
na Hlíně, 15. ledna 2018 
 

Zpráva o činnosti Klubu kaktusářů ASTROPHYTUM Brno, z. s. za rok 2017 
 
Vážení přátelé, 
předkládám zprávu o činnosti za období 2017. 
 
V minulém roce se uskutečnilo celkem 9 členských schůzí, které se konaly na akademické 
půdě Masarykovy univerzity. Přednášeli dva domácí přednášející a ostatní byli mimobrněnští. 
Na únorové výroční schůzi se volné tribuny zúčastnilo pět našich členů.  
 
Nejdůležitější akcí byla výstava kaktusů a sukulentů v areálu Čtyřlístku v Brně-Bystrci, kterou 
navštívilo 1165 návštěvníků. Loňská výstava se konala v období 27. 5. až 4. 6. 2017. Celkem 
se jí zúčastnilo celkem 39 vystavovatelů a bylo vystaveno 1301 květináčů, což je o 140 méně 
než loni. Služeb se zúčastnilo 25 členů a odsloužili 235 hodin a na brigádách bylo 39 členů a 

odpracovali 298 hodin. Aranžování se opět ujala 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 Olomoucko. Navštívili jsme pět sbírek, a to Michala 
Rece, Zdeňka Járu, Františka Šímu, Rostislava Kryštofka a Vladimíra Hanáka.  
 
Dne 28. října 2017 se uskutečnilo sympozium v Brně - Líšni v kulturním centru. Na sympoziu 
byly předneseny čtyři odborné přednášky, Igor Dráb – USA, Mário Snopka – Peru, Eduard 
Chvosta – Omán, Libor Kunte - Kuba. Celkem se zúčastnilo 89 kaktusářů, z toho z brněnské 
organizace 63. Opět nás potěšili návštěvou přátelé z Polska. 
 
V roce 2017 se výbor sešel celkem 13x. Zpravodaj Azet v roce 2017 vyšel pouze třikrát. Snad 
se to už nebude opakovat a bude vycházet pravidelně. 
 
V roce 2017 mělo členské příspěvky zaplaceno 159 členů Astrophyta, z toho časopis z Prahy 
odebírá 60 členů, na členské schůzi 52 členů, dohromady 112, a 47 členů je bez časopisu. 
 
Archiv Astrophyta je uložen u Petra Metely a knihovna, která je průběžně doplňována o nové 
publikace a má k dnešnímu dni 1211 zařazených titulů, je umístěna u Stanislava Stuchlíka.  
 
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. 
 
Adresa webu je www.astrophytum.cz a Facebooku www.facebook.com/AstrophytumBrno.  
 
 
Závěrem bych chtěl poděkovat vám všem, kteří jste přispěli jakkoliv k činnosti našeho klubu. 
 
Zprávu předkládá jednatel:  Radek Čech 

http://www.facebook.com/AstrophytumBrno

