Zpráva ze zasedání výboru SČSPKS, z. s. v Chrudimi 23. 9. 2022
Přítomni: Ing. Lubomír Berka, František Cigánek, Radek Čech Ing. Jana Čechová, František Halama,
Ing. Petr Havel, Petr Hoffmann, Ing. Zlatko Janeba Ph.D., Lumír Král, Ing. Ivan Kubát, Ing. Libor Kunte
Ph.D., Ing. Milan Kůrka, Ing. Jiří Musil, Mgr. Petr Pavelka, Karel Pavlíček, Miloslav Šebej, Ing. Albert
Škrovan, Ing. Jaroslav Vích, Jiří Vochozka
Omluveni: Miroslav Luňák, Ing. Pavel Novák
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Úvodní slovo a zahájení zasedání – Ing. Lubomír Berka.
Odsouhlasení programu proběhlo jednomyslně a další řízení schůze - Ing. Lubomír Berka.
Zpráva o činnosti SČSPKS, z. s. za uplynulé období 2021–2022 - přednesl Ing. Jaroslav Vích.
Zpráva o hospodaření – přednesla Ing. Jana Čechová.
Oproti programu se po zprávě o hospodaření rozběhla diskuse k hospodaření společnosti
v nejbližším období. Přestože Společnost hospodaří vyrovnaně, lze na základě zvyšujících se
cen především energií, tisku, papíru předpokládat, že obě tiskárny zdraží a SČSPKS, z. s. nemá
k dispozici okamžitý dostatek finančních prostředků. Proto byla výborem SČSPKS, z. s.
odsouhlasena tato opatření:
a) Nejnižší cenou (viz níže), za kterou bude možno časopis Kaktusy a Atlas kaktusů koupit,
bude předplatné do konce února běžného roku. Poté (od března) bude cena časopisu
Kaktusy i Atlasu kaktusů navýšena o 50,- Kč.
b) Cena pro rok 2023 byla stanovena takto:
časopis Kaktusy – 350,- Kč + poštovné (původně 300,- Kč)
Atlas kaktusů – 300,- Kč + poštovné (původně 250,- Kč)
Pro zahraničí bude cena ročníku časopisu Kaktusy 45,- EUR.
Cena speciálu časopisu Kaktusy v německé mutaci zůstává na hodnotě 4,- EUR za kus.
V komisním prodeji se zbylé časopisy Kaktusy a Atlas kaktusů budou prodávat o 50,- Kč
dráž než v předprodeji.
c) Snížení honorářů:
černobílá fotografie 20,- Kč (dosud 40,- Kč)
barevná fotografie 30,- Kč (dosud 60,- Kč)
fotografie na titulní straně 200,- Kč (dosud 300,- Kč), fotografie na zadní straně 100,- Kč
text 1 řádek (64 úhozů vč. mezer) 3,- Kč (cena se nemění).
d) Členové výboru SČSPKS, z. s. osloví možné sponzory z oblasti, kterou zastupují.
e) Předseda SČSPKS, z. s. prověří možnost získání účelové dotace na činnost Společnosti
z titulu našich stanov (SČSPKS, z. s. přispívá k ochraně přírody podle zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny).
Zpráva revizní komise – přednesl Ing. Ivan Kubát.
Zpráva předsedy redakční rady časopisu Kaktusy – přednesl Ing. Libor Kunte Ph.D.
Zpráva redaktora Atlasu kaktusů – přednesl Ing. Lubomír Berka.
Zpráva Archivní sekce SČSPKS – přednesl Jiří Vochozka.
Po diskuse k jednotlivým zprávám byly všechny přednesené zprávy jednomyslně schváleny.
Zástupce Astrophytum Brno z. s. Ing. Pavel Novák byl jednomyslně kooptován do výboru
SČSPKS, z. s. za zemřelého Ing. Jiřího Kolaříka.
Ing. Pavel Novák byl zvolen všemi účastníky na pozici pověřeného místopředsedy za Moravu.
Projednání dalších organizačních záležitostí:
a) náklad časopisu Kaktusy pro rok 2023 – 1550 kusů.
b) náklad Atlasu kaktusů 650 kusů

