VYLUŠTI TAJENKU
A VYZVEDNI SI
ODMĚNU

1/ Aurora – provází
nás novým dnem
Slunce pro nás vychází každé nové ráno,
ve světle jitřních červánků jako by bylo psáno,
že den svými paprsky ohlásí bohyně Aurora.
Ta stále nové muže milovala
(kvůli kletbě, nebyla to potvora).
Někdy ráno jdeme bosky a na prsty je nám zima,
rosa studí – to Aurora prý pláče pro zabitého syna.

Co drží
Aurora v ruce?
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3. Atlas – smutný obr
Do čela bitvy proti bohům z Olympu se postavil,
Zeus však po dlouhých bojích jeho vzpouru potlačil.
Rozezlený bůh pak Atlase potrestal přísně,
do konce všech věků musí nést velké břímě.
Kamenný obr teď smutně tu stojí,
nemůže globus odložit,
na chvíli se projít.

Kolika rukama
se Atlas
dotýká
zemské
klenby?

Pan, napůl člověk, napůl kozel, vládl pastvinám a lesům
a ve svém srdci velkou lásku ke krásné nymfě nesl.
Ta však neopětovala jeho vášeň a zájem,
stala se radši rákosím, než s ním zkoušet projít rájem.
Na svou rákosovou milou každý večer Pan se dívá,
ﬂétnu si z ní vyrobil a smutné písně zpívá.

Z kolika píšťalek se skládá
ﬂétna, kterou drží Pan?

7. Herkules –
dávný superhrdina

Kdo řídí všechny naše lásky?
Ať mladí jsme, nebo máme vrásky.
To bůh Amor po nás zlaté šípy střílí,
koho zasáhne, tomu láska v srdci sílí.
I sám Amor si našel vyhlášenou krásku,
hned jak Psyché uviděl, pocítil k ní lásku.
On je bůh, ona pouhá žena – hodí se vůbec k sobě?
Nebojte se, láska nezná hranice a kvete v každé době.

Silný a odvážný Herkules byl hrdina,
nenávist Héry mu však život kazila.
S devítihlavou hydrou statečně bojoval
a jedenáct dalších skutků vykonal.
Ač mrtev je, tak stále žije s námi,
před kinem se na něj fronty stály.
Z noční oblohy na nás každý večer shlíží,
na jeho olympijské hry díváme se v televizi.

Co se chystá
dát Amor
Psyché?

O kterou končetinu
nebohý silák
přišel kvůli
zubu času?
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4. Apollon –
z bohů
nejkrásnější
2. Pan –
místo lásky ﬂétna

5. Amor s Psyché –
láska hory přenáší

Apollon byl muž (pardon bůh) mnoha tváří,
chránil život a pořádek, i slunce, které září.
Nemocné léčil a ohrožené chránil,
jeho přesných šípů zloduši se báli.
Osud vám vyvěštil líp než sama Sibyla
a nejedna múza radostně ho líbala.

Otcem Apollona byl sám nejvyšší bůh z Olympu.
Víte, jak se jmenoval? (Nápovědu najdete v předchozí básničce.)
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6. Narcis – láska
se špatným koncem
Ne každá láska končí šťastně – „a žili spolu až do smrti“.
Bohové mají rádi pomsty, zvraty, občas i nějaké úmrtí.
Například Narcise nymfa Echó milovala,
říct mu to však nemohla, neboť hlas jí Héra vzala.
On ale nestál o ženy a jen sám sebe miloval,
celé dny se zhlížel v hladině, v níž tak krásně vypadal.
Trest od bohů však dostihl ho brzy,
v tom rybníku se utopil. Prý neměl být drzý.

Jaké stromy chrání
Narcise svými
korunami?

Venuše je milována všemi,
lásku a krásu šíří nám na zemi.
Za svitu měsíce zrodila se z mořské pěny
a má to, po čem touží všechny ženy.
Zasvětili jí sochy, obrazy i krásné chrámy
a díky jedné planetě je tu stále s námi.

