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Snímek na titulní straně
Mützelův obrázek nainstalovaný panem Prescherem z Německé spolkové repu-
bliky, který bude vyměněn 13. června 2009 za původní, celkově zrekonstruovaný 
obrázek.

Za pomníčky v nejdivočejších 

končinách Jizerských hor
Výprava se koná v sobotu 26. září 2009 za účasti členů občanského sdružení 

Drobné památky severních Čech. Sraz všech účastníků je v Hraběticích u zvo-
ničky asi v 9:00 hodin. Trasa výpravy: Karlov - zázračný pramen a památky 
na rodinu Amlerových, josefodolská přehrada, tabulka Věry Splítkové, obrázek 
sv. Huberta, Jägerův pomník, Černá hora – pomník na místě smrti Hanse 
Simona, Bílá smrt v sedle Holubníku, U ztraceného Pánaboha, rudé hvězdy 
v Černém potoce, Hütterův kříž, Richterova cesta – Richterův kříž, Preißlerův 
kříž, Schmidt-Gustelův kříž, Augstenův pomník, kříž Aničky Richterové, Bílý 
Potok. Chůze asi 22 kilometrů.

Odjezd vlakem do Liberce z České Lípy v 6:09 hodin, z Frýdlantu v 6:50 hodin, 
z Tanvaldu v 7:03 hodin. Z Liberce pak autobusem  do Hrabětic v 8:15 hodin, 
z Jablonce autobusem MHD linkou č. 1 v 8:15 hodin s přestupem v Janově na 
linku č.6. Správnost odjezdů autobusů si raději předem ověřte.

Výpravu povede Jiří Šourek

Pomník Franze von Panze
Na přelomu roku 2004/2005 byla Komitétem 1866 vypracována pro 

Magistrát města Liberce projektová dokumentace a žádost o státní dotaci 
z rozpočtu Ministerstva obrany České republiky na opravu pomníků obětem 
prusko-rakouské války v roce 1866, které se nacházejí na katastru města. 
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Magistrát však se svojí žádostí neuspěl z důvodu, že neměl v okamžiku podání 
žádosti vypořádány své závazky vůči státu z minulých období. V Liberci nastal 
opět setrvalý a neuspokojivý stav. Nejohroženější památka severních Čech, 
pomník rakouského majora Franze von Panze, se tak v roce 2005 nedočkala 
a ani v roce 2006 se pravděpodobně nedočká nutné opravy. Bohužel tato 
zpráva ohledně libereckých pomníků nebyla poslední. Nějaký domácí kutil 
zvýraznil na pomníku, který na památku zemřelých v libereckých lazaretech 
nechal postavit Veteránský a Střelecký spolek, písmo černou barvou i přesto, že 
litery byly původně pozlaceny. Pomník opravil do současného stavu Komitét pro 
udržování památek z války v roce 1866. 

Nedaleko odtud, v obci Dlouhý Most před kostelem, je rovněž nově opravený 
pomník obětem války z roku 1866.

Z materiálů Komitétu pro udržování památek z války v roce 1866 čerpal 
a pro Patron zpracoval: Hynek Farský
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Perex:

Jizerské hory jsou posety pomníčky, já k nim stavím jeden internetový. Jistě 
bude navštíven a mnozí milovníci Jizerských hor si spolu se mnou vzpomenou.

Ne každá událost, či smrt horala, má svůj pomníček
Moji prarodiče koupili po válce chalupu v Jizerských horách. Při výběru 

nemovitosti měli šťastnou ruku. Tradiční dřevěné stavení stojí na krásném místě 
v kopcích nad sklářským městečkem, rozkládajícím se v údolí říčky Kamenice. 
Tady jsme se sourozenci pod bdělým dohledem babičky prožili větší část letních 
i zimních prázdnin, ať už dole u řeky, na obrovském balvanu pod chalupou, nebo 
v lesích protkaných skalami. Některé chvíle tady prožité byly šťastné, jiné třeba 
poznamenané smutkem, jak už to v dětství chodí. Bez ohledu na to, vzpomínám 
dnes na všechny ty okamžiky s velkou nostalgií.      

Později, to už jsem studovala na vysoké škole, vzala jsem do idylických míst 
svých dětských let  spolužáka ze školy. Upřímně řečeno, kromě toho, že to 
byl spolužák, tak to byl hlavně kluk, se kterým jsem chodila. Řečeno dnešním 
slovníkem „přítel“.    

Do Jizerek jsme prvně dorazili za slunečného říjnového dne, krajina zářící 
podzimními okrovými barvami nás oba nadchla a tak není divu, že jsme si pobyt 
o nějaký ten den prodloužili. Po první společné návštěvě jsme se sem spolu 
vraceli tak často, jak jen to bylo možné, strávili jsme tady mimo jiné později také 
svatební cestu. 

Nejraději jsme na chalupě pobývali v období mimo sezónu, kdy jsme bez 
jakýchkoliv výčitek vynechávali školu a celé dny, často i přes plesnivé pochmurné 
počasí, jsme courali po horách. Večery jsme trávili ve společnosti skláře Rudyho 
a hajného, shodou okolností také Rudyho, v malé hospůdce, kterou jejímu majiteli 
povolily úřady v nadějných letech šedesátých znovuotevřít v jeho chalupě na 
vrcholu příkré stráně, nedaleko od nás. Rekreanti dávno odjeli do pohodlných  
městských bytů a my jsme „U Nygrýna“, jinak téhle zapadlé horské hospůdce 
nikdo neřekl, popíjeli s místními pravidelnými návštěvníky pivo a vedli řeči. 
Rozcházeli jsme se až pozdě v noci do svých chalup, porůznu rozhozených po 
stráních a zamlženou krajinou nás ještě z dáli doprovázely vzdalující se hlasy.  

