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LKP sto let 
4. října roku 1907 vylezli studenti jičínského gymnázia Josef Kubín a Josef Henrych  poprvé komínem na skálu, která má tři 
názvy: Mnich, Ruka, Modlitba skal. Všechny přiléhavé, protože při pohledu z Císařské chodby opravdu připomíná ruce 
sepnuté k modlitbě. 
22. září roku 2007 studenti Michal Mazáček a Adam Chrpa v dobovém oblečení ten výstup zopakovali. Ale historické lano, 
které jim Petr Wolf nabídl, odmítli a lezli s modernějším. Na tom starém zapracoval čas, podobně jako na všech těch, kteří od 
té doby ve skalách lezli. Podobně jako zapracoval na všech vzpomínkách, kterých věru není málo. Však s nimi taky diváci 
opakovaného prvovýstupu začali hned  dopoledne a pokračovali zajisté dlouho do noci. Oslava sta let trvání Lezeckého 
kroužku Prachov byla důstojná, pečlivě připravená a povedená. Byť se konala s dvanáctidenním předstihem, protože 4. října 
bude pršet. 
Mnich měl východní slunce, a tak i parádní slavnostní osvětlení, jak odpovídalo významu chvíle. Projevů nebylo mnoho, 
lezci si na formality nepotrpí. Jen citace z dobových vrcholových knížek, archaická a poetická, dnes jako z jiného světa. 
„Ubírali jsme se dříve objevenou cestou a na vrcholu zanechali jsme plechovou krabici. … Lano jsme ovázali okolo suchého 
stromu a slaňovali. Přišel déšť. Lano bylo tak mokré, že zbytek trati musel jsem dokončit volným pádem, asi osmimetrovým. 
“ píše se v zápisu z roku 1908. 
Na místě byl pokřtěn nový lezecký průvodce Zdenka Koťátka a Zdenka Petráně. Pánové trpělivě sbírali pro něj údaje po dva 
roky. 
Po pořízení společné fotografie přešli všichni účastníci oslav na začátek Zelené rokle, kde čekalo překvapení – nový, 
poněkud netradiční Pelíšek. Mistr řezbářský, Jan Rampas, strávil dva roky na Novém Zélandu, kde byl i „dvakrát zasvěcen“. 
Jak, o tom nechtěl mluvit, takové věci jsou právem intimní. Však vrátil se, od Šliků obdržel bukový kmen z Prachovských 
skal a začal procovat. O způsobu vzniku příliš nechtěl mluvit: „Něco začnu, a pak už to přichází samo.“ 
Popsat dílo, které zajisté obohatí dojem návštěvníků skal, je obtížné. Nejde o klasickou sochu. Možná přiléhavým výrazem je 
slovo TOTEM. Čtyřmetrový kmen nezapře maurský vliv. Byť doplněný duchem skal. Příslušnost k našemu kraji stvrzují 
zapuštěné acháty. Dílo je plné  symboliky, ale každý musí si v něm číst a hledat sám.  
Odpoledne sešli se všichni v biografu Český ráj, kde organizátoři připravili výstavů fotografií a dokumentů ze života LKP, 
hlavně ale kompozici z filmů, vzpomínek pamětníků, přerušovanou udělením čestného členství LKP těm, kteří si přišli, ale i 
mnohým, kteří už přijít nemohou. 
Má se LKP, věru čím chlubit. Po expedici a úspěšném vylezení sedmitisícovky na Manaslu vznikl projekt Hymalaya 8000. 
Vyjmenování úspěchů při dobývání osmitisícovek bylo by předmětem dalších článků. Jakož i jména všech čestných členů 
oddílu, kteří si přišli pro pamětní plaketu. 
O přátelství na laně bylo toho už napsáno mnoho. Hodně bývá u toho vzletných slov, zvláště píší-li je nezúčastnění. Když ale 
