
Procházka s knihovnou

Za drobnými památkami Neratovic

1) Před plaveckým bazénem se nachází kamenná plastika, která vznikla přibližně v době výstavby 
bazénu (70. léta 20. století). Co plastika znázorňuje?

2) Před domem č. p. 34 v ulici Kpt. Jaroše naleznete jeden z Kamenů zmizelých, kterých je 
v Neratovicích celkem 17. Kameny upomínají na občany města, kteří zahynuli v koncentračních 
táborech, a jsou umístěny před domy, ve kterých bydleli. Koho připomíná kámen v ul. Kpt. Jaroše?

3) V Kostomlatského sadech se nachází pomník obětem 1. světové války od akademického sochaře 
Antonína Hlouška z Říčan, který byl odhalen v říjnu 1924. Po stranách byly později přidány 
pomníky železničářům a sokolům, kteří zahynuli ve 2. světové válce. Jakými slovy je uveden nápis 
na prostředním pomníku?

4) V Řepových sadech je umístěn sloup s křížem na vrcholu, který vznikl pro potřeby pocestných 
jako místo vhodné k modlitbě. Z jakého roku sloup pochází?

5) V ulici Práce se nachází dřevěná zvonička přibližně z 2. poloviny 18. stol. O 50 metrů dál 
naleznete současnou plastiku – o jaké zvíře se jedná?

6) V ulici Berty Pirunčíkové najdete další dva Kameny zmizelých, jsou umístěny před budovou 
skladu s č. p. 29. Jsou věnovány právě Bertě Pirunčíkové, po které je pojmenována i zdejší ulice, 
a její sestře Karle Pickové. V jakém roce se narodila Berta?

7) Na domě č. p. 250 v Masarykově ulici se nachází pamětní deska českého sokola Jaroslava Řepy, 
starosty župy Barákovy. Jak je na desce přesně napsáno místo, kde byl umučen?

8) Před budovou gymnázia je umístěna busta T. G. Masaryka. Jaký jehličnan roste hned za ní?

9) U vchodu Společenského domu naleznete pamětní desku věnovanou Ljubě Hermanové, české 
herečce a zpěvačce, která se narodila v Neratovicích. Jakou píseň na vyobrazení zpívá?

 

Pokud se chcete zúčastnit slosování o knižní odměnu, odevzdejte kvíz do konce května 
v knihovně spolu s vyplněným jménem a kontaktem na Vás.

jméno:                                                      telefon/email:




