Zápis z jednání Valné hromady Společnosti českých a slovenských pěstitelů
kaktusů a sukulentů, z. s. (dále jen SČSPKS),
dne 23. října v prostorách Střední školy zahradnické a zemědělské A. E. Komerse
v Děčíně – Libverdě
Na Valné hromadě bylo přítomno 36 zástupců členů SČSPKS, z toho 24 delegátů organizací
s hlasem rozhodujícím.
Průběh jednání podle programu Valné hromady:
1. Valná hromada byla zahájena ve 13 hod, kdy účastníky přivítal předseda pořádajícího klubu
Mgr. Jiří Mlynář a hlavní pořadatel Ing. Libor Kunte PhD.
2. Jednání VH dále řídil jednatel Ing. Ivan Běťák.
3. Byly zvoleny tři komise potřebné k řádnému průběhu voleb VH:
mandátová: předseda – Ing. Libor Kunte Ph.D., členové: Josef Novák, Jiří Báča
volební: předseda – Radek Čech, členové: Ladislav Fábián, František Halama
návrhová: předseda – Ing. Milan Kůrka, členové: Mgr. Jaroslav Bohata, Eva Cigánková.
4. Zprávu o činnosti od poslední VH (8. 10. 2016 v Piešťanech) přednesl předseda Ing. Jaroslav
Vích. Toto období bylo pětileté, protože epidemická situace v ČR (Covid-19) nedovolila
uspořádat řádnou VH. Plné znění zprávy je členům výboru rozeslána jako příloha č. 1,
která je součástí tohoto zápisu.
5. Zprávu o hospodaření přednesla Ing. Jana Čechová. Na bankovním účtu je 372 731,70,- Kč a
1 793,25,- €, hotovost v pokladně 18 958,- Kč. Z těchto peněz se bude ještě platit časopis
Kaktusy 4/2021 a Atlas kaktusů. Zpráva je členům výboru k dispozici jako příloha č. 2
v tomto zápisu.
6. Zprávu o revizi účtů připravil Ing. Ivan Kubát a přednesla Ing. Jana Čechová. Za uplynulé
období byla revize provedena 5x. Revize proběhly v souladu se stanovami Společnosti,
zejména článkem VIII a IX. Při kontrolách účetních dokladů byl stav pokladní hotovosti
v souladu s částkou uvedenou v peněžním deníku, rovněž i stav účtu vedený u FIO Banky.
Díky pečlivosti a odpovědnosti hospodáře Ing. Stanislava Stuchlíka. Od začátku roku 2021
převzala hospodaření Ing. Jana Čechová, která pokračuje ve stejném duchu, jako předešlý
hospodář. Zpráva je členům výboru k dispozici jako příloha č. 3.
7. Zprávu o činnosti archivní sekce podal př. Jiří Vochozka. Připomněl akci Zájezd 2017, která
mapovala zájezdové aktivity spolků, a pořízení kopie kronik Klubů kaktusářů Mariánské
Lázně a Františkovi Lázně. Dále zmínil vydání knihy Karel Čapek a kaktusy od Terezy Petřek
Todorové. Zpráva je k dispozici jako příloha č. 4.
8. Stručnou zprávu vedoucího redakční rady časopisu Kaktusy přednesl Ing. Libor Kunte Ph.D.
Při současném nákladu 1500 ks je tisk dosud rentabilní. Při klesajícím trendu bychom museli
uvažovat, jak dál. Minimální náklad, pod který nemůže tisk časopisu za současných cen
klesnout je asi 1200 výtisků.
9. Stručně referoval i redaktor Atlasu kaktusů Ing. Lubomír Berka. Ke dni VH je Atlas pro rok
2021 prakticky hotový. Pro rok 2022 jsou již připraveny další listy Atlasu.
10. Cena časopisu Kaktusy pro rok 2022 byla stanovena ve výši 300,- Kč za ročník a 380,- Kč při
individuální odběru poštou. Cena časopisu pro zahraničí zůstává ve výši 40 € /1 ročník.
11. Dalším bodem programu bylo přednesení návrhu a odůvodnění úpravy stanov SČSPKS,
které již bylo předběžně projednáno na jednání výboru SČSPKS dne 23. 9. 2021 v Chrudimi.
