Z Á P I S z jednání výboru SČS PKS v pátek 28. září 2018 v Chrudimi:
Přítomni: Beliančin, Berka, Běťák, Cigánek, Čech, Červinka, Gratias, Halama, Král, Kunte, Kůrka,
Metela, Michálková, Mikeš, Pavelka, Pavlíček, Stuchlík, Šebej, Vích a Zemko.
za archivářskou komisi Vochozka,
za revizní komisi: Táslar.
Přítomno celkem 21 + 2 = 23 podpisů na prezenční listině
Nepřítomni a omluveni: Podešva. Schůzi výboru zahájil př. Běťák. Před začátkem jednání připomenul
významná životní jubilea členů VR+ RR časopisu Kaktusy Předložený program jednání byl schválen
jednomyslně.
1. Zprávu o činnosti od poslední schůze výboru (29. 09. 2017) přednesl předseda př. Vích. Zpráva je
v plném znění na webu 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. Táslar. Komise při revizní kontrole neshledala žádné závady.
4. 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.
5. 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.
Stručnou zprávu o přípravách časopisu Kaktusy přednesl předseda RR př. Kunte. Číslo 4/2018 je v podstatě již
připravené, chybí jen některé zprávy do kuléru. Bylo nám oznámeno, že t. č. se tiskne 1650 kusů. Bylo
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navrženo, aby časopis KAKTUSY byl zveřejňován v elektronické formě na webu společnosti nejdříve
po uplynutí 5 let po tištěné publikaci, tedy např. v lednu 2019 bude možno zveřejnit soubory ročníku
2013. Způsob publikace již vydaného časopisu Kaktusy na webu bude posouzen z hlediska
ekonomických zájmů SČSPKS a bude v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
Byla projednána cena časopisu Kaktusy pro rok 2019 (př. Běťák): Cenu nemusíme měnit, může zůstat
na úrovni roku 2018, 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.
Př. Berka podal stručnou zprávu o stavu příprav Atlasu kaktusů – ročník 2018.
Výbor projednal návrh na ocenění Zlatý Alberto 2019. Pro v pořadí již 20. cenu byl navržen jediný
kandidát a jednomyslným hlasováním bylo rozhodnuto, že ocenění Zlatý Alberto 2019 bude uděleno
Jaroslavu Víchovi z KK Ostrava.
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 2019 budeme zároveň získávat nové předplatitele.
Schůze skončila v 19:10 hodin schválením následujícího

USNESENÍ:
1. Výbor SČS PKS bere na vědomí a schvaluje zprávy předsedy, pokladníka, revizní komise, archivní
sekce a správce webových stránek Společnosti.
2. Dále rovněž bere na vědomí zprávy př. Kunteho (RR časopisu K.) a př. Berky (vydávání Atlasu
kaktusů).
3. Výbor schvaluje návrh, aby předplatné časopisu na rok 2019 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.
10. Výbor ve spolupráci s KK Chrudim uděluje ocenění Zlatý Alberto 2019 Ing. Jaroslavu Víchovi z KK
Ostrava.
4. Výbor ukládá př. Víchovi učinit pokus o sestavení skupiny, která by pracovala jako „RR webu
Společnosti“
5. Výbor rozhodl, že bude vyrobeno 20 kusů plaket ZLATÝ ALBERTO za 15 000,- Kč a z této částky
uhradí polovinu

