MILÍNOV - řešení
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PRVNÍ PÍSEMNÁ ZMÍNKA V SOUVISLOSTECH
Doplň.
První písemná zmínka pochází z doby, kdy v Čechách vládl Václav IV., bratr panovníka přezdívaného
liška ryšavá. Konkrétně je Milínov poprvé zmiňován v roce 1379 (MCCCLXXIX).
Vypiš tři informace vážící se k vládě tohoto panovníka.
neshody s představiteli vysoké šlechty, byl dvakrát vězněn (českými pány, Zikmundem
Lucemburským), spor s pražským arcibiskupem, ve sporu v katolické církvi zachovával neutrální
postoj, konflikt vyvrcholil smrtí Jana z Nepomuku, v době jeho vlády kázal mistr Jan Hus
v Betlémské kapli, počátek husitských válek
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MAPA
Vesnice Milínov leží asi 15 km jihovýchodně od Plzně, 3 km východně od Nezvěstic. Zakresli do
mapy šipky od MILÍNOVA směrem, kterým bychom našli Plzeň a Nezvěstice, kdyby mapa
zahrnovala i toto území.
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FRANTIŠEK XAVER FRANC
František Xaver Franc se vyučil zahradníkem, ale proslavil se jako nadšený archeolog. Jako zahradník se
dostal na zámek Kozel u Šťáhlav. V okolí poté zahájil svoji archeologickou činnost. V následujících letech
prozkoumal velké množství lokalit. Na Šťáhlavsku po něm byla v roce 1995 pojmenována naučná stezka.
Co jako archeolog dělal? Co je předmětem bádání archeologů?
archeologové vykopávají a zkoumají hmotné prameny (nálezy), stanovují jejich přibližnou dobu vzniku,
zařazují je do archeologických sbírek

Které lokality konkrétně prozkoumal? Jmenuj alespoň jednu.
u obce Bzí prozkoumal výšinné sídliště chamské kultury na Velké skále, provedl výzkum u zříceniny
hradu Lopata
Vyhledej, kudy vede naučná stezka, a zapiš její délku a stěžejní zastávky.
zřícenina hradu Lopata, mohylové pohřebiště na Hájku, tvrziště Zámeček, zaniklý středověký komplex
Dolní Neslívy, Javor, přírodní památka Hádky (Pod Lopatou, rozc. – Hádecký potok 0,5/0,5 – Neslívský
ryb. rozc. 1/1,5 – Hádek, háj. 2/3,5 – Zvoníčkovna, NPR 1,5/5 – Hádek, háj. 2,5/7,5 – Hádek, háj., rozc.
1/8,5 – Pod Lopatou, rozc. 1,5/10), je dlouhá 10 km
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HRAD LOPATA (ZŘÍCENINA)
Hrad byl zbudován na místě pravěkého výšinného sídliště, vybudovaného konkrétně v době eneolitu. Hrad
byl založen nejpozději po polovině 14. století. Posledním majitelem byl lapka Habart z Hrádku. V roce
1432 byl hrad vypálen a poté rozbořen.
Seřaď chronologicky následující období (tedy tak, jak po sobě následovala) a přiřaď k nim jejich
česká označení: neolit, mezolit, paleolit, eneolit/pozdní, střední, mladší, starší
paleolit = starší, mezolit = střední, neolit = mladší, eneolit = pozdní
Dokonči větu: Dohromady tyto doby tvoří dobu kamennou.
V jakém slohu byl hrad postaven? gotickém
Kterou činností se Habart živil? Byl to zloděj (lupič).
Přepiš rok jeho vypálení římskými číslicemi a napiš, o které století se jedná. MCDXXXII, 15. století
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KAPLE SV. PETRA A PAVLA
Dle fotografie urči ve kterém slohu je kaple postavená. baroko
Kaple má tzv. kasulová okna. Co to je?


otvor ve tvaru kněžského ornátu, má různě zakřivené postranní
hrany i parapet



uzavřený výstupek na průčelí nebo nároží budovy



umělecky upravený vchod, vzorem byl římský triumfální oblouk

Součástí kaple je zvonička. Vyznač na fotografii tuto část stavby a
popiš, k čemu sloužila.
sloužila k zavěšení zvonu, kterým se ohlašoval požár

