
Datum: _____________________  Jméno:_________________________ 
 

PRAHA 

1. Praha je hlavním městem _____________________________ (jakého státu?) 

2. Znáš nějaká další velká města České republiky? Napiš. 

________________________________________________________________ 

3. Jaké památky můžeme navštívit v Praze? Přiřaď obrázky k názvům památek. 

1. 2.    3. 4.   

5.   6.  

7.  

a) Karlův most 

b) Petřín – rozhledna 

c) Pražský hrad 

d) Katedrála svatého Víta 

e) Národní divadlo 

f) Staroměstské náměstí 

g) Orloj

 

4. Jak se jmenuje řeka, které protéká Prahou? ___________________________  

Zdroj obrázků: http://www.praguecityline.cz; www.google.cz 



Datum: _____________________  Jméno:_________________________ 
 

BETLÉMSKÁ KAPLE 

Betlémskou kapli najdeme na Starém Městě pražském = 

v historické části Prahy na pravém břehu řeky Vltavy.  

Kaple, která pojala až 3000 posluchačů, byla ve 14. století 

vybudována v pražské chudinské čtvrti, na místě, jež bylo 

vyhlášeným místem neřestí, a byla určena pro kázání.  

Kaple se zapsala do českých dějin 

jako místo, kde kázal Mistr Jan Hus, 

který se snažil o obnovu církve. Ta byla totiž v jeho době (na 

začátku 15. století) nechvalně známá více-papežstvím, úplatky 

či honbami na čarodějnice. Hus na toto všechno poukazoval a 

tvrdil, že Bible by měla být jediným zdrojem církevního učení. 

Jeho kázání navštěvovaly tisíce lidí včetně tehdejší 

královny. Mistr Jan Hus se ale nakonec stal pro církev tak 

nebezpečným, že rozhodla o jeho upálení (to si připomínáme 6. července). 

Kaple postupem času chátrala, až byla v 18. století z velké části zbořena. Nově 

vystavěna byla v polovině 20. století a od té doby je využívána jako místo pro 

koncerty či slavnostní shromáždění.  

Betlémská kaple je zasvěcena památce betlémských Nemluvňátek, novorozených 

dětí, které byly v Betlémě po narození Ježíše na příkaz krále Heroda zavražděny:  

Když se narodil Ježíš, přišli do Jeruzaléma mudrci z východu (Tři králové) a ptali se: 
„Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme 
se mu poklonit.“ Když to uslyšel král Herodes, velmi se tím znepokojil, svolal všechny 
velekněze a vyptával se jich, kde se má podle proroctví Mesiáš narodit. Dozvěděl se, 
že ve městě Betlémě. Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich 
vyptával na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl:  „Jděte a 
důkladně pátrejte po tom dítěti. Jakmile je naleznete, oznamte mi to, abych se mu i já 
šel poklonit.“ Mudrci krále vyslechli a dali se na cestu. Hvězda šla před nimi, až se 
zastavila nad místem, kde bylo dítě. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou , 
padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu. 
Potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, j inudy odcestovali do své země.  
Když odešli, ukázal se Josefovi ve snu anděl a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, 
uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu , neboť Herodes bude hledat dítě, aby 
je zahubil.“ On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta  a byl tam až 
do smrti Herodovy. Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal 
povraždit všechny chlapce v Betlémě a v celém okolí ve stáří do dvou let, podle času, 
který vyzvěděl od mudrců. 

http://www.praguecityline.cz/kulturni-zivot-v-praze/mistr-jan-hus

