
Putování  

boleslavskou 

 historií  

Kocour Mikeš šel z Hrusic do Brandýsa na výlet. 
Z Brandýsa se vydal do Staré Boleslavi proslavené poutěmi. 
 
Cestou mezi Brandýsem a Boleslaví minul kapli sv. …. (křížovka 2), patrona zedníků. 
Kaple naznačuje, kudy vedla původní cesta. Stavba prý byla postavena na počest zámec-
kého stavitele Borgorelliho, který zemřel v roce 1572 při stavbě tzv. zátopového mostu.  
1. ÚKOL:  Kde Mikeš cestou do Boleslavi stavbu viděl - vpravo nebo vlevo?  
 
Historie Staré Boleslavi je spjata s patronem země české svatým . . . . . . . .  (křížovka 3).  Tomuto světci je 
zasvěcena bazilika, kterou Mikeš míjel cestou na boleslavské náměstí. Tu dal postavit kníže Břetislav. 
Byla vysvěcena roku 1046 a ve svých zdech chránila místo, kde stával dřevěný kostelík Boleslavova hradu. Zde byl 
v roce 935 kníže zavražděn  . . . . . . . (tajenka) Boleslavem.  
2. ÚKOL: Na opěrném pilíři  západního průčelí je  umístěna socha . . . . . .  .  

 
V areálu baziliky stojí také kostel sv. .  . . . . . . . (křížovka 4) postavený v 11. století. Je zasvěcený jednomu z prvních  
papežů. 
3. ÚKOL: Kolik věží má tento kostelík?  
 
Masarykovou třídou (dnes ulicí Maxe Švabinského) došel Mikeš na náměstí (mohl také projít areálem kostela). Rozhlédl 
se a uviděl městskou . . . . . (křížovka 5), pozůstatek opevnění Staré Boleslavi, které nechal zbudovat římský  
císař a český král Karel IV.   
4. ÚKOL: Kolik oken má brána? 
 
Kocourek prošel bránou, a co nevidí. Další náměstí a další chrám, poutní kostel  . . . . . . . . . . . Panny Marie (křížovka 1) 
vybudovaný v roce 1623. Zde je uchováváno Paladium země České, gotický reliéf Madony s Ježíškem, který podle le-
gendy daroval  sv. Metoděj sv. Ludmile při křtu.  Ta jej pak předala svému vnukovi, knížeti Václavovi. Po jeho zavraždě-
ní ikonu ukryl v zemi za hranicí Boleslavova dvorce Václavův pobočník. Po staletích ji vyoral prostý sedlák a na místě 
nálezu byla postavena nejprve poutní kaple a později poutní kostel. 
5. ÚKOL: Kolik schodů vede do kostela? 
 
Ulicí Riegrovou (dnes Boleslavskou) došel Mikeš  až k další stavbě, kterou je kaple blahoslaveného . . . . . . . .(křížovka 6) 
Byla postavena v roce 1738.  Podle pověsti stojí na místě, kde zemřel služebník sv. Václava, který nedokázal odpustit 
Václavovým vrahům. Probodl jednoho z vůdců spiknutí proti knížeti. Skrýval se v lesích u Staré Boleslavi, kde byl obje-
ven, zajat a oběšen. Později byl prohlášen za blahoslaveného a jeho ostatky přeneseny a uloženy na hřbitově u chrámu 
svatého Víta. 
6. ÚKOL: Kolik laviček je u kaple?  
 

Kdyby se kocour Mikeš nyní vydal zpět na Mariánské náměstí a Lázeňskou 
třídou do lesoparku Houštka, došel by až ke stadionu, který byl vybudován 
v roce 1950. Bylo zde vytvořeno 32 světových rekordů, 1 rekord evropský 
a více než 120 rekordů národních. Od roku 1999 nese areál stadionu jmé-
no . . . . . Zátopka (křížovka 7) 
7. ÚKOL: Kolik drah má atletický stadion?  
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Jméno:  

 

Adresa: 

 

Email: 

Délka trasy:  zámek – kaple na mostě – bazilika – poutní kostel – kaple – stadion  

         652 m  - 411 m – 348 m– 234 m – 1700 m                          3345 m 

Za každý splněný úkol dostaneš v knihovně, v bráně nebo v cukrárně razítko. Odpovědní lístek odevzdej  

na výše uvedených místech nebo odešli na adresu: Knihovna Eduarda Petišky, I. Olbrachta 36,  

250 01 Brandýs nad Labem či naskenované pošli na info@knihovna.brandysnl.cz .  

Lístky se správnými odpověďmi budou zařazeny do slosování.  

Lístky dodej do 30. září.   
O termínu slosování budeš informován na webu knihovny a v Městských listech. 

 

Poznávej historii města s kocourem Mikešem  
 


