Z Á P I S z jednání výboru SČS PKS v pátek 29. září 2017 v Chrudimi:
Přítomni: Berka, Běťák, Cigánek, Čech, Červinka, Gratias, Halama, Král, Kunte, Kůrka, Metela,
Pavelka, Pavlíček, Stuchlík, Vích a Zemko.
za archivářskou komisi Vochozka,
za revizní komisi: Táslar, Beliančin
Nepřítomni a omluveni: Kubát, Michálková, Mikeš a Podešva (omluveni), neomluven: Šebej
1. Schůzi výboru zahájil př. Běťák. Před začátkem jednání poděkoval př. Pavlíčkovi a KK Chrudim, který zajistil
místnost pro jednání. Dále připomenul významná životní jubilea Zlatých Albertů a dalších známých kaktusářů:
př. Veverky, Glosera, Červinky, Buška a L. Pavlíčkové a komentoval některé významné spolkové akce, které
letos proběhly do data konání schůze. Předložený program jednání byl schválen jednomyslně.
2. Zprávu o činnosti od poslední schůze výboru (08. 10. 2016) přednesl předseda př. Vích. Zpráva je členům
výboru rozeslána v plném znění jako příloha č. 1 k zápisu.
3. Zprávu o hospodaření přednesl př. Stuchlík. Zpráva je členům výboru k dispozici jako příloha č. 2.
4. Zprávu o revizi účtů přednesl př. Táslar. Komise při revizní kontrole neshledala žádné závady.
5. Zprávu o stavu webových stránek přednesl v zastoupení př. Podešvy předseda př. Vích. Kopie zprávy je
členům výboru k dispozici jako příloha č. 3. Všechny 4 zprávy byly schváleny bez připomínek.
6. 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.
7. Stručnou zprávu o přípravách časopisu Kaktusy přednesl předseda RR př. Kunte. Pochválil aktivitu členů RR a
dobrou pracovní atmosféru při jednáních jak RR, tak i VR. Zmínil se o problémech spojených s přípravou
dalších SPECIÁLŮ, zejména o nesplněných slibech autorů některé nadějné tituly dokončit.
8. Byla projednána cena časopisu Kaktusy pro rok 2018 (př. Běťák): Cenu nemusíme měnit, může zůstat na
úrovni roku 2016, tedy výši 270,- Kč za ročník a 340,- 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 dalších dílů Atlasu kaktusů – ročník 2017.
10. Výbor projednal návrh na ocenění Zlatý Alberto 2018. Pro v pořadí již 20. cenu byl navržen jediný kandidát a
jednomyslným hlasováním bylo rozhodnuto, že ocenění Zlatý Alberto 2018 bude uděleno Rudolfu Slabovi
z KK Písek.
• V diskusi Př. Vích připomenul, nutnost podepsání dohod o členství jednotlivých spolků (aktivní,
sympatizanti) v SČSPKS.
• 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 2017 budeme zároveň získávat nové předplatitele.
11. Schůze skončila v 19:10 hodin schválením následujícího usnesení.

USNESENÍ:
1. Výbor SČS PKS bere na vědomí a schvaluje zprávy předsedy, pokladníka, revizní komise, archivní
sekce a správce webových stránek Společnosti. Dále rovněž bere na vědomí zprávy př. Kunteho (RR
časopisu K.) a př. Berky (vydávání Atlasu kaktusů).
2. Výbor schvaluje návrh, aby předplatné časopisu na rok 2018 zůstalo nezměněno, tj. ve výši 270 Kč
za ročník, s příplatkem na poštovné u individuálních zásilek pak na 340 Kč. Cena časopisu pro
zahraničí byla stanovena opět ve výši 35 € /1 ks.
3. Výbor ve spolupráci s KK Chrudim uděluje ocenění Zlatý Alberto XX. pro rok 2018 Rudolfu
Slabovi z KK Písek.
4. Výbor SČSPKS ukládá v termínu do 31. 3. 2018:
a) členům, zastupujícím jednotlivé regiony, zabezpečit podepsání dohod o členství ve SČSPKS
(aktivní nebo sympatizující členství). Dohody jsou ke stažení na webu SČSPKS
(http://www.cs-kaktusy.cz/informace-2017-09-19.htm)
b) př. Víchovi učinit pokus o sestavení skupiny, která by pracovala jako „RR webu Společnosti“
5. Příští schůze výboru Společnosti, bude v září 2018 opět v Chrudimi.
Zapsal: Jan Gratias, verifikoval: Jaroslav Vích

