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150. výročí Malikova pomníčku

Obnova Pařízkova kříže
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Malikův pomníček na snímku ze září roku 1960, foto Miloslav Nevrlý

Členové Spolku Patron u obnoveného Pařízkova kříže, foto Otokar Simm
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Vážení členové a příznivci Spolku Patron
Události posledních týdnů ukazují,
že podivné období ještě zdaleka není
u konce. Během léta jsme si od korona-
virové zátěže mohli alespoň trochu
odpočinout, nyní se zdá, že epidemie
zdaleka neřekla své poslední slovo.

Život se však nezastavil, a to ani ten
spolkový. Během pozdního léta a čas-
ného podzimu se nám podařilo do-
končit akce, které jsme si pro letošní
redukovaný rok naplánovali. Přede-
vším jsme dokončili obnovu kamene
Brzda na smědavské silnici. Spolek
Patron mu po desítkách let vrátil
podobu, jakou většina z nás dopo-
sud znala jen za starých fotografií.

Obnovili jsme také Pařízkův kříž
pod Čihadly, který po více než třice-
ti letech od smutné události už také
patří ke známým památkám Jizer-
ských hor. Jmenuje se po něm i ne-
daleké rozcestí turistických cest.

Po prázdninách bohužel došlo
k tomu, čeho jsme se všichni obáva-
li a koronavirus opět nabral na síle.
Možná ještě více než na jaře. Výbor
spolku byl proto nucen znovu odlo-
žit konání výroční členské schůze
a na neurčito zatím odsunout i slav-
nostní požehnání kamene Brzda.
Snad se všechny akce podaří usku-
tečnit na jaře.

V horách nyní již panuje podzim –
nejbarevnější a pro mnohé nejkrás-
nější období v Jizerkách. Užijme si
jej naplno, koronaviru navzdory.

Výbor Spolku Patron

Titulní strana: Pomníček Franze Malika na severním svahu Kančího vrchu, foto Bohumil Horáček

Boží muka u křížové cesty v Horním Maxově,
foto Bohumil Horáček
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150 let od vraždy hajného Franze Malika
Bohumil Horáček 

V lesích na severním svahu Kančího vrchu je v nejzápadnější části Jizer-
ských hor ukryt malebný pomníček. Žulový kámen s malým křížem ozna-
čuje místo, kde byl při setkání s pytláky smrtelně postřelen dětřichovský
hajný Franz Malik. Od osudné události letos uplynulo 150 let.

Malikova památka skutečně patří k jedněm z nejmalebnějších, na jaké mů-
žeme v Jizerských horách narazit. Je obehnána nízkým dřevěným plůtkem,
zasazeným do šesti žulových sloupků. Plůtek je přerušen pouze ve středu čel-
ní strany, což umožňuje přístup k pomníčku. Celek tak působí, jako by hajný
měl uprostřed lesů svůj soukromý hřbitůvek.

Příběh nešťastné vraždy
je v literatuře dostatečně
popsán, uveďme jej tedy
alespoň stručně: Franz Ma-
lik žil v clam-gallasovské
myslivně nad Dětřichovem
se ženou a čtyřmi dětmi.
V hraběcích službách pů-
sobil už řadu let a dotáhl to
až na polesného. 

O to větší nevraživost mu
však projevovali místní
pytláci, kteří často pochá-
zeli z chalup nedalekých
Albrechtic, Vysokého či
Dětřichova. Nelegálním od-
střelem zvěře v hraběcích
lesích vylepšovali živobytí
nejen sobě, ale i svým rodi-
nám a známým. Hajný Ma-
lik jim byl pochopitelně již
nějakou dobu trnem v oku.
Na Velikonoce 1870 mu
dokonce poslali nepode-
psanou výhružku: 

„Nepřestaneš-li honit chu-
dáky, umřeš v lese jako
pes. A je-li ti rodina milá,
obrať!“Malikův pomník v pozdním létě roku 2020
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K osudném vyvrcholení došlo v neděli 20. listopadu 1870. Odpoledne
Franz Malik vyšel z hájovny s puškou naládovanou jen zaječími broky. Ženě
řekl, že jde do lesa, pak do hospody a na pilu, a večer se vrátí domů. Do hos-
pody ani na pilu, které obě byly na dohled od hájovny, ale nedorazil. Vyšel
nad hájovnu a tam najednou uviděl pytláky. Začal na ně mávat holí a jeden
z pytláků bez varování vystřelil z pušky nabité sekaným olovem. Malik se
zhroutil a pytláci rychle zmizeli.

Těžce zraněný hajný krvácel v lese celou noc. Přestože ležel jen čtvrtho-
dinku cesty od svého domu, pomoci se nedovolal. Jeho žena na něj večer
marně čekala, až druhý den dala vzkázat do vsi, jestli se nezdržel v hospodě.
To už jej ale našli dřevorubci, kteří v lese zaslechli vytí psů. Polesný ležel
v houští s rukama přitisknutýma k rozstřílenému obličeji, rozstřílený měl
i hrudník. Dřevorubci ho přinesli domů, ale Malik se už neprobral a navečer
na následky poranění zemřel. V pátek 25. listopadu 1870 byl pochován na
dětřichovském hřbitově u jižní strany kostela svaté Anny.

Malikův vrah dlouho unikal spravedlnosti, až v roce 1897 byl zatčen známý
pytlák Anton Rieger z Vysokého – dnes zaniklé osady u Albrechtic – a byl ob-
viněn z Malikovy smrti. Rieger se bránil, že šlo jen o nešťastnou náhodu, a že
chtěl polesného, který se před nimi v lese najednou objevil, vystrašit a vy-
střelil jen proti slunci. Byl ale odsouzen za vraždu k trestu smrti, avšak díky
šikovnosti svého advokáta strávil „jen“ 12 let v těžkém žaláři.

Dnes již nezjistíme, kdo v lese nad dětřichovskou hájenkou vztyčil žulový
kámen s prostým kovovým křížkem a přidal i dřevěné oplocení. Snad to by-
la rodina hajného, možná i hraběcí lesní správa. Jisté je, že pomníček i po
150 letech stojí a pokaždé se najde někdo, kdo jej opraví. Když k němu v zá-
ří roku 1960 doputoval Miloslav Nevrlý, stály v jeho bezprostředním okolí
vzrostlé břízy. Jak Malikův pomník tehdy vypadal, můžete vidět na barevné
fotografii na 2. straně tohoto vydání.