c) čestný titul Zlatý Alberto pro rok 2023 – po diskusi a dvoukolové volbě z navržených
kandidátů byl zvolen MUDr. Roman Staník.
14. Připomínky a diskuse:
- Praha vydala sborník a medaili k výročí 100 let
- potvrzen závazek SPKS Praha podporovat úzkou spolupráci se SČSPKS, z. s.
- u Ing. Lubomíra Berky jsou k dispozici některé staré časopisy Kaktusy a Atlasy kaktusů
- poděkování Ing. Jaroslavovi Víchovi, Ing. Janě Čechové, Jiřímu Štemberovi a Ing.
Lubomíru Berkovi za zvládnutou distribuci
- v časopisu č. 4 vyjde seznam předsedů členských spolků a organizací SČSPKS, z. s.
15. Změny ve vedení SČSPKS, z. s. budou zapsány ve Spolkovém rejstříku vedeného KS v Brně –
návrh na zápis do SR podá Ing. Jaroslav Vích.
16. Závěrečné slovo – Ing. Lubomír Berka přednesl návrh usnesení, které bylo jednomyslně
schváleno.

17. Usnesení výboru SČSPKS, z. s. v Chrudimi 23. 9. 2022
Výbor SČSPKS, z. s. schvaluje:
1. Zprávy o činnosti přednesené Ing. Jaroslavem Víchem, ing. Janou Čechovou, ing. Ivanem
Kubátem, ing. Liborem Kuntem, ing. Lubomírem Berkou a Jiřím Vochozkou – bez
připomínek.
2. Cena vydávaných tiskovin pro rok 2023 v následující výši:
časopis Kaktusy – 350,- Kč (+ poštovné za rok při individuálním odběru 80,- Kč),
Atlas kaktusů – 300,- Kč (včetně poštovného).
Pro zahraničí bude cena ročníku časopisu Kaktusy 45,- EUR.
Speciál v německé mutaci 4,- EUR za kus
V komisním prodeji pro následující dva roky od vydání se zbylé časopisy Kaktusy a Atlas
kaktusů budou prodávat o 50,- Kč dráž než v předprodeji.
3. Od počátku roku 2023 dojde ke snížení honorářů autorů časopisu Kaktusy a Atlasu
Kaktusů, a to následovně:
- černobílá fotografie 20,- Kč (doposud 40,- Kč)
- barevná fotografie 30,- Kč (doposud 60,-Kč)
- fotografie na titulní straně 200,- Kč (doposud 300,- Kč), fotografie na zadní straně 100,Kč
- text 1 řádek (64 úhozů vč. mezer) 3,- Kč (cena se nemění)
4. Na kooptaci zástupce Astrophytum Brno z. s. Ing. Pavla Nováka do výboru SČSPKS, z. s. za
zemřelého Ing. Jiřího Kolaříka a následovně jeho volbě na pozici pověřeného
místopředsedy za Moravu (změny ve vedení SČSPKS, z. s. budou zapsány ve Spolkovém
rejstříku vedeného KS v Brně)
5. Na udělení čestného titulu Zlatý Alberto pro rok 2023 MUDr. Romanu Staníkovi.

Vypracoval: Radek Čech
Schválil: Ing. Jaroslav Vích, Ing. Lubomír Berka
Přílohy:
1. Zpráva o činnosti SČSPKS, z. s. za uplynulé období 2021–2022
2. Zpráva o hospodaření

3.
4.
5.
6.

Zpráva revizní komise
Zpráva předsedy redakční rady časopisu Kaktusy
Zpráva redaktora Atlasu kaktusů
Zpráva Archivní sekce SČSPKS, z. s.

