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Účastníky pochodu vítala folková skupina Galerie z Kunčic pod Ondřejníkem. 
Čeladenské účastníky přivedla místostarostka Věra Golová (druhý snímek shora 
vlevo), která se přivítala i s ostatním starosty - zcela vlevo Ing. Tomáš Hrubiš, 
starosta Kunčic pod Ondřejníkem). Poslední snímek vlevo dole - svěcení základního 
kamene přilákalo všechny přítomné, mnozí se u něj fotografovali. Pravý sloupec 
shora: na základní kámen nejprve poklepal čeladenský občan Ing. Jan Folprecht, 
který kámen zakoupil. V závěru slavnosti kámen vysvětil čeladenský farář P. Václav 
Tomiczek. Na předposledním snímku předseda Okrašlovacího spolku Rozhledna 
MUDr. Milan Bajgar (vpravo) s Ing. Janem Folprechtem. Na posledním snímku 
vlevo Ing. Jiří Jezerský, místostarosta Mariánských Hor, člen výboru 
Okrašlovacího spolku Rozhledna.   

 



Člen výboru Okrašlovacího spolku Rozhledna Jan Folprecht 1. května 2011 na vrcholu Skalka: 

VŠICHNI POTŘEBUJEME JISTOU MÍRU POKORY 
„Není důvod dlouze řečnit o smyslu stavby rozhleden. Uvedl to nejlépe asi před deseti 
lety televizní pořad „Rozhlédni se, člověče“, zejména pak jeho protagonista, pan 
Luděk Munzar. Rád bych ale přeci jen zdůraznil jeden moment, který v nás pohled 
z výšin na okolí vyvolává. Není to jen výlet do přírody, hledání souznění s ní, ale je to 
ještě něco navíc. Je to vštípení si pocitu pokory, což jest morální kategorie, kterou 
bohužel v reálném životě často opouštíme, resp. opomíjíme. Ten pocit se nutně musí 
dostavit při pohledu na ty drobné, téměř nepatrné, mravenečky, kteří se tam někde 

dole pachtí usilovným (a přitom vlastně ani 
nepostřehnutelným) hemžením. Jak nicotně to odtud 
z výšin vypadá. A ti dole, to jsme my - každý z nás. Maně 
se mi vybavují slova jednoho místního básníka:  

...Oj, Radegaste, mocný větrů vládce, jen 
popusť běsům uzdu svou 

a dej mi zažít aspoň krátce, jak sílu svou mám 
žalostnou... 

      K tomu, jak se stalo, že jsem vlastníkem tohoto 
základního kamene, bych chtěl říci jen to, že jsem jen 
zvedl hozenou rukavici, kterou nám všem nabídl výbor 
Okrašlovacího spolku tím, že vyhlásil veřejnou dražbu 
základního kamene (a mezi námi: on se zrovna nikdo 
nehrnul). Učinil jsem tak proto, že v dubnu roku 2000 
jsem ve Zpravodaji obce Kunčice pod Ondřejníkem 
zveřejnil výzvu k výstavbě rozhledny na tomto místě. 
Nyní se proto tím cítím vázán nejen morálně, ale i 
fakticky. Položil jsem si otázku, zda jsem ochoten pro to 
něco reálného udělat. Tak se stalo, že tím vlastníkem 
základního kamene jsem tedy já. 

     Můj praděd, pan Jan Chmel, si postavil zde dole vilu 
Anežku již roku 1903 (dnes tam sídlí ředitelství a správa 
BRC). V letech 1922 až 1927 byl předsedou 
Okrašlovacího spolku.  Jeho dcera, má babička paní 
Rudolfa Folprechtová v ní prožila velkou část svého 
života. K mému dědovi, Dr. Ing. Janu Folprechtovi 
(významnému ostravskému geologu a archeologu) jezdil 
jeho přítel, cestovatel Enrique Stanko Vráz. Ten je znám 
svým výrokem, že i když sjezdil téměř celý svět, 
krásnější kout přírody nenašel. Otec i já, ač bydlištěm 

Pražáci, jsme zde trávili nejen velkou část svého dětství, ale i každou volnou chvilku 
v dospělosti (můj syn a vnukové jsou již pátou a šestou generací zde pobývající). 
Posledních 20 let života jsem zde zakotvil ještě pevněji, nyní v důchodu téměř trvale. 
Sbírám a publikuji střípky z historie obcí pod Ondřejníkem. S určitou mírou 
neskromnosti si dovolím tvrdit, že nebýt mé brožurky o historii lázní Skalka, možná 
by zde dnes ani BRC nebylo. Toto je patrně završení mého úsilí a praktickou stránku 
výstavby rozhledny, tj. tu nejobtížnější část, musí vykonat jiní, pan ředitel BRC 
MUDr. Milan Bajgar, páni starostové a další.“ 

(Na snímku doc. Ing. Jan Folprecht, Ph.D, člen výboru Okrašlovacího spolku 
Rozhledna, který základní kámen rozhledny zakoupil.) 



JAK TO BYLO NA SKALCE 1. KVĚTNA 
2012? 

Mnozí turisté a milovníci beskydské přírody z Ostravska, Opavska, Frýdecko-
Místecka, Olomoucka i z dalších míst přijali pozvání Okrašlovacího spolku 
Rozhledna a oslavili již podruhé 1. máj výstupem na Skalku, nejvyšší vrchol 
Ondřejníku. Počasí bylo tentokrát perfektní, stejné se nám podařilo zajistit i služby. 

Jeden z našich členů, pan Petr Henek, nejen že zajistil odvoz všech potřebných věcí 
až pod vrchol, ale věnoval na akci i soudek piva, ze kterého po celou dobu 
vlastnoručně točil všem příchozím řádně vychlazené osvěžení. Opékaly se originální 
špekáčky, výborný podmáslový chléb dodala pekárna PAPEX z Ostravy Hrabůvky. 
Ukázalo se, že připravených šest bochníků nestačilo. Debatovalo se především o 
přírodě a také o tom, zda zde bude stát do dvou let rozhledna. Snad by to mohlo 
vyjít. Každopádně v příštím roce se opět na 1. května sejdeme. To slibovali všichni 
dospělí účastníci i jejich děti. Kousek od vrcholu Skalka je startovací plocha 
odvážných mužů věnujících se paraglidingu. A brzy se první letec vznesl nad hlavy 
účastníků této zdařilé májové akce. Nakonec se jich sešlo kolem dvou stovek. Akce se 
zúčastnili i členové výboru Milan Bajgar, Jan Folprecht, Andrea Adamová a Petr 
Andrle. Ti, kteří pro jiné povinnosti nemohli přijít, drželi akci palce a zajímali se o 
její průběh.  

 
 