Sklář Rudy bydlel blízko hospůdky. Z domova brzy ráno odcházel dolů do 
místní sklárny, kde vyráběl popelníky, mističky na kompoty a dalších užitné 
předměty. Mimo to uměl i jiné, daleko poetičtější věci. Mistrně třeba foukal 
roztodivné předměty z roztaveného skla; dodnes schováváme dutou rybu, kterou 
nám vlastnoručně vyrobil. 

V zimě, když cesta vedoucí od jeho domu do města byla zavátá sněhem, jezdil 
dolů do práce na saních. Lehl si na ně na břicho a seskočil až dole na náměstí. 
Tímhle způsobem absolvoval i svou poslední cestu do sklárny. Mrtvého Rudyho, 
kterého cestou postihl srdeční infarkt, sundali dole ze saní jeho kolegové.
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„U Nygrýna“ jsme na zemřelého kamaráda s hajným Rudym často vzpomínali, 
ale život šel dál a my zbylí jsme se stejně jako předtím rozcházeli pozdě v noci ke 
svým dřevěným chalupám a cestou zněly naše hlasy přes údolí. 

Potom jsme ve škole oba, já i  ten kluk, „co jsme spolu chodili“, skládali 
státnice a nedalo se nic dělat, Jizerky musely počkat. Ještě obhajoba diplomky 
a konečně jsme v Praze na Florenci netrpělivě čekali u stanoviště autobusu na 
Jablonec. Do chalupy jsme dorazili už za tmy, batohy letěly na zem a hned do 
hospůdky, na tu není nikdy pozdě. U stolu vedle litinových kamen, kde hajný 
Rudy měl už své vysezené místo, bylo prázdno. To snad není možné, ten tady 
přece bývá každý večer! 

Pan Nygrýn zdlouhavě točil pivo, postavil ho před nás, ale pořád nějak otálel 
s vysvětlením. Ještě musel přiložit, pak ještě udělat to a ono a pak si konečně 
k nám přisedl na místo hajného. „Rudy byl poslední dobou dost divnej, začal 
věřit na mimozemšťany, bál se, že po něm jdou.  Sem vždycky došel ještě za 
světla, když jsem zavřel hospodu, musel jsem ho doprovodit domů, takový měl 
strach z těch marťanů, nebo z koho vlastně. Pak už se sem bál chodit i za světla, 
les zanedbával, posílal jsem ho k doktorovi, ale on za žádnou cenu nechtěl. 
Že prej náš obvoďák je s nima taky spřaženej. Taková blbost, ale nedal si to 
vymluvit.“ 

Nygrýn rukou setřel loužičku piva na stole před sebou. „Pohřeb měl minulej 
pátek, našli ho utopenýho v mělký vodní nádrži, co z ní šel náhon do tý bejvalý 
brusírny skla na potoce. Prý sebevražda ze zoufalství. Jo, tak už to v životě 
chodí, byl doma sám, Máňa, od něj utekla už dávno s nějakým chlapem z kraje. 
No nic, dáte si ještě jedno?“ 

Dali jsme si ten večer ještě jedno a pak další; cestou domů jsme oba mlčeli, 
tiché bez jediného hlásku byly i protější stráně. 

Zanedlouho, v sedmdesátých letech, přestala fungovat i sama hospůdka. 
Pana Nygrýna znárodnili podruhé; opakovalo se to, co hospodského potkalo už 
jednou, v padesátých letech. Tentokrát definitivně rezignoval a ze šarmantního 
společníka se stal podivínský samotář. Po jeho smrti chalupa zpustla a okolí 
zarostlo lopuchem. 

My dva jsme se vzali, začali jsme chodit do práce, narodila se nám dcera 
a stejně bychom už neměli čas vysedávat v hospůdce vysoko v horách. Potom 
přišla sametová revoluce. Jednoho dne přijel buldozer a Nygrýnovu chalupu 
srovnal se zemí. Příští léto už na jejím místě stál nový hotel s restaurací, který 
dostal jméno Nebe. Občas jsme s rodinou, nebo s přáteli, restauraci vyhlášenou 
dobrým jídlem navštěvovali. Hotel ovšem ničím nepřipomínal rázovitou horskou 
hospodu a my už jsme nebyli mladí, rozevlátí studenti, kteří chodili za školu 
a vedli při pivu rozšafné řeči s místními. Stali se z nás usedlí,  možná trochu 
nudní lidé, dobře si vědomí svých povinností.

Před několika lety jsme s manželem, dcerou a jejím přítelem slavili v Nebi 
mé kulaté narozeniny. Bylo nám tam dobře, hovězí Chatebrian nemělo chybu, 
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…tak už je to dvacet let!
Nechce se tomu uvěřit, ale je to již celých 

dvacet let od smrti našeho přítele, znalce Jizer-
ských hor a v mnohých ohledech i našeho rád-

ce, pana Emila Nováka. Rádce myšleno v tom 
slova smyslu, že bez jeho rad, podkladů a zna-

lostí o historii a památkách Jizerských hor, by 
mnozí z nás měli o hodně těžší začátky svého 
(a později našeho společného) koníčku – drob-

né památky Jizerských hor. Sluší se tedy vzpo-

menout přítele alespoň jednou do roka, v den 
jeho tragické smrti, kterým byl 13. duben 1989. 
Turisté, horolezci, příslušníci rodiny Nováko-

vých a znalci Jiz.hor se za nádherného sluneč-

ného počasí sešli v počtu cca 20 lidí v 9:15 hod. 
na nádraží v Bílém Potoku – a šlo se!