Postupem let se nápis na kameni ztrácel a zase objevoval, to podle toho,
zda jej někdo obnovil, či ne. Mnohem častěji bylo potřeba obnovovat dřevě-
ný plůtek, který v drsném podnebí rychle podléhá zkáze. Víme například, že

Záznam o úmrtí v dětřichovské matrice, archiv
SOA Litoměřice

Myslivna v Dětřichově – odtud hajný vyšel vstříc
své smrti, archiv autora
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v 70. letech minulého sto-
letí jej opravoval Alfred
Wildner z Frýdlantu. Několi-
krát se obnovy ujal Spolek
Patron – naposledy v roce
2015, kdy největší podíl na
jeho renovaci měl Libor
Bednařík. Dvě plotová pole
byla tehdy zcela rozpadlá,
třetí drželo pohromadě jen
silou vůle. Jeden kamenný
sloupek byl uvolněný a stál
asi 10 cm mimo své původ-
ní místo. Kromě opravy
plotu a sloupků byla očiště-
na kamenná část památky
a obnoven zašlý nápis.
Zbytky staré barvy bylo
nutné odstranit kartáčem. 

Na závěr Libor Bednařík
provedl měření GPS sou-
řadnic, protože pomníček
Franze Malika byl – až na
jednu výjimku, na všech
mapách zakreslen na ne-
správném místě. Po zprů-
měrování 31 provedených
měření jsou jeho souřadnice
N50° 52,588’ / E15° 03,226’
s maximální odchylkou
1,1 metru.

Zatím poslední obnovu
Malikova pomníčku provedl
na jaře 2020 Dětřichovský

okrašlovací spolek. Jeho členové očistili pomník, vybudovali nový plůtek
a zavěsili na něj schránku s pamětní knihou. V ní se lze, kromě Malikova pří-
běhu, dočíst i o průběhu opravy: „Pan polesný Hlávka svolil na nové oplo-
cení použít březové větve z prořezávky nedaleko pomníčku. S ruční pilkou,
sekyrou, kladivem a hřebíky jsme se pustili do práce. Lesem se linul krásný
ptačí zpěv. Pomníček jsme vydrhli vodou a rejžákem. A tak se Maliková
památka na Velikonoce dočkala nových plotových polí, a dnes, téměř o tý-
den později, 18. dubna léta Páně 2020, i schránky s deníčkem. Doufejme že
nebude zcizena!“

Náhrobek Franze Malika na dětřichovském hřbitově ještě
před jeho renovací
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Zatímco v roce 2011 držel dřevěný plůtek ještě pohromadě…

… byl o čtyři roky později již ztrouchnivělý a značně rozpadlý 
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Dětřichovský okrašlovací spolek je také
iniciátorem obnovy Malikova náhrobku,
která je součástí renovace starého dětři-
chovského hřbitova. Restaurátorské práce
prováděla Vanesa Trostová, s rozluštěním
starého německého nápisu pomohl člen
Spolku Patron Otokar Simm. Na starém
náhrobku je švabachem uvedeno:

Franz Malik
ein Graf Clam – Gallas’scher
Revierförster zu Dittersbach
geb. den 10. Sept. 1827
meuchlings erschossen am 20. Nov. 1870.
Gewidmet von seinen Collegen.

Restaurátorka Vanesa Trostová při renovaci Malikova náhrobku

Náhrobní nápis nebylo jednoduché rozluštit,
ale podařilo se
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Téměř na den 150. výročí připravuje Dětřichovský okrašlovací spolek, po-
kud to podmínky dovolí, setkání k uctění památky Franze Malika. V sobotu
21. listopadu 2020 bude jeho součástí procházka z Dětřichova k pomníku,
mše svatá a slavnostní odhalení opraveného Malikova náhrobku.

Starou tragédii bude tedy připomínat nejenom pomníček v dětřichov-
ském revíru na místě, kde byl hajný zastřelen, ale i jeho nově opravený hrob.
Ostatní památky už pomalu mizí. Z celé osady Vysoký, kde bydlel Malikův
vrah Rieger, se dnes na svazích Lysého vrchu v Albrechtickém sedle pod no-
vodobými větrnými elektrárnami krčí jen rozvaliny větrného mlýna. 

Nestojí už ani Malikova hájovna v lese u Dětřichova. Její smutné ruiny po-
zvolna pohlcuje příroda. V roce 1945 v ní bydlel nadlesní Rudolf Hub. V noci
z 8. na 9. května jej za nejasných okolností, společně s manželkou a služeb-
nou, zastřelili sovětští vojáci. Mrtvá těla zahrabali na zahradě a hájovnu o ně-
kolik dní později vypálili. Ale to už vlastně vypravuju jiný příběh…

Ruiny bývalé dětřichovské hájovny zarůstají náletovými dřevinami
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Nedaleko známého kiosku Na Knajpě se nachází rozcestí červených a mod-
rých turistických značek, zvané na mapách a ukazatelích „Pařízkův kříž“.
Na téhle předimenzované křižovatce dvou lesních silnic stojí od počátku
90. let; připomíná tragickou nehodu Martina Pařízka, zaměstnance Po-
zemních staveb Ústí nad Labem, závodu Košťany. 

Těžká zranění
utrpěl 9. září odpoledne dvaadvacetiletý řidič Pozemních staveb Ústí nad
Labem, který v Josefově Dole hodlal přečerpávat pohonné hmoty do vozidla
pomocí přetlakového čerpadla vozu. Přitom nedostatečně zajistil vozidlo,
u kterého musel s ohledem na provádění čerpání mít spuštěný motor, vo-
zidlo se rozjelo a pravými zadními koly zachytilo řidiče. Ten utrpěl rozdr-
cení pánve a další vnitřní zranění, kterým téhož dne ve večerních hodinách
v nemocnici podlehl.

Zprávu přinesly Noviny Jablonecka v rubrice Černá kronika 20. září 1989.
Byla pak otištěna i v Patronu č. 2/1990.

Historie Pařízkova kříže 
Otokar Simm

Pařízkův kříž stál v červnu 1994 na odlesněné
planině. Foto Jan Pikous

Po třinácti letech, v září 2007, vyrůstá již v jeho
okolí zárodek nového lesa. Foto Jan Pikous
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Březový křížek a tabulka s vypalovaným nápisem připomínaly v červnu ná-
sledujícího roku tragickou událost, při níž vyhasl život mladého muže. Kdo
místo krátce po nehodě označil, to nevíme; snad to byli pracovní kolegové,
snad rodina či přátelé. 

