
 

 

BŘEŽANY  

 

 

HISTORIE 

DoplňDoplňDoplňDoplň....    

První zmínka o obci pochází z roku 1319 (MCCCXIX), kdy v Čechách vládl Jan Lucemburský, otec Karla 
IV.     

    

Pro svou typickou architekturu se v 90. letech 20. století Břežany staly památkovou rezervací.    

Obec není významná ale jen novověkými památkami. Nedaleko obce se nalézá také důkaz Obec není významná ale jen novověkými památkami. Nedaleko obce se nalézá také důkaz Obec není významná ale jen novověkými památkami. Nedaleko obce se nalézá také důkaz Obec není významná ale jen novověkými památkami. Nedaleko obce se nalézá také důkaz 
pravěkého, potažmo slovanského osídlení. Jaký?pravěkého, potažmo slovanského osídlení. Jaký?pravěkého, potažmo slovanského osídlení. Jaký?pravěkého, potažmo slovanského osídlení. Jaký?    

Obětní kámen, který můžeme spatřit v lese na vrchu Slavník. Jedná se o tvarově 
atypický kámen, který měl sloužit k obětem bohům. 

KOSTEL SV. ANNY 

Napiš do nadpisu, komu je zasvěcena kaplička u studánky v lesích, Napiš do nadpisu, komu je zasvěcena kaplička u studánky v lesích, Napiš do nadpisu, komu je zasvěcena kaplička u studánky v lesích, Napiš do nadpisu, komu je zasvěcena kaplička u studánky v lesích, 
kterou vidíš na obrázku.kterou vidíš na obrázku.kterou vidíš na obrázku.kterou vidíš na obrázku.    

Kdo je autorem obrazu světice, který visí nad oltářem?Kdo je autorem obrazu světice, který visí nad oltářem?Kdo je autorem obrazu světice, který visí nad oltářem?Kdo je autorem obrazu světice, který visí nad oltářem?        

ÁDRKON   KONRÁD 

Před kostelem se nachází krucifix. Vysvětli, co to je.Před kostelem se nachází krucifix. Vysvětli, co to je.Před kostelem se nachází krucifix. Vysvětli, co to je.Před kostelem se nachází krucifix. Vysvětli, co to je.    

Krucifix je umělecké vyjádření ukřižovaného Ježíše Krista. 

Ve vsi se nachází i další drobné sakrální památky, které symbolizují sloup, u Ve vsi se nachází i další drobné sakrální památky, které symbolizují sloup, u Ve vsi se nachází i další drobné sakrální památky, které symbolizují sloup, u Ve vsi se nachází i další drobné sakrální památky, které symbolizují sloup, u 
nějž byl bičován Ježíš Kristus. Jak jim nějž byl bičován Ježíš Kristus. Jak jim nějž byl bičován Ježíš Kristus. Jak jim nějž byl bičován Ježíš Kristus. Jak jim říkáme?říkáme?říkáme?říkáme?  

a) boží muka 

b) boží sloup 

c) smírčí kámen 
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