6. Příští schůze výboru Společnosti, bude v září 2019 opět v Chrudimi.
Zapsal: Jan Gratias, verifikoval: Jaroslav Vích

Příloha č. 1:
Zpráva o činnosti SČSPKS a výboru SČSPKS v roce 2018
Vážená kolegyně, vážení kolegové, členové výboru Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a
sukulentů, z.s.
Koncem letošního roku uplyne polovina funkčního období tohoto výboru. Tradičně se scházíme zde
v Chrudimi, abychom zrekapitulovali nejen činnost výboru, ale také celé Společnosti českých a slovenských
pěstitelů kaktusů a sukulentů z.s. za období, které uplynulo od minulé výborové schůze. Společnost je, podle
občanského zákona z r. 2012 (zákon č. 89/2012), zapsaným spolkem, který sdružuje lokální spolky a jim
podobná sdružení pěstitelů kaktusů a sukulentů. Výbor se schází 1x ročně protože z ekonomických a
organizačních důvodů není možné, aby se výbor Společnosti scházel vícekrát do roka. V mezidobí
zabezpečují ekonomický a organizační chod Společnosti předseda, pověřený místopředseda, jednatel a
hospodář.
I přes legislativní změny, které v poslední době výrazně ovlivňují a omezují naši zájmovou činnost, což se
především týká organizací s malým počtem členů, se nám podařilo zachovat principy na základě kterých,
byla SČSPKS založena. Připomínám, že naše Stanovy rozlišují dvojí typ členství:
•
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.) .
Členství ve SČSPKS se osvědčuje dohodou o členství, kterou uzavírají jednotliví, aktivní i sympatizující
členové, se SČSPKS. Bohužel, existuje stále ještě mnoho organizací, které dosud jednoduchou dohodu
neuzavřely. Dohody jsou ke stažení na stránkách SČSPKS.
Přestože jsme očekávali, že se nám podaří změny dotáhnout do stavu, který předpokládají naše Stanovy,
výsledek není valný. Řada funkcionářů na spolkové úrovni dává zcela nepokrytě najevo své znechucení nad
změnami zákonů, které sdružování pěstitelů kaktusů a sukulentů omezují. Nejen problematický občanský
zákon, ale také nabytí účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), je
dalším legislativním útokem na svobodu sdružování bezúhonných občanů, které zajímá pěstování
zajímavých rostlin. SČSPKS a spolky, které zastřešuje, nepředstavují pro stát a jeho orgány žádnou
ekonomickou zátěž nebo bezpečnostní riziko.
Na žádost o vysvětlení, kterou jsem podal jménem SČSPKS u Úřadu pro ochranu osobních údajů mi úřad
odpověděl v tom smyslu, že se na spolky vztahují stejná nařízení jako na jiné, svým charakterem,
zaměřením a ekonomickou silou, zcela odlišné organizace. S prvkem dobrovolnosti a soukromého zájmu v
dříve zmíněném Nařízení se vůbec nepočítá.
V posledních 10 letech se nám podařilo ustát vyhrocenou situaci s orgány ochrany přírody včetně
implementace Úmluvy CITES do české legislativy. Úspěšně jsme brojili proti nařízení vlády, které
zakazovalo pěstování rostlin s obsahem meskalinu. Dále se nám podařilo novelizovat vlastní stanovy tak, že
dopady zrušení sdružovacího zákona na strukturu SČSPKS nejsou likvidační. Doufám, že ustojíme
i omezení při zpracování osobních údajů.
V dohledné době musíme vyřešit vedení našich seznamů členů a další evidence. Úřad pro ochranu osobních
údajů považuje adresy, telefonní čísla a podobné údaje funkcionářů aktivních a sympatizujících členů
SČSPKS za údaje, které nelze bez souhlasu konkrétní fyzické osoby shromažďovat event. publikovat.
Obávám se, že seznam našich členů, v podobě zveřejněné v časopisu Kaktusy, byl na dlouho poslední. Bez
dokladovaného souhlasu se zpracováním a zveřejněním kontaktních údajů předsedů spolků (aktivní i
sympatizující členové), nejenže nebudeme moci zveřejňovat takový seznam, ale nebudeme ho moci ani
písemně vést. Že je to absurdní? Bohužel není. Zákonodárcům a Úřadu pro ochranu osobních údajů to
připadá úplně normální.

