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My čeští vlastenci, antifašisté, potomci předků, kteří zahynuli rukama německých
nacistů, obracíme se na českou vládu s prosbou o obranu důstojnosti České republiky a
historie Československa.
Žijeme v době, kdy jsou fakta o německé nacistické okupaci Čech a Moravy
popírána, jsou odstraňovány pamětní desky a pomníky připomínající boj našeho národa
a našich osvoboditelů za samotnou záchranu existence Čechů a Slováků.
Naproti tomu vznikají a nebo jsou obnovovány pomníky připomínající německou
nacistickou ideologii a její nositele v jejichž programu podle Generálního plánu Východ
(General plan OST) na genocidu Slovanů, byl i Plán konečného řešení české otázky. To
považujeme za hrubou neúctu vůči těm, co za naši dnešní svobodu položili své životy a
také za projev neúcty vůči České republice.
Jedním z takových hanebných symbolů německého nacismu je ilegálně obnovený
žulový „Železný kříž 1939 II. stupně“ na vrchu Hvězda v Kořenově v Jizerských horách,
poblíž rozhledny Štěpánka. Tento kříž, v jehož středu se nacházela svastika, byl
v souvislosti se založením Volkssturmu odhalen v říjnu 1944 válečným zločincem
Konrádem Henleinem k připomínce padlých vojáků Wehrmachtu a Waffen SS
pocházejících z území tzv. Sudetoněmecké župy v okolí Kořenova. V květnu 1945 byla
českými vlastenci svastika z kříže odstřelena. Na přelomu června a července 1945 se
pak ke kříži dostavila skupina asi 150 českých vlastenců, členů Československé církve
husitské, kteří se pomodlili a za zpěvu národních písní a státní hymny svalili kamenný
symbol zla ze svahu, jak je uvedeno v časopise Náš Turnov z roku 2001.
V roce 2011 vznikl spolek „Přátelé kamenného kříže“ jehož členové v říjnu 2011
žulový německý nacistický kříž nelegálně obnovili dosazením svalených ramen kříže na
jeho základnu. Pracovali zejména v noci. Obnovu kříže dokončili 30. října 2011. Dne 26.
listopadu 2011 pak představitelé „Přátel kamenného kříže“ založili občanské sdružení
„Jizeran“ se sídlem v Tanvaldě, které bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra ČR dne 8.
prosince 2011.
Dne 19. září 2021, v souladu s ustanoveními zákona O právu shromažďovacím ve
znění pozdějších právních předpisů a Zákonem o ochraně přírody a krajiny v platném
znění, se sešli členové vlasteneckých spolků České republiky a pozvaní hosté
k připomenutí si „Dne obětí nacismu a fašismu“ právě u nelegálně obnoveného
německého nacistického symbolu zla, které bylo odsouzeno mezinárodním
společenstvím v Norimberku. Symbol německého nacistického Železného kříže 1939 II.

stupně, obnovený známými pachateli na území, které je majetkem České republiky
spravovaném správou KRNAP hrubě uráží oběti německého nacismu a to nejenom ty,
kteří dosud žijí, ale i ty, kteří již nežijí.
Proto se obracíme na vládu České republiky se žádostí o účinné kroky vedoucí
k trvalému odstranění tohoto monstra tak, aby se z něj v budoucnu nemohlo stát žádné
pietní nebo vzpomínkové místo.
Tento text byl přítomným přečten a byli požádáni o souhlas s jeho zněním a
odesláním předsedovi vlády ČR. Jeden z přítomných byl proti, ostatní vyjádřili svůj
souhlas. Proto vám jej jako svolavatel tohoto shromáždění zasílám. Na toto
shromáždění k obraně důstojnosti naší země jste byl zván a sekretariátem Vaší
kanceláře jste byl omluven.
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