
M-exkurze

Základní idea hry, organizační a věcné zabezpečení

Smyslem a cílem této aktivity je
- netradiční formou procvičovat matematické, dedukční, kombinační

a logické schopnosti a dovednosti žáků I. stupně ZŠ
(vhodné pro 5. ročník)

- propojení běžných školních  aktivit či úloh s historickým městem regionu,
kterým je město Hustopeče

- seznámit se netradiční formou s významnou osobností, Profesorem
Tomášem Garriguem Masarykem

- využít naučnou stezku, která propojuje ta místa v Hustopečích, která mají
osobní a rodinný vztah k zakladateli novodobé československé státnosti

- propagovat a prezentovat město Hustopeče

Vytvořila: Mgr. Jitka Češková

Klíčová aktivita „Podpora gramotností", část „Matematická gramotnost” je realizována v rámci projektu
Implementace KAP JMK II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, s finanční podporou z Evropské unie a Ministerstva školství mládeže
a tělovýchovy.



Princip hry
Principem hry je spojení  matematických, kombinačních a logických znalostí žáků
s prostředím města Hustopeče.
Hráči plní matematické úkoly zadané v pracovních listech. Výsledky - čísla, která
souhlasí s jejich řešením, vybarví v tabulce.
Tabulka s čísly slouží současně jako nápověda (hráči zde najdou správná řešení).
Hráči se postupně dostanou k vyluštění požadovaného znaku - písmene H.

Doba trvání hry
Předpokládají se cca 3 - 4 hodiny.

Lokalizace
Naučná stezka města Hustopeče má šest zastavení. Hra začíná první zastávkou
v centru města a postupně prochází dalšími pěti zastaveními podle mapky.

Věcné zabezpečení
Hráči potřebují papír (blok k výpočtům), psací potřeby, pastelku, tužku.
Vzhledem ke smyslu hry, nedoporučuji používat kalkulačky, všechny úlohy lze
počítat pamětně.

Pedagogický a průvodcovský dozor

Hra je určena  pro skupiny po 2 - 4 žácích. Každá skupina obdrží zadání úkolů i se
záznamovou číselnou tabulkou. Skupiny vstupují do hry současně.
Po celou dobu hry se pohybuje celá skupina společně pod dozorem pedagogického
pracovníka (stezka prochází místními komunikacemi, je třeba dbát na bezpečnost
hráčů).

Ekonomická stránka
Brožurka naučné stezky( k dispozici v TIC Hustopeče).............................0 Kč
tisk materiálů pro žáky (pracovní listy, tabulka s čísly, tangram),
psací potřeby, sešit- blok ……………………………………………....… cca 25 Kč/žák
Věcné odměny/sladkosti + pitíčko ………………………………………cca 20 Kč / žák

Doporučení: Jako motivaci před M-exkurzí mohou žáci zhlédnout video:
Osobnost a odkaz Tomáše Garrigua Masaryka v animované zkratce
https://www.youtube.com/watch?v=B3K8_uCNzU0

K plnění úkolů z 1., 3. a 4. zastavení  lze využít posezení nebo park na Dukelském
náměstí. Zastavení 5. a 6. lze plnit v prostorách zahrady Společenského domu.
Zastavení 2. u památníku je v parku.

https://www.youtube.com/watch?v=B3K8_uCNzU0


M-exkurze - verze pro učitele s řešením
S matematikou po stopách  prvního československého prezidenta

V samém srdci jižní Moravy, blízko Pálavy a Novomlýnských nádrží, leží Město
Hustopeče. S městem byla v minulosti spjata řada významných osobností. Jednou z
nich byl Tomáš Garrigue Masaryk první československý prezident.
Díky této osobnosti vznikla naučná stezka dlouhá přibližně 2 km, která vás provede
městem. Na šesti zastaveních se postupně seznámíte s historií a místy spojenými s
životem a rodinou T.G.M.

