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Zápis z valné hromady konané 28.03.2009 v Praze 

 

Dne 28.03.2009 se v době konání Mezinárodního sympozia v Praze uskutečnila valná hromada 

Sekce pěstitelů sukulentů se sídlem v Praze (dále jen SPS).  

 

Valné hromady se zúčastnili: 

Mgr. Jan Gratias, Jana Michálková, Radmila Matulová, Jaroslav Ullmann, Tomáš Bíma, Jiří Maule 

a Miroslav Valachovič 

 

Valná hromada zvolila nový výbor SPS ve složení: 

Miroslav Valachovič – předseda a koordinátor  

Jana Michálková - místopředsedkyně pro Slovensko, propagace v příslušném regionu 

Adolf Tomandl - místopředseda pro Moravu, propagace v příslušném regionu 

Radmila Matulová - místopředsedkyně pro Čechy, propagace v příslušném regionu, příprava článků 

pro Adenium 

Jaroslav Ullmann - pokladník 

Jiří Maule - evidence členů, přihlášky 

Josef Skála - webmaster 

Tomáš Bíma - administrátor  fóra SPS 

Jakub Jilemický - komunikace se zahraničím 

 

Valná hromada rozhodla o zřízení nových webových stránek s přístupem zápisu pro všechny členy 

výboru. Stávající webové stránky budou zachovány do konce roku 2009. 

 

Valná hromada rozhodla, že ročenka Adenium bude vycházet ve větším formátu, stejném jako je 

formát časopisů Kaktusy a Cactaceae. V letošním roce vyjde jedno rozšířené číslo v nové podobě. 

Tisk ročenky zajistí Jiří Štembera. 

 

Valná hromada rozhodla o nových disponentech bankovního účtu SPS, vedeném u České 

spořitelny, a.s. Novými disponenty jsou Jaroslav Ullmann, pokladník SPS a Miroslav Valachovič, 

předseda SPS. Oba jmenovaní členové výboru zajistí v co nejkratším termínu výměnu podpisového 

vzoru. 

 

Mgr. Jan Gratias předal ověřenou kopii Stanov SPS, registraci SPS na Statistickém úřadu 

předsedovi Miroslavu Valachovičovi a pokladníkovi Jaroslavu Ullmannovi. Razítko SPS převzal 

nový předseda Miroslav Valachovič. 

 

Valná hromada rozhodla o větší propagaci SPS v časopisech Kaktusy a Cactaceae, na webových 

stránkách SPS a dalších významných webových stránkách se zaměřením na sukulentní rostliny. 

Miroslav Valachovič je pověřen informovat všechny předsedy spolků a klubů sdružených pod 

Společností českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů o pokračování SPS, složení 

nového výboru a záměrech SPS. 
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Valná hromada rozhodla, že distributorem ročenky Adenium pro Slovenskou republiku se stává 

místopředsedkyně pro Slovensko Jana Michálková. 

 

Valná hromada pověřila člena výboru Jiřího Mauleho přepracovat systém evidence a registrace 

členů SPS a předplatitelů ročenky Adenium. 

 

Valná hromada pověřila nový výbor SPS k provedení revize Stanov SPS a v případě nové podoby 

Stanov provést jejich přeregistraci na Ministerstvu vnitra ČR. 

 

Valná hromada poděkovala dosavadnímu předsedovi Mgr. Janu Gratiasovi za jeho dlouholetou 

obětavou práci ve prospěch SPS a reprezentace SPS během jeho dvacetiletého působení ve funkci 

předsedy SPS. 

 

 

 

Zápis provedl dne 28.03.2009 Miroslav Valachovič 


