
Vzpomínka na přítele a kamaráda Ivana MOUCHU. 
Text a foto: Herbert ENDLER 

Netušil jsem jak smutnou zprávu bude obsahovat obálka, kterou jsem obdržel ve středu 
12.srpna 2009. Když jsem ji otevřel – nechtělo se mi věřit textu, který jsem vyňal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co dělat ve chvíli, kdy vás zasáhne taková smutná zpráva? Zalistovat ve vzpomínkách na chvíle 
společně prožité… 

…v mém případě jak jinak než připomenutím (v tuto chvíli již vím, že posledním) společným 
výletem do hor, které miloval, za pomníčky, které s námi opravoval.  

Dovolte mi vrátit se o dva roky zpět na  9.9.2007 v 9:00 hodin a vzpomenout společné opravy 
obrázku na pomníčku Zabitého mládence :  

 
Pomníček Zabitého mládence. 
Zvláštní osud mají nejen někteří lidé, ale i pomníčky Jizerských hor. Mám tím na mysli poznatky z 
činnosti našeho spolku Patron, který je nejen vyhledává a eviduje, ale také je již mnoho let 
opravuje. Posuďte sami na pomníčku Zabitého mládence… 

Na kopii obrázku z roku 1925 je pomníček ozdobený křížem opatřený malovaným obrázkem. 
Později obrázek léty sešel, kříž byl uražen a tak jen vím, že někdy v roce 1960 byl zásluhou 
Libereckého muzea a jmenovitě RNDr.Miloslavem Nevrlým opatřen obrázkem novým. 

Kolem roku 1980 byl i tento obrázek natolik poškozený, že bylo nutno vyrobit nový. To už 
zajistil náš spolek Patron. Nový obrázek zhotovil pan Ivan Moucha (průmyslový designer) se 
svojí ženou Radmilou v letech 1983-84. Netušil tehdy jak moudré bylo, umístit na zadní straně 
obrázku varování určené případnému zloději… 

Pomníček opatřil pěkným kovaným křížem pan Josef Müller a tak památka Zabitého mládence 
poutníkům opět připomínala jeden z nejstarších smutných lidských osudů. Ještě jsem vám neřekl, 
co se tady vlastně událo… 



…jen stručně z Knihy o Jizerských horách autora Miloslava Nevrlého: „Dne 18.července roku 1825 
se tudy vracel sedmnáctiletý zámečnický učeň Antonín Neumann, který pracoval v jedné z libereckých továren na 
Šibeničním vrchu. Chtěl navštívit své rodiče v Hejnicích. Snad měl v kapse i několik krejcarů. Jisté je, že druhý 
den ho našly raspenavské děti, které tu sbíraly maliny. Ležel hned u Poutní cesty v jámě pod malinovým keřem, s 
hlavou rozbitou a se smyčkou kolem krku. Kapsy měl již prázdné. Byl pohřben v Hejnicích v neděli, druhý den po 
vraždě. Jeho vraha nikdy nikdo nenašel“. 

Opustili jsme pomníček Zabitého mládence ve chvíli, kdy byl námi opraven. Čas běžel a 
kolemjdoucí se zastavovali u pěkně vyvedeného obrázku. Nevíme přesně kdy, ale 27.10.2001 už 
tam pěkný obrázek nebyl! Jako i v jiných případech jej někdo sprostě ukradl. Dlouho jsme váhali 
jaký obrázek (a zda vůbec nějaký) opět na pomníček umístit. Malovaný obrázek není levná 
záležitost a my naši činnost platíme z vlastních kapes. A pak dostaly události rychlý a nečekaný 
spád: Dne 10.8.07 volá pan Vršovský ze Správy CHKO JH jestli mi něco říká jméno „Anton 
Neumann“? Nu jistě odpovídám – to je pomníček Zabitého mládence. Tak tady mám obrázek 
z roku 1983-84, on na to. Slovo dalo slovo a ještě tentýž den je ztracený a znovuobjevený 
obrázek u mne! Prý jej našel nějaký člověk při přestavbě domku v Liberci a donesl ho na Správu 
CHKO v Liberci. Pánbůh zaplať – nebo, že by zapůsobila kletba na obrázku!? Kdo ví…  

Informuji autora obrázku, pana Ivana Mouchu o této události, a domlouváme se, že mu obrázek 
přivezu, aby jej prohlédl a poopravil. Netrvalo dlouho a obrázek je hotov. Rozhodujeme se pro 
jeho umístění na pomníček dne 9.9.2007 v 9:00 hodin. V sedle Hemrichu se v určený čas schází 
skupinka skalních přívrženců pomníčků včetně jednoho zahraničního účastníka. Počasí je sice 
všelijaké, ale nás již nic nemůže odradit od našeho úmyslu. A tak se stalo, že jeden 
z jizerskohorských pomníčků byl znovu uveden do původního stavu. Jak dlouho asi vydrží? 

 

 
Přítel Ivan Moucha při opravě pomníčku Zabitého mládence 
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