 

naposledy v roce 2007. Tu naši 

výstavu shlédlo přibližně 900 

návštěvníků především z řad 

lázeňských hostů. Jen díky změně 

termínu se podařilo připravit 

zájezd do sbírek plzeňských 

kaktusářů. Navštívili jsme 

opravdu jedny z nejhezčích 

kolekcí – sbírky Petra Česala, 

Jirky Musila, Pavla Duchka a 

Luboše Looseho. Zájezd se 

opravdu povedl a díky dodržení 

časového harmonogramu nám 

přepravní kancelář účtovala 

menší částku za dopravu, než 

původně avizovala. Z původních 

šesti letních setkání ve sbírkách 

našich členů jsme uskutečnili 

pouze čtyři. Velké díky patří vám 

všem, kteří jste přiložili ruku 

k dílu a zúčastnili jste se 

připravených aktivit. A že něco 

nevyšlo? Jak dlouhodobě tvrdím, 

byla by nuda, kdyby vše 

vycházelo, jak mávnutím 

kouzelného proutku. To bychom 

si toho pak ani nevážili.MV 

Mezinárodní sympozium v roce 2021 
 

25. dubna 2021 se uskuteční v prostorách Základní umělecké školy 

v Sokolově v koncertním sále Mezinárodní sympozium k 60. výročí 

založení SPKS Sokolov, z.s. Jak už jsem naznačil v předchozích 

příspěvcích, doufám, že na něj zavítá i několik delegátů vracejících se 

z valné hromady z Mostu. Náš spolek byl sice založen v září, ale to je 

takový přetlak nejrůznějších kaktusářských akcí, že by na sympoziu 

hrozila absence samotných členů SPKS Sokolov. Ale pro ně je hlavně 

tato oslava připravována. Očekávám také, že si termín pevně 

poznamenáte do svého kalendáře a oslavu výročí v hojném počtu 

navštívíte. Jednak proto, že jeho průběh bude velmi zajímavý a 

podnětný a také proto, že bude potřeba vaší pomoci s jeho organizací. 

Pokusím se pozvat některého ze zástupců města, ale neslibuji to. V 

poslední době jsme nebyli zrovna v centru zájmu a pozornosti. 

 

Plánogram sympozia je následující: 

8:00 – 8:50 Prezentace účastníků 

9:00 – 9:30 Slavnostní zahájení 

9:30 – 10:45 První přednáška 

11:00 – 12:15 Druhá přednáška 

12:15 – 13:30 Polední pauza 

13:30 – 15:00 Třetí přednáška 

 

Úvodem bude stručně připomenuta historie našeho spolku a při té 

příležitosti budou předány ocenění Osobnost roku SPKS Sokolov 2021. 

Tentokrát se budou keramické sošky s kaktusářem předávat třem 

zasloužilým členům našeho spolku. Bude také představena menší 

publikace autora příspěvku, mapující historii všech spolků, které 

v minulosti působily na území dnešního Karlovarského kraje. 

O přednášejících se momentálně jedná. Předběžně by měl Jirka Musil 

představit zajímavá údolí v Argentině s bohatou variabilitou 

kaktusových druhů. Určitě nás někdo podpoří i z DKO Marktredwitz. To 

bude opět o kaktusech. O třetím přednášejícím se jedná. Tato 

přednáška by měla být o sukulentech, aby to bylo alespoň trochu 

vyvážené. Na prvním místě budu jednat s Honzou Gratiasem. 

Na dobu polední pauzy bude rezervována pizza od nejlepšího výrobce 

pizzy s rozvozem v Sokolově. Pro ostatní se pokusím zajistit oběd na 

konkrétní čas, stejně jako to využíváme během našich autobusových 

zájezdů. Členové SPKS Sokolov mají vstup na sympozium bezplatný. 
Text MV 

 

 
Část členské základny SPKS Sokolov, z.s. Foto Bohumil Petrach. 
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Představujeme naše členy – Milan Petráš 