Jako každoročně připomínám, že členství ve výboru SČSPKS sice představuje navenek jistou prestižní
funkci, ale tato funkce je především funkcí pracovní. Členové výboru mají významnou funkci při kontaktu
mezi členy Společnosti, což jsou jednotlivé spolky, které v rámci svého mandátu zastupují a výborem
Společnosti, resp. jeho funkcionáři (předseda, jednatel, hospodář a pověřený místopředseda) kteří
zabezpečují organizační a ekonomické funkce Společnosti v mezidobí ročních schůzí. Musím konstatovat,
že se komunikace ve výboru SČSPKS zlepšila, ale kontakt mezi spolky a výborem není stále uspokojivý.
Stále pracujeme na dokončení nutných úkonů, kterými Společnost českých a slovenských pěstitelů kaktusů
a sukulentů prochází v souvislosti se změnami české legislativy. Nezájem funkcionářů spolků uzavřít
příslušnou dohodu nám to ztěžuje. Má-li SČSPKS fungovat v souladu se stanovami i v dalších letech, není
jiné cesty.
Již loni jsem naznačil, že prognóza, jaký bude vývoj česko-slovenského kaktusářství a sukulentářství v
dalších letech, je hodně nejistá. Pozvolný úbytek členů ve většině spolků je dlouhodobý. I když hledáme
způsoby, jak přitáhnout do našich spolků nové členy, výsledky jsou minimální. Pěstitelé se vytrácejí a sbírky
zanikají. Generace mladých pěstitelů kaktusů a sukulentů nám chybí. Ve spolcích jsme rádi,. najdou-li se
jedinci, které kaktusy a sukulenty opravdu zajímají. 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.
Bohužel se projevuje další, pro kaktusy nebezpečný důsledek zákazů a kriminalizace pěstitelů kaktusů. Tím
je hromadná hybridizace kaktusů ve sbírkách a pěstírnách a výroba rostlin, které by v přírodě nikdy nemohly
vzniknout. Hybridy se laikům dobře prodávají a dostávají se i do sbírek. V mnoha zemích se tak děje ve
velkém a mnoho sbírek se mění k nepoznání. Snad tradice česko–slovenského kaktusářství vytěsní tyto
trendy mimo naše sbírky.
V souladu s cíly, které obsahují naše Stanovy, trvale usilujeme o podchycení zájmu o kaktusy a sukulenty a
šíření nehybridizovaných rostlin ve sbírkách. Ač to může leckdo zpochybňovat, jsou v současnosti
soukromé sbírky téměř jedinou reálnou možností k zachování těchto pozoruhodných rostlin pro budoucnost.
S problémem příchodu nových členů do spolků úzce souvisí veřejná prezentace pěstování kaktusů a
sukulentů. Většinou se jedná pravidelné výstavy rostlin příp. jiné akce pro veřejnost s tématikou kaktusů a
sukulentů. Jsou spolky, které to s veřejností umí. Bohužel, v mnoha případech, si své zkušenosti nechávají
pro sebe. Přitom v kuléru časopisu je pro prezentaci úspěchu takových akcí dost místa. Říká se, že příklady
táhnou! Tak proč se dobrými nápady nepochlubit? Když jsem zmínil pořádání výstav, musím také uvést, že
výstavy jsou vždy významnou spolkovou akcí, při které pěstitelé ukazují, čeho dosáhli a co umí. Na
výstavách se můžeme přesvědčit jak vysoké úrovně naše kaktusářství a sukulentářství dosáhlo. Také, mezi
členy oblíbené cesty po sbírkách, významně naplňují náš spolkový život a přispívají k vzájemnému poznání,
výměně zkušeností a pomáhají k rozšiřování kvalitního rostlinného materiálu do sbírek.
V minulé roční zprávě jsem výbor informoval o záměru zlepšit komunikaci s veřejností prostřednictvím
webových stránek tím, že provedeme změny, které budou vycházet z potřeb SČSPKS a finančně nás
nezruinují.
Na těchto změnách se již nebude podílet náš dlouholetý člen a webmaster Ing. Zdeněk Podešva, který,
z důvodu časové a pracovní zaneprázdněnosti, rezignoval na funkci webmastera k 31. 12. 2018. Z tohoto
místa mu chci jménem SČSPKS poděkovat za dlouholetou a pro nás potřebnou práci. Zpráva o stavu
webových stránek za uplynulé období bude přednesena v jiném bodu programu. V současné době již
proběhla jednání k provozu stránek od 1. 1. 2019 a inovaci webových stránek, která proběhne
následně pod vedením Pavla Šíbala, kaktusáře a zkušeného programátora.
Ani inovované stránky nám nevyřeší to podstatné: pravidelnou aktualizaci webu. Již loni jsem ve zprávě
uvedl, že na web přispívá minimum členů, většinou jen redaktor, archivní sekce a předseda. Proto jsem
navrhnul zřízení redakční rady pro web. Nevím, zda je to reálné. Iniciativa ze strany členů výboru nebo

