
Zpráva o činnosti Klubu kaktusářů ASTROPHYTUM za rok 2012 

 

 

 

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 z plánu práce, který byl schválen výroční členskou schůzí 

v únoru 2012.  

 

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 přednášel jeden zástupce z Německa a všechny ostatní přednášky obstarali 

naši domácí členové Astrophyta. Za pozornost stojí, že proběhlo pět předpřednášek. První 

přenáška byla zcela bez fotografií a zúčastnilo se jí téměř celé plénum. Na první i poslední 

přednášce proběhl kviz s cenou pro vítěze. 

 

Na únorové výroční schůzi, po přednesení zpráv, proběhli volby do výboru Astrophyta. 

Revizní komise a výbor byl obměněn třemi členy a to Lubomír Hrubý, Jaroslav Kašparovský 

a Jan Ziegrosser. Výbor opustil ze zdravotních důvodů Vlastimil Man a Jiří Pavlík, chtěl bych 

jim tímto ještě jednou poděkovat za jejich činnost. Volné tribuny se zúčastnilo pět našich 

členů. 

 

 

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 

26. 5. až 3. 6. 2012. Myslím, že se osvědčilo spojení výstavy a prodeje. Výstavy se zúčastnilo 

celkem 42 vystavovatelů. Na přípravě výstavy, jejím průběhu i na konečné likvidaci se 

podílelo 50 členů Astrophyta a odpracovali celkem 848,5 brigádnických hodin. Aranžování 

výstavy zvládl na výbornou Jaroslav Kašparovský. Poděkování patří všem, kteří přispěli 

jakýmkoliv dílem k naší výstavě. Jak už se stalo tradicí, návštěvníci naší výstavu hodnotili 

opět velmi kladně. 

 

Jako každý rok uspořádal výbor pro členy, kteří se podíleli na realizaci výstavy, začátkem září 

zájezd za kaktusy. Loni jsme navštívili Maďarsko, sbírku Csaby Kádára v Györu, potom jsme 

se zúčastnili výstavy kaktusů v Budapešti v botanické zahradě. Závěr našeho výletu jsme 

zakončili na jižním Slovensku u nám dobře známého Ladislava Fábiána v Dvorech nad 

Žitavou.  Jako vždy tento zájezd výborně zorganizoval Petr Metela. 

 



V měsíci říjnu se uskutečnilo sympozium v Brně - Líšni. Na poslední chvíli jsme se 

dozvěděli, že nebudeme moci využít radniční prostory díky volbám. Naštěstí nám vedení 

městské části pomohlo zajistit nedaleký kulturní dům. Na sympoziu byly předneseny čtyři 

velmi kvalitní přednášky. Jedna přednáška byla od německé přenášející a ostatní od našich 

členů. Poděkování patří i Jiřímu Kolaříkovi za perfektní překlad. Sympozium splnilo 

očekávání, zúčastnilo se ho 60 členů Astrophyta, 24 zástupců z jiných organizací a 4 hosté. 

 

V roce 2012 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 2012 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 postupně zpracovává 

Stanislav Stuchlík.  

 

Naše knihovna je průběžně doplňována o nové publikace a má k dnešnímu dni 1128 

zařazených titulů. Je škoda, že z řad členů je o zápůjčku literatury velmi malý zájem. O 

knihovnu, která je uložena v bytě předsedy, se vzorně stará Jaroslav Kašparovský. 

 

Naši tři členové – Stuchlík, Metela a 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. Od minulého roku máme také Facebook stránky, které založil 

Vladislav Čech, i ony jsou průběžně aktualizovány. 

 

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, 13. ledna 2013 

 

 

Zprávu předkládá:  Radek Čech 

 


