
 

 

ŘENČE   

 

 

PRVNÍ PÍSEMNÁ ZMÍNKA V SOUVISLOSTECH 

Doplň 

První písemná zmínka o obci Řenče pochází s roku ____ (MCCCLXXIX), kdy vládl ______________, 
syn ______________ a jeho třetí manželky Anny Svídnické. Tři roky před tím, než byl upálen Jan Hus, 
tedy v roce _____, je připomínán Zdeněk z Řeneč. V době vlády Jagellonců ___________ a 
___________ v Čechách byl výraznou postavou Petr Suda z Řeneč. Byl to lapka, který šest let před 
nástupem Habsburků na český trůn, tedy v roce _____, prodal Řenče Janu Markvartovi z Hrádku. Pět 
let po začátku třicetileté války, tedy v roce _____, koupil statek císařský důstojník Jan Filip Krac ze 
Šarfenštejna. Ten byl ovšem pro zradu císaře odsouzen ke ztrátě hrdla a majetku. Zkonfiskovaný 
majetek poté ________________________________, nejvyšší velitel císařské armády, postoupil 
hraběti Thunovi. Po zavraždění tohoto nejvyššího armádního velitele v __________ připadl majetek 
opět královské komoře. Císař _________________, který vedl válku s Turky, Řenče v roce _____ 
daroval hraběti Františkovi z Harrachu, jenž sloučil statek s Dolní Lukavicí. Bylo to dvacet jedna let 
před tím, než s Turky svedl bitvu u Vídně.  

MAPA 

Řenče se rozkládají asi 5 km východně od Přeštic. Zakresli do mapy šipku od Řenčí směrem 
tam, kde bychom našli Přeštice, kdyby mapa zahrnovala i tato území. 

Řenče jsou tvořeny z několika částí. Jedná se Háje, Knihy, Libákovice, Osek, Plevňov a Vodokrty. 
Zakresli tyto části Řenčí do mapy. 
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KOSTEL SV. CYRILA A METODĚJE  

Kostel sv. Cyrila a Metoděje byl vystavěn v letech 1869–1878 ve stavebním slohu, který je 
inspirován architekturou 11. a 12. století, jeho základním rysem jsou zakulacené a polokulaté 
oblouky a římsy o který sloh se jedná. __________________________________________________ 

Kostel vyfotografuj nebo načrtni a vyznač jeho 
jednotlivé části. 

1. zvonice 

2. loď 

3. presbytář 

4. portál 

5. sakristie 

Sv. Cyril a Metoděj 

Za vlády kterého panovníka přišli Konstantin a 
Metoděj na Velkou Moravu? ________________ 

Urči přesný rok jejich příchodu. _____________ 

Za jakým účelem přišli na Velkou Moravu? 

________________________________________________________________________________ 

Který den si tyto dva kněze připomínáme státním svátkem? ___________________________ 

TVRZ U HOSPODÁŘSKÉHO DVORA (Č. P. 4) 

Kdo žil ve středověku na tvrzích?  

____________________________________________________________  

Na fasádách stavby je stále patrný tento zdobný prvek: Ke kterému 
architektonickému slohu patří? ________________________________  

Tvrz byla v 18. století přestavěna na sýpku. Vyber pojem, který se pro sýpku také používal. 

 
silo stodola špýchar 
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