Tisková zpráva
16. 4. 2014

6. ročník výstavy „kaktusů a sukulentů“
Výstava se koná v Památníku Lidice od 15. 5. do 18. 5. 2014
ve spolupráci s
ČZS - klubem kaktusářů Kladno a kaktusáři ZŠ Buštěhrad.
Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 15. května 2014 v 10:00 hodin
ve výstavní síni Pod Tribunou (naproti muzeu) v Památníku Lidice.
Program vernisáže výstavy:
10:00 - přivítání účastníků vernisáže ředitelem Památníku Lidice
10:05 - zahájení výstavy - odborné slovo: vedoucí kroužku mladých kaktusářů ZŠ v Buštěhradě
paní Anna Holeyšovská
10:15 - hudební doprovod: vystoupení žáků ze ZŠ Buštěhrad – školní družiny, dětského pěveckého souboru
„DUHA“, pod vedením paní učitelky Anny Holeyšovské
10:25 - prohlídka výstavy
Otevřeno denně 9:00 – 18:00 hod.
Výstava kaktusů a sukulentů
Motto: “Daruj někomu – i nepříteli – kvetoucí minusculus (Rebutia minuscula), a je ztracen.“ A. V. Frič
Výstava představí kaktusy a další sukulentní rostliny členů Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a
sukulentů Kladno. Součástí bude malá expozice dětí z kaktusářského kroužku ZŠ Buštěhrad.
Tradice pěstování kaktusů v naší zemi sahá až do doby, ve které žil slavný „lovec kaktusů“ A. V. Frič, ale také
známý oční lékař Dr. Thomayer a malíř J Seidl, který založil v roce 1922 „Spolek kaktusářů v ČR“.
Největší rozmach a vývoj kaktusářských organizací byl u nás zaznamenán od sedmdesátých let minulého století.
Postupně se otevřela cesta kaktusářství tak, aby se mohlo rozvíjet svobodně a podle své vůle. Na podzim v roce
1990 byla v Olomouci vytvořena celostátní organizace s názvem Společnost českých a slovenských pěstitelů
kaktusů a sukulentů. Za členy se v krátké době přihlásilo více než 80 organizací z celé republiky.
Byla mezi nimi také organizace z Kladna, jejíž členové na výstavě tradičně předvedou své špičkové sukulentní
rostliny z mnoha sbírek a umožní široké laické i odborné veřejnosti zajímavý pohled na tuto v mnoha směrech
ušlechtilou zábavu.
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