Po cestě vás bude po všechna zastavení provázet historie ukrytá v
matematice a logice. Budete tedy plnit zajímavé úkoly a jejich řešení pak
zaznamenávat do připravené tabulky plné čísel. V ní si vybarvíte jen ta políčka,
která budou mít stejnou hodnotu, jako vaše řešení daného úkolu. Správná políčka
vám pak odkryjí znak. Chcete vědět jaký znak to je? Dejte hlavy dohromady,
uvažujte, počítejte a bavte se!

Můžeme začít …



Profesor Tomáš Garrigue Masaryk

Narodil se v Hodoníně 7. 3. 1850.
V roce 1918 byl zvolen prezidentem nově vzniklé Československé republiky,
kterým zůstal až do konce roku 1935, kdy ze zdravotních důvodů odstoupil
z funkce- abdikoval. Zemřel 14. září 1937, byl pochován v Lánech.



1. zastavení: Vstup do historického centra města
Dne 19. června 1924 navštívil první československý prezident T. G. Masaryk Hustopeče.
Stalo se tak v rámci jeho druhého zájezdu na jižní Moravu. Vydal se navštívit místa, která
pokládal za svůj domov. Masaryk všem připomenul své příbuzenské a přátelské vztahy,
svůj pobyt na zdejší piaristické reálce a poděkoval lidem, kteří zde dochovali jeho otce.
Poklonil se památce svých rodičů u jejich hrobu na hustopečském městském hřbitově.

Úkoly pro vás: řešení:

V kolika letech byl Masaryk zvolen prezidentem první
Československé republiky?

68

19.6.1924 přijel T.G.M do Hustopečí. Jaký je ciferný součet
čísel v tomto datu?

32

Jakou číselnou  hodnotu získáme, pokud postupně
vynásobíme čísla v  datu 19.6.1924?

3 888

Doplňte do tabulky číslice z letopočtů 1850 narození a 1937
úmrtí T.G.M. tak, aby platila rovnost 1850 = 1937.
Čtyři číslice z každého  letopočtu můžete použít jen jednou a
můžete je  libovolně přehazovat. Ti
Příklad vypočítejte.

levá strana 1850 = pravá strana 1937

+ + - = + + -

výpočet: = výpočet:

14, 14

1 + 8 + 5 - 0 = 14

1 + 9 + 7 - 3 = 14



2. zastavení: Památník T.G.M.
Památník se nachází v blízkosti budovy původní piaristické* reálky**, dnes SOŠ a
SOU.
Po absolvování obecné školy v Čejkovicích nastoupil Masaryk na piaristickou reálku
do Hustopečí, kde studoval v letech 1861 - 1863. Zde zažil poprvé systematickou
výuku v němčině. Patřil k nejlepším v ročníku. Jeho oblíbeným předmětem byla
fyzika.
V parku před školou se nachází památník jehož autorem je umělec Jan Ambrůz.
Tvoří jej deska z oceli (značení oceli Cor-ten) o rozměrech 4 x 4 m.

*Řád piaristů je světově rozšířený katolický řeholní řád, který se zaměřuje na zřizování a
správu škol, výuku, výchovu dětí a misijní činnost. Do Hustopečí přišli piaristé v roce 1757.
**Střední škola zaměřena spíše na přírodovědné obory a živé jazyky.

Úkoly pro vás: Pamětní deska v číslech a symbolech řešení:

Jakou hodnotu by mělo písmeno M jako římská číslice? 1000

Jaká je  hmotnost celé desky, jestliže 1 m2 tohoto plechu (Cor-ten)
váží 33 kg ?

528 kg

Město chce nechat oplotit celou desku. Kolik metrů okrasného
oplocení  bude třeba, pokud pořídí 100 cm navíc?

17 m

Vzhledem k povětrnostním podmínkám je nutné natřít ochranným
lakem ⅜ desky, kolik m2 laku bude potřeba?

