Bludná pouť husitského hejtmana Alšíka Škrpy

Turistická razítkovací soutěž
Sbírejte razítka označených míst, odpovězte na otázky (dá to trochu
hledání a doptávání, pravda, ale např. ta socha tam někde opravdu je :)
a list s adresou odevzdejte na některém ze zámků nebo pošlete
oskenovaný na info@bludnapout.cz. Soutěží se od července do konce
října, slosování je v listopadu. Všichni úspěšní účastníci soutěže získají
diplom “Poutník roku”, šest až dvanáct vylosovaných pak drobné ceny
od partnerů akce.
Více informací naleznete na www.bludnapout.cz

vyluštěte a přijďte

(prémiové místo)
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Alšík Škrpa byl málo známým husitským hejtmanem údajně
žijícím mezi lety 1378 až 1441 plus mínus deset let. Jeho
přítomnost na Litoměřicku je poprvé zmiňována Léta Páně 1419,
kdy jej Jan Žižka zval k sobě na sídelní hrad.V historických análech
se dokonce zachovala přesná fráze, kdy Žižka píše Alšíkovi: "A stav
se u mě, bratře, na Kalich!" Zápis tento je možné snadno dohledat,
neboť je uveden vlevo dole. Podle následných kroků Alšíkových,
které na první pohled nesmyslně křižují zdejší kraj, lze vyvozovat, že
hejtman si vojevůdcovo pozvání špatně vyložil a i se svým zbrojným
houfcem v několika příštích letech navštívil rozličná místa,
především však krčmy a šenkovny. Jak se dále dozvídáme
z historických zápisů, většinou nezůstalo u kalichu jediného a tím
tedy dějepravci vysvětlují onu značnou potácivost, kterou hejtman
i jeho věrní vykazovali po větší část bouří zvaných husitské.
Po usilovném bádání a zkoumání, knihomolení,
rozmluvami s potomky pamětníků, jakož
i návštěvami krčem výše zmiňovaných si
nakonec troufáme říci, že trasa Alšíkova
zbrojného houfce byla náležitě
zdokumentována a doloženy byly
i významné činy hejtmanovy.
A tato trasa se před vámi
právě otevírá, můžete kráčet krajem
ve stopách Alšíka a jeho druhů.
Budeme jen rádi, pokud vám tyto
toulky přinesou poučení i pobavení…
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město Lovosice

město Litoměřice

tvrz Brozany
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Kolik celkem padlých vojáků
uvádí nápis na kapličce
Panny Marie Einsiedelnské?

Jaké číslo má dům, u kterého
stojí socha loupežníka
Václava Babinského?

razítko

zámek Stekník

Brána Čech - Kalvárie

rozhledna Stradonka

zámek Pátek

razítko

U paty jednoho z křížů je
destička se jmény obcí. Jedno
je napsáno chybně. Které?

Jakou vzdálenost udává
zdejší rozcestník ze Stradonky
do Parku Prokopa Holého?

razítko

rozhledna Červeňák

razítko

zámek Horní Libchava

razítko

kdesi v Českém středohoří
“Mezi cilmPsvee a icKarkv aulsok zachrání prý se lidé, až dávno předpovídaná
všesvětová válka vlasť naši zpustoší, obyvatele rozplaší a města i vsi v kouřící se obrátí
ssutiny“ – tak vypravuje si lid o dolině mezi výšinami těmi se táhnoucí.”
Toliko pověst. Spojnice na mapě mezi těmito dvěma místy prochází vsí. Na křižovatce
před vsí je památník. Jak zní třetí slovo nápisu na památníku?

zámek Ploskovice

razítko

muzeum Třebenice

razítko