vydavatelské
a redakční rady není téměř žádná. Máme málo zpráv ze spolků a pro spolky. Jen pro úplnost informací
musím sdělit, že redaktor J. Štembera digitalizoval (flip) pro inovované webové stránky časopis Kaktusy,
ročníky 1994 – 2000. Publikace těchto ročníků na internetu umožní mnohem lépe využít v loni vydaný
speciál č. 3 – Index článků a vyobrazení, zveřejněných v časopise Kaktusy v letech 1994 – 2016.
Rovněž nejsme spokojeni s nízkým nákladem časopisu Kaktusy. Těší nás však fakt, že máme nové autory.
Každý z nich vnáší do obsahu časopisu svůj pohled a své zkušenosti. Ohlasy jsou pozitivní. Opětovně
musím konstatovat, že 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.
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 dva speciály. Čtvrté číslo je prakticky připravené do tisku. Je škoda, že nemáme v zásobě další
zpracovaná témata, která by bylo možno jako speciální čísla vydat. V příštím roce sice máme nějaká témata
přislíbena, ale pokud je nemá k dispozici redakce, jsou to jen plány. V současnosti zabezpečují distribuci
časopisu a s tím spojené financování tisku a distribuce, většinou jednatel SČSPKS Ing. Běťák a hospodář
SČSPKS Ing. Stuchlík.
Bez problémů se podařilo převzetí a další vydávání Atlasu kaktusů a to především zásluhou Ing. Luboše
Berky, který se velmi dobře zhostil práce šéfredaktora. Atlas vychází pravidelně s velmi dobrým obsahem.
V této souvislosti musím také kladně hodnotit význam a přínos našeho stánku na chrudimské burze. Daří se
nám zde získat nové předplatitele a prodat přebytky časopisu a Atlasu. Za tuto práci chci především
poděkovat dvěma ženám, Evě Cigánkové a Janě Michálkové, které, za přispění dalších členů výboru,
Františka Cigánka a Mgr. Jana Gratiase zajišťují provoz stánku.
K problematice a zhodnocení letošního ročníku časopisu Kaktusy a Atlasu kaktusů budou v průběhu
dnešního zasedání výboru Společnosti informovat předseda redakční rady a šéfredaktor Ing. Libor Kunte,
PhD., předseda vydavatelské rady Ing. Ivan Běťák a šéfredaktor Atlasu Ing. Berka
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, v zastoupení omluveného Ing.
Kubáta, př. Táslar.
Společnost má, podle posledních údajů zveřejněných ve 3. čísle časopisu Kaktusy 2018, 67 členů v Česku a
11 na Slovensku. Obávám se, podle posledních zpráv, že z některých spolků v Česku zůstalo jen jméno
(Karlovy Vary). Již jsem uvedl, že komunikace se členy SČSPKS není úplně ideální a bych byl rád, aby se
regionální zástupci spolků ve výboru Společnosti se více zapojili do zprostředkování informací mezi spolky
a výborem SČSPKS.
Relativně dobře nám fungují specializované sekce, jako jsou gymnofilové, notofilové, sukulentáři a pěstitelé
mrazuvzdorných kaktusů. Jejich setkání jsou mezi kaktusářskou veřejností populární a specializované
přednášky jsou zdrojem mnoha nových informací. Mezi pěstiteli jsou oblíbeny akce, při kterých se scházejí
pěstitelé, aby diskutovali nejen nad rostlinami ale i nad kaktusářsko-sukulentářskými problémy. Cestovatelé
zajišťují přednáškové bloky a dají se zde sehnat nové sbírkové přírůstky. Pravidelně jmenuji spolky v Praze,
Chrudimi, Brně, Dvoru Králové n. L., Plzni, Ostravě a Frýdku Místku, na Slovensku pak v Trnavě a
Piešťanech. Všem organizátorům patří dík. Kontakt se svými členy udržují některé spolky prostřednictvím
jimi vydávaných tiskovin. Mám informace, že se to jsou spolky Praha, Plzeň, Brno, Ostrava a Zvolen.
V uplynulém období tradičně dobře pracovala archivní sekce, která zaznamenává spolkové události a
činnost Společnosti a také pátrá po dokumentech o kaktusářském a sukulentářském dění v minulosti Zpráva
o činnosti této sekce bude přednesena samostatně jejím předsedou př. Jiřím Vochozkou. Poděkování patří
všem členům archivní sekce.
V uplynulém období jsme naplňovali všechny hlavní cíle naší SČSPKS. Čekají nás ještě dva roky našeho
mandátu. Měli bychom pokračovat v naší práci a zlepšovat to, co se zlepšit dá. Na poslední rok našeho
mandátu připadají dvě významná výročí: 30 výročí vzniku Společnosti českých a slovenských pěstitelů
kaktusů a sukulentů a 55 výročí vzniku časopisu Kaktusy. V následném období bychom měli přemýšlet, jak
tato výročí oslavit.
Opětovně bych připomněl, že je důležité 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.
Za dobrou práci v uplynulém období děkuji všem funkcionářům místních organizací, vydavatelské a
redakční radě i členům výboru Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů.
Poděkování výboru a redakční rady patří také předsedovi chrudimského spolku př. Karlu Pavlíčkovi za
zajištění prostor pro dnešní jednání vydavatelské a redakční rady a výboru SČSPKS.
V Chrudimi, dne 28. 9. 2018
Ing. Jaroslav Vích
předseda Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů
Následují další přílohy!
Příloha č. 2:
Zpráva o hospodaření SČSPKS
Příjmy
příspěvky
ostatní
inzerce
Atlas
příjmy celkem