6 m2

Chodník z kamenů kolem celé desky je široký 100 cm. Kolik dm2

kamenů bylo třeba na tento chodník ?
2000 dm2

Vyber správné tvrzení, číslo zastupuje vaši odpověď:
● desku památníku můžeme rozdělit čtyřmi úhlopříčkami
● na desce památníku jsou všechna písmena osově souměrná
● desku památníku  lze rozdělit úhlopříčkami na čtyři pravoúhlé

trojúhelníky, které mají stejný obsah

ano(5)-ne(55)
ano(9)-ne(99)
ano(7)- ne(77)



3. zastavení: Masarykova matka
Další zastávkou je místo, kde se nacházel rodný dům Masarykovy matky Terezie,
rozené Kropáčkové. Narodila se 4. 8. 1813 v domě č. 293/17, který se nacházel na
rozhraní ulic Brněnské (dříve Vepřový plácek) a Jiráskovy (dříve Bednářova). Jako
rodilá Hustopečanka mluvila německy a vždy chodila oděna podle městské módy
(na rozdíl od manžela, který nosil slovenský kroj).
Z manželství s Josefem vzešlo pět dětí, z nichž tři se dožily dospělého věku.
Tomáše (narozen 1850 v  Hodoníně)
Martina (narozen 1852 v Mutěnicích)
Ludvíka (narozen 1854 Hodoníně)
Tomáš Masaryk o své matce tvrdil, že byla chytrá, moudrá, světaznalá, zbožná a její
slovo bylo v rodině rozhodující.

Zemřela v roce 1887 v Hustopečích.

Úkoly pro vás:

Ve kterém století žila Terezie Masaryková? 19

Kolik let měl Tomáš, když se narodil jeho nejmladší bratr
Ludvík?

4

Kolik let měl  Tomáš Masaryk, když  jeho  maminka slavila
62 narozeniny?

25
1813+62= 1875 -
1850 = 25

Kolik let měli  Ludvík a Tomáš v roce 1899 dohromady? 49 + 45 = 104

Jaký byl součet věků synů, když jejich matce bylo 60 let? 23+21+19=63



4. zastavení: Dům Masarykova strýce

V  ulici Dobrovského (kdysi ulice Zámečnická) se nachází dům č. 7 Františka Kosa,
Masarykova strýce. František Kos byl Masarykovým nejoblíbenějším členem rodiny.
Na domě se nachází  pamětní deska. Původní pamětní deska na domě byla
odhalena v roce 1928. Bohužel v roce 1938 byla rozbita německými nacionalisty.
Druhá deska byla odhalena 14. září 1947. Přežila až do dnešních dnů.
V čase komunismu byla jedinou hustopečskou upomínkou na Tomáše Masaryka.

Současné město obývá přibližně 6000 obyvatel. Tenkrát měly  Hustopeče o ⅓
obyvatel méně.

Úkoly pro vás: řešení:

Kolik obyvatel mělo město Hustopeče v roce 1863. 4000

Kolik měsíců visela původní pamětní deska na domě č. 7? 120

Po kolika letech od návštěvy prezidenta T.G.M. v Hustopečích byla
odhalena druhá pamětní deska?

23



5. zastavení: Masarykův otec

Otec Josef se narodil 1823 Kopčany (Slovensko).
Většinu života pracoval jako kočí na císařském velkostatku se sídlem v Hodoníně.
Vždy vypadal blahobytně, rád jedl a pil. V roce MDCCCLXXXIV se manželé
Masarykovi vrátili do Hustopečí, kde bydleli s nejmladším synem Ludvíkem, který
zde provozoval tiskárnu. Tomáš rodiče pravidelně navštěvoval.
Po smrti manželky zůstal věrný Hustopečím, přestěhování k synům do Prahy odmítl.

Zemřel 1907 v Hustopečích.

Společnost Hustopečská místní dráha (ALB) vybudovala
železniční trať do města Hustopečí, 18. července 1894
na ni zahájila provoz.
Železniční trať Šakvice – Hustopeče u Brna (v jízdním
řádu pro cestující označená číslem 254) je jednokolejnou
v roce 2020 elektrifikovanou železniční trať v
Jihomoravském kraji vedoucí ze Šakvic do Hustopečí,
kde je ukončena.

