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Vážení členové a příznivci Spolku Patron
Držíte v rukou první letošní číslo 
spolkového časopisu. Znovu jsme 
se snažili, aby jeho obsah byl co 
nejpestřejší. Zájmový okruh článků 
nesoustřeďujeme pouze na Jizerské 
hory, ale míříme i do okolních 
regionů. Proto si můžete přečíst 
o obnově Schäferova kříže v Novém 
Městě pod Smrkem, nebo o vzniku, 
stavu a znovuzrození křížové cesty 
na Kotelském vrchu u obce Kotel 
v Podještědí. Navíc nabízíme literární 
zpracování tzv. karlovské vraždy 
z roku 1903 – povídku Jizerská balada 
Václava Hoška najdete na konci tohoto 
čísla. Autor vydává krimi povídky 
v nakladatelství MOBA a jeho knížky 
jsou dostupné v jablonecké městské 
knihovně. Zatím vyšly tituly Stopařka 
a Pád bílého koně.

Mnohé z článků nejsou dílem redakce, 
jejich autory jsou členové i nečlenové 
Spolku Patron, kteří mají chuť a čas 
publikovat výsledky svých bádání 
a objevů. Nebojte se proto zaslat svůj 
text či fotografie a rozšiřte tak okruh 
autorů. Přispějete tím nejen k pestrosti 
časopisu, ale i ke kompletaci informací 
o jednotlivých památkách. Pokud se 
necítíte být silní v češtině či slohu, 
nevadí, zaslané články upravíme. Takže 
bádejte a pište – těšíme se na vaše 
příspěvky.

Výbor Spolku Patron
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Fotografie na titulní straně tohoto vydání časopisu Patron představuje obnovený 
Schäferův kříž, který se nachází v Novém Městě pod Smrkem, za posledním do-
mem č. p. 862, vlevo u silnice na Ludvíkov. 

Tento časem zapomenutý a lidmi rozvalený kříž jsem našel v roce 2002 po půlroč-
ním hledání v křovinách u silnice, podél železniční trati a na okolních pastvinách. 
Podařilo se mi to na základě studií starých map a doptávaní u místních obyvatel 
a pamětníků. Schäferův kříž původně stál pravděpodobně u cesty do Ludvíko-
va pod Smrkem a byl patrně přemístěn buď během výstavby železnice, nebo až 
po vybudování nové silnice, kdy stará cesta ztratila význam.

Obnovení Schäferova kříže
Ladislav Řezáč, Tanvald
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Nález kříže jsem nahlásil na městském úřadě v Novém Městě pod Smrkem. K po-
valenému torzu jsme se s přáteli ze Spolku Patron a z Občanského sdružení pro 
obnovu a rozvoj Nového Města pod Smrkem a okolí v roce 2011 vrátili, abychom 
jeho části vysvobodili ze země. Zprávu o této akci jsem zveřejnil v časopise Patron 
3/2011.

Odborné restaurování a oprava křížku, který byl předtím vyzvednut a dočasně 
uskladněn v Hajništi, byly započaty v roce 2013. Restaurátorské práce na památ-
ce probíhaly pod vedením BcA. Jana Fedorčáka z České Lípy. V listopadu roku 
2014 se kříž v celé kráse vrátil zpět na své místo a v jeho blízkosti byly vysazeny 
dvě lípy malolisté. 

Nápis na kříži říká: Chvála Ježíši Kristu, na přední části podstavce můžeme číst: 
Ježíš, má láska, byl ukřižován. Skrze tvůj kříž a utrpení přivedl jsi nás k nebeské 
blaženosti. Zřízeno Franzem Schäferem 1854, na straně zadní pak: Opravil Franz 
Schäfer 1933.

Památka od svého objevení čekala na obnovu dlouhých dvanáct let. Na opravu 
přispěl Liberecký kraj a Nové Město pod Smrkem.
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Jindřichova výšina 
– nalezení zapomenuté vyhlídky nad Josefovým Dolem
Josef Joe Kuna, Tanvald

Kamennou komoru (dříve nazývanou 
Steinkammer) nad údolím Kamenice, 
obyvateli Josefova Dolu zvanou Party-
zánka, mnozí dobře znají. Pravda, nikdy 
zde žádní partyzáni nebyli, ale místní děti 
si sem chodívaly po válce hrát. A na co ji-
ného, než na hrdinné partyzány… 

Ve skupině žulových skal se nachází veli-
ký blok, který se od masivu posunul nato-
lik, že vzniklou mezerou můžou do tmy 
vejít dvě osoby vedle sebe a na strop sot-
va dosáhnou. Podle pukliny zdejší kvá-
drovité odlučnosti žuly je uvnitř možné  
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pravoúhle zabočit a vyjít na jiné straně 
opět ven na světlo.

Již před rokem 1900 zde bylo několik 
turistických atrakcí. Dole u cesty byl 
vodopád na Červeném potoce, který se 
spouštěl dle zájmu z nádrže postavené 
výše. Místní skupina německého hor-
ského spolku Oberes Kamnitztal vybu-
dovala u jeskyně Steinkammer dřevěný 
altán s věžičkou, který sloužil jako letní 
restaurace. Pro řady stolků, lavic i mód-
ní kuželník spolkaři vyrovnali svažitý 
terén kamennými terasami. V polovině 
srpna roku 1900 se zde konala večerní 
slavnost. Po projevech a provolávání slá-
vy byl pomocí detonace rozšířen vstup 
do Komory Františka Josefa I., na kterou 
oblíbené výletní místo přejmenovali.

Nad Kamennou komorou, jak se mís-
tu říká dnes, upravili členové horské-
ho spolku na nevelké skalce i vyhlídku 
nazvanou po dlouholetém předsedovi 
Heinrichu Zenknerovi Heinrichshöhe. 
Postavili k ní pár schodů a zabezpečili ji 
zábradlím. 

V dalších letech se spolek potýkal s malou 
návštěvností i s údržbou vybudovaných 
zařízení. V roce 1911 od provozování 
neefektivních služeb odstoupil a místo 
později upadlo v zapomnění. Přes vodopád dnes vede asfaltová silnice do Pekla, pří-
stupové cesty jsou špatně průchodné, kamenné terasy zarostly. Na vyhlídku, ze které 
pro vzrostlý les už není nikam vidět, si nikdo nevzpomněl. Podle starých pohlednic 
byste to místo nepoznali.

