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Lidé poputují za tajemnými 
místy v Jizerských horách

17. května 2012 5 Liberecko

Plzeň – Pohár trpělivosti přetekl. Obchodníci z Ko-llárovy ulice v Plzni zvažují ustavení vlastní domobra-ny. Důvodem jsou nájezdy skupinek zlodějíčků, kteří kradou v obchodech, ale ne-váhají okrádat i lidi jdoucí po ulici. „Skupinky v takovém případě obstoupí člověka, po kterém chtějí nejprve cigaretu, potom drobné a bankovky. Tváří se přitom drsně a nepříjemně,“ popi-suje situaci, která je prý v Kollárce na denním pořádku, Michal Kindl, majitel místní restaurace. „Člověk jim pak raději nějaké ty peníze dá a je rád, že se mu nic nestalo. Případ pak raději ani neohlá-sí policii,“ pokračuje Kindl.
Zloději se nebojíZloději se nebojí ani cho-dit krást do místních obcho-dů. I v tomhle případě mají svoji osvědčenou taktiku. „Skupinka nejprve způsobí rozruch a když je prodavač dostatečně zaměstnán, tak cpou zboží do kapes nebo tašek,“ říká Kindl a dodává, že poslední případ se odehrál teprve nedávno. „Dva gaune-ři vnikli do šatny prodavaček a začali jim prohlížet kabel-ky. Děvčata však nelenila a lupiče v šatně zamkla. I přes-to se ale zlodějům podařilo utéct, ale naštěstí bez lupu a bez zranež Kindl. 
Poslední událostiPoslední události ale mezi obchodníky z Kollárovky vyprovokovaly vlnu nevole a ti se rozhodli bránit. „Máme strach,“ říkají shodně. A právě proto se rozhodli ustavit a organizovat vlastní domobranu. „Zatím jen ve stádiu vzájemné pomoci, kdy si sousedé z obchodů v případě nutnosti doběhnou vypomoct,“ popisuje jeden z obchodníků, jak by domobra-na měla fungovat.Policisté provádí v Kollá-rovce pravidelné kontroly a obchůzky, ale žádné podezře-ní na skupinové krádeže se jim prý  v minulosti nepotvrdilo. „Prosíme občany, aby v případě potřeby okamžitě volali policii a my zvýšíme počet kontrol. Vlastní zásah proti agresorům může být nebezpečný,“ uvedla policej-ní mluvčí Simona Čejková. Stále se stupňující problémy se zloději přitom ˝.oslední dobu až dvojnásobný nárůst krádeží. „Nejčastěji se krade káva, cukrovinky, čokolády, kojenecká výživa, alkohol a drogistické zboží,“ uvedla Judita Urbánková, mluvčí společnosti Ahold, která řetězec provozuje. Výjimkou prý ale nejsou ani kurióz-ní krádeže, kdy například zloději neváhali a strčili si zmrzlou kachnu pod čepici nebo zmrzlé kuřecí řízky pod spodní prádlo. „V posledním zmiňovaném případě zloděj utrpěl omrzliny a musel být dokonce lékařsky ošetřen,“ dodala Urbánková.v jeho snahách probudit v dětech zájem o regionální historii a přírodu se stalo polské město Świeradów--Zdrój. Cílem příhraničního projektu, který podpořil Ev-ropský fond 300.000 koru-nami, je přilákat do hor nové turisty. „Vytvoříme i nový česko-polský web pro dětské návštěvníky hor s přehledem všech méně známých faktů o Jizerských horách, hrami nebo kalendářem dětských akcí,“ dodala Dana Tkáčová, spoluautorka projektu, do jehož přípravy vtáhl turistic-ký region studenty a učitelé Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborní školy. Grafické návrhy kovových ta-bulek jsou z dílny akademic-kého sochaře Jiřího Dostála, regionální spisovatelka Klára Hoffmanová sepisuje příběhy tajemným míst, ilustrace k nim dodá místní výtvarnice Líba Novotná.  Češi s Poláky připravují v Jizerských horách více společných programů. Do budoucna by chtěli používat společné logo a společně chtějí hory i propagovat. Již napřesrok plánují první společný Jizerskohorský den. Uskutečnit by se měl v červenci v době Anenské sklářské pouti.  „Rychlejšímu naplňování záměrů brání rozdílná organizační struktu-ra,“ přiznala Van Vieet.jjjjjjjjjjjjkkj

Janov nad Nisou - Vý-
letníky zavede na mystická, 
zajímavá a hlavně dosud 
málo prošlapaná místa, 
řekla týdeníku 5+2 za autory 
Renata Van Vieet. „Putování 
je určené hlavně pro rodiny 
s dětmi, bude totiž spojené s 
luštitelskou soutěží,“ doda-
la s tím, že odtajnění míst 
umožnila podpora evropské-
ho fondu malých projektů 
Cíl 3.