Návrh a odůvodnění změn přednesl předseda SČSPKS Ing. Jaroslav Vích. Plný text Stanov
bude pro veřejnost publikován na webu SČSPKS.
12. Se členy výboru z období 2016-2021: Ing. Ivan Běťák, Ing. Zdeněk Červinka, Mgr. Jan
Gratias, Petr Metela, Jana Michálková, Bc. Ondřej Mikeš, Pavel Pavlíček, Ing. Stanislav

Stuchlík, Mgr. Milan Zemko a Ján Beliančin, kteří v dalším volebním období již
nekandidovali, se rozloučil a poděkoval za odvedenou práci předseda SČSPKS. Ing. Jaroslav
Vích. Přítomným bylo předáno Čestné uznání SČSPKS. Nepřítomným bude doručeno členy
nově zvoleného výboru. Přítomní si dále vyslechli zprávu mandátové komise, kterou
přednesl Ing. Libor Kunte Ph.D. Podle prezenční listiny se Valné hromady zúčastnilo 36
zástupců členů SČSPKS, z toho delegátů s volebním právem 24.
13. Návrh kandidátky pro volbu nového výboru SČSPKS provedl předseda volební komise Ing.
Milan Kůrka. Seznam členů zvoleného výboru je uveden v usnesení. Návrh usnesení VH
přednesl předseda návrhové komise Radek Čech. Přednesený návrh usnesení VH byl
většinou 23 hlasů schválen (1 se zdržel hlasování).
14. V diskusi se jednalo o ustavení pracovní skupiny na ochranu přírody pro komunikaci se
státem a zahraničím dle stanov článek III, body e, f, g, h. Diskuze se zúčastnili: Libor Kunte,
Miroslav Valachovič, Petr Pavelka, Lubomír Berka, Jaroslav Šnicer, Jaroslav Vích. Věcné a
přijatelné návrhy byly zapracovány do usnesení VH.
15. Po volbách nového výboru SČSPKS byl návrhovou komisí přednesen návrh na usnesení
Valné hromady. Bez připomínek bylo valnou hromadou schváleno usnesení.
USNESENÍ:
Usnesení z jednání Valné hromady Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a
sukulentů 23. 10. 2021 v Děčíně
Usnesení:
VH schvaluje:
1. zprávu o činnosti výboru v letech 2016 – 2021 – Ing. Jaroslav Vích
2. zprávu o hospodaření Společnosti – Ing. Jana Čechová
3. zprávu kontrolní komise – připravil – Ing. Ivan Kubát
4. návrh změn stanov předložený předsedou SČSPKS, z.s.
5. zrušení vydavatelské rady časopisu Kaktusy
6. cenu časopisu Kaktusy pro rok 2022 ve výši 300,- Kč za ročník a 380,- Kč při individuálním
odběru (80,- Kč poštovné)
VH bere na vědomí:
1. zprávu o činnosti redakční rady – Ing. Libor Kunte Ph.D.
2. zprávu o stavu přípravy Atlas 2021 – Ing. Lubomír Berka
3. zprávu o činnosti Archivní sekce – Jiří Vochozka
VH pověřuje:
1. předsedu SČSPKS z.s. sestavením pracovní skupiny pro komunikaci se státními orgány a
zahraničím dle stanov SČSPKS z.s. čl. III., bod: e, f, g, h
se zaměřením na problematiku kaktusů a sukulentů v rámci ochrany přírody
2. Klub kaktusářů Astrophytum Brno uspořádat Valnou hromadu v roce 2025
VH zvolila nový výbor SČSPKS z.s. a členy kontrolní komise ve složení:
Berka Lubomír, Ing. (Praha), Cigánek František (Olomoucký, Zlínský a JM kraj), Čech Radek (Brno
a kraj Vysočina), Čechová Jana (hospodář SČSPKS z.s.), Halama František (Střední a západní
Slovensko), Havel Petr, Ing. (Královéhradecký kraj), Hoffmann Petr (Střední Čechy), Janeba