Černobílou fotku vyhlídky jsem náhodně našel v albu téměř půl století starých fo-
tografií Jana Zemana (http://izerky.net/fotogalerie/zemanII/imagepages/image96.
html). S kopií obrázku Jindřichovy vyhlídky jsem procházel les nad Kamennou 
komorou, ale marně. Snímky jsem rozeslal přátelům, o kterých jsem věděl, že je 
záhada nenechá v klidu. A také jsem se dočkal: na místo se vypravil Jarda Haufer  
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s manželkou, hledali a fotografovali ská-
ly a teprve doma, při stahování fotek, si 
všiml otesané hrany jednoho z kamenů. 
Hned mi zavolal, že někdejší vyhlídku 
asi našli, a kdy prý tam vyrazíme.

Vypravili jsme se až začátkem prosince 
v počtu pěti nadšenců. Na okraji vyká-
ceného pruhu lesa byla snadno přístup-
ná skalka, zastíněná větvemi smrku ros-
toucího poblíž. V tlusté vrstvě mechu 
se uchytily náletové smrčky. Když jsme 
poodkryli porost, našli jsme dva pahý-
ly železné kulatiny zapuštěné do hrubě 
otesané plošiny. Díky vykácené části lesa 
je nyní odtud opět vidět do části údo-
lí Josefova Dolu a na protější svah nad 
Kamenicí.

Před skálou jsme našli další schody za-
rostlé trávou a borůvčím. Prořezali jsme 
překážející větve a očistili plošinu a ob-
jevené schody. Jen jsme nemohli pocho-
pit, jak se tehdy návštěvníci dostávali 
nahoru k zábradlí. Pro krok to bylo příliš 
vysoko. Ale dole pod skálou se povaloval 
z části opracovaný žulový kvádr. Nápad, 
akce – a šišatý, nepravidelný kvádr byl 
na místě chybějícího mezistupně. Teď 
jsme už byli spokojeni.

Dobře znatelná cesta k Jindřichově vyhlídce ani ke Kamenné komoře dnes neve-
de. Skupina skal je však vyznačena na mapě Jizerských hor Nakladatelství ROSY  
1 : 25 000.

Doporučujeme projít si předloni otevřenou naučnou stezku Gustava Leutelta, která 
začíná před železniční stanicí v Josefově Dole. Její návštěva stojí jistě zato; poměrně 
vysoko nad zastavením číslo 3, nacházejícím se při silničce do Pekla, je popsané 
místo.

Za poskytnuté podklady děkuji Herbertu Endlerovi ze Spolku Patron.
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Jizerský sloup již nestojí
Bohumil Horáček, Mladá Boleslav

Po dobu téměř čtyřiceti let mohli znalci Ji-
zerských hor v lokalitě Na Písčinách chodit 
k tzv. Jizerskému sloupu. Stál jen pár metrů 
od soutoku Jizery (Grosse Iser) a Bahnitého 
potoka (Schlammfloss), dvou toků, označo-
vaných v některých mapách a publikacích 
nesprávně jako Česká a Polská Jizera. 

Památka neměla významnou uměleckou 
hodnotu, jednalo se o prostý dřevěný kůl, 
pobitý plechovými tabulkami a stříškou. 
Navštěvovat ji bylo možné až do jara roku 
2013, kdy se sloup vlivem ztrouchnivění dřeva definitivně složil k zemi a začal zarůstat 
jizerskou vegetací. Takto jsem jej na začátku léta toho roku objevil. Odmontoval jsem 
kovové části, zbytky dřeva ukryl pod strom a vydal se na Klínový vrch. 

Na Jizerský sloup jsem na čas zapomněl, 
až po pár měsících jsem při úklidu obje-
vil uschovaná torza kovových cedulek. To 
ve mně znovu vzbudilo zájem zjistit, kdo, 
kdy a proč ten kus dřeva nedaleko prame-
nišť Jizery umístil. Rozjelo se tedy soukro-
mé pátraní podle útržků textu, které ještě 
bylo možno na slabém plechu rozluštit. 
Dal se přečíst název sloupu, cosi o expedici 
a dvouciferné datum. Další tabulka obsa-
hovala jména vedoucích, přičemž na jed-
nom z předních míst figurovalo jméno 
Klaban. Stačilo se ponořit do hlubin archi-
vů a internetu a objevit první stopy. Jejich 
směr vedl – k mému nemalému údivu – 
do Pardubic!

Je to skutečně tak, jednu z jizerskohor-
ských památek instalovali členové skaut-
ského oddílu z Pardubic, města ležícího 
v nížině, hluboko pod horami, na soutoku 
Labe a Chrudimky. Jizerský sloup vztyčili 
v roce 1974 v rámci svého oddílového tá-
bora Expedice Jizera. Duchovním otcem 
a vedoucím expedice byl Jiří Kyb Klaban, 
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dlouholetý skaut a dvojnásobný (1945 a 1968) 
obnovitel pardubického skautského oddílu. 

I v letech, které skautingu nepřály, fungoval od-
díl dál jako pionýrský, ovšem stále se skautskou 
filozofií a s nápadem, aby děti byly ušetřeny ideo- 
logické výchovy. V rámci pionýrského oddílu 
tak nadále „páchali“ skautskou činnost, kterou 
se rozhodli maskovat pod expediční rámec. Tak-
to se pardubickým skautům podařilo uspořádat 
řadu táborů v různých lokalitách tehdejšího 
Československa, zároveň pořádali i zahraniční 
expedice – s rovery uskutečnili například jednu 
do Bulharska, do pohoří Pirin.

Tábor Expedice Jizera tedy proběhl v normali-
začním roce 1974 a jeho skautské pojetí bylo 
přikryto ekologickými výzkumy. Rok 1974 byl 
totiž celosvětovým rokem ochrany přírody, kdy 
v socialistickém Československu vzniklo hnutí 
Brontosaurus s logem Jiránkovy kresby. Každý 
člen oddílu si vybral svoji expediční specializaci, 

kterou na táboře prováděl s úkolem sepsat o tom zprávu do expediční knihy. Pardubičtí 
táborníci tak mezi sebou měli specialisty na meteorologii, geologii, botaniku, ekologii, 

mykologii, entomologii, zoologii, pedologii, 
astronomii, topografii, fotografii, ekonomiku 
táboření, expediční medicínu, expediční vyba-
venost, ale také literáty, kteří psali expediční 
deník. Z družinových deníků později vznikla 
expediční kniha o 245 stranách.

