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Zajímavé časopisy o historii 

  Zdá se naprosto samozřejmé, že zájemci o sport čtou časopisy se sportovní tématikou, zahrádkáři mají také své 
časopisy, rovněž chovatelé různých druhů zvířat sledují novinky ve svém oboru atd. 
   Navštívíme-li dobře zásobenou prodejnu tisku, např. u nás v Chrastavě v PENNY MARKETU, přechází nám 
z toho výběru nejrůznějších titulů zrak. 
   Zaměřme se na ty časopisy, které se zabývají historií. Samozřejmě, že skuteční odborníci se na mnohé z těchto 
časopisů dívají  s určitým  despektem. Tvrdí, že časopisy tohoto druhu mají velmi často poněkud bulvární úroveň. 
Tématicky přitažlivé články prý v různých obdobích českých (a evropských) dějin často hledají „záhady“, které 
jsou těžko vědecky dokazatelné, zato však pro běžného čtenáře velmi přitažlivé. Pouhé dohady jsou tu  
povyšovány  na  výsledky seriózního výzkumu. Pěkně se o tom čte, nechybějí ani početné ilustrace... 
  Nejedná se pouze o různá témata z dávné minulosti, ale jde také o „záhady“ z doby první a druhé světové války, 
kdy se spousta  věcí  před  veřejností utajovala.    
   Objevem jsou se  zpožděním  publikovaná fakta o tzv. gulagu, o  sovětských  pracovních táborech v odlehlých a 
pro cizince naprosto nedostupných oblastech  bývalého SSSR, o starogermánské mystice v hlavách pohlavárů 
nacistické Třetí říše či o tzv. teorii „duté Země“, kterou vypracovali nacističtí vědci. Samozřejmě, že si své 
čtenáře najdou i různé polopravdy ze zákulisí královských a císařských dvorů apod. 
   Podívejme se alespoň ve stručnosti na několik druhů historických časopisů, které v současnosti u nás 
vycházejí : 
DĚJINY  A  SOUČASNOST    
Je to seriózní časopis, který používají např. učitelé dějepisu ve školách. Uveřejňované příspěvky mají solidní 
úroveň a jejich autory jsou skuteční odborníci. 
ČESKÝ  ČASOPIS  HISTORICKÝ     
Vychází již od roku 1895. Publikované články mají vysokou odbornou úroveň, autoři nepodléhají módním 
trendům ve výkladu dějin naší minulosti. 
FAKTA  A  SVĚDECTVÍ      
Jsou zde otiskovány příspěvky spíše z novověkých a současných dějin. Uveřejňují se tu nové listinné objevy, 
které často mění pohled na události, zdánlivě velmi známé a důkladně prozkoumané. 
PAMĚŤ  A  DĚJINY      

Je to periodikum téměř vědeckého charakteru, kde je rovněž možno nalézt nové pohledy na známé úseky našich 
dějin. 
EPOCHA   
I tento časopis je pro mnohé zajímavý, i když se vedle historie zabývá také jinými názory na skutečnost. 

