Pamětní výprava k místům
spojeným s utrpením Annelore Feixové
Ve čtvrtek 7. července 2008 namísto pravidelného čtvrtečního
setkání členů a příznivců pořádal spolek Patron pamětní výpravu
na místa spojená s utrpením Annelore Feixové, která byla téměř
před padesáti roky zavražděna a znásilněna v lese poblíž Janova
nad Nisou. Ano, nezletilý, bez jakýchkoliv sexuálních zkušeností,
I. D. to skutečně udělal obráceně: Nejdříve ji zavraždil a utekl.
Teprve v noci, když už byla tma, se k ní vrátil a zneužil ji. Při
vyšetřování do protokolu nahlásil:
„Viděl jsem její zcela zakrvácený obličej, ale,…nepociťoval jsem žádný odpor…“
Z protokolu vyplývá, že se, přestože vrah byl nezletilý, jednalo o velmi chladnokrevný a mimořádně zvrhlý čin.
V Patronu 2/07 nechal pan Vrbata uveřejnit fotografii pamětní desky
Annelore Feixové na hřbitově v Kokoníně s podivem, proč zrovna tam? Krátce
potom jsme pořádali velkou výpravu za jizerskohorskými pomníčky a zúčastnila se
jí také jedna učitelka z Jablonce, která se těchto pamětních výprav někdy účastní a
ta celou záležitost zdůvodnila takto:
„Feixovi se na Jablonecko po válce nestěhovali jen tak na blind, ale měli
v Kokoníně příbuzné. Paní učitelka si na jméno nepamatuje, ale možná že to byli
právě ti Fleischmannovi. Velký a okázalý pohřeb na janovském hřbitově byl pouze
fingován, protože policie zkoušela, jestli na něj přijde vrah a ve skutečnosti byla
v tichosti uložena do rodinného hrobu v Kokoníně... “
Proč se do toho stará paní učitelka pletla? Protože její manžel měl v té
době milostný poměr s Annelore, takže byl okamžitě na seznamu podezřelých, ale
právě proto je možné, že o celé záležitosti věděl trochu
víc, než ostatní lidé.
Během výpravy jsme
vyšli
od
autobusové
zastávky
u janovského
kostela směrem na stráň,
kde se neštěstí stalo.
Cestou jsme prohlíželi místa, kde I. D. Annelore
poprvé viděl, kde ji postřelil, kde ji usmrtil, kde ji
v noci znovu vyhledal, kde někdo umístil pamětní tabulku, mysleje si, že se to
právě tam stalo a kde Feixovi bydleli.

Kvůli špatné předpovědi počasí byla výprava zkrácena; někteří účastníci šli pěšky
do Liberce, jablonečtí a tanvaldští účastníci sešli
po žluté značce na autobusovou otočku, kde u piva
vyčkali do odjezdu autobusu, takže jsme všechno
stihli dříve, než začalo pršet.

Na základě zprávy Jiřího Šourka sestavil výbor spolku