Úkoly pro vás: řešení:

Kolik let měl otec, když se Tomáš narodil? 27

Ve kterém roce se vrátili rodiče do Hustopečí? 1884

Kolik let bylo nejmladšímu Ludvíkovi,  když se Masarykovi
rodiče vrátili do Hustopečí. Ve třetím zastavení najdeš, kdy
se Ludvík narodil.

30

Kolika let se dožil pan Josef Masaryk? 84

Jaký byl věkový rozdíl mezi Masarykovými rodiči? 10

Vyberte  správné tvrzení, číslo zastupuje vaši odpověď:
Mohli manželé Masarykovi přijet vlakem, když se vraceli do
Hustopečí?

ano 100- ne 101
(nemohli,
přijeli 1884)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hustope%C4%8Dsk%C3%A1_m%C3%ADstn%C3%AD_dr%C3%A1ha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrifikace
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_tra%C5%A5
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jihomoravsk%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0akvice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hustope%C4%8De


6. zastavení: Masarykův bratr Ludvík

Nejmladší bratr Tomáše
Masaryka se v Brně vyučil
knihtiskařem. Absolvoval
osmiletou vojenskou službu
a poté vydával v Brně
časopis „Vojenské listy“.
Bratr Tomáš jej přivedl na
myšlenku vybudovat v
Hustopečích vlastní
tiskárnu. Doporučil mu, aby
se nejdřív seznámil s
tiskařskými provozy v Lipsku*.
V roce 1894 odprodal Ludvík celou budovu. V roce 1890 opustil Ludvík Hustopeče,
aby se mohl zcela věnovat své Moravské vinárně, kterou provozoval spolu s
hustopečskou tiskárnou, a to ve Vodičkově ulici v Praze.
Zemřel v roce 1914 ve slovinském Portoroži. Městě na pobřeží Jaderského moře.
Název místa doslovně znamená "Přístav růží".

*Název německého města Lipsko pochází z názvu "lípa". Osada byla založena
slovanskými osadníky již v 10. století. V roce MCLXV bylo Lipsko povýšeno na
město.
První zmínky o Hustopečích pocházejí z 13. století, kdy byla zmiňována vesnice,

jež později obdržela název Česká Ves. Na město byly povýšeny v roce MDLXXII .
Staly se pak důležitým  střediskem jihu Moravy.

Úkoly pro vás: řešení:

Mohl být Ludvík při zvolení svého bratra prezidentem? ano (3) - ne (18)

O kolik let dříve bylo Lipsko povýšeno na město než byly
povýšeny Hustopeče?

407
(1572-1165)

Z cifer 1 8 9 4 vytvořte největší možné čtyřciferné číslo 9841

Jakou číselnou hodnotu získáme, pokud postupně
vynásobíme sudé cifry v datu 1886 a od jejich součinu
odečteme  lichá čísla.

(8 . 8 . 6) =
384 - 1 = 383



Úkol
Tangram

Inspirace památníkem TGM, který je ve tvaru čtverce.
Každá skupina obdrží rozstříhaný tangram a složí z něj čtverec. Učitel si dle potřeby zvětší.



M-exkurze
S matematikou po stopách prvního československého prezidenta

V samém srdci jižní Moravy, blízko Pálavy a Novomlýnských nádrží, leží Město
Hustopeče. S městem byla v minulosti spjata řada významných osobností. Jednou z
nich byl Tomáš Garrigue Masaryk první československý prezident.
Díky této osobnosti vznikla naučná stezka dlouhá přibližně 2 km, která vás provede
městem. Na šesti zastaveních se postupně seznámíte s historií a místy spojenými s
životem a rodinou T.G.M.

