Z Á P I S z jednání výboru SČS PKS v pátek 27. září 2019 v Chrudimi:
Přítomni: Berka, Běťák, Cigánek, Čech, Červinka, Gratias, Halama, Kunte, Kůrka, Metela, Pavelka,
Pavlíček, Stuchlík, Šebej, Vích a Zemko.
za archivářskou komisi Vochozka,
za revizní komisi: Beliančin, Kubát a Táslar.
Přítomno celkem 23 (podle podpisů na prezenční listině).
Nepřítomni a omluveni: Král a Michálková. Nepřítomen byl též př. Mikeš (důvod neznámý).
Schůzi výboru zahájil př. Běťák.
Minutou ticha byla uctěna památka zesnulého O. Šídy.
Předložený program jednání byl schválen jednomyslně.
1. Zprávu o činnosti od poslední schůze výboru (28. 09. 2018) přednesl předseda př. Vích. Zpráva je
v plném znění na webu i jako příloha č. 1 k zápisu.
2. Zprávu o hospodaření přednesl př. Stuchlík. Zpráva je členům výboru k dispozici jako příloha č. 2.
3. Zprávu o revizi účtů přednesl př. Kubát. Komise při revizní kontrole neshledala žádné závady. Kopie
zprávy bude přílohou mailu odeslané ho všem členům výboru.
4. Zprávu o činnosti arch. sekce podal př. Vochozka. Mimo jiné uvedl, že na webu Společnosti byly
publikovány další archiválie získané od čl. organizací za minulý rok. Zpráva bude přiložena k tomuto
zápisu.
5. Př Běťák přednesl návrh, aby od příští valné hromady v r. 2020 byl počet členů výboru upraven
takto:
Čechy - 10 členů, Morava - 5 členů, Slovensko – 2 členové. Návrh vychází ze současných nízkých počtů
odebíraných časopisů v těchto regionech. V úvahu je brán také úbytek organizací, které byly v době
vzniku členy SČSPKS a v současnosti již nevyvíjí činnost nebo zanikly.
6. Př. Táslar informoval přítomné, že VALNÁ HROMADA SČSPKS bude 24. října 2020 v hotelu
CASCADE v Mostě. Bude upřesněno v časopisu Kaktusy!
7. Stručnou zprávu o přípravách časopisu Kaktusy přednesl předseda RR př. L. Kunte. Číslo 4/2018 je
v podstatě již připravené, chybí jen některé zprávy do kuléru. Náklad časopisu v současnosti je 1 700
kusů.
8. Byla projednána cena časopisu Kaktusy pro rok 2020 (př. I. Běťák): Cena se odůvodněně zvyšuje
o 30,- Kč a to na 300,- Kč za ročník a 380,- Kč (při individuální odběru poštou). Cena časopisu pro
zahraničí zůstává ve výši 35 € /1 ks. Návrh byl schválen.
9. Př. Berka podal stručnou zprávu o stavu příprav Atlasu kaktusů – ročník 2019.
10. Výbor projednal návrh na ocenění Zlatý Alberto 2020. Pro v pořadí již 21. cenu bylo hlasováním
rozhodnuto, že ocenění Zlatý Alberto 2020 bude uděleno Alexandru Táslarovi z KK Most.
• V diskusi př. Vích připomenul, nutnost podepsání dohod o členství jednotlivých spolků (aktivní,
sympatizující) v SČSPKS z důvodu ustanovení stanov SČSPKS a návazného odběru časopisu Kaktusy.
• Výbor projednal návrh změn v tabulce honorářů a odměn, která se změnila naposledy v roce 2008.
• Výbor schválil návrh, aby PAVEL PAVLÍČEK byl jmenován doživotním čestným členem redakční
a vydavatelské rady časopisu Kaktusy.
• Př. Gratias a Běťák informovali výbor, že i letos bude mít Společnost propagační stánek na burze při
letošním Zamykání sezóny zde v Chrudimi. V prodeji bude bohatá nabídka starších čísel časopisu,
speciálů i Atlasu kaktusů. Pro AK 2020 budeme zároveň získávat nové předplatitele.
• Mgr. Jan Gratias se vzdal funkce zapisovatele při jednáních výboru SČSPKS a jednání valných hromad
(zapisovatelem R+VR zůstává).
• Adresář členů výboru, vydavatelské a redakční rady zůstává i po jednání výboru BEZE ZMĚN!
Bude na požádání (členů výboru, VR a RR) poslán mailem.
11. Schůze skončila v 20:15 hodin schválením následujícího