Jaký byl konkrétní program pardubických skau-
tů, kteří v Jizerských horách tábořili celkem 
21 dní? Jizerské hory prochodili včetně řady 
přírodních rezervací, viděli masožravou rosnat-
ku okrouhlolistou, v Safírovém potoce marně 
hledali safíry, navštívili úpravnu vody na Sou-
ši, zámek ve Frýdlantu, zoologickou a botanic-
kou zahradu v Liberci, vylezli na vrchol Jizery 
i na triangl na Smrku.

Stany tenkrát natahovali na konstrukci z kula-
tiny, kterou si musili táborníci pokácet a sami 
postavit. Raritou bylo zřízení finské přírodní 
sauny, postavené na konstrukci s dvojitým po-
tahem. Přehradu k ochlazování zřídili skauti 
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na potoce v sousedství sauny. Hledali také pra-
men Jizery, ale nalezli jen soutok Jizery a Bah-
nitého potoka. A právě u něho vztyčili Jizerský 
sloup, ke kterému se o několik let později vrátili, 
aby jej obnovili a zaměřili jeho přesnou polohu.

Samozřejmě, že jsem se ve svém pátrání neomezil 
pouze na písemné zdroje, ale rozhodl jsem se par-
dubické skauty oslovit přímo. Ale ouha, Jiří Kyb 
Klaban je ročník 1930, moc šancí, že s ním pů-
jde komunikovat prostřednictvím emailu, jsem 
si nedával. Jak velké bylo mé překvapení, když 
jsem zjistil, že Kyb je s počítačem možná větší 
kamarád než já, má vlastní profil na Facebooku, 
a že na podzim roku 2014 byl jedním z hlavních 
organizátorů oslav 100 let od počátků skautování 
na Pardubicku. Zázraky se někdy dějí!

Podařilo se mi kontaktovat nejen jeho, ale také 
vůdce skautského 4. oddílu Horizont Pardubi-
ce Petra Figy Fialu. Oba projevili o spoluprá-
ci na obnovení Jizerského sloupu v mokřadech Na Písčinách zájem. Třeba se nám to 
společnými silami v budoucnu podaří, Jizerský sloup je nejen vzpomínkou na pátrání 
po pramenech Jizery, ale i připomínkou historie 
skautingu v zákazových dobách normalizace.

Závěrem ještě poznámka – Jizerský sloup by 
mohl být i připomínkou celoživotního díla Jiří-
ho Kyba Klabana, jehož příběh by vydal na sa-
mostatnou publikaci. Navzdory všem různým 
režimům a událostem ve 20. století prožil celý 
svůj život šťastně a spokojeně, a navíc se snažil 
dělat pro okolí prospěšné věci, ať už to bylo ve-
dení skautského oddílu v době, kdy byl skauting 
přísně zakázaný, obnovování roverské činnosti 
v době, kdy sotva kdo věděl, co s odrostlými 
skauty-rovery dělat, nebo založení Skautské 
univerzity Pardubice v době, kdy stál skauting 
na křižovatce a probíhaly debaty nad jeho dal-
ším směřováním. Podobně vnímá Jiří Klaban 
i problémy třetího světa, a proto se rozhodl dá-
vat část svých peněz obecně prospěšné společ-
nosti Člověk v tísni na pomoc v boji proti chu-
době. Takoví lidé si poctu určitě zaslouží, byť 
k Jizerským horám přímý vztah nemají.
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O tajemné tabulce pod Ptačími kupami
Karel Nádeník, Nové Město pod Smrkem

Dovolte mi, vážení členové Spolku Pa-
tron, seznámit vás s „pomníčkovým“ 
příběhem z podzimu 2014. Činím tak 
na popud mého jizerskohorského přítele 
Otokara Simma.

Od doby, co jsem skutečným pánem 
svého času, toulám se mnohem častě-
ji našimi horami a rád navštěvuji místa 
či zajímavosti, kde jsem dosud nebyl. 
V posledních měsících to byla například 
Tabulka tří přátel pod Ptačími kupa-
mi. Po třech marných pokusech ji najít, 
jsem si loni v létě stáhl z internetu fotku 
a na místě potom zjistil, že jsem tam už 
sice dvakrát byl, ale nenapadlo mě prolézt 
úzkou skalní průrvou. Poté, co jsem tak 
učinil a protáhl se na zarostlou plošinu 
skály, měl jsem trojúhelníkovou tabulku 
jen dva metry před očima. Otevřel se mi 
i nový pohled na pěknou skalní kupu, 
kterou Emil Novák kdysi nazval Schat- 
tenturm (Stínová věž). Exponoval jsem 

pár snímků a pak začal mít problémy se sestupem. 

Protože jsem o nalezené tabulce nenašel na internetu žádné další informace, dotázal 
jsem se Romana Karpaše a později i Míly Nevrlého. Míla mi sdělil, že mu o „pseudo-
pomníčku“ kdysi něco napsal Emil Novák, ale že svou kartotéku předal do liberecké-
ho okresního archivu. „Když dáš pokyn, tak se tam vypravím,“ psal mi. Poděkoval jsem 
Mílovi a požádal vždy vstřícného Ronnyho Nováka ml. o znovuzapůjčení dědových 
Horských kronik, včetně oné červené veleknihy z 80. let minulého století.

Emilovy texty z cest po horách čtu velmi rád, dokonce už po několikáté. Jeho zajíma-
vý sloh, protkaný humorem a radostí z drobností, jeho velmi hodnotné dokumentač-
ní poznámky vysoce ocenili i mí přátelé z Horní Lužice a Durynska. Po pár hodinách 
čtení jsem narazil na kapitolu Ptačí kupy / bronzová tabulka, datováno 16. 7. 1978. 
Emil píše:

„Vlevo od turistického chodníku na Ptačí kupy se nachází pozoruhodná skalní skupina. 
Jednotlivé bloky tvoří jeskyně, úzké průchody a komíny. Vše je zarostlé malými smrčky 
a přirozeně i borůvčím a brusinčím. Asi půl metru pod vrcholem na severní straně jsme 
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po 10 minutách hledání našli trojúhelní-
kovou bronzovou tabulku, kterou jeden 
známý Norberta Laburdy posledně našel 
a vyfotografoval, a o které mi Norbert vy-
právěl. Až sem bylo vše jasné, ale písmena 
na tabulce zůstávala záhadou. Domnívám 
se, že se jedná o soukromou věc, tak asi 
z 20.–30. let…

