
Klub kaktusářů Astrophytum Brno 
 

Členská přihláška 

 
Příjmení, jméno, titul:…………………………………………………………………………. 

 

Datum narození:……………………………………………………………………………….. 

 

Adresa:…………………………………………………………………………………………. 

 

Email:…………………………………………………………………………………………... 

 

Telefon:………………………………………………………………………………………… 

 

Povolání:……………………………………………………………………………………….. 

 

V…………………….       Dne……………………..           Podpis……………………. 

 

Vyplněnou přihlášku je možné odevzdat na kterékoliv členské schůzi některému z funkcionářů, nebo 

zašlete na adresu pokladníka: Jana Čechová, Hlína 135, 664 91, Ivančice, tel.: 606 819 287, mail: 

proch.jana@centrum.cz, případně poslat vyplněný formulář na emailovou adresu předsedy, 

místopředsedy, jednatele. 
 

Členský poplatek zaplaťte přímo na schůzi pokladníkovi nebo přiloženou složenkou. Při bezhotovostní 

platbě prvně kontaktujte pokladníka, kvůli přidělení variabilního symbolu. 
 

---------------------------------------------------------zde oddělte----------------------------------------------------------------- 

 

Vítejte v Klubu kaktusářů Astrophytum Brno, druhé nejstarší a druhé největší kaktusářské organizaci u nás. KK 

Astrophytum byl založen v roce 1924. Z jeho řad vzešlo mnoho významných kaktusářů. U příležitosti Vašeho 

vstupu do KK Astrophytum bychom Vás chtěli seznámit s aktivitami našeho klubu, na kterých máte možnost se 

jako jeho člen podílet: 

- Pravidelné členské schůze se konají každý měsíc, výjimkou jsou červenec a srpen (letní prázdniny) a říjen, 

kdy se koná sympózium. Náplní schůzí jsou především přednášky, jejich pravidelnou součástí je také 

tombola. 

- Říjnové sympózium je celodenní blok přednášek. 

- Klub zajišťuje distribuci časopisů KAKTUSY, který vychází 4x ročně společně se SPECIÁLY, a dále 

CACTACEAE etc. (slovenský časopis).  

- Provozujeme klubovou knihovnu, která obsahuje řadu cenných knih a časopisů s kaktusářskou tematikou, 

po dohodě s knihovníkem. 

- Jedenou za rok se koná výstava kaktusů a burza kaktusů, zúčastnit se může každý člen. 

- Jedenkrát za rok se pořádá autobusový zájezd do kaktusářských sbírek pro členy, kteří se aktivně podílí na 

výstavě. 

- O aktivitách KK Astrophytum stejně tak jako o řadě dalších kaktusářských zajímavostí informuje členy 

zpravodaj AZET. 

- Informace o činnosti klubu lze najít také na webových stránkách: www.astrophytum.cz. 

- Máte právo volit výbor a sám být do výboru volen. 

A Vaše povinnosti? Jen jediná: každý rok včas zaplatit členský příspěvek. 

Věříme, že činnost KK Astrophytum je natolik rozmanitá a zajímavá, že Vás zaujme a stanete se jeho aktivním 

členem. 

Přejeme Vám mnoho nových kaktusářských přátel a hodně radosti s kaktusy. 

 

      Výbor KK Astrophytum Brno 
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