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Čím se živil jirchář?

Co je napsáno
na pamětní desce na zdi?

Kolik bylo ve 30. letech
20. století na
rožmitálském Náměstí
benzínek?

Milí mladí rožmitálští badatelé,
znáte své město dobře? A poznávali byste jeho zákoutí, kdybyste se
přesunuli o sto let zpět? Jak se za tu dobu proměnila? Jako každé
historické sídlo, i Rožmitál skrývá mnoho malých i velkých příběhů z
minulosti.
Pojďte se s námi projít po dvaceti místech v Rožmitále a objevit dvacet
příběhů z minulosti. Na každém zastavení najdete ceduli s textem a
starými fotografiemi. S hledáním vám pomůže mapa na druhé straně
tohoto listu.
Abyste si procházku užili opravdu aktivně, připravili jsme pro vás dvacet
otázek – ke každému místu jednu. Jsou to otázky z historie Rožmitálu,
ale procvičíte si i počítání, vyhledávání informací nebo vlastní důvtip.
Odpovědi najdete přímo na místě se stejným číslem – buď v textu na
ceduli nebo v nejbližším okolí.
Vyplněný pracovní list nevyhazujte! Až bude Podbrdské muzeum
znovu otevřené pro veřejnost, přineste si ho zkontrolovat k nám na
pokladnu. Kdo ví, třeba vás tu bude čekat i drobná odměna :).
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Kolik kamarádů bys asi
potřeboval/a na obejmutí Lípy
královny Johanky?

Jaká surovina
se zpracovávala
v požahovně?

Přejeme vám při procházce hezké počasí a příjemnou zábavu!

Proč se říkalo
„podívej se na bránu, kolik
je hodin“?
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Vaše
Podbrdské muzeum
pm@podbrdskemuzeum.cz
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Kde byste hledali v
Rožmitále chmelnici? Na
jakou světovou stranu od
zámku byste se na ni vydali?
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Kdy měli v hostinci U nádraží
nejlepší výdělek a proč?

V kolik hodin
ti jede nejbližší vlak
do Březnice?

Jak se jiným slovem
nazývá potaš?
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Které tři výrobky ze
sortimentu rožmitálské
slévárny z roku 1868 by
sis koupil/a?
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Kdo byl záhadný grafiťák
roku 1968? Zkus se zeptat
babičky, dědy!

Co znamenaly
zkratky IHS a MRA?
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Jaké značky piva čepovala
na počátku 20. století
restaurace Plzeňka?

Kdo byl posledním
majitelem domu „U
Randů“?

Jak se jmenovala
poslední hostinská
hospody Na
Letnej?

Kolik rodů (podle příjmení)
v domě Bartoloměje Sadílka zatím
doposud žilo?

12

13

14

Jak dlouho trvala oprava
starorožmitálského
kostela po požáru v
březnu 1933?

Rodina Kulovaných
držela Podkostelní mlýn
135 let do roku 1884.
Ve kterém roce tedy
Kulovaných mlýn
získali?
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Do hospody Hotýlek
chodili řemeslníci ze
Starého Rožmitálu. Co
bylo jejich typické
řemeslo?