Příloha č. 1:
Zpráva o činnosti SČSPKS a výboru SČSPKS 2017
Vážení členové výboru Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů!
Valná hromada v Piešťanech, která se konala 8. října loňského roku, zvolila na návrh jednotlivých
kaktusářských a sukulentářských spolků nový výbor SČSPKS. Od ustavující schůze už uplynul téměř
rok. Scházíme se proto, abychom zhodnotili činnost Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů
a sukulentů za toto období. Oproti předchozím letům doznalo složení výboru řadu změn. Odešli zkušení
funkcionáři a na jejich místa byli zvoleni noví členové. Zejména jim bych chtěl připomenout, že členství
ve výboru Společnosti je především funkce pracovní. Členové výboru zabezpečují kontakt mezi členy
Společnosti, což jsou jednotlivé spolky, které v rámci svého mandátu zastupují a výborem Společnosti,
resp. volenými funkcionáři (předseda, jednatel, hospodář a pověřený místopředseda) kteří zabezpečují
organizační a ekonomické funkce Společnosti v mezidobí dvou výročních ročních schůzí. Není
organizačně ani ekonomicky možné, aby se výbor Společnosti scházel se v kratším intervalu. Musím ale
konstatovat, že ne všichni členové kontakt mezi spolky a výborem zabezpečují. Doufám, že ti, kterých se
to týká, budou v příštím období aktivnější. Čeká nás totiž dokončení změn, kterými Společnost českých a
slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů prošla v souvislosti se změnami české legislativy. Společnost
byla nucena provést změny, které zákon požadoval.
Hned z počátku jsme narazili na vážný problém. Požadované změny se v řadě případů nesetkaly s
pozitivním přijetím, protože výrazně narušili dosud bezproblémovou činnost, zejména organizací s
malým počtem členů. Nebylo v silách a možnostech především starších funkcionářů akceptovat
byrokratické požadavky v elektronické formě. Hledali jsme tedy cestu, jak takovým organizacím a
členům umožnit další činnost ve Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů.
Změnou stanov se podařilo zachovat principy, na nichž Společnost fungovala od svého vzniku. Stanovy
tedy rozlišují: Aktivní členství pro spolky zapsané ve spolkovém rejstříku s vlastním identifikačním
číslem (IČ) a právní subjektivitou. Sympatizující členství pro dosavadní členy, kteří nejsou zapsány ve
spolkovém rejstříku vůbec (neformální sdružení pěstitelů), nebo existují v jiném postavení (např.
pobočné spolky jiného spolku – zahrádkáři aj.).
Podle schválených stanov musíme jednotlivá členství rozlišit. Z tohoto důvodu by měl každý dosavadní
člen SČSPKS uzavřít dohodu o typu svého členství. Předpokládám, že funkcionáři jednotlivých
organizací již mají jasno, zda budou aktivními či sympatizujícími členy. Jak bylo během roku avizováno,
jsou oba typy dohod ke stažení ve formátu pdf na webových stránkách Společnosti. V tištěné podobě
jsou k dispozici i dnes na jednání výboru a zítra budou k dispozici také na burze u stánku Společnosti.
Protože se jedná již o víceméně administrativní záležitost, dávám ke zvážení, uložit členům, zastupujícím
jednotlivé oblasti a slovenské spolky, zabezpečení podpisů na těchto smlouvách ze strany jednotlivých
členů, které zastupují a jejich doručení na adresu předsedy Společnosti. Uvědomme si, že Společnost
bude na těchto základních dokumentech fungovat pravděpodobně další desítky let.
Prognóza, jaký bude vývoj česko-slovenského kaktusářství a sukulentářství v dalších letech, je hodně
nejistá. Pozvolný úbytek členů ve většině spolků je již několikaletý. Všichni hledáme způsoby, jak
přitáhnout do našich spolků nové členy. Konkurence jiných přitažlivých aktivit je velká. V podstatě se dá
říct, že kaktusářství a sukulentářství, jako hodně specializovaná zájmová činnost není až tak „úředně“
bezproblémová. Velmi negativní obraz u veřejnosti způsobily články o „pašerácích kaktusů“ nebo
legislativní pseudokauza „mezkalin“. Možná si to neuvědomujeme, ale v podvědomí veřejnosti je
kaktusářství stále vnímáno jako něco rizikového. Stačí, když se v médiích objeví zprávy o pašovaných
želvách, hadech, papoušcích či broucích a negativní vnímání zasáhne i pěstitele kaktusů. Málokdo za
těmito zprávami vidí skutečnou podstatu těchto problémů. Zákazová a kriminalizující legislativa, bez
normální a reálné alternativy, je v přímém rozporu s tím, co se děje s kaktusy a sukulenty v jejich
přirozeném prostředí. Díky našim cestovatelům se do Evropy dostávají varující zprávy o poměrech na
přirozených stanovištích. Existuje sice dohoda o celosvětové ochraně ohrožených živočichů a rostlin, ale
pokud bychom chtěli s úřady komunikovat o praktické a účinné ochraně kaktusů a sukulentů,
neuspějeme. Ochrana je chápána ve smyslu restrikce, nikoliv prevence Kaktusy a sukulenty nejsou

