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CENTRUM MĚSTA
nafty až po historické i současné metody průzkumu a těžby.
Za návštěvu jistě stojí zoologická zahrada Zoo Hodonín, nacházející se na severozápadním
okraji města Hodonín poblíž
silnice I/55 vedoucí z Břeclavi do Uherského Hradiště. Jedná se o jednu z nejmladších zoo
v České republice a oceňována je
především díky svému přírodnímu rázu v krásném prostředí lužního lesa.

Název města je odvozen od osobního
jména Hodona, staročesky Godona,
od slovanského kmene God-doba,
a znamená lid Hodonův.

níku, provazníku, pančocháři, soukeníku, tesaři a truhláři. Připomíná se
také lazebník a varhaník.

Do města vedly čtyři brány. Jedna byla
v Anenské ulici, druhá u hlavní křižovatky, třetí na místě, kde se stýkají
Horní a Dolní Valy, a čtvrtá v Legionářské ulici. Brány odpovídaly hlavním
cestám na Břeclav, k Brnu, k Uherskému Hradišti a do Kátova.
V roce 1673 měl Hodonín podle lánového rejstříku 50 řemeslníků: ševců,
krejčích a rybářů po šesti, tkalců pět,
kovářů, bednářů, kožešníků a pekařů
po třech, hrnčířů, kolářů, zámečníků
a řezníků po dvou, po jednom klobouč-

Mapka s místy, která souvisí s otázkami,
je na druhé straně.

OTÁZKA Č. 1

HODONÍN

Hodonín leží na pravém břehu Moravy, u státních hranic se Slovenskem. Díky své nadmořské výšce se řadí mezi nejteplejší místa České republiky. Město bývalo významným hraničním přechodem mezi
oběma samostatnými republikami. V malém domku uprostřed dnešní
Dobrovolského ulice se 7. března roku 1850 narodil Tomáš Garrigue
Masaryk a na zámeckém náměstí se v prostorách barokního zámečku
nachází Masarykovo muzeum. Hodonín má dlouholetou kulturní, podnikatelskou a sportovní tradici, pyšní se letním koupalištěm, ale také
moderním lázeňským komplexem, který v srdci jižní Moravy poskytuje
cílenou léčebnou a rehabilitační péči i dokonalou relaxaci. V muzeu
naftového dobývání a geologie najdeme unikátní expozici jako jedinou
svého druhu v České republice, jež ukazuje bohatou historii naftového
průmyslu v regionu Hodonínsko od vzniku ropy a plynu přes získávání

SOUTĚŽNÍ
OTÁZKY
Co je napsáno nad vstupem do Galerie Kaplička, která se
nachází v parku u zimního stadionu?
A ) A•D•α•Z•3

B ) A•F•α•Z•0

C ) A•D•α•Z•0

OTÁZKA Č. 2
Který citát T. G. Masaryka je zvěčněn u jeho sochy v parku
naproti Galerii výtvarného umění na náměstí 17. listopadu?
A ) „Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje
prostředky, jak jej uskutečnit.“
B ) „Vzdělání popřejte každému, ode všech žádejte, aby
byli slušnými lidmi, a bděte!“
C ) „Manželství čisté jest nejdůvěrnějším přátelstvím - je
to vrchol spojení, naší dobou tak pěstované a chválené,
asociace duší. Nemůže být intimnější asociace, než
mezi mužem a ženou. Manželství ženě i muži má být
vyšším vývojem. V manželství začíná se nový život.“

OTÁZKA Č. 3
Který exponát se nenachází ve venkovní expozici Muzea
naftového dobývání a geologie?
A ) Těžební stonožka
B ) Výplachová hlava

Pošta byla v Hodoníně zřízena v roce
1840 a byla jedinou na celém hodonínském panství. Poštovní spojení zajišťovali poštovní koně.

C ) Erupční kříž

OTÁZKA Č. 4
Spočítej pamětní dlaždice významných událostí města,
které jsou v kruhu rozmístěné v dlažbě na Masarykově

Největším pokrokem bylo zbudování železnice, která znamenala novou
etapu ve vývoji města. První vlak na
Severní Ferdinandově dráze projel
Hodonínem 1. května 1841. 18. června
1891 byla dána do provozu trať do Holíče a 16. května 1897 do Zaječí.

náměstí.
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A ) 14

B ) 15

C ) 16

OTÁZKA Č. 5
Co drží v ruce socha umístěná před Masarykovým muzeem?
A ) Knihu

B ) Květinu

C ) Nic

NEZAPOMEŇTE SVÉ ODPOVĚDI NA SOUTĚŽNÍ
OTÁZKY VYPLNIT A ODESLAT NA INTERNETOVÉ
STRÁNCE PUTOVANI.RODINNEPASY.CZ
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