Zpráva o činnosti Klubu kaktusářů ASTROPHYTUM za rok 2011

Vážení přátelé,
stejně jako v minulých letech se vždy v únoru koná výroční členská schůze Klubu kaktusářů
Astrophytum Brno. Je zde zhodnocena naše činnost za uplynulý rok.
Náš klub vycházel ve své činnosti v roce 2011 z plánu práce, který byl schválen výroční
členskou schůzí v únoru 2011.
Jedna z hlavních našich činností bylo zajištění členských schůzí. V minulém roce se
uskutečnilo celkem devět schůzí a konaly se na akademické půdě Masarykovy univerzity.
Pravidelnými body programu byly zprávy funkcionářů a tombola. Výherci tomboly získávali
kaktusy, semena i literaturu. Poté vždy následovala odborná přednáška s prezentací obrázků
jak z nalezišť kaktusů i sukulentů, tak i z domácích sbírek.
V minulém roce přednášeli dva zástupci ze Slovenska, dva z jiných českých organizací a čtyři
přednášky obstarali naši domácí členové Astrophyta. Na únorové schůzi, po přednesení zpráv,
následovala volná tribuna. Tribuny se zúčastnili čtyři naši členové.
Rozhodně není zanedbatelná ani společenská stránka našich schůzí, i tato úloha k nim patří.
Členové se zde mohou setkat a podiskutovat o svých problémech a úspěších v pěstování a
sjednat případné návštěvy svých sbírek.
Velmi důležitým bodem našeho plánu je pravidelná výstava kaktusů i sukulentů. Tato výstava
je řadu let realizována v areálu Čtyřlístku v Brně-Bystrci. Loňská výstava se konala v období
28. 5. až 5. 6. 2011. Oproti předešlému roku jsme měli prodejní část výstavy oddělenou.
Myslím, že spojení výstavy a prodeje, je lepší model.
Výstavy se zúčastnilo celkem 42 vystavovatelů. Na přípravě výstavy, jejím průběhu i na
konečné likvidaci se podílelo 47 členů Astrophyta a odpracovali celkem 860 brigádnických
hodin. Aranžování výstavy se zhostili na výbornou naši členové pod vedením Honzy Harašty
a Jarky Životské. Poděkování patří všem, kdo se jakkoliv zasloužili o zdárný průběh výstavy.
Podle ohlasů našich členů i návštěvníků byla loňská výstava opět velmi zdařilá.
Jako každý rok uspořádal výbor pro členy, kteří se podíleli na realizaci výstavy, začátkem září
zájezd za kaktusy. Tentokrát jsme zavítali do rakouské Vídně, kde jsme měli možnost
shlédnout dvě sbírky (Ernst Baugartner, Walter Rausch). Poté jsme se přesunuli na jižní
Moravu, kde jsme stihli navštívit 5 sbírek (Jan Marek, Miroslav Sochůrek, Petr Myškeřík, Jan
Kochman a Petr Gajda). Jako vždy tento zájezd výborně zorganizoval Petr Metela.
V měsíci říjnu se uskutečnilo Sympozium tentokrát pro nás v nových prostorech na radnici
v Brně - Líšni. Na Sympozium byly předneseny čtyři velmi kvalitní přednášky. Jedna
přednáška slovenského pěstitele, dvě přednášky českých kaktusářů a jedna přednáška našeho
člena. Sympozium splnilo očekávání, zúčastnilo se ho 63 členů Astrophyta, 25 zástupců
z jiných organizací a 8 hostů.
V roce 2010 se výbor sešel celkem 12x. Na svých schůzích se výbor zabýval zajištěním
přednášek, výstavy, sympozia, vydáváním Azetu a řešil připomínky z řad našich členů.

Zpravodaj Azet v roce 2011 vyšel čtyřikrát. Díky redaktorovi Josefu Poláchovi má stále
kvalitní úroveň. Bylo by vhodné, abychom my, členové více přispívali do zpravodaje a tím
obohacovali jeho obsah.
Archiv Astrophyta je uložen u Petra Metely. Nezpracované materiály si převzal Stanislav
Stuchlík, který bude zajišťovat jejich průběžně zpracovávání.
Naše knihovna je průběžně doplňována o nové publikace a má k dnešnímu dni 1095
zařazených titulů a dalších 15 čeká na zaevidování. Je škoda, že z řad členů je o zápůjčku
literatury velmi malý zájem. O knihovnu, která je uložena v bytě předsedy, se stará Radek
Čech.
Naši tři členové – Stuchlík, Metela a nově Čech - jsou zastoupeni ve vedení „Společnosti
českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů“. Dva členové - Stuchlík a Odehnal jsou
členy v redakční radě časopisu Kaktusy.
Během roku jsou průběžně aktualizovány naše stránky na webu, za to děkujeme jejímu
správci – Zdeňku Koláčkovi.
Pomáháme při práci s mládeží – např. výstava kaktusů v městské knihovně Velká Bíteš.
Organizoval p. Josef Polách a náš spolek dodal propagační materiály.
Při hodnocení naší činnosti v uplynulém roce tak, jak nám ukládal plán práce, mohu
konstatovat, že výbor všechny dané úkoly splnil bezezbytku. Za to si zaslouží poděkování jak
všichni členové výboru, tak hlavně vy členové, kteří jste se podíleli na úspěšné činnosti
našeho klubu.

Na Hlíně 4. února 2011
Zprávu předkládá: Radek Čech

