PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ
S RODINNÝMI PASY 2021

ZŘÍCENINA HRADU
SIROTČÍ HRÁDEK
Zřícenina gotického hradu se nachází v těsné
blízkosti obce Klentnice na severním okraji
Stolové hory (jeden z kopců Pavlovských vrchů) v nadmořské výšce 458 metrů v přírodní rezervaci Růžový vrch, asi 3 km severně
od Mikulova. Počátky zdejšího hradu sahají
do 13. století, kdy jej vystavěli Wehingenové,
hrad poté patřil Lichtenštejnům a Ditrichštejnům, v 16. století však zpustl. Hrad byl vy-

stavěn na dvou vápencových skaliscích, která
dělila hluboká rokle, přičemž hlavní část hradu
se nacházela na jižněji položené skále. Z hradu se dochovala hradní zeď na jižním skalisku
o výšce osmi metrů, v jejímž středu se nachází
okenní otvor. Na protější zdi je pozůstatek třípatrového paláce vysoký několik metrů. V něm
jsou hned tři okenní otvory, z toho dva jsou zakončeny lomeným obloukem.

Pověst

K Sirotčímu hrádku se váže i pověst o rytíři Čičosovi,
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který patřil k řádu templářů. Na hradě působil jako
kastelán. Když se mu měl narodit syn, přišel Čičosovi povolávací rozkaz jeho řádu. Kvůli narození syna
však Čičos odmítl. Nedlouho na to se na hrad dostavil komtur, kterého Čičosova žena Růžena požádala,
aby šel nově narozenému dítěti za kmotra. Podle
tradičního zvyku jméno dítěte vybírá právě kmotr.
Komtur nabídku přijal a dal dítěti jméno Orphanus
(sirotek). Po narození dítěte dal komtur popravit Čičose za zradu řádu, a učinil tak Orphana skutečným
sirotkem. Poté nechal popravit všechny obyvatele hradu (až na jednoho) a vdově po Čičosovi puklo
srdce žalem. Komtur z hradu odjel a Orphana vzal
s sebou. Ten, když se po letech na hrad vrátil, nalezl
tam starce – jediného člověka, kterému se kdysi podařilo uniknout komturovu hněvu. Když mu stařec
převyprávěl, co se tehdy s jeho rodiči stalo, Orphanus zešílel. Od té doby prý po nocích jezdí na koni
z hrádku na Turold.

Projekt RODINNÉ PASY je
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SOUTĚŽNÍ
OTÁZKY

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

OTÁZKA Č. 1
OKRES

BŘECLAV

Na první velké informační ceduli najdeš informace
o Náhorní krasové plošině. Která rostlina má zde
přívlastek „vzácná“?
A ) Vzácný hvozdík Lumnitzerův
B ) Vzácná šalvěj etiopská
C ) Vzácná tařice skalní

OTÁZKA Č. 2

U hřiště najdeš ceduli s výčtem zvířat, která můžeš na
naší trase potkat. Které z nich to je?
A ) Divoké prase
B ) Koza bezoárová
C ) Koně, ovce, kozy

OTÁZKA Č. 3

Na informační ceduli, která je umístěná na mýtině
směrem ke Klentnici, jsou uvedeny informace o této
krásné vesničce. Do které doby sahají archeologické
průzkumy o Klentnici?
A ) Doba bronzová
B ) Doba kamenná
C ) Doba železná

OTÁZKA Č. 4

Na kolika místech je ukotvený řetěz, který slouží jako
zábradlí?
A) 4
B) 5
C) 6

OTÁZKA Č. 5

Kolik zachovalých okenních otvorů spočítáš na celé
zřícenině?
A) 1
B) 2
C) 3

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