Dřevěný křížek ani tabulka dlouho povětrnostním podmínkám neodolá-
valy. Ve čtvrtém čísle časopisu Patron z roku 1991 již Herbert Endler psal, že
„dřevěná destička je prasklá a omotaná provizorně drátem; lak oprýskaný,
písmo téměř nečitelné. V roce 1992 provést celkovou opravu, resp. výměnu.“

Stejný autor se v čísle 3/1992 zmiňuje, že Pařízkův kříž je zcela rozbitý
a klade řečnickou otázku: „budeme
obnovovat?“. Avšak v další zprávě
z roku 1994 ve třetím čísle ozna-
muje, že kříž Martina Pařízka je
v pořádku. Kdo stál za zřízením ko-
vového kříže, to se mi, bohužel, zjis-
tit nepodařilo. 

Pátráním ve starších číslech časo-
pisu Patron lze dohledat až zprávy
Stanislava Senohrábka, hrázného
přehrady Souš. Dovídáme se, že
16. října 1997 zrezivělý kříž a poško-
zenou tabulku s nečitelným textem
odvezl domů za účelem opravy. Dne
3. září 1998 vrátil renovovaný kříž
s novou tabulkou na původní místo.
Čtenářům Patrona to sdělil v čísle
4/1999. Kříž natřel opět na bílo, text
na tabulce s černým podkladem na-
psal bílou barvou. 

Již v minulém roce bylo zřejmé, že
nápis na tabulce, napsaný panem
Senohrábkem před dvaceti lety, se
zanedlouho stane zcela nečitelným.
V červnu 2019 se s potížemi ještě dal
rozluštit tento text:

MARTIN PAŘÍZEK
28. 12. 1967
řidič Pozemních staveb
Ústí n. Labem, závod Košťany,
tragicky zahynul
na tomto místě dne
9. září 1989

Stav Pařízkova kříže v červnu 2019

Nečitelný nápis na plechové tabulce 
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Na jedné z člen-
ských schůzí jsme si
položili stejnou otáz-
ku, jako Herbert End-
ler v roce 1992: „Bu-
deme kříž opravo-
vat?“ Zprvu převládl
názor, že nikoliv… 

U toho jsme zůsta-
li až do letošního ja-
ra, kdy kdosi přišel
s tím, že bychom
kříž měli přeci jen
opravit. Jednak z piet-
ních důvodů, ale
i proto, že křižovat-
ka značených cest
nad Josefovým Do-
lem nese název Pa-
řízkův kříž. To jsme
považovali za dosta-
tečný důvod k tomu,
abychom se pustili
do příprav prací. 

Vše začalo 25. června 2020, kdy Jiří Herčík kříž demontoval a odvezl ho za
účelem opravy domů. Při tom zjistil, že kvůli pokročilé korozi je nezbytné
kříž vyměnit za nový. Z nerezové oceli byl vyroben v Nové Vsi nad Nisou fir-
mou Kovovýroba Lubas. Jirka potom provedl konečný nátěr kříže bílou bar-
vou a připravil i původní tabulku pro nápis. Nepatrně zkrácený text na ni
poté sponzorsky napsal Pavel Koňařík z Hejnic. Teď tedy zbývalo už jen
poslední: dopravit poměrně těžký kříž pod Štolpišskou silnici a upevnit ho
na původním místě.

Se souhlasem Lesů ČR, s. p., vlastníka pozemku, se tak stalo 8. září 2020. Až
během práce jsme si uvědomili, že obnova památky Martina Pařízka pro-
běhla takřka přesně ve výroční den – 31 let od tragické události.

Jak známo, Spolek Patron se zabývá především obnovou památek věnova-
ných dávným hajným, dřevařům, svážečům dřeva, horolezcům… Dalo by se
říci „rodinnému stříbru“. V tomto případě jde možná o jistou výjimku. Není
ale Pařízkův kříž obdobou památek někdejších svážečů či formanů? Jen s tím
rozdílem, že jeho dopravním prostředkem nebyl povoz či sáně, ale těžký ná-
kladní automobil?

Dne 8. září 2020 byla obnovená památka vrácena na původní místo.
Foto Bohumil Horáček
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Na obnově se podíleli členové Spolku Patron – Zdeněk Buriánek, Jiří Herčík, Bohumil Horáček,
Oliver Scholze a autor článku

Současný stav – nerezový kříž snad vydrží déle než ten předchozí
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Jahnův pomník opět vztyčen 
Oliver Scholze 

V katastru Dolního Maxova pokračují práce na obnovení pomníku Fried-
richa Ludwiga Jahna, vztyčeného zdejším tělocvičným spolkem Siegfried
v roce 1908. O jeho historii jsme psali v minulém vydání.

Po několika měsících různého zařizování a konzultačních schůzek na mno-
ha místech a s mnoha odborníky, se v průběhu letošního září díky dobro-
volníkům a sponzorům konečně daly události do pohybu. „Ten umí to a ten
zas tohle, a všichni dohromady udělají moc,“ – tak by se dala popsat cesta
ke vztyčení Jahnova pomníku a pomníku zdejších turnerů, padlých v první
světové válce. 

Vypisovat zásluhu každého jednotlivce by vydalo na mnoho stran, tak jen
v kostce zmiňme v několika větách hlavní činnosti. Od pomníku byla odbagro-
vána zemina a okolí pomníku bylo vyčištěno. Základ pomníku byl komplet-

ně rozebrán a znovu
sestaven a upevněn.
Jednotlivé kameny, kte-
ré obklopují oba hlavní
obelisky, očistili dob-
rovolní hasiči z Jose-
fova Dolu. Oba hlavní
památníky byly v polo-
vině letošního září je-
řábem zvednuty a usa-
zeny na připravený zá-
klad. Podařilo se nám
též vytvořit vizualizaci
budoucí podoby obno-
veného pomníku, jehož
součástí bude i infor-
mační tabule. Vizuali-
zaci máme schválenou
obecním úřadem. 

