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Vladimír DundaJindřich Kobr 
– pětasedmdesátník

Kdo byl někdy v Novém Bydžově a pěstu-
je kaktusy, určitě se zastavil u přítele Kobra. 
Jeho malý dvorek a i poměrně malý skleník 
však skrývají mnoho překrásných rostlin. 

Lásku k přírodě a rostlinám získal již 
v mládí při toulkách přírodou v okolí Lom-
nice nad Popelkou, kde se 27. května 1935 
narodil. Již tady měl malou sbírku, která mu 
však v době studií na Zemědělské škole v Ji-
číně, zmrzla. Na škole získal znalosti o ge-
netice rostlin, které využívá při pěstování 
kaktusů a i jiných rostlin.

Do Nového Bydžova přišel po vojně, kde 
se oženil a mimo jiné se znovu začal věno-
vat kaktusům. Po čase se seznámil s něko-
lika nadšenci, kteří měli také zájem o tyto 
rostliny a začali společně podnikat výlety 
na motocyklech do blízkého i vzdálenějšího 
okolí. Navštěvovali sbírky přítele Rektoříka 
z Milovic, přítele Hanuše z Hradce Králové, 
přítele Jelínka z Liberce a především přítele 
Vojty z Pardubic. V roce 1962 založili tito 
přátelé kroužek kaktusářů a jeho jednate-
lem se na několik desítek let stává přítel 
Kobr. Do kroužku přichází stále více zájemců 
a v 70. letech má kroužek kolem 80 členů. 
Po několika letech za velkého úsilí a mnoha 
dopisech s rodinou Fričových se daří příteli 
Kobrovi získat souhlas rodiny a kroužek do-
stává do vínku název „Klub kaktusářů Al-
berto Vojtěcha Friče Nový Bydžov“. Klub 

pořádá mnoho zájezdů. Mezi nejzdařilejší 
patří zájezd do Jankendorfu k příteli Haude-
mu a do Erfurtu k příteli Haagemu. 

Mezi nejoblíbenější rostliny přítele Kobra 
patří rody Parodia, Astrophytum, Ariocarpus 
a Gymnocalycium. Nechybí ale ani zástupci 
mnoha jiných rodů. Zvláště u rodu Astro-
phytum se může pyšnit mnoha zajímavými 
kultivary. Kaktusáři jistě znají třížeberný kulti-
var Astrophytum myriostigma tzv. NOBYKO, 
nudální formy nejen asteriasů, různé formy 
superkabut a monstrózní A. capricorne. 

K vidění je i bělokvětý kultivar Matuca-
na madisoniorum cv. ’Šárka’ a ještě mnoho 
jiných zajímavých rostlin. Na dvorku pod 
pergolou s vínem jsou zavěšeny tilandsie 
a různé druhy orchidejí. Nechybí ani několik 
citrusových rostlin. Na stole před skleníkem 
je mnoho bizardních tvarů pachykaulních 
rostlin. Každý kousek místa je zde využit. 

Na závěr mně, Jindro, dovol, abych Ti 
jménem Klubu kaktusářů Alberto Vojtěcha 
Friče v Novém Bydžově a jménem svým 
poděkoval za dlouholetou práci v klubu 
a k Tvému životnímu jubileu popřál hlavně 
hodně zdraví, osobní spokojenosti a ještě 
mnoho krásných zážitků s kaktusy a přáteli 
kaktusáři.  

Za klub Kaktusářů A. V. Friče
v Novém Bydžově

Vladimír Dunda

Přítel Kobr mezi svými milovanými 

rostlinami
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