USNESENÍ:
1. Výbor SČS PKS schvaluje zprávy předsedy, pokladníka, revizní komise a zprávu archivní sekce.
2. Výbor schvaluje:
- návrh změn v tabulce honorářů a odměn, která je v příloze tohoto zápisu.
- Ing. Luboše Berku jako zapisovatele při jednáních výboru SČSPKS a jednání valných hromad
- návrh, aby předplatné časopisu na rok 2020 bylo změněno, na 300 Kč za ročník, s příplatkem na
poštovné u individuálních zásilek pak na 380 Kč. Cena časopisu pro zahraničí byla stanovena opět ve
výši 35 € /1 ks.
3. Výbor bere na vědomí zprávy př. Kunteho (RR časopisu K.) a př. Berky (vydávání Atlasu kaktusů).
4. Výbor SČSPKS ve spolupráci s KK Chrudim uděluje ocenění Zlatý Alberto 2020 Alexandru Táslarovi
z Klubu kaktusářů Most.
5. Výbor SČSPKS ukládá předsedovi, jednateli (+ předsedovi vydavatelské rady) a předsedovi
redakční rady připravit na jednání redakční a vydavatelské rady v červnu 2020 návrh na složení
vydavatelské a redakční rady ve sníženém počtu členů, který bude schválen na dalším jednání výboru
SČSPKS.
6. Výbor SČSPKS ukládá předsedovi a jednateli připravit návrh nových volebních obvodů (tzn. skupin
členů SČSPKS), s ohledem na zaniklé nebo činnost nevyvíjející dosavadní členy a počty odebíraných
časopisů.
7. Výbor ukládá předsedovi, aby doporučil organizacím (spolkům), jež mají méně než 3 členy, aby co
nejdříve zvážili možnost začlenit se do větší organizace (spolku), který je součástí SČSPKS a který jim
zabezpečí časopis. Další možnost je odebírat časopis poštou prostřednictvím pražského spolku za cenu
časopisu a poštovné (viz bod č. 4 Usnesení). Dále mu ukládá poslat formulář těm organizacím, které
dosud nepodepsali dohodu o aktivním nebo sympatizujícím členství.
Zapsal: Jan Gratias, verifikoval: Jaroslav Vích
Příloha č. 1:
Zpráva o činnosti SČSPKS a výboru SČSPKS v roce 2019
Vážená kolegyně, vážení kolegové, členové výboru Společnosti českých
a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů, z.s.
Dovolte mi vás požádat o uctění památky pana Otakara Šídy minutou ticha. Ota byl redaktorem časopisu
Kaktusy, spolutvůrcem Atlasu kaktusů a vynikajícím znalcem kaktusů. Zemřel v srpnu letošního roku.
Následující rok je poslední částí našeho funkčního období. Tradičně zde v Chrudimi, rekapitulujeme naši
dosavadní činnost výboru a přijímáme opatření k další činnosti Společnosti českých a slovenských pěstitelů
kaktusů a sukulentů. Podle občanského zákona z r. 2012 (zákon č. 89/2012), jsme zapsaným spolkem, který
jako členy sdružuje lokální spolky a jim podobná sdružení pěstitelů kaktusů a sukulentů. Výbor se schází 1x
ročně V mezidobí zabezpečují ekonomický a organizační chod Společnosti předseda, pověřený
místopředseda, jednatel a hospodář.
Členství ve SČSPKS se osvědčuje dohodou o členství, kterou uzavírají jednotliví zájemci se SČSPKS buď
jako aktivní nebo sympatizující členové. Sami máte možnost se přesvědčit ve 3. čísle letošního ročníku
časopisu, že více než polovina našich dosavadních členů tuto dohodu neuzavřela. Není to výmysl výboru.
Podle stanov jsme spolek a našimi členy jsou jiné spolky nebo jim na roveň postavená neformální a
dobrovolná sdružení pěstitelů. Mnohokrát bylo zmiňováno, že v průměru bez náhrady, stárneme. Řada těch,
kteří byli hnací silou česko-slovenského kaktusářství a sukulentářství nenávratně opustila naše řady. Mnoho
dosavadních členů-organizací již reálně neexistuje, příp. jejich členská základna neumožňuje plnohodnotnou
činnost. To je vývoj, který se nám nedaří zastavit. Nemůžeme tyto zbylé kaktusáře tzv. „hodit přes palubu“.
Je třeba, aby věděli, že zánikem místního spolku nemusí rezignovat a mohou být v kontaktu s jinými
pěstiteli. K tomu je potřeba především umožnit kontakt se Společností prostřednictvím časopisu Kaktusy.
Dnes musíme rozhodnout, jak v těchto případech postupovat. Tato informace by se měla objevit již
v letošním 4. čísle časopisu Kaktusy.