Sedm tajemných zastave-
ní turisté poznají podle kovo-
vé volně přístupné tabulky 
s kódem. „Pro rozluštění 
tajenky budou muset obejít 
všechny záhadné cíle. Komu 
se podaří tajné kódy rozklí-
čovat, získá skleněný penízek 
ochránkyně Jizerských hor 
víly Izeríny,“ vysvětlila  Van 
Vieet. 

S výběrem míst 
opředených pověstmi 
pomohl vlastivědný 
badatel a spiso-
vatel Otokar 
Simm, dbal při 
tom na to, aby 
nové turistické 
cesty neškodily 
chráněným lo-
kalitám. Před 
nedávnem od-
souhlasily jejich 
soupis Lesy ČR a 
Správa chráněné 
krajinné oblasti 
Jizerské hory.  

Partnerem Turi-
stického regionu Jizer-
ské hory v jeho snahách 
probudit v dětech zájem o 
regionální historii a přírodu 
se stalo polské město Świe-
radów-Zdrój. Cílem příhra-
ničního projektu, který pod-
pořil Evropský fond 300.000 
korunami, je přilákat do hor 
nové turisty. „Vytvoříme 
i nový česko-polský web 

Jedním z míst, které obestírá tajemno, je i osada Jizerka.  Foto - Renata Van Vieet

Poutní místo Trniště se 
studánkou nad Jano-
vem nad Nisou, jejíž 
zázračná voda poutní-
kům navracela zrak a 
další tajemná zákoutí 
Jizerských hor před-
staví lidem do konce 
prázdnin Turistický 
region Jizerské hory. 

pro dětské návštěvníky hor 
s přehledem všech méně 
známých faktů o Jizerských 
horách, hrami nebo kalendá-
řem dětských akcí,“ dodala 
Dana Tkáčová, spoluautorka 

projek-
tu, do jehož přípravy vtáhl 
turistický region studenty 
a učitelé Střední umělecko-
průmyslové školy a Vyšší 
odborní školy. Grafické 
návrhy kovových tabulek 
jsou z dílny akademického 

sochaře Jiřího Dostála, 
regionální spisovatelka Klára 
Hoffmanová sepisuje příbě-
hy tajemným míst, ilustrace 
k nim dodá místní výtvarnice 
Líba Novotná.  

Turistický region Jizerské 
hory a Świeradów-Zdrój 

spolu vloni uskutečnily 
s podporou unie 

projekt, jehož cílem 
bylo znovuobjeve-

ní patronky hor 
víly Izeríny. Na 

něj nezaváže 
letos výtvarná 
soutěž pro 
školáky o 
tom, jak 
asi víla žije. 
Češi s Poláky 

připravují 
v Jizerských 

horách více 
společných 

programů. Do 
budoucna by chtěli 

používat společné logo 
a společně chtějí hory i 

propagovat. Již napřesrok 
plánují první společný Jizer-
skohorský den. Uskutečnit 
by se měl v červenci v době 
Anenské sklářské pouti.  
„Rychlejšímu naplňování 
záměrů brání rozdílná orga-
nizační struktura,“ přiznala 
Van Vieet.

Trniště nad Janovem + poutní místo se studánkou – pověsti
Skalní hrad nad Oldřichovem v Hájích – bájné podzemní chodby
kříž milénia nad Bílým Potokem – mystické místo
Čihadla – pověst 
Protržená přehrada v Desné, základy bývalé Krömerovy boudy 
Dračí vrch – bájný vrch a skála nad Kateřinkami
Lom na Bukovci

tajemná místa Jizerských hor

Život patronky Jizerských hor víly Izeríny se stal hlavním tématem 
výtvarné soutěže pro školáky.                                                   Foto: archiv