moderátoři postupně vyvolávali kamarády, kteří na jeviště přijít nemohli, když četli vzpomínky pamětníků, když na plátně 
běžely  jejich fotky z lezení i občanského života, nikdo se za  dojetí nestyděl. Snad  až když už nejsou, uvědomíme si, jak 
skvělí to byli lidé. Tolik jich odešlo předčasně. Dle kalendáře měli si s námi to večerní pivo dát, jejich vzpomínky zněly by 
tuze zajímavě:  
Vláďa Charouzek – nevrátil se ze zimního lezení v Tatrách. 
Dana Havlíková – byla tak pečlivá při jištění – a přece …  
Milan Ent – autor a spoluautor mnoha krásných prachovských cest 
Honza Viduna – pan učitel. Jeho žáci, se kterými lezl, nevěděli jak mu mají ve škole říkat 
Míťa Novák – Balů. Pracant na skalách i v životě 
Láďa Slouka – kolik dětí se pod jeho vedením tolik naučilo na umělé stěně 
Bedřich Horák – když lezl i po sedmdesátce, vrzaly mu klouby i na skalách … . 
Důstojným zakončením dne byl varhanní koncert skvělého lezce a výtečného varhaníka Zdeňka Petráně v chrámu s nejlepší 
akustikou – Mezi Drážďanskou věží a Amerikou ve skalách. 
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Prokešovy fotografie v lodžii.  
V sobotu dne 8. září v 15 hodin a 17 minut otevřel knežnický fotograf Pravoslav Prokeš v Lodžii svou výstavu fotografií. 
Vernisáže zúčastnilo se osob čtyři, počítaje v to autora. Nebudeme rozebírat proč tak nemnoho (zase nedostatečná 
propagace). Ani chválit lodžii za  aktivitu (to přece my vnímaví vidíme, jak si vede). 
Na rozdíl od poslední výstavy v muzeu přinesl sem fotograf díla komorní, krajinářské, většinou velikosti pohlednice. A 
doplnil o „soulepy“ panoramatické. Mezi klíčová slova výstavu charakterizující patří bezesporu PRACNOST. S každým 
obrázkem pomocí počítače a fotošopu si autor hraje, dotváří jej. Ale pozor, nezkresluje. Jen spojení 16 záběrů tak aby vzniklo 
panoráma, nese s sebou zajisté nesmírně trpělivosti. U solitérních fotek dotváří rámování („Neumím udělat rámeček dřevěný, 
tak alespoň virtuálně.“). Součástí hraní je i kupříkladu přenesení měsíce tam, kde ho autor chce, ne tam kde momentálně je. 
Neznamaná to, že by fotograf spěchal, neměl trpělivost. Mnoho obrázků dokazuje, že je poctivě „vystál“ na zimu nedbaje. 
Příkladem budiž noční lezení ve skalách s čelovkami, které při cestě nahoru , či při slaňování vytvářejí zajímavé světelné 
dráhy. 
Možná může rozporuplnou diskusi vyvolat vnášení rozličných symbolů.  
U Myší díry na Prachově je myška. U jiné skály brouk . Vkomponovaná je i letící sova. 
Toť možná ústřední otázka: Do jaké míry se hodí do přírody zasahovat? Nepíšeme smí, neboť nepochybně smí se vše. Je to 
jen licence autorova, co využije, co vymyslí a co zamítne. Pravoslav Prokeš záměrně, možná mimoděk, provokuje nás 
k tomu, abychom si tuhle otázku kladli, aplikujíc ji na běžné bytí. Dlouhá diskuse účastníků vernisáže, i průchozích 
návštěvníků to dokazuje. Ostatně – není právě tohle hlavní otázka člověčího fenoménu zvaného umění? 
Poctivá práce a zajímavý kumšt. Tuhle výstavu byste měli vidět. 
 
