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STAVOVSKÝ ODBOJ, MAXMILIÁN II. (středa 29.4.) 

-přečíst v učebnici str. 112 

Do sešitu přepsat zápis nebo vytisknout a nalepit: 

STAVOVSKÝ ODBOJ 
Ferdinand I. nabídl pomoc bratrovi Karlu V., který bojoval v Německu proti luteránům 

 -žádal české stavy o vyslání českého vojska – stavy to odmítly 

          -Ferdinand je potrestal - popravy a konfiskace majetku 

 

REKATOLIZACE 

-Ferdinand I. uvedl v roce 1556 do českých zemí JEZUITSKÝ ŘÁD  

 -šíření a obrana katolického náboženství 

 

MAXMILIÁN II. (1564 – 1576) 

-Ferdinandův syn 

-1575 ústně schválil ČESKOU KONFESI = vyznání víry 

=měla být prosazena tolerance mezi jednotlivými církvemi (katolíci, protestanté) 

-za to stavové přijali jeho syna Rudolfa za českého krále 

 

Kdo by měl zájem o toto téma, zde jsou odkazy na videa (opakování): 

 www.youtube.com – Dějiny udatného českého národa: Nástup Habsburků 

-https://www.youtube.com/watch?v=9JQCOpNVHpY&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=51 

 

 www.youtube.com – Dějiny udatného českého národa: Podnikavá šlechta 

-https://www.youtube.com/watch?v=iwr91aF0xfE&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=54 

 

 

 

https://cz.depositphotos.com/stock-

photos/jarn%C3%AD.html?offset=100&qview=8595732 

https://cz.depositphotos.com/stock-

photos/jarn%C3%AD.html?offset=200&qview=183110492 
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RUDOLF II. (čtvrtek 30.4.) 

-přečíst v učebnici str. 113 - 114 

Do sešitu přepsat zápis nebo vytisknout a nalepit: 

RUDOLF II. (1576 – 1611) 

-syn Maxmiliána II. 

-sídlo: Praha 

-nikdy se neoženil, trpěl duševní chorobou 

-podporoval umění (největší sbírka v Praze) a alchymii – zlato, elixír života 

 

Vzdělanci a umělci působící na jeho dvoře: Johannes Kepler, Tycho de Brahe, Giuseppe Arcimboldo a Hans 

von Aachen (malíři) atd. 

 

1608 – přenechal vládu v Uhrách, rakouských a moravských zemích svému bratru Matyášovi, sám vládl 

v Čechách  

1609 Majestát Rudolfa II. – potvrzení České konfese 

1611 nemocný Rudolf předal český trůn Matyášovi – rok na to zemřel 

Kdo by měl zájem o toto téma, zde jsou odkazy na videa: 

 www.youtube.com – Dějiny udatného českého národa: Rudolf II. 

- https://www.youtube.com/watch?v=gQzyhrXLl7s&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=56 

 www.youtube.com – Dějiny udatného českého národa: Astronomové na dvoře Rudolfa II. 

- https://www.youtube.com/watch?v=dpXJfThH1Ck&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=57 

 www.youtube.com – Dějiny udatného českého národa: Golem 

- https://www.youtube.com/watch?v=hhxuWZa25t8&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=58 

 slavne-dny.cz – Den, kdy zemřel Rudolf II. (20.1.1612) 

- https://www.slavne-dny.cz/episode/10020822/den-kdy-zemrel-rudolf-ii-20-leden-1612 

Dokumenty: 

 www.youtube.com – Rudolf II. mýtus a skutečnost (trochu horší kvalita) 

- https://www.youtube.com/watch?v=y9yrxCaSOL8 

 www.youtube.com – Rudolf II. a jeho Praha 

- https://www.youtube.com/watch?v=J1wnNesoZks 

Doporučuji také pohádku Císařův pekař a Pekařův císař (s Janem Werichem) 

 

Televizní tipy: 

Pondělí 27.4. ČT 2 – 17:35 Po česku - Rožmberk 

Pondělí 27.4. ČT 2 – 20.00 Titanik (2.díl) – opakování úterý 28.4. ČT2 12:50 

Úterý 28.4. PRIMA ZOOM – 20.55 Zlato: Dějiny jedné posedlosti (2. díl) – opakování - pátek 1.5. - 14:35 

 

V případě jakýkoliv dotazů mě kontaktujte na pracovní email – porizkova@9zszlin.cz nebo přes 

elektronickou žákovskou knížku. 
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V PÁTEK 1. 5. 2020 SLAVÍME STÁTNÍ SVÁTEK 

Svátek práce 

 1. 5. 

Svátek práce, neboli 1. máj má mnoho z nás spojen se socialistickou propagandou bývalého režimu. Historie 

vzniku tohoto svátku sahá až do roku 1890. O rok dříve byl právě Svátek práce vyhlášen jako oslava na 

paměť vypuknutí stávky Chicagských dělníků, takže původ tohoto svátku sahá do USA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Českých zemích se Svátek práce - první máj slaví od roku 1890 a první oslavy se konaly na Střeleckém 

ostrově v Praze. V naší zemi právě v období socialismu byl první máj velmi populární, byly organizovány 

bohaté průvody městy, doplněné o tribunální přednesy čelních představitelů strany. Účast zde byla povinná 

a jistě si mnoho z vás vzpomene na "fasování" transparentů a mávátek na podpis. V průvodu byly 

zastoupeny jak děti ze škol, tak podniky a různé organizace, např. Červený kříž apod.. Tradiční prvek oslav 

socialistického prvního máje tvořila mávátka, transparenty, pugety šeříků a samozřejmě alegorické vozy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V porevolučních dobách, tj. po roku 1989 se oslavy prvního máje hromadně nekonají, ale obvykle je 

využívají politické strany ke svému zviditelnění. 

Zdroj: http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/svatek-prace-3/ 

 

1.máj si ale také spojujeme se svátkem lásky a jara. V tento ten by měl každý muž svou ženu políbit pod 

rozkvetlou třešní, aby byla krásná .  

 

 

 

https://www.ceskatelevize.cz/ireporter/clanky/1-maj-svatek-prace-ale-i-lasky-ale-predevsim-

den-demonstraci/ 

https://ct24.ceskatelevize.cz/archiv/1174092-dejiny-svatku-prace 
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