Zlatko, PhD (Praha), Kolařík Jiří, Ing. (Brno), Král Lumír (Ostrava), Kubát Ivan, Ing. (předseda
kontrolní komise) Kunte Libor, Ing., PhD (Severní Čechy), Kůrka Milan, Ing. (Plzeň, záp. Čechy a
Karlovarský kraj), Luňák Miroslav (člen kontrolní komise za Slovensko), Musil Jiří, Ing. (člen
kontrolní komise), Pavelka Petr, Mgr. (Praha), Pavlíček Karel (Pardubický kraj), Šebej Miloš
(východní Slovensko), Škrovan Albert, Ing. (Bratislava), Vích Jaroslav, Ing. (MS kraj), Vochozka
Jiří (Jižní Čechy)
VH ukládá nově zvoleným členům výboru zaslat na mailovou adresu př. Radka Čecha
(cech.r@seznam.cz) své kontaktní údaje (adresu bydliště, číslo telefonu, mail a datum narození)
Příloha č. 5

16. Po ukončení programu Valné hromady se sešel nově zvolený výbor na ustavující schůzi,
kterou řídil Ing. Lubomír Berka, a zvolil podle stanov vedení výboru Společnosti českých a
slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů pro období 2021 – 2025 následující výbor:
17. Vích Jaroslav, Ing., MS kraj – předseda SČSPKS
18. Berka Lubomír, Ing., Praha – jednatel SČSPKS
19. Pavelka Petr, Mgr., Praha – místopředseda pro Čechy
20. Kolařík Jiří, Ing., Brno – místopředseda pro Moravu
21. Škrovan Albert, Ing., Bratislava – místopředseda pro Slovensko
22. Čechová Jana, Ing., Brno – hospodář SČSPKS
23. Cigánek František – Olomoucký, Zlínský a Jihomoravský kraj
24. Čech Radek – Brno a kraj Vysočina
25. Halama František – střední a západní Slovensko
26. Havel Petr, Ing. – Královehradecký kraj
27. Hoffmann Petr – střední Čechy
28. Janeba Zlatko PhD. – Praha
29. Král Lumír – Ostrava
30. Kunte Libor, Ing., Ph.D. – severní Čechy, předseda RR
31. Kůrka Milan, Ing. – Plzeň, západní Čechy a Karlovarský kraj
32. Pavlíček Karel – Pardubický kraj
33. Šebej Miloš – východní Slovensko
34. Vochozka Jiří – jižní Čechy, předseda Archivní sekce
35. Kubát Ivan, Ing. – předseda kontrolní komise
36. Luňák Miroslav – člen kontrolní komise
37. Musil Jiří, Ing. – člen kontrolní komise
38. Dále výbor SČSPKS jmenoval předsedu redakční rady časopisu Kaktusy: Ing. Libor Kunte,
Ph.D., a členy redakční rady časopisu Kaktusy: Mgr. Jaroslav Bohata, Čech Radek, Ing. Petr
Česal, Ladislav Fabián, Mgr. Jan Gratias, Zlatko Janeba Ph.D., Ing. Jiří Musil, Mgr. Petr
Pavelka, PhDr. Rudolf Slaba, Jiří Štembera, MUDr. Vítězslav Vlk. Z titulu Stanov SČSPKS se
členy redakční rady stali: Ing. Jaroslav Vích -předseda SČSPKS, Ing. Lubomír Berka – jednatel
SČSPKS a Ing. Jana Čechová – hospodář SČSPKS. Ing. Lubomír Berka byl zároveň jmenován
vedoucím redaktorem vydávaného Atlasu.
39. Zlatko Janeba Ph.D. byl pověřen pro komunikaci se zahraničím za Ing. Vladislava Šedivého.
40. Schůze skončila v 17:10 hodin schválením následujícího.
Zapsal: Radek Čech
Verifikoval: Jaroslav Vích
Příloha č. 1
Zpráva o činnosti SČSPKS a výboru SČSPKS v roce za období 2016 – 2021
Vážení členové výboru Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů, z.s.,
zástupci členů Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů, z.s.
a přítomní hosté.