Pokud vše vyjde a po-
daří se sehnat dostatek
peněz na pořízení ko-
pie busty a novou des-
ku, tak bychom mohli
v příštím roce pomník
slavnostně odhalit.Vztyčení velkých kamenů proběhlo za pomoci jeřábu
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Takto by mohl Jahnův pomník vypadat už v příštím roce

Terénní úpravy v okolí pomníku byly nezbytné
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Známé i neznámé památky Starého Harcova
Günter Menzel

Letošní jarní dny, kdy chodilo do přírody poměrně málo lidí, jsem využil
k obchůzce pomníčků, památek a zajímavostí ve Starém Harcově a v har-
covském polesí. 

Začneme-li pomyslné putování ve Starém Harcově, jistě si všimneme, že jej
opět zdobí krásně opravený kostel Navštívení Panny Marie, a to včetně věž-
ních hodin ukazujících přesný čas. Kostel už bohužel neslouží svému pů-
vodnímu účelu, přesto firmě, která v něm sídlí a která kostel také opravila,
patří velký dík za skvěle odvedenou práci. 

Kostel Navštívení Panny Marie ve Starém Harcově
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Hned vedle kostela, na okraji lesa,
stával pomník věnovaný památce
devadesáti devíti harcovských obča-
nů padlých v první světové válce.
Základ a zbytky rozvaleného pomní-
ku můžeme vidět na místě dodnes.
Spodní část pomníku byla použita
ke zhotovení vkusné lavičky vedle
vchodu do kostela. 

Harcovská Pieta, vzdálená jen několik metrů od pomníku, neodolala ná-
jezdu vandalů, jedna socha chybí úplně a dvěma zbývajícím chybí hlavy.
Nápis na podstavci kříže někdo obnovil. 

Ani harcovská Pieta také neodolala nájezdu vandalů

V současné době najdeme z válečného pomníku
jen torzo

Pomník padlých v první světové válce
na historickém snímku
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Od kostela se vydá-
me po zeleně značené
turistické cestě smě-
rem k Hašlerově cha-
tě. Když dorazíme na
kraj lesa, půjdeme ces-
tou po jeho okraji vle-
vo až k nedalekému
domu. Tento dům si
nechal postavit v roce
1910 liberecký tiskař
Wilhelm Stiepel, spolu-
majitel tiskárny Gebrü-
der Stiepel (bývalá
Severografia v ulici
8. března), jako své
letní sídlo. K domu
patřil i park s cizo-
krajnými stromy, stud-
na pro napájení vodo-
trysků, altánek, jehož
základ se ještě docho-

val, a kříž na stromě se stříškou, registrovaný jako kříž u bývalé Stiepelovy vily.
Je celkem v dobrém stavu, ale nátěr by mu určitě prospěl, korpus Krista prý
před pár lety někdo odcizil. O původu nebo účelu kříže není nic známo.
Původní pozemek je nyní rozdělen, parková, dnes již zanedbaná část, patří ji-
nému majiteli, než ta kolem domu. 

Dále budeme stoupat po zelených značkách, mineme zajímavý skalní útvar
Andělské kameny, až dojdeme na rozcestí, kde značená cesta pokračuje dál
rovně, nová lesní cesta zahýbá vpravo a jedna cesta vede vlevo. V lese, vpravo
od cesty, se nachází poměrně známý Kamenný stůl a o několik metrů výše,
při značené stezce, je méně známý kámen s letopočtem 1738. Dál půjdeme
vlevo dolů kolem pomníčku Franze Hiebela, který byl v loňském roce opra-
ven Spolkem Patron, až k rybníčku, kde najdeme pomníček Káji Oulehly,
jenž zde utonul. Jen pár desítek metrů nad rybníčkem u malého potůčku
můžeme najít skalku, na které je připevněna nerezová hrací kostka. Tu tam
umístila parta kamarádů, která hraje jednou ročně hru s formulovými autíčky
a hází se při tom kostkou; letos se konal už 43. ročník. 

V lese nad bývalým lomem, vedle rybníčku, můžeme najít skalku s vytesa-
ným nápisem: 1907 AR 1910 E. Odsud se vydáme zpět do Harcova. Na okraji
lesa mineme skalku známou jako Menhir a po pár metrech odbočíme vlevo
k domu, na jehož zahradě je kamenná studánka. Dům se kompletně opravu-
je, a tak se opravy možná dočká i studánka. 

Letní dům libereckého tiskaře Wilhelma Stiepela
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Další pomníčky
a památky v harcov-
ském polesí jsou roz-
troušené dost daleko
od sebe, ale dá se to
stihnout za jediný
den, a tak si je jen
krátce připomene-
me. 

Při silnici z Liberce
do Rudolfova, se na-
chází kříž u hotelu
Orion, připomínající
vraždu. Na opačné
straně silnice, ve sva-
hu, najdeme známý
Mešní kámen, a na
hřebeni nad ním, je
do skály vsazena ta-
bulka rosenkruciánů
(podrobnosti v Pat-
ronu 2/2008, str. 9). 

Další dva zajímavé
skalní útvary najde-
me v Lukášově, na
hřebeni nad Harcov-
ským potokem. 

Prvním z nich je
skála Bručoun, v je-
hož skalní míse mů-
žeme najít prázdný
výklenek po tabulce,
a druhým je skála Ži-
dovský dům, kde je
také prázdný výkle-
nek. 

Zajímavostí a pamá-
tek by se v harcov-
ském polesí našlo jis-
tě více, ale myslím,
že na jeden den je to-
ho až dost. Kdysi populární kámen Bručoun

Známá harcovská památka Mešní kámen
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V květnu letošního roku uplynulo 50 let od tragického osudu českosloven-
ské horolezecké Expedice Peru 1970. V neděli 31. května 1970 všichni její
členové zahynuli pod kamennou lavinou, která se při zemětřesení utrhla
ze severní stěny hory Huascarán. Po půlstoletí nám nešťastnou expedici při-
pomíná několik pomníků a památek. Pojďme si je připomenout.

Osudy Expedice Peru 1970 byly již popsány mnohokrát. Zopakujme si je
tedy pouze stručně. Horolezeckou expedici, jejíž členové se rekrutovali pře-
vážně z oddílu TJ Lokomotiva Liberec, provázela smůla již od počátku. Jejím
původním cílem byl nejprve Mount McKinley na Aljašce, ÚV ČSTV však od-
mítl dát k cestě do USA souhlas uprostřed expedičních příprav. Náhradním
cílem bylo zvolené politicky přijatelné Peru a jeho nejvyšší vrchol
Huascarán. 