 
   O dalších časopisech je možno říci, že jsou sice čtenářsky velmi vděčné, avšak z historického stanoviska tu 
dochází často k různým (i záměrným) nepřesnostem, jen aby se zvýšila čtivost u masového čtenáře. Tyto časopisy 
přinášejí různá „senzační odhalení“ a jsou doplněny i lákavými ilustracemi. Budí sice dojem  solidních časopisů, 
avšak skuteční odborníci na historii jim vytýkají podbízení se vkusu laických čtenářů. Vycházejí v poměrně 
velkých nákladech a mají značnou čtenářskou základnu. 
    Patří k nim například měsíčník ENIGMA. Toto původně řecké slovo znamená česky „záhada“ nebo „há-
danka“. Vedle historických témat tu nacházíme i záhady z jiných oborů. Běžného čtenáře obsah tohoto 
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měsíčníku  zcela  určitě zaujme. 
   Na pultech můžeme vidět i jiný časopis s anglickým názvem HISTORY, přestože je samozřejmě psán česky.
V každém čísle najdeme několik poutavých příspěvků s dosud neobjasněnými problémy. 
  Existuje dokonce varianta tohoto periodika  s  názvem HISTORY SPECIÁL. Ten ve čtenáři vzbuzuje dojem, že 
právě on se může podílet na objasnění některé z dosud nevysvětlených záhad minulosti. 
   Vděčným tématem jsou pro historika-amatéra samozřejmě války, především první a druhá světová válka. Nově 
odhalená fakta mohou do určité míry změnit názor na rozhodující bitvy a  poopravit hodnocení událostí, které  se  
až  dosud zdály zcela jasné. Vydává  se  dokonce  časopis VÁLKY SPECIÁL, na  jehož stránkách  dochází 
k přehodnocení rozhodujících bitev či činů vojevůdců. 
   Časopisy ZÁHADY  MINULOSTI a TAJEMSTVÍ  ČESKÉ  HISTORIE odhalují různé  nejasnosti  našich 
dějin  v různých časových  epochách. Čtenáře až překvapuje, kolik neobjasněných „záhad“ se táhne naší 
tisíciletou historií... 
   Seznam časopisů s historickou tématikou, které se v České republice vydávají, není zdaleka úplný. Vydavatelé 
tak trochu zneužívají přirozené touhy člověka po tajemnu a jeho nedůvěry k oficiálnímu vysvětlení události. 
Tento druh historických časopisů bude mít jistě i v budoucnu mnoho příznivců. 
                                                                                                                                                                      F. Vydra 

Zapomenutý rodák z Chrastavy  
   I když máme možnost dozvídat  se  z německých  
historických pramenů leccos o slavných chrastavských 
rodácích německého původu (deset akademických 
malířů, hudební skladatel Emil Kühnel, lékař Schroff, 
operní zpěvák Schütky atd.), nikdo z nás, kteří se tímto 
bádáním zabýváme, nenarazil dosud nikdy na jméno 
FRANZ   FRÖMTER. 
  10. listopadu se v Centru volnočasových aktivit  konal 
koncert, uspořádaný na počest 200. výročí narození 
nám do té doby neznámého Franze Frömtera. 
  Kdo to byl ??? 
   Narodil se v Chrastavě 4. srpna 1811 a zemřel 
v Praze 30. července 1894. Byl ve své době poměrně 

velmi známým klavíristou a hudebním pedagogem. Sám 
se sice pokoušel také komponovat, ale jeho skladby 
nebyly tehdejšími odborníky příliš vysoko ceněny. Byl 
však uznáván jako hudební pedagog a propagátor 
některých českých umělců, a to Bedřicha Smetany a 
Viléma Blodka. Založil v Praze svou vlastní hudební 
školu, z níž vyšlo mnoho pozdějších známých umělců, 
mezi nimi pozdější ředitel pražské konzervatoře 
Jindřich Kaan. 
  Při vystoupení pražských umělců v našem CVA se 
objevil letitý nešvar: velmi malá účast chrastavské 
veřejnosti. Tito mladí (příčná flétna, violoncello a 
klavír) podali úžasný výkon, vystupují v mnoha zemích 
světa, ale z našeho města zřejmě odjížděli zklamaní… 

