Zveme vás dnes na procházku historickým městem,
stojí téměř osm set let - Uherské Hradiště.
Nové věci dozvíte se, bude vás to bavit snad,
v cíli heslo otevře vám truhlici a v ní poklad.
Proto déle neváhejte, na cestu se vydejte,
oči mějte otevřené, mysl také zapojte!
Obtížnost hledačky:
Délka hledačky:
Vybavení na cestu:
Start a cíl:
Časové omezení:
Kontakt:

nenáročná, vhodná pro rodiny s dětmi
1,2 km, cca 1 hodina
tato hledačka a tužka
Městské informační centrum
hledačku je možné projít kdykoli, k pokladu se však dostanete, pouze když je
otevřeno Městské informační centrum
Městské informační centrum, Masarykovo náměstí 21, 686 01 Uherské Hradiště
Celoroční provozní doba: pondělí - neděle 8.00 - 18.00 hod.
Tel.: 572 525 525
E-mail: mic@uherske-hradiste.cz

Tuto hledačku si můžete stáhnout v pdf z www.najdicestu.cz , www.uherske-hradiste.cz, www.slovacko.cz
nebo vyzvednout v Městském informačním centru.
Vyplňování hledačky: postupně odpovídejte na hádanky a do tajenky na
konci umístěte příslušná písmenka podle čísel v jednotlivých políčkách.

Na náměstí, které kdysi Kunovjané obydleli,
stojí vedle infocentra kostel zasvěcený Františkovi.
Narozen byl ve Španělsku, cestoval půl života,
stovky jeho kostelů najdeš na mapě světa.
U kostela stojí něco, co tu tehdy nebylo,
něco ruší podívanou na majestátní dílo.
Baroko to jistě není, František v indickém hrobě zuby cení,
že pokrok s sebou mnohdy nese estetické nesouznění.

Jaká značka stojí přímo ve výklenku u paty kostela?
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Postůj chvilku před kostelem, na náměstí pohlédni,
co dnes hrdě nese jméno po prezidentu Masarykovi.
V koutě vpravo vypíná se budova, kde pracují
starosta a úředníci – pomáhat občanům nelení.
Vchod do jejich kanceláří hlídají dva atlanti,
mezi nimi znak města je to, co si teď prohlédni.

Zapiš si, co na znaku města září nad věžemi:
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(Zůstaň na Masarykově náměstí, vydej se podél Nové radnice a mezi květinovou síní
a poštou zaboč doprava do Poštovní ulice.)

Na konci ulice vařilo se kdysi pivo,
požár však zničil vše a zbouráno bylo veškeré zdivo.
Dům Šestka postaven byl s kancelářemi a byty,
nás víc teď zajímá budova, z které zní beaty.
Nad schody Klubu kultury za průchodem nového domu
shlíží socha muzikanta, co zahraje nám k tomu.

Jaký nástroj drží socha v ruce?
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Znáš nějakou písničku o Uherském Hradišti?

(Projdi zpět průchodem domu Šestka a dej se Hradební ulicí doprava, projdi kolem
Měšťanské besedy a po cca 50 metrech zaboč doleva do Havlíčkovy ulice.)

Dávej pozor, na co šlapeš, králové zde chodili,
desky z bronzu vypráví o hradišťské historii.
Hledej datum založení města královského,
v cíli dobře poslouží ti, pamatuj na něho.
Uprostřed čtyř stromů stojíš, kde’s už viděl tento znak?
Na radnici, vzpomínáš si? Teď však k nebi obrať zrak.
Pátrej, až uvidíš desku, co oslavně vzpomíná
na manžele výtvarníky, jejichž dílo přežívá.

Jak se manželé jmenovali?
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Sem si poznač datum založení města:

Popojdi jen o kousek, až zříš po svojí pravici
pekárnu U Jahodů, co stoletou má tradici.
V domě dodnes k vidění jsou prvky z doby gotiky,
už před první velkou válkou pekly se tu rohlíky.
Podívej se zase vzhůru, ptáka nad oknem snad zříš,
co se chlubí krásnou šíjí a nedrží ho žádná mříž.
Pták je tohoto domu starodávné znamení,
pokud už víš, můžeš se dát do dalšího luštění.

