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Historie Výhledů – část 1. 
 
    Výhledy, původním německým názvem Gickelsberg, jsou zdaleka viditelným, 569 metrů vysokým kopcem. Patří 
k dominantě zdejšího kraje, snad dá se říci, že co je pro Liberečáky Ještěd, to jsou pro Chrastaváky Výhledy. Není 
proto divu, že se Výhledy těší zájmu lidské činnosti od nepaměti.  
    Když budeme pátrat po první zmínce ve starých kronikách, nalezneme údaj u roku 1722. Toho roku proběhla v 
Liberci tovaryšská vzpoura. Asi dvě stovky soukenických tovaryšů žádaly lepší podmínky pro práci. Sebrali 
cechovní pokladnu a odebrali se na Výhledy, kudy i tenkrát vedla státní hranice, a vyhrožovali, že pokud jim 
nebude vyhověno, odejdou s penězi do Saska. Tak se i stalo. Tovaryši vydrželi v Sasku celý rok, než jim mistři 
ustoupili.  
    Roku 1776 Výhledy navštívil sám císař Josef II., když v místní krajině hledal dobrý strategický bod.  
    Dalším významným mezníkem v historii Výhledů je letopočet 1864. Na vrchol byla umístěna saská královská 
triangulace. Opracovaný žulový krádr s nápisem „Station Gickelsberg König. Sächs. Triangulierung – 1864“ byl 
však vztyčen již  na české straně kopce. Muselo tak dojít k dohodě s rakouskými státními orgány. Není bez 
zajímavosti, že tato dohoda napomohla k tomu, že Sasko bylo spojencem rakouské monarchie v prusko – rakouské 
válce, která vypukla o dva roky později. 
    Před vypuknutím zmiňovaného konfliktu si na Výhledech postavil dřevěnou chatku loutkař Eduard Köhler, 
který zde připravoval loutková představení pro děti. Pruská armáda ho však záhy začala obviňovat, že ze 
strategického bodu informuje Rakušáky o nepřátelském postupu. Spory o tom, zda je Köhler opravdu nebezpečný, 
byly vyřešeny definitivně rozbořením chaty a Köhlerovou násilnou smrtí. Krásné místo se tak loutkaři stalo 
osudným. 

Věra Hávová 
 

Ďáblův doktor zve na návštěvu  
     Před delším časem jsme v BULLETINU psali o tom, že se v osadě Krásná (patří do obce Pěnčín) na Jablonec-
ku staví a upravuje bývalý rozlehlý dům lidumila a oblíbeného léčitele Jana Eleazara KITTELA. Nedávno se 
objevila zpráva, že opravy jsou již skončené a že v letošní sezóně již bude celý objekt veřejnosti přístupný.
Upozorňujeme naše čtenáře, že by to mohl být zajímavý cíl výletu. (Bližší informace najdete na internetu.) 
 

  Kdo byl Jakob Böhme? 
 
   Pouhý kilometr od Habartic na Frýdlantsku, ale již na polské straně, se na-
chází městečko Zawidów. Tam se v roce 1575 narodil Jakob BÖHME, který se 
později neobyčejně proslavil, ačkoliv nestudoval na žádné univerzitě. Vážili si  
ho mnozí velcí duchové Evropy, např. německý filozof Hegel, ačkoliv se Böhme 
vyučil - ševcem! 
  Jeho příjmení napovídá, že  byli jeho předkové  pravděpodobně českého půvo- 
du (böhmisch = český).  V  roce 1599 se přestěhoval do Zhořelce.  Na polském 
břehu řeky Nisy, která rozděluje město na německou a  polskou polovinu, stojí 
dům  s výrazně červenou fasádou, na němž je umístěna pamětní deska. V roce 
1600 měl Böhme různá snová vidění, při nichž se mu zjevila podstata světa. Svět 
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prý je trojí: božský, temný (?) a vnější (lidský). Böhme sepsal obsáhlé dílo zvané „Svítání“, latinské vydání pak 
nese název „Aurora“. 
  Böhme tvrdil, že jeho nejlepší učitelkou byla příroda.  Spis je plný mystiky a různých filozofických idejí.  
  Böhmeho názory vyvolaly u představitelů církve ostrou kritiku. Správce zhořeleckého chrámu sv. Petra a Pavla, 
kněz Gregor Richter, obvinil Böhmeho z  kacířských bludů. Církev mu zakázala  dále psát, avšak mnozí jeho přá-
telé jej naopak povzbuzovali, aby ve své spisovatelské činnosti dále pokračoval, a on skutečně psal dál. Řešil 
hlavní problémy zbožného člověka: co je to hřích, spása a zlo. 
     Jakob Böhme zemřel ve Zhořelci v roce 1624.                                                                   PhDr. František Vydra 
 

 Znáte zámek CZOCHA? 
 