Změnou plánu peripetie nekončily. Loď s materiálem se opozdila, během
transportu byla jeho část odcizena. Když výprava dorazila do údolí u jezer

Pomníky Expedice Peru 1970 
Bohumil Horáček

Československou expedici den před zemětřesením vyfotografoval italský horolezec Cino Ghigi.
Netušil, že to bude její poslední fotografie. Archiv autora
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Llanganuco, bylo místo pro základní tábor již obsazené japonskou výpravou.
Češi si tedy postavili tábor jinde, přímo pod severní stěnou Huascaránu.
Vyvrcholením řetězce nešťastných událostí byla smrt nejlepšího lezce vý-
pravy, Ivana Bortela. V průběhu aklimatizačního výstupu se 18. května 1970
v naprosto banálním chodeckém terénu sesmekl. Spadl přibližně 30 metrů
a byl na místě mrtev. Zbytek výpravy mu ještě stihl vypravit pohřeb. 

Pak již přišlo osudné zemětřesení, které zničilo 250 měst a obcí, a zahynu-
lo při něm asi 75 000 lidí. Mezi nimi i patnáct horolezců z Československa.
Kromě dříve zahynulého Ivana Bortela to byli: Arnošt Černík (vedoucí ex-
pedice), Milan Černý, Vilém Heckel, Jiří Jech, Valerián Karoušek, Jaroslav
Krecbach, Miloš Matras, Ladislav Mejsnar, Milan Náhlovský, Bohumil Nejedlo,
Zdeněk Novotný, Jiří Rasl, Svatopluk Ulvr (lékař) a Václav Urban. Spolu s nimi
přišel o život i jejich průvodce Pedro Núněz Díaz. 

Výčet jmen by byl patrně ještě vyšší, kdyby do událostí nezasáhl osud. Jiří
Bolech na poslední chvíli nedostal povolení a s expedicí do Peru neodce-
stoval. Z politických důvodů neodjel ani Gustav Ginzel z Jizerky, který pří-
pravě expedice věnoval velké úsilí a měl vše do detailů naplánováno, včetně
místa základního tábora.

Místo bývalého základního tábora a vrchol Huascaránu v roce 2006, foto Otokar Simm
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Pojďme již k pomníkům,
které nám dnes Expedici
Peru 1970 připomínají. Po-
kud začneme „doma“, tedy
v Jizerských horách, pak
objevíme patrně nejmladší
ze všech památníků. Nachází
se v Bedřichově u výjezdu
z lyžařského stadionu. Po-
staven byl před deseti lety
jako připomínka 40. výročí
tragédie. Autorský tým pod
vedením Jiřího Koláčka
z Bedřichova jej koncipo-
val jako symbolickou podo-
bu kamenného mužíka,
který od nepaměti v ho-
rách ukazoval lidem cestu.
Čtyřmetrový monument je
poskládán ze šesti bludných
žulových balvanů z Jizer-
ských hor. Kameny doplňuje
kovový pás se jmény zahy-
nulých horolezců. O bedři-
chovském památníku jsme
psali v Patronu 2012/1
v článku na straně 20.

Úplně první pietní místo,
které bylo v souvislosti
s peruánskou expedicí po-
staveno, vzniklo přímo na
místě u jezer Llanganuco
v Peru. Jednoduchou ka-
mennou mohylu s křížem
na vrcholu tu Ivanovi
Bortelovi postavil jeden
z členů výpravy Valerián
Karoušek, který byl akade-
mickým sochařem. Stalo se
tak ještě před osudnou la-
vinou. Ta mohylu, která
stojí dodnes, minula.

Památník Expedice Peru v Bedřichově v podobě mužíka

Mohyla Ivana Bortela, jejímž autorem byl později zahynulý
člen expedice Valerián Karoušek. Archiv autora
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Přímo na místě tragédie se nachá-
zejí ještě další dvě pietní místa.
Především je to hrob Ladislava
Mejsnara. Jeho tělo, jako jediného
z celé expedice, lavina vydala.
Pohřben byl nedaleko původního
základního tábora, který je nyní
ukryt pod mohutnou masou hlíny
a kamení a stal se v podstatě hrobem
celé expedice. 

V protilehlém svahu byl rok po tra-
gédii zřízen památník českosloven-
ských horolezců. Na kamenné zídce
jsou umístěny tři pamětní desky
a plastika v podobě přísahající ruky
a zlomeného cepínu. Na prostřední
desce jsou jména zahynulých členů
expedice, na obou postranních des-
kách najdeme český a španělský
text:

V květnu 1970 stál u jezera Llanganuco základní tábor československé
horolezecké expedice. Při zemětřesení dne 31. 5. 1970 byl zasypán kamen-
nou a sněhovou lavinou z vrcholu Huascaránu. Všichni členové expedice
spolu se svým chilským přítelem zahynuli. Vzpomínáme na Vás, kamarádi.

Stavba československého památníku nedaleko místa neštěstí v roce 1970, archiv autora

Hrob Ladislava Mejsnara. Jeho tělo se jako
jediné podařilo v lavině objevit. Archiv autora
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Památník doplňuje vyhlídková plošina s mohylou a křížem uprostřed. V okolí
byla vysazena kleč, dovezená z Jizerských hor. Slavnostního odhalení se v ro-

ce 1972 zúčastnili
čeští horolezci, zá-
stupci velvyslanec-
tví i příbuzní členů
expedice. Památník
je živý dodnes, po-
stupně zde přibyly
pamětní desky dal-
ších českých horo-
lezců, kteří v peruán-
ských Andách za-
hynuli. Místo je čas-
tým cílem českých
turistů, kteří k jeze-
rům Llanganuco za-
vítají. Ve výroční
den zde české vel-
vyslanectví v Peru
každoročně pořádá
pietní vzpomínku.

Památník Expedice Peru stojí jen pár desítek metrů od původního základního tábora, archiv autora

Detail památníku v Peru. Během let zde přibyla další jména českých
horolezců. Archiv autora
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Vraťme se z dalekého Peru zpátky do České republiky. Asi nejznámějším
vzpomínkovým místem na Expedici Peru 1970 je symbolický hřbitov horo-
lezců ve Skaláku na Hruboskalsku. Kromě Ivana Bortela se nikdo z členů ex-
pedice nevrátil do vlasti ani posmrtně. Ladislav Mejsnar je pohřben na mís-
tě, těla ostatních horolezců nebyla nikdy nalezena. Je tedy pochopitelné, že
příbuzní a kamarádi horolezců hledali alespoň symbolické místo, kam by na
ně mohli chodit vzpomínat. Hruboskalské skalní město nebylo vybráno ná-
hodně – v 60. letech minulého století zde dozrávala a trénovala silná gene-
race horolezců. Nejedno lano, končící na severní stěně Eigeru či na vrcho-
lech osmitisícovek, bylo navázáno právě na Hrubé Skále.