Někdy děláte něco, z čeho víte, že nic nebude, ale přesto přitom něco prožijete, to je ten zisk   

(Ludvík  Vaculík)  
 

... je potřeba už ten život, který píšu, také trochu redigovat  (Ludvík Vaculík) 
 
Z tiskovky 
Věru, nemají to lehké ti, kdož řídí naše město. Schůze městské rady dne 6.9.2007 trvala od 13 do 19 hodin. Na programu 
bylo 64 bodů. jen sedm z nich se nějak třebas jen okrajově dotýkaly záležitostí kulturních. Byl přiznán grant na modernizaci 
biografu Český ráj. Hovořeno o tom, jak bude vedení města  seznámeno s Gottliebovou studií o Jičínu, jako městě čtyř krajin. 
Uvažuje se o možnosti promíjení poplatků ze vstupného v oblastí kultury. Právem. Na jednu stranu dává město granty, na 
druhou stranu inkasuje procento z vybraného vstupného.  
Předmětem debat ve městě asi bude udílení Ceny města Jičína za významný přínos v rozličných oblastech.  Návrhy osobností 
mohou podávat instituce i občané, posoudí je vytvořená komise, předloží zastupitelstvu. „Neměli bychom se bát vyzvednout 
významné osobnosti,“ řekl starosta M. Puš.  
HBC Jičín (oddíl házené) požádal město o příspěvek ve výši 800 000 kč. Loni házená  dostala od města 500 000 korun. Rada 
pověřila sportovní komisi o stanovisko. Došlo i na porovnání  s podporou festivalu JMP. Tady je město spolupořadatelem. 
Zajisté zajímavý je názor místostarosty Bryknera o významu házené: “Házená se hraje celý rok. Festival trvá jen týden.“  
 

Pro setkávání na Veliši   
Dík nesmírné pracovitosti učitelů, žáků, rodičů i přátel Základní školy Bodláka a Pampelišky na Veliši byla k zahájení 
školního roku  otevřena nově vybudovaná školní zahrada. Je tu: umělý kopec na sáňkování, skalní stěna a jiné atrakce na 
lezení, skluzavky, jezírko, vodopád, plochy pro rozličné rostliny, venkovní učebna i rozličná výzdoba a další zajímavosti. 
Zahrada je určena na „setkávání generací“, vzdělávání a osvětu.  
Kde sehnala Veliš se 137 obyvateli 300 000 na pozoruhodné dílo? Něco dal kraj, něco Středisko ekologické výchovy 
v Maršově, dali další dárci malí i velcí. Hlavně ale lidé pracovali a starali se 
 
 

Filmy Zdeňka Svěráka a Jana Hřebejka jsou pro mě příliš jednoduché, průhledné, 
polopatistické a chtějí se zalíbit divákům. (V. Klaus) 

 
 
 

