OTÁZKY PRO HRU „POZNEJ UNHOŠŤ“
OKRUH PODNIKY, ŘEMESLA A OBCHODY

Jméno, příjmení, kontakt:
7. Fasto
Jaká socha se nachází u vjezdu do areálu Fasta a co se zde
vyrábělo?
___________________________________________

1. Obchodní dům Václav Skolil
Co je to abalda?
___________________________________________
2. Cukrárna Šefčík
V jakém roce byl dům opraven? Odpověď (letopočet) hledejte na
fasádě.
___________________________________________
3. Městský pivovar
Jak se jmenoval rybník, který býval hned vedle pivovaru, v místech
dětského hřiště? Pomístní název, stejně jako dnešní název dětského
hřiště vám napoví.
___________________________________________
4. Knihař Brousek
Jak se jmenuje rybník, který se za domem nachází?
___________________________________________
5. Obuvník Sedláček
Rozhlédněte se po okolních domech a zapište si číslo popisné domu,
kde bývala kovárna. Podkova vám napoví.
___________________________________________
6. Olejna
Který z 5 domů vzniklých z komplexu olejny má dnes její číslo popisné?
___________________________________________

8. Automatický mlýn
Komín na bývalém automatickém mlýně je nejvyšší v Unhošti, zkuste
odhadnout jeho výšku.
___________________________________________
9. Knihkupectví Veselý
Podívejte se na hodiny na chodníkem. Jaké řecké písmeno na nich
vidíte? Jedná se o poslední písmeno řecké abecedy a zároveň
značku známých hodin.
___________________________________________
10. Papírnictví
Podívejte se doleva, ke dveřím sousední základní školy. Najdete zde
letopočet připomínající její výstavbu a otevření. Spočítejte, kolik let
uběhlo mezi tímto rokem a rokem 1927, kdy pan Hlaváček nechal
dům čp. 71 přestavět.
___________________________________________
11. Obchodní dům František Jirgl
V sousedství domů čp. 54 a 55 se až do druhé poloviny 19. století
porážel dobytek a prodávalo maso. Dodnes to připomíná název ulice
- najděte ho a zapište.
___________________________________________
12. Lékárna
Dobře si prohlédněte renesanční portál kolem okna uprostřed domu,
jedná se o historicky stavebně jedinečný prvek. Jen pro zajímavost,
původně zde místo okna býval vchod. Spočítejte kolik je na portálu
vytesáno květů.
___________________________________________

Na mapě jsou čísly označená jednotlivá zastavení okruhu Podniky, řemesla a obchod v Unhošti, když je všechny obejdete, najdete na nich informační cedule a
odpovědi na soutěžní otázky v tomto soutěžním listu, který si můžete vyzvednout v knihovně a muzeu v Unhošti, nebo si jej stáhněte z www.muzeumunhost.cz, hra
potrvá do října 2021 a okruhy s otázkami budou ještě přibývat. Vyplněné soutěžní listy odevzdejte v Melicharově vlastivědném muzeu v Unhošti. Nezapomeňte
listy podepsat a připojit kontakt, abychom vás mohli informovat o případné výhře.