Co je domovním znamením
domu č. p. 159?
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Kroky veď blíž k náměstí, kde podstavec ční vprostřed vod,
lavičky, co kolem stojí, přijdou k odpočinku vhod.
Z bronzu na ostrůvku vstává podoba města dávná,
pozůstatkem starých hradeb je dnes Matyášova brána.

Zapiš si slovy letopočet z desky modelu:
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Najdeš na modelu dnešní Masarykovo
náměstí? Po skončení hry se můžeš jít
podívat na Matyášovu bránu do parku
za informačním centrem.

9

18

23

38

Na náměstí jsi zas zpátky,
pojď nahlédnout do pohádky.
Král v ní vyhnal Marušku, že ráda ho neměla,
soli pak měl nedostatek a živil se jen buchtama.
Mohl zajet do Hradiště do hotelu Slunce,
kde byl kdysi kopec soli, měl by plné hrnce.
Kolemjdoucím žehná dneska socha mnicha na rohu,
o koho jde, přečti si, zkus rozluštit tu záhadu.

Kolik mečů je
zabodnutých do srdce
v pečeti na desce
s legendou?
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Víš, že hotel Slunce sloužil kdysi
jako skladiště soli pro celý kraj?

Přejdi jen malou uličku a jsi u staré lékárny,
kde léky na neduhy tři sta let prodávají.
Na domě má lékárna napsáno své poslání
a nad ním září do dáli domovní znamení.
Svým posláním se nechá vést snad ještě spousty let,
zdravým útěchu, nemocným podporu, a ty zase dál leť.

Co je domovním znamením lékárny?
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Poběž teď doprostřed Prostřední ulice,
kde vpravo tyčí se věž Staré radnice.
Gotika, baroko, renesance, všechno se tu mísí,
nás však teď zajímá balkón, co nad vchodem visí.

Kolik vidíš kamenných podpěr
balkónu ozdobených kytkami?
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Prošel jsi právě Prostřední ulici,
stojíš teď u sloupu strašlivé nemoci.
Mor víckrát Uherské Hradiště sužoval,
lid stavbou bohu za záchranu děkoval.
Na morovém sloupu uvidíš šest svatých,
dobře si je prohlédni, spěch teď není platný.
Nyní obraz oválný najít potřebuješ,
na něm patronku města, její jméno píšeš.
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Podívej se zpět na věž Staré
radnice. Nepřipomíná Ti šikmou věž
v Pise? Hradišťská věž je o 71 cm
vychýlená ze své osy, věž v Pise
dokonce o 4 metry.
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(Stojíš čelem k morovému sloupu, za zády máš Prostřední ulici.
Vydej se teď doleva, projdi kolem kašny až k soše sv. Floriána.)

Obyčejně Florián trochu jiný bývá,
tento patron hasičů v ruce vědro mívá.
Často svatý Florián tou vodou něco uhasí,
jenže socha před tebou ke klasice se nehlásí.

Co obvykle hasí svatý Florián?
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Nápověda: pokud nevíte, jaký předmět
hledáme, upalujte se podívat zpátky
k Mariánskému morovému sloupu, který
jste si měli dobře prohlédnout.
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(Projdi Zelným trhem a Protzkarovou
ulicí zpět k Městskému
informačnímu centru.)

V cíli dlouhé cesty už jsi možná unavený,
však poslední úkol je stále ještě nesplněný.
Nacházíš se v budově jezuitské koleje,
kde dnes sídlí také vzácná slovácká galerie.
Život pestrý na Slovácku mohl by tě zajímat,
máš-li ještě trochu času, zajdi se tam podívat.

Jak se jmenuje slavný malíř,
jehož dílu je galerie zasvěcena?
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Sláva, hurá a jste v cíli, už jsme na vás čekali,
v infocentru řekněte nám heslo, co jste zjistili.
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MĚJTE SE KRÁSNĚ
A AŤ SE VÁM
U NÁS LÍBÍ!
Pokud vás baví luštění
nejrůznějších hádanek,
vaší pozornosti by
neměla uniknout ani
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