Kč
614 925,71
2 043,15 222,125 882,44
758 073,15

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

Kč
343 437,45 760,145 663,82
31 678,25 220,2 820,9 908,14 070,114 492,12
733 048,94

Stav BÚ k 31. 12. 2017
171 831,16 Kč a10,- €
Stav pokladny k 31. 12. 2017
13 976,Hospodaření SČSPKS v roce 2017 skončilo přebytkem 25 024,21 Kč, i když byl vydán třetí Speciál (Index). Jeho
vydání bylo financováno z přebytku z roku 2016, kdy nebyl vydán druhý Speciál, navíc jsme měli z Rakouska
v roce 2017 dvě platby za německé Speciály.
Stav hospodaření ke dni 31. 8. 2018:
na účtu v peněžním ústavu bylo 270 041,31 Kč; stav hotovosti v pokladně byl 4075,00 Kč.
V Brně dne 31. 8. 2018
Stanislav Stuchlík
hospodář SČSPKS

Příloha č. 3:
Zpráva o webových stránkách SČSPKS za rok 2018
Společnost českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů provozuje webové stránky již 20 let, od
ledna 2001 s vlastní doménou cs-kaktusy.cz. Naše stránky jsou poměrně hojně navštěvovány, od jejich

uvedení bylo zaznamenáno již přes 400000 návštěvníků (ke dni 26. 9. 2018 to bylo 418 886). Za poslední
rok bylo zaznamenáno 28316 přístupů, což je oproti minulému roku mírný nárůst o 6 %.
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 98
podstránek 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 53 různých akcí (o 3více než v roce 2017), z toho bylo 11 sympozií a různých setkání s přednáškami
a 42 výstav kaktusů a ostatních sukulentů.
Na našem webu je prezentována i Archivní sekce SČSPKS, 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 XII. díl historických
materiálů věnovaný pozvánkám na výroční členské schůze kaktusářských organizací.
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 byly
v této rubrice publikovány 4 příspěvky, které také vyšly v časopise Kaktusy 2018, č. 2. (př. Josef Odehnal –
80 let, Stanislav Stuchlík – 75 let, Josef Tománek – 90 let a Vítězslav Vlk – 60 let).
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 10 dvojčísel časopisu
Minimus, která připravil J. Štembera).
K 31. 12. 2018, po dvaceti letech, končím ve funkci správce webových stránek Společnosti. Mým
nástupcem bude Pavel Šibal z Kyjova, se kterým jsem v kontaktu.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří mi pomáhali naplňovat obsah našeho webu, především pak
Jirkovi Štemberovi za podklady k jednotlivým číslům časopisu Kaktusy, a také Jiřímu Vochozkovi za
historické materiály pro stránky Archivní sekce.
V Hulíně, dne 26. 9. 2018
ing. Zdeněk Podešva
webmaster cs-kaktusy.cz

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