Cestou jsme navštívili dva kříže smrti Áchy-

ma Šipla a vyslechli si historii této tragické 

víno bylo vynikající a tak nezůstalo jen u původně plánovaného oběda, ale 
zdrželi jsme se i na večeři. Když jsme se už za tmy vraceli v té nejlepší náladě 
do naší chalupy, najednou jsem to uslyšela. Ozvěnu volání Rudyho skláře 
a Rudyho hajného z protilehlých kopců. Mimoděk jsem se zastavila, ohlédla 
se a s povzdechem nad krátkým připomenutím minulosti, jsem pokračovala 
v cestě za ostatními.

http://www.marcela-matejkova-story.estranky.cz/
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události. Dále pokračujeme lesní pěšinou na 
tur.cestu vedoucí z Bílého Potoka na Hubertku, 
z níž později odbočujeme k pomníčku Heinricha 
Hermanna, kde si účastníci vyslechli celý pří-
běh sestavený z dobových materiálů. Jen kou-

sek odtud je chata Hubertka (představte si, že ji 
před několika dny vykradli). Nicméně ve chvíli, 
kdy jsme dorazili očekáváni dalšími účastníky, 
je vše opět připraveno k občerstvení žíznivých 
a hladových poutníků. Toho s chutí využíváme. 
Někteří dokumentují Křížový buk a navštěvují 
sluncem prohřáté Kočičí kameny (mimochodem 
kdysi se nazývaly „Seehundfelsen“ čili Tulení 
kameny). Odtud stoupáme k Buku Anděla stráž-
ného a cestou nám pamětník vypráví o historii 
sáňkařské dráhy, vedoucí kdysi v těchto mís-
tech. Krátká zastávka u Buku Anděla strážného 
se vzpomínkou na těžkou a nebezpečnou práci 
svážečů dřeva.

Jen o kousek dál vznáším dotaz zda někdo 
chce navštívit skálu Bastilu nacházející se ve sva-

hu nad námi v komplexu Francouzských kamenů. 
Část účastníků zájem má – co naplat – jde se. Po 
chvíli je slyšet již jen těžké oddechování do sněhu 
se bořících lidí! Na staré svážné cestě i v mlazině 
je ještě dost sněhu. Nevzdáváme to a odměnou je 
nám posezení na prosluněných skalách – u bájné 
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Bastily. Odtud zamíříme ke skále Francouzská 
čapka, projdeme skalní bránou, kolem Napo-

leona, nezbytná skalní prolézačka plná buko-

vého listí a jsme na silnici u Pramene hraběn-

ky Märie. Účastníci se dozvídají o původu této 
památky a jdeme na Tišinu, kde čeká část lidí, 
kteří si tuto pasáž Francouzských skal „odpus-
tili“. Nutno dodat, že ti, kteří ji absolvovali, byli 
nadšeni! Ještě před Tišinou se ochlazujeme ve 
sněhu, který zde pokrývá celou šíři silnice.

Kousek za Tišinou sestupujeme směrem 
k Věži Grálu. Již z dálky vidíme horolezce na 
skále. Naše výprava jde k místu, kde je umís-
těna pamětní deska Emila Nováka (obr.>>>). 
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Usedáme, sluníčko hřeje a jeden z vnuků Emila 
Nováka cituje z bohatých zážitků dědy. Nechá-

vá pak kolovat kroniku z roku 1947 s prvním 
zápisem ze dne 13. 9. – jak jinak o lezení na 
Věž Grálu! Povídáme si o zážitcích, které býva-

ly součástí chvil strávených s naším společným 
přítelem u jehož památky jsme se sešli. Inu, vše 
pěkné jednou končí (slibujeme si, že za rok se 
zase sejdeme) a zvedáme se. 

V tuto chvíli musím zmínit přítomnost příte-

le horolezce (a jak později zjišťujeme i vtipálka) 
Vládi Hanzla. Ten oznamuje, že „je vysoký stav 
vody na Hájeném potoce a nelze jej přebrodit 
pokud nechceme riskovat plavbu do Předlán-

ců“. Ale zná prý zkratku, která nás po chvilce 
dovede na pohodlnou cestu – stačí prý „seběh-

nout“ kolem skály Achimovky! Telegraficky: 
padáme, kloužeme, přelézáme stromy, skály 
a na slíbenou „pohodlnou cestu“ se dostáváme 
ve chvíli blížící se totální rezignaci. Nohy se nám 
v tom svahu kroutily - jak větve buku na obrázku 
(obr. >>>). Čekáme na ostatní a jen tiše dou-

fáme, že všichni ve zdraví dorazí. Když se tak 
stalo, shodujeme se, že to bylo bezvadné - nic-
méně bylo toho dost! Teď už máme jediný cíl: 
Bártlovu boudu. 
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Už za chvilku si dáváme dnes určitě zasloužené pivečko a každý na co má 
chuť. Kolují dobové fotografie pamětníka Wernera Krauseho, Emilova vnuka 
Ronalda, vyprávění doplňuje vzpomínkami na společné známé paní Eva Novot-
ná. Účastníci vzpomínkové akce postupně odcházejí na vlak a rozjíždějí se do 
svých domovů. V Bártlovce zůstávají jen ti „skalní“ a jestli je pan hostinský 
nevyhnal, možná, že tam sedí dodnes… 

Text a foto: Herbert Endler

Kříž Františka Pavlise
Poslední výprava Františka P. do Jizerských hor/rok 2003.

I tak by bylo možné nazvat výlet konaný 1. 5. 2003 spolkem Patron. Měli 
jsme namířeno do oblasti Červených skal a dál směrem k Svinskému čelu (Před-

ní Divočák). Sraz byl na Hemrichu a odtud se šlo po Viničné až k odbočce staré 
cesty vedoucí k Červeným skalám.

U Červených skal na nás čekal pan František Pavlis (dále jen pan František), 
který se sem od Hausmanky vydal před námi. Poseděli jsme na padlém smrku 
u skal a radili se co dál (chtěli jsme se pokusit objevit zaniklou loveckou stezku 
směřující odtud mezi Přední a Zadní Divočák).