S největší pravděpodobností jde o úmyslně 
prohozená a stranově převrácená začáteční 
písmena tří kumpánů: Elstner Ernst, Peu-
kert Franz a Wildner Alfred! Já jsem před 
půldruhým desetiletím přivedl tyto tři staré 
hochy k „pomníčkové vášni“, která se pro ně 
stala novou životní náplní; všichni hodně 
přispěli i k renovaci a údržbě pomníčků. Při jejich náklonnosti k romantice si již v raněj-
ším věku tiše a potají zhotovili opodál se nacházející pomníček. A ten tajuplně skryli. Tři 
vzájemně do sebe se proplétající kruhy mají symbolizovat jejich přátelství. Za rozhodující 
odkaz děkuji Josi Ebertovi, mám však za to, že o tom už něco věděl! Ernst Elstner – lyrik, 
písmák a malíř – zemřel loni na podzim (81 let), Franz Peuker – citlivý fotograf, také už 
hodně přes sedmdesát, se zcela stáhl do svého soukromí. Jen sedmdesátiletý Alfred Wildner, 
umělecký zámečník, se ještě velmi zajímá a zabývá pomníčky. To znamená, že jej stále 
informuji o novinkách a on často různé památky renovuje.“

Několik dní poté ve Frýdlantu potvrzuje Emilovi Alfred Wildner odhalené tajemství. 
Pět let nato, kdy už tři jizerskohorští kamarádi nežili, vystoupali Emil Novák s příte-
lem Ivanem Mouchou a jeho synem znovu k Ptačím kupám, kde odmontovali kvůli 
opravě Mützelův obrázek a následně i Tabulku tří přátel.

„Našli jsme opět cestu k trojúhelníkové tabulce a zde jsem se musel sakramentsky namá-
hat, abych překonal těsný komín až k vrcholové plošině a pak vpravo spárou až k destičce. 
Sníh mi zapadal do všech odkrytých míst v oblečení. Trvalo dost dlouho, než jsem tabulku 
odmontoval. Alfred Wildner použil solidní mosazné šrouby, které jsem musel přeseknout.

Trojúhelníkovou tabulku jsem pak po I. Mouchovi poslal Frantovi Mrvovi. S adresou, 
doprovodným textem a skicou tabulky. Tu obdrží Franta ještě dnes a může během zimy 
v klidu cizelovat.“

Podařilo se mi zjistit, že tím známým Norberta Laburdy (švagra Ronnyho Nováka 
st., Emilova syna) byl Jindřich Bergmann z Frýdlantu. Právě on náhodně v roce 1971 
nebo 1972, patrně jako první, objevil dobře skrytou tabulku a poskytl mi laskavě 
i fotografii z té doby.
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František Mrva mi potvrdil, že na tabul-
ku doplnil monogramy tří přátel a uvedl 
roky jejich úmrtí, a pak ji opět připevnil 
na původní místo. Poslal mi též fotogra-
fie s patřičnými texty.

Novoměstského pamětníka Bedřicha 
Preissera jsem se ptal, zda některého z tří 
mužů osobně znal. Bohužel neznal, ale 
odkázal mne na Horsta Moudrého z Frý-
dlantu. 

Pan Moudrý se stal dalším důležitým 
článkem při objasňování zajímavé epizo-
dy. Se zetěm Alfreda Wildnera, Wilhel-
mem Rohnem, chodil devět let do stejné 
třídy. Po Wildnerově smrti vyklidil i jeho 
byt a některé písemnosti o Jizerských ho-
rách poslal Manfredu Rohnovi, který 
dnes žije u Bodamského jezera.

To jsem obratem mailoval svému zahra-
ničnímu jizerskohorskému příteli Udo 

Rademacherovi, který mi po několika hodinách zavolal, že s Wildnerovým vnukem, 
Manfredem Rohnem, mluvil. Díky velkorysosti M. Rohna a jeho sestry, obdržel Udo 
k dalšímu využití dvě alba fotografií z Jizerských hor z období 60. a 70. let.

Na radu Romana Karpaše jsem nabídl příběh Ferdyšovi Poldovi do Ročenky JJHS. 
Nato se mi ozval Ota Simm, že má dokonce k dispozici rukopis Ernsta Elstnera, 
nazvaný Marterln, Kreuze und Gedenksteine im Isergebirge (Kronika pomníčků, křížů 
a pamětních kamenů v Jizerských horách), a zda bych úryvek o tajuplném trojúhelníku 
na skále nechtěl do textu doplnit. Neexistuje lepší závěr než autentické vyznání další-
ho z trojice oněch mužů.

Pod názvem Poslední obrázek v albu pomníčků E. Elstner píše: „Plaketa z měděného 
plechu byla Fredem a mnou upevněna na jedné ze skal, na místě jen nám známém. 
Bude-li přece jen někdy, až my tu už třeba nebudeme, někým objevena, nechť zvěstuje 
o poutnících a přátelích přírody, kteří svou domovinu a Jizerské hory obzvláště a nade vše 
milovali. Horám zdar!“

Těšilo mě, jak se malé tajemství postupně rozkrývalo. Ale ještě mnohem větší radost 
mám z toho, s jakou vstřícností jsem se setkal u milovníků našich hor, jež zmiňuji 
v tomto textu, když jsem po nich chtěl, aby mi poradili či pomohli. Je to krásný dů-
kaz toho, že i oni milují nadevše svou domovinu a Jizerské hory.
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Strojopis s informacemi o tabulce a s obrázky (dokumentace Františka Mrvy)
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Na Vysokém kameni roste rozhledna
Otokar Simm, Jablonec nad Nisou

Kdo z milovníků Jizerských hor by neznal vynikající rozhled z Vysokého kamene? 
Sotva bychom v polské části tohoto pohoří našli jemu rovný. A přesto, že vyhlídka 
z vrcholového skaliska je takřka dokonalá, stávaly tady už v dávné minulosti postup-
ně dvě rozhledny. Ta první tu vyrostla již v roce 1872. Ještě starší byl ale přístřešek, 
který zde stál už od roku 1837, a byl vůbec první ryze turistickou chatou v Jizerských 
horách. 

Nic ale není věčné… Stará chata v dubnu 1882 shořela, avšak ještě ve stejném roce 
byla nahrazena novou, zčásti již kamennou. V roce 1927 podlehla povětrnostním 
vlivům dřevěná rozhledna. Tehdejší chatař Karl Bielzer ji hned v následujícím roce 
nahradil novou vížkou, která byla opět ze dřeva. Stála stejně jako její předchůdkyně 
na vrcholové skále a vyhlídkovou plošinu měla ve výšce deseti metrů. 