Výbor Společnosti byl zvolen Valnou hromadou, která se konala v roce 2016 v Piešťanech. Tři
roky mandátu výboru SČSPKS, z.s. probíhaly bez větších problémů a zdálo se, že i toto volební
období nebude vybočovat z normálu. Bohužel, epidemie COVID-19 zasáhla tvrdě do našich
životů. Téměř ze dne na den jsme se přestali scházet a akce, které jsme tradičně navštěvovali
byly z důvodu úředních nařízení zrušeny. V tomto obtížném období se přesto našlo několik
aktivních kaktusářů z několika organizací na Slovensku
i v Česku, které pro celou kaktusářsko-sukulentářskou obec pořádaly prostřednictvím

internetové sítě celou řadu kvalitních přednášek. Jejich práce znamenala především nový prvek
v publikaci přednášek a vzájemné komunikaci. Pořadatelům těchto přednášek patří určitě velký
dík veřejnosti i výboru Společnosti. I když jsme se jako výbor neměli možnost osobně sejít,
Společnost fungovala a zásadní věci k řešení odsouhlasili členové výboru formou mailového
souhlasu. Rovněž vydávání časopisu nedoznalo žádné změny. Redakční rada byla v kontaktu a
v pravidelných termínech byla v roce 2020 vydána 4 řádná čísla a 2 speciální čísla. V letošním
roce dosud vyšla 3 řádná čísla a 3 speciální čísla. Poslední, 4. číslo, je obsahově kompletně
připraveno.
Dnes se scházíme konečně na Valné hromadě, která představuje nejvyšší orgán SČSPKS, Jak víte,
kvůli protiepidemickým opatřením jsme byli nuceni Valnou hromadu dvakrát odložit. Problémy,
které to přineslo jsem zmiňoval podrobně v roční zprávě o činnosti SČSPKS, z.s. před měsícem
v Chrudimi.
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 má
scházet min. 1x ročně V mezidobí zabezpečují ekonomický a organizační chod Společnosti
předseda, pověřený místopředseda, jednatel, hospodář a předseda redakční rady. Tento způsob
vychází z dlouholeté praxe a potřeb Společnosti, ale právě uplynulé období ukázalo, že je
potřeba ve Stanovách zakotvit krizový způsob řízení Společnosti.
Dále připomínám, že členství ve SČSPKS se osvědčuje dohodou o členství, kterou uzavírají
jednotliví zájemci se SČSPKS buď jako aktivní nebo sympatizující členové. Je to požadavek
stanov. Podle stanov jsme spolek a našimi členy jsou jiné spolky nebo jim na roveň postavená
neformální a dobrovolná sdružení pěstitelů. Situace se už hodně zlepšila, ale ne úplně. Některá
ustanovení týkající se sympatizujících členů nejsou ve stanovách formulována zcela
jednoznačně, proto také bude navržena úprava textu stanov
Protože mnoho našich členů-organizací, které vstoupily do SČSPKS po jejím založení, již reálně
neexistuje museli jsme se vyrovnat i s touto skutečností. Po zániku místního spolku někteří
přešli do jiných spolků nebo se, po dohodě s pražským spolkem, stali členy pražského spolku a
časopis je jim posílán poštou.
V předchozích letech jsem několikrát konstatoval, že situace mezi námi a orgány ochrany
přírody je napjatá, především díky postojům úředníkům těchto orgánů. Je pravdou, že
v mezidobí odešlo z České inspekce životního prostředí několik osob, zodpovědných za
současný stav, což zatím pro nás neznamená žádnou pozitivní změnu v postojích zbylých
úředníků. Informoval jsem vás, že celní orgány zadržely mnoho zásilek kaktusů odesílaných z ČR,
bez fytosanitárního osvědčení, které nahrazuje vývozní doklad CITES. Jak se v průběhu šetření
legálnosti postupů celní správy a České inspekce ŽP, v nám známých případech, ukázalo,
nesledoval postup těchto orgánů po zadržení žádnou nápravu stavu, ale byl především cíleně
zaměřen na potrestání odesilatele. Vše bylo založeno na tvrzení, že po odeslání zásilky nemá
odesilatel právo přístupu k zadržené zásilce, ač byla tato zásilka stále jeho majetkem a zásilku
není možno dodatečně odbavit. Orgány celní správy obcházeli po zadržení zásilky celní zákon a
ihned předávali zadržené zásilky České inspekci ŽP, která v přístupu k odesilateli ignorovala jeho
práva. Podle hodnoty zásilky potom probíhalo trestání ve správním řízení nebo byli odesilatelé
stíháni podle trestního zákona. Nebyla to, bohužel, jen soukromá záležitost odesilatelů ale
především selhání státních orgánů. Na základě naší argumentace, uznal Ústřední kontrolní a
zkušební ústav zemědělský, že nemůže odmítat provedení fytosanitární kontroly ani po odeslání
zásilky. Postoje celních orgánů ani České inspekce ŽP doposud neznáme, ale je zřejmé, že
přiznání jejich pochybení, i na základě argumentace ustanovením celního zákona a celního
kodexu, se budeme dlouho domáhat. Akceptace trestů a mlčení ze strany většiny postižených
odesilatelů nahrává státním orgánům.
