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HISTORIE 

Chronologicky seřaď události týkající se města.Chronologicky seřaď události týkající se města.Chronologicky seřaď události týkající se města.Chronologicky seřaď události týkající se města.    

__ Jan Lucemburský přenechal Janovice Petrovi z Rožmberka. 

__ 
Janovice získal Vilém Albrecht Kolovrat-Krakovský. Janovice definitivně ztratily statut 
samostatného správního celku a poklesly na úroveň jedné z částí dešenického a posléze 
bystřického panství. 

__ Před koncem 13. století rod Janovských z Janovic založil vodní tvrz. 

__ Heřman Janovský získal od krále Vladislava Jagellonského důležitá práva. Například pořádat trhy. 

__ Města se krátce zmocnil loupežník Petr Suda z Řenče. Janovická tvrz byla pobořena. 

__ Města se krátce zmocnil loupežník Petr Suda z Řenče. Janovická tvrz byla pobořena. 

__ Janovice získávají zpět Janovičtí z Janova. 

__ Místo získali zpět Janovičtí a povýšili ho na městečko. 

Přečti si povídání o obléhání Janovic za Petra Sudy z Řenče. Informace zpracuj do podoby Přečti si povídání o obléhání Janovic za Petra Sudy z Řenče. Informace zpracuj do podoby Přečti si povídání o obléhání Janovic za Petra Sudy z Řenče. Informace zpracuj do podoby Přečti si povídání o obléhání Janovic za Petra Sudy z Řenče. Informace zpracuj do podoby 
bulvárního článkubulvárního článkubulvárního článkubulvárního článku....    

V první polovině 16. století se Janovští z Janovic zapletli do dlouhých sporů s králem i šlechtou, kdy se 
domáhali vysoké částky za údajné střežení zemské hranice. Janovští na svou stranu získali některá 
města a dokonce i král Vladislav byl nakloněn tomu, aby se celý spor smírně urovnal. Neustále 
nespokojení Janovští, ale nehodlali přistupovat na jakýkoli kompromis, a tak nejvyšší purkrabí Zdeněk 
Lev z Rožmitálu nakonec poslal na odbojného Heřmana z Janovic vojsko. Ten však zbaběle utekl do 
Bavorska a v Janovicích zanechal celou svou rodinu.  

V této době se na Janovicích usadil padouch, kterým nebyl nikdo jiný než proslulý loupeživý rytíř Petr 
Suda z Řenče. Nebylo jediného zemského sněmu, na kterém by si česká města na Sudu nestěžovala, 
že okrádá svobodné měšťany na královských cestách. Městům se ale zdálo, že sněm jejich stížnosti 
nebere na vědomí, a tak se rozhodla vzít řešení do svých vlastních rukou. Roku 1520 se v Praze 
zástupci jednotlivých měst umluvili, že společně vytáhnou proti Sudovi. Vojsko cestou k hradu vypálilo 
několik tvrzí a 4. listopadu 1520 obklíčilo Janovice. Zatímco Sudův švagr Aleš ze Sobětic psal českým 
pánům o pomoc, Sudovi se podařilo z Janovic uprchnout. Měšťanské vojsko Janovice 23. listopadu 
1520 konečně dobylo a hrad pobořilo a vypálilo. Mezitím se ale na Sudovu stranu přiklonil i Ladislav ze 
Šternberka a stavy požádaly, aby o Sudově osudu rozhodl český král. Konflikt byl nakonec urovnán až 
o tři roky později, kdy Ludvík Jagellonský potrestal Sudu pouze ztrátou Janovic a Veselí. Janovice pak 
vrátil zpět pánům z Janovic. 
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POVĚST 

Co dokázal Smil Zdebor Janovský z Janovic, který žil na přelomu 16. a 17. století, vypěstovat za Co dokázal Smil Zdebor Janovský z Janovic, který žil na přelomu 16. a 17. století, vypěstovat za Co dokázal Smil Zdebor Janovský z Janovic, který žil na přelomu 16. a 17. století, vypěstovat za Co dokázal Smil Zdebor Janovský z Janovic, který žil na přelomu 16. a 17. století, vypěstovat za 
pomoci zázračného elixíru ze zrnek olova?pomoci zázračného elixíru ze zrnek olova?pomoci zázračného elixíru ze zrnek olova?pomoci zázračného elixíru ze zrnek olova?    

a) zlaté brambory    

b) stříbrné brambory    

c) zlaté fazole    

Jak se nazývJak se nazývJak se nazývJak se nazýval obor lidského poznání, který byl předchůdcem dnešní chemie, medicíny nebo al obor lidského poznání, který byl předchůdcem dnešní chemie, medicíny nebo al obor lidského poznání, který byl předchůdcem dnešní chemie, medicíny nebo al obor lidského poznání, který byl předchůdcem dnešní chemie, medicíny nebo 
například fyziky a psychologie? například fyziky a psychologie? například fyziky a psychologie? například fyziky a psychologie? __________________________________  

Který panovník byl znám pro svou zálibu vKterý panovník byl znám pro svou zálibu vKterý panovník byl znám pro svou zálibu vKterý panovník byl znám pro svou zálibu v    tomto oboru? tomto oboru? tomto oboru? tomto oboru?     
__________________________________ 

KOSTEL ______________________________________________ 

Napiš do nadpisu, komu je raně barokní kostel Napiš do nadpisu, komu je raně barokní kostel Napiš do nadpisu, komu je raně barokní kostel Napiš do nadpisu, komu je raně barokní kostel na náměstí zasvěcen.na náměstí zasvěcen.na náměstí zasvěcen.na náměstí zasvěcen.    

V V V V kostele kostele kostele kostele najdešnajdešnajdešnajdeš    následující části. následující části. následující části. následující části. Spoj jejich názvySpoj jejich názvySpoj jejich názvySpoj jejich názvy    s vysvětlením.s vysvětlením.s vysvětlením.s vysvětlením.    

PŘESBYTÁŘ  
místo v kostele určené pro 
uchování bohoslužebných 
předmětů 

SAKRISTIE  
místo v kostele určené pro 
kněze 

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV 

    Jak se nazývá víra, kterou vyznávají židé?Jak se nazývá víra, kterou vyznávají židé?Jak se nazývá víra, kterou vyznávají židé?Jak se nazývá víra, kterou vyznávají židé?    __________________________________    

    Ve kterém období byli židé nejvíce pronásledováni a jak se nazývá období jejich cílené likvidace?Ve kterém období byli židé nejvíce pronásledováni a jak se nazývá období jejich cílené likvidace?Ve kterém období byli židé nejvíce pronásledováni a jak se nazývá období jejich cílené likvidace?Ve kterém období byli židé nejvíce pronásledováni a jak se nazývá období jejich cílené likvidace?    

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ze kterých období pochází náhrobky na hřbitově? Ze kterých období pochází náhrobky na hřbitově? Ze kterých období pochází náhrobky na hřbitově? Ze kterých období pochází náhrobky na hřbitově? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

 

3 

2 

4 


