na Hlíně, 15. ledna 2017
Zpráva o činnosti Klubu kaktusářů ASTROPHYTUM Brno, z. s. za rok 2016

Vážení přátelé,
stejně jako v minulých letech se vždy v únoru koná pravidelná výroční členská schůze Klubu
kaktusářů Astrophytum Brno, z. s. Je zde zhodnocena naše činnost za uplynulé období.
V minulém roce se uskutečnilo celkem 9 členských schůzí, které se konaly na akademické
půdě Masarykovy univerzity. Přednášeli čtyři mimobrněnští přednášející a zbývající tři
přednášky obstarali naši domácí členové Astrophyta.
Na únorové výroční schůzi se volné tribuny zúčastnilo šest našich členů. Hlavním bodem však
byly volby do vedení Astrophyta. Tentokrát proběhly velké změny. Odstoupili knihovník
Jaroslav Kašparovský, předseda Stanislav Stuchlík a člen revizní komise Jan Ziegrosser. Tímto
bych jim chtěl poděkovat za jejich obětavou práci, kterou pro Astrophytum vykonali. Do
nového výboru byli navrženi a zvoleni stávající členové a dva noví kandidáti a to, Pavel Novák
za revizní komisi a Jiří Kolařík.
Na nejbližší výborové schůzi 16. 2. 2016 byli zvoleni jednotliví funkcionáři, a to jmenovitě:
Radek Čech – jednatel, Jana Čechová – pokladník, Lubomír Hrubý – revizní komise, Karel
Kašpárek – distributor, Jiří Kolařík – místopředseda, Petr Metela – předseda, Pavel Novák –
revizní komise, Jiří Peňás – člen, Josef Polách – redaktor. Knihovna i archiv jsou ve správě
Stanislava Stuchlíka, který se stal čestným předsedou 1. 4. 2016, přesně po deseti letech od
zvolení Josefa Odehnala, který také jménem všech členů Standovi poděkoval za jeho
dlouholetou práci.
Nejdůležitější akcí je pravidelná výstava kaktusů a sukulentů tradičně v areálu Čtyřlístku
v Brně-Bystrci. Loňská výstava se konala v období 28. 5. až 5. 6. 2016. Celkem se jí zúčastnilo
celkem 40 vystavovatelů a bylo vystaveno 1441 květináčů, což je o 216 méně než loni. Na
celkovém průběhu se podílelo 38 členů a odpracovali dohromady 599 brigádnických hodin.
Aranžování výstavy zvládla na výbornou Jarka Životská s pomocníky.
Jako každý rok uspořádal výbor první sobotu v září pro členy, kteří se podíleli na realizaci
výstavy zájezd za kaktusy, tentokrát na Plzeňsko. Navštívili jsme celkem čtyři kaktusáře, a to
Miroslava Naxeru, Miroslava Hájka, Petra Česala a Michala Šulce. Jako vždy tento zájezd
výborně zorganizoval Petr Metela, i když se nemohl zúčastnit.
Dne 29. října 2016 se uskutečnilo sympozium v Brně - Líšni v kulturním centru. Na sympoziu
byly předneseny čtyři odborné přednášky, Josef Odehnal – USA, Milan Kůrka – Rod
Mediolobivia, Jan Gloser – Za sukulenty opět do jižní Afriky – východní Kapsko, Jiří Kolařík Bolivie. Celkem se zúčastnilo 79 kaktusářů, z toho z brněnské organizace 54.

V roce 2016 se výbor sešel celkem 13x. Na svých schůzích se výbor zabýval zajištěním
přednášek, výstavy, sympozia, vydáváním Azetu a řešil připomínky z řad vás, členů, loni i
volbou vedení Astrophyta.
Zpravodaj Azet v roce 2016 vyšel čtyřikrát. Díky redaktorovi Josefu Poláchovi má stále
kvalitní úroveň.
V roce 2016 mělo členské příspěvky zaplaceno 164 členů Astrophyta, z toho časopis z Prahy
odebírá 67 členů, na členské schůzi 52 členů, dohromady 119, a 45 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 1205
zařazených titulů.
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, kterou graficky připravil Mario
Snopka,
adresa
se
nezměnila,
www.astrophytum.cz.
Adresa
www.facebook.com/AstrophytumBrno, je také beze změny. Aktualizaci obou medií
obstarával Radek Čech, nyní Jiří Kolařík.
Loni 8. 10. 2016 se konala v Piešťanech valná hromada SČSPKS, z. s. Volební hlas za Brno měl
Radek Čech. Podrobnosti jsou na adrese www.cs-kaktusy.cz.
V prosinci jsme naplnili literu nového občanského zákoníku a provedli zápis našeho spolku,
předcházelo tomu schválení drobných změn ve stanovách.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří jste se podíleli na úspěšné činnosti našeho klubu.

Zprávu předkládá jednatel: Radek Čech