Po cestě vás bude po všechna zastavení provázet historie ukrytá v
matematice a logice. Budete tedy plnit zajímavé úkoly a jejich řešení pak
zaznamenávat do připravené tabulky plné čísel. V ní si vybarvíte jen ta políčka,
která budou mít stejnou hodnotu, jako vaše řešení daného úkolu. Správná políčka
vám pak odkryjí znak. Chcete vědět jaký znak to je? Dejte hlavy dohromady,
uvažujte, počítejte a bavte se!

Můžeme začít …

Plán trasy



Profesor Tomáš Garrigue Masaryk

Narodil se v Hodoníně 7. 3. 1850.
V roce 1918 byl zvolen prezidentem nově vzniklé Československé republiky,
kterým zůstal až do konce roku 1935, kdy ze zdravotních důvodů odstoupil
z funkce- abdikoval. Zemřel 14. září 1937, byl pochován v Lánech.



1. zastavení: Vstup do historického centra města
Dne 19. června 1924 navštívil první československý prezident T. G. Masaryk Hustopeče.
Stalo se tak v rámci jeho druhého zájezdu na jižní Moravu. Vydal se navštívit místa, která
pokládal za svůj domov. Masaryk všem připomenul své příbuzenské a přátelské vztahy,
svůj pobyt na zdejší piaristické reálce a poděkoval lidem, kteří zde dochovali jeho otce.
Poklonil se památce svých rodičů u jejich hrobu na hustopečském městském hřbitově.

Úkoly pro vás: řešení:

V kolika letech byl Masaryk zvolen prezidentem první
Československé republiky?

19.6.1924 přijel T.G.M do Hustopečí. Jaký je ciferný součet
čísel v tomto datu?

Jakou číselnou  hodnotu získáme, pokud postupně
vynásobíme čísla v  datu 19.6.1924?

Doplňte do tabulky číslice z letopočtů 1850 narození a 1937
úmrtí T.G.M. tak, aby platila rovnost 1850 = 1937.
Čtyři číslice z každého  letopočtu můžete použít jen jednou a
můžete je  libovolně přehazovat. Ti
Příklad vypočítejte.

levá strana 1850 = pravá strana 1937

+ + - = + + -

výpočet: = výpočet:

Správné výsledky najdeš i v záznamové tabulce, číslo si vybarvi.



2. zastavení: Památník T.G.M.
Památník se nachází v blízkosti budovy původní piaristické* reálky**, dnes SOŠ a
SOU.
Po absolvování obecné školy v Čejkovicích nastoupil Masaryk na piaristickou reálku
do Hustopečí, kde studoval v letech 1861 - 1863. Zde zažil poprvé systematickou
výuku v němčině. Patřil k nejlepším v ročníku. Jeho oblíbeným předmětem byla
fyzika.
V parku před školou se nachází památník jehož autorem je umělec Jan Ambrůz.
Tvoří jej deska z oceli (značení oceli Cor-ten) o rozměrech 4 x 4 m.

*Řád piaristů je světově rozšířený katolický řeholní řád, který se zaměřuje na zřizování a
správu škol, výuku, výchovu dětí a misijní činnost. Do Hustopečí přišli piaristé v roce 1757.
**Střední škola zaměřena spíše na přírodovědné obory a živé jazyky.

Úkoly pro vás: Pamětní deska v číslech a symbolech řešení:

Jakou hodnotu by mělo písmeno M jako římská číslice?

Jaká je  hmotnost celé desky, jestliže 1 m2 tohoto plechu (Cor-ten) váží
33 kg ?

Město chce nechat oplotit celou desku. Kolik metrů okrasného oplocení
bude třeba, pokud pořídí 100 cm navíc?

Vzhledem k povětrnostním podmínkám je nutné natřít ochranným lakem
⅜ desky, kolik m2 laku bude potřeba?

Chodník z kamenů kolem celé desky je široký 100 cm. Kolik dm2 kamenů
bylo třeba na tento chodník ?

Vyber správné tvrzení, číslo zastupuje vaši odpověď:
● desku památníku můžeme rozdělit čtyřmi úhlopříčkami
● na desce památníku jsou všechna písmena osově souměrná
● desku památníku  lze rozdělit úhlopříčkami na čtyři pravoúhlé

trojúhelníky, které mají stejný obsah

ano(5)-ne(55)
ano(9)-ne(99)
ano(7)- ne(77)

Správné výsledky najdeš i v záznamové tabulce, číslo si vybarvi.



