DOMAŽLICE
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HISTORIE
Starobylé město Domažlice, které je centrem
Chodska, je od roku 1975 městskou památkovou
rezervací. V srpnu kaž
ka ž doroč
doročn ě ožív
žívá tradič
tradi čn í poutí
poutí.
Víš,
íš, jak se tato akce nazývá?
A. Chodské slavnosti

B. Vavřineckoveselá pouť

Jak se Domažlice řeknou německy?
A. Taus

B. Tuhaus

Za vlády kterého českého krále (v 60. letech 13. století
století) se Domažlice staly opevněným
městem?
A. za krále Přemysla Otakara I.

B. za krále Přemysla Otakara II.

Na hradě se roku 1318 sešlo shromáždění české šlechty. Byl zde uzavřen tzv. Domažlický mír,
který ukončil spory krále s část
částí
stí č eské
eské šlechty. Roku 1331 probě
prob ěhl na hradě
hradě zemský
zemský sně
sn ěm, na
kterém Jan mimo jiné dovolil Domažlicím, aby si samy volily rychtáře. O deset let později jim
povolil provozování
provozován í řemesel. Věčně zadlužený panovník však také město i hrad několikrát
zastavil. Urči správné tvrzení:
A. Jan roku 1325 vydal Chodům jejich nejstarší privilegium, ve kterém jsou vyjmenovány původní
chodské vsi.
B. Jan Chodům zakázal střežit zemskou hranici.
Roku 1431 doš
došlo poblíž
poblíž Domaž
Doma ž lic k ú těku vojáků páté křížové výpravy. Její duchovní velitel
kardinál Julian Cesarini měl dle tradice sledovat úprk křižáků z vrchu Baldov nad Domaž
Doma ž licemi.
Co podle pově
pověsti ztratil kardiná
kardin ál na svém útěku?
A. boty

B. klobouk

Z Domaž
Doma ž lic pochá
pocházel budoucí
budoucí biskup jednoty bratrské
bratrské. Znáš
Zn áš jeho jmé
jm éno?
A. Johan Rohan

B. Jan Roh

Domaž
oma ž lický
lický děkana Antoní
Anton ín Pří
P říhoda
říhoda byl osví
osvícený
cen ý duchovní a podporovatel chudých
domažlických studentů. Roku 1881 mu byl v Domaž
Doma ž licí
licích postaven pomní
pomn ík, jehož
jehož autorem byl
Josef Vá
Václav Myslbek. Kde bys sochu našel?
A. Toníkův park – naproti gymnáziu

B. Příhodův park – naproti poště

V druhé
druhé polovině
polovin ě 19. století
století byla dokonč
dokon č ena ž eleznič
elezni čn í trať
tra ť Plzeň
Plzeň – Domaž
Doma ž lice.
A. ano

B. ne
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BOŽENA NĚMCOVÁ
Urči, zda jsou následující tvrzení o Boženě Němcové pravdivá, nebo ne.
ne. Slabiky v závorce utvoří
tajenku:: _________________________
tajenku
ANO (DO) – NE (MO)
Fascinoval chodský venkov, kde sbírala pohádky a pověsti. Svým dílem
zpopularizovala místní kraj a k návštěvě Chodska inspirovala další
osobnosti.
ANO (ME) – NE (MA)
Němcová přišla na Chodsko se svým manželem Josefem Němcem roku
1845 jako pětadvacetiletá žena se čtyřmi dětmi. Vytvořila zde své
„Obrazy z okolí klatovského“, které původně posílala jako články do
Květů a České včely.
ANO (Ž) – NE (Š)
Od podzimu 1847 do revoluce 1848 žili Němcovi ve Všerubech. Motivy z pobytu na Domažlicku
najdeme v povídkách „V zámku a podzámčí“, „Obrázek vesnický“, „Karla“. Němcová navštívila také
Újezd. Byla jednou z prvních, kdo oživili příběh o Kozinovi, avšak s mnoha omyly.
ANO (LO) – NE (LI)
Pobyt Němcové na Domažlicku beletristicky zpracoval Jindřich Jindřich ve své „Chodské trilogii“,
zejména v první části „Paní komisařka“.
ANO (CE) – NE (KE)
Na pobyt B. Němcové v Domažlicích upomíná pamětní deska na náměstí Míru.
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_______________________________
Poznáš známou osobnost? Spoj domino a získáš její jméno,
jméno, které napiš
do nadpisu.
K

