Hádanky

pro děti

Vysoce postavení
návštěvníci

na nejkrásnější
saské pevnosti

1. Řádové zvíře Augusta Silného
August Silný nosil řád s vyobrazením zvířete.
a) Jaké zvíře to je?

Řád pochází z Polského království. Podle legendy uviděl Lech, první předák Poláků,
zvíře, zobrazené na řádu, při západu slunce a zvolil si jej jako své znamení.
Saský kurfiřt August Silný byl rovněž polským králem. Poté, co jej vyhnali z trůnu,
založil mužský řád,
Řád bílé
Šlechtice a vysoké důstojníky, kteří mu pomohli získat trůn zpět,
jmenoval rytíři tohoto řádu a udělil jim řádový odznak.

b) Kdo tento řád ještě nosí?

2. Řád Zlatého rouna
Podle řecké legendy bylo zlaté rouno kůží zlatého berana, který uměl létat
a mluvit. Bůh Hermés jej vyslal ke dvěma královským dětem, Frixovi a Hellé,
aby je zachránil před zlou macechou. Beran děti vyzvedl a letěl s nimi
přes moře. Hellé se neudržela, spadla do moře a utopila se. Frixos přistál
v daleké krajině u krále Aiétése, který mu dal za manželku svou dceru.
Z vděčnosti obětoval Frixos v chrámu bohu Diovi berana a Aiétésovi daroval
zlatou kůži. Ten ji přibil na dub a nechal hlídat drakem, protože mu bylo
řečeno, že bude žít jen tak dlouho, dokud bude mít zlaté rouno.
Mladý hrdina Iásón, taktéž královský syn, měl strýce, který jej připravil
o trůn. Strýc slíbil, že mu trůn vrátí, pokud mu Iásón přinese zlaté rouno.
Iásón souhlasil a vydal se s argonauty na cestu. Dobrodružným způsobem
se mu podařilo se zlatého rouna zmocnit. Jeho strýc však svůj slib
nedodržel, a tak se Iásónovi nepodařilo získat trůn zpět.
Podle Iásónova hrdinského činu byl před téměř 600 lety založen křesťanský
řád rytířů Zlatého rouna. Rytíři tohoto společenství slibovali, že budou
bojovat za katolickou víru, ochranu církve a rytířskou čest. Po konci doby
rytířů uděloval císař tento řád a řádový odznak jako odměnu za mimořádné
zásluhy.

Najdi obě osoby, které tento řád nosí!

Chtěl bys zkusit i další nabídku, která je pro Tebe na pevnosti Königstein připravená? Tak se podívej sem:

www.festung-koenigstein.de/cs/omalovanky-hadanky.html

3. Miska na polévku z míšeňského porcelánu
Na výstavě se nachází cenná terina z míšeňského porcelánu –
tedy miska na polévku. Prohlédni si tuto terinu přesně.

Jaká zvířata a postavy z legend z vodního světa poznáváš?

4. Pohled na pevnost Königstein od Canaletta
	Na zadní stěně výstavní místnosti najdeš velký obraz od Canaletta.
Uprostřed se nachází Magdalénin hrad, tedy budova, ve které se právě nacházíš.
Dříve vypadala jinak.

a) K jaké budově patří věž vpravo vedle Magdalénina hradu?
b) Na obrázku jsou zobrazeni turisté. Najdi je!

5. Francouzská malířka
Na výstavě jsou k vidění obrazy od pěti slavných žen:
dvou královen, dvou dvorních dam a jedné malířky.

Najdi malířku!
Kolik štětců drží?
Louise-Élisabeth Vigée-Lebrunová byla Francouzka. Namalovala řadu
portrétů evropských šlechticů. To bylo v době, kdy se od žen očekávalo,
že se budou především starat o děti a o domácnost, nezvyklé. Když ve

Francii vypukla revoluce, musela Louise-Élisabeth na mnoho let
opustit svou vlast. Jako královské malířce byl ohrožen její život.
Proto se vydala na cesty a navštívila rovněž pevnost Königstein.

6. Maršálská hůl
Maršál je nejvýše postaveným důstojníkem armády, vyšším,
nežli generál a aby to každý viděl, nosí při určitých
příležitostech maršálskou hůl. Hůl pruského
polního maršála je vystavena v jedné z vitrín.
Je potažena nebesky modrým sametem
a opatřena velkou královskou korunou a orly.

b) Na jakých obrazech můžeš
objevit další maršálské hole?

a) Najdi hůl a obraz, na kterém je hůl vidět.

Řešení 1a) Orlice I 1b) August III., Jan Jiří Saský a hrabě von Rutowski – všechno to jsou synové Augusta Silného. I 2) August III, rakouský císař František Josef
3) Ryby, labutě, mušle, vodní víly I 4a) Posádkový kostel I 4b) Dáma se slunečníkem a její dva mužští průvodci
5) 11 štětců I 6a) Král Albert Saský I 6b) Bedřich August, hrabě von Rutowski; Bedřich Vilém I.; car Petr Veliký; Klement Václav Saský