Ideovým autorem symbolického hřbitova ve Skaláku je paradoxně
Valerián Karoušek – turnovský rodák, horolezec, sochař a jeden z účastníků
peruánské výpravy. Původně jej zamýšlel zřídit pro své kamarády a vzory –
horolezce, kteří zahynuli v nacistických koncentračních táborech za 2. svě-
tové války. Především šlo o Josku Smítka či Václava Chluma. Karoušek si byl
vědom, že také oni nemají nikde hrob, byť alespoň symbolický. Pro hřbitov
vybral skalní věž s názvem Nekonečná a naskicoval i základní podobu piet-
ního místa. To ještě netušil, že jej plánuje i pro sebe a své kamarády.

Ve skalním městě na Hrubé Skále
se v sobotu 11. července 1970 ko-
nala tryzna za zemřelé horolezce
Expedice Peru 1970. Právě tehdy
bylo definitivně rozhodnuto
o vzniku symbolického hřbitova,
který byl zpřístupněn u příleži-
tosti ročního výročí tragédie.
Autory památníku jsou akade-
mický sochař Jiří Seifert a archi-
tekt Josef Patrný. Pod prostou
symbolikou puklého slunce, při-
pevněného do stěny věže Neko-
nečná, jsou umístěny tabulky se
jmény horolezců. Jako první zde
byly umístěny jmenovky členů
Expedice Peru 1970, záhy k nim
byla přidána i jména těch, kteří
zahynuli za 2. světové války. 

Naproti stěně s puklým slun-
cem a tabulkami se jmény je na
nízkém kameni – jakoby v opozi-
ci vůči neblahému osudu všech
jmenovaných, umístěna tabule

Panychida v hruboskalském Skaláku, 
sobota 11. července 1970. Archiv autora
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Autorem epitafu na pomníku na hruboskalském symbolickém hřbitově je Vladimír „Chroust“ Procházka

Symbolický hřbitov horolezců a členů Expedice Peru 70 v hruboskalském skalním městě
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s asi nejkrásnějším horolezeckým epitafem. Jeho autorem je Vladimír „Chroust“
Procházka – horolezec, vedoucí první československé expedice do Himálaje,
současník a kamarád členů peruánské expedice:

Trvá okouzlení, zvoní karabina o kruh, skála hřeje, zní smích. 
Postůj a zavzpomínej. 
Neboť to největší mezi horolezci je přátelství! 
1971–1972

Na hruboskalském symbolickém hřbitově postupně přibývají jména i dal-
ších horolezců, kteří zahynuli v různých horách i skalních oblastech. Přes-
tože jeho správci přísně dbají na pravidla pro umístění jmen, je jich zde
v současnosti již téměř 140 a uvažuje se o rozšíření pietního místa i na sou-
sední skalní věž. Kéž by již další jména nepřibývala!

Za dalšími památkami na Expedici Peru 1970 musíme putoval až do hlavního
města. V Praze, uprostřed sídliště v Malešicích, najdeme pomník s názvem
Život. Tragický příběh expedice, sdílený všemi skoro v přímém přenosu, za-
působil také na sochaře Miro-
slava Hejného, který v Malešicích
žil a tvořil. Tím víc, že expedice
se účastnil i jeho známý, sochař
Valerián Karoušek. Hejného pa-
mátník z roku 1976 připomíná
horu nebo orla a navozuje pocit
padající masy, či laviny. Umocňuje
ho to, že stojí na prudkém svahu
nad ulicí V Úžlabině.

Poslední místo, které v souvislos-
ti s památníky Expedice Peru 1970
navštívíme, je motolský hřbitov
v Praze. Rozkládá se v malebné
poloze na svazích Motolského
údolí. Najdeme na něm hrob s ur-
nou Ivana Bortela, jediného čle-
na expedice, jehož ostatky se
vzhledem k tomu, že zahynul již
18. května 1970, vrátily zpět do
vlasti. Československému velvysla-
nectví se urnu podařilo repatrio-
vat ještě před osudným země-
třesením. Na ruzyňském letišti si

Památník Expedice Peru najdeme i na sídlišti 
v pražských Malešicích
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urnu vyzvedli zdrcení rodiče a mladší
bratr Boris. 

Ivan Bortel byl pohřben na nejvyš-
ším místě hřbitova. Výš už v těchto
místech nelze stoupat. Náhrobní ká-
men je vytesán z jizerskohorské žuly
a nese podobu strmého štítu, ne ne-
podobnému Huascaránu, na jehož
vrchol již Ivan nevystoupil. Kdo ví,
jaké výkony by předvedl v 70. letech.
Celý horolezecký život měl teprve
před sebou a československé horole-
zectví v nejvyšších horách světa za-
čalo sklízet úspěchy až po jeho smrti.

Závěrem nesmím vynechat dva ne-
hmotné pomníky. Tím prvním je ly-
žařský závod Jizerská 50, kterého se
někteří ze zahynulých horolezců ještě
v lednu 1970 aktivně zúčastnili. Od
svého 4. ročníku se konala jako Ji-
zerská 50 – memoriál Expedice Peru.
Škoda jen, že po profesionalizaci zá-
vodu a jeho zařazení do světového poháru dálkových běhů, byl podtitul
Memoriál Expedice Peru v názvu vyměněn za jméno hlavního sponzora, což
je v současnosti téměř monopolní dodavatel elektrické energie, který rekla-
mu snad ani nepotřebuje. Pojmenovali by Švédové svůj Vasův běh třeba pod-
le nábytkářského hypermarketu?

Druhým nehmotným pomníkem je filmový dokument Boys 1970 aneb vte-
řiny věčnosti. V srpnu 2019 horolezci Marek Holeček a Radoslav Groh v Peru
vytyčili novou cestu na sousední Huandoy Norte, pojmenovali ji Boys 1970
a věnovali ji před půl stoletím zahy-
nulým kolegům a jejich rodinám.
Prvovýstupu byl přítomen režisér
a kameraman Tomáš Galásek, jenž je
tvůrcem tohoto sportovně-historic-
kého snímku.