Příloha č. 1

Zpráva o činnosti SČSPKS, z. s. a výboru SČSPKS, z. s.
2021 - 2022
Vážení členové výboru Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů
a sukulentů, z. s.
V úvodu vás chci požádat o vzpomínku na ty, kteří od minulé výborové schůze a valné
hromady navždy opustili naše řady. Uctěme, prosím, minutou ticha památku Jiřího
Kolaříka a všech dalších dobrých přátel a výborných pěstitelů, jimž osud nedopřál těšit
se dále ze svých rostlin.
Na tomto místě bych chtěl připomenout, že v letošním roce uplynulo již 100 let od
založení Spolku pěstitelů kaktusů a sukulentů Praha. Těchto 100 let představuje 100
let nepřetržité činnosti. K tomuto významnému výročí jsem SPKS Praha blahopřál již
na vernisáži pražské 55. výstavy kaktusů v červnu t. r. Opakovaně bych dnes
zástupcům pražského spolku jménem výboru SČSPKS, z. s. poblahopřál a popřál do
dalších let dostatek členů i zapálených funkcionářů. Po třicetiletém působení Ing.
Běťáka v čele pražského spolku, dochází ke změně a předsedou se pravděpodobně
stane Ing. Berka, kterému, jménem výboru SČSPKS, z. s. přeji dostatek zdraví,
invence
a spolehlivých spolupracovníků. Sám bych si přál, aby spolupráce mezi SPKS Praha
z. s. a SČSPKS, z.s. fungovala bezproblémově i v dalších letech.
Již mnoho let se scházíme zde v Chrudimi, hodnotíme, co se nám podařilo, co jsme
nestihli, co nám všem komplikovalo a komplikuje spolkovou činnost. Diskutujeme a
připravujeme plány k další činnosti Společnosti českých a slovenských pěstitelů
kaktusů a sukulentů. Podle občanského zákona 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 se osvědčil, protože vychází
z dlouholeté praxe a potřeb Společnosti. Po zkušenostech z krizového společenského
stavu v letech 2020–2021, kdy jsme udržovali spolkový život s nejvyšším úsilím a
činnost výboru byla nařízeními státních orgánů podstatně narušena, doplnili jsme na
valné hromadě v Děčíně stanovy Společnosti o ustanovení, která lze použít v případě
celospolečenské krize, která může omezovat spolkový život.
Společnost, resp. výbor SČSPKS, z. s. v uplynulém období plnil své programové cíle
a splnil usnesení ze zasedání výboru. Zároveň lze konstatovat, že nedošlo
k výraznému snížení členské základy ani počtu odběratelů časopisu Kaktusy a Atlasu
kaktusů. Také vydávání časopisu a Atlasu kaktusů nedoznalo žádné změny. Asi jste
zaznamenali, že jsme od druhého čísla letošního ročníku změnili tiskárnu, což se
projevilo významně na kvalitě tisku. Změna naštěstí neznamenala zvýšení ceny. Také
jsme zabezpečili nový způsob distribuce časopisu. Vzhledem k ekonomickým
změnám, které v současnosti pozorujeme, zejména ke změnám v cenách energií