Kousky z deníku 
01 09 2007 
Jedu – a najedenou mi dojde: vzpomínám na paní Kubátovou, jak líčí, kterak se léči „tesklivec“. Neví to jen Anežka ze 
Záhouště. Vím to teď i já.  Stačí nalézt si to svoje místo a když je nejhůř, prostě tam jet. Nebo jít. Pobejt. Sednout si, pokud to 
jde. Jde to skoro vždycky. Fajnšmekři nosí s sebou malou polystyrenovou destičku. Sednou si a koukat, nebo jen tak 
zevlovat. Prostě bejt. Někdo sám, někdo má k tomu druhého. Vtip je ten, že se tam má člověk dostat bez ohledu na 
povětrnost. Teď jsou všelijaké vymoženosti: plášťěnky, ponča, jsou i takové malé termosky jakoby kovové na kafe.  Co tam? 
To si každej musí rozhodnout sám. Třeba jen radovat se z toho, že se sem můžu dostat po svejch a tu bejt.  
03 09 2007 
Už podruhé jedu do Veliše kvůli přípravě JMP – hádanky. Lucka je skvělá. vede mne do patra, tam má rozloženu spoustu 
papírů a kartonů. Bezva pocit když vidím její nasazení. Pro hádankářské království vybrala dvě  holky páťačky, že tam budou 
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celé dny sloužit. má trochu strach, jsou mladé. Když se chytnou, tak paráda. Začalo pršet, ale spěchám do schůze. Jedu přes 
kopec. 
Brzdy pískají, dole cyklistická postava s kapucí stoupá pěšky proti mně. Až když dost přejedu, řeknu tu svou větu: „Nebudete 
se 11. září nudit?“ Postava se zastaví a já se vracím. Agituju pro festival, už to umím nazpaměť. Erika. Dávám svůj kontakt a 
těším se, zda se ozve. Hodila by se.  
04 09 2007 
Proč se ti lidé hrnou k tabuli, kde jsou parte? Aby se radovali z toho, že oni tam ještě nevisí? Aby si u kávy, či piva mohli 
povídat kdo ... ? nebo je to obyčejná lidská zvědavost? Parte před jičínským kostelem patří k nejčtenější literatuře.  
Vzpomínám včerejší Věřinu větu. Uprostřed rozhodování o stěžejních věcech ze schůze festivalového výboru, kde jde o 
desetitisícové akce najednou řekne: „proChor byl pro ty kbelíky?“ Kdysi na smetišti byly vyhozené kbelíky a tenkrát jsme si 
řekli, že by se hodily pro dílny. I tohle je „Pohádka“. Skok z principu do detailu.  
Nebyly tam. Ale pan mistr malířský natírá na náměstí podloubí. A dává mi 4 kbelíky. Úžasné. Pošlu Věře email: „Mám 
radostnou zprávu, mám čtyři kbelíky.“    
05 09 2007 
Mezi vůněmi, které s námi jdou, je vůně čerstvě obrácené hlíny úžasná. Pamatuju ji už z dětství. Tehdá mi nic neříkala.  Teď, 
když přijde, pohladí. Je to vůně podzimu. Jen podzimu podle ročního kalendáře? Nebo i podle životního? Po sjezdu 
z Velišského hřebene mne krásně přepadla. Kumuluji si ty skvělé počitky – přidávám čerstvě kradené švestky, které jsou 
vždycky sladší než kupované.   
06 09 2007 
Je to deviace? Každopádně diagnóza. Když vidím kontejner s odpadem, silně se musím ovládat alespoň nenahlédnout. Když 
je ovšem odpad přímo vystaven .. . Odpadní gravitace. Tentokrát jsem si  to zdůvodnil JMP.  Stavební odpad, docela dobré 
palubky – hodí se. A okna. Tisíce oken, dají se  tu vyšroubovat takové čudlíky k roletám, které praskají. Raduju se, co mám 
náhradních dílů a ještě palubky. Doma si to třídím do krabičky ... a zjišťuju, že jsem tam ztratil takovej krásnej šroubovák, 
kterým šroubuju už desítky let. Cena čudlíků cca 17,50 kč. Cena šroubováku se nedá vyčíslit. Je historická. Zase měla žena 
pravdu, když mne v kontejnerizaci brání.  
07 09 2007 
Je asi poslední kloudné letní ráno – půl deváté. Sedím na zbořených schůdkách rybníka Dvorečák. Vlevo jeden rybář, vpravo 
druhý, fousatý, přede mnou nad Babákem vylézá slunce. U rybářů je krásné to, že mlčí. Koukají na ty své udice, ani 
nemusejí, černá krabička by hlásila, že se něco děje. Mlčí i černá krabička. Já koukám na to slunce a raduju se, že Dvorečák 
je dlouhý. Než přejde slunce celý Dvorečák, to je panečku mnoho hodin žití. Těším se na ně. V dřevěném srubu na pravém 
břehu žije pán a pes. Vodu tam má, postel taky, když chce, může si zatopit. Les je všude okolo. Co ještě je víc potřeba ke 
spokojenému životu? 
19 07 2007 
Chci to jen značkové. Kdo tohle používá? Hlavně lidé bohatí. Je jich pár i okolo rodiny. Nevím, zda ne ně sedí výraz  
zbohatlíci, který je hanlivý, pokud jím rozumíme získání nepoctivou cestou.  Z dělníků stali se podnikatelé. Změnili se. 
Velmi. A odcizili. Prostě  dřívější kamarádi už nejsou takovými kamarády. Nebo žádnými.  Vystupují okázale, někdy se 
předvádějí. 
  