Postoje státních orgánů jsou dlouhodobě, vůči pěstitelům obecně, nepřijatelné. Ministerstvo ŽP
i Česká inspekce ŽP komunikují vyhýbavě a v mnoha případech se uchylují k viditelným lžím.
Odpovědi na naše dotazy a stížnosti na nesprávný úřední postup jsou toho dokladem. Možná si
také vzpomínáte na tvrzení, že se v mezinárodním obchodu s kaktusy a sukulenty točí obrovské

peníze a zisky byly přirovnávány k nelegálnímu obchodu s lehkými topnými oleji. Víme, kdo za
takovou dezinformací stojí! Viditelně se jedná o účelovou manipulaci s veřejným míněním.
Posuďte sami: ve veřejně dostupné statistice České inspekce ŽP je uvedeno, že v letech 19972019 bylo odebráno nebo zabaveno 14 077 kusů rostlin z rodů Aloe, Agáve, Didierea, Cykas,
Hoodia dále kaktusy, orchideje, láčkovky, pryšce a šruchovité. Z tohoto výčtu bylo 12 630 kusů
kaktusů, bez jakéhokoli rozlišení, zda šlo o dovážené, vyvážené nebo u pěstitelů zabavené
rostliny. Tato statistika má sice neúplnou vypovídající hodnotu, ale zřetelně zpochybňuje
veřejná prohlášení, která se pravidelně objevovala v tisku nebo internetovém zpravodajství.
Dne 1. prosince letošního roku nabude účinnosti Zákon č. 221/2021 Sb. o podpoře zahrádkářské
činnosti (tzv. zahrádkářský zákon). Není tajemstvím, že jsme se na vzniku tohoto zákona
podíleli, k nevoli předsedy Českého zahrádkářského svazu. Formulovali jsme poslanecký návrh,
který rozšířil rozsah původního návrhu zahrádkářského zákona, který byl původně zákonem pro
jeden vybraný subjekt – Český zahrádkářský svaz a jeho interní problémy s pozemky a nájmy.
Schválením zásadních formulací našeho návrhu dostaly právní ochranu také jiné pěstitelské
spolky. Z obsahu zákona vyjímám naše schválené požadavky:
V § 8, odst. 1 je uloženo Ministerstvu zemědělství podporovat v rámci své působnosti
zahrádkářskou činnost a zastupovat zájmy zahrádkářských spolků při projednávání dotčené
problematiky v rámci České republiky a Evropské unie. Zahrádkářským spolkem jsou myšleny
také aktivní členové SČSPKS, z.s. a SČSPKS jako zastřešující spolek.
V novém § 4 jsme formulovali Kulturní hodnoty zahrádkářské činnosti a jejich zachování takto:
Tradiční pěstování v České republice nepůvodních rostlinných druhů, specifikovaných v § 2 a 3, je
součástí životního stylu pěstitelů a má nesporný celospolečenský význam. Vytvořené kolekce
rostlin patří mezi kulturní hodnoty vytvořené na území České republiky ze soukromých zdrojů,
které je potřeba chránit pro budoucí generace. Existuje nadnárodní celospolečenský zájem na
zachování genetických zdrojů. Pěstování rostlin tohoto charakteru je společensky odůvodněné.
Rostliny nepůvodních rostlinných druhů jsou vždy považovány za kulturní, uměle pěstované
rostliny bez nutnosti prokazovat v České republice jejich původ.
Teprve čas ukáže, jestli je citovaný § 4 dostatečnou ochranou proti úřední svévoli.
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. Čechové, která nahradila Ing. Stuchlíka a která vede naše
účetnictví a finanční záznamy a zpráva kontrolní komise, kterou přednese za omluveného Ing.
Kubáta také Ing. Čechová.
