NÁM. T.G.M., MELICHAROVA ULICE, RYBNÍK BULHAR:
1. Kde stávala socha na dobové fotografii a koho představovala?
a) Dnešní Náměstí T.G.M.; Vladimíra Iljiče Lenina
b) Dnešní Tyršovo náměstí.; Klementa Gottwalda
c) Dnešní Náměstí T.G.M.; Tomáše Garriguea
Masaryka
2. V Melicharově ulici v domku čp. 63 po levé
straně má svoji firmu
a) kovář
b) zámečník
c) truhlář
3. Nově vysázené stromy na jižní straně rybníka
Bulhar jsou
a) topoly
b) jabloně
c) duby
MODRÁ TURISTICKÁ ZNAČENÁ TRASA:
4. Do kterého roku byl v provozu Suchý mlýn? (odpověď hledejte na modré ceduli
na objektu mlýna)
a) 1920
b) 1945
c) 1887
5. Na dobové fotografii z roku 1938 je zachyceno
místo poblíž Suchého mlýna, co se zde nacházelo?
a) letní kino
b) lesní divadlo
c) hostinec

6. Kolik turistických rozcestníků napočítáte v úseku Suchý mlýn – Markův mlýn?
a) 3
b) 6
c) 4

7. U Nového (Nebeského) mlýna býval pod cestou rybníček nadýmáček pro vodní
kolo, co je tam dnes?
a) bazén
b) louka
c) zahrádka
8. Markův mlýn - původně byl připomínán pod názvem „Pod Berounským
brodem“, či „Podhorský“. Od roku 1863 je v držení rodiny Bočků. Zdejší přírodní
památka byla vyhlášena za účelem ochrany zdejších unikátních rostlin. Která
vzácná rostlina tu mimo jiné roste ? (odpověď hledejte na informačních tabulích v
okolí mlýna)
a) křivatec žlutý
b) křivatec český
c) křivatec údolní
9. Na fotografii z roku 2010 je vidět
obnovená tzv. štola, kterou vedl
náhon k Markovu mlýnu.
Dříve nad touto štolou vedla stará
úvozová cesta z Berouna přes Podkozí
do Unhoště. Po této cestě se
dopravovalo také dřevěné uhlí z
Křivoklátských lesů (Chýňava), proto
se jedna z cest odbočující nad
Markovým mlýnem k Rymáni nazývá
uhelná či uhlířská.
Najděte štolu a zakreslete ji do mapy na zadní straně tohoto pracovního listu.

S DĚTMI PO OKOLÍ UNHOŠTĚ
Z UNHOŠTĚ K MARKOVU MLÝNU A ZPĚT (11 km)

Start/cíl: Melicharovo vlastivědné muzeum v Unhošti
Popis trasy: Nám. T.G.M. - Melicharova ulice - Berounská ulice - po modré
turistické značce kolem rybníka Bulhar k Suchému mlýnu, Novému mlýnu
a Markovu mlýnu - zpět po silnici do Unhoště.

Tvým úkolem je projít si trasu a najít odpovědi na všechny otázky v tomto
pracovním listu, vyplněný list odevzdej v Melicharově vlastivědném muzeu
v Unhošti, pokud budou všechny odpovědi správné, dostaneš malou
odměnu.
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