Není to ale jediný závažný problém. V příštím roce se uskuteční valná hromada Společnosti v Mostu.
Musíme zabezpečit dostatečnou účast našich členů, neboť se bude jednat o valnou hromadu, která musí
reagovat na dosavadní vývoj Společnosti.
Zánik existence některých členů Společnosti a tedy snížení počtu členů Společnosti, kteří jsou ve výboru
zastupováni a dlouhodobě nízké objednávky časopisu v některých oblastech musí vyústit v redukci počtu
členů výboru Společnosti a také v redukci členů vydavatelské a redakční rady. Tyto změny by měla schválit
valná hromada Společnosti. Nicméně již dnes je třeba mít představu, jak takovou změnu provést. Dosavadní
způsob zastoupení, který byl schválen před 30 lety je vývojem překonán. Společnost nemá žádnou
výdělečnou činnost a jediným zdrojem příjmů, mimo příp. sponzorských darů a inzerce, je vydávání a prodej
časopisu, který si členové Společnosti objednávají a Společnost jim ho zabezpečuje. V některých oblastech
kaktusářské organizace zanikly, nebo o sobě nedávají vědět, což je pro ekonomiku Společnosti téměř stejné.
V programu dnešního jednání se ještě budeme těmito změnami zabývat.
Před rokem jsem ve výroční zprávě konstatoval, že se nám podařilo ustát vyhrocenou situaci s orgány
ochrany přírody včetně implementace Úmluvy CITES do české legislativy. Bohužel, dnes to už neplatí.
Předpokládám, že jste si přečetli informaci o dovozu a vývozu kaktusů do zemí mimo území EU ve 3. čísle
časopisu Kaktusy. Celní orgány zadržely nezanedbatelné množství vyvážených kaktusů
bez jakéhokoliv dokladu CITES. Podle hodnoty zásilky jsou nebo budou odesilatelé potrestáni ve správním
řízení nebo stíháni podle trestního zákona. Není to bohužel jen soukromá záležitost odesilatelů. Rovněž
mediální kauza zadržených Čechů v Jihoafrické republice se nedotýká jen samotných postižených. Víme, že
úmluva CITES má pro kaktusáře a sukulentáře pachuť paskvilu. Likvidace rostlinných společenstev
v zemích, kde kaktusy rostou, žádná nebo minimální ochrana kaktusů
a sukulentů v přírodě, v kontrastu s praktickými překážkami při dovozu kaktusů, nás nenechávají
lhostejnými. Již v minulé výroční zprávě jsem uvedl:
Stanoviště kaktusů a sukulentů jsou v přírodě silně ohrožena rozvojem zemědělství, stavebnictví a průmyslu
a mnohá již jsou definitivně zničena. Máme důkazy i varující zprávy. Existuje sice dohoda o celosvětové
ochraně ohrožených živočichů a rostlin (CITES), ale desítky let zkušeností ukazují, že fungující a účinná
ochrana kaktusů
a sukulentů, neexistuje. Komunikace v těchto záležitostech na úrovni státních orgánů je nulová. Ochrana
přírody je především dobře placené zaměstnání. Příslušnými orgány není chápána ve smyslu prevence, ale
pouze ve smyslu restrikce. Legislativa na bázi zákazů a kriminalizace, bez normální a reálné alternativy
ochrany, je v přímém rozporu s tím, co vyžaduje ochrana kaktusů a sukulentů v jejich přirozeném prostředí
a jak ji vidíme my, kaktusáři. Zaštiťovat se tvrzením, že takové jsou zákony je jen alibistickým odůvodněním
a odváděním pozornosti od skutečných zločinů, které se na přírodě páchají v zemích přirozeného výskytu
kaktusů a sukulentů. Postoje orgánů CITES a jiných orgánů ochrany přírody nedávají naději, že by se
v dohledné době mohlo něco změnit.
Doufal jsem, že státní orgány mohou pochopit naše argumenty, které se týkají škod na přírodě z titulu
rozvoje zemědělství a průmyslu v zemích původu kaktusů a sukulentů. Doufal jsem, že se může podařit
vysvětlit naše náhledy na nedostatky CITES, což by mohlo vést alespoň k dílčímu sjednocení postojů
kaktusářů a orgánů ochrany přírody. Dnes je tato možnost minimální, ne-li žádná. Přicházíme dlouhodobě o
občanské svobody a ztrácíme naše vydobyté a akceptované pozice. Nemůžeme se účinně bránit, protože se
reálně nemůžeme distancovat od přestupků a trestných činů týkajících se CITES. Vůbec nezáleží na tom,
kdo je spáchal. Kaktusáři a sukulentáři jsou vnímáni jako celek i kdyby se Společností neměli nic
společného. Orgány ochrany přírody nás v současnosti nevnímají jako rovnocenné partnery. Uplynulé
pozitivní roky jsou ztraceny.
V loňském roce rezignoval na svou funkci webmaster Ing. Podešva. Nový webmaster Pavel Šibal postavil
nové webové stránky Společnosti a implementoval soubory starých statických stránek a převedl webové
stránky k providerovi, který umožnil provoz stránek s novou technologií. Na první pohled není objem práce
viditelný. Webmaster P. Šibal provedl všechny práce zcela zdarma. Stránky mají svůj redakční systém, a
přestože jsem oslovil některé kaktusáře s nabídkou redakční webové práce, byl jsem odmítnut. Nicméně
předpokládám, že se podaří stránky rozběhnout.
A nyní několik dalších informací:

