
Chcete spolu s námi tvořit noviny? Na této stránce uveřejňujeme vaše dopisy, zprávy ze zajímavých akcí, vaše vzkazy, po-
zvánky a poděkování, ale také úspěchy (houbaření, rybolov, pěstování). Kontaktujte nás!

Zahrádkáři se chystají na tradiční výstavu skalniček
Ostrov – Letošní májové svát-
ky, co se týče počasí v našem
kraji, se opravdu vydařily.
Nelze se tedy divit, že je za-
hrádkáři oslavili prací na
svých zahrádkách. Stejně tak
skalničkáři z klubu Erica
Nejdek. Nezvelebovali ale
pouze své zahrádky a skalky,
ale využili pěkné počasí i k
přípravě exponátů na výstavu
skalniček, která se již blíží.

Členové klubu Erica jsou
rozptýleni po celém kraji.
Centrem je sice Nejdecko, ale
nelze opomenout také Soko-
lovsko, Karlovy Vary, Ostrov
a Cheb, kde jsou více či méně
početné skupinky skalničká-
řů. My dnes navštívíme ně-
které členy v Ostrově.

Začneme u Jana Hudce.
Nejen dlouholetý skalničkář,
ale také kaktusář. Jan Hudec
začal původně pěstovat skal-
ničky na své předzahrádce.

Vytvořil pěknou skalku, do-
plněnou jezírkem. Nechybí
ani různé konifery, např.
krásně vzrostlý kultivar mod-
řínu – zvaný ,,Krejčí“, rodo-
dendrony a azalky. Tato za-
hrádka je pastvou pro oči ko-
lemjdoucích. Později mu ale
učarovaly kaktusy a sukulen-
ty, neboť jejich bizarní krásou
se můžete kochat po celý rok.
Pan Hudec si na kaktusech ce-
ní také toho, že není nutno při
péči o ně ,,ohýbat svůj hřbet“
jako na skalce, neboť rostou v
květináčích na parapetech.

Na letošní krutou zimu ne-
vzpomíná rád. Cibuloviny na
jaře nevykvetly nejlépe, lilie
částečně vymrzly, o okras-
ných javorech nemluvě. Nyní
se Jan Hudec připravuje peč-
livě na výstavu, kde mimo jiné
bude vystavovat i nádherné
lewisie.

O ulici dál přijdeme na za-

hrádku Věry Dontové. Kve-
toucí skalka, azalky, konifery.
Na terase stojí mísy s krásný-
mi, pestrobarevnými mušká-
ty. Mezi touto krásou se pyšně
prochází Laura, desetiletá
labradorka, která ví, že do ky-
tiček nesmí. Paní Dontová je
nejstarší členkou našeho klu-
bu. I přes pokročilý věk si stá-
le zachovává svůj šarm a zají-
má se o to, aby zahrádka ne-
ztratila nic ze svého lesku. Rá-
da ještě přiloží ruku k dílu. Ale
není na to sama. Ve své dceři
Věře Palivcové má zdatnou
pomocnici. Lásku k přírodě
dcera zřejmě zdědila po rodi-
čích, což se vždy nestává, a
mnoho nadšených zahrádká-
řů pak nemá nikoho, kdo by
pokračoval v započatém díle.
Ale u Dontů tohle nehrozí. Pa-
ní Věrka nejenže obhospoda-
řuje zahrádku, ale dala se po
letech i do uspořádání a dopl-
nění sbírky netřesků, jež byly
chloubou jejího otce, který byl
nejen skalničkářem, ale
zejména velmi uznávaným
kaktusářem v notosekci. Tím-
to počinem paní Věrka potěši-
la nejen maminku, ale jistě i
svého otce Karla Donta, který
již několik let sleduje vše z
kaktusářského nebe.

Na opačném konci Ostrova

je zahrádka Marie Müllerové.
Paní Maruška patří k velmi
pečlivým skalničkářkám. Její
zahrádka není sice velká, zato
skrývá množství velmi krás-
ných květin, i tzv. ,,špeků“.
Rozlehlé skalce dominuje ně-
kolik pěkných konifer. Ale i
tady se na některých z nich po-
depsal letošní mráz. Doufej-
me, že si s tím příroda poradí.
Samozřejmě nechybí jezírko,
obklopené kvetoucími skal-
ničkami.

Paní Maruška nemá jen
pěkně upravenou zahrádku,
ale rovněž věnuje velkou péči
úpravě výstavních exponátů,
které vždy patří k obdivova-
ným. A také po jejích výpěst-
cích se na výstavě jen zapráší.
Paní Müllerová po dlouhá léta
zvelebovala skalku se svým
manželem Zdeňkem, který již
bohužel není mezi námi. Tak
nyní hospodaří na zahrádce se

svým synem a občas přijde po-
moci i mladší generace, což je
jen dobře.

A když už jsme v Ostrově,
sluší se zmínit i o Olze Pošto-

vé Müllerové, velmi známé
skalničkářce. Jenže se pro-
vdala a odstěhovala. Nemohli
jsme uvěřit tomu, že zrovna
ona bude na stará kolena žít
bez zahrádky a skalniček, kte-
rým se věnovala celý život.
Nakonec ale víme, že se do Os-
trova vrací a hlavně že si za-
kládá novou zahrádku. Tak
tam půjdeme příště a možná i
k Oskaru Veselému, rovněž
dlouholetému skalničkáři,
kterého trápí zdravotní pro-
blémy.

Ty ovšem trápí i poměrně
velkou část našeho klubu,
prostě přiměřeně k věku.

Naše členská základna by
potřebovala omladit. Tak se
nebojte a přijďte mezi nás. Při-
hlásit se můžete třeba na le-
tošní výstavě, která se koná u
karlovarského Tesca od 18. do
22. května. Budeme se na vás
těšit. B. Bařtipánová

Výstava skalniček
Výstava skalniček, bonsají, kak-
tusů a sukulentů se koná od 18.
do 22. května. Otevřeno je od 9
do 18 hodin, v úterý 22. května
bude otevřeno jen do 12 hodin.
Vstupné 20 korun.

Marie Müllerová při úpravě výstavního exponátu.

Věra Dontová (vpravo) s dcerou Věrou Palivcovou pěstují krásné ci-
zokrajné muškáty.

Jan Hudec připravuje lewisie na výstavu.
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