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TRÉNINK PAMĚTI
Najděte v přesmyčkách názvy hradů a zámků:
ŠKREJALTN

TLIKŘOVKÁ

RNEŠTEPJN

CHNOÁD

VOZÍKV

ROKLÍ

ŘIBROCATIE

NLYÁ

NASYŇATIL

ONOŠTĚPIK

VLYSTERU

LCHVOBU

VCILATE

ŽEROMRKB

ČTEL

NAJOVOSV

VHIŠOV

BRÍA

OZVUOB

BLYŽE

TOCALČISEVO

CHVYSRO

ŘIBROCATIE

ELZOK

NAPIŠTE NÁM
Co bych ještě rád(a) zažil(a), čeho bych se chtěl(a)
dožít?
Využít můžete přiložený papír. Napsaný text nám můžete poslat
emailem, vhodit do schránky, nebo předat při roznosu dalšího čísla.

Ze zaslaných vzpomínek vylosujeme
tři výherce drobných cen.

POZNÁTE PAMÁTKU
NAŠEHO MĚSTA?

SPOLU U TELEVIZE
Ve čtvrtek 26.11.2020 ve 12:30 hod na ČT 3 vysílají pořad Rajské
zahrady – Jaroměřice nad Rokytnou. Po jeho shlédnutí můžete
odpovědět na následující otázky:
1. Jak se jmenoval poslední pán z rodu Questenberků, který se
rozhodl přestavět zámek?
2. V jakém stylu vznikla zahrada jejíž výzdoba připomíná orientální
výšivku?
3. Jaký druh lodí používal poslední Questenberk k plavbě po řece a
při vystoupeních v amfiteátru?
4. Jakým druhům umění se poslední Questenberk věnoval?

OKÉNKO ZAJÍMAVOSTÍ

LANŠKROUNSKÝ BOBŘÍ POTOK

V oblasti lanškrounských rybníků se před několika lety usídlila bobří rodinka, která k nám
emigrovala z řeky Moravy. Rodinka se nám trochu rozrůstá a s tím se rozrůstá i jejich
teritorium. Jejich stopy můžete vidět od Krátkého rybníka až po rybník Slunečný.
Víte, že …bobři konzumují přes 80 druhů dřevin? Jsou pro ně lépe stravitelné
měkké dřeviny, zejména vrby a topoly. …bobří obydlí má východ, který je ukrytý pod
hladinou? Vždy hledají místo pro noru ve vysokém břehu a zároveň pod hladinou vody,
teprve když to není možné, na povrchu si vystaví si hrad. …většina nor slouží pouze jako
přechodný úkryt, mají délku několika metrů, v teritoriu se nacházejí ve větším počtu.
…sídelní nora je takový malý hotel, v němž bobři
společně tráví zejména zimní období? U této nory
dosahuje délka chodeb desítky metrů a leží v suché části
břehu. …v minulosti se bobři lovili nejen pro svoji srst, ale
i pro pižmo, které se používalo jako lék proti nejrůznějším
chorobám. Dnes se uplatňuje především v kosmetice při
výrobě některých parfémů.
Informace čerpány z www.bobrevropsky.cz

Řešení z minulého čísla: Trénink paměti (omlouváme se za chyby v zadání) – chyba, mělo být XV
= 15; 2020; 1818; 365; chyba, mělo být MMMDCCLXIX = 3769; 672; 94; chyba, mělo být MMDV
= 2505; 135; 2 723; 436. /SPOLU U TELEVIZE 1. Zachování Jazyka, zachování národa českého. 2.
Spišská Nová Ves. 3. Nábytek. 4. Mineralogie (kameny).

Kontakt: Rodinné centrum Dětský svět z.s., B. Martinů 980, Lanškroun
Email: info@rclanskroun.cz, telefon 777 257 709
Čtvrté číslo vydáno 19.11.2020, páté číslo týdeníku vyjde 26.11.2020.

NAPIŠTE NÁM

Jméno autora:

prostor pro váš text

Napsaný text nám můžete poslat emailem na info@rclanskroun.cz, vhodit do
schránky Rodinné centrum Dětský svět, B. Martinů 980, Lanškroun, nebo
předat při roznosu dalšího čísla.

