Židé v boji a v odboji
– výstava v městském muzeu
Po celý měsíc březen byla v našem muzeu instalována zajímavá výstava.
Při její vernisáži hovořila paní Eva BENEŠOVÁ z
Prahy o tom, jaký ohlas vyvolala výstava v jiných
městech. Nechala v infocentru deset výtisků publikace „BOJOVALI NA VŠECH FRONTÁCH“.
Jsou tu vypsány životní osudy dvaceti účastníků
židovského odboje a je to čtení mimořádně poutavé.
Líčí se tu složitá cesta těch, kteří tušili, co je jako
Židy čeká, zůstanou-li zde, ve střední Evropě. Oklikou
se dostávali ven z republiky, aby v Rusku či na Západě
vstoupili do zahraničních vojenských jednotek, které se
organizovaly ve Francii, v Anglii či v SSSR.
Nejznámější je životní příběh Jana Wienera, který
bojoval jako letec v Anglii, později se přestěhoval do
USA, kde dokonce přednášel na univerzitě, a tam, daleko od domova, také zemřel. V zahraničních jednotkách bojovaly také ženy, a to nejen jako zdravotnice,
ale i se zbraní v ruce.
Při četbě těchto vzpomínek si čtenář uvědomuje, jak
složité bylo se na frontu dostat, zatímco by bývalo
mnohem pohodlnější zůstat doma, do ničeho se nemíchat a přežít dobu války v ústraní. Tohle ovšem pro
osoby židovského původu neplatilo. Zůstat doma, ve
vlasti, by pro ně znamenalo jistou smrt.
vy

Důležitá zpráva z Lužice
Příští rok v říjnu uplyne 100 let od založení lužickosrbské organizace
DOMOWINA. Vznikla tehdy proto, že se do té doby roztříštěné státy a státečky
na území Německa spojily a vytvořily evropskou velmoc. Sjednocené Německo
se stalo pro slovanskou menšinu velkou hrozbou, proto skupina
lužickosrbských vlastenců založila organizaci, která měla za úkol zachovat
slovanský jazyk a kulturu.
Po dobu 2. světové války byla Domowina úředně zakázána. 10. června 1945
byla opět obnovena.
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Loni v září navštívil Chrastavu předseda Domowiny p. Jan NUK, aby na radnici předal výtěžek peněžní
sbírky (1.900 euro).
V sobotu 26. března 2011 se konaly volby, při kterých byl na deset let zvolen nový předseda DOMOWINY. Je
to Dawid STATNIK, je mu pouhých 29 let.
Protože budoucnost nejmenšího slovanského národa – Lužických Srbů - závisí na tom, jak aktivní bude mládež,
byla tato volba velmi důležitá.
PhDr. František Vydra

