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   Ve středověké Evro-
pě zpočátku platil 
zvyk, že mužové a že-
ny jedly zvlášť, 
sice ve stejné jídelně, 
ale u rozdílných stolů. 
Ve 12. století ve Fran-
cii však 
už seděli muž i žena v 
páru a z Francie se 
tento zvyk rozšířil po 
celé Evropě.   Ubrusy 
byly velké, čistě bílé a 

řasené. Soudí se, že si 
jejich konce dávali na 
klín. Ještě ve starém 
Řecku jedli bez ubru-
su. 
Maso, ovoce a zeleni-
na se do 16. století 
jedly rukama. Jídlo se 
bralo do tří prstů, ale 
ty se potom neměly 
olizovat nebo utírat do 
suknice, ale jen do 
ubrousku nebo do 
ubrusu. Kaše a polév-

ky se jedli lžící. Ta se 
nesměla olizovat, 
ale utírat spodní stra-
nou ubrusu. 
Nebylo vhodné se opí-
rat lokty o stůl. Nemě-
lo se říhat, srkat a 
mlaskat. Kosti 
se neměly na ubrus ani 
pod stůl, a když už to 
bylo nutné, tedy pod 
své vlastní 
nohy, aby jiným ne-
překážely. 

 

Hostiny za Rudolfa II. 
 
Napsal: Jirka Rauchfuss 

Listopad 2017 

Renesanční svět … jaký vlastně byl?        
Napsala: Lea Stodůlková 

Znáte to, když nastane nová móda ? To, co bylo včera ještě oblíbené je nevýraz-

né a působí zastarale. Ale proč? S příchodem nových věcí ty staré 

už nikoho nezajímají. Tyto změny probíhají pořád. Jednou takovou promě-

nou byl v Evropě nástup renesance.  

Renesanční sloh vznikl v italských městech 15. století jako výraz světského a 

humanistického sebevědomí zámožných měšťanů a nového zájmu o starověké 

umění. V soutěživém prostředí městských států se měšťané potřebují prezento-

vat a také města navzájem soutěží ve svých reprezentačních stavbách. V archi-

tektuře tak došlo k výraznému obratu a velkým změnám.  

Zdroj: www.abicko.cz 



                                                                GOLEM 

 
Napsala: Anna Hladká 

 
Stvoření-  Pražská legenda vypráví, že Golema stvořil rabín a jeho 
dva učni. Na rabínově půdě udělali kruh, ve kterém byla pěticípá 
hvězda. Potom dohromady stvořili z keramické hlíny postavu, kte-
rá byla velká jako hvězda. Rabín požádal prvního učně, aby kruh 
třikrát obešel po směru hodinových ručiček a říkal zaklínadlo. 
Když učeň třikrát obešel kruh a doříkal, hlína, která Golema tvoři-
la, ztvrdla. Potom požádal druhého učně, aby zase třikrát golema 
obešel a říkal jiné zaklínadlo. Když druhý učeň ukončil obcházení, 
Golem se začal probouzet. 
 
Nakonec šel sám rabín a po jeho obcházení Golem obživl a vstal. 
Rabín napsal papírek v tajné řeči a dal ho Golemovi do úst. Golem 
pak obživl a poslouchal na rozkaz. Rabín mu říkal Josef. Každý 
den pomáhal celé vesnici. Večer mu rabín papírek z úst vytahoval, 
protože kdyby mu ho nevyndal, tak by Golem v sobě seskupil pří-
liš mnoho energie a pak by mohl někomu ublížit. Jednou večer šel 

ale rabín do hospody a na Golema zapomněl. Ten seděl doma, ale pak vyšel ven na ulici a začal 
vše ničit. Rabín vyběhl z hospody a zakřičel na něj. 
,,Josefe! Zastav!“ 
Golem se zastavil a rabín mu přikázal aby šel na půdu. Pozval si dovnitř své učně a přikázal Gole-
movi aby si lehl na kruh přesně jako pěticípá hvězda. Poprosil prvního učně aby obcházel v proti 
směru hodinových ručiček a říkal zaklínadlo. Zase obešel třikrát a Golem zavřel oči. Druhý učeň 
taky třikrát obešel a Golemovi přestalo pracovat srdce. Nakonec obešel sám rabín a Golem se změ-
nil zase jenom v hroudu kamení. 
Jiná legenda zase praví že golem měl na čele otvor do kterého se dávala kouzelná kulička. Jednou 
ji ale spolkl pes a byla ztracená.  

 

 

 

 

 

 

ALCHYMISTÉ ZA RUDOLFA II. 
 
Napsala: Anna Hladká 

 
Rudolf II byl tak trochu podivín. Zval si do svého paláce různé 
malíře, astronomy a hlavně alchymisty. Chtěl totiž vyrobit zlato a 
nebo vytvořit lektvar mládí. Alchymisté mu lhali a říkali že už 
jsou blízko. Samozřejmě každý ví že je to nemožné. Možná to 
bude možné za několik desítek nebo stovek let ale v té době to 
bylo vážně nemožné.  Nejznámější byl magistr Kelly. (Dozvíte se 
o něm v dalším článku). Dostávali zaplaceno skoro za nic. Jenom 
dávali a přidávali do vody různé přísady, dávaly do něho různé 
věci a podobně. 
Zdroj: Internet 
 