Redaktor. př. Jiří Štembera digitalizoval časopis Kaktusy, ročníky 1994–2018 a speciální čísla
z let 1997 až 2018 a do r. 2016 jsou připraveny k publikaci na webu Společnosti.
K webu SČSPKS, z.s: Technickou stránku webu zabezpečuje Pavel Šibal. Původní webové stránky
byly vytvořeny ve formátu HTML, tedy statické. Bylo téměř nemožné provádět jejich další
aktualizace. To byl především důvod, proč jsme se rozhodli změnit webové stránky na
dynamické. Ze stávajících hotových redakčních systémů nebyl pro naše potřeby žádný
vyhovující, a tak po domluvě webmaster navrhnul a naprogramoval pro potřeby našeho webu
nový redakční systém. Technická zpráva webmastera byla součástí roční zprávy, přednesené na
jednání výboru SČSPKS, z.s. a zájemci ji mohou najít na webu SČSPKS, z.s. v sekci „Dokumenty
SČSPKS“. Práce webmastera není vidět, ale to, že stránky fungují prakticky on-line je dílem
webmastera Pavla Šibala a redaktora Jirky Štembery. V současné době jsou do nového formátu
převedeny stránky Notosekce a připravuje se také změna u stránek Archivní sekce. Na převodu
spolupracuje Petr Morávek, člen chrudimského spolku.
Ze statistiky stránek mohu uvést údaje z letošního roku. Od 1.1.2021 měly stránky 11 107
návštěvníků, z toho bylo 8 315 unikátních přístupů. Bylo navštíveno 50 897 stránek, staženo
167 862 prvků (hity) a přeneseno 25,93 GB dat. Nejvíce návštěvníků je z ČR, dále (v pořadí)
z USA, Slovenska, Francie, Německa, Rakouska, Toga, Ruské federace a Itálie. Z této statistiky
není možno k 4 159 hitům a 568, 18 MB stažených dat přiřadit ke konkrétní zemi. Jedná se
pravděpodobně o přístupy ze skryté adresy nebo přes proxy server.

Distribuci časopisu a s tím spojené financování tisku prováděl bezproblémově jednatel SČSPKS
Ing. I. Běťák a hospodáři SČSPKS Ing. Stuchlík a jeho nástupce Ing. J. Čechová. Také vydávání
Atlasu kaktusů pod redakcí Ing. Luboše Berky, je v pořádku. Atlas vychází pravidelně s velmi
dobrým obsahem ve výborné kvalitě.
Na letošní chrudimské burze jsme, díky pochopení chrudimskému spolku, měli opět vlastní
stánek. Daří se nám zde získat nové předplatitele a prodat přebytky časopisu a Atlasu. Chtěl
bych se ještě zmínit o pozvolném snižování nákladu časopisu Kaktusy, který koresponduje
s úbytkem aktivních členů ve většině organizací. Existuje však spolek, který tyto problémy nemá
a není to náhoda. Kaktusářský spolek ze Sokolova má aktuální stav 51 členů. Za 4,5 roku mu
přibylo 28 aktivních členů. Strategie, kterou dlouhodobě předseda Miroslav Valachovič
prosazuje v regionu, kde jiné spolky zanikly (Karlovy Vary, Mariánské Lázně) přináší
pozoruhodné výsledky. A předseda M. Valachovič si nechce nechat své zkušenosti jen pro sebe
a je ochoten se o ně podělit. Bohužel se mi zdá, že mnoho spolků už nemá zájem cokoliv změnit.
A přitom na e-platformě „Máme rádi kaktusy“ je zřetelně vidět, jak velký zájem o pěstování
kaktusů je.
V rámci Společnosti působí dlouhodobě specializované sekce gymnofilů, notofilů, sukulentářů,
pěstitelů mrazuvzdorných kaktusů a archivní sekce. Jak všichni víme, končí neplánovaně
prodloužený mandát tohoto výboru. Všem členům výboru děkuji. Někteří členové vzdali svoji
další funkcionářskou činnost a do nového výboru SČSPKS, z. s. nekandidují. V rámci jednání
dnešní valné hromady jim společně poděkujeme předání Čestného uznání.