Hospodaření SČSPKS je vyrovnané a Společnost bezproblémově zvládá finančně svoji činnost.
K problematice hospodaření jsou na programu zprávy hospodáře SČSPKS Ing. Stuchlíka, který vede naše
účetnictví a finanční záznamy a zpráva kontrolní komise, kterou přednese, Ing. Kubát.
Redaktor. př. Jiří Štembera digitalizoval časopis Kaktusy, ročníky 1994–2013
a speciální čísla z let 1997 až 2013.
Redakční a vydavatelská rada se schází pravidelně, 4x do roka. Pravidelně, v pevných termínech, vydáváme
ročně čtyři čísla a, podle stavu financí, také speciální čísla. V letošním roce jsme dosud vydali 3 pravidelná
čísla a jeden rozšířený speciál o rodu Aztekium. Čtvrté číslo je prakticky připravené do tisku. Připravena
jsou dvě speciální čísla. Hotový je speciál k 75. výročí úmrtí A. V. Friče. Další speciál o japonských
pěstitelích sukulentů čeká na dodání vhodných fotografií. Obsah časopisu zůstává na velmi dobré úrovni a
svým záběrem pokrývá určitě mnohem více témat než srovnatelné, tištěné zahraniční časopisy. Také úroveň
grafického zpracování je na velmi dobré úrovni. Všem, kteří se na tom podílejí, děkuji.
Distribuci časopisu a s tím spojené financování tisku provádí bezproblémově jednatel SČSPKS Ing. Běťák a
hospodář SČSPKS Ing. Stuchlík. Také vydávání Atlasu kaktusů pod redakcí Ing. Luboše Berky, je v
pořádku. Atlas vychází pravidelně s velmi dobrým obsahem ve výborné kvalitě.
Kladně vnímaný je náš stánek na chrudimské burze. Daří se nám zde získat nové předplatitele a prodat
přebytky časopisu a Atlasu. Za tuto práci chci především poděkovat Evě Cigánkové a Janě Michálkové,
které, za přispění dalších členů výboru, Františka Cigánka a Mgr. Jana Gratiase zajišťují provoz stánku.
Rovněž je třeba poděkovat chrudimské organizaci za poskytnutí prostoru. Letos budeme mít dokonce o 1
prodejní stůl navíc.
V rámci Společnosti působí rovněž specializované sekce gymnofilů, notofilů, sukulentářů a pěstitelé
mrazuvzdorných kaktusů. Sekce vyvíjejí stálou činnost.
a specializovaná setkání jsou pro členy těchto sekcí zdrojem mnoha nových informací. Dlouhodobě dobře
pracuje také archivní sekce. Zprávu o činnosti této sekce přednese př. Jiří Vochozka. Poděkování patří
samozřejmě všem členům archivní sekce.
Rovněž odborné akce pořádané spolky v Praze, Chrudimi, Brně, Dvoru Králové n. L., Plzni, Ostravě
a Frýdku Místku, na Slovensku v Trnavě jsou mezi kaktusářskou veřejností velmi oblíbené. Poděkování
patří všem organizátorům. Spolky Praha, Plzeň, Brno, Ostrava a Zvolen vydávají dlouhodobě pro své členy
vlastní zpravodaje.
Na závěr bych znovu připomněl, že je důležité posilovat to, co nás spojuje a ne rozděluje. Bez vzájemné
spolupráce nejsme schopni naplňovat a posilovat tradice českého a slovenského kaktusářství a
sukulentářství.
Za dobrou práci v uplynulém období děkuji všem aktivním funkcionářům místních organizací, aktivním
členům vydavatelské a redakční rady i aktivním členům výboru Společnosti českých a slovenských pěstitelů
kaktusů a sukulentů.
Poděkování výboru a redakční rady patří také předsedovi chrudimského spolku p. Karlu Pavlíčkovi za
zajištění prostor pro dnešní jednání vydavatelské a redakční rady a výboru SČSPKS.
V Chrudimi, dne 27. 9. 2019
Ing. Jaroslav Vích
předseda Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů
Příloha č. 2:
Sazby honorářů a odměn schválené výborem SČSPKS v Chrudimi 27. 9. 2019:
ODMĚNY:
7 000,- Kč je odměna za práci redaktora (za 1 číslo):
4 200,- Kč je roční odměna za práci webmastera webových stránek
3 900,- Kč (čtvrtletně) je odměna za práci hospodáře
210,- Kč za překlad jedné normostrany speciálu (dohodnutá cena s Ing. Tenkem)
1 000,- Kč za práci na jednom čísle časopisu nebo speciálu pro šéfredaktora č. Kaktusy
1 000,- Kč jednorázové odměny za zpracování indexu příslušného ročníku časopisu

