
            POZNÁTE MÍSTO V LANŠKROUNĚ?                                                                              

TRÉNINK PAMĚTI 
Čeká nás národní týden manželství a den manželství, atak avším úkolem bude 

doplnit známé citáty o manželství: 

„L_sk_     j_     sl_ _á,     _le     m_ _že_s_ _í     _í     _r_ cí     _r_k.“ 

Georges Courteline     „_e     po_ _e_a,     a_y     m_ ž_      v      _an_e_s_ví     

pr_j_v_v_l_ v_c     l_s_y     a     _en_     ví_     r_z_m_.“ Charles Pinot Duclos 

„M_t     j_d_n     pr_     dr_h_h_     č_s     j_     v     m_nž_l__v_ 

d_l_ž_t_jš_     n_ž     p_n_z_.“ Hans-Christian Oeser     „Po_aře_é     

_an_e_st_í     j_     d_v     s_ět_.“ Jan Werich 

 

„Manželství je _____ (TĚZEŘ), k němuž se _____ (EDCRS) nikdy nesmí 

připoutat _______(LISÁNÍM).“ Moliere 

„Manželství je ________(TŘESPŘÍŠEK), do něhož při každé 

_____(OUŘIB) trochu ______(ATEČEZ).“ Budha 

„Kdyby se ____ (MŮUMŽ) dostávalo ___________ (LEKŽEMAN), 

jakých si zasluhují, měli by zatraceně _____ (KÝŽĚT)  život.“ Oscar Wilde 

Příroda _______(JILASPO)muže a ženy manželskými _____(VAZKYS). 

Cicero 

NAPIŠTE NÁM 
Co se vám vybaví, když se 

řekne „moje velká láska“? 
Využít můžete přiložený linkovaný papír. 

Napsanou vzpomínku nám můžete 

poslat emailem, vhodit do schránky, 

nebo předat při roznosu dalšího čísla. 
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SPOLU U TELEVIZE 
Ve středu 10.2.2021 ve 9:55 hod na ČT 2 vysílají pořad Romantické 

hrady, Rýn a dívka jménem Lorelei. Po zhlédnutí můžete odpovědět 

na otázky: 

1. Čím je Rýn propojen s dalšími řekami? _____________________ 

2. Který francouzský básník pobýval ve středním Porýní?

 ________________________________________________ 

3. Jaký byl původ Lorelei? _________________________________ 

4. Proč Lorelei zpívala na skále? ____________________________ 

5. Které dvě vína se pěstují podél Rýna? _____________________

 ________________________________ 

BERTHIN SVATEBNÍ DAR         OKÉNKO ZAJÍMAVOSTÍ 
Vraťme se do roku 1894. Je 9. června a vdává se mladičká  
nevěsta Bertha. Své ANO řekne na celý život Karlu Patschemu. 
 Nevěsta dostává překrásný a pravděpodobně i s láskou 
vytvořený svatební dar, soupravu zlatých náušnic a brože  
ve tvaru mašličky. Šperky jsou osázeny tyrkysy, korály  
a perličkami. Součástí daru je i památník, potažený semišem  
a zdoben monogramem BL. Desky památníku jsou zdobeny rubínky, smaragdy i safíry.   
Zda Bertha měla brož a náušnice na své svatbě není jasné, ale šperky vypráví svůj příběh 
dál.  
Berthin otec šperky pravděpodobně vyrobil, případně byly vyrobeny pod je ho 
dohledem, ve své dílně - Gold Siberwaaren Fabrik. Pyšným 
otcem dvacetileté Berthy je lanškrounský zlatník Rudolf Emil Langer.   
Na téměř 100 let se souprava šperků ztratila z našeho dohledu. Nevíme, zda 
je Bertha předala své dceři Bertě či se při stěhování někam zatoulaly. Objevily se až v 
90.letech, kdy s nimi přišli do muzea překupníci. Tenkrát bylo lanškrounské muzeum “v 
plenkách” a na nákup nebylo dostatek peněz.   
Ale šperky věděly, kam se mají vrátit. Nakonec je přece jen můžeme vidět ve 
sbírce Městského muzea Lanškroun.  

Zdroj: Hrynečková, M.: Příběh kulturního domu Lanškroun 
https://regiony.rozhlas.cz/lanskroun-ma-slavnou-zlatnickou-minulost-praci-mistra-zlatnika-uvidite-v-

mistnim-7411820 

  Řešení z minulého čísla: Trénink paměti – 1C, 2J, 3F, 4G, 5K, 6B, 7L, 8A 9H, 10E, 11M, 12. 13I / 

FOTKA – sloup nejsvětější Svaté trojice u Dělnického domu/ SPOLU U TELEVIZE 1. obrázek Panny 

Marie připevněný u pramene, 2. 100 a 40, 3.pitná kúra a koupele, 4. Lesní pramen  
Kontakt: Rodinné centrum Dětský svět z.s., B. Martinů 980, Lanškroun 

Email: info@rclanskroun.cz, telefon 777 257 709 

Patnácté číslo vydáno 4.2.2021, šestnácté číslo týdeníku vyjde 11.2.2021. 



 

NAPIŠTE NÁM                          Jméno autora: 

prostor pro vaši vzpomínku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsanou vzpomínku 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. 



MALÁ PORCE NAVÍC 

 

Vypočítejte: 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:https://www.outletonline2021.ru/ 

TRÉNINK PAMĚTI 
Vymyslete vždy alespoň 5 slov, která budou začínat na písmena ze slova: 

M______________________________________________________ 

A_______________________________________________________

N_______________________________________________________

Ž_______________________________________________________ 

E_______________________________________________________ 

L_______________________________________________________ 

S_______________________________________________________ 

T_______________________________________________________ 

V_______________________________________________________ 

Í (I)_____________________________________________________ 


