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SPECIÁL - 25 LET VÝSTAV VE ČTYŘLÍSTKU

25 let
V ÝSTAV VE ČT YŘLÍSTKU

25 LET SPOLUPRÁCE
KK ASTROPHYTUM BRNO – ČTYŘLÍSTEK ZAHRADNÍ CENTRUM
Když v roce 1994 začala oprava skleníků Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty MU,
bylo nutné hledat nové prostory pro naše výstavy kaktusů. Jedno z řešení bylo možnost výstav ve Čtyřlístku. Výbor na tuto variantu přistoupil, ale rozhodování nebylo jednoduché
– děláme dobře nebo neděláme dobře? Číslo v nadpisu zřetelně ukazuje, že tehdy výbor rozhodl správně, dvacet pět let spolupráce je toho opravdu jasným důkazem. Zpočátku bylo
nutné nastavit pravidla hry, ale dnes už jsou výstavy zcela rutinní záležitostí. Aby tomu tak
bylo, bylo nutné získat podporu vedení Čtyřlístku, což se podařilo. Ředitel a současně majitel Čtyřlístku Pavel Kutílek nám nevšedním způsobem vycházel a vychází neustále vstříc,
spolupráce je zcela perfektní. Potřebujete něco ze sortimentu Čtyřlístku k aranžování své
výstavy? Poslužte si. Potřebujete poradit? Rád poradím. Za takovýto přístup můžeme p. řediteli Kutílkovi opravdu jenom poděkovat a přát si spolupráci na této úrovni i do dalších let.
Ale současně musíme poděkovat i všem zaměstnancům Čtyřlístku, kteří nám také ochotně
vycházejí vstříc: Čtyřlístku – děkujeme!
Petr Metela, Stanislav Stuchlík

Členové výboru KK Astrophytum (2019)
Horní řada zleva: Lubomír Hrubý, Jiří Peňás, Pavel Novák, Radek Čech, Stanislav Stuchlík,
Jana Čechová
Dolní řada zleva: Roman Bukáček, Petr Metela, Karel Kašpárek, Josef Polách, Jiří Kolařík

Všem autorům obrázků děkujeme – jejich dohledání není jednoduché, proto nejsou uvedeni.
Pokud poznají své obrázky, může je těšit pomyšlení, že jejich dílo posloužilo dobré věci.
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27. 5.–4. 6.

1995

Poprvé byla výstava uspořádána v prostorách Čtyřlístku, protože dosavadní místo konání
výstav Astrophyta – Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty – procházelo rekonstrukcí
včetně skleníků, ve kterém byly pořádány dřívější výstavy. Její příprava byla fyzicky namáhavá, bylo nutno nachystat stupňovitá těžká betonová koryta a navézt tuny písku.
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1996

1. 6.–9. 6.

Při výstavě pomáhalo celkem 63 členů, celkem bylo odpracováno 671 brigádnických hodin
jak při instalaci výstavy tak při službách během výstavy.
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31. 5.–8. 6.

1997

Opět došlo k fyzicky namáhavé instalaci betonových koryt a navážení množství písku.
Centrální expozice byla věnována rodu Mammillaria. Příjem ze vstupného: 30 250 Kč, příjem
z prodeje rostlin: 13 774 Kč, příjem z prodeje literatury a tiskovin: 5 502 Kč.
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1998

30. 5.–7. 6.

Proběhla diskuse, zda se vrátit s výstavou zpět do Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty, nebo zůstat ve Čtyřlístku. Zvítězil názor o pořádání dalších výstav ve Čtyřlístku. Výstavy
se zúčastnilo 38 vystavovatelů, kteří vystavovali 1623 exponátů. Poprvé byla také pořádána
ve Čtyřlístku burza kaktusů (souběžně s burzou skalniček), která měla pomoci při propagaci
výstavy kaktusů.
6 | AZET SPECIÁL 1/2019

22. 5.–30. 6.

1999

Bylo vystaveno 1548 rostlin, vystavovatelů bylo 38. Na brigádách bylo odpracováno 319 hodin. V průběhu výstavy byla provedena anketa mezi návštěvníky, která měla zjistit, jakým
způsobem se návštěvníci dozvěděli o výstavě – nejvíce návštěvníků chodí pravidelně na výstavy a její termín sledují sami. Platících návštěvníků bylo 1196 dospělých a 773 důchodců
a dětí. Aranžmá výstavy navrhl P. Kutílek (majitel Čtyřlístku).
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2000

20. 5.–28. 5.

Posunutí výstavy časově poněkud dopředu se vyplatilo, protože v pozdějším termínu přišla
tropická vedra. Aranžmá navrhl opět P. Kutílek. Rostliny byly na zemi uspořádány ve tvaru dvou nepravidelných ostrovů v písku. Celkem bylo vystaveno 1728 kaktusů, přišlo 1593
návštěvníků.
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26. 5.–3. 6.

