ODPOVĚDI NA OTÁZKY 5. KOLA

Legend has it that a forest used to exist where today’s Jaroměřice nad Rokytnout is located. A prince was hunting in the
forest and near a spring at today’s Dolní náměstí Square, he killed a beautiful deer. The prince liked the location, had the
forest cut down and in spring, he commissioned a future town and a smaller castle be built. The surveying that occurred in
spring gave the town its Czech name. What is found in the coat of arms?
a deer of a natural brown colour with golden antlers and hooves lying in green grass on a blue shield (2b.)
Which of the following statements is not true?
the Sázava River in the Vysočina Region is dammed to form two reservoirs and flows into the Želivka River (2b.)
Roku 2014 byla otevřena pro veřejnost část podzemí jednoho města. Je tam muzeum, jehož exponáty jsou v digitální
podobě. O které město jde?
Telč (2b.)
Po kterém městě nás provede turistický okruh královny Elišky zahrnující třeba barokně přestavený zámek nebo kostel sv.
Stanislava?
Jemnici (2b.)
BONUS Na skalnatém výběžku do údolí řeky, jejíž název je odvozen od staročeského slova, který má význam „brus“ nebo
„ocílka“, stojí jeden z velmi starých kamenných aristokratických hradů na Moravě. Původní středověký hrad byl vybudován
před polovinou 13. století. V pozdějších letech došlo k jeho několika výrazným stavebním úpravám a radikálnímu
přebudovaní na pohodlnější renesanční zámek. Po požáru v roce 1723 byl přestavěn barokně. V současné době je v zámku
umístěno muzeum. Kolik šlechtických rodů se v něm v průběhu staletí vystřídalo?
13 (5b.)
Po smrti druhorozeného syna krále Václava I. a Kunhuty Štaufské se údajně ve starobylém, nejstarším horním městě
českých zemí založeném ve 13. století ležícím uprostřed kopcovité, lesnaté a rybničnaté Českomoravské vrchoviny konaly
svatby jeho potomků s dětmi jakého evropského panovníka?
Rudolfa I. Habsburského (2b.)
Na gymnáziu, ve městě známém mimo jiné i jako Střed Evropy objeveným Ladislavem Smoljakem a Zdeňkem Svěrákem v
pozůstalosti Járy Cimrmana, studoval od roku 1763 zakladatel českého oboru zkoumajícího jazyky a kulturu Slovanů,
významná osobnost, která se zabývala zkoumáním a analyzováním jazyka a literatury psanou tímto jazykem a studiem
dějin. Kdo to byl?
Josef Dobrovský (2b.)