 

 
 
Pan fotograf Prokeš vysv ětluje 



 4 

 
 
 
 
 
 

Jak jsem hájil h řbitov  
Valdštejnova města (Cheb, Frýdlant, Jičín) se postupně představila v Praze v zahradě Valdštejnského paláce. Na 
Jičín přišla řada v neděli 9. září. Radnice měla šťastnou ruku, že pověřila uspořádáním skupinu okolo Roberta 
Smolíka, což jsou Gottliebovi, Lhotákovi a Robertova Radka. Přizvána ještě kapela Fidle a kapela staré muziky 
ZUŠ. Robert přidal loutkové představení. 
Tahle volba nebyla náhodná, takhle to v Jičíně nikdo neumí. Přátelé pojali událost jako zahradní slavnost a 
přivezli z Jičína takové zajímavosti, jako tiskařskou dílnu, kde si každý vytiskl pamětní list a kde byla stále  fronta. 
Dále instalovali rozličná hejblata a strojky  Lhotákových, třeba koloběh vody s řadou mlejnků a s klasickou ruční 
pumpou. Protože Valdštejn si z hvězdami rozuměl, instalovali sluneční soustavu z rozličně velkých ovocných 
plodů. Pak tu bylo ještě lipové stromořadí a model hřbitovního kostela s celým hřbitovem, vytvořeným z rakviček. 
Velké rakvičky pro bohaté, menší pro jičínskou chudinu. Novopacký pivovar k tomu točil svůj výrobek správně 
vychlazený. 
Lidé se procházeli, dívali se, poslouchali, uždibovali nabízené ovoce, zapíjeli pivem a taky si povídali a 
vzpomínali. Kupodivu se nejlépe vzpomíná na hřbitově, což tady bylo umocněno, neboť se jednalo o hřbitov jedlý. 
Toliko, že měl být sněden až na závěr slavnosti, aby kulisa vzpomínání sloužila co nejdéle. A tak jsem se stal 
správcem a hlídačem hřbitova. Neboť taky bylo třeba znovu stavět kříže, které kácel vítr. Ty jediné nebyly, kromě 
kostela jedlé.  
Údržba hřbitova se vyplatila, přicházeli exjičíňáci a  rozliční pamětníci. Vzpomínali jak se studovalo v Jičíně na 
obchodní akademii před čtyřiceti lety. Jak sebrali tu sochu přes hřbitovní zeď jeřábem.  Ale i jak se v JC jezdí 
Tour de biere. Jedna pěkná Němka nechala si vysvětlit,  kde je Jičín a naznačila, že se tam určitě musí jet 
podívat.  
Taky na jevišti mluvili politici. A to byl z hlediska hřbitova klíčový moment. Zaposlouchal jsem se jen na chvilku, 
zapsal jsem si větu pana starosty: „Nabízíme prostřené stoly, to nejlepší, co Jičín nabízí. ... “ A za tu krátkou 
chvilku zmizela celá jižní sekce hřbitova. V praxi to znamená, že někdo ty rakvičky sež  snědl. Někdo by si z toho 
i mohl vzít poučení, jak je ošidné poslouchat politiky.  
V 16:50 došlo k totální likvidaci hřbitova. Zůstal jen kostel – je dřevěný. Stalo se tak se  souhlasem všech těch, 
kteří v Jičíně něco znamenají.  
 
