VRČEŇ - řešení
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PRVNÍ ZMÍNKY V SOUVISLOSTECH
Doplň
Vrčeň je poprvé zmiňována již roku 1189 (MCLXXXIX). V této době mezi členy rodu Přemyslovců
dochází ke krutým soubojům o vládu v zemi. Je porušován nástupnický řád tzv. stařešinský nebo
také seniorát, který zavedl Břetislav I. v roce 1054 (MLIV).
Jak se nazývá nástupnický řád, kdy nástupnické právo získává prvorozený? primogenitura
Panovník, jímž nastolený nástupnický řád byl porušován, podnikl válečnou výpravu proti Polsku.
Proč?
Výpravu podnikl po smrti polského krále Boleslava I. Chrabrého. V Hnězdně ukořistil ostatky sv.
Vojtěcha a odvezl je do Prahy. Získáním těchto relikvií usiloval o povýšení pražského biskupství na
arcibiskupství.
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MAPA
Vrčeň leží asi 1 km severovýchodně od Nepomuku. Zakresli do mapy šipku určující směr, kde
bychom Nepomuk našli, kdyby mapa zahrnovala i toto území.
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SV. VOJTĚCH
Urči, zda jsou tvrzení o sv. Vojtěchovi pravdivá.
Pocházel z rodu Přemyslovců.

ANO

NE

Byl druhým pražským arcibiskupem.

ANO

NE

Jeho předchůdcem byl Dětmar.

ANO

NE

Vystupoval proti pohanství, obchodu s otroky a kněžskému manželství.

ANO

NE

Vydal se do Ruska, aby zde šířil křesťanství

ANO

NE

Bylo mu doporučeno, aby zemi jako misionář opustil, což učinil.

ANO

NE

Nepravdivá tvrzení oprav.
Pocházel z rodu Slavníkovců. Byl druhým pražským biskupem. Vydal se do Pruska, aby zde šířil
křesťanství. Bylo mu doporučeno, aby zemi jako misionář opustil, což neučinil.
Vojtěch je pokládán za druhého patrona českých zemí. Kdo je tím prvním? sv. Václav
Sv. Vojtěch je legendárně spjat s řadou míst jižního Plzeňska. Přiřaď ke každému místu, jak
přesně je s Vojtěchem spojeno:

Nepomuk

sv. Vojtěch zde nechal v období dlouhého sucha
vytrysknout pramen, aby se z něj mohlo napojit stádo,
jež se poblíž páslo

Zelená Hora

místem procházel sv. Vojtěch na své cestě z Říma a
prohlásil, jak se místo bude jmenovat

samota Bouček
u Kasejovic

u svého obydlí se měl poustevník Břímota setkat se sv.
Vojtěchem při jeho putování zdejším krajem

Prádlo

v kostele se nachází kámen s údajnými stopami sv.
Vojtěcha

Ticholovec
u Příchovic

sv. Vojtěch procházel přilehlým lesem a vyskočili na
něho loupežníci; sv. Vojtěch proti nim vztáhl ruku a oni
zůstali stát jako sochy

Jedna z pověstí o sv. Vojtěchovi, která se váže k Vrčeni vypráví o tom, jak světec zarazil
biskupskou berlu do skály… Co se pak stalo? Proč to udělal? Dovyprávěj.
… udělal to, aby otevřel pramen vody, z nějž dal napít žíznivému oráči
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KOSTEL SV. VAVŘINCE
Kostel sv. Vavřince byl postaven v 1. polovině 14. století a v 19. století byl přestavěn. Přestavba byla
provedena v jednom z historizujících slohů, který vychází z toho, v němž byl kostel původně postaven.
Historická období zmíněná v textu přesně vymez lety (od kdy do kdy).


1301–1350



1801–1900

Urči, o které dva slohy se jednalo.
gotika a novogotika
Pokud je to možné, zakresli na fotografii
charakteristické znaky těchto slohů a vypiš je (min. 2)
lomený oblouk, vysoké štíhlé stavby, rozeta, portál,
opěrné pilíře
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KAPLE SV. VOJTĚCHA
Poutní kaple sv. Vojtěcha se nachází nedaleko Vrčeně pod kopcem Chlumec v lese zvaném Štědrý. Kaple
má barokní jádro s novogotickými prvky a je to osmiboká centrála sklenutá kupolí s lucernou.
Do mapy na první straně zakresli, kde se kaple nachází.
V kapli je umístěn kámen, v němž se údajně nachází otisk, který
tam udělal sv. Vojtěch. Čeho konkrétně je to otisk? otisk jeho těla
Kaple byla zrušena v době vlády panovníka, který je znám
reformami, namířenými mimo jiné také proti církvi. Jak se
jmenoval? Josef II.
Které reformy tento panovník vydal?


patent o zrušení nevolnictví



reforma školství (povinná školní docházka)



povinné stříhání vousů



toleranční patent

Dle popisu načrtni podobu kaple.
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SOCHY NA NÁVSI
Přiřaď k fotografiím soch správné názvy.

socha sv. Jana Nepomuckého
socha sv. Vojtěcha
socha Panny Marie Immaculaty
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VENKOVSKÉ USEDLOSTI (Č. P. 8 A 47)
Jak se nazývá stavba, jejíž základní stavební prvek je zobrazen na obrázcích?
roubená stavba = roubenka