3. zastavení: Masarykova matka
Další zastávkou je místo, kde se nacházel rodný dům Masarykovy matky Terezie,
rozené Kropáčkové. Narodila se 4. 8. 1813 v domě č. 293/17, který se nacházel na
rozhraní ulic Brněnské (dříve Vepřový plácek) a Jiráskovy (dříve Bednářova). Jako
rodilá Hustopečanka mluvila německy a vždy chodila oděna podle městské módy
(na rozdíl od manžela, který nosil slovenský kroj).
Z manželství s Josefem vzešlo pět dětí, z nichž tři se dožily dospělého věku.
Tomáš (narozen 1850 v  Hodoníně)
Martin (narozen 1852 v Mutěnicích)
Ludvík (narozen 1854 Hodoníně)

Tomáš Masaryk o své matce tvrdil, že byla chytrá, moudrá, světaznalá, zbožná
a její slovo bylo v rodině rozhodující.
Zemřela v roce 1887 v Hustopečích.

Úkoly pro vás: řešení

Ve kterém století žila Terezie Masaryková?

Kolik let měl Tomáš, když se narodil jeho nejmladší bratr
Ludvík?

Kolik let měl  Tomáš Masaryk, když  jeho  maminka slavila
62 narozeniny?

Kolik let měli  Ludvík a Tomáš v roce 1899 dohromady?

Jaký byl součet věků synů, když jejich matce bylo 60 let?

Správné výsledky najdeš i v záznamové tabulce, číslo si vybarvi.



4. zastavení: Dům Masarykova strýce

V  ulici Dobrovského (kdysi ulice Zámečnická) se nachází dům č. 7 Františka Kosa,
Masarykova strýce. František Kos byl Masarykovým nejoblíbenějším členem rodiny.
Na domě se nachází  pamětní deska. Původní pamětní deska na domě byla
odhalena v roce 1928. Bohužel v roce 1938 byla rozbita německými nacionalisty.
Druhá deska byla odhalena 14. září 1947. Přežila až do dnešních dnů.
V čase komunismu byla jedinou hustopečskou upomínkou na Tomáše Masaryka.

Současné město obývá přibližně 6000 obyvatel. Tenkrát měly  Hustopeče o ⅓
obyvatel méně.

Úkoly pro vás: řešení:

Kolik obyvatel mělo město Hustopeče v roce 1863.

Kolik měsíců visela původní pamětní deska na domě č. 7?

Po kolika letech od návštěvy prezidenta T.G.M. v Hustopečích byla
odhalena druhá pamětní deska?

Správné výsledky najdeš i v záznamové tabulce, číslo si vybarvi.



5. zastavení: Masarykův otec

Otec Josef se narodil 1823 Kopčany (Slovensko).
Většinu života pracoval jako kočí na císařském velkostatku se sídlem v Hodoníně.
Vždy vypadal blahobytně, rád jedl a pil. V roce MDCCCLXXXIV se manželé
Masarykovi vrátili do Hustopečí, kde bydleli s nejmladším synem Ludvíkem, který
zde provozoval tiskárnu. Tomáš rodiče pravidelně navštěvoval.
Po smrti manželky zůstal věrný Hustopečím, přestěhování k synům do Prahy odmítl.

Zemřel 1907 v Hustopečích.

Společnost Hustopečská místní dráha (ALB) vybudovala
železniční trať do města Hustopečí, 18. července 1894
na ni zahájila provoz.
Železniční trať Šakvice – Hustopeče u Brna (v jízdním
řádu pro cestující označená číslem 254) je jednokolejnou
v roce 2020 elektrifikovanou železniční trať v
Jihomoravském kraji vedoucí ze Šakvic do Hustopečí,
kde je ukončena.