a některých surovin, musíme dnes posoudit, jak se s těmito změnami vyrovnat.
Z tohoto důvodu je třeba posoudit a odsouhlasit zvýšení nebo ponechání současné
ceny časopisu Kaktusy za ročník 300,- Kč + 80 Kč poštovné a zvýšení ceny Atlasu na
300,- Kč vč. poštovného. V předplatném časopisu máme nepatrnou rezervu, nevíme,
ovšem jak se bude odvíjet cena tisku od zvyšujících cen energií, jaká bude cena
papíru, jaké ceny vyhlásí pošta v příštím roce. Co se týče Atlasu, tam jsme bez jakékoli
rezervy a je třeba cenu bezpodmínečně zvýšit. Úspora snížením počtu stránek Atlasu
pro zachování ceny neřeší problém.
Jak všichni víte, členství ve SČSPKS, z. s. se osvědčuje dohodou o členství, kterou
uzavírají jednotliví zájemci se SČSPKS, z. s. 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 stabilizovala a ty organizace, které dohodu uzavřely, odebírají časopis
Kaktusy bez problémů. Členové některých zaniklých kaktusářských organizací přešli
do jiných spolků nebo se po dohodě s pražským spolkem stali členy pražského spolku
a časopis dostávají poštou.
V předchozích výročních zprávách jsem několikrát konstatoval, že situace mezi námi
a orgány ochrany přírody je napjatá, především kvůli postojům úředníkům těchto
orgánů. I když z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) odešlo několik osob,
zodpovědných za současný stav, neznamená to pro nás žádnou pozitivní změnu
v postojích zbylých úředníků. Bohužel, převládající byrokracie a falešná úřední
„kolegialita“ vytvářejí hradbu, na kterou běžný občan naráží a má pocit naprosté
bezmocnosti. Nástupem nové vládní garnitury loni v prosinci se nic nezměnilo. Loni
sice Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), na základě naší
argumentace, uznal, že nemůže odmítat provedení fytosanitární kontroly ani po
odeslání zásilky. Bohužel ÚKZÚZ, pravděpodobně po nátlaku ČIŽP, se v současnosti
snaží z tohoto postoje vycouvat. Snažili jsme se proto navázat spolupráci s ÚKZÚZ.
Ač se zdálo, že můžeme věcně komunikovat, dostali jsme od právníka ÚKZÚZ dva
dehonestující a obsahem výhrůžné dopisy, proti kterým jsem se, jménem SČSPKS,
z. s. důrazně ohradil osobním dopisem adresovaným do rukou ředitele ÚKZÚZ Ing.
Jurečky. Dopisy byly doručeny 29. 6. 2022. Bohužel, do dnešního dne, tedy ani po 86
dnech, ředitel Jurečka nenašel čas na odpověď.
V několika předchozích výročních zprávách jsem byl vůči státním orgánům oprávněně
kritický. Skepse přetrvává. Ministerstvo ŽP, Česká inspekce ŽP a teď
i ÚKZÚZ komunikují vyhýbavě, nerespektují správní lhůty a v mnoha případech se
uchylují k viditelným lžím.
Dne 1. prosince minulého roku nabyl účinnosti Zákon č. 221/2021 Sb. o podpoře
zahrádkářské činnosti (tzv. zahrádkářský zákon). V minulé výroční zprávě jsem vás
informoval, co je obsahem zákona a jak se nás týká. Konstatoval jsem, že
teprve čas ukáže, jestli je § 4, který jsem citoval, dostatečnou ochranou proti úřední
svévoli. Necelý rok od účinnosti zákona ukazuje zjevnou nechuť některých úředníků
Ministerstva zemědělství zastupovat zájmy zahrádkářských spolků při projednávání
dotčené problematiky v rámci ČR a EU.
V letošním roce jsme také podali trestní oznámení ve věci zneužití fotografií a textů
z našeho tištěného Atlasu kaktusů, čímž byl nepochybně porušen autorský zákon, což
je, podle odst. 2, § 270 trestního zákona trestný čin, se sazbou 5 měsíců až 5 let.
Policie již 2x naše trestní oznámení odložila a my jsme vůči tomu 2x podali stížnost.
Vyšetřovatele zneužití fotografií viditelně nezajímá a místo policie jsme to my, kteří
mají dokazovat, že byl porušen zákon. Když porovnáme přístup policie, která nemá
snahu se podezřením ze spáchání trestného činu zabývat, s militantním přístupem