O krásách Vysokého kamene a jeho okolí věděli dávno už i členové Německé-
ho horského spolku pro Ještědské a Jizerské hory. Když v roce 1894 vyšla čtvrtá 
spolková ročenka, byla v její příloze velkolepá skládačka o rozměrech 94 x 14 cm,  
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která zachycovala panoráma z tohoto 
vrcholu. Pro horský spolek ho nakreslil  
I. G. Tschepan z Liberce. 

Josef Matouschek, jenž se později prosla-
vil coby tvůrce vynikajících map, k tomu 
v této ročence napsal: „Vysoký kámen, 
1 058 m, je součástí Vysokého jizerského 
hřebene. Ačkoliv v sobě název zahrnuje vý-
chodní a západní vyvýšeninu, totiž Velký 
a Malý Vysoký kámen, je za něj všeobecně 
považován pouze ten druhý. Na vrcholu 
Malého Vysokého kamene stojí „bouda“, 
postavená nově v roce 1882, a také dřevě-
ná rozhledna, ze které se poutníkovi nabízí 
znamenitý výhled. Zejména dva pohledy 
oplývají krajinnou krásou: v hloubi po-
ložené Schreiberhau (Szklarska Poręba) 
s hradbou Krkonoš v pozadí, a údolí Kwisy 
mezi mohutným Vysokým jizerským a Ka-
menickým hřebenem. Bylo by zbytečné vy-
jmenovávat všechny významné body, které 
je možné z Vysokého kamene spatřit; pano-
ráma je zřetelně zobrazuje.“ 

S koncem druhé světové války se ale i nad 
chatou na Hochsteinu začaly stahovat 
temné mraky. V roce 1945 byla bouda 
vypleněna a nevydržela ani rozhledna. 
Na jejím zániku se nejspíš podepsala jak 
chybějící údržba, tak i vandalové. Do-
dnes zůstaly na vrcholové skále zbytky ukotvení, ve kterém byla zachycena ocelová 
lana zabezpečující vyhlídkovou věž ve vichřicích. V roce 1963 pak byly definitivně 
rozebrány ruiny staré chaty.

Další změnu, tentokrát k lepšímu, předznamenal až rok 1996, kdy v dražbě vypsané 
obcí Stara Kamienica koupili vrcholový pozemek manželé Józef a Dorota Gołbovi ze 
Sklářské Poreby. Rozhodli se na Vysokém kameni postavit pro turisty znovu chatu 
a navrátit tak místu jeho bývalou slávu. A tak se v roce 2000 pustil Józef Gołba s po-
mocí rodiny do nelehké práce. Musel přitom překonávat nejen obtížnou dopravní 
dostupnost, chybějící vodu či připojení na kanalizaci a elektrickou síť, ale i nepřízeň 
lidí. Józef Gołba je ale nevídaný pracant a se všemi nesnázemi se dokáže vypořádat.
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Kdo na Vysoký kámen dorazí dnes, najde zde kamenné schronisko a v něm vždy 
přívětivé majitele. Příchozím nabízejí jednoduché občerstvení i pohlednice, nebo jen 
úkryt před venkovní nepohodou. 

Pokaždé, když přijdu na Vysoký kámen, rozhlížím se, co tady od doby mé poslední 
návštěvy přibylo. Jednou je to nové oplocení, jindy opravené přístupové schodiště se 
zábradlím, lavice či tak potřebný doplněk, jakým je venkovní kadibudka. 

Když jsme s přáteli zavítali na Vysoký kámen v poslední den uplynulého roku, všimli 
jsme si, že pod vrcholem vyrůstá jakási stavbička. Pochopitelně mne zajímalo, o co 
jde. Během řeči se od Gołbových dovídám, že jsou to základy nové rozhledny. Znal 
jsem Józefovo přání obnovit i vyhlídkovou věž, a tak mě ani neudivuje, že se do stav-
by pustil. Vždyť odpočívat, to on ani nedokáže… 

Na moji otázku, proč staví rozhlednu na místě, odkud je tak krásný rozhled, odpo-
vídá s úsměvem: „Stromy kolem rychle rostou a za pár roků odtud už tak dobře vidět 
nebude. A já radši stavím rozhlednu, než abych kácel stromy.“ Podivuji se také, proč 
ji staví kus pod vrcholem a ne nahoře na skále, kde vždycky stávala. „Chtěl jsem sa-
mozřejmě postavit věž na nejvyšším místě, ale okresní úředníci rozhodli, že nahoře stát 
nesmí… A tak ji stavím pod skálou, kde bude nejen mnohem dražší, ale vše bude i déle 
trvat.“ Rozhledna bude mít dvouapůlmetrový zděný základ a na něm bude stát 14 
metrů vysoká dřevěná konstrukce. Tím se vyhlídková plošina dostane zhruba do výš-
ky někdejších rozhleden. Půjde-li vše dobře, chtěl by pan Józef vyhlídku dokončit 
v roce 2017. K tomu jsme Gołbovým popřáli mnoho sil a rozloučili jsme se s nimi. 

Až se vypravíte do polské části Jizerských hor, zastavte se na Vysokém kameni. Určitě 
nebudete litovat. Pokud 
byste se chtěli o minulos-
ti a současnosti chaty do-
vědět více, můžete se o ní 
dočíst například v Ro-
čence Jizersko-ještědského 
horského spolku 2010. 
Dostupná je i v elektro-
nické podobě na http://
www.horskyspolek.cz/
publikace/. 

Schronisko Wysoki Kamień  
v roce 2013
(foto Otokar Simm)
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Znovuzrození křížové cesty na Kotelský vrch
Zdeněk Buriánek, Český Dub

Obec Kotel (německy Kessel) se nachází asi 2 km na jihovýchod od Osečné. Leží 
v malebné krajině Podještědí, v kraji, v němž působila spisovatelka Karolina Světlá 
(1830–1899), kde čerpala náměty pro svá díla. Právě letos si připomínáme 185. vý-
ročí jejího narození.