ohroženy pěstiteli našeho formátu, ale především rozvojem průmyslu a zemědělství v zemích s výskytem
kaktusů a sukulentů. Skutečné zločiny na přírodě se páchají v těchto zemích a úřední ochranáři k tomu
mlčí. Postoje orgánů CITES nedávají do budoucna naději, že by se kaktusářství a sukulentářství mohlo
vyvíjet jinak. Odkazovat se na to, že takové jsou zákony je formálně pravda, ale tyto zákony přirozená
stanoviště kaktusů a sukulentů vůbec nechrání. Kaktusy a sukulenty dnes přežívají především v
soukromých sbírkách. Tyto sbírky však ubývají. Chybí nám generace mladých pěstitelů kaktusů a
sukulentů. Ve spolcích jsme rádi, najdou-li se jedinci, které kaktusy a sukulenty vážně zajímají.
S tímto problémem úzce souvisí naše komunikace s veřejností. Výstavy rostlin a jiné akce pro veřejnost
jsou velmi účinnou formou propagace. Bohužel v mnoha případech jsou výstavy pořádány v místech,
kam se návštěvníci příliš nehrnou. Jsou ovšem i spolky, které na své výstavy dokážou návštěvníky
přitáhnout. Je škoda, že si takové zkušenosti nechávají většinou pro sebe.
Znepokojuje nás také nízký náklad časopisu Kaktusy. Pozitivní změnou je fakt, že se postupně objevují
noví autoři. Časopisu je věnována velká pozornost, nicméně ne vždy je výstup z tiskárny takový, jaký
bychom chtěli. Obsahově je časopis na velmi dobré úrovni a svým záběrem pokrývá určitě mnohem více
témat než srovnatelné, tištěné zahraniční časopisy. 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 vydali již dva speciály a k vydání je připravena speciální příloha
„Index článků uveřejněných v časopise Kaktusy v letech 1994 – 2016“. Na přípravě tohoto indexu se
podíleli pánové Jozef Vanko a Jiří Štembera. Z tohoto místa bych chtěl oběma poděkovat, stejně jako
autorům letošních speciálu Rudolfu Slabovi a Lumíru Královi. Je určitě škoda, že nemáme v zásobě víc
zpracovaných témat, která by bylo možno jako speciální čísla vydat. K problematice a zhodnocení
letošního ročníku bude v průběhu dnešního zasedání výboru Společnosti referovat šéfredaktor Ing. Libor
Kunte, PhD. a předseda vydavatelské rady Ing. Běťák.
Dalším významným nástrojem komunikace jsou naše webové stránky. Na předminulé redakční radě v
červnu letošního roku padlo několik připomínek k podobě a obsahu webových stránek. Stránky by měly
dostat přitažlivější podobu a obsah. Nic proti takovým návrhům, ale je třeba tyto návrhy porovnat s tím
co je v současnosti možno zabezpečit. Ne na všechno lze odpovědět kladně. Změnu obsahu zřejmě bude
doprovázet také změna grafiky a pravděpodobně i architektury webových stránek. Změny, které budou
vycházet z definovaných potřeb Společnosti, si vyžádají mj. stanovení požadovaného obsahu webových
stránek podle tematických okruhů a odhad potřeby webového prostoru na pronajatém serveru nebo
využití cloudových služeb (cloud hosting). Před tím musí být jasno v zásadních otázkách: jaká je cílová
skupina či skupiny návštěvníků webu, zda bude web kontaktním místem mezi výborem a spolky (členy
SČSPKS) tak jako doposud, nebo umožní spolkům širší zapojení (interaktivní přístup spolků k webu),
zda budeme vydávat časopis Kaktusy příp. Atlas kaktusů i (nebo pouze) v elektronické formě. S ohledem
na vývoj v oblasti moderních komunikačních technologií bude nutné dbát na to, aby grafika webu byla
responzivní (tj. dobře zobrazitelná a srozumitelná bez ohledu na zařízení, na kterém se stránka zobrazí).
Změny je potřeba kvantifikovat i po stránce nákladů, které by si přestavba webu vyžádala. Tyto náklady
by měl odsouhlasit výbor Společnosti. K navrženým změnám je potřeba znát předem stanovisko
současného webmastera, příp. i jiného odborně zdatného kaktusáře-programátora, k reálnosti provést
programátorské změny v požadovaném rozsahu vlastními silami, Výroba webových stránek na zakázku
nám může řádně zahýbat s rozpočtem SČSPKS. Ani stránky s perfektní grafikou však nevyřeší základní
potřebu, kterou je pravidelná aktualizace informací na webu, Jaký je však dnešní stav? Dnes na web
přispívá minimum členů výboru nebo redakční a vydavatelské rady. Proto je podle mě současný obsah
maximum, co se dá reálně, při současné aktivitě členů výboru a ostatních, na webové stránky dát.
Časopis má svoji redakční radu, a pokud chceme, aby webové stránky fungovaly, je třeba ustanovit pro
provoz webu obdobnou skupinu zainteresovaných lidí, kteří by jednak současný web oživili a ve druhé
fázi připravili návrh změny webu. Bez ověření, jak by taková „redakční rada webu“ pracovala, by bylo
předčasné pouštět se do výraznějších změn. Zprávu webmastera přednesu v zastoupení samostatně v
jiném bodu programu.
Společnost má, podle posledních údajů, celkem 76 členů, z toho 10 členů pracuje na Slovensku. Kontakt
se spolky zabezpečují jednatel SČSPKS Ing. Běťák a hospodář SČSPKS Ing. Stuchlík, který vede
pečlivě všechny hospodářské záznamy. Komunikace se členy SČSPKS není úplně ideální. Očekávám, že

