SOKOL – OSOBNOST – KOMUNITA
KVÍZ - odpovědi
1. Máme tři vlajky, České republiky, Černošic a Sokola. V jakém pořadí budou
viset na třech stožárech vedle sebe (z pohledu diváka)?
Odpověď: z pohledu diváka bude pořadí vlajek: vlevo města Černošice,
uprostřed České republiky, vpravo Sokola.
2. Najdeme v Černošcích ulice nebo budovy pojmenované po osobnostech
zobrazených na českých bankovkách?
Odpověď: 100,- Kč – Karel IV. - ??? není nic pojmenováno, 200,-Kč – J. A.
Komenský – ulice, 500,- Kč Božena Němcová – ulice, 1000,- Kč František
Palacký -??? Nevím, 2000,-Kč – Ema Destinnová - ??? nevím, 5000,- T. G.
Masaryk – dříve mokropeská škola
3. Kde jsou v Černošicích lípy, vysazené u příležitosti výročí nějaké historické
(významné) události?
Odpověď:
Na zahradě Sokola – u příležitosti znovuobnovení činnosti Sokola v roce
1990
ZŠ Mokropsy: roku 2018 na louce -100 let od vzniku republiky, 1968 před
školou (halou), další lípy jsou v ul. Školní
ZŠ Komenského – 1968 – u vstupu
U Městského úřadu , u laviček u Švarcavy -1968
další lípy např.: křižovatka ul. Slunečná a Javorová, ulice Poštovní
4. Kde pramení vodní toky protékající Černošicemi – potoky Klůček, Švarcova a
řeka Berounka. Klůček a Švarcova jsou levostranné nebo pravostranné přítoky
Berounky?
Odpověď:
Klůček – Vonoklasy, blízko návsi, u kapličky
Švarcava – Kuchař, poblíž hranice obce Kuchař a Tachlovice, u vlečky
Berounka (do Plzně Mže) – Německo, návaznost na Český les
Levostranné přítoky Berounky
5. V Černošcích jsou dvě ulice pojmenované po zakladatelích Sokola. Víš, jak se
jmenují a proč jsou to zrovna tyto ulice?
Odpověď: ulice Tyršova na Vráži – v restauraci Pod lípou byla tělocvična
Sokola Vráž a ulice Fügnerova v Černošicích – areál Sokola Černošice
6. Ve kterém roce proběhla hlavní část rekonstrukce Sokolovny, při které vznikla
nová tělocvična v podkroví?

Odpoveď: v roce 2018, dokončení a slavnostní otevření proběhlo v roce
2019. Sokol Černošice byl založen v prosinci 1913 a zápis do župy
Jungmannovy proběhl v lednu 1914 – shodou okolností byla Sokolovna
zrekonstruována na 105. výročí založení jednoty
7. Jaká socha je umístěna na střeše Sokolovny? Co symbolizuje?
Odpověď: na střeše je umístěna dřevěná socha sokola (dravý pták), tento
symbol používá Sokol (Česká obec sokolská), symbol síly, rychlosti, cti a
čestného boje
8. Kolik lip roste na zahradě Sokola?
Odpověď: na zahradě Sokola roste 6 lip – 5 cca 80 let starých v řadě
(rovnoběžně s hřištěm) a jedna mladší (poblíž ohniště), vysazená při
obnovení sokolské činnosti v roce 1990
9. Zásahy lidí do přírody nejsou vždy šetrné. K jednomu takovému nešetrnému
zásahu do přírody chráněné krajinné oblasti Český kras došlo i na konci 70. let
minulého století. Nedávno se městu Černošice podařilo tento negativní zásah
napravit. Víte, o co se jednalo?
Odpověď: rekultivace skládky
10. Kde v přírodě v okolí na jaře kvetou (ve větší míře) tyto květiny?
Odpověď: příklady, určitě to není dokonalý výčet
sasanka lesní – lesy kolem Černošic, hodně přírodní rezervace Staňkovka
(mezi Černošicemi a Radotínem)
koniklec luční – vyhlídka Kulivá hora, nad Kalou
plicník lékařský - přírodní rezervace Staňkovka (mezi Černošicemi a
Radotínem)
jaterník podléška - lesy kolem Černošic, hodně les z Vráže do Černošic – rokle
pod bývalou školkou v husově ulici
tařice skalní – vyhlídka Kulivá hora, Kazínská skála
dymnivka dutá - přírodní rezervace Staňkovka (mezi Černošicemi a
Radotínem)
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11. Jaká vyhlídková místa v Černošcích a okolí znáš?
Odpověď: příklady
Vyhlídka Sulava nad tratí
Kulivá hora nad Kalou
Kazínská skála, hladká skála nad Berounkou
Krásná stráň (z Vonoklas do Karlíka)
12. Jaké přírodní zajímavosti jsou v ulici V Mýtě a v osadě Na Vírku?
Odpověď: památné stromy
13. Které památkově chráněné objekty (stavby) jsou na území Černošic (Národní
kulturní památky)
Odpověď: národní kulturní památky
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Vila č.p. 215 v Poštovní ulici
Vila č.p. 274 v ulici Karlštejnská
Vily č.p. 282 a 283 v ulic Karlštejnská
Vila č.p. 360 v ulici Střední
ZUŠ – č.p. 403 Střední ulice
Vila č.p. 405 Dr. Janského
Hájenka Na Stráži
14. Ve které roce byl postaven původní jednokolejný železniční most
v Mokropsech?
Odpověď: 1862, dvoukolejný pak v roce 1911
15. S jakými obcemi sousedí Černošice?
Odpověď: Praha, Kosoř, Třebotov, Dobřichovice, Všenory, Jíloviště