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. Potěšující je, že mezi kaktusáři existuje silná lidská
solidarita. Tornádo, které zasáhlo letos jižní Moravu, postihlo
i několik kaktusářů. Řada jednotlivců a některé spolky poskytly nezištně finanční prostředky pro
obnovu nejvíce zničeného skleníku p. Doležala v obci Hrušky na Břeclavsku. Spontánnost této
pomoci dokazuje, že SČSPKS, z.s. stojí nejen na dobrých základech, ale především dobrých
lidech.
V Děčíně, dne 23.10.2021
Jaroslav Vích
Příloha č. 2:
Stav financí SČSPKS z.s. ke dni 21. 10. 2021
Zůstatek:
Bankoví účet CZK
372 731,70 Kč
Bankovní účet EUR 1 793,25 EUR
Pokladna v hotovosti 18 958,- Kč
Zůstatek celkem
391 689,70 Kč a 1 793,25 EUR
Na Hlíně 21. 10. 2021,
Ing. Jana Čechová, hospodář
Příloha č. 3:

Zpráva o činnosti revizní komise za období od poslední Valné hromady v
Piešťanech
Od poslední Valné hromady, která se konala v Piešťanech v r. 2016, byla provedena
revize hospodaření celkem 5x. Revizi účtů a hospodaření společnosti revizní komise
kontrolovala za účasti hospodáře společnosti a revizorů účtů. Revize proběhly 25. 8. 2017
v Brně, 11. 9. 2018 v Novém Světě, 10. 9. 2019 v Mostě, 19. 1. 2021 v Brně při předání funkce
hospodáře společnosti a 24. 9. 2021 v Novém Světě. Dále se revizní komise scházela pravidelně
každý rok, kromě letošního a loňského roku v Chrudimi na společných jednáních výboru SČS
PKS.

Revize byly vždy zaměřeny, v souladu se stanovami Společnosti zejména článkem VIII a
IX, na kontrolu celkového stavu hospodaření, vedení účtů a jednotlivých dílčích účetních
dokladů. Závěrečné zprávy o provedených revizí byly předkládány výboru SČSPKS z.s. na jejich
jednáních, případné připomínky RK byly výborem společnosti následně řešeny.
Ze závěrů revizí jednoznačně vyplývá, že zásady hospodaření jsou dodržovány v souladu
s přijatými „Stanovami Společnosti“, včetně upřesnění na jejich výborech a valných hromadách.
Nebylo shledáno žádného negativního jednání, které by poškozovalo některou z členských
organizací. Při kontrolách účetních dokladů byl stav pokladní hotovosti v souladu s částkou
uvedenou v peněžním deníku, rovněž i stav účtu vedený u peněžních ústavů u FIO Banky.
Veškeré položky v příjmech a výdajích jsou doloženy schválenými doklady, které byly řádně
proúčtovány a byly v souladu s přijatými zásadami hospodaření. Veškeré účetní doklady byly
vedeny velmi pečlivě, čitelně a přehledně, díky pečlivosti a odpovědnosti našeho hospodáře Ing.
Stanislava Stuchlíka. Od začátku roku převzala hospodaření Ing. Jana Čechová, která pokračuje
ve stejném duchu, jako předešlý hospodář s využitím i výpočetní techniky.
Za uplynulé období nebyla přijata ze strany členské základny a z výboru naší společnosti,
cestou revizorů účtů, jakákoliv připomínka k činnosti či hospodaření společnosti, která by byla
potřeba řešit. Platební morálka jednotlivých organizací či spolků je na velmi dobré úrovni.
Negativním jevem je nadále klesající členská základna.
Hospodaření SČSPKS z.s. je vyrovnané s mírným přebytkem, který je členské základně
vrácen formou dalších speciálů. Společnost plní cíle vytyčené ve Stanovách společnosti a
závěrech jednotlivých Valných hromad a tím i požadavky členské základny.
V Novém Světě 1. 10. 2021

Za revizní komisi: Ing. Ivan Kubát
Ján Bielančin
Alexander Táslar in memoriam

Příloha č. 4:

Zpráva Archivu SČSPKS při příležitosti Valné hromady SČSPKS, Děčín, 2021.
