RABÍ - řešení
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HISTORIE
Doplň text.
Počátek osídlení můžeme datovat do 11. (XI) století, kdy se zde prokazatelně usadili rýžovníci zlata.
Od 13. (XIII) století se hlavní sídelní centrum přesunulo do blízkosti nově zbudovaného hradu, v jehož
podhradí Rabí vzkvétalo i zanikalo právě v závislosti na proměnlivém přístupu hradních pánů.
Největší rozkvět městečko zažilo v poslední třetině 15. století za Půty Švihovského z Rýzmberka.
Dnes má 470 obyvatel.
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KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Kdo nechal kostel na konci 15. století přestavět na hradní
kapli? Půta Švihovský z Rýzmberka
Trojboký presbytář měl
měl nečekanou funkci. Jakou? Byla to
ochranná bašta v případě nebezpečí.
Stavba byla postavena v pozdně
pozdn ě gotické
gotické m slohu. Jsou zde
umístěny erby rodů spřátelených s rodem Švihovských. O
které rody se jedná?
Páni z Hradce, Šternberkové, páni z Velhartic, Meziříčí, Lomnice
Jak s kostelem souvisí
souvis í tyto pojmy?
Národní galerie – je zde originál oltáře
Eduard Sochor – obnova kostela na počátku 20. století
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HRAD RABÍ
Seřaď chronologicky události
týkající se hradu.
5.

Hrad opravuje
z Rýzmberka.

Jan

Švihovský

2.

Koncem 14. století kupují hrad
Švihovští.

1.

Hrad zakládají páni z Budětic či
páni z Velhartic.

3.

Na přelomu 14. a 15. století nechal Břeněk Švihovský z Rýzmberka zbudovat výstavní palác.

4.

Hrad byl dvakrát dobýván a vydrancován husity.

6.

Na hradě se střídají pánové Jindřich Kurcpachi z Trachenburka, Diviš Malovec z Libějovic, Vilém
z Rožmberka a nakonec Lamberkové.

Prohlédni si fotografie hradu a spoj je čarou s umístěním na plánku:
plánku :
Na fotografiích: cisterna na dešťovou vodu, konírna, donjon, Břeňkův palác s rytířským sálem, velké
nádvoří, malé nádvoří se studnou, hradní kostel Nejsvětější Trojice, Žižkova brána

Architektem gotické přestavby byl Benedikt Rejt. Které jeho další stavby můžeš v Č echá
echá ch
nají
najít?


úprava Pražského hradu a chrámu sv. Víta



chrám sv. Barbory v Kutné Hoře
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POVĚST
Přečti si pověst Opičí daň a ztvárni ji v komiksu.
komiksu .
Půta nechal pro své potěšení dovézt z dalekých krajin opici, kterou měl na svém hradě Rabí. Jednoho
dne, když odjel vyřizovat své úřednické povinnosti do Prahy, opice utekla a usídlila se v korunách
stromů někde mezi Žichovicemi a Hejnou. Tam ji spatřil jeden hoch z Hejné a vyděšený běžel do
vesnice oznámit, že v lese je čert. Místní se nenechali jen tak zastrašit, vzali nářadí, které měli po ruce,
a vydali se do lesa s tím, že čerta vyženou.
Nejdříve chtěli pod „čertem“ podřezat strom, ale opice přeskočila na jiný, podřezali tedy i ten a
pokračovali tak dlouho, až vykáceli skoro polovinu lesa. Nakonec je napadlo, že „čerta“ ze stromu srazí
kamením. Když „čert“ spadl na zem, umlátili ho a hned se se svým úlovkem šli hrdě pochlubit svému
pánovi na Rabí. Bláhově očekávali, že za svou statečnost a odhodlání budou bohatě odměněni. Půta
se nejprve smál jejich bláznovství, ať mu prý toho „čerta“ ukáží. Když ale uviděl, že je to jeho milovaná
opička, rozlítil se. Nařídil, že se od té chvíle bude vesnici říkat Bláznivá Hejná a že její obyvatelé budou
odvádět zvláštní peněžní dávku, jakousi opičí daň.