Pan František pokuřoval a popíjel své pivečko načež prohlásil, že se mu do 
této akce moc nechce, ale ještě popřemýšlí. Půjde se podívat na Kozla a Kozlí 
jehlu (pro nezasvěcené: to jsou horolezecky přístupné skály), nu a potom trochu 
pocourá kolem a když tak se vrátí domů. To nás nepřekvapilo, protože občas 
takhle z našich akcí odcházel, aby na nás potom čekal dole v údolí v hospůdce. 

My ostatní jsme vytvořili jakousi rojnici a jali se ve svahu hledat již zmiňova-

nou stezku. Kdo zná tuto oblast lépe, dovede si představit v jakém terénu jsme 
se pohybovali! Balvany a škvíry mezi nimi – nebezpečné pasti na nohy, statné 
buky (občas povalené větrem), mladé bukové porosty drásající oděv, občas mok-

řina…
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…sem tam jsem na sebe houkli ve smyslu: „našel jsi stezku“? Odpověď na 
99,9% zněla: „kdepak, ani náhodou, jsem rád že jsem si nezlomil hnáty“! Nu jak 
říkám, pěkný terén i akce samotná.

Ale vraťme se zpátky k panu Františkovi, i když toho už není moc co dodat: 
Naposledy jsem jej zahlédl nějakých 15-20m od sebe kus za Kozlem jak se 
pohybuje v tomto náročném terénu severního svahu Poledníku. A pak…

1)…pak již jen telefonát paní 
Pavlisové kolegovi zda s námi na 
výletu nebyl její manžel – nevrátil 
se totiž domů! Následuje hlášení 
Policii, HS, několikadenní pátrá-

ní těchto složek i s naší účastí až 
11. května je v 9:35 hodin členem 
HS nalezeno tělo pana Františka, 
ležící mezi dvěma skalami s ruk-

sakem na zádech. Druhý den (tedy 
12. května) je na místo dán provi-
zorní dřevěný kříž a 2. září je zde 
členy spolku Patron umístěn kříž 
nový, který je každoročně cílem 
naší vzpomínky na přítele a kama-

ráda Františka Pavlise. 

Po stopách Františka Pavlise
- rok 2009

Ráno 1. května v 8:04 jsem 
přijel vlakem z Bílého Potoka do 
Oldřichova v Hájích a odtud jdu 
na Hemrich – Viničnou cestu. 
Zastavuji se u pomníčku Effenber-
gera, Patzelta, pozdravím Golema, 
vzpomenu smrti pana Hausmanna 
a odbočím na cestu k Červeným 
skalám. Cestou vychutnávám krá-

su a divokost tohoto zachovalého 
koutu našich hor. Nad Červenými 
skalami si sednu na padlý smrk, kde 
jsem v roce 2003 seděl s panem 
Františkem a zavzpomínám. Dále 
se odtud snažím jít stejnou cestou, 
jakou zřejmě šel pan František při 
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své poslední pouti horami. Jdu tedy ke Kozlovi 
a Kozlí jehle a pak po vrstevnici směrem k sedlu 
Předního a Zadního Divočáku. Strašný terén, 
vzpomenu si, jak jsem si v roce 2003 říkal, že 
sem už tedy nepolezu - a jsem tady zase! Kro-

mě námahy v tomhle náročném terénu není teď 
o čem psát. Až ve chvíli kdy překračuji první 
vyschlý potůček (strouhu) zpozorním – byl to již 
ten první potůček zakreslený v mapě? Za chvíli 
vím, že nebyl. Terén mi nabízí jít stále trochu 
nepatrně šikmo vzhůru – a vida – potůček! Tak 
to je ten první z mapy – vpravo je trochu smíše-

ný porost (buk, smrk) – nu jasně: Tady musí být 
ukrytá lovecká chata, kterou měl pro její skry-

tou polohu moc rád pan František. 
To jsem se tedy dostal pěkně vysoko 
od místa, které chci navštívit.  Dojdu 
si až k chatě, kde se rychle orientuji 
a zamířím najisto k místu smrti pana 
Františka. Na tomto místě se nabízejí 
dvě varianty: První, že pan František 
šel tak jako nyní já tj. od Kozla k chatě 
a pak dolů. Druhá: Pan František šel 
níže než já po vrstevnici a pak odspo-

du zamířil k chatě, kterou dobře znal 
– jenomže k ní už nedošel. Tak to se 

asi již nikdy nedozvíme... 
Jak přicházím odshora k místu, kde je umís-

těn kříž na památku smrti našeho přítele a kama-

ráda – zahlédnu siluetu lidské postavy (nebo to 
byl vývrat?) – pot mi teče do pálících očí. Není 
to vývrat, je to přítel Jarda H., který sem přišel 
přede mnou přes Poledník. Zdravíme se, dáme 
řeč a za chvíli se vynořují jednotlivé postavy lidí 
ze spolku Patron, kteří přišli také uctít památku 
pana Františka  společně s paní Pavlisovou.

Inu, říkám si, nastal čas se zvednout a jít dál. 
Loučím se s ostatními a jdu tedy nahoru směrem 
k Zadnímu Divočáku navštívit Bäumelův kříž. Je 
krásný den, cestou slyším poprvé letos kukačku, 
schválně poslouchám kolik mi ještě zbývá ?!
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Přicházím k Bäumelovu kříži, kde ještě leží 
zbytek sněhu a usedám opodál na vyhřátou 
skálu. Odpočívám, vytahuji dobroty z ruksaku 
a ve vzpomínkách se vracím k události z 21. lis-
topadu roku 1842. Má druhá vzpomínka patří 
datu 15. září 1921 kdy se jej již podruhé vydali 
hledat čtyři přátelé za pomoci místního znalce 
a jak to všechno dopadlo. Dobroty jsou sněde-

ny, propocené tričko na sluníčku uschlo, půjdu 
tedy dál.

Cestou od Bäumela vyhledávám pěkný 
křížek vytesaný nedaleko odtud ve skále – asi 
těžko někdy zjistím co má vlastně připomínat 
– to ale není na škodu když některá tajemství 
zůstanou navždy nevyluštěna. 

