
Kocour Mikeš šel z Hrusic do Brandýsa na výlet. Ačkoliv ho po dlouhé cestě 

bolely nohy, navštívil některé památky. Podívej se na ně také.  

 

Z rynku neboli náměstí se vydal ulicí Stříbrnou (dnes Petra Jilemnického) směrem k 

hospodě Na rychtě (dnes parkoviště u školy ). Mohl jít také ulicí Svinskou (dnes Karla 

Tájka). Dal se doleva kolem nízkých domečků (dnes stojí na tomto místě základní škola Na Výsluní) smě-

rem ke Kostelci a narazil na křížek stojící po pravé straně. Tento křížek označuje místo, kde stávala stína-

dla. Zde vykonával svou nelehkou práci . . .(křížovka 1) 

1. ÚKOL:  Jakou budovu vidíš za křížkem?  

 

Od křížku se Mikeš vydal zpátky směrem ke hřbitovu, ulicí U Hřbitova, Na Nižším Hrádku a dále ke kostelu sv.  

. . . . . . . . (křížovka 2). Kostel měl pohnutou historii, za Josefa II. byl i s okolním hřbitovem zrušen. V roce 1786 byl pro-

dán a byla v něm zřízena sýpka. V té době přišel o věž a byla zazděna gotická okna. V roce 1865 jej odkoupilo město 

a změnilo jej na tělocvičnu. Od roku 1928 jej užívá Československá církev husitská.  

2. ÚKOL: Kolik věží má kostel?  

 

Ulicí Na strouze seběhl Mikeš ke katovně, kde až do roku 1765 žil brandýský kat, který vykonával útrpné . . . . .  

(křížovka 3). Postavena byla pravděpodobně v 16. století. Po té, co Marie Terezie odňala městu výsadu popravovat zlo-

čince, byla katovna využívána již jen jako pohodnice, kde se odstraňovala uhynulá zvířata. 

3. ÚKOL: Kolik schodů vede do budovy?  

 

Pekařskou ulicí přes Krajířské náměstí se Mikeš vrátil do ulice Stříbrné (dnes ulice  P.  Jilemnického) a přišel opět na 

náměstí. Zde ho zaujal Arnoldinovský dům, ve kterém dnes sídlí brandýské . . . . . . (křížovka 4). Dům byl ve vlastnictví 

rytíře Matyáše Arnoldina z Klorenštejna a na Brodcích a jeho rodiny.  

4. ÚKOL: Kolik oken má Arnoldinovský dům? 

 

Z náměstí se kocourek vydal buď ulicí Na Kopečku nebo Husovou třídou (dnes ulicí  Ivana Olbrachta) směrem k řece, 

napravo uviděl starý kamenný most z roku 1603 (jeden z nejstarších kamenných mostů v Čechách). Tento most končí 

na břehu . . . . (křížovka 5.) 

5. ÚKOL: Kolik soch stojí na mostě? 

 

Z mostu viděl kocourek brandýský zámek. Jeho majitelem byl i poslední císař rakousko-uherský, jehož jméno najdeš 

v tajence  . . . . . Zámek byl původně gotickou tvrzí přestavěnou na pozdně gotický hrad a poději na čtyřkřídlý  

renesanční zámek. V letech 1547 až 1860 by v majetku královské komory, největší rozkvět zažil za Rudolfa II.  
6. ÚKOL: Jaké barvy můžeš vidět na zámecké věži?  
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Za každý splněný úkol dostaneš v knihovně, v bráně, muzeu, kočárovně nebo v 

informačním centru 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. 
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