Roman Karpaš a kol.: Jizerka – Smědava

Jizerka a Smědava patří k turisticky nejnavštěvovanějším místům Jizerských hor.
Zná je prakticky každý, ale o jejich historii a osudech lidí, kteří zde žili, ví jen málokdo. Přitom sama Jizerka už prožila tolik převratných změn. Vystřídali se zde hledači drahých kamenů, dřevaři, pak zapomenutou samotu zachvátil sklářský boom,
který, jak rychle přišel, tak také odešel, a obyvatele začal opět živit les a nově i turistika. Sotva se samota stala samosprávnou obcí, přišla válka, odsun a následný úpadek. Teprve po změně politických poměrů nastaly lepší časy a v hodině dvanácté se
podařilo mnohé zachránit. Jizerka je dnes krásnější a upravenější než kdy jindy. Jasně
to dokládá srovnání s reprodukovanými historickými fotografiemi. Je to už ale jiná
Jizerka, než jakou znají pamětníci. Daní za její obrození je zvýšený turistický ruch.
Nemohlo to dopadnout jinak, vždyť ubytovací a stravovací služby už jsou to jediné,
co zdejším lidem jako možnost obživy zůstalo. Ale i tento druh podnikání by měl mít
své meze, aby půvaby, kterými Jizerka přes všechny změny stále ještě oplývá, jednou zcela nepřekryl tupý byznys. K pochopení výjimečnosti tohoto místa by měla
přispět i tato kniha. Nové a z valné většiny dosud nepublikované poznatky dávají
nahlédnout do dramatických dějin osady. Každodenní život přibližují vzpomínky pamětníků. Nechybějí ani vyloženě dobrodružné příběhy. Podařilo se shromáždit i mimořádně rozsáhlý obrazový materiál. Je až neuvěřitelné, že o dvou samotách ukrytých
v srdci hor existuje tolik historických poznatků, že vydaly na velkou knihu. I to potvrzuje výjimečnost obou míst. Každý milovník kraje a Jizerských hor zvlášť by si
tak zde měl najít to své.
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Zveme vás na křest knihy, který proběhne 9. listopadu 2016 od 18.30
v Experimentálním studiu v Lidových sadech Liberec

S předstihem informujeme, že na tomtéž místě ve stejnou hodinu proběhne 6. prosince křest knihy
Siegfrieda Weisse Pohoří bez hranic

