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Dozvěděl jsem se,
vyhledal a dávám na vědomí…

V poslední době jsem obdržel několik 
zajímavých informací od lidí, kterých si vážím 
a tímto jim děkuji za poskytnuté zajímavosti. 

Pro časopis Patron zpracoval: Herbert ENDLER
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Dozvěděl jsem se, vyhledal a dávám na vědomí…

V poslední době jsem obdržel několik zajímavých informací od lidí, 
kterých si vážím a tímto jim děkuji za poskytnuté zajímavosti. 

Pro časopis Patron zpracoval: Herbert ENDLER

Obdržel jsem informaci od pana Kellnera, že se nad Obřím sudem – pod 
Závorníkem -nachází památka umístěná na stromě. Dle jeho informace jsem jej 
vyhledal, pořídil fotodokumentaci a „rozhodil sítě“ s dotazem co se tam stalo…

…brzy přišla následující odpověď:

Informace: Rony Novák 

…tak se nám podařilo desku s křížkem najít. Ale práci nám to dalo protože 
jsme ze začátku hledali špatným směrem. Zjistil jsem k památce, že s největší 
pravděpodobností se jednalo o třicetiletého Martina Zejdu z Ludvíkova.Často 
chodil popíjet do Libverdy touto cestou neboť to měl kratší (bydlel totiž hned 
za kopcem co začínají Ludvíkovské domy). Osudného dne šel z Libverdy 
domů a na místě památky ho další den našli zadušeného vlastními zvratky. 
V Ludvíkově hrob nemá a v N.M.p.S. také ne. Snad časem zjistíme kde je 
pochován… 

Foto: Herbert ENDLER
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Informace: Petr KELLNER
Jedna z mých osamocených toulek skončila na Francouzských kamenech. 

Pokud nemáte tuto památku v evidenci zašlu Vám popis cesty k dohledání. Otec 
Tomáše stále ještě slouží u Horské služby jako dobrovolný člen. 

Nejsnadněji je památka k nalezení po vrstevnici od Francouzské čapky 
k severu. Přijdete k ohništi a památka 
je na skalní plotně proti ohništi ve 
výšce cca 3 - 3,5 m. Přeji příjemnou 
pohodu při hledání. Pro mne byl tento 
zážitek z nečekaného objevu trochu 
zkalen skutečností, že se jedná o syny 
mých známých. No ale jako veterán HS 
vím, že hory nepřinášejí jen radost.  

Foto: Herbert ENDLER

Posílám fotku hrobů 
Polmy a Maděry. 
Oba jsou pohřbeni 
na hřbitově v Novém 
Městě pod Smrkem. 
Vedle Maděry je 
pohřbena i paní 
Maděrová, která 
zemřela krátce po 
synově neštěstí.

Text a foto:
Rony NOVÁK
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Informace Karel HANZLÍK 
…nazdar Herberte, byl jsem se podívat na křížek Horkého na Hraniční cestě 

a v lese jsem nalezl to co je obrázcích. Prosím Tě nevíš o co jde? Podle mne jde 
zase o nějakého předchůdce… 

V případě zájmu rád doprovodím. 
Tak jsme se tam odpoledne 23.9.09 vydali a pořídil fotodokumentaci.

Foto: Herbert ENDLER
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Oprava památky
„Kastlíkový strom“

V pondělí dne 28.9.09 jsem sundal 
z Kastlíkového stromu značně sešlou 
skříňku a odnesl ji domů. Skříňka je 
celá z plechu (plášť i stříška) a vyžaduje 
opravu povahy klempířské. Stříška je 
prorezavělá a jeden úchyt chybí. 

Prosím tímto zda by se přihlásil 
nějaký šikovný člen spolku znalý 
klempířských prací, ochotný se ujmout 
této drobné opravy. (Mezitím se této 
fáze opravy ujal Ivan Fojtík). 

Podrobnosti můžeme dohodnout 
při předání.

Text a foto: Herbert ENDLER
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1) Poprosil mne Honza Podhora z Hejnic, že by obnovili obrázek na Buku anděla 
strážného. K tomu by potřebovali starý obrázek, který by měl být v klubovně 
spolku Patron. Prosím tímto o předání – zajistím dodání k Honzovi. Díky Ivanu 
Fojtíkovi jsem již předal.

Informace a foto: Herbert ENDLER 

2) Využívám toho i k informaci o potřebné opravě Wildnerova kříže na Hraniční 
cestě. Bylo by dobře očistit starý nátěr a opatřit jej novým.

Informace a foto: Herbert ENDLER 

Další informace je o „záhadě“ pod Hajním kostelem,

na kterou mne upozornil MUDr. Harciník Jiří. Prozkoumal jsem toto místo 
již dvakrát důkladně a nalezl kousky kovu (snad tabulky – kdo ví). U skály je 
rovněž mezník a když jsem se vydal po dalších meznících vzhůru (to tedy byl 
nápad) – došel jsem až na vrchol Hajního kostela. Mám nějaké verze co by to 
mohlo být – ale spoléhám na pomoc členů spolku při objasnění a upřesnění 
této záhady…

Text a foto: Herbert ENDLER 
viz. následující strana >>>
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A jedna novinka nakonec
Foto: H.Endler
Při dokumentaci pomníčků Hrona, 
Köhlera a Maka jsme objevili tento 
nový pomníček a informaci o něm mi 
poskytl jednatel našeho spolku formou 
citace zřizovatele pomníčku: 

„Dobrý večer, v neděli 1. 3. 2009 
jsme se zájmem sledovali na ČT 2 
příspěvek o Vaši činnosti v rámci  
komponovaného večera o Jizerských 
horách. Pořad se pro nás stal inspirací. V roce 2001 tragicky na ozdravném 
pobytu ÚSP Praha 4 zahynul můj mentálně postižený bratr. Jeho smrt byla 
zaviněna nedbalostí personálu, kteří jej nechali utéct z vycházky, přičemž 
policii zavolali až za více než pět hodin. Byl nalezen mrtvý na louce pod 
rekreačním objektem na Větrově u Frýdlantu. Příčinou smrti byla aspirace 
vody z potoka poté, co po několikahodinovém bloudění vyčerpáním upadl a 
vodu vdechl. Sedm let jsme vedli spory na půdě Okresního i Krajského soudu 
v Liberci, nicméně pochybení ze strany ústavu nebylo shledáno a případ 
byl uzavřen vyhlášením osvobozujícího rozsudku vychovatelek, resp. vedení 
ústavu. Není potřeba k tomu nic dodávat“...

Mgr. Tomáš Dušátko