První dochovaná zmínka o Kotli pochází z r. 1399. Byla to osada vladycká, kterou 
vlastnili Ján z Kotle a Mikšík z Kotle. V roce 1409 je uváděn Jindřich Blekta z Útě-
chovic. Na přelomu 14. a 15. století byl Kotel v majetku českodubských Johanitů. 
V roce 1444 byla obec zničena husitskými vojsky a nájezdu husitů nebyla ušetřena 
ani sousední obec Osečná. Po této události došlo k vystěhování českého obyvatelstva, 
později nastal příliv obyvatelstva německého. Od roku 1673 byl Kotel součástí mi-
moňského panství, v roce 1680 byl při povstání proti robotě napaden náchodskými 
a čáslavskými sedláky. 

Před 2. světovou válkou měl Kotel 53 domů. Po nuceném vystěhování německého 
obyvatelstva počet stále bydlících razantně klesl a jen v letech 1945–1960 bylo zbou-
ráno přes dvacet domů. V roce 2009 zde bylo evidováno 38 nemovitostí. Turisté jezdí 
do Kotle především za tzv. Kotelskými lípami. Jde o dvě lípy různého stáří, u starší 
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z nich, jež byla v roce 2009 zvolena stro-
mem roku, se stáří odhaduje na 400–450 
let. Kotel může nabídnout i řadu dalších 
zajímavostí. Je tady pár roubených cha-
lup a zemědělských usedlostí, najdeme 
zde několik drobných památek a done-
dávna téměř zapomenutou křížovou ces-
tu.

Zdejší křížová cesta se nachází na jižním 
svahu Kotelského vrchu (498 m n. m.) 
a byla vybudována v letech 1902–1904. 
Její začátek je u kaple svaté Anny, která 
stojí na levé straně silnice vedoucí z Kot-
le k Českému Dubu, nedaleko od domu 
č. p. 53. Uvnitř kaple, opravené v letech 
2000–2001, je malovaný obraz sva-
té Anny z poloviny 19. století. Křížová 
cesta vede jihovýchodním směrem, mezi 
kaplí a křižovatkou silnic na Český Dub 
a Smržov uvidíme první zastavení. Trasa 
křížové cesty pak pokračuje 100 metrů 
souběžně se silnicí, odbočí vlevo a sleduje 
nenápadnou lesní cestu, která stoupá za-
lesněným svahem na vrchol Kotelského 
vrchu. Ještě před rokem zde byl doslova 
prales náletových dřevin a husté poros-
ty ostružin, což kontrastovalo se stavem 
před sto lety, kdy při vzniku křížové cesty 
byly svahy Kotelského vrchu zcela holé.

Do dnešních dnů se dochovalo patnáct 
sloupků křížové cesty. V terénu jich na-
jdeme čtrnáct, neboť sloupek, který byl 
poškozen při těžbě dřeva, ležel vedle ces-
ty, kudy jezdila těžká technika a po ně-

kolika letech zcela zarostl do trávy. V roce 2014 byl náhodně objeven při rozšiřování 
cesty pro dopravu materiálu na rekonstrukci kaple Božího hrobu a nyní je v rukou 
restaurátorů. Stav ostatních zastavení je celkem dobrý, jen zastavení číslo 6 vykazuje 
hodně prasklin. U čísel 2, 5 a 15 jsou dodnes patrny zbytky starého kytu, neboť 
jednotlivé obrázky byly zaskleny. Sloupky jsou odlity z betonu, nejsou armovány 
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drátem, a proto jsou vzhledem ke svému 
stáří velmi křehké. Výška nad terénem 
se pohybuje kolem 180 cm, šířka 32 cm, 
tloušťka 16 cm. Vnější rozměr niky je 
57 x 50 cm, vnitřní 51 x 39 cm. Několik 
sloupků je bez nápisu, u většiny je v nice 
letopočet 1902 nebo 1904. Na dalších 
nalezneme tyto nápisy: AB 1902, Martha 
Bienert 1902, M. Bienert 1902, Wen-
zel Bienert 1902, u zastavení číslo 12 je 
v nice A. Bienert a na sloupku je 30. Mai 
1902 AB. U posledního sloupku je ve-
psáno 1904 HP. 

Pokud se pozorně podíváme na dobovou 
pohlednici, zjistíme, že zastavení mají 
jiný tvar než ta dochovaná. Na pohledni-
ci jsou starší dřevěné sloupky s připevně-
ným kastlíkem. Betonová zastavení kří-
žové cesty zhotovil kamenosochař Adolf 
Sitte z Osečné č. p. 118. Křížová cesta 
je zakončena kaplí Božího hrobu, která 
byla postavena na místě původních bo-
žích muk v roce 1901. Na podzim roku 
2014 prošla kaple celkovou opravou. 
Jedná se o obdélnou stavbu o rozměrech 
4 x 6,5 m s klasickou sedlovou střechou, 
vrcholovou věžičkou a křížkem. Na do-
bové pohlednici je uveden název Wallfa-
hrtsgrote – Poutní jeskyně. Kaple byla původně vyzdobena svatými obrázky, bývala 
tu i plechová kasička. Podle pamětníků jevila kaple známky postupné devastace již 
ve 40. letech dvacátého století.

Ke vzniku křížové cesty přispěla rodina Antona Bienerta z č. p. 32. Na staré po-
hlednici je spolu s kaplí Božího hrobu vyobrazen Bienertův domek. Ten se narodil 
7. 3. 1847, za manželku si vzal Marii Hörbe narozenou 16. 11. 1858. Svatbu měli  
20. 4. 1880 a narodily se jim čtyři děti. Marie 21. 3. 1881, Wenzel 2. 12. 1882, 
Anton 28. 1. 1885 a Martha 3. 5. 1895. Některá jména jsou uvedena na sloupcích 
křížové cesty. V domku později bydlel pan Schmidt, který zde ještě po roce 1945 pro-
vozoval svůj krámek. V zahrádce u domku stojí zachovalý křížek. Spodní část je z pís-
kovce, krucifix je z masivní litiny. Na soklu je dodnes zachovalý nápis: Errichtet Anton  
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Bienert 1886. Do čelní strany dříku je 
vsazena deska z bílého mramoru s tímto 
nápisem:

O! Heiliges Kreuz! zu deinen  Stufen

Eile ich in Angst und Noth,

O Erlöser hör mein Rufen.

Hör im Leben wie im Tod,

Du der alle Menschen liebt.

Weisst auch was mein Herz betrübt.

O mein Jesu! du allein

Kannst uns ewig Tröster sein.

Ó! Svatý kříži! K tvým schodům

spěchám ve strachu a nouzi,

Ó Spasiteli vyslyš moje volání.