regionální zástupci spolků ve výboru Společnosti se více zapojí do zprostředkování informací mezi
spolky a výborem SČSPKS.
Hospodaření SČSPKS je vyrovnané a Společnost zvládá finančně svoji činnost. K problematice
hospodaření jsou na programu zprávy hospodáře SČSPKS Ing. Stuchlíka a zpráva kontrolní komise,
kterou přednese př. Táslar.
Je potěšitelné, že specializované sekce, jako jsou gymnofilové, notofilové, sukulentáři a pěstitelé
mrazuvzdorných kaktusů, uspořádaly v uplynulém období dobře hodnocené odborné akce pro své členy a
sympatizující veřejnost. Rovněž spolky pokračovaly v tradici pořádání akcí pro kaktusáře a sukulentáře.
Tyto akce jsou mezi pěstiteli velmi oblíbeny. Je zde prostor k diskusím nad rostlinami, cestovatelé nás
zavádí do domoviny kaktusů a sukulentů a dají se zde získat kvalitní přírůstky do sbírky. Bez pořadí,
bych chtěl jmenovat Prahu Chrudim, Brno, Dvůr Králové n. L., Plzeň, Ostravu s Frýdkem Místkem, na
Slovensku pak Bratislavu, Trnavu a Piešťany. Kontakt se svými členy udržují některé spolky
prostřednictvím jimi vydávaných tiskovin. Jsou to Praha, Plzeň, Brno, Ostrava a Zvolen. Pokud jsem
některý spolek nejmenoval, je to proto, že se ke mně tato informace nedostala.
Rovněž musím ocenit a poděkovat za práci naší archivní sekci, která mapuje dění ve Společnosti, ať již
současné nebo minulé. Zpráva o činnosti této sekce bude přednesena samostatně jejím předsedou př.
Jiřím Vochozkou.
V uplynulém roce jsme jako SČSPKS zvládli všechny úkoly a naplnili hlavní cíle naší SČSPKS. Je třeba
v tomto trendu pokračovat. Znovu bych připomněl, že musíme posilovat to, co nás spojuje, a ne
rozděluje. Bez vzájemné spolupráce všech orgánů SČSPKS a jednotlivých spolků bychom nebyli
schopni naplňovat a posilovat tradice českého a slovenského kaktusářství a sukulentářství.
Závěrem děkuji všem funkcionářům místních organizací, vydavatelské a redakční radě i členům výboru,
kteří se aktivně podíleli na práci pro Společnost českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů
v období od Valné hromady v Piešťanech. Mé poděkování patří také předsedovi chrudimského spolku p.
Karlu Pavlíčkovi za zajištění prostor pro dnešní jednání vydavatelské a redakční rady a výboru
Společnosti.