2 000,- Kč roční náhrada nákladů předsedovi Společnosti
900,- Kč je skladné časopisu (čtvrtletně)
SAZBY HONORÁŘŮ:
řádek textu: 3,- Kč
čb. foto nebo mapka: 40,- Kč
barevné foto: 60,- Kč
titulní obrázek: 300,- Kč
překlad SUMMARY (1 číslo) 600,- Kč
balné 1 sešit: 6,- Kč
balné 1 balík malý: 45,- Kč
balné 1 balík velký: 55,- Kč

Příloha č. 3:
Zpráva o stavu financí SČSPKS v roce 2019:
(Ke dni 31. 8. 2019)
Příjmy
příspěvky
Atlas
inzerce
ostatní
zůstatek k 31. 12. 2018 – Fio banka
zůstatek k 31. 12. 2018 – pokladna
příjmy celkem
Výdaje
výroba časopisu
distribuce časopisu
honoráře a odměny
daň
redakční rada
revizní komise
vedení SČSPKS
Atlas
ostatní
výdaje celkem
Zůstatek

Kč
493 089,35
79 953,49
17 551,178 827,05
7 658,777 078,89
Kč
222 848,38 939,110 707,59
19 248,15 548,10 696,417 986,59
Kč

běžný účet Fio banka
pokladna

347 960,30
11 132,-

zůstatek celkem

359 092,30

V Brně, dne 3. 9. 2019

Stanislav Stuchlík, hospodář

