
 

 

BLOVICE - řešení 

1 

2 

 

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Jsou následující tvrzení o Blovicích pravdivá?Jsou následující tvrzení o Blovicích pravdivá?Jsou následující tvrzení o Blovicích pravdivá?Jsou následující tvrzení o Blovicích pravdivá?    

Blovice leží v údolí řeky Úhlavy. ANOANOANOANO    NENENENE 

Městečko postupně vlastnili páni ze Švamberka, Vilém z Netunic a Zdeněk Lev 
z Rožmitálu. 

ANOANOANOANO    NENENENE 

V Blovicích trvale žila židovská komunita. ANOANOANOANO    NENENENE 

Poblíž obce se nachází pravěké sídliště Bohatinka. ANOANOANOANO    NENENENE 

V Blovicích stojí pomník Jana Žižky. ANOANOANOANO    NENENENE 

Jako vzpomínka na dobu heydrichiády a na její oběti byla v Blovicích v roce 1942 
vysazena památná lípa. 

ANOANOANOANO    NENENENE 

Chybná tvrzení o Blovicích oprav.Chybná tvrzení o Blovicích oprav.Chybná tvrzení o Blovicích oprav.Chybná tvrzení o Blovicích oprav.    

Blovice leží v údolí řeky Úslavy. 

Poblíž obce se nachází pravěké sídliště Chudinka. 

V Blovicích stojí pomník Jana Husa. 

OSOBNOSTI 

Spoj významné blovické osobnosti sSpoj významné blovické osobnosti sSpoj významné blovické osobnosti sSpoj významné blovické osobnosti s jejich jejich jejich jejich žžžživotnivotnivotnivotníííím osudem.m osudem.m osudem.m osudem.    

Adolf Opper de Blowitz 
 básník, pedagog vyučující na 

blovické škole 

Marie Škardová 
 československá 

reprezentantka v atletice 
František Jaroslav Vacek 
Kamenický 

 organizátorka psaní příspěvků 
do ilegálních časopisů 

Jaroslav Kursa 
 žurnalista židovského původu 

působící ve Francii 

Jarmila Strejčková-Nygrýnová  
 pedagog, zakladatel blovického 

muzea 

František Raušar  první blovický děkan 

Vojtěch Mikuláš Vejskrab 
Bělohrobský 

 
pedagog, archivář a tvůrce 
československé státní vlajky 

VypišVypišVypišVypiš    významné blovické osobnosti, jejichž jména nesou místní ulice nebo části města.významné blovické osobnosti, jejichž jména nesou místní ulice nebo části města.významné blovické osobnosti, jejichž jména nesou místní ulice nebo části města.významné blovické osobnosti, jejichž jména nesou místní ulice nebo části města.    

František Jaroslav Vacek Kamenický, Vojtěch Mikuláš Vejskrab Bělohrobský, Vojtěch Heinrich Jirota, 
František Raušar 
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PAMÁTKY 

Pojmenuj Pojmenuj Pojmenuj Pojmenuj památkypamátkypamátkypamátky    na fotografiích.na fotografiích.na fotografiích.na fotografiích.    

1) kostel sv. Jana Evangelisty    2) židovský hřbitov 

                

Napiš, ke kterému náboženství se jednotlivé stavby váží.Napiš, ke kterému náboženství se jednotlivé stavby váží.Napiš, ke kterému náboženství se jednotlivé stavby váží.Napiš, ke kterému náboženství se jednotlivé stavby váží.    

1) křesťanství     2) židovství 

Doplň.Doplň.Doplň.Doplň.    

 

Na Masarykově náměstí se 
nachází radnice přestavěná roku 
1893 v novorenesančním stylu. 
Naproti radnici je umístěna socha 
sv. Jana Nepomuckého.    

    

 

V Hradišťské ulici stojí Raušarův 
dům č. p. 148. V tomto domě postaveném v klasicistním 
slohu bývalo dříve umístěno muzeum, které dnes sídlí 
v zámku Hradiště. Na fasádě domu je umístěna 
pamětní deska zakladatele muzea, Františka Raušara. 

  

    

    

POVĚST O BLOVICKÉM ŠEVCI 

Dovyprávěj blovickou pověst:Dovyprávěj blovickou pověst:Dovyprávěj blovickou pověst:Dovyprávěj blovickou pověst:    

Když byl jednou jeden blovický švec v lese pro dřevo, přišla k jeho ženě cikánka a hned uhodla, že jim 
málo dojí krávy. Nabídla se, že je napraví a poručila hospodyni, aby přinesla máslo a bílou mouku. Pak 
z nich udělala hnětýnku, do které přisypala zázračné koření, a nařídila hospodyni, aby hnětýnku 
upekla na másle a každé krávě přidala půlku do píce.  

Když se švec vrátil, šel se naobědvat. Přitom našel v troubě hnětýnku. Domníval se, že takové 
lahůdky připravuje žena pro sebe v jeho nepřítomnosti, hnětýnku snědl, nezmínil se o tom ani 
slovem a odjel zpět do lesa. Tam se z něj najednou spustilo mléko. Nebohý švec pospíchal domů, a za 
chvíli tam naplnil všechny krajáče. Jeho utrpení poté trvalo celých čtrnáct dnů. 