Tragický osud Expedice Peru 1970
zasáhl ve své době i ty, kteří se o horo-
lezectví nezajímali. Mnoho lidí osudy
výpravy zajímají dodnes. I proto je
dobré se na některé z pietních míst vy-
pravit, a „klukům“ třeba zapálit svíčku.

Hrob Ivana Bortela na lesním hřbitově 
v Praze-Motole

Lidé ve Skaláku ani po padesáti letech 
nezapomínají
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Lehce skrytý a poněkud tajemný je Ptačí kámen. Téměř trojúhelníkový pří-
rodní balvan najdeme pod Prosečským hřebenem v houštinách z tavolníků,
bujících tu pod dráty vysokého napětí; jen nedaleko od červeně značené
cesty, přecházející z prosečských lesů do luk. Nápis na něm byl péčí členů
Spolku Patron obnoven v letech 2017 a 2020.

Do hladké žulové stěnky je vytesán nápis: VOGELSCHUTZPARK DES VEREI-
NES FÜR VOGELKUNDE SCHUTZ U. – LIEBHABEREI GABLONZ A. N. 1934,
čili PARK NA OCHRANU PTACTVA SPOLKU PRO ORNITOLOGII, OCHRANU
A ZÁLIBU V PTACTVU JABLONEC N. N. 1934. V německy mluvících zemích
jsou dodnes zachovány různé parky na ochranu ptactva, jak zní onen neo-
hrabaný překlad slova Vogelschutzpark, který by asi libozvučnější byl v jed-
nodušší podobě – Ptačí park.

Místo pro radost ptáků a potěchu jejich pozorovatelů se na počátku 30. let
objevilo i na úpatí Prosečského hřebene, na zemědělských a lesních pozem-
cích patřících kdysi k zaniklému domu č. 54. Vznikl zde prostor – lesoparku

Obnovení nápisu na Ptačím kameni 
Marek Řeháček

Na starším snímku kryje Ptačí kámen vzrostlý les, archiv Spolku Patron
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podobný – s krmítky, budkami a pítky. K areálu patřila asi i dřevěná chatka
s verandou, stojící stále nedaleko kamene a využívaná rádelskými myslivci.
Nedaleko, v modříny zarostlé pasece při staré cestě do Rýnovic, byl umístěn
i hrubě otesaný žulový balvan s vyhloubeným mělkým korýtkem naplněným
po deštích vodou. Manželé Zítkovi z Rýnovic v něm v roce 1990 identifiko-
vali Ptačí napajedlo, které bylo součástí parku. Vodní odlesky kdysi měly lá-
kat ptáčky k usednutí na okraji louky.

O předválečném ptačím spolku se toho ví jen o trochu více než o jeho or-
nitologickém parku. Jablonecký adresář z roku 1926 skutečně připomíná
Verein für Vogelkunde, -schutz und –liebhaberei zu Gablonz a. N. und Umgeb.
čili Spolek pro ornitologii, ochranu a zálibu v ptactvu v Jablonci n. N. a oko-
lí, který zde vznikl roku 1923. V roce 1926 měl již 75 členů a jeho předsedou
byl jistý Ludwig He-
derer. Sídlo spolku
bylo tehdy Radler-
strasse 31 (dnešní
Turnovská ulice). Na
stejné adrese exis-
toval i Verband für
Vogelkunde, -schutz
und -liebhaberei in
der ČSR, Sitz Gab-
lonz a. N. neboli
Svaz pro ornitolo-
gii, ochranu a záli-
bu v ptactvu v ČSR,
sídlem v Jablonci.
Ten vznikl roku
1925 a čítal po roce
existence neuvěři-
telných 500 členů.
Tento svaz měl stej-
ného předsedu –
Ludwiga Hederera,
hudebníka z jablo-
neckého divadla.
Pan Hederer byl
sice ústřední posta-
vou jablonecké or-
nitologie té doby,
ale ve městě jej
podle adresářů ješ-
tě roku 1921 vůbec Ptačí napajedlo při staré cestě do Rýnovic, kresba Petr „Ferdyš“ Polda
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nenacházíme. Vypadá to, že do Jablonce přišel se svojí ženou Angele – diva-
delní harfenistkou, až někdy na začátku 20. let a krátce na to zde založil obě
dvě „ptačí“ sdružení. Ve třicátých letech, kdy vznikal pod Prosečským hře-
benem ptačí park, žili již Hedererovi v domku č. 30 v dnešní Ještědské ulici.
V roce 1939 ovšem v jabloneckých adresářích už nenajdeme ani paní Angele,
ani ptačí spolek…

Více k příběhu Ptačího kamene a jeho tvůrců prozatím nevíme. Čas sebral
dřevěná krmítka a pítka, zůstaly jen kamenné připomínky; růžově kvetoucí
tavolníky se v okolí kamene divoce rozbujely. Přesto je v bývalém Ptačím par-
ku stále krásně a ptáčkové se do houštin na jižním svahu hřebene slétávají
možná radši než do holých luk. Je tu teplo a krásný výhled do údolí Nisy.
A opeřenci milují taková přívětivá místa v krajině. Ostatně, tak to roku 1824
píše italský básník Giacomo Leopardi: „Můžeme se o tom přesvědčit i podle
polohy míst, kde se ptáci nejraději shromažďují a kde zpívají s největším
nadšením. A není divu: těší se jen z přírodních krás…“

Nápis na Ptačím kameni pravidelně obnovuje člen Spolku Patron Günter Menzel, foto Günter Menzel
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Malá vesnička Dolní Oldříš leží daleko v jizerském podhůří. Možná nejdále,
jak je ve Frýdlantském výběžku možné. Její katastrální území z něj vystu-
puje jako další, ještě menší výběžek, a kam se člověk podívá, je obklopen
Polskem. Život necelých tří desítek obyvatel tu už od dob Karla IV. stráží
kostel svatého Martina.

Dolní Oldříš je vesnička starobylá, ostatně první písemně doložená zmínka
o zdejším kostelu spadá do roku 1346. Nejvýznamnějším zdejším rodem zde
byli Eberhardové, kteří Dolní Oldříš drželi do roku 1639 – náhrobek rytíře
Abrahama von Eberharda z roku 1612 je zachován u kostelní zdi. Po nich byla
obec do roku 1689 v rukou Rodewitzů, poté se stává součástí frýdlantského
clam-gallasovského panství.

