Projdi se výstavou a potom pospojuj, které obrázky patří k sobě.

Jaká autorita stála za prvními hygienickými nařízeními?

Kdy vynalezl sir John Harrington z Anglie splachovací záchod?

a) Ženy – pod jejich dohledem museli všichni členové rodiny dodržovat
přísný soubor požadavků na osobní hygienu již od počátku věků.

a) V roce 1926, když se narodila královna Alžběta II., tedy před 88 lety.

b) Bůh – všechna náboženství měla závazný soubor pravidel ohledně
dodržování duševní i tělesné hygieny, nejpřísnější pro kněží a vládce.

b) Bylo to 1838, v roce korunovace královny Viktorie, před 176 lety.
c) V roce 1596 za královny Alžběty I., už je to tedy 418 let.

c) První soubor hygienických nařízení pochází z Antického Říma, který
držel ve své době v péči o osobní hygienu jednoznačné prvenství.
Používali dříve nočníky i dospělí?
a) Nočník byl vždycky jen pro malé děti, pro dospělého by to byla urážka.
Přiřaď, jak vypadaly záchody ve starověku a ve středověku:
Ve starověkém Římě se záchodům
říkalo „lavatrina“. V lázních bývalo
sedadel více vedle sebe, aby si spolu
návštěvníci toalety mohli povídat,
návštěva toalety byla součástí
společenského života.
Záchody na středověkých hradech se
nazývají „prevét“ – byly umístěny ve
výklenku zdi většinou nad hradním
příkopem. Pokud v příkopu nebyla
voda, muselo to tam být dost cítit!

Jedním z předchůdců záchodů byly hygienické stolice, často
maskované jako jiný kus nábytku. Který na výstavě nenajdete?

b) Až do rozšíření snadno dosažitelných klosetů používali nočníky i
dospělí – zejména v noci, ale i ve dne, pokud byl záchod příliš daleko.
c) Dospělí chodili vždy na záchod, i když byl na celém obrovském zámku
jenom jeden a muselo se na něj jít přes řadu pokojů.

Necesér maršála Václava Radeckého z Radče obsahuje cestovní
nezbytnosti pro muže vysoké hodnosti. Co v něm není?
a) snídaňový servis i s vařičem
b) udělená vojenská vyznamenání
c) sadu pravítek a měřítek a dalekohled

Obsah záchodů a nočníků se dříve vyléval před dveře nebo z oken,
později vyvážel v sudech za město. Dnes stačí jen spláchnout – kdy se
začala budovat moderní kanalizace?

a) truhlu

Moderní kanalizační systémy se začaly ve většině

b) křeslo

evropských měst budovat až během 19. a 20. století.

c) stolek s imitací knih