   Mnozí chrastavští cyklisté již jistě mnohokrát při svých 
výletech překročili česko-polskou hranici na Frýdlantsku 
při cestě do známých lázní Świeradów Zdrój (něm. 
Flinsberg). Nedaleko od našich hranic je také nevelké měs-
tečko Leśna (nazaměňovat s polským městem Leszno, kde 
pobýval Komenský !). 
    Asi dva kilometry od Leśné nás ohromí mohutná  stavba  
zámku CZOCHA. 
Nejstarší zmínka o něm pochází z roku 1329. Byl vystavěn 
na příkaz českého krále. Vedle hradu protéká řeka Kwisa. 
Ve starých  listinách čteme různě zkomolené názvy: Cay-
chow, Schochaw, Schocha, Tschocha, po roce 1945 pak 
Czocha. Prostředí hradu lákalo filmaře k natočení celkem 
osmi filmů v zámeckém prostředí.  
    Za druhé světové války zde byly konány kurzy šifrantů fa-
šistického Abwehru. 
Jejich úkolem bylo naučit se co nejrychleji dešifrovat tajné 
zprávy spojenců, především na západní frontě.  
  Po roce 1945 připadlo území, kde Czocha stojí, Polsku. 
Stalo se tak utajovaným objektem, že se po mnoho let ne-
směl ani tisknout na civilní turistické mapy. 
   Od roku 1996 byl tento historický objekt přestavěn na 
ubytovací, hotelové  a  konferenční centrum. 
  Doporučujeme navštívit Czochu, stojí to za to.                                                             
 

(Údaje byly převzaty k publikace Marka Řeháčka FRÝDLANTSKO, Kalendář Liberecka, 2009 
– kterou vám vřele doporučujeme).  

 

  PŘEJEME  ČTENÁŘŮM „BULLETINU“ PŘÍJEMNÉ 
     PROŽITÍ  OBOU PRÁZDNINOVÝCH  MĚSÍCŮ. 

 

Tradiční srpnový zájezd za památkami 
    Vážení přátelé a příznivci historie, také letos pro vás SPHMCH připravila poznávací zájezd za památkami a 
zajímavostmi v jejich okolí. Tentokrát se vydáme do Kutné Hory, zámku Kačina a pohádkového zámku Žleby.  
    Kutnou Horu asi není nutné představovat. Najdeme zde mnoho k vidění, naším úmyslem však není vše navštívit. 
V úvahu připadá tzv. Hrádek, chrám sv. Barbory, Vlašský dvůr, ev. Kamenný dům a  samozřejmě krásná kašna a 
morový sloup.  
    Potom se vydáme na zámek Kačina, kde je zajímavé zemědělské muzeum, nechybí ale ani zámecké interiéry, 
knihovna, lékárna, zámecké divadlo a skleník. 
    Zámek Žleby nám nabízí dva okruhy s prohlídkou sálů, západního křídla, výstupem na věž, ale také sklepení a 
též zámecké divadlo. 
    Vše bude ještě upřesněno na plakátech. 
    Zájezd se koná v sobotu 29. srpna 2010. Odjezd z Chrastavy z náměstí je v 6 hodin. Návrat kolem 20 hodin. 
Cena je 320 Kč bez vstupného. Oběd bude možno si dát individuálně v Kutné Hoře. Přihlášku přijímá 
Infocentrum. Nezapomeňte se včas přihlásit! 
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Úspěšná přednáška p. Dr. Milana Svobody 
    25. května pořádala SPHMCH zajímavou přednášku s názvem Hříšní lidé panství redernského – podvod, 
pomluvy, znásilnění. 
    Pan Dr. Svoboda u nás nebyl poprvé. Pozvali jsme ho již několikrát. A opět nezklamal. Velmi zajímavé 
vyprávění bylo doplněno spoustou fotografického materiálu. 
    Seznámil nás s tresty v redernské i pozdější době – lámání kolem, uřezání ucha, vypalování cejchu, useknutí 
ruky, vydloubnutí oka, oběšení, napichování na kůl. 
   Vylíčil nám i spor Kateřiny z Redernu – 
majitelky frýdlantského a liberecekého 
panství, se svým příbuzným Hiobem ze 
Salzu, který Kateřinu očernil, protože chtěl 
dědictví po jejím muži Melchiorovi. 
Kateřina spor, který se se táhl dlouhých 
deset let vyhrála. Zachránila tak nejen svoji 
čest, ale i majetek pro svého syna Kryštofa. 
   A řeč byla též o podvodu, který musela 
Kateřina „odhalit“. Dostala totiž zprávu, že 
její muž dlužil větší částku peněz, o které 
Kateřina nic nevěděla. Začala pátrat a 
zjistila, že v době, kdy byl údajný úpis 
vytvořen, byl Melchior mimo Čechy a 
nemohl tedy nic podepsat.  
    I přesto, že Kateřina neměla vzdělání, 
uměla číst, text zhodnotit a přesvědčit soud 
o podvodu. Mnozí jistě slyšeli pověsti o zlé 
Kateřině, které se postupně šířily. Musíme se však sklonit před její věrností 
manželovi – po jeho smrti se již nevdala, přesto, že byla finančně zabezpečená. Dále 
před jejími hospodářskými schopnostmi, péčí o syna a také před tím, co po sobě 
zanechala. Kromě přestavby frýdlantského a libereckého zámku nechala ve 
frýdlantském kostele sv. Kříže postavit na počest svého manžela Melchiora, který byl 
ve své době oslavován jako vítěz nad Turky, unikátní mauzoleum. Zde jsou 
zpodobněni Melchior, Kateřina i jejich syn Kryštof. Určitě tato památka stolí za 
prohlídku. 
    Na konci padlo mnoho dotazů, na které pan Svoboda ochotně odpovídal. Kdo 
přednášku navštívil, určitě nelitoval a panu Svobodu patří velký dík.  
Za SPHMCH 
                                                                                                          Jaroslava Špaková 