Velikonoční kraslice – kus živého folkloru
Přes mnoho staletí k nám putují časem různé prastaré zvyky
jako připomínka dávných dob. Kromě stovek lidových písní či
krásně vyšívaných lidových krojů patří k tomuto anonymnímu
dědictví také velikonoční kraslice s prastarými ornamenty na
pestré, ale velmi křehké skořápce.
Byla v nich uložena skrytá symbolika, které dnešní člověk již
dávno nerozumí.
Na Moravě a v jižních Čechách se leckde dodnes zdobí
kraslice jako samozřejmost, jinak si lidé jako komerční symbol
Velikonoc kraslice kupují v obchodech. Jejich estetická
hodnota je však minimální...
V některých oblastech bylo po staletí zvykem lepit na povrch
vaječných skořápek různé ornamenty ze slámy, jinde byla
skořápka umně omotána slabými drátky.
Zastavme se na chvíli u zdobení kraslic ve slovanské Lužici,
kterou téměř každoročně navštěvujeme. Také letos budeme
uvnitř Srbského domu v Budyšíně svědky toho, jak hbité ruce
zdobiček (výjimečně zdobí kraslice i muži) nanášejí na
odmaštěnou skořápku vrstvy vosku. Po odstranění voskového
nánosu udiveně přihlížíme, jak nádherné několikabarevné
ornamenty vznikly. Zachovaly se čtyři druhy zdobení kraslic:
1) VOSKOVÁ TECHNIKA
Sestřiženým koncem husího brka (ve tvaru trojúhelníka nebo malého kolečka) se nanáší včelí vosk na povrch
skořápky. Pak se vajíčko ponoří do výrazné barvy (červená, modrá, žlutá) a nechá se oschnout. Potom se na
obarvenou skořápku nanášejí nové ornamenty a vajíčko se ponoří do dalšího barevného roztoku. Výsledná
barva se mění a tmavne, např.žlutá + modrá = zelená, červená + modrá = fialová, červená+zelená = hnědá
apod.
Po důkladném oschnutí se povrch vajíčka nahřeje nad svíčkou (nebo nad vařičem) a hadříkem se vosk
z povrchu kraslice opatrně setře. Zdobený povrch s ornamenty je pak ještě možno natřít tukem.
2) LEPTACÍ TECHNIKA
Vyfouklé vajíčko se ponoří do tmavé barvy (červená, modrá, zelená) a po oschnutí se do barevné vrstvy
vyleptávají ornamenty (kyselina solná). Takto zdobené kraslice jsou jednobarevné.
3) VYŠKRABÁVANÁ TECHNIKA
Skořápka se obarví výraznou tmavou barvou (červená, modrá, zelená). Když barva zaschne, vyškrabují se
ornamenty do barevné vrstvy ostrou jehlou.
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4) Tzv. BOSÍROVÁNÍ
Tato technika je zřejmě nejmladší. Spočívá v tom, že se na bílou odmaštěnou skořápku nanášejí ornamenty z
teplého barevného (!) vosku. Ornamenty vystupují plasticky nad povrch kraslice. Nevýhodou je, že dostane-li se
takto zdobené vajíčko do většího tepla, vosková vrstva se rozteče nebo zdeformuje.
Každoročně se pořádají soutěže o nejhezčí kraslici. Vítězné exponáty jsou veřejně vystaveny a tvůrci
dostávají finanční odměnu. Na vesnicích žije několik lidových umělkyň (jediný muž se jmenuje Helmut Kurjo),
které se zdobením kraslic zabývají doma v průběhu celého roku, ne pouze v období před Velikonocemi.
František VYDRA