 
Kačenka 
-Káča u počítače, aby rodiče měli chvilku klidu. Jako Brouček má na sobě jakási tykadla. Mačká tlačítko na myši. 
Kohosi na té obrazovce zastřeluje? Nebo ji křivdím a ona jen poslouchá pohádku? Nemůžu se zeptat. Má 
sluchátka, neslyší mne. Ta sluchátka má spousta lidí na ulici. I ve vlaku. Nikdy si netroufnu udělat zkoušku, ať mi 
zopakují poslední nápěv. Mají ta sluchátka proto, aby se odizolovali od světa? 
-Strojíme se, spěcháme. Najednou se Káča vyškubne a začne se šťourat v nose. Pozoruju, jak si to šťourání 
užívá. Mladá dáma a taková neřest. Začínám si představovat starší dámy, které se, jsou-li samy, pitvoří před 
zrcadlem nacvičujíc si třeba „pohled naivky“. Nebo jak si šéf zkouší „vladařské“ gesto pro poradu. Jsou jiné, 
daleko intimnější neřesti, které my lidi máme. Káča se to ještě nenaučila skrývat.  
- Káča ráda na počítači tvořivě. Malujeme. Nejradši vybírá barvy výplně. A píšeme. T je táta, B (dvě břicha) je 
Bára ... . D je ale děda i Daniel. jedno břicho. Kačence to moc nesedí. Děda má břich několik, Daniel je střízlík. 
Analogie někdy nefunguje. 
- Držíme s Káčou siestu. Krájíme jablko, ona měsíček, já měsíček. Najednou mi ta holka začne vyprávět, že 
budou mít koně. Až si vezme Ondřeje (taky je zatím čtyřletý), koupějí si koně od Dariny a budou na něm jezdit. 
Střídavě. Martínka si nevezme, protože ten by ji ani nenechal svézt, pořád by jezdil sám. Jak krásně mi to dítě 
vysvětlilo podstatu manželství.  
Pak si bereme babiččin klobouk, protože prší, a jdeme do dveří pouštět bubliny. Některé vydrží dlouho, za rohem 
je bere vítr, a tak musíme vybíhat, abychom věděli, jak daleko doletí. Doletí daleko. Akorát že ten vítr vzal  Káče i 
klobouk a vymáchal ho v kaluži. Neříkejte to babičce. 
 
 
Ráno  
Jsou čtyři, nedaří se spát. Čtu si v LN o objevených dopisech van Gogha. Píše: „Musíš dobře jíst, mít  dobré 
bydlení, čas od času si zaslouložit v poklidu si dát dýmku a šálek kávy...“  Tak tohle je recept k tomu, jak udělat 
dobrý obraz? Hm.  
Ale ty  dopisy zajisté mluví o Mistrovi. Na některých konferencích (o K. Krausovi, o B. Němcové)  žasnul jsem, co 
všechno vědcové z korespondence vyčtou. Nejen život, životopis rekonstruují. Umí s grafology i povahu. A teď? 
Rukopis stěží už někde najdeš. Jo, je zajímavé, jak starší odborníci lpějí na psaní rukou. Kdysi mi jeden vyprávěl, 
že recenzi píše perem a do počítače to pak dává sekretářka. Teď už chápu, že to nebylo jen kvůli odporu stáří 
učit se počítač. 
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Budou to mít následní vědcové těžké. Emailová korespondence naší doby těžko se zachová. Leda ... , někteří, co 
si o sobě myslí, že mají co sdělit lidstvu, přepisují to hned  do knih. Kolik jich už napsal náš pan president. I do 
Ameriky jezdí hlásat. Ani mu moc nevadí, že ho zas tolik lidí neposlouchá. On se stejně nejradši poslouchá sám.    
Přemejšlím, zda mu jeho psaní ještě někdo přepisuje, kontroluje, opravuje. Jestli třeba taky neumí čárky jako já. 
Ale když on je tak dokonalý ... . A kdyby si někdo dovolil říct, že to není ono, tak se ho hned pan Jakl zastane. Je 
za to placenej.  Inu, není to s tím psaním tak jednoduché.     
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