Vážené dámy a pánové,
je za námi další, prodloužené období naší činnosti ohraničené VH ve slovenských Piešťanech a
dnes zde, v Děčíně. Uplynulé období z důvodů epidemiologických opatření, zejména v loňském
roce, samozřejmě nepříznivě ovlivnilo i zasílání materiálů do našeho společného archivu… Rušily
se schůze, výstavy, zájezdy a lid kaktusářský byl převážně uzavřen ve svých sklenících a spolková
činnost přesídlila na internet – na ON-LINE přednášky. Ale i tak bych chtěl připomenout pár věcí,
které se v našem společném archivu objevily a určitě svědčí zájmu kaktusářské veřejnosti si
připomínat svou historii. Akce ZÁJEZD 2017 mapovala vše, okolo pořádání kaktusářských
zájezdů v současnosti, výsledek byl uveřejněn v časopisu Kaktusy a určitě potěší fakt, že i přes
těžkosti s pořádáním a někdy i obsazením míst je zájezd důležitým prvkem ve fungování
kaktusářského kroužku, stejně tak jako časopis Kaktusy, který je nejen odborným, ale i
informačním zdrojem pro všechny kaktusáře. Nově byla v archivu vytvořena i složka, týkající se
CITES a s tím související problematikou. Je to jednání s úřady, takže práce nevděčná a zdlouhavá,
ale týká se nás všech a o to více patří poděkování Ing. Víchovi, který se v této problematice
angažuje. Co se týká zasílání dotazníků, tak po odmlce, která byla zapříčiněna z důvodu
nevyjasněnosti statutu některých organizací, tak byly následně letos zaslány dotazníky dva - za
roky 2018-2019. Jak je ale vidět, tak stále existují kluby s nedořešeným členstvím, i když se tato
věc připomíná několik let. Cennými příspěvky do archivu jsou kvalitní skeny starých kronik
kaktusářských klubů Mariánské Lázně a Františkovy Lázně, za což patří dík sokolovskému
předsedovi p.Valachovičovi. Každý rok přibývají i ozdobné obkladačky, vydávané rakovnickými
kaktusáři při příležitosti jejich výstav. Posledním letošním přírůstkem je buton, vydaný při
příležitosti Setkání gymnofilů – Příbram-Háje 2021. Z
publikací bych chtěl připomenout
Alamanach k 60. výročí roudnických kaktusářů a zajímavě zpracované téma – Karel Čapek a
kaktusy od Terezy Petřek Todorové. Naopak Archiv SČSPKS poskytl pomoc, a informace
autorce poslední zmiňované knihy, KK Písek či KK Sokolov a dalším zájemcům. Z klubů, které
pravidelně zasílají dotazníky a další materiály, bych chtěl zejména poděkovat organizacím Brno,
Mladá Boleslav (jmenovitě p. Šimonkovi za sérii fotografií k výstavě spojené s připomenutím

úmrtí kaktusářské legendy p. Karla Knížete), Nový Bydžov, Spišská Nová Ves, ale i dalším klubů,
které přispívají k bohatosti našeho svazového archivu. V nejbližší době se snad podaří i dořešit
modernizaci webové stránky archivu a doplnit chybějící obsah. Mezi ně budou patřit i záběry
z letošní přednášky o kaktusech a A. V. Fričovi na letním táboře Přírodovědeckého oddílu DDM
Praha. Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří zasílají pravidelně materiály do svazového
archivu a vyzvat ty, kteří tak ještě neučinili, aby tak ukázali, že jejich kaktusářské kroužky fungují,
mají svůj život se všemi svými radostmi i strastmi naší společné záliby. A úplně na konec to bude
přání pevného zdraví, protože doba současná i budoucí ukazuje, že tuto nenahraditelnou komoditu
budeme opravdu potřebovat, abychom se i nadále mohli scházet a české a slovenské kaktusářství
tak mohlo dále pokračovat ve své bohaté činnosti.
Za Archiv SČSPKS Jiří Vochozka, Radek Čech, Blažej Strašifták
Opravený a doplněný adresář členů výboru a redakční rady je jako samostatná příloha č. 5.

Prosím všechny, aby si údaje zkontrolovali a poslali případnou opravu na adresu
zapisovatele Radek Čech: cech.reznam.cz
Zápis z jednání VH bude zveřejněn na webu SČSPKS:
https://cs-kaktusy.cz/homepage/view/dokumenty_scspks