Z historie chrastavského kina
Již na přelomu 19. a 20. století přijížděli v době jarmarků do Chrastavy kočovní promítači, kteří ve velkém
stanu na náměstí promítali různé obrázky, které sami vtipně komentovali.
V roce 1912 a 1913 se poprvé v zápisech městské rady objevují zápisy o tom, že by v našem městě mělo být
kino. Toto nové kulturní zařízení mělo tehdy několik různých názvů: Kinematograph, Lichtspieltheater,
Filmtheater atd. Začalo se promítat v hotelu „Kaiserskrone“ v Liberecké ulici, tedy v „Koruně“.
Po mnoho let byl vedoucím chrastavského kina Ferdinand KEIL. „Kino-Keil“ se stalo velmi oblíbeným a
navštěvovaným. Zprvu se hrálo pouze v sobotu a v neděli, později každý den. Filmy byly samozřejmě němé,
rozhovory herců si diváci na plátně pouze četli. Během filmu hrál na piáno někdo z místních klavíristů, později se
přehrávaly gramofonové desky. Používaly se také hudební automaty, vyráběné místní firmou „Gebrüder
Riemer“.
Pronájem v hotelu „Koruna“ byl vysoký, a tak se Ferdinand Keil ve 20. letech rozhodl, že si zřídí kino ve svém
domě v dnešní Turpišově ulici, tedy tam, kde se nachází dodnes.
V polovině 30. let mělo Kino-Keil konkurenci. Místní fotograf Klassen zřídil ve svém ateliéru v Žitavské ulici
zvláštní kruhovou kabinu, kde byly ve výši očí otvory s dvojitými brýlemi. Návštěvníci seděli u otvoru
v pohodlném křesle a sledovali obrázky přírodních zajímavostí a cizokrajných měst. Brýle umožňovaly plastické
trojrozměrné vidění. Zařízení se jmenovalo „
Panorama“.
Také příslušníci české menšiny tu a tam promítali v
kině filmy s českým textem. První z nich se nazýval „
Rybář islandský“ a promítal se v roce 1928.
Filmy byly až do začátku 30. let němé, první
zvukový film se v chrastavském kině promítal v roce
1936. Protože většina obyvatel v našem městě byla
tehdy německá, kupovaly se filmy ze sousedního
Německa. První zvukový film se jmenoval „Die
Nacht gehört uns“ (Noc patří nám). První barevný
film zhlédli chrastavští Němci v roce 1941.
Němečtí fašisté si dobře uvědomovali, jak silný vliv
má na masové posluchače film, a proto se rozhodli,
že bude v Chrastavě vybudováno nové, větší kino.
V roce 1943 byl povolán architekt Effenberger
z Mníšku a dostal za úkol vypracovat projekt nové
budovy kina. Mělo stát v místech, kde dnes stojí
čtyři činžovní domy z počátku 70. let mezi
Turpišovou a Bezručovou ulicí. Nákresy se sice
zachovaly, ale projekt nebyl nikdy realizován. Proč?
Fašisté po bitvě u Stalingradu začali ustupovat a na
výstavbu nového kina nebyla nálada...
Po skončení druhé světové války čeští osídlenci kino obnovili. Pojmenovali ho“Vlast“. Film se stal masovou
zábavou, vstupenky byly laciné.V letech 1972 a 1978 byla budova kina modernizována. Byla zakoupena nová
promítací technika, umístěno široké plátno, zřízeno jeviště pro různé druhy kulturních pořadů, řady sedadel se
stupňovitě svažovaly dolů. Bylo zavedeno ústřední topení, vybudována šatna a kinosál se stal místem pro hudební
pořady, recitační soutěže i divadelní představení.
PhDr. František Vydra

3

Akce SPHMCH v březnu
Ve čtvrtek 17. 3. se několik členů SPHMCH vypravilo do Liberce. Cílem bylo Severočeské muzeum a v něm výstava „Neslýcháno, nevídáno“. Jednalo se o expozici hudebních automatů, hracích strojků a strojů. Informace o této expozici proběhla již v Bulletinu v únoru. Po prohlídce výstavy, kde byly mimo jiné i dva exponáty, pocházející
z chrastavské firmy Riemer a oba patřily k nekrásnějším exponátům, následovala přednáška s hudebními ukázkami.
Dověděli jsme se mnoho zajímavých věcí, např. že hrací strojky se vyskytovaly již v polovině 19. století, že existoval hřebíčkový hrací strojek z poloviny 18. století, který vyráběla firma Hřebíček. Byl velmi malý a dával se např.
do obrázků, domácích oltáříků a pod.Později se vyráběly složitější a složitější stroje – např. polyfony a symfoniony či pianoly a orchestriony.
Velice pěkné byly hudební ukázky na několika hracích strojcích. Slyšeli jsme valčíky od Strausse a Lehára,
francouzskou hymnu, pochod Radeckého, ukázku z Prodané nevěsty a mnoho jiných známých i neznámých skladeb. Zajímavý byl i vývoj desek – materiál byl papír a plech. Desky byly kulaté, ale i čtvercové.
Byla zmíněna i firma bratří Riemerů, která vyráběla hrací strojky a varhany a vyvážela je do celého světa.
Kdo výstavu a přednášku navštívil, odcházel obohacen o nové poznatky, které nám přednášející opravdu podrobně a obsáhle přiblížil.
Za SPHMCH Jaroslava Špaková

Vydává Společnost přátel historie města Chrastavy
Připravil: F.Vydra, J.Špaková
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Sazba, tisk a distribuce je zajišťována prostřednictvím
Chrastavských listů – zpravodaje MěÚ Chrastava.