ČIŽP, která naopak viditelně společensky bezvýznamnou nebezpečnost porušení
zákona dokáže trestat vysokými, neodůvodněnými pokutami nebo dokonce
prezentovat jako trestný čin, docházíme k poznatku, že tento systém, který má chránit
veřejnost, postrádá vyváženost. Na tom je něco špatného.
Hospodaření SČSPKS, z. s. je bezproblémové, stejně jako vydávání časopisu Kaktusy
a Atlasu kaktusů a jejich rozesílání. Web SČSPKS, z. s. přináší aktuální zprávy
a menší technické problémy průběžně odstraňujeme. V programu dnešní schůze jsou
naplánovány další zprávy, ve kterých se dozvíte o hospodaření společnosti, kontrole
hospodaření, vydávání časopisu a Atlasu a činnosti archivní sekce.
Redaktor př. Jiří Štembera digitalizuje průběžně časopis Kaktusy, ročníky 1994–2021
a speciální čísla z let 1997 až 2021 a do r. 2017 jsou připraveny k publikaci na webu
Společnosti.
Technickou stránku webu Společnosti zabezpečuje webmaster Pavel Šibal. V minulé
výroční zprávě jsem vás seznámil s technickou a programovou strukturou webu
Ze statistiky webových stránek mohu uvést údaje z letošního roku. Od 1. 1. 2022 do
13. 9. 2022 měly stránky 13 598 návštěvníků, z toho bylo 10 444 unikátních přístupů.
Bylo navštíveno 61 036 dílčích stránek, staženo 221 994 prvků (hity) a přeneseno
31,63 GB dat. To je oproti loňskému roku nárůst. Nejvíce návštěvníků je z ČR, dále (v
pořadí) ze Slovenska, USA, Německa, Číny Kanady, Ruské federace, Turecka a
Francie. Z této statistiky není možno k 48 372 hitům a 9,2 GB stažených dat přiřadit ke
konkrétní zemi. Jedná se pravděpodobně o přístupy ze skrytých adres nebo přístupy
přes proxy servery. Z webové statistiky lze vyčíst, že 80% všech návštěv byly návštěvy
krátkodobé, návštěvy delší 15 minut zaujímají v této statistice 3,9 % tj. 561 návštěv.
Letos budeme mít na chrudimské burze opět vlastní stánek. Daří se nám zde získat
nové předplatitele a prodávat přebytky časopisu a Atlasu. Za tuto práci chci poděkovat
manželům Cigánkovým, kteří obětavě zajišťují provoz stánku. Děkuji rovněž
chrudimské organizaci za bezplatné poskytnutí prostoru.
V rámci Společnosti působí dlouhodobě odborné specializované sekce gymnofilů,
notofilů, sukulentářů, pěstitelů mrazuvzdorných kaktusů a archivní sekce. Práce těchto
specializovaných sekcí je pro úroveň kaktusaření v našich zemích významná, a proto
děkuji všem, kteří pracovali pro tyto specializované sekce v uplynulém období ať
organizačně nebo se podíleli na přednáškové činnosti. Dík patří i všem vydavatelům a
redaktorům spolkových zpravodajů, které udržují mezi kaktusáři nezanedbatelnou
míru aktuální informovanosti. Rovněž děkuji předsedovi chrudimského spolku p. Karlu
Pavlíčkovi za zajištění prostor pro dnešní jednání výboru SČSPKS, z. s.
Na závěr bych, jako už mnohokrát, 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. Doba, která
je před námi, nebude pěstitelům kaktusů a sukulentů přát. Člověk vydrží mnohé, ale
naše rostliny jsou zranitelné. Před 80 lety zmrzla sbírka A. V. Friče. Byl zničen
genetický materiál nevyčíslitelné hodnoty. Přejme si, aby se historie neopakovala!
V Chrudimi, dne 23. 9. 2022
Ing. Jaroslav Vích
předseda Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů, z. s.

Příloha č. 2

Hospodaření SČSPKS do 31. 8. 2022 a odhad k 31. 12. 2022
Příjmy
2021
příspěvky
inzerce
Atlas
ostatní
příjmy celkem

31. 8. 2022

odhad 31. 12. 2022

610 580,35
11 241,00
97 704,05
33 278,41
752 803,81

495 000,16 684,66 000,17 000,594 684,-

530 000,26 684,90 000,17 000,663 684,-

výroba časopisu
distribuce časopisu
honoráře a odměny
daň
redakční rada
revizní komise
vedení SČSPKS
ostatní
Atlas
výdaje celkem