Úkoly pro vás: řešení:

Kolik let měl otec, když se Tomáš narodil?

Ve kterém roce se vrátili rodiče do Hustopečí?

Kolik let bylo nejmladšímu Ludvíkovi,  když se Masarykovi
rodiče vrátili do Hustopečí. Ve třetím zastavení najdeš, kdy
se Ludvík narodil.

Kolika let se dožil pan Josef Masaryk?

Jaký byl věkový rozdíl mezi Masarykovými rodiči?

Vyberte  správné tvrzení, číslo zastupuje vaši odpověď:
Mohli manželé Masarykovi přijet vlakem, když se vraceli do
Hustopečí?

ano 100- ne 101

Správné výsledky najdeš i v záznamové tabulce, číslo si vybarvi.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hustope%C4%8Dsk%C3%A1_m%C3%ADstn%C3%AD_dr%C3%A1ha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrifikace
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_tra%C5%A5
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jihomoravsk%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0akvice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hustope%C4%8De


6. zastavení: Masarykův bratr Ludvík

Nejmladší bratr Tomáše
Masaryka se v Brně vyučil
knihtiskařem. Absolvoval
osmiletou vojenskou službu
a poté vydával v Brně
časopis „Vojenské listy“.
Bratr Tomáš jej přivedl na
myšlenku vybudovat v
Hustopečích vlastní
tiskárnu. Doporučil mu, aby
se nejdřív seznámil s
tiskařskými provozy v Lipsku*.
V roce 1894 odprodal Ludvík celou budovu. V roce 1890 opustil Ludvík Hustopeče,
aby se mohl zcela věnovat své Moravské vinárně, kterou provozoval spolu s
hustopečskou tiskárnou, a to ve Vodičkově ulici v Praze.
Zemřel v roce 1914 ve slovinském Portoroži. Městě na pobřeží Jaderského moře.
Název místa doslovně znamená "Přístav růží".

*Název německého města Lipsko pochází z názvu "lípa". Osada byla založena
slovanskými osadníky již v 10. století. V roce MCLXV bylo Lipsko povýšeno na
město.
První zmínky o Hustopečích pocházejí z 13. století, kdy byla zmiňována vesnice,

jež později obdržela název Česká Ves. Na město byly povýšeny v roce MDLXXII .
Staly se pak důležitým  střediskem jihu Moravy.

Úkoly pro vás: řešení:

Mohl být Ludvík při zvolení bratra Tomáše prezidentem
Československé republiky?

ano (3) - ne (18)

O kolik let dříve bylo Lipsko povýšeno na město než byly
povýšeny Hustopeče?

Z cifer 1 8 9 4 vytvořte největší možné čtyřciferné číslo

Jakou číselnou hodnotu získáme, pokud postupně
vynásobíme sudé cifry v datu 1886 a od jejich součinu
odečteme  lichá čísla.

Správné výsledky najdeš i v záznamové tabulce, číslo si vybarvi.



Záznamová tabulka

85 9841 118 82 28 8 38 1884 48

62 32 42 1004 602 33 103 14 73

365 55 51 5360 105 155 153 63 356

40 4000 77 47 400 44 704 407 71

13 68 301 103 113 3003 331 101 1003

285 528 208 825 258 508 207 25 500

8 7 84 17 19 27 18 2000 304

1 30 111 1300 1001 113 1101 1000 1131

609 6 96 909 999 69 109 99 901

61 120 600 106 1066 601 116 10 606

222 104 2020 202 22 12 2002 23 2022

401 14 411 444 414 4040 4004 4 4400

838 383 883 8003 88 38 308 3888 380



Záznamová tabulka - správné řešení
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8 7 84 17 19 27 18 2000 304

1 30 111 1300 1001 113 1101 1000 1131

609 6 96 909 999 69 109 99 901

61 120 600 106 1066 601 116 10 606

222 104 2020 202 22 12 2002 23 2022

401 14 411 444 414 4040 4004 4 4400

838 383 883 8003 88 38 308 3888 380
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