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3 Chceš se dozvědět pár zajímavostí o 
Hustopečích, a ještě k tomu získat malou 

odměnu? Stačí se vydat na výlet po městě 
s touhle brožurkou a správně odpovědět na 
všechny otázky a odevzdat je v Turistickém 

informačním centru.

Pokud chceš získat ještě něco dalšího, a navíc 
pomoct přírodě, splň i bonusový úkol!
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TIC Hustopeče, Dukelské nám. 42/15
Hustopeče 693 01 ∙ Tel: 530 351 418
tic@hustopece.cz
www.hustopece.cz

Pro snazší orientaci využij mapku

Poznej
Hustopeče

Hra pro děti

Křížový kopec

Dům Masarykova strýce

Gymnázium

Radnice

Kostel sv. Václava a sv. Anežky České

Dům U Synků

Dům Filipa Kubery

Mandloňová rozhledna



KŘÍŽOVÝ KOPEC

Lesopark s  přírodním amfi teátrem a kaplí sv. Rocha 
sloužil dříve jako městský park. Ke kapli kdysi vedla kří-
žová cesta, odtud název křížový kopec.

A) Hned u první tabule najdeš informaci o projektu na 
Křížovém vrchu, kdy zde bylo vysazeno 65 nových stromů. 
Jaké to byly druhy? 

B) Zastav se i u kaple sv. Rocha a spočítej, kolik se na kapli 
nachází prosklených oken a okének (kromě 2 střešních 
oken). 

C) Za kaplí sv. Rocha můžeš najít relaxační areál. 
Dvě atrakce uvnitř něj jsou pojmenovány po zvířátcích. 
Která to jsou? 

DŮM MASARYKOVA STRÝCE

V ulici Dobrovského se nachází dům, kde kdysi pobýval 
první československý prezident Tomáš Garrigue Masa-
ryk. Na domě se nachází pamětní deska. 

D) Opiš z desky, ve kterých letech zde TGM pobýval.

                             

DŮM U SYNKŮ

Dům U Synků je nejzachovalejším měšťanským rene-
sančním domem ve městě. Byl postaven roku 1579 a je 
nazvaný podle posledního majitele Bedřicha Synka.
Na nádvoří se nachází pomník kvasinky vinné, který je 
zapsán v knize českých rekordů.

H) Uveď latinský název kvasinky vinné.

DŮM FILIPA KUBERY

V ulici Mrštíkova (č. p. 105/4) vedoucí od náměstí smě-
rem k rozhledně se nachází dům Filipa Kubery. Že vám 
to jméno nic neříká? A co jméno jeho švagra, Alfonse 
Muchy? To byl světoznámý malíř, který Kuberovi v 2. po-
lovině 19. století pomáhal podporovat Čechy, kteří byli 
tehdy v Hustopečích v menšině.

I) Na tomto domě najdeš pamětní desku. Ve dvoře tohoto 
domu se nacházela redakce jakých listů?

MANDLOŇOVÁ ROZHLEDNA

Až dorazíš na rozhlednu, přečti si informační tabuli 
Mandloňovou stezkou na rozhlednu – 5. zastavení. 

J) Jaká je celková výška rozhledny?

K) A jaká je výška její vyhlídkové plošiny?

GYMNÁZIUM

Přejdi ke gymnáziu, které je pojmenováno po 1. česko-
slovenském prezidentovi T. G. Masarykovi.

E) Jaké římské číslo se na budově gymnázia nachází? 

RADNICE

Nejvýraznější stavbou náměstí je radnice, kde dnes sídlí 
Městský úřad Hustopeče. V prostoru u dveří se nachází 
pamětní deska T. G. Masaryka. 

F) Spočítej, kolikrát se na pamětní desce
 nachází písmeno H.

KOSTEL SV. VÁCLAVA 
A SV. ANEŽKY ČESKÉ

Tento kostel postavený roku 1994 stojí na místě původ-
ního kostela, který byl stržen v roce 1961. Věž kostela je 
vysoká 52 metrů a nachází se na ní atribut sv. Václava.

G) Jakého tvaru je kovový atribut na věži kostela?  
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BONUSOVKA
Chceš dostat ještě další dáreček? Vyfoť se na svůj 

telefon nebo telefon rodičů, jak sbíráš 
odpadky po nepořádných návštěvnících! 

Fotku ukaž při odevzdání vyplněné hry obsluze 
infocentra a získáš za snahu něco navíc.