2001

Kaktusy byly aranžovány na stolech po jejich obvodu a bez vkládané keramiky, kamenů
nebo dlažebních kostek: Bylo málo rostlin, musely se dodatečně dovážet. Uprostřed skleníku
byla volná plocha, na které byla imitace kavárny s ﬁgurami majícími kaktusy místo hlavy.
Došlo ke vloupání a odcizení dvanácti kaktusů, především rodu Lophophora, i když byl areál
střežen hlídací službou.
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2002

25. 5.–2. 6.

Na parapetech byly jen rostliny, kameny a písek. V prostoru uprostřed skleníku byly aranžovány kaktusy na velkých travertinových kamenech tak, jak by to asi mělo vypadat v přírodě.
Dialog: „Hledám hodně vytrněné kaktusy.“ „V paneláku se vám ale budou redukovat trny.“
„To nevadí, mám kočku, která mi ožírá kytky, a tak se snad do kaktusů nepustí.“
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24. 5.–1. 6.

2003

Jako ústřední téma bylo zvoleno osídlování Ameriky lidmi bílé rasy, jak o tom svědčilo množství šípů, tváře indiánů na stěnách skleníku a indiánské teepee na trávníku před vstupem
na výstavu. Jako centrální upoutávka byl ve skleníku instalován dřevěný povoz aranžovaný
opět ve stylu osídlování amerického západu.
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2004

22. 5.–30. 5.

Aranžmá se vyznačovalo ruinami aztéckých hradeb, které byly stylově osázeny mexickými
kaktusy. Parapety byly umístěny po stranách těchto ruin. Brigádníků při přípravě a likvidaci bylo 38, výstavu navštívilo asi 1650 návštěvníků.
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21. 5.–29. 5.

2005

Výstava byla naposledy v prostorách, na které jsme byli zvyklí, protože skleník se měl na
podzim bourat, aby na jeho místě vzniklo nákupní středisko (Penny Market). Byly využity parapety tak jako při minulé výstavě, navíc i některé dekorace. Výstava tak byla mnohem méně
pracná než tomu bývalo dříve, kdy se musely navážet hromady materiálu (písek, kameny).
Průčelí bylo vytvořeno z prefabrikovaných zahradních tvárnic.
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2006

20. 5.–28. 5.

Výstava kaktusů byla v jednom skleníku, prodejní rostliny byly ve druhém (menším) skleníku. Návštěvníci, kteří chtěli pouze nakoupit kaktusy, nemuseli jít na výstavu a platit vstupné. Ve větším skleníku o ploše více než 100 m2 bylo vystaveno 1950 rostlin od 45 pěstitelů.
Příprava expozice trvala čtyři dny a podílelo se na ní 50 kaktusářů.
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26. 5.–3. 6.

2007

V rámci zkvalitnění organizační práce při přípravě výstavy došlo k přesnému rozdělení úkolů mezi jednotlivými členy výboru při zajišťování bezproblémové přípravy a chodu výstavy.
Bylo také rozhodnuto o tom, že prodejci kaktusů, kteří se nezúčastní přípravy výstavy nebo
nebudou mít služby, budou Astrophytu odvádět z prodaných rostlin 5 % navíc.
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2008

24. 5.–1. 6.

Zahajovací řeč předsedy Astrophyta S. Stuchlíka byla tentokrát nikoli v próze, ale veršovaná. Přípravy výstavy, její likvidace a služeb během výstavy se zúčastnilo 45 brigádníků.
Návštěvní kniha: „Špicovej pokladník!!!“.
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30. 5.–7. 6.

2009

Příprava výstavy začala netradičně pytlováním keramzitu, který byl použit jako aranžovací
materiál. Bylo nutné zpevnit parapety. Před výstavou došlo k dohodě s reklamní agenturou
SNIP & CO, která zařadila naši výstavu do doprovodného programu brněnské přehlídky ohňostrojů Ignis Brunensis. Návštěvní kniha: „Výstava úžasná, kaktusy nádherné, šarmantní
a nesmírně hodní pánové, co víc jsem si mohla přát?☺“ Markéta.
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2010

29. 5.–6. 6.

Poprvé byla vyhlášena soutěž o nejlepší obrázek kaktusů, který bude použit na propagační
plakát k výstavě kaktusů. Protože výstava rostlin byla umístěna do stejných prostor jako
v roce 2009 a rovněž záměr jejího provedení byl obdobný, brigády začaly netradičně až
v úterý namísto pondělí. Bylo nutno opět spojit výstavní a prodejní část výstavy. Počasí
na pátečním zahájení vyšlo: „Pán Bůh vás, pichloni, má rád, jak vidět.“ (P. Kutílek při zahájení)
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28. 5.–5. 6.