A
R

A
E
O

B

R

M

Í
L

J

E

R

R

EN

Jak se nazývalo jeho dílo, které se zabývá dějinami Chodska?
________________________________________________________
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PETR FASTR
Vybarvi tvrzení, která souvisí s domažlickým rodákem Petrem Fastrem.
vlastnil hostinec u
Zlaté husy v Praze

narodil se v Plzni
účastník revoluce 1848

vlastnil hostinec u Zeleného
kuřete v Praze

nosil barevnou čamaru

člen Svatováclavského výboru
v Domažlicích má
pamětní desku na
svém rodném domě

Co je to čamara? _________________________________________________________________
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_________________________________
Urči známou osobnost.
osobnost. Jeho
Jeho jméno
jm éno získáš, když vyluštíš rébus, napiš ho do nadpisu.
Ten, kdo slaví jaro

+

kopec + lický

Doplň.
Tento muž, označovaný za jednoho z nejproduktivnějších českých básníků,
zemřel roku 1912 v Domažlicích. Vlastním jménem se jmenoval
___________________. Jeho rodiče měli od roku 1869 v Domažlicích na
náměstí ________________________. Z jeho divadelních her je známé např.
drama Hippodamie. V jeho básních se objevuje i tematika Domažlic. Zmiňme
zejména jeho vlasteneckou skladbu Píseň ___________ na stráži v zásekách
Šumavských ze sbírky Na domácí půdě. V jeho Selských baladách najdeme
také často citovanou Baladu o smrti Jana ____________.
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CHODSKÝ HRAD
Původně gotický hrad byl postaven v 60. letech 13. století Přemyslem Otakarem II. jako sídlo purkrabího.
Od roku 1931 slouží budova muzejním účelům.
V parčí
parčíku
číku př
před hradem stojí
stojí kamenný
kamenn ý pilíř
pilíř datovaný
datovan ý
rokem 1545 a vysoký 170 cm. Je považován za zbytek
pranýře. Co to je pranýř?
_______________________________________________
V době
dob ě své
své nejvě
nejvě tší slá
sl ávy na hradě zasedal soud pro
svobodné chodské vesnice. Chodové, svobodní
svob odní strážci
hranic, zde měli uložena i svá privilegia.
ANO – NE
Naproti muzeu stojí pomník Obětem fašismu od Otakara Ševce. Jakou má pomník podobu?
____________________________________________________________________________________
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ZBYTKY OPEVNĚNÍ V DOMAŽLICÍCH
Město mělo důmyslný obranný systém od konce 13. století. Opevnění tvořily
mohutné hradby s příkopy a vstupovalo se do něj třemi branami, z nichž dnes
stojí již jen jedna.
Jak se nazývá brána na fotografii? _ ______________________________
Zjisti, který nápis je na bráně umístěn.
umístěn ___________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Co jiného můžeš na bráně vidět? ________________________________
_____________________________________________________________
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KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE A KOSTELNÍ (MĚSTSKÁ) VĚŽ
Městský kostel Narození Panny Marie je původně
gotickou stavbou z poslední čtvrtiny 13. století.
Dnes ke kostelu patří městská válcová věž, stojící
původně volně vedle kostela.

Víš, o kolik cm je vychýlená městská věž, která slouží jako rozhledna?
A. 90 cm
B. 60 cm
C. 30 cm
Jak se jmenují zvony, které jsou na domažlické věži umístěny?
A. Zikmund, Marie a Pavel
B. Jan, Lukáš a Lucie

C. Marie, Josef a Lukáš

nteriér kostela?
Jak se jmenuje plzeňský barokní sochař, jehož fresky zdobí iinteriér
A. Ferdinand Maxmilián Brokoff
B. Josef Lux
C. Josef Václav Myslbek
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________________ KLÁŠTER A KOSTEL _______________________
Poznáš památky na fotografiích? Napiš jejich názvy do
nadpisu.
Doplň text.
Původní klášter nechal roku 1287 založit král ____________ a
vystavěl ho řád _________________ mezi hradbami města
v severozápadním nároží. Roku 1421 klášter vypálili
________________. Řád se vrátil do města až roku 1620 a
významně se podílel na rekatolizaci města. Byl také obnoven zapomenutý klášter. Ke klášteru patří
klášterní kostel ________________________________. I ten
prošel několika přestavbami. Roku 1829 začala jeho přestavba ve
strohém ______________ stylu. V ambitu kláštera je dnes
umístěna pískovcová socha sv. Augustina z kláštera Pivoň.
Která organizace je dnes v klášteře umístěna?
______________________________________________________

10 DOMY NA NÁMĚSTÍ
Většina domů na náměstí Míru má zachovalé původní
historické gotické jádro, podloubí z doby pozdně gotických a
renesančních přestaveb a fasády domů jsou převážně
renesanční a barokní. Kolorit doplňují četné pamětní desky
upomínající na pobyt významných osobností.
Zjisti a napiš,
napiš, které významné osobnosti mají na
náměstí pamětní desku.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

