KASEJOVICE
1

-řešení

ZALOŽENÍ KASEJOVIC
Doplň chybějící údaje.
První zmínka o městě Kasejovice pochází z roku 1264 (MCCLXIV). V tomto období vládl v Českém
království Přemysl Otakar II., řečený král železný a zlatý.
Přízvisko železný získal Přemysl Otakar II. po bitvě u Kressenbrunnu roku 1260 (MCCLX). Druhou a
zároveň poslední významnou bitvou v jeho vládě byla bitva na Moravském poli roku 1272 (MCCLXXII),
v níž se utkal s římským králem Rudolfem I. Habsburským.
Přemysl Otakar II. během své vlády založil řadu českých měst. Označ z níže uvedených měst ta,
která založil v západních Čechách.
Tachov

Písek

Klatovy

Domažlice
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České Budějovice

Dvůr Králové

Ústí nad Labem

Kutná Hora

TAJENKA
Vylušti tajenku pomocí slov, která doplníš do textu.
1.

Původně gotický kostel sv. Jakuba je dominantou Kasejovic.

2.

Václav Mentberger vynikl jako vlastivědný pracovník a stal se zakladatelem kasejovického
muzea.

3.

V interiéru kasejovické radnice, která pochází z roku 1694, se dochovaly renesanční klenby.

4.

Původní vesnice ležela na významné obchodní cestě vedoucí z Nepomuku do Písku.

5.

V Kasejovicích je zajímavá funkcionalistická budova Husova sboru z roku 1924.

6.

Na náměstí v Kasejovicích najdeme barokní kamennou kašnu z 1. poloviny 18. století.

7.

Památný strom zvaný Kasejovický akát roste při cestě vedoucí na Chloumek.
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TAJENKA: kasovka
Vysvětli pojem, který vyšel v tajence a je spojen s historií Kasejovic.
Kasovka se říkalo dřevěná dýmce z březových kořenů.
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KAPLE SV. VOJTĚCHA
V lokalitě zvané Bouček se nachází kaple sv. Vojtěcha, která byla podle
tradice postavena u studánky s léčivou vodou. Místo je legendárně
spojeno se sv. Vojtěchem a váže se k němu pověst. Vyprávěj ji.
V lokalitě Bouček se podle pověsti zastavil sv. Vojtěch a nechal zde v období
dlouhého sucha vytrysknout pramen, aby se z něj mohlo napojit stádo, jež se
poblíž páslo. Opodál se nacházel velký kámen, do nějž dle pověsti otiskl
Vojtěch své šlépěje.
Z kterého rodu pocházel sv. Vojtěch? rod Slavníkovců
Kde sídlil rod sv. Vojtěcha? Libice nad Cidlinou
S kterým z dalších rodů byl rod sv. Vojtěcha znepřátelen? s rodem Přemyslovců
Co se událo v roce 995? vyvraždění Slavníkovců
Kterou významnou funkci zastával sv. Vojtěch? druhý pražský biskup
Za jakých okolností byl ukončen život sv. Vojtěcha?
Na misii v Prusku, kde nechal mýtit pohanské posvátné duby, byl Vojtěch ochránci posvátných míst a
dubů zajat a rituálně zabit. Pro svou smrt při misijní činnosti je považován za mučedníka.
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ARCHITEKTONICKÉ PAMÁTKY KASEJOVIC
Vyfotografuj nebo nakresli významné kasejovické budovy.

kostel sv. Jakuba

radnice

budova fary

budova bývalé synagogy
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ŽIDOVSKÁ KOMUNITA V KASEJOVICÍCH
V Kasejovicích byla početná židovská komunita. V polovině 19. století zde žilo v téměř 20 domech 229
osob židovského vyznání. Domy jsou postavené kolem menšího obdélného náměstí a tvoří samostatný
urbanistický celek, který takto dochovaný představuje unikátní památkou.
Vyber správnou odpověď

Pokud dříve žila židovská menšina pouze v jedné
části města, jak se tato část města nazývala?

ghetto

gulag

Dominantou této kasojovické městské části je
barokní synagoga. K čemu tato budova židovské
obci sloužila?

židovská lázeň

židovská modlitebna

K čemu slouží budova synagogy dnes?

sídlo školy

sídlo muzea

Které náboženství vyznávají židé?

judaismus

hinduismus

Na vrchu zvaném Na Stráži se rozkládá židovský
hřbitov. Zde se nachází více než 500 náhrobků,
většinou čitelných. Je možné zde nalézt nápisy i
v židovském jazyce. Jak se tento jazyk nazývá?

hebrejština

cyrilice

Bible; Starý a Nový
zákon

Korán, súry

V tomto jazyce byla sepsána první část nejznámější
knihy na světě. Jak se tato kniha jmenuje a na které
základní části ji dělíme?