V Chrudimi, dne 29. 9. 2017
Ing. Jaroslav Vích
předseda Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů

Příloha č. 2: Hospodaření SČS PKS za rok 2016
Příjmy
příspěvky
ostatní
inzerce
Atlas
příjmy celkem
Výdaje

Kč
521 538,60
14 944,15 666,143 318,59
695 467,19
Kč

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

270 886,41 563,134 534,40
27 948,21 066,6 082,50 456,112 760,665 295,40

Stav BÚ k 31. 12. 2016

188 454,01 Kč
10,- €
9 729,-

Stav pokladny k 31. 12. 2016

Hospodaření SČSPKS v roce 2016 skončilo přebytkem 30 171,79 Kč – nebyl vydán druhý speciál.
V Brně dne 4. 1. 2017
Stanislav Stuchlík
hospodář SČSPKS

Příloha č. 3:
Zpráva o webových stránkách SČS PKS
(http://www.cs-kaktusy.cz)
Společnost českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů provozuje webové stránky již 19 let, od
ledna 2001 s vlastní doménou cs-kaktusy.cz. Naše stránky jsou poměrně hojně navštěvovány, od jejich
uvedení bylo zaznamenáno již přes 390 000 návštěvníků (ke dni 26. 9. 2017 to bylo 390 570). Za
poslední rok bylo zaznamenáno 26 620 přístupů, což je oproti minulému roku mírný pokles.
Webové stránky Společnosti jsou pravidelně aktualizovány, kromě nových čísel časopisu Kaktusy
i Speciálů s krátkými upoutávkami na jejich obsah jsou postupně doplňovány i obsahy starších ročníků
(celkem 92 stránek věnovaných časopisu).
Důraz je kladen také na zveřejňování informací o nejrůznějších kaktusářských akcích, jako jsou
sympozia, přednášky a výstavy pořádané jednotlivými organizacemi. V letošním roce bylo na stránkách
uvedeno celkem 50 různých akcí (o 14 méně než v roce 2016), z toho bylo 10 sympozií a různých setkání
s přednáškami a 40 výstav kaktusů a ostatních sukulentů.
Na našem webu je prezentována i Archivní sekce SČS PKS, která má za úkol zpracovávat a archivovat
materiály o činnosti kaktusářských organizací na území České i Slovenské republiky. Také tyto stránky
jsou postupně doplňovány o zajímavosti z naší kaktusářské historie. Letos byl přidán již XI. díl
historických materiálů věnovaný plakátům na výstavy kaktusů a sukulentů. K dispozici je také zpráva o
činnosti Archivu SČSPKS za období 2012 -2016.
Již v roce 2011 byla založena společenská rubrika, která je otevřená všem klubům a spolkům sdruženým
ve Společnosti. Mohou sem posílat zprávy a oznámení o životních jubileích a úmrtích svých členů, a také
o výročích svých organizací. Rubrika v časopise Kaktusy může mít jen omezený rozsah a bude v ní
otištěná jen zkrácená verze těchto příspěvků, o jejichž zařazení navíc rozhoduje redakční rada.
V letošním roce bylo v této rubrice publikováno 5 příspěvků (celkový počet je 22).
Na portálu Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů je také provozována a
pravidelně aktualizována webová prezentace NOTOSEKCE sdružující zájemce o pěstování kaktusů
rodu Notocactus. Webové stránky se nacházejí se na adrese www.cs-kaktusy.cz/notosekce. Postupně jsou
doplňována kompletní dvojčísla časopisu Minimus v elektronické podobě, v kterých je možné listovat
prostřednictvím speciální webové aplikace (k dnešnímu dni je k nahlédnutí již 8 dvojčísel časopisu
Minimus, která připravil J. Štembera).
Na závěr bych chtěl všechny požádat o včasné zasílání přesných informací o chystaných výstavách,
přednáškách, sympoziích apod. v roce 2018, aby mohly být s dostatečným předstihem vystaveny na
našich stránkách, tak jako tomu bylo v právě končící kaktusářské sezóně.
V Hulíně, dne 26. 9. 2017
ing. Zdeněk Podešva
webmaster cs-kaktusy.cz