337 442,21
72 768,00
230 520,25
34 908,00
9 420,00
440,00
5 868,00
20 661,17
97 497,00
809 524,63

232 719,33 925,132 824,8 900,3 949,2 520,6 630,12 856,0,434 323,-

344 898,74 000,210 000,28 000,8 000,4 000,15 200,15 000,105 000,804 098,-

Stav BÚ k 31. 08. 2022

394 499,48 Kč
87,75 € (= 2 154 Kč)
1 891,00 Kč

Výdaje

Stav pokladny k 31. 12. 2021

V Brně dne 10. 9. 2022
Ing. Jana Čechová
hospodář SČSPKS

Příloha č. 3

Zpráva o provedené revizi účtů
Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů, z. s.

Revize byla provedena dne 15. 7. 2022 v Hlíně

Revize byla zaměřena na stav vedení účtů v peněžním deníku a správnost všech příjmových a
zejména výdajových dokladů za uplynulé období od 24. 9. 2021 do 30. 6. 2022.
Dle výpisů z účtu vedeného u FIO banky a peněžního deníku ke dni 30. 6. 2022 byl
překontrolován stav konta u peněžního ústavu a fyzicky překontrolována pokladní hotovost. Stav
pokladní hotovosti byl v souladu s částkou uvedenou v peněžním deníku, rovněž i stav účtu vedený u
peněžního ústavu je v souladu se stavem vedeným v peněžním deníku. Veškeré účty a účetní doklady
jsou vedeny pečlivě, čitelně a přehledně peněžní deník je veden v elektronické podobě. Všechny
položky v příjmech a výdajích jsou doloženy schválenými doklady, které jsou řádně proúčtovány.
Zásady hospodaření jsou dodržovány v souladu s článkem IX stanov společnosti, včetně upřesnění na
jejich výborech a valných hromadách.
V průběhu revize nebyly zjištěny žádné podstatné nedostatky, drobné připomínky byly pouze
k zjednodušení vedení peněžního deníku. Za uplynulé období nebyla přijata ze strany jednotlivců či
organizací jakákoliv připomínka, která by byla potřebná řešit revizní komisí. Platební morálka
jednotlivých organizací je na dobré úrovni, nebylo třeba urgovat platby. Vzhledem k placení daní
z honorářů komise doporučuje zpracovat vnitřní směrnici k vyplácení honorářů za jejich příjemce pro
případ kontroly FÚ.

Stav hospodaření SČSPKS je v souladu s předloženou zprávou hospodáře paní Ing. Jany
Čechové.

Stav hospodaření ke dni 30. 6. 2022:

na účtu v peněžním ústavu: 491347,02 Kč +
17,25 Euro
stav hotovosti v pokladně:

5165,00 Kč

Revize provedena kontrolní komisí ve složení: Ivan Kubát
Miroslav Luňák
Jiří Musil
V Hlíně 15. 7. 2022

