3.

ZNOVUOŽIVENÉ
KRUŠNOHOŘÍ

PRO POKROČILÉ
ŘEŠITELE

OTÁZKY A ÚKOLY

1/ ŠTĚPÁN ŠLIK
Odpovězte na následující otázky a odpovědi vpište do rámečků.
Z písmen v označených rámečcích pak poskládejte tajenku.
Pozor, písmena nejsou ve správném pořadí.
Kdo se narodil 24. 12. 1487 na ostrovském zámku?

Štěpán Šlik se nevrátil z bitvy u Moháče, ve které padl také český král:

Šlikové razili mince, na nichž se kromě jejich znaku objevuje i postava světce. Je to:

Jak se nazývají nepokoje v letech 1546-1547, po nichž byl Šlikům zabaven jáchymovský majetek?

Posbíraná písmena:
..........................................................................................................

Tajenka:

2/ NEPTUN – POHLEDOVÁ ZEĎ
Odpovězte na otázky, odpovědi zapište a z vyznačených písmen poskládejte jméno
řecké bohyně moudrosti, války a strategie, ochránkyně statečnosti, práva, spravedlnosti a umění, jejíž socha, která stála původně na vrcholu Pohledové zdi, je dnes k vidění
ve výstavním prostoru ostrovského zámku.
Pozor, písmena nejsou ve správném pořadí.
Jak se nazývá „nová“ úprava zdi šlikovského zámku, která byla provedena po požáru v roce 1691?
Velká fasáda neboli:

3/ PALÁC PRINCŮ
Odpovězte na otázky:
Dědička ostrovského panství Františka Sibylla Augusta Sasko-Lauenburská, provdaná za
markraběte Ludvíka Viléma Bádenského, je milovníkům ostrovské historie dobře známa.
Vzpomenete si ale i na jméno její starší sestry, držitelky zámků Zákupy, Ploskovice,
Buštěhrad a dalších? (Nápověda: iniciály jejích křestních jmen jsou: AMF.)
.....................................................................................................
Ludvík Vilém Bádenský byl za své zásluhy oceněn řádem,
který je součástí erbu na Bílé bráně. Jak se tento řád nazývá?
.....................................................................................................

Kdo je jejím tvůrcem?

Kterým dvěma rodům patří erb na Bílé bráně? Která část komu?

..................................

Jak se nazývá palácová hala (přízemní sál) obvykle
otevřená jednou stěnou s arkádami do zahrady?

..................................

Tok vody v kaskádách pod Věží velkého muže
hlídal sám vládce vod:

4/ ZÁMECKÁ ZAHRADA
Pojmenujte prvky barokní zámecké zahrady (pro nápovědu postačí pozorná procházka parkem):

Posbíraná písmena:
...................................................................

Tajenka:

....................................

....................................

....................................

5/ POSVÁTNÝ OKRSEK
Vyplňte křížovku a napište tajenku:
1
2
3
4

Panny Marie

5
6
7
8
9
10
11
12

Františka

13
14
1/ Jak se jmenovali členové řádu, kteří žili v klášteře a vyučovali zde na gymnáziu?
2/ Jméno stavitele kaple sv. Floriána, který pracoval i na dalších stavbách markrabat bádenských:
3/ Který z vévodů sasko-lauenburských nechal postavit pohřební kapli sv. Anny?
4/ Součástí kláštera piaristů je kostel zasvěcený:
5/ V kapli Panny Marie Einsiedelnské je tmavá soška Panny Marie, které se říká:
6/ Jak se nazývá prostor pod podlahou kaple nebo kostela, do kterého se pohřbívalo?
7/ Poutní místo ve Švýcarsku, kde stávala kaple – předobraz pro ostrovskou “červenou” kapli.
8/ Rukopisu s legendou o sv. Hedvice, který byl součástí piaristické knihovny, se říkalo:
9/ Jméno malíře – tvůrce malby v interiéru kaple sv. Floriána:
10/ Název slohu, v němž je celý klášterní areál vybudován:
11/ Jméno světce – ochránce před ohněm, podle kterého se jmenuje jedna z kapli:
12/ Markraběnka bádenská, která nechala postavit kapli Panny Marie Einsiedelnské se jmenovala:
13/ Jméno zakladatele piaristického řádu:
14/ Jak se nazývá soubor 14 destiček od sochaře Jaroslava Šlezingera v kapli sv. Floriána?
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