Kvíz ,,Sedmkrát odpověz" 
Vážení čtenáři,i v tomto čísle Bulletinu si budete moci ověřit,jak jste na tom se svými znalostmi z oblasti historie 
a místopisu.Odpovědi na otázky najdete  jako vždy na konci časopisu. 
 
l. V 16. století žil v Litomyšli významný měšťan a cestovatel, člen Jednoty bratrské. Znáte jeho jméno? 
2. Slovo šém asi slyšel každý. Ale co se pod tímto názvem vlastně skrývá? 
3. Významný český panovník se narodil 23. 4. před 590 lety a je pochoován v katedrále sv. Víta v Praze. Kdo to 
je? 
4. Které město je přirozeným centrem jižní části Českomoravské vrchoviny a je nazýváno ,,bílou perlou" nebo 
též ,,pokladnicí stavebních slohů"? 
5. V které známé lokalitě byste hledali zříceniny hrádku Kavčiny? 
6. Víte, jaká půvabná jihočeská vesnice se dostala na seznam UNESCO? 
7. Na jihu Moravy najdeme v jedné významné památce fresky zobrazující genealogii přemyslovského rodu. Jak se 
památka jmenuje? 
                                                                                                                                       připravila Jaroslava Špaková 
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Vydává Společnost přátel historie města Chrastavy 
Připravil: F.Vydra, J.Špaková, V.Hávová

 

Sazba, tisk a distribuce je zajišťována prostřednictvím 
Chrastavských listů – zpravodaje MěÚ Chrastava.

Odpovědi na kvízové otázky 
1. Jeho jméno je Martin Kabátník. Spolu s dalšími třemi členy Jednoty bratrské se zúčastnil výpravy do východní Evropy,
Palestiny a Egypta. Putování trvalo dva roky a své zážitky za pomoci písaře zpracoval do písemné formy. 
2. Není to kulička, jak si mnozí jistě mysleli, ale list papíru s posvátným Jehovovým jménem.Vkládal se golemovi do úst,aby 
ožil. 
3. Jedná se o Jiřího z Kunštátu a Poděbrad. Za českého krále byl korunován v r. 1458 a vládl až do r. 1471. 
4. Řeč je o krásném městečku Telč. To se honosí malebným náměstím a také zámkem, kde bylo natáčeno mnoho pohádek. V r. 
1992 bylo město zapsáno do seznamu UNESCO. 
5.V Českém ráji, asi l km jižně od hradu Valdštejn. Dnes už po něm mnoho stop není. V minulosti měl za úkol chránit hrad 
Valdštejn a sloužit jako předsunutá bašta. 
6. Jde o vesnici Holašovice na jihu Čech, 15 km západně od Českých Budějovic. Její podoba je z 19. století, ale existují i ná-
lezy z doby neolitické, bronzové atd. Najdeme tu jedinečnou ukázku tzv. selského baroka. 
7. Jedná se o rotundu sv. Kateřiny ve Znojmě. Její výzdoba je kladena do 12. století. 
 

 Smutná zpráva 
    Koncem dubna se objevila v tisku tato zpráva – 26. dubna 2010 zemřel náhle ve věku 59 let ředitel Podještěd-
ského muzea v Českém Dubu PhDr.Tomáš Edel. 
    Narodil se v Praze v r. 1951, vystudoval národopis a historii na filosofické fakultě UK v Praze. Pracoval v Ná-
rodním muzeu, působil i jako profesor historie. Nakonec odešel z Prahy do Českého Dubu a stal se ředitelem 
zdejšího muzea. 
    Publikoval v mnoha časopisech, napsal spoustu knih, nebo se na nich autorsky podílel. Za všechny jmenujme 
Příběh ztraceného kláštera. Jedná se komendu řádu Johanitů, na jejímž objevu v Českém Dubu se sám podílel. 
V jeho osobě ztrácí historická obec, hlavně Český Dub, o jehož proslavení se zasloužil, velkého odborníka a člo-
věka. Čest jeho památce. 
                                                                                                                                                                     J.Špaková 

Dvě kresby historických objektů Chrastavy, která namaloval polský výtvarník František GRENDA z  Porajowa. 
Výstavu jeho prací můžete navštívit během měsíce července a srpna 2010 v galerii Městského muzea v Chrastavě 