 
V poslední době existuje mnoho pěstitelů kaktusů a sukulentů, kteří mají 

velké sbírky, letité sbírky, ale nikde nejsou organizování. I to byl 

donedávna případ Milana Petráše, našeho kolegy z Mírové. Kaktusy 

pěstuje od dětství. V té době získal nějaké rostliny od našeho bývalého 

předsedy Václava Švorby z Chodova. Rozhodnutí stát se organizovaným 

kaktusářem u něj dozrálo na konci roku 2017 a od ledna 2018 je oficiálně 

členem SPKS Sokolov, z.s. Jeho sbírka je velmi rozsáhlá. Venku má 

několik stanovišť, na kterých pěstuje zimovzdorné kaktusy a sukulenty, 

především opuncie, echinocereusy, netřesky, delospermy apod. Ve velkém 

nevytápěném skleníku vás uchvátí velké ferokaktusy, echinokaktusy a 

telokaktusy. Samozřejmě i jiné druhy kaktusů. Na policích a všude, kde je 

místo, jsou vzorně uspořádané květníky se semenáči. Nevím, kde na to ten 

chlapík bere čas, ale semenáče přesazuje 2x, výjimečně i 3x za rok. Pro 

vaši představu, jedná se o několik tisíc malých kaktusů. A to pracuje jako 

stavbyvedoucí a domů se často vrací pozdě večer, nebo několik dní v týdnu 

tráví mimo domov. Má nejen můj obdiv. Posledním místem, kde pěstuje 

kaktusy, je zimní zahrada. Zde se nachází především kolekce 

diskokaktusů, melokaktusů, jejich semenáčů, výsevů všech možných 

druhů kaktusů a několika obřích královen noci. Sukulenty, kromě několika 

druhů ve venkovních expozicích, prakticky nepěstuje. Návštěvy jsou možné 

po předchozí domluvě. Jak už jsem již zmínil, Milan má k dispozici spoustu 

semenáčů. Rostliny ale neprodává. On je vám jako kolegům ze spolku 

daruje. Letos se mi podařilo ho přesvědčit, aby několik bedýnek dal do 

prodeje na naše výstavy. Co myslíte, že udělal. Všechny za ně utržené 

peníze daroval spolku! Mám to s ním fakt „těžký“. MV 

 

 
Milan Petráš společně Lenkou Šípkovou a Miroslav Valachovičem na 

Letním festivalu v Oberthälau. Foto Peter Pöllmann. 

 

 

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. 
 
http://www.cs-kaktusy.cz 
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SPKS Sokolov, z.s. 

Miroslav Valachovič 

Roháčova 2205 

356 01 Sokolov 

DIČ: CZ71207872 

 

Telefon: 352 602 224 

Mobilní telefon: 724 245 873 

El. adresa: citadela@tiscali.cz, 

 

 

 

Stav členské základny 

 

Členská základna dál utěšeně 

roste. I přestože jsme museli 

zhruba na půl roku přerušit naše 

aktivity, přicházejí mezi nás noví 

členové. Hned v lednu to byl 

Johan Spinnler z Pirku (SRN), 

v létě se členy stali Vlastimila 

Vondráková z Ostrova n.O. a 

Miroslav Lazárik z Rotavy. Ke 

konci roku se přihlásila Lucie 

Harudová Škrlantová z Kopaniny. 

Za poslední čtyři roky tak přibylo 

21 nových členů. Letos nás 

naopak opustil František Vojíř, 

který 12. srpna zemřel.  

V současné době máme celkem 

44 členů zastoupených ve všech 

bývalých okresech Karlovarského 

kraje. Výrazně roste podíl žen 

v našem spolku. Nyní jich je 1O. 

Věkový průměr si udržujeme na 

stejné úrovni nebo mírně 

klesající. Nestarší člen letos 

oslavil 86. narozeniny, 

nejmladšímu (a aktivnímu) 

členovi je 14. Pevně doufám, že 

nárůst členů bude dál pokračovat 

a že velká většina členů bude dál 

aktivních ve prospěch spolku, tak 

jako dosud. 

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 

 

Co nového v DKO Marktredwitz 
 

Vzhledem ke skutečnosti, že preventivní opatření jsou v Německu mnohem 

přísnější než u nás, je spolková činnost našich kolegů z DKO ve srovnání s námi 

ještě více omezována. Hlavními akcemi roku pro DKO Marktredwitz jsou 

Somerfest (Letní slavnosti) u Jutty a Dietera Felixových v Oberthälau. Jen 

připomínám, že jejich sbírka se rozkládá na ploše 300 m2. Dieter Felix je 

zároveň předním odborníkem na zimovzdorné kaktusy v rámci celého 

Německa. Velký zájem je o zájezdy za botanickými zajímavostmi. Jedná se o 

několikadenní výlet do konkrétního města, kde se nacházejí jak zajímavé 

historické městské rezervace, tak i botanické zahrady, parky, sbírky specialistů 

a podobně. Na zájezdy jezdí i partnerky členů spolku. Poslední a hlavní 

aktivitou jsou spolková setkání, která se konají každý měsíc (letos ne). Bohužel 

spolek již delší dobu nepořádá žádné výstavy. A zejména starší členové nemají 

už ani sbírku kaktusů (je jich většina). Zejména ti, co se přestěhovali do 

penzionů pro důchodce, kde si mohli ponechat jen několik rostlin na okenní 

parapet. Výstavu kaktusů DKO nepořádalo již několik let. A pokud vím, tak 

v dohledné době se žádná výstava nepřipravuje.  

Kalendář akcí DKO Marktredwitz nebyl v době uzávěrky tohoto čísla zpravodaje 

k dispozici. 

 
Dieter Felix při převzetí plakety věnované našim spolkem k 60. výročí založení 

DKO Marktredwitz. Srpen 2019 Gasthof Reinl v obci Sicherreuth. Foto MV 

 

 
Milan Petráš (vpravo) během zájezdu 2020 ve sbírce Jirky Musila z Plzně. 

 

mailto:citadela@tiscali.cz
http://www.spks-sokolov.cz/