Příloha č. 4 - Zpráva o kontrole hospodaření SČSPKS

Zpráva o provedené revizi účtů
Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů
Revize byla provedena dne 25. 8. 2017 v Brně
Revize byla zaměřena na stav vedení účtů v peněžním deníku a správnost všech
příjmových a zejména výdajových dokladů za uplynulý rok tj. od 30. 9. 2016.
Dle výpisů z účtu vedeného u Fio banky a peněžního deníku ke dni 31. 7. 2017 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 velmi pečlivě, čitelně a přehledně. Všechny položky jsou
řádné proúčtovány. Všechny výdaje jsou doloženy schválenými doklady, které jsou
podepsány místopředsedou Společnosti. Na tomto místě je potřebné opět vyzvednout kvalitní
práci hospodáře Ing. Stanislava Stuchlíka. Zásady hospodaření jsou dodržovány v souladu
s čl. IX stanov společnosti, včetně upřesnění na jejich výborech a valných hromadách.
V průběhu revize nebyly zjištěny žádné nedostatky. 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 velmi dobré úrovni, nebylo třeba
urgovat platby. Jediná připomínka je k vyplňování formuláře na objednávku časopisů, kde
některé organizace či kluby nevyplní řádnou adresu distributora a předsedy, což se může
negativně projevit v distribuci časopisu nebo v uvedení špatného jména a adresy předsedy
organizace v Přehledu předsedů v časopisu Kaktusy.
Stav hospodaření SCSPKS je v souladu s předloženou zprávou hospodáře pana Ing.
Stanislava Stuchlíka.
Stav hospodaření ke dni 31. 7. 2017:
na účtu v peněžním ústavu 346451,29
stav hotovosti v pokladně 41724,00
Revizoři účtů pracovali ve složení: Ing, Ivan Kubát
Ján Beliančin
Alexander Táslar
V Brně 25. 8. 2017

Příloha č. 5
Zpráva Archivu SČSPKS za období IX. 2016 – IX. 2017

-

Doplňování archivu SČSPKS materiály od klubů i jednotlivců probíhá průběžně, app. zařazeny
kresby kaktusů od dětí z kroužku ZŠ Buštěhrad - paní Holeyšovská (nyní ZŠ Hřebeč)

-

Kaktusářské plakáty – H.Gratias poskytl staré plakáty na kaktusářské výstavy a přednášky
(K.Kníže,1968), další materiály z Valných hromad a jednáních SČSPKS,díky…

-

Náklady archivu – poštovné za dotazníky, do konce roku max. za plastové obaly a několik pořadačů

-

KK Písek připravuje brožuru k výročí 50. let trvání klubu, budou poskytnuty informace

Na web SČSPKS umístěna další série písemností, tentokrát již zmiňované plakáty kaktusářských
výstav z let 1968 – 1994, poděkování p. Podešvovi

Objevena fotografie kaktusáře s jeho sbírkou na Podkarpatské Rusi, r. 1928 (článek do časopisu)
Zájezd 2016 – po akci Výstava 2014 budou rozeslány dotazníky ZÁJEZD 2016….
Časopis Kaktusy – možnost získání dalších odběratelů mezi bývalými členy, kteří dále kaktusaří, ale
nechtějí se sdružovat, dojíždět na schůze atd.
Jiří Vochozka, archivní sekce

Závěrečná poznámka k přílohám:
Adresář členů výboru, vydavatelské a redakční rady zůstává i po jednání výboru BEZE ZMĚN!

