Soutěžní otázky a odpovědi NOB 3.3.2017 v rámci akce
MaRS
Pokud máte podezření, že jsme vám průkazku špatně opravili (máte málo bodů), nebo
jsme udělali chybu ve vašem jméně na výsledkové listině, nebo jste zapsáni v jiné
kategorii, než ve které máte být, prosím kontaktujte p.uč. Randíkovou a my to
opravíme, případně vysvětlíme . Ve výsledcích nenajdete skupinu Klára Drahotová+3
(nemají vyplněnou průkazku, nejspíše šli s někým, kdo průkazku odevzdal za všechny).
Děkuji, M.R.
1. Jaké slovo je nejvíce vzhůru nohama? sokolstva
2. Spočítej schody. 21-22
3. Z kterého roku je rytina na informačním panelu? 1604
4. Do jakého roku zde stála Malotická brána? 1875
5. Jaké 2 funkce zastával na UK Dr. František Vejdovský? rektor a profesor
6. Na chodníku je hydrant, jaké město je na něm uvedeno? Ml.Boleslav
7. Opiš dvě velká písmena na S straně objektu. TR
8. Kterému svatému byl věnován klášter, z něhož pochází hlavice sloupu zanořená ve zdi?
sv. Martin
9. Informační tabule u SV rohu brány – Co má na tričku panáček, který se drbe na hlavě?
otazník (?)
10. Jelikož příjmení prvního cvičitele NÁRODNÍ STŘELECKÉ GARDY V KOUŘIMI –
Balvín – není na desce nade dveřmi dobře čitelné, napište název nápoje, který nabízí vývěsní
štít. kofola
11. Vylušti nápis na starých dveřích. zachovejte čistotu v domě
12. V domě čp. 82 se narodila významná česká operní sólistka Marie Rejholcová, jaký
zpívala hlas? alt
13. V domě čp. 78 se narodil významný český výtvarník, uveď celé jméno. František Kysela
14. Co je na tomto místě uloženo? prsť
15. Sečti číslice prvního letopočtu na kameni věnovanému Prokopu Velikému. 1434 takže
1+4+3+4= 12
16. V jakém století žil kouřimský rodák Matouš Collinus z Chotěřiny? 16.st.
17. Na J straně kostela je informační tabule. Který pivovar zde uvedený je patronem
projektu? Černokostelecký
18. Opiš slovo z vrat vlevo nahoře. vrabec
19. Jaký ptáček je vyobrazen nad brankou? ledňáček
20. U jaké banky byl pojištěn tento dům? Slavie
21. Dokdy zde stála Kolínská brána? 1864
22. Kdo provedl rekonstrukci mostu v roce 2007 (hledej 3-4 m nad zemí)? JHP mosty
23. Která společnost provozuje čerpací stanici? Euro oil (Čepro a.s.)
24. Informační tabule. Kolik km měří žlutá turistická trasa? 3
25. Jak daleko je to z tohoto místa do Doubravčan? 6,5
26. Opiš podstatné jméno z první otázky z tabule Naučná stezka. cimbuří
27. Jaký tvar mají okna ve vikýřích v kapli Panny Marie Pomocné? ovál
28. Jakou zde dostanete pokutu za založení skládky? 500,- (5000,-)
29. Schody. Napiš den a měsíc, kdy tu byla v roce 2013 povodeň. 2.6.

30. Opiš poslední slovo na ceduli na dveřích. vchod