Dnešní podoba kostela svatého Martina odráží úpravy a rekonstrukce, kte-
ré proběhly v letech 1780, 1865 a 1881. Vnitřní zařízení pochází z 19. století.
Obec Bulovka jej dnes využívá jako koncertní a výstavní síň. Na přilehlém

Smírčí kříž v Dolní Oldříši 
Bohumil Horáček

Zarůstající smírčí kříž v Dolní Oldříši
před úpravou, foto Jiří Růžička

Na přední straně kříže je vytesán motiv meče,
foto Jiří Růžička
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hřbitově najdeme jen málo náhrobků. O to větší zajímavost čeká na přícho-
zího mimo plochu hřbitova – na severní straně stojí při hřbitovní zdi starý,
pískovcový smírčí kříž.

Datum jeho vzniku neznáme. Ke kříži se však váže příběh o dvou potul-
ných prodejcích – mastičkářích, kteří kdysi do Dolní Oldříše přišli a roz-
hodli se v místním hostinci přenocovat. Možná se chtěli posilnit před pře-
kročením hranice, nebo jen odpočinout na závěr kupecké cesty. Možná si toho
večera nalévali víc, než snesli, možná se uprostřed noci pohádali kvůli roz-
dělení utržených peněz. Každopádně nad ránem byl jeden z nich nalezen
u hřbitovní zdi, probodnut dýkou svého kolegy.

Vrah byl usvědčen, a kromě trestu musel jako výraz pokání vztyčit na mís-
tě vraždy kamenný kříž. Ten v Dolní Oldříši je poměrně masivní s rozměry
95 × 85 × 35 centimetrů. Jeho ramena nejsou rovnoměrná a na přední stra-
ně objevíme dobře patrný reliéf meče či dýky. Patrně se jedná o vytesaný
motiv vražedné zbraně.

Po mnoho let stál kříž nakloněný a postupně mizel v zemi. V poslední době
také čím dál víc zarůstal náletovými dřevinami a vysokou trávou. V rámci ne-
dávné úpravy prostoru hřbitova jej však lidé vyzvedli, srovnali a zušlechtili
jeho okolí. 

Kamenný smírčí kříž tak může nadále vyprávět dávný příběh o dvou mas-
tičkářích, jejichž přátelství skončilo hádkou v oldříšské hospodě a následnou
vraždou u nedaleké hřbitovní zdi.

Za inspiraci a fotografie děkuji Jiřímu Růžičkovi ze spolku Ferdinandov sobě.

Je hotovo – smírčí kříž vyrovnán, jeho okolí upraveno. Foto Jiří Růžička
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Plot hřbitova na Kristiánově opraven
Po upozornění na špatný stav plotu sklář-
ského hřbitova na Kristiánově došlo k je-
ho opravě. Hřbitov byl zároveň uklizen
a upraven v souvislosti s konáním Kristiá-
novské pouti na začátku září. Výbor Spol-
ku Patron v současné době jedná o možné
obnově historicky cenných náhrobků
v areálu hřbitova, která by mohla být pro-
vedena v příštím roce.

Nový exponát v expozici Spolku Patron
Nedávno byla nalezena pamětní deska
českoněmeckého tábora lidu, která byla
v 90. letech minulého století odcizena
z pomníku na Tanvaldském Špičáku. Ori-
ginál – rozříznutý na dvě části a mírně po-
škozený v rohu, Spolek Patron získal for-
mou zápůjčky od MěÚ Tanvald do stálé
spolkové expozice ve Vile Schovanek v Ji-
řetíně pod Bukovou. Po zcizení byla pro
pomník na Špičáku zhotovena náhradní
deska, která je tam dodnes.

Obnova válečného pomníku v Kořenově
V Kořenově byl na původním místě, kde
stál před zničením v roce 1945, obnoven
pomník, který je věnován padlým v prus-
ko-rakouské válce v roce 1866 a v první
světové válce. Pamětní desku a plastiku
dravce na vrchol pomníku obec Kořenov
umístila ve čtvrtek 27. srpna 2020. Dravec
ale z pomníku zanedlouho „odlétl“. Dů-
vod, proč se tak rozhodl, není redakci
znám.
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Děje se nejen v Jizerských horách
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Součástí práce na Brzdě byla obnova nápisů z let 1816 a 1895, foto Bohumil Horáček

Členové Spolku Patron po vztyčení kříže na kameni Brzda, foto Herbert Endler



Kámen Brzda jako za starých časů
Pátek 18. září 2020 odpoledne. Slunce se pomalu kloní za Smědavskou horu a několik metrů pod silnicí
z Bílého Potoka na Smědavu čtyři členové Spolku Patron tají dech. Na vrcholu kamene Brzda, známého
také pod německým názvem Hemmstein, právě umístili kovový kříž a vyrovnali jej tak, aby stál čelem
ke staré cestě z roku 1816. Hmota chemické kotvy v čerstvě vysekaných otvorech již trochu ztuhla, a tak
mohou poodstoupit a poprvé spatřit své dílo.

Povedlo se!
Brzdě-Hemmsteinu se tímto okamžikem po dlouhých desítkách let vrátila podoba, kterou milovníci

a znalci drobných památek v Jizerských horách znají ze starých fotografií.Viděli ji na pohlednici z roku 1910,
na černobílém snímku z období někdy kolem roku 1925 i z barevných diapozitivů Miloslava Nevrlého,
které pořídil v roce 1960. Na všech je kámen ozdoben vysokým kovovým křížem. Ten se však později
ztratil a nikdo dnes již patrně nezjistí, kdy a kdo jej odstranil. Možná skončil kdesi ve šrotišti, nebo zdobí
něčí obydlí. Anebo jej zlovolné ruce jen ulomily a shodily ze stráně směrem k říčce Smědé, kde možná
jeho úlomky leží a reziví dodnes.

Členové Spolku Patron později vrchol Brzdy osadili malým křížkem, ale nebylo to úplně ono. Nápad
vrátit památce nejstarší známou podobu – tedy s velkým křížem na vrcholu, vznikl až poté, kdy se zde
na jaře roku 2019 objevil druhý křížek a Brzda se nechtěně stala pietním místem. Téměř dvouleté úsilí,
přerušené karanténou, bylo naplněno v ono prosluněné zářijové odpoledne.

O historii kamene Brzda i jeho obnově se podrobně dočtete v příštím vydání časopisu Patron.
Foto Bohumil Horáček