Příloha č. 4

Zpráva předsedy Redakční rady časopisu Kaktusy

Časopis Kaktusy v roce 2021 vyšel v obvyklém časovém sledu a to 4x měsíčně (únor, květen, srpen,
listopad). Vzhledem k měnícím se cenám se snaží vedení SČSPKS ve spolupráci s RR tisknout takové
množství časopisu, které je objednané jednotlivými organizacemi, čímž se nevytváří výrazná
množstevní rezerva, jako tomu bylo v minulých letech.
Kromě běžných 4 čísel vyšly také 3 Speciály! Echinocereusy Arizony, Kultivary rodu Lithops a Rod
Acharagma. Domnívám se, že toto je možné maximum, které jsme jako redakce schopni zvládnout
nejen přípravou, zpracováním, ale také překladem a financováním. Je totiž důležité připomenout, že
mnohé Speciály překládáme do němčiny pro rakouskou společnost a někdy i do angličtiny, protože je
předem zajištěn jejich odbyt na trzích v anglofonním světě. Kromě propagace českého kaktusářství ve
světě má tato činnost i prozaičtější důvod – SČSPKS tímto dovoluje financovat další Speciály popř.
nezdražovat cenu časopisu pro členskou základnu.
Snažíme se v maximální možné míře zachovat pestrost časopisu, volit zajímavá témata, důsledně
dbáme na kvalitu tisku a samozřejmě se snažíme oslovovat aktivně další autory s příspěvky. Ne vždy
se nám to zcela daří, ale v poslední době se nám podařilo vtáhnout do autorského kolektivu několik
pravidelně píšících autorů, za což jsme rádi.
Na Valné hromadě Společnosti v Děčíně (23. říjen 2021) došlo k úpravě Redakční rady časopisu
Kaktusy z hlediska jejího složení a také k určitému, byť jen částečnému zeštíhlení. Byl zrušen institut
Vydavatelské rady časopisu Kaktusy, jehož někteří členové se stali po volbách členy redakční rady.
Součástí RR je proto také předseda, jednatel a hospodář SČSPKS. V současné době má RR 15 členů
reprezentujících nejen územní zastoupení, ale také specializaci.
S vydáváním časopisu souvisí i jeho koncová cena pro odběratele. Ta byla dlouhou dobu 240,- Kč, až
v roce 2022 došlo k jejímu navýšení na 300,- Kč. Při současných zhruba 1500 kusech vydávaných
časopisů je tisk stále rentabilní a zvládnutelný. Přesto však apeluji na všechny předsedy organizací
nebo na jednatele, mající přímý vliv na členy jednotlivých organizací – PROSÍM, vysvětlujte
důležitost spolkového časopisu a jeho tištěné formy, přesvědčujte členy, aby časopis nepřestali
odebírat, jen tak zůstaneme v kontaktu a SČSPKS bude nadále svébytnou organizací. Těch
negativních příkladů, kdy o časopis přišly významné organizace a sdružení, těch je více – akvaristé a
teraristé, citrusáři, skalničkáři. Vždy to vedlo dříve nebo později k rozložení spolkové činnosti, což si
v našem případě nechceme ani domýšlet. Elektronická verze časopisu, která je uveřejňována na
stránkách Společnosti, je jen určitou částí a podporou tištěné verze.
Doufám tedy, že časopis je pro kaktusáře i sukulentáře přijatelnou formou předávání informací.
Redakční radu práce na něm stále baví a jsem rád, že můžeme přinášet jeho prostřednictvím nové
informace naší členské základně.

Ing. Libor Kunte, Ph.D.
předseda Redakční rady časopisu Kaktusy

V Markvarticích dne 20. 9. 2022

Příloha č. 5
Atlas kaktusů – zpráva pro zasedání výboru SČSPKS v Chrudimi 2022
Ročník 2021 byl vydán v nákladu 550 ks, z tohoto nám na skladě nezbylo nic – ročník je u nás
vyprodán, předplatitelů bylo 330, povinné výtisky a autorské výtisky 45 ks, Chrudimský kaktusář si
vzal do komise 180 Ks, zbytek byl rozprodán následnými doobjednávkami anebo při kaktusářských
akcích pořádaných SPKS Praha a při zavírání sezóny v Chrudimi.
V současné době máme registrováno cca 270 předplatitelů. Postupně se mění zvyklosti předplatitelů,
preferují přímý nákup, na tento trend bychom měli reagovat, protože v tomto případě neseme hlavní
riziko my. Znamená to garantovanou cenu pro předplatitele a navýšenou při přímém prodeji.
Od stávající tiskárny (Europrint Přerov) nám byla nabídnuta cena na ročník 2022 taková, že po
vytištění a rozeslání budeme na nule. Z důvodu nejasnosti vývoje ceny na rok 2023 (asi bude stoupat)
jsme nuceni navýšit cenu Atlasu na 300,- Kč. Rovněž provedeme výběrové řízení pro výrobu ročníku
2023.
V Libici 22. 9. 2022
Příloha č. 6

Lubomír Berka – redaktor Atlasu kaktusů

