MELICHAROVA ULICE, BEROUNSKÁ ULICE:
1. Kdy byla postavena Sokolovna čp. 60 v Melicharově ulici?
(letopočet najdeš na zdi budovy vlevo od vchodu).
2. V Berounské ulici hledej dům s touto ozdobou a napiš kolik má
pater.

3. V budově čp. 500 v Berounské ulici byl v roce 1933 Masarykův okresní chorobinec, co
je tam dnes?
a) Domov Unhošť, poskytovatel sociálních služeb (domov pro seniory)
b) Dětský domov
ŽLUTÁ TURISTICKÁ ZNAČENÁ TRASA:
4. Kde je namalován tento obrázek?
a) na plotě
b) na poštovní schránce
5. Která zvířata se pasou v ohradě vlevo?
a) ovce a kozy
b) ovce
6. Informační tabule na budově Suchého mlýna čp. 172 podává základní údaje o historii,
umístil ji sem vlastivědný kroužek Unhošť, ve kterém roce?
a) 1971
b) 1969
MODRÁ TURISTICKÁ ZNAČENÁ TRASA:
7. V letech 1896 – 98 byla budována Neumanova stezka. Hlavní zásluhu na jejím
vybudování měl Antonín Neumann, hostinský U Černého koně a
předseda
Okrašlovacího spolku. Nedaleko Kopřivova mlýna dal postavit dvě lavičky, aby si tu
cestující mohli odpočinout. Jako uznání jeho zásluh dal na tomto místě Okrašlovací
spolek zasadit desku s nápisem Neumannovo zátiší - viz fotografie z doby první
republiky.
Zkus najít místo, kde byla fotografie pořízena, jsou tam i dnes lavičky?

8. V prvních letech německé okupace se stavení Kalivodova mlýna čp. 171 stalo
svědkem schůzek členů ilegální odbojové skupiny, která byla prozrazena a její členové
v roce 1941 zatčeni a odvezeni do koncentračního tábora Mauthausen, kde většina
z nich našla smrt.
Prohlédni si pozorně fotografii mlýna ze 40. let 20. století - má dnes budova ve štítě
stejný počet oken jako tehdy?

9. Na skále před čističkou odpadních vod je rozbitá lavička – postav se k ní čelem a
zadívej se směrem k červenému domku – co vidíš na stromě?
a) ptačí budku
b) ptačí hnízdo
10. Kde je nakreslena velká modrá turistická značka před rybníkem Bulhar?
a) na zábradlí mostu vpravo
b) na zábradlí mostu vlevo
11. Rybník se původně jmenoval „Velký“ a byl majetkem obce unhošťské. Ve 20. letech
19. století místní radní rozhodli rybník jako nerentabilní zrušit, místo vysušit a zřízené
louky pronajímat.
Rybník byl v 50. letech 20. století obnoven, jak myslíte, že získal jméno Bulhar?
a) podle kolonie vzácných chocholatek bulharských, které zde pravidelně hnízdí od roku
1952
b) utopil se zde bulharský občan

S DĚTMI PO OKOLÍ UNHOŠTĚ
K SUCHÉMU MLÝNU A ZPĚT NEUMANNOVOU STEZKOU (6,5 km)

Start/cíl: Melicharovo vlastivědné muzeum v Unhošti, délka trasy 6,5 km,
Popis trasy: Nám. T.G.M. - Melicharova ulice - Berounská ulice - ulice Za
Parkem - po žluté turistické značce k Suchému mlýnu, zpět do Unhoště po
modré turistické značce.

12. Na jakém stromě je nakreslena modrá turistická značka předtím, než vejdete do
ulice U Kluziště?
a) na lípě
b) na jabloni

Provozní doba Melicharova vlastivědného muzea a informačního
centra v Unhošti:
Út.-pá.: 9.00 – 11.00 a 13.00-17.00
So., ne.: 9.00-12.00
Po., st. svátky: zavřeno
Najdete nás na adrese:
Dr. Beneše 1, Unhošť
www.muzeumunhost.cz
Tel.: 312 698 683

Tvým úkolem je projít si trasu a najít odpovědi na všech 12 otázek,
vyplněný list odevzdej v Melicharově vlastivědném muzeu v Unhošti,
pokud budou všechny odpovědi správné, dostaneš malou odměnu.