2011

Bylo nutno opět napytlovat keramzit, který byl uschován pro použití v dalších letech.
Při instalaci kaktusů hrozil parapet sesutím, bylo nutno zpevnit jeho konstrukci. Opět došlo k oddělení výstavního a prodejního prostoru. U reklamní společnosti SNIP & CO byl
objednán banner, nedopatřením byly vyrobeny dva, Astrophytum je získalo za cenu jednoho.
V době výstavy zemřel neočekávaně V. Talián, jednatel Astrophyta.
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2012

26. 5.–3. 6.

Došlo ke spojení výstavního a prodejního prostoru. Výstavu navštívila regionální televize
BTV, která natočené záběry odvysílala v rámci pořadu Vlna z Brna. Jako novinka byla instalována velkoplošná fotograﬁe A. V. Friče – uplynulo 130 let od jeho narození.
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25. 5.–2. 6.

2013

Byl změněn termín dovozu rostlin, aby aranžéři měli lepší možnost a více času vše v pořádku naaranžovat. Při aranžování rostlin došlo ke zborcení nedostatečně pevného parapetu.
Díky rychlému zásahu přítomných brigádníků se naštěstí nic vážného nestalo a parapet
se podařilo uvést do provozuschopného stavu. Předseda S. Stuchlík dostal při zahájení obraz
J. Záhory (Notocactus herteri) k jeho sedmdesátinám.
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2014

31. 5.–8. 6.

Byly vytvořeny velké informační plakáty s obrázky světadílů, ve kterých rostou kaktusy
a další sukulenty, stejně tak jako plakáty o historii a současnosti Astrophyta. Výraznou
novinkou byl rovněž velkoplošný čelní plakát zobrazující scenerii z domoviny kaktusů.
45 brigádníků odpracovalo celkem 823,5 hodiny. Návštěvní kniha: „Ó to je krása. Kaktusi
nemaj chybu (Ríša, 11 let).“
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30. 5.–7. 6.

2015

O velice milé zpestření výstavy se postaraly děti z mateřské školy Skřivánek z Bystrce, které
nakreslily kaktusy podle svých představ. Na boční stěně skleníku byly kromě výkresů dětí
vystaveny také velké fotograﬁe kaktusů. Návštěvní kniha: „Výstava je naprosto super, kam se
hrabe Praha. Moc se mi tu líbilo (Viktor – Rakovník).“
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2016

28. 5.–5. 6.

Samostatnou expozicí bylo vzpomenuto nedožitých devadesáti let Josefa Moučky. 40 vystavovatelů vystavovalo celkem 1441 květináčů s kaktusy a jinými sukulenty, 38 členů pomohlo
brigádnicky, když odpracovali celkem 599 hodin.
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27. 5.–4. 6.

2017

Děti z bystrcké mateřské školy Skřivánek tentokrát kromě výkresů přinesly na výstavu také
své keramické výtvory – misky a trpaslíky s dlouhými nosy. Celkem bylo 39 vystavovatelů,
kteří vystavovali 1301 květináčů. Při přípravě výstavy a její likvidaci bylo odpracováno 298
hodin, na službách během výstavy 235 hodin (25 členů).
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2018

26. 5.–3. 6.

Novinkou byly velkoformátové obrázky kaktusářských krajin zavěšené nad parapety. Další
novinkou byly polystyrenové „kameny“, které pomohly oživit aranžmá. Finančně byla výstava nejúspěšnější v celé historii výstav. Kazem byla odcizení dvou kusů echinocereusů.
Návštěvní kniha: „Moc jsemi líbila výstava a to je můj kaktus (Davídek Zezula – připojena kresba
kaktusu).“
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1. 6.–9. 6.

2019

Poněkud pozdější termín výstavy oproti jiným letům byl důvodem k obavám některých kaktusářů, že už nebudou mít v tuto dobu kaktusy v květu. Nakonec to nebylo příliš znát. Příprava výstavy byla bez problémů, každý věděl, co má dělat, a tak vše proběhlo velmi rychle.
Celkem vystavovalo 39 vystavovatelů, nádob s kaktusy bylo 1202 – kaktusů bylo více, protože
někdy jich bylo v miskách zasazeno několik.
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Pavel Kutílek, majitel zahradního centra Čtyřlístek

Josef Odehnal
Pavel Kutílek

Pavel Kutílek
Stanislav Stuchlík

Pavel Kutílek
Petr Metela

AZET - zpravodaj Klubu kaktusářů Astrophytum Brno
Adresa redakce: info@grafikatisk.com
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