Planetu Venuši na večerní obloze nepřehlédneme.
Po Slunci a Měsíci je totiž nejjasnějším objektem.
Říkáme jí také Jitřenka nebo … (doplň do tajenky).
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8. Venuše –
dokonalá žena
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OBTÍŽNOST HLEDAČKY: Lehká, vhodná pro dospělé s dětmi.
Celá trasa je bezbariérová.
JAK DLOUHO TO TRVÁ: Zhruba jednu hodinu.
KDY HRÁT: V otevírací době zámecké zahrady (obvykle každý
den za denního světla). Doporučujeme kontrolu aktualit na webu
www.zamek-slavkov.cz, některé dny může být zahrada uzavřena.
ZAČÁTEK HLEDAČKY: Zahrada zámku ve Slavkově u Brna
KONEC HLEDAČKY A ODMĚNA PRO ÚSPĚŠNÉ LUŠTITELE: Tak už se do toho pusťte a uvidíte.
POTŘEBNÉ VYBAVENÍ: Hrací karta, tužka a psací podložka.
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Vchod do zámku

9./10. Sousoší putti • 11. Kristus a Bůh • 12. Antický mladík • 13. Flora • 14. Charitas • 15. Akteon • 16. Aeskulap
• 17. Hygie • 18. Alegorie hudby • 19. Théseus • 20. Jaro • 21. Podzim • 22. Ceres • 23. Atalanta • 24. Omfalé
• 25. Léto • 26. Zima • 27. Pomona • 28. Bakchus • 29. Alegorie zimy • 30. Venuše • 31. Flora • 32. Merkur •
33. Demeter • 34. Jupiter s Amorem • 35./36. Najády

TAJENKA:

DOUFÁME, ŽE JSTE SI
NAŠI HRU UŽILI.
CO DÁLE?

Odměna vás nemine,
pokud řeknete heslo:
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• Trochu historie? Na zámku na vás čekají prohlídky pro malé
i velké. Poradí vám na pokladně nebo mrkněte na
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• v pokladně zámku Slavkov-Austerlitz
• v turistickém informačním centru
v areálu zámku (vchod z náměstí)
• v cukrárně U Tří císařů na náměstí
• v restauraci Golf hotelu Austerlitz
• ve Slavkovském pivovaru
místo pro razítko:
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www.zamek-slavkov.cz
• Hlad, žízeň, mlsná? Nedaleký Golf Hotel Austerlitz
(www.hotelausterlitz.cz) nabízí kromě výtečné kuchyně také
velkou hernu pro děti, o kousek dál můžete navštívit Slavkovský
pivovar s dětským hřištěm poblíž (www.slavkovskypivovar.cz).
Zmrzlinu, kávu či zákusek mají v zámecké kavárně nebo cukrárně U Tří císařů na náměstí (www.cukrarnautricisaru.cz).
• Líbilo se vám u nás? Podělte se s námi o fotky, videa a zážitky,
zveřejníme je na FB/gofrombrno
• Jiný výlet? Mrkněte na:

www.gofrombrno.cz

VYDAL: BRNĚNSKO, Z. S., DESTINAČNÍ SPOLEČNOST
PRO TURISTICKOU OBLAST BRNO A OKOLÍ s finanční
podporou Jihomoravského kraje. www.gofrombrno.cz / © Brněnsko,
z. s., 2020
Autor hry: Bára Dvořáková / www.interpretujsvet.cz
Ilustrace, grafický design: Jana K. Kudrnová, www.janakudrnova.com

Hravá hledačka v zámecké
zahradě pro dospělé s dětmi

Tajemná zahrada skrývá mnohá překvapení,
kdo dřív tu žil, ale dnes tu není?
Hrabě Kounic krásou a příběhy obklopit se chtěl,
známý italský mistr tak na zámek přijel.

SOCHY: 1. Aurora • 2. Pan • 3. Atlas • 4. Apollon • 5. Amor a Psyché • 6. Narcis • 7. Herkules • 8. Venuše

Slavkov — příběhy
do kamene tesané

Giovanni Giuliani byl hvězdou baroka
a tohle krásné místo hned mu padlo do oka.
Benátský sochař veliký měl dar,
vápenci daly jeho ruce skvostný tvar.
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Stovky let už mistr odpočívá pod zemí,
někdy však v zahradách slyšíme tlumené mluvení.
S kamenným pohledem upřeným na oblohu
jeho sochy vypráví příběhy antických bohů.
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Jak milují se, bojují, hašteří se muži s ženami,
jsou sice nesmrtelní – ale jinak? Vlastně jako my.
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SOCHY BOHŮ ZDOBÍ NAŠI ZÁMECKOU ZAHRADU STOVKY
LET. ABY JIM JEJICH KRÁSA VYDRŽELA, PROSÍME, NEDOTÝKEJTE SE JICH. DĚKUJEME, ŽE VNÍMÁTE JEJICH
PŮVAB JEN OČIMA.
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