Jen o kousek níž fotím zajímavou skálu s aplitovou žílou a potom již zamířím 
JV směrem. Romantickým terénem (žulové skály a čerstvá zeleň buků) sejdu do 
Bílého (Malého) Štolpichu na Novou poutní cestu.  Tady cestou fotografuji leto-

počet 1869, výklenek se svatým obrázkem a další vytesané místo po nějakém 
obrázku ve skále. Ještě se zastavuji u vodopádu Malého Štolpichu na krátké 
osvěžení v ledové vodě a potom scházím do údolí k lidským příbytkům. 

V půl třetí jsem doma, dělám si pohodlí na zahradě s výhledem na hřebeny 
Jizerských hor a vzpomínám na příjemně strávený den...

Text a foto: Herbert Endler
Foto paní Pavlisové: Jarda Haufer

Sepsáno v Hejnicích dne 3.května 2009

Pěkné počasí nás provázelo
při prvomájové návštěvě pomníčku Franty Pavlise 

Vedoucí akce Z. Bláha nás vedl 
jinou cestou než chodíme obvykle 
a tak jsme navštívili zpola zničený 
pomníček dvouuleté Pavlínky Löffl-
manové, kámen k výročí 60 let vlády 
císaře Františka Josefa. 

Dále jsme šli k Pile v Oldřichově 
a podívali jsme se na vodopád, spí-
še skluzavku v potoku Jeřici. Zde se 
s námi Zdeněk rozloučil, neboť by dál 
s bolavou nohu nedošel.
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Zbytek členů vystoupil na Poledník, vyfotili si po několikáté stále stejné-

ho Langeho a kolem chatky u Drsňáka, scházíme známým svahem dolů. Zde 
u křížku před ostrohrannou skalkou, již čekají ti co přijeli o vlak později a nebo 
ti co přijeli od Raspenavy vlakem, který prý ve svátek neměl jet. 

Sešlo se nás tam v čas šestého výročí úmrtí F. Pavlise, třináct. 

Zavzpomínali jsme si, pojedli, popili, květinu položili a pak se každý rozešel 
po své trase ve skupince nebo zcela sólo. Krásný to byl den.

Kuna J. 

Pomník obětem války z roku 1866 v Chrastavě
Další z řady vkusně zrekonstruovaných pomníků obětem války z roku 1866 

byl 24. listopadu 2008 odhalen v Chrastavě u kostela sv. Vavřince. Původní 
pomník byl zbudován v roce 1898 u příležitosti 50ti letého panování císaře 
Františka Josefa I. a proto bylo opětovné odhalení nasměrováno na rok 2008 
– na rok 110. výročí odhalení. Přesto však, ve složité době po roce 1945, byl 
pomník přemístěn na místní hřbitov a zde, po výměně původního textu a výzdo-

by, kamenný jehlan posloužil jako pomník rudoarmějcům padlým na území 
města Chrastavy.
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Z iniciativy Komitétu pro udržování památek z války v roce 1866 rozhodlo 
městské zastupitelstvo o obnově památníku v případě zisku státní dotace. Po 
počáteční úvaze o přemístění obelisku ze hřbitova a jeho opětovné rekonstrukci 
na pomník obětem války z roku 1866 bylo nakonec rozhodnuto, že by tento 
akt byl považován za urážku obětem II. svět. války. Toto řešení se ukázalo jako 
prozíravým. V dubnu 2008 byla totiž ze strany velvyslanectví Ruské federace 
vykonána kontrola údržby pomníku na chrastavském hřbitově.

Jak už to v dnešní době v podobných případech bývá, i zde byla vznesena 
námitka proti německé textové části na deskách z obou stran obelisku. Tento 
nedostatek by měl být v roce 2009 vyřešen instalací panelu s vysvětlujícím tex-
tem v češtině.

Spolu s chrastavským pomníkem byly v poslední době obnoveny tyto památ-
ky:

- pamětní kámen Josefa Czoma v Dolním Vítkově
- pomník veteránů v lapidáriu v Budyšínské ulici v Liberci
- kamenná mohyla s křížem z téhož materiálu tamtéž
- pomník Franze von Panze u silnice Dlouhý Most – Liberec
- pomník padlým u kostela v Dlouhém Mostě

Z Chrastavských listů č. 1 / 2009 a z materiálů chrastavského informační-
ho centra, vztahujících se k dané tématice, čerpal a pro Patron sepsal: Hynek 
Farský 

Bylo jednou jedno nádraží
Do místa, které vám chci prostřednictvím tohoto článku představit, se můžete 

dostat novoměstským hraničním přechodem do Polska. Na první křižovatce se 
vydáte vlevo jakoby do Leśné a po projetí obce Pobiedna se před vámi objeví 
obec Wolimierz, vzdálená asi 5 km od města Mirsk. Za zatáčkou, po levé straně 
silnice, je téměř nepřehlédnutelná budova bývalého vlakového nádraží. Kovová 
monstra a jiné umělecké výtvory umístěné v prostoru nástupiště upoutají zra-
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ky nejednoho kolemjdoucího. Houkání a kla-

pot vlaku po ocelové dráze už zde neuslyšíte 
a nespatříte. Kolejiště jsou již dávno zarostlá 
travou a náletovými dřevinami. Vlak tudy 
naposled projel snad ještě někdy v roce 1980. 
Věděl jsem už dávno, že tady něco takového 
je, vždyť cedule s nápisem „Galerie a teatr Wo-

limierz“ mluví sama za sebe. Jen můj ostych 
mi tehdy nedovolil vstoupit dál, až v létě 2008 
s mým kamarádem Vláďou, při jedné vyjížďce 
na kole, jsme to tzv. jednoduše prubnuli. Nad 
krytým nástupištěm visí do dřeva vyřezaná 
cedule „Klinika Lalek“ (klinika loutek), pod 
níž u pracovního stolu byl námi zastižen jeden 
člověk opravující loutku. Zprvu si nás nevšímal 
a hleděl si své práce. Po chvíli ho nesměle oslo-