Tajemný podvodník Kelly 
 
Napsal: Matěj Miletín 
 
Magistr Kelly se narodil 11.srpna 1555 ve Worcesteru a zemřel 1.listopadu 1597.     
Magistr Kelly, známý pod jmény Edward Talbot či Edward Kelly, byl anglický 
alchymista žijící a pracující velkou část svého života na dvoře císaře Rudolfa II. 
v Praze. 
Roku 1573 se zapsal ke studiu na univerzitě v Oxfordu. 
Studia nedokončil, ale rád se chlubil svým vzděláním a po celý život užíval neo-
právněně univerzitní tituly. Následně se učil lékárníkem u Anthonyho Graye a 
tyto lékárnické znalosti mu pomáhaly při jeho pozdější alchymistické práci. Pra-
coval také v advokátní kanceláři, kde se dopustil podvodu, za což byl potrestán - 
byly mu uříznuty obě uši. V roce 1582 vstoupil pod jménem Talbot do služeb známého vzdělance, 
přírodovědce, geografa, ale také věhlasného astrologa, alchymisty, mága a mystika Johna Dee. Kell-
ey o sobě tehdy tvrdil, že rozmlouvá s anděly a Dee mu uvěřil a učinil z něj svého společníka a mé-
dium pro své seance. 
Zdroje: Internet, Wikipedie 

 

                          RUDOLF II. A VĚDA  
Napsala: Terka Janovská 

Roku 1583 učinil císař Rudolf II. Prahu svou rezidencí. Rudolf byl znám zájmem o vě-
du a umění, a z Prahy se tak zakrátko stalo věhlasné kulturní centrum. V pověstných 
panovníkových sbírkách se skvěla díla nejslavnějších evropských umělců. Císařovo 
mecenášství přitahovalo do jeho služeb řadu malířů. Jedním z nich byl Hans von Aa-
chen.     
Na Hradě pobývali význační astrologové neboli hvězdáři Tycho Brahe a Jan Kapler, 
kteří zde měli výborné podmínky pro pozorování hvězd a pla-
net . 
Své pokusy na císařském dvoře prováděli také alchymisté.  
 
Zdroj:https://www.abicko.cz/clanek/casopis-abc/93/na-dvore-rudolfa-ii.html  
 

       
 Jak se lidé oblékali za doby Rudolfa II. 

 
Napsala: Berča Batlová 

MUŽI: 
Nosívali většinou límce a pumpky pod pompkami měli punčuchy a nosily zdobné kabáty. 
 
ŽENY: 
Nosívaly zdobené šaty a dlouhé pláště s různým zdobením. Vlasy si 
stáčely do velkých drdolů. Nosily velké šperky atd… 

 
CHUDÍ LIDÉ: 
Nosili roztrhané oblečení a věci co se jim hodili na sebe… 
 
DOPLŇKY A MATERIÁLY: 
samet,brokát,perly,zlato,stříbro,šperky a paruky… 
 
Zdroj: Internet 

https://www.abicko.cz/clanek/casopis-abc/93/na-dvore-rudolfa-ii.html


Rudolf II. a astronomie 

Napsal: Jakub Tydrych 

Víme, že Rudolf II. zrovna nebyl moc silný panovník, 
ten se spíš než o rozkvět své vlasti zajímal o jiné věci. 
Ale měl v oblibě i umění, vědu a Astronomii. A právě o 
tom bude tento článek. 
Rudolf II. Věřil, že mu hvězdáři z hvězd prozradí, co ho 
čeká. 
A jelikož to nešlo, tak mu lhali. Protože kdyby vědec, 
hvězdář nebo architekt řekl, že mu něco nejde zjistit, 
vyrobit, nebo postavit, mohl by je i nechat popravit. 
Proto to celé byla spíš fraška, než věda. 
 
 
 
Díky za pozornost a těšíme se na vás 
příště….. v nějakém dalším speciálu. 

Tento časopis vznikl v rámci hodin MEDI a DIGI. Využili jsme v něm 

své dovednosti práce na PC a znalosti z vlastivědy. 

 

Redakční radu tvoří: 

Anna Hladká, Lea Stodůlková, Berenika Batlová, Terka Janovská, 

Matěj Miletín, Jirka Rauchfuss, Kuba Tydrych a Adam Kozák. 

S grafikou pomohla Klára Koubská. 

 

SPECIÁL 5 .A -  PODZIM 2017  

 

Zvířata v době Rudolfa II. 

Základní škola SMART 

 
Napsal: Adam Kozák 

V době Rudolfa II. Existovalo hodně zvířat, která dnes nemáme. Kdybychom žili v době 
Rudolfa II., tak bychom nepoznali naše zvířata. Mívali honácké psi a koně, třeba měli také 
jezevčíky. Psi byli roztomilí, nebezpeční i chytří. Děti si s nimi hodně hrály. 
 
Teď budou lepší informace tady dole (ty jsem převzal z www.wzd.cz): 
 
Rudolf II. byl známý nejen jako poněkud výstřední panovník, ale také jako velký sběratel a 
obdivovatel všeho možného i nemožného - tedy i 
zvířat. V roce 1583 nechal architektem Ulrico Ao-
stallisem přestavět původní dřevěný pavilon na 
soubor nízkých budov - známý Lví dvůr (později 
přejmenován na Medvědí dvůr) - vytápěné kotce 
zvířat s výběhy a naproti nim vysoká zeď s ocho-
zem a galerií pro diváky, kam se vystupovalo po 
točitém schodišti. Rudolf rozšířil Královskou za-
hradu, zřídil bažantnici a rybníčky pro chov ryb a 
vodních ptáků, výběhy jelenů v dnešním Jelením 
příkopě... Zděné i dřevěné kotce se táhly podél 
severního svahu Jeleního příkopu až ke Králov-
skému letohrádku.V bažantnici u lvího dvora po-
stavil v roce 1601 také "voliéru pro indiánského 
ptáka" - vytápěný domek se dvěma místnostmi. 


