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Milé děti, milí rodiče,
zveme vás na naučnou stezku.

START
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Při příležitosti oslav 150 let od založení města jsme pro vás připravili
naučnou stezku. Ta vás zábavnou formou provede po místech, kde se tvořila
bohatá historie naší obce. Vyrazte na rodinný výlet a poznejte historii
a současnost města Aš.
NAHŘBETSKOČ tě stezkou provede, do samotného cíle dnešního putování
tě zavede. Vem sebou mámu i tátu, těšíme se vašemu návratu. Držíme
vám palce, ať vše společnými silami zvládnete, a každou záludnou otázku
uhádnete. Úkoly na druhé straně najdete...

CÍL
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První zastavení
Na náměstí socha s Goethem, pod ním kašna s reliéfem. Co v ruce drží snad? Je
to český unikát. Křemen, minerál či egerán, v geologii to byl pán. Musíš u sebe mít
telefon mobilní, který tvé znalosti posilní. TimeTrip bude odteď tvá nová navigace,
je to jednoduchá aplikace.
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Úkol 1: Stáhněte si aplikaci TimeTrip (návod neleznete na ceduli) a napište, jaké
příjmení se nachází na budově vedle hotelu „ Hotel zur Post“. (Nápověda: jméno
je Johann)

Šesté zastavení

12

Za Lutherem most stojí, starý hřbitov s novým pojí. Od dob co kostel zbořili,
následně hřbitov zrušili. A tak zůstal stát most sám, z břidlice byl udělán. Dnes je
památkově chráněný a podle pověstí v něm někdo zazděný.

Do Sadu Míru tě teď zavedu a k dalšímu úkolu navedu. Zde kulturní akce se rodí,
lidé na ně rádi chodí. Třeba budeš mít štěstí a chytneš letní kino, tak se usaď
dívčino či klučino.

Úkol 6: Jaká je celková výška mostu k hornímu okraji? (V centimetrech)

Úkol 12: Kolik řad laviček vidíš?

Sedmé zastavení
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Druhé zastavení
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Neslyšíš náhodou hodiny tikat, měl bys tím směrem začít utíkat. Tahle budova
se nese v duchu baroka, určitě ti padne do oka. Schůze je tam povinná, mnoho
debat ji prolíná. Pro starostu to domov druhý, jeho žena doma truchlí.

Jaký pomník tady stojí? Co se ti to v hlavě rojí? Pomník osvobození americkou
armádou, která nás zachránila před německou nadvládou.

Úkol 7: Jak se jmenuje replika kamenného reliéfu s císařským znakem a erby,
která je umístěna na rohu zámecké zahrady?

Úkol 13: Kolik je na pomníku jmen?

Osmé zastavení

Úkol 14: Jaký nápis je vepsán na bráně, která se nachází za zmiňovanou
sochou?

Úkol 8: Jak vysoká je západní loď tohoto kostela?
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Třetí zastavení
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Vydej se nahoru po schodech, snad ti na to stačí dech. To co vidíš bývala Aritma,
nyní nesoucí název LaRitma. Jestli hudbu slyšíš tak jsi správně, zastav se a užij si
panorámě.

Čtvrté zastavení

Deváté zastavení
Teď jsi došel na náměstí poštovní, kde se ti tři ryby pokloní. Kašna uprostřed stojí,
historii se současností pojí. Lipani městský znak zdobí a to již dlouhé doby.
Úkol 9: Kolik kamenů vidíš na kašně?

Úkol 3: Vedle stojí ZUŠ, jakého pána tato škola jméno nese? (Příjmení)
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Úkol 10: Jaké má budova číslo popisné?

Úkol 5.: Ke kolikaletému výročí narození byla tato socha odhalena?

Úkol 15: Ve kterém roce byla vila postavena?

Informační centrum Aš
A jak vidíš, nemusíš být Ašák, zvládnuls všechny
úkoly a jsi (p)ašák. Teď jen dojít do cíle
a uchovat si krásné chvíle.

11

Teď radši zaostři, zastavit by ses měl ještě u jedné české vzácnosti. V Aši stojím
jediný svého druhu. V republice jiný není, dobrodruhu. Založil jsem náboženství,
nazývané luteránství.

Ještě do nedávna tento dům, byl trnem v oku zlodějům. Policie se z této výšky
na město dívala a všechny naše uličky poctivě hlídala. A také kdysi tahle vila,
známého továrníka proslavila. Gustav Geipel známý podnikatel a po určitou část
byl i pyšný ašský obyvatel. Dnes to vila opuštěná, v 19. století postavená.
A i přes to, zdobí naše krásné město.

Desáté zastavení

Úkol 4: Kolik empor (galérií) měl tehdejší evangelický kostel? (Pomoc - aplikace
TimeTrip)

Páté zastavení

Patnácté zastavení

Na tomto náměstí stojí budova, co ta tu dřív asi dělala? Neslyšíš z ní náhodou
houkání? To budou ty vozy požární. Bývala to hasičárna kdysi a práci vykonávala
ryzí. Teď zde sídlí muzeum národopisné. Jaké má tato budova číslo popisné?

Vydej se přes parkoviště dál, tam, kde kdysi velký požár plál. Píše se rok šedesát
(1960), Aš potkal smutek příšerný. Jak se tohle mohlo stát? Od kamen vzplál systém
varhanní. Nad Aší se line zář, kostel hoří, padá k zemi. Není to zář, nýbrž žár, vítr fouká
popel ulicemi.
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Čtrnácté zastavení
A jsi zase na náměstí dalším, tentokrát ale o něco mladším. Rozhlédni se kolem sebe,
nad tebou je modré nebe. Kdysi tady kino bývalo, to se to panečku dívalo. Kousek
opodál je socha chlapečka a jeho matky, nechoď po trávníku, vynech zkratky.

Teď se otoč doprava, tvůj pohled na kostel dopadá. Postaven byl v devatenáctém
století, stavba se nese v duchu pseudorenesančního pojetí. K odpočinku můžeš využít
lavičku, teď totiž potrápím tvojí hlavičku.

Úkol 2: O které budově vypraví tato říkanka?

Třinácté zastavení

Teď honem do zámku, udělej si malou poznámku. Je to místo plné rukavic, dřívější
majitel byl Konrád Zedtwitz. Zastav se v Mikulášské ulici a potrénuj si českou mluvnici.
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Dvanácté zastavení

Jedenácté zastavení
Otoč se čelem k hasičárně, ať se postavíš správně. Naproti po tvé pravici, stojí
budova se svou tradicí. O jaké budově to mluvíme? Napiš si to povinně. Až to
budeš mít, tak zas můžeš jít.
Úkol 11: O které budově vypraví tato říkanka?

