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Chronologie událostí

Vítáme tě na výstavě Historie Židů v Čechách a na Moravě!

903-906

první zprávy o výskytu židovských obchodníků v českých zemích

1215

usnesení IV. lateránského koncilu omezující hospodářskou
činnost Židů a zavádějící židovská označení

1255

Přemysl Otakar II. vydal privilegia Židům v Čechách

1268

Přemysl Otakar II. vydal privilegia Židům na Moravě

1270

stavba Staronové synagogy

1512

v Praze založena první hebrejská tiskárna

2. Jak se nazývalo židovské privilegium Přemysla Otakara II.?

1576

Mordechaj Maisel primasem Židovského Města

……………………………………………………………………………………………………………….

1622

dvorský Žid Jakub Bassevi povýšen do šlechtického stavu

3. Vysvětli pojem židovský regál:

1726

familiantským zákonem stanoven numerus clausus židovských
rodin v Čechách a na Moravě

…………………………………………………………………………………………………………………

translokační reskript nařizující soustředit židovské obyvatele do
uzavřených sídlišť, izolovaných od kostelů a náměstí

4. Židé stáli v době husitských válek na straně:

1727

1797

Systemální patent shrnující dosavadní toleranční opatření
týkající se Židů

Osudy Židů v českých zemích tvoří významnou součást českých dějin,
ověř si svoje vědomosti o jejich historii.
KachlíKVYŠKOVSKÁ
LIDOVÁ KERAMIKA
(odpovědi najdeš na panelech
s příslušným číslem)
1. Židovská komunita v českých zemích patřila k okruhu:
a) aškenázskému
b) sefardskému

…………………………………………………………………………………………………………………

a) husitů
b) katolíků

1

1,3

1

1

5. Jak se jmenoval habsburský panovník, za jehož vlády došlo k hospodářskému
a kulturnímu rozkvětu české židovské komunity?

1867

prosincová ústava zrovnoprávňující Židy

1899

hilsneriáda

………………………………………………………………………

1935

Norimberské zákony

6. V období třicetileté války stáli Židé na straně:

1941

první transport do koncentračního tábora Terezín

2

a) habsbursko-katolického tábora
b) protestantského tábora

2

7. Jaké omezení přinesl tzv. familiantský zákon Karla VI. z roku 1726?

2

12. Vyber znak pražské židovské obce:

5

13. Kdy bylo nařízeno nošení židovského znamení jako vnějšího odlišení
jinověrců?

8

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
8. Jak se nazývá základní správní jednotka židovské samosprávy?

3

a) rada starších
b) židovská obec
c) farnost

……………………………………………………………………….

9. V čele duchovní správy stál
3

a) vrchní rabín
b) biskup
c) primas český

14. Uveď příklady označení, které Židé museli nosit:

8

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
4,7

10. Spoj jméno s charakteristikou:

5. Který panovník židovská znamení zcela zrušil?
8

……………………………………………………………………….
Jakob Bassevi

Mordechaj Maisel

rabi Löw
16. Kdy došlo k definitivnímu zrovnoprávnění Židů s ostatním obyvatelstvem?
……………………………………………………………………….

synagoga v Praze

Golem

9

17. Vysvětli pojem sionismus:

Žid povýšený do
šlechtického stavu

………………………………………………………………………………………………………………

10

………………………………………………………………………………………………………………
11. Ve kterém městě se nacházelo nejstarší židovské sídliště na Moravě?
…………………………………………………………………………….

6

18. Ve kterém severočeském městě vznikl během 2. světové války tranzitní
koncentrační tábor?
11

……………………………………………………………..

