CHUDENICE
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HISTORIE
Městečko vzniklo ve 13. století a jeho pány byli až do poloviny 20. století Černínové z Chudenic.
Chudenic
Proč Černínové o panství přišli?
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Koncem 16. století byly Chudenice povýšeny na městečko. Co všechno tím získaly?
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a)

vlastní pečeť

b)

právo první noci pro svého pána

c)

vlastní znak

d)

právo pořádat trhy

e)

vlastní zákoník

OSOBNOSTI
JAN ROUBAL (1880(1880- 1971)
Jan Roubal byl světoznámý entomolog. Čím se zabýval?
a)

studiem pavouků

b)

studiem hmyzu

c)

studiem ptáků

Byl iniciátorem vzniku _____________________ entomologické společnosti. Většinu života však prožil
na ____________________________.
JOSEF DOBROVSKÝ (1753-1829)
Co víš o tomto muži?
a)

____________________________________________________________

b)

____________________________________________________________

c)

____________________________________________________________

Jak s Chudenicemi souvisí?
____________________________________________________________________________________
S kým se během svého
svého života mohl setkat? Zakroužkuj.
a)

Josef II.

b)

František Palacký

c)

Marie Terezie
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STARÝ CHUDENICKÝ ZÁMEK
Do dnešní podoby byl zámek přestavěn v roce 1776. Vylušti jméno stavitele
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Podívej se na fotografie a napiš, jak se nazývají obrazce na fasádě zámku, typické pro
renesanční sloh.
sloh. _____________________________

Jak je zámek využíván dnes?
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a)

_____________________________________________________________________________

b)

_____________________________________________________________________________

KOSTEL ____________________
Napiš do nadpisu, komu je nejstarší kostel v Chudenicích zasvěcen.
Spoj k sobě pojmy a tvrzení týkající se kostela.
1) Přibík Pulkava z Radenína

A) kostel získává věž s cibulovou
bání

2) konec 17. století

B) místní farář a kronikář
Karla IV.

3) oltář se sousoším Kalvárie

C) sochařsky zpracovaná scéna ukřižování Ježíše
Krista

4) obraz Oplakávání Krista

D) obraz přenesený ze švihovské hradní kaple

5) Mistr Chudenického oltáře

E) autor pseudogotické oltářní archy

Řešení: _____________________________________________________________________________
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KOSTEL SV. WOLFGANGA
Zaniklý kostel se nacházel na místě, kde dnes stojí rozhledna s malou kapličkou. Jak se
rozhledna jmenuje? ______________________________
Jak následující jména souvisí s kostelem?
a)

Wolfgang – ______________________________________________________________________

b)

František Maxmilián Kaňka – _______________________________________________________

Přečti si pověst o stavbě kostela. N akresli ilustraci.
ilustraci.
ĎÁBLOVO PROROCTVÍ
Rozhledna Bolfánek dodnes připomíná kostel sv. Wolfganga, k němuž se váže velmi stará pověst.
Kostel dostal své jméno podle řezenského biskupa Wolfganga, který se tudy vracel po vysvěcení
prvního českého biskupa Dětmara. Během odpočinku na vrchu Žďár jej zdejší krajina natolik zaujala,
že se rozhodl vystavět zde kostel. Avšak ďábel jeho záměru nepřál a každý den pobořil vše, co dělníci
postavili. Zoufalý Wolfgang se nakonec odhodlal k vyjednávání a ďáblovi slíbil, že mu bude patřit první
živá duše, která do kostela vejde. Ďábel se s takovou smlouvou spokojil a nechal Wolfganga dílo
dokončit. Když byl ovšem kostel postavený, objevil se jako první ve dveřích vlk. Rozzuřený čert za
hromového rachotu zmizel dírou ve skále a stihl ještě pronést kletbu, podle které prý nastane konec
světa, až se onen skalní otvor rozšíří natolik, že jím projde člověk.
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ZÁMEK __________________
Jak se nazývá letní sídlo Černínů? Napiš do nadpisu.
Jaký byl původní účel zámku?
________________________________________________________________________________