   František Vydra 

Pracovníci televize v Chrastavě aneb Velikonoce v listopadu 
 
   V úterý 8. listopadu (výročí bitvy na Bílé hoře) byla uspořádána v sále CVA zajímavá akce, a to hned dvakrát: 
od 13:30 hod. pro žáky dvou sedmých tříd zdejší základní školy a téhož dne večer od 18:00 hod. pro dospělou 
veřejnost. 
   Před rokem jsme se během tradičního velikonočního autobusového zájezdu  do Lužice setkali s pracovníky 
České televize, kteří natáčeli film o velikonočních zvycích. Vedoucím štábu byl Mgr. Zdeněk FLÍDR, 
kameramanem J. PARLA. Filmaři vytvořili dvouhodinový film, zabývající se lidovými zvyky mezi německým 
obyvatelstvem severních Čech (Šluknovsko) a ve slovanské Horní Lužici. Přítomen byl také dr. Toni Bruk z 
Budyšína, šéf lužickosrbské společnosti Sorabia-film. 
  Film byl uveden v naší televizi již letos v době obou hlavních velikonočních svátečních dnů. Z prostředků 
Evropské unie byly zhotoveny tři jazykové mutace tohoto filmu: česká, německá a lužickosrbská. 
  V důstojném prostředí našeho kulturního sálu zhlédli film třináctiletí žáci 7. tříd a chovali se v průběhu 
promítání tak vzorně, že byli zaslouženě pochváleni. Spolu s nimi přišlo také deset dospělých, kteří se z různých 
důvodů nemohli zúčastnit večerního představení. I děti, i dospělí obdrželi informační leták o Lužických Srbech a 
byla pro ně připravena výstava lužickosrbských knih a časopisů.Večerní promítání navštívilo asi 45 lidí, kteří si 
nejen prohlédli výstavu, ale zakoupili si také publikace s lužickosrbskou tématikou. 
   Tuto kulturní akci je možno považovat za velmi zdařilou.  

PhDr. František Vydra 
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Obdivuhodná sbírka lidové moudrosti 
 
   Nakladatelství  UNIVERSUM vydalo pozoruhodnou  publikaci  s názvem SLOVNÍK  PŘÍSLOVÍ  V DEVÍTI  
JAZYCÍCH. Autory jsou polští manželé Andrzej ŚWIERCZYŃSKI a jeho žena  Dobrosława. České ekvivalenty 
doplnila Eva Mrhačová. V knize je zařazeno kolem 2000  přísloví, která jsou řazena tématicky. Kromě  češtiny je 
tu uvedeno každé  přísloví také v angličtině, francouzštině, italštině, latině, němčině, polštině, ruštině a 
španělštině. 
   Co je to přísloví? Je to vlastně jakási zhuštěná moudrost, mnohaletá životní zkušenost, vyjádřená většinou 
pouhou  jednou větou.  
  Listujeme-li touto knihou, udivuje nás, že  velké  množství přísloví je svým obsahem velmi podobných, i když 
jsou vyjádřena v odlišných jazycích. (Kdybychom je porovnali např. s indickými, čínskými nebo japonskými, i 
tam by sice obsah byl těm evropským podobný, ale výrazové prostředky (např. přirovnání) by byly odlišné, často 
poněkud nezvyklé a nám vzdálené.) 
   Už v době Karla IV. – kolem roku 1360 - byla v Praze sepsána první, nejstarší sbírka českých přísloví. Známá 
je tzv. Moudrost starých Čechů, kterou vydal v roce 1631 Jan Ámos Komenský. Obsahuje  téměř  2000 různých  
přísloví. Je známo, že také obrozenecký myslitel a jazykovědec Josef  Dobrovský  sepsal  v roce 1804 obsáhlou 
sbírku českých  přísloví. Velký ohlas mělo ve své době rozsáhlé dílo F. L. Čelakovského s názvem Mudrosloví 
národa českého v příslovích (1852).                                                                                                                     - fv - 
 