Slyš v životě i ve smrti,

Ty, jenž všechny lidi miluješ.

Víš též, co mé srdce rmoutí.

O můj Ježíši ty jediný

můžeš být naším věčným utěšitelem.

Rekonstrukce křížové cesty na Kotel-
ský vrch bude dokončena v roce 2015. 
Pravděpodobně dojde i k obnovení ma-
lovaných obrázků v nikách jednotlivých 
zastavení. Po dokončení bude památka 
slavnostně vysvěcena a předána veřejnos-
ti. Stane se hodnotnou ozdobou zdejší 
krajiny a dalším turistickým lákadlem 
tohoto regionu.

Závěrem považuji za důležité poděko-
vat Mgr. Miroslavu Látovi z Osečné, 
Mgr. Martině Pelantové z Hodkovic nad 
Mohelkou, Ing. Bohumilu Sommerovi 
z Prahy a Zdeňkovi Havelkovi z České-
ho Dubu, kteří k tomuto článku poskytli 
informace.
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Jizerská balada
Václav Hošek

Koňský povoz drkotá serpentinami z Harrachova směrem k Mýtu. Peřiny, almárka, 
stůl, židle a pár dalších drobností, to je všechno, co si s sebou do nového bydliště veze 
sedmatřicetiletý Franz Amler, jeho o pět let mladší žena Paulina a jejich děti, devíti-
letý Alfréd a batolata Elsa a Ella.  A ještě malá Alma s nimi jede, jenže ta se narodí až 
v novém působišti na Karlově v Jizerských horách. Všichni doufají, že je tam konečně 
čeká lepší budoucnost.

Franz Amler je smolař, jak místní říkají, pechfógl. Kdysi pracoval v továrně, kde krom 
iluzí nechal i svou pravou nohu, takže teď je invalida, který o práci sotva zavadí. První 
ženu záhy pochoval a nový život chtěl začít s novou ženou, Paulinou, a úplně jinak.  
Pronajal si hostinec U Spolkové haly v Harrachově.  Jenže ani tady se mu nedařilo 
a více než hladových hostů mu doma přibývalo spíše hladových krků. Zkusíme to 
jinde a líp, řekl si. V té době byl k mání hostinec U Karlových lázní hraběte Des Fours 
ve vyhlášené lázeňské osadě Karlov, několik kilometrů severně od tehdejšího světového 
centra bižuterie, Jablonce nad Nisou. Tam se hosté jistojistě pohrnou a zase bude líp.

A tak koně táhnou, kůže se jim potem leskne, protože léto pomalu vrcholí, je hor-
ko, a kopec do Kořenova je strmý a dlouhý. Čeká je ještě daleká cesta, z Kořenova 
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do údolí Desné, přes Tanvald, pak podél řeky Kamenice, Smržovkou, Albrechticemi, 
na Josefův Důl, a nakonec, na sklonku dne, poslední velké stoupání a budou v no-
vém domově. Ukáží jim Jizerské hory přívětivější tvář než Krkonoše? Najdou tu svoje 
štěstí? Píše se rok 1901.

Jenže pechfógl je prostě pechfógl. Zatímco Franz Amler už už přemýšlí, jak se lázeňští 
hosté pohrnou, jak se jeho nový hostinec stane zájezdním cílem zbohatlíků z jablo-
neckých bižuterních domů, sláva karlovských lázní pomalu začíná uvadat. On to 
netuší, stále ještě naplněn radostným očekáváním, ale záhy to pozná. Zdejší kraj není 
příliš bohatý a lidé nemají peněz nazbyt. Sem tam přijdou místní na pivo či na kořal-
ku, ale přespolních moc není a lázeňáků ještě méně. A do toho přichází čtvrté děcko, 
Alma, další krk, který je třeba nakrmit a obléknout. Jenže dítě churaví a záhy umírá, 
v zimě roku 1902, ve stáří necelého půl roku. Nikoho v tu chvíli nenapadne, že je to 
vlastně pro to děcko štěstí.

Amlerovi se snaží, rádi by to zlomili a překlopili misku vah na svou stranu, a v násle-
dujícím roce to vypadá dokonce i na přežití, jenže zdání klame. V prosinci přichází 
na svět další potomek, opět dcera, tentokrát Emma. Kéž by byl Franz Amler stejně 
plodný v podnikání, tak jako v životě. Ovšem každému pán bůh nenadělil stejným dí-
lem. Amler je pruďas a zoufalec. Často v poloprázdném lokále přisedá ke svým štam- 
gastům a hořekuje nad svým údělem. Zdejší lidé jsou dobří, ale komu by se neustálé 
naříkání nezajídalo. Všichni mají své problémy a každý z nich se protlouká, jak umí. 
Hostinský má být chlap k světu, rozšafný a usměvavý, a hospoda má být místem, 
kde lidi zapomenou na vlastní problémy, poveselí se, pookřejí, pobaví. A místo toho 
jenom nářky. Zakrátko si Franz Amler odradí i ten zbytek věrných, kteří k němu ještě 
chodí, jenže on to nevnímá.

„Nebojte se, nikdo nemusí mít strach, že moje děti budou někomu na obtíž,“ vykři-
kuje, a ostatní nad tím jenom mávnou rukou. Nějak bylo, nějak bude. Kde se uživí 
pět krků, i pro šestý se sousto najde. Amler jenom tak plácá, ale hlady ještě neumírá. 
Jsou tací, co jsou na tom hůř. Nikoho ani nenapadne, jaké proroctví se v těchto slo-
vech skrývá. Lidé v horách jsou tvrdému životu přivyklí a jen tak něco je nerozhází.

Je tu konec roku, trochu se slaví, trochu pije. I v hostinci U Karlových lázní se lidé 
veselí, tak jak je tomu odnepaměti. Nový rok je třeba přivítat zvesela. Jaký bude ten 
rok 1903? Co dobrého lidem přinese? Na Karlově, v Jizerských horách, v Čechách, 
v Rakousku-Uhersku, v celé Evropě? 

Hostinský Franz Amler počítá útratu. Kéž by tak silvestr byl alespoň jednou za týden, 
joj, to by se to žilo. Zlatka ke zlatce, nájem hraběti, snad ještě něco málo zbyde pro 
ženu a pro děcka. Ale ani tak to není žádná sláva. Hosté odejdou a Franz tu zůstává 
tiše sedět s hlavou v dlaních. Jak jen to takhle půjde dál? Karlovští zatím nocí kráčejí 
ke svým chalupám a čerstvý sníh jim křupe pod nohama. Na světě je přeci jenom hezky.  
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Není nadto občas se trochu poveselit 
a přijít na jiné myšlenky. Jenže někdo 
jiný již v tuhle chvíli spřádá myšlenky 
temné jak ta nejtemnější noc. Nikdo však 
nic neví, nikdo nic netuší.

