na Hlíně, 15. ledna 2016
Zpráva o činnosti Klubu kaktusářů ASTROPHYTUM za rok 2015

Vážení přátelé,
stejně jako v minulých letech se vždy v únoru koná pravidelná výroční členská schůze Klubu
kaktusářů Astrophytum Brno. Je zde zhodnocena naše činnost za uplynulé období.
Náš klub vycházel ve své činnosti z plánu práce, který byl schválen výroční členskou schůzí
v únoru 2015.
Jedna z hlavních našich činností bylo zajištění členských schůzí. V minulém roce se
uskutečnilo celkem 10 schůzí a konaly se na akademické půdě Masarykovy univerzity.
Pravidelnými body programu byly zprávy funkcionářů a slosování vstupenek. Poté vždy
následovala odborná přednáška.
V minulém roce přednášel jeden zástupce ze Slovenska, jeden z Polska, mimobrněnští
přednášející byli dva a zbývajících šest přednášek obstarali naši domácí členové Astrophyta.
Je třeba podotknout, že jedna přednáška byla mimořádná.
Na únorové výroční schůzi se volné tribuny zúčastnilo pět našich členů. Marek Najvar a
Tomáš Kulhánek ukončili činnost ve vedení Astrophyta.
Velmi důležitým bodem našeho plánu je pravidelná výstava kaktusů i sukulentů. Tato výstava
je pravidelně realizována v areálu Čtyřlístku v Brně-Bystrci. Loňská výstava se konala
v období 30. 5. až 7. 6. 2015. Celkem se jí zúčastnilo celkem 41 vystavovatelů a bylo
vystaveno 1657 květináčů. Na celkovém průběhu se podílelo 50 členů a odpracovali
dohromady 845 brigádnických hodin. Aranžování výstavy zvládla na výbornou Jarka Životská
s pomocníky. Poděkování patří všem, kteří přispěli jakýmkoliv dílem k naší výstavě.
Jako každý rok uspořádal výbor první sobotu v září pro členy, kteří se podíleli na realizaci
výstavy zájezd za kaktusy, tentokrát do východních Čech. Navštívili jsme celkem čtyři
kaktusáře, a to Kokoru, Mička, Grunda a Dubna. Jako vždy tento zájezd výborně zorganizoval
Petr Metela.
Dne 17. října se uskutečnilo sympozium v Brně - Líšni na radnici. Na sympoziu byly
předneseny čtyři odborné přednášky od domácích členů Astrophyta, jmenovitě Jiří Kolařík:
Peru - země retardérů, Jaroslav Záhora: Mexiko a rod Stenocactus, Jan Gloser: Za sukulenty
do Jižní Afriky, Stanislav Stuchlík: Kaktusy podle abecedy. Celkem se zúčastnilo 79 kaktusářů,
z toho z brněnské organizace 54.
V roce 2015 se výbor sešel celkem 13x. Na svých schůzích se výbor zabýval zajištěním
přednášek, výstavy, sympozia, vydáváním Azetu a řešil připomínky z řad vás, členů.

Zpravodaj Azet v roce 2015 vyšel čtyřikrát. Díky redaktorovi Josefu Poláchovi má stále
kvalitní úroveň. Bylo by dobré, kdybychom my, členové, více přispívali do zpravodaje a tím
obohacovali jeho obsah.
V roce 2015 mělo členské příspěvky zaplaceno 164 členů Astrophyta, z toho časopis z Prahy
odebírá 64 členů, na členské schůzi 60 členů, dohromady 124, a 40 členů je bez časopisu.
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 1193
zařazených titulů. 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 Čech jsou členy
vydavatelské a redakční rady časopisu Kaktusy.
Během roku proběhla změna designu webových stránek, adresa se nezměnila. Adresa
www.facebook.com/AstrophytumBrno, je také beze změny. Aktualizaci obou medií
obstarává Radek Čech.
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.

Zprávu předkládá jednatel: Radek Čech