víme a na dotaz, zda je budova přístupná, nám 
ochotně dovolil prolézt si co se nám jen zlíbí. 
Žijí tu lidé se svobodnou duší, unikající chaosu 
dnešního světa. Prostě dobrodruzi. Při vstupu 
dovnitř nestačíme žasnout, celé se to dá nazvat 
druhým hnojovým domem, tak jak ho známe 
ze starých dob. Sídlí tady potulné divadlo, ces-
tující nejen po Polsku, ale navštěvují i některé 
evropské země.V jednotlivých místnostech, 
sloužících jako muzeum, najdete různé staré 
věci používané minulými generacemi, dopro-

vázené různými výtvory lidí zde žijících. Najde-

te zde třeba lustr vyrobený ze starých trumpet, 
stará kamna, křesla, nábytek či porcelánového 
anděla v ptačí kleci nastavujícího malou mistič-

ku pro drobný milodar.Při pohledu na některé exponáty jistě mnozí nostalgicky 
zavzpomínají na své dětství. V nákladních prostorách s rampou jsou naskládané 
masky, kulisy a jiné rekvizity potřebné k hraní divadla. Venku na rampě uvi-
díte vedle obřího, asi 2,5 m vysokého stolu několik strunných částí ze starých 
rozebraných cimbálů. Podkrovní část hlavní budovy je vyskládána matracemi 
a vybavená malými kamny pro zimní období. Pod schodištěm je do omítky 
vyrytý starý letopočet 12. Juli 1946. Spoustu dalších a dalších zajímavostí, které 
můžete spatřit. Do malé kasičky z tvrdého papíru, umístěné u vchodu na starém 
pultíku, vhodím pár zlotek jako dobrovolný příspěvek a děkujeme za příjemnou 
návštěvu.

Pro Patron napsal a nafotil: Jiří Pavelka
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Pamětní deska zemědělského badatele  
Dr. Františka Farského z Roprachtic a její osudy

Před několika lety, v zimním obdo-

bí, dostávám do rukou brožuru vydanou 
roku 1928, popisující tohoto významné-

ho rodáka. Hned zjara, při jedné z mých 
cyklocest do Českého ráje, jedu úmyslně 
přes Roprachtice. Nikdo z dotazovaných 
lidí, které cestou potkávám, nic o pamět-
ní desce ani o rodném domě Dr. Farského 
neví. Odkazují mě do Škodějova k pomní-
ku PhDr. Karla Farského. Navštěvuji tedy 
zdejší obecní úřad sídlící v budově bývalé 
školy, naproti kostelu. Úspěch se dosta-

vuje. Paní z úřadu mi ochotně prozradila, 
že deska je ukryta kdesi v budově v něk-

teré z bývalých tříd, které dnes slouží 
jako skladiště. Prohledáváme místnost po 
místnosti. A hle, v jednom zarovnaném 
rohu je deska na světě.

Pamětní deska pochází z dílny J. V. Duška. Původně byla umístěna ve štítu 
rodné chaloupky č.p. 148, která byla v roce 1960 zbourána. My se ovšem podí-
váme v čase zpět, do samého zrození této památky.

Píše se 26. května 1928, je sobota osmá hodina večerní. Ve dvoraně soko-

lovny ve Vysokém nad Jizerou začíná slavnostní Akademie, kterou svým slovem 
zahajuje předseda OSRD Methoděj Metelka. Dále se svým programem vystupu-

je „Pěvecké sdružení učitelů krkonošských“, na klavír zahraje virtuoska slečna 
Jožka Ponnertová, žačka mistra Heřmana, Dvořákovu „Selskou baladu“ a Suko-

vu „Píseň lásky“. Spilkovy „Selské písně“ a Nešverovu „Jarní“ zazpívá pan Jan 
Flajšhans za doprovodu klavíru Františka Poláka. Pestrý program pokračoval 
i dále. Vstupné činilo tehdejších 6 Korun. 

Následující den v neděli 27. května v Roprachticích. O půl desáté dopoled-

ne se účastníci slavnosti řadí u roprachtické školy. Odtud odcházejí průvodem 
k rodné chaloupce Dr. Františka Farského. V 10 hodin byla slavnost zaháje-

na předsedou slavnostního výboru dipl. agr. Bohuslavem Ducháčem, ředitelem 
hospodářské školy. Pěvecké sdružení učitelů krkonošských vystoupilo se Sme-

tanovou skladbou „Věno“. Dále probíhalo uvítání účastníků slavnosti starostou 
obce panem Františkem Kučerou. Slavnostní řeči pronesli: ministerský rada 
a přednosta školského odboru ministerstva zemědělství Dr. Ing. Eduard Reich, 
profesor Vysoké školy zemědělské Dr. Ing. Julius Stoklasa, prezident Ústředního 
sboru a českého odboru zemědělské rady, poslanec Adolf Prokůpek a nako-
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nec předseda Zemského správního výboru Josef Crha. Poté proběhlo odhalení 
pamětní desky a její předání v ochranu obce. Nakonec ještě vystoupilo Pěvecké 
sdružení učitelů krkonošských.

Po slavnosti je o 12. hodině, „U Machů“, společný oběd účastníků. Odpo-

ledne o 2. hodině se účastníci řadí na silnici „U Šindelářů“. Průvodem obcí se 
Selskou jízdou a alegorickými vozy dojedou na louku pana Vavřicha, kde bude 
uspořádán o 3. hodině odpolední Promenádní koncert vojenské hudby 442. 
pěšího pluku z Liberce pod taktovkou štábního kapitána Josefa Potužníka.