Je sobota 10. ledna. Sousedka Lišková je 
moc hodná ženská a Paulinu Amlerovou 
i její děti si zamilovala. Franz je sice po-
děs a tak trochu podivín, z kterého jde 
někdy až hrůza, ale to nepadá na váhu. 
Lišková jde se džbánkem mléka pro děti. 
Paulina bude ráda, zvlášť když ví, že je to 
z dobrého srdce. Sousedi si musejí pomá-
hat. Klepe na dveře, ale nikdo se neozývá. 
Všude klid jak v hrobě. Že by ještě spali? 
Vždyť už je skoro devět, v tom čase už je 
celá vesnice vzhůru. Lišková se zamyšleně 
vrací k domovu. Tohle není samo sebou. 
Cestou potká zetě a znovu se spolu vydají 
k hostinci. Chlap je přece jenom chlap, 
sama by se bála, jako by jí zlá předtucha 
sevřela srdce.

Dveře jsou odemčené.
„Haló, Amlerovi, je někdo doma? Kde 
jste kdo?“

Nikdo se neozývá a tak jdou dál. Na-
šlapují tiše a opatrně. Co jen se mohlo 
stát? Pomalu prohledávají dům místnost 
po místnosti. Nikde žádné známky vlou-
pání, všude klid a mír. Až nakonec do-
jdou do ložnice. A ten pohled už nikdy z mysli nevymažou. V jedné posteli nejstarší 
chlapec Alfréd, v druhé dcery Elsa a Ella, ve třetí pak Paulina s nejmladší dcerkou 
Emmou a nakonec ve čtvrté posteli Franz Amler. Všichni s hlavami zakrvácenými. 
Přivolaný lékař konstatuje již jen smrt. Policejní vyšetřování je krátké a stručné. 
Vzhledem k tomu, že na místě byl nalezen dopis manželů Amlerových, v němž vy-
světlují, že rodina neměla jiného východiska, než dobrovolně odejít ze světa, a na pr-
sou Franze Amlera ležel revolver ráže 9 mm, jímž byly všechny oběti zabity, rezultát 
policie byl jednoznačný a ve stejném duchu i titulky všech novin následujícího dne.

„Mord und Selbstmord.“
Tedy vražda a sebevražda.
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Co vedlo Franze Amlera k tomu, že pozvednul zbraň proti čtyřem svým dětem, man-
želce a nakonec proti sobě samému, to už víme. Byla to chudoba, možná i nedostatek 
vlastních schopností postarat se o rodinu, bezvýchodnost situace, ztráta veškeré per-
spektivy. Těžko ho za to soudit. I dnes se totiž podobné případy čas od času stávají. 
Někdy se lidé dostanou do situace, v níž si nedokážou smysluplně poradit a věci řeší 
nikoliv s chladnou hlavou, zato neodvratně a definitivně.

Tak to je tedy všechno o jedné jizerské baladě s velmi tragickým koncem. Kdož ví, 
co by s dětmi Amlerovými bylo, kdyby se Franz a Paulina rozhodli jinak. Třeba by 
z nich byli úspěšní lidé, ale třeba taky ne. To už dnes nikdo nemůže vědět. Třeba 
by Alfréd padl o pár let později na bojišti první světové války, třeba by je potkala 
jiná tragédie. Kdož ví. Jejich osud se však naplnil v noci z 9. na 10. ledna roku 1903 
na Karlově.

Hostinec U Karlových lázní od té doby místní horalé považovali za prokletý a vyhý-
bali se mu. Dnes ho tam už nenajdete. Dlouhá léta byl zavřený, a když získal nového 
nájemce, jeho čas se brzy naplnil. V roce 1941 do základů vyhořel. Dávnou tragédii 
dnes už připomínají pouze zašlé hroby na místním hřbitově. A to je definitivní a sym-
bolická tečka za jednou tragédií lidské bídy a lidského neštěstí.
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Aktuality
Spolek Patron pořádá tradiční vzpomínkovou akci na Emila Nováka. Výlet, 
spojený se setkáním u Věže Grálu, se koná v sobotu 11. dubna 2015. Sraz 
účastníků organizovaného pochodu v 9:30 na železniční stanici Bílý Potok 
(příjezd vlaku od Raspenavy v 9:15). V případě individuálního příchodu sraz 
u Věže Grálu mezi 11.–12. hodinou. Srdečně zve výbor spolku.

Recenze
Koncem minulého roku vyšla ve vlastním nákladu autora Ivana Vydry 
z Chrastavy publikace Boží muka a pomníky jako součást krajiny na Chrastavsku 
(foto obálky na předchozí stránce). V podtitulu se dozvíme, že se v ní autor 
věnuje kostelům a kaplím, křížkům, božím mukám, pomníčkům, svatým ob-
rázkům, sochám, válečným pomníkům a místům neštěstí. V knize najdeme 
spoustu současných i historických fotografií a mapek. Praktická a pohledná 
grafická úprava umožňuje snadné vyhledávání jednotlivých objektů. Ještě lépe 
nám poslouží přiložená mapka Chrastavska se zákresem všech existujících i za-
niklých památek. Její měřítko není uvedeno.

Autor, který v knize shromáždil obrovské množství cenných informací, se 
osobně podílí i na opravách památek. Nejde ale vždycky jen o čtení radostné, 
neboť značné množství památek bylo poničeno nebo i nenávratně zničeno.
Jedná se o knihu formátu 24,5 x 16,7 cm, má 164 stran, ISBN 978-80-260-
6485-5, náklad není uveden. Zakoupit ji lze buď v chrastavském Infocentru, 
nebo v ateliéru Foto Jana na náměstí 1. máje. Cena cca 350 korun.         –os–

Opravy
Výbor spolku vstupuje do oficiálních jednání se zástupci obce Oldřichov 
v Hájích ve věci spolupráce při opravě hrobky Josefa Matouschka. Grant Libe-
reckého kraje nebyl Spolku Patron na tuto akci přidělen.
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Stínová věž, jedna z Ptačích kup Foto Karel Nádeník


