
Vydejte se  
po stopách zajímavých  

a významných, ale tak trochu 
zapomenutých osobností, které  

v Uherském Hradišti žily, tvořily či 
se tu narodily. Dovíte se určitě 

něco, co jste nevěděli, a budete 
překvapeni, jací lidé s naším 

městem spojili své  
životy.  

 



Obtížnost: jednoduchá, pro rodiny s dětmi 
Délka: max. 5 km, jedno dopoledne nebo odpoledne 
Doporučené vybavení: tužka, pracovní list, dobrá nálada 
 
Start: Palackého náměstí 
Cíl: místo s odměnou 
 
Časové omezení: odměna k hledačce je dostupná od 8. března do 5. dubna 2021 
 
Správce hledačky: Dům dětí a mládeže Uherské Hradiště, Purkyňova 494, příspěvková 
organizace, Telefon: 733 500 233, E-mail: lenka.pavelcikova@ddmsikula.cz 
  
Všechny nachystané hledačky můžete stáhnout na http://ddmsikula.cz/index.php/1621-2/. 
  
 
 

TAJENKA – místo, kde je ukrytá odměna 
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Postupně plňte úkoly na jednotlivých zastaveních. Hledaná slova zapište do prázdných 
okének. Písmeno, které je v okénku označeno číslem, vepište do tajenky. 
 



Prvním, koho si dnes představíme, je Vlastimil Amort (1880 – 1950). V Uherském Hradišti 

založil první sokolský trubačský sbor. Představte si, že dokonce hrál ve filmu. Získal roli velitele 

veteránů pana Krákory ve filmu Skalní ševci. Hercem ale nebyl. Povoláním byl  _  _  _  _  _  ,  

a na Palackého náměstí vytvořil úchvatné dílo. Které? Máme malou nápovědu: 

Již od roku 1900 zde stále stojí, 

O balkon nad sebou se bojí. 

_  _  _ obři, co atlanty je zvou, 

Tři patra věže mají nad sebou. 

 
Podívej se na nohy obrů a níže napiš, jak jdou nohy po sobě z leva doprava. 
 

Málokdo ví, že v části dnešní lékárny  _    _  _  _  _  _      _  _  _  _  _  _  , byl dříve hostinec 

s právem pivo vařiti, kořalku páliti, pivo, víno a kořalku nalévati. Své počátky zde má i firma, 

známá likérem „Rosolka“, který se vyráběl z masožravých rostlin, zvaných rosnatka. To se tak 

potkali dva lidi, kteří se jmenovali úplně stejně. Byli to dva švagři a rozhodli se založit 

v Hradišti velkopálenici. Práce se jim dařila a tak brzy byla původní budova firmě Heřman 

Jelínek a spol. malá. Bylo třeba postaviti budovy další, kde by mohli třeba ocet vyráběti. 

  

Prohlédni si fasádu domu. Poznáš, z jakého stromu jsou větvičky, namalované nad okny. 
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Ve světě uznávaný a ceněný, doma zapomenutý. Takový je osud mnohých. Stejně tak i 

známého geologa a pedologa profesora Dana H. Yaalona (1924 – 2014), který se narodil 

v tomto domě. Bydlel zde se svými dvěma sestrami Stellou a Ditou, tatínkem Hugem a 

maminkou Elsou, která byla sestrou velkopáleničáře   _  _  _  _  _  _  _     _  _  _  _  _  _  _   . 

Tehdy se ještě jmenoval Hardy Berger. Nebylo mu však přáno zde zůstat. Osud ovlivněný 

válkou mu připravil dlouhou cestu z Uherského Hradiště až do dalekého Jeruzaléma, kde se 

nakonec stal váženým profesorem na Hebrejské univerzitě. 

 

Spočítej, kolik schodů celkem vede do domu č. 136. 

Původně byla budova postavena pro TJ Sokol, a konaly se zde oslavy, plesy, i filmy zde 

promítaly. Sokolovna byla všestranně využívána. Na zdi budovy naleznete i pamětní desku, 

věnovanou  _  _  _  _  _  _  _     _  _  _  _  _  _  _    a stému výročí od jeho narození. Po válce se 

zde zabydlelo nově vzniklé Slovácké divadlo. A kdo stál u zrodu věhlasného divadla? Byli to tři 

přátelé Oldřich Lukeš (1909 – 1980), Josef Huška (1904 – 1983) a MUDr. Miloslav Láznička 

(1905 – 1995). Tři kamarádi ze studií, kteří i v divadle působili.  

  

Spočítej, kolik skleněných výplní se nachází v prostoru vstupu do divadla. 

34 16 52 25 58 

6 54 

27 30 66 2 35 

9 21 33 4 47 7 55 



Na co asi myslí čtrnáctiletý chlapec, pozorující řeku   _  _  _  _  _  _   . Tuší, jaké velké činy 

vykoná? Tím chlapcem je   _  _  _     _  _  _  _  _  _  _     _  _  _  _    (1898 – 1965). V budoucnu 

vybuduje třeba známý Baťův kanál, rozšíří firmu Baťa po celém světě, založí nová města 

v Brazílii, či postaví 2,5 km dlouhý most přes řeku Paraná. 

 

Kterým směrem se dívá socha chlapce? 

řeky. 

Označení náměstí najdete na  _  _  _  _  _   lampě. Původně se toto místo jmenovalo 

Cerroniho náměstí či Cerroniho ulice. Ale kdo to byl ten Cerroni? Jmenoval se Jan Petr Cerroni 

(1753 – 1826). Byl uznávaný jako největší znalec moravských dějin. Pracoval také jako správce 

klášterních archivů a v době josefovských reforem zachránil významné listiny, rukopisy i knihy. 

V roce 1876 po něm byla na památku pojmenovaná osada Cerony. Ta je v dnešní době 

součástí Babic. 

 

Kolik je na Moravním náměstí laviček? 
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V tomto domě pracoval Rudolf J. Starý st. (1878 – 1945) jako obchodní zástupce firmy 

Wichterle a prodával hospodářské stroje. Později zde založil vlastní firmu Rudolf Starý a 

synové. Prodávali hospodářské stroje, motorová vozidla, benzín, šicí stroje, velocipedy, dětské 

vozíky a součástky k nim. Práce se jim dařila, a tak si na Tyršově náměstí postavili dům nový. 

Zde dodnes firma Autodíly Starý sídlí. 

 

Který pták si postavil svá hnízda pod římsou střechy na domě? 

 

V minulosti zde stával malý domek a v něm se narodil Zdeněk Chalabala (1899 – 1962). Jeho 

maminka byla varhanice, dirigentka a klavíristka. I on měl hudbu velmi rád a proto ji studoval. 

Těsně po studiích založil v Uherském Hradišti s přáteli Slováckou Filharmonii. Se svým uměním 

se dostal až do daleké Moskvy. Byl uznávaným dirigentem, klavíristou, houslistou i učitelem 

hudby. 

 

Co se nyní nachází na místě rodného domku Zdeňka Chalabaly? 

Tady naše putování končí. Teď už jen najít odměnu. A kde je ukrytá vám napoví doplněná 
tajenka. Všechny informace k získání odměny naleznete zde v tomto v průvodci. 
  
Ještě malá nápověda: Pokud nevíte, kde místo z tajenky hledat, napoví vám informační panel 
na Masarykově náměstí. Hledejte pod číslem 80. 
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