Protektory těchto dvoudenních oslav byli: ministr národní obrany František 
Udržal, Československá akademie zemědělská v Praze, Zemský státní výbor 
v Praze, Okresní správní komise v Táboře, Okresní správní komise ve Vysokém 
nad Jizerou, Městské zastupitelstvo v Táboře a Obecní zastupitelstvo v Roprach-

ticích. Je zde uveden Slavnostní výbor s 35 členy a Čestné předsednictvo slav-

nosti s 375 členy.
Zdroj: Památce zemědělského badatele Dr. Františka Farského z Roprachtic 

(1928).
Pro Patron zpracoval a nafotil: Jiří Pavelka   

O životě Dr. Františka Farského
Rodiče Farského měli malé pekařství a hospodářství v Roprachticích 

v čp.148. Zde se František 16. února 1846 narodil, prožil své mládí a poznal 
tvrdou  a namáhavou práci svých rodičů. Blahobyt a pohodlí moc nepoznal. 
Od mládí toužil stát se knězem nebo učitelem. Po absolvování národní školy ve 
svém rodišti vykonal přijímací zkoušky na gymnázium v Jičíně a poté absolvoval 
německou reálku v Liberci. Po jejím ukončení se vrací domů a na radu svého 
profesora chemie a strýce Noska odchází po prázdninách do Prahy, kde studuje 
chemii na českém oddělení techniky.Druhý ročník studoval německy, ostatní 
česky. Mateřština znějící z úst českých profesorů na něj působila tak mocně, 
že vyvolené vědě, chemii, v níž dosud nijak zvlášť nevynikal, se věnoval celou 
duší i tělem. Po čtyřech letech absolvoval chemický odbor, kde obdržel trojí 
vyznamenání. Po absolvování techniky mu bylo razeno aby odjel do Ruska nebo 
Chorvatska. Na radu však nepřistoupil. Toužil po tom, stát se učitelem ve své 
vlasti. Roku 1872 se podrobuje státním zkouškám pro střední školy a odchází 
do Rakovníka jako skutečný profesor na tamní reálku. Nepobyl zde ještě ani celý 
rok a už byl ustanoven profesorem chemie a technologie při vyšší hospodářské 
zemské škole v Táboře, kde je již roku 1874 pověřen zastupováním ředitele 
ústavu. V roce 1876 padla volba ředitele na něho. Tato funkce mu byla svěřová-

na až do roku 1909, kdy dobrovolně odešel na odpočinek jako státní inspektor 
zemědělských škol.

Dr. František Farský měl také bohatou literární činnost. Uveřejnil na sta 
odborných článků v českých i německých odborných časopisech. Jako agro-
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chemik a technolog byl uznáván nejen odborníky u nás, ale též za hranicemi, 
zejména v Německu, Francii a slovanských zemích. Byl také velice vlastenecky 
založen a považoval práci k osvobození vlasti za nejvyšší dílo své generace (byl 
pamětníkem známých revolučních táborů na Petruškových vrších u Vysokého 
nad Jizerou).

Svými žáky byl velmi uznáván pro čestnost a přísnou objektivnost. O prázd-

ninách obvykle pobýval u své sestry v Roprachticích, ale vždy si s sebou přivážel 
haldy spisů  a pracoval. Jeho hodinová, nejdéle dvouhodinová procházka na 
horském vzduchu mu úplně stačila k osvěžení, a pak zase celý den psal. Poslední 
návštěvu ve svém rodném kraji vykonal roku 1926. Miloval svůj rodný kraj. Byl 
horákem tělem i duší. U některých svých literárních prací připojoval svůj pseu-

donym „Ruprechtický“. Poct a uznání nevyhledával. Při vší své skromnosti však 
zaslouženým odměnám neušel. Byl vyznamenán již za Rakouska, i řádem  bul-
harským, v posledních letech byl poctěn čestným doktorátem věd technických 
vysokou školou zemědělského a lesnického inženýrství při české technice v Pra-

ze a čestným členstvím Akademie zemědělské. 
V poslední době se věnoval spisováním dějin 
hospodářského školství v Čechách a jistě prá-

vem, jako osoba k tomu nejpovolanější. Vyšly 
dva svazky, třetí zůstal nedokončen v rukopise. 
Zabránila mu v tom neúprosná smrt. Zemřel 23. 
ledna 1927 v Praze.

Zdroj: Památce zemědělského badatele Dr. 
Františka Farského z Roprachtic (1928).

Pro Patron zpracoval: Jiří Pavelka

Pomník ThDr. Karla Farského 

a pamětní deska rodného 

domu ve Škodějově
Cestou z Vysokého směrem do Semil nemů-

žete minout okraj obce Škodějov. Po levé straně 
pod silnicí uvidíte malý parčík s lavičkami seřa-

zenými jako v divadle. V čele před lavičkami sto-

jí pomník s bustou zdejšího rodáka ThDr. Karla 
Farského, prvního patriarchy čsl. církve husitské. 
Bustu vytvořil akademický sochař Josef Kotyza. 
Odhalení pomníku proběhlo 23. června 1957. 
Slavnosti se zúčastnil biskupský sbor čsl. církve 
husitské a královéhradecký biskup.
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A proč ty lavičky? Každoročně, dru-

hou sobotu v červnu, jsou tu pořádá-

ny poutě a slouženy církevní mše. Po 
rodné chaloupce Farského už není ani 
památky. Byla stržena roku 1957. Jed-

na památka připomínající tento domek 
je tu ale přece. Do zadní zdi stávající-
ho domu je zasazena pamětní deska, 
k níž vede pár schůdků. Odhalena byla 
snad zároveň s pomníkem.