Vánoční zvyky 
                     
    Lidé bývali dříve velmi  pověrčiví. Zachovávali v době Vánoc různé 
prastaré pověry a věřili, že když je budou dodržovat, odměnou  jim  bude 
zdraví, dostatek peněz a rodinné štěstí.   
   Kromě lití olova, plovoucích ořechových skořápek, házení bačkorou či 
krájení jablek se v rodinách vesničanů udržovaly různé zákazy, za jejichž 
porušení měl následoval trest. 
- Před odchodem na půlnoční mši se nesmí šít ani plést. 
- Na Štědrý den se nesmějí čistit chlévy a stáje, jinak nás čeká smůla. 
- Téhož dne se nesmí prát, jinak postihne dům neštěstí. 
   A jak si zajistit štěstí? 
- V noci na Boží hod stačilo vystřelit z pušky ve směru k Měsíci.                       
- Štěstí měl členům rodiny zajistit také čerstvě pečený domácí chléb 25. 12. 
- Připadl-li Štědrý den na pondělí, bylo v příštím roce mnoho medu a na 
polích dobrá úroda. 
- Byl-li Štědrý den v úterý, urodilo se příští rok mnoho vína a obilí. 
- Během štědrovečerní večeře nemsěla hospodyně vstávat od stolu a jídlo 
roznášela svobodná děvčata. 

- Na Štědrý den mělo být na stole devatero pokrmů. 
- Stůl se při večeři přikrýval plachtou, z níž hospodář rozséval obilí. 
- Zbytky jídla měly být zakopány do země, aby byla úrodná.   
- Kdo si pod štědrovečerním stolem  šlápl bosou nohou na sekeru, měl být po celý rok zdravý.   
- Kdo sní při večeři kousek okoralého chleba,  bude mít po celý příští rok štěstí. 
- Česnek a med zajišťují zdraví, hrách dodává sílu.       
- Trnože u stolu ovázané řetězem chrání celou rodinu před působením zlých duchů.   
- Kdo si položí do peněženky tři šupiny z kapra, bude mít po celý příští rok dost peněz.     
                             

 Poněkud odlišné jsou vánoční zvyky v Chorvatsku. Zatímco v Německu se stal ozdobený vánoční stromek 
symbolem Vánoc již od 16. století, v Chorvatsku před rokem 1845 ještě neexistoval. Protože jehličnatých stromů 
tam na jihu u moře bylo málo, první vánoční stromky v rodinách byly listnaté. Teprve později, v době zalesňování 
sluncem sežehnuté krajiny, se jehličnaté stromky – smrčky a borovice – staly typickým vánočním stromkem. 
  Před Vánocemi se do květináče nasela pšeničná zrnka, která se v teple domova denně zalévala. Na Štědrý den 
toto mladé, zelené osení zdobilo vánoční stůl a bylo symbolem života. 
  Zvláštní symboliku měla sláma. O Vánocích se rozprostřela po světnici, také pod stolem, u kterého se jedlo.  
V některých částech Chorvatska se na slámě dokonce leželo, než se šlo do kostela na půlnoční mši. Sláma v domě 
měla připomínat zrození Ježíška ve chlévě.                                                     
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Vydává Společnost přátel historie města Chrastavy 
Připravil: F.Vydra

 

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

   SPOLEČNOST   PŘÁTEL  HISTORIE   MĚSTA  CHRASTAVY  

PŘEJE  NEJEN SVÝM  ČLENŮM, 

ALE  TAKÉ  VŠEM  ČTENÁŘŮM BULLETINU 

KLIDNÉ PROŽITÍ VÁNOC, 

V NOVÉM  ROCE 2012 

HODNĚ  ZDRAVÍ, RADOSTI 

A ÚSPĚCHŮ V ŽIVOTĚ I V PRÁCI. 

Tento obrázek s vánoční tématikou „Odchod rodiny na půlnoční mši“ je dílem malíře Josefa 
FÜHRICHA.  Je to vlastně umělcova vzpomínka na jeho dětství. Členové rodiny se před odchodem 
z domova kropí svěcenou vodou, která je stále v nádobce vedle dveří. Do kostela jdou i děti. Doma 
zůstává pouze děda, který si čte v bibli při mihotavém světle louče, babička vsedě dřímá a hlídá  malé 
děcko v kolébce. V  pozadí vidíme  vánoční stromek. Světnici vyhřívají mohutná kachlová kamna. 