Kdo byl Karel Farský
Narodil se 26. července 1880 ve 

Škodějově jako syn Johany a Fran-

tiška Farských. V chaloupce žilo pět 
dětí, které osiřely předčasnou smrtí 
otce. Synové Josef a Karel se dostali 
na studia do Prahy díky svému strýci 
Josefu Farskému. Byl rektorem arci-
biskupského semináře. Oba synovce 
si vzal na starost. Byli velice nadaní. 
Starší bratr Josef studoval práva, 
Karel se stal římskokatolickým kně-

zem. Vysvěcen byl v chrámu Sv. Víta 
v Praze 26. 6. 1904 kardinálem Lvem 
Skrbenským z Hříště. Svou dráhu 
začíná jako kaplan na faře v Ostro-

vě, později v Perninku u Jáchymova. 
Roku 1909 získává na teologické 
fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzi-
ty v Praze hodnost doktora teologie 
v oboru novozákonní vědy. Brzy se 
zařadil mezi myšlenkové špičky české katolické církve na počátku století. Byl 
ustanoven učitelem náboženství na středních školách v Praze a od roku 1914 na 
reálce v Plzni, kam byl přeložen v době, kdy se stal pro Prahu nežádoucím.

První bohoslužby ve Vysokém nad Jizerou sloužil Karel Farský v neděli 
10. 4. 1921 na náměstí u Mariánského sloupu. Bohoslužby byly konány pří-
ležitostně a na různých místech, např. v budově radnice, na náměstí, v parku 
u pomníku K. H. Borovského i jinde. Byla mi podána též jedna ústní informace 
o tom, jak chodil pěšky polními cestami ze Škodějova do roprachtického koste-
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la sloužit mše ještě za Rakouska-
Uherska. Bylo to v dobách kdy se 
bohoslužby sloužily v latině nebo 
v němčině. Lidé chodili do koste-

la ne zrovna v hojných počtech. 
Farský chtěl dát prostým věří-
cím nové porozumění církvi 
a právě v roprachtickém kostele 
odsloužil vůbec první mši na úze-

mí Rakouska-Uherska v češtině. 
Již v roce 1918 se vnitřně roze-

šel s římskokatolickou církví a po 
vzniku samostatného Českoslo-

venska se stal vedoucí osobností reformního hnutí katolického duchovenstva. 
V polovině roku 1919 se účastnil jednání s papežskou kurií v Římě, které se 
ukázalo jako bezvýchodné. Stal se iniciátorem vyhlášení samostatné, na Římu 
nezávislé církve, která vznikla 8.1.1920, církve československé, která byla vyhlá-

šena 11.1.1920 z kazatelny chrámu sv. Mikuláše v Praze. Státního schválení se 
dočkala nová církev po složitých jednáních 15.9.1920, vládou ministerského 
předsedy Tusara. Právní překážky však byly překonány až schválením Ústa-

vy církve 15.10.1921. V únoru 1921 při sčítání lidu, za pouhý rok existence, 
vykázala církev československá 525 000 členů. Na I. sněmu v roce 1924 se 
církev rozhodla ustanovit své první dva biskupy v čele diecézí a Dr. Karel Farský 
byl zvolen prvním patriarchou. Ve Vysokém nad Jizerou byla státem schválena 
náboženská obec čsl. církve 17.3.1924. Zanedlouho poté bylo přistoupeno ke 
stavbě vlastní chrámové budovy, jejíž plány vypracoval architekt Tomáš Šašek. 
Farský konzultoval s architektem své představy. Např. zvonice byla vyvýšena 
výslovně na přání Farského, aby byla vidět ze silnice od Semil. Stavba byla 
započata na jaře roku 1925 a dokončena byla na podzim téhož roku. Slavnostní 
otevření Sboru se konalo 22.11.1925 biskupem Ad. Procházkou. Sbor po smrti 
patriarchy Farského přijal v roce 1927 jeho jméno.

ThDr. Karel Farský zemřel po těžké nemoci 12. června 1927 ve věku nedo-

žitých 47 let. Jeho pohřeb se stal mohutnou manifestací církve, kterou založil. 
Pohřební průvod se ubíral z chrámu sv. Mikuláše přes Václavské náměstí a Vino-

hradskou třídu ke krematoriu na Olšanech. Jeho ostatky jsou uloženy v Husově 
sboru v Praze-Dejvicích. Ve vestibulu sboru ve Vysokém nad Jizerou je umístěna 
pamětní místnost Karla Farského, s výstavou dobových fotografií a dokumentů. 
V roce 2001 proběhlo řízení o prohlášení Sboru Karla Farského za kulturní 
památku České republiky.

Zdroj: Sbor čsl. církve husitské ve Vysokém nad Jizerou

Pro Patron zpracoval a nafotil: Jiří Pavelka
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Pamětní kámen v Mníšku u Liberce
Mám tím na mysli pamětní kámen vlevo 

u cesty, vedoucí od školy v Mníšku k nádraží 
ČD tamtéž. Mnozí z vás jej máte v povědo-

mí jako kámen s prázdným výklenkem bez 
desky, o jehož původu a významu se pouze 
spekulovalo. Tyto nejasnosti objasnil autor 
české kroniky Mníšku a Fojtky pan Ulrych 
a přímo na místě si o původu a významu 
kamene můžete přečíst z desky, nainstalo-

vané v letních měsících roku 2008.

PAMĚTNÍ KÁMEN
BYL ODHALEN V ROCE 1908
K 60. VÝROČÍ VLÁDY CÍSAŘE

FRANTIŠKA JOSEFA  I.
1848 – 1908

Pro Patron v listopadu 2008 sepsal: 
Hynek Farský
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Společenská rubrika
Životní jubileum oslaví 
• v červenci:  85 let – Vladimír Lánský,
  70 let – Günter Menzel

I dalším, kteří oslaví své narozeniny
• v červnu:  Ing. Ivan Indráček,
  Dietmar Lauer, Otto Pospíšil,
  PhDr. Petra Prokopová,
  Michael Ulbrich
• v červenci:  Hynek Farský,
  Helena Kuncová,
  Oldřich Lakomý, Stanislav Novotný, Ladislav Řezáč
• v srpnu:  František Golis, Markéta Ježková, Ing. Lenka Švehlová

Přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a hodně sil do další práce.
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