
       POZNÁTE MÍSTO V LANŠKROUNĚ?                                                                              

TRÉNINK PAMĚTI 
Najděte v řádku dané slovo napsané pozpátku: 

MASOPUST UPOSAMSTTSUPOSAMSAMTSUPOSUPOSAMTSUPSAM 

KARNEVAL LAVNERAKLAVENRKLVANERAKLAVENRAKLAVENARKLA 

OSTATKY  YKTASTOYKTATSOYTKATSOYKTOSTOYTKASTOYKTTASO 

FAŠANK  KNAŠAFKANŠAFKNAFAŠKANAŠAFNKAFAŠŠANKAFKNAŠ 

VORAČKY  YKČORAVKYČAROVYKČAROVYČKAVORKYČAROVYKČOR 

KONČINY  INYČNOKYČINNOKYČINONKYNIČKONYNIČNOKYNČINO 

Inspirováno: Paměťář 

 

Tradiční masky masopustního průvodu seřaďte podle abecedy, ale pozor 

začněte písmenem Z a postupujte k písmenu A: 

MEDVĚD  KOBYLA  SMRT  ŽENICH  BÁBA 

LAUFER  HEJTMAN  CAPERDA  ŽITNEJ 

HUDEBNÍCI  TUREK  KOHOUT  CIKÁNKA  ŠAŠEK 

POHŘEBENÁŘ  RAS  KAT  STRAKATÝ 

NAPIŠTE NÁM 
Pamatujete si, kdy jste měli na sobě 

karnevalovou masku a při jaké 
příležitosti to bylo? 

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 17.2.2021 ve 12:30 hod na ČT 3 vysílají pořad Zpět 

k pramenům – Prameny Moravy. Po zhlédnutí můžete odpovědět na 

následující otázky: 

1. Jaká industriální stavba je spojena s městem Veselá nad 

Moravou? ________________________________________ 

2. Které dvě řeky se stékají u obce Dědice? 

____________________________________________________ 

3. Jak se jinak říká Horní a Dolní Bečvě? ______________________ 

4. Jak vznikl název řeky Desná? ____________________________ 

MASOPUSTNÍ VESELÍ                OKÉNKO ZAJÍMAVOSTÍ 
Období masopustu začíná po tříkrálovém svátku a trvá 
až do Popeleční středy. Po celé období 
probíhaly zabíjačky, tancovačky, dokonce se v tuto dobu 
konalo i nejvíce svateb z celého roku. Masopustní zvyky 
mají původ v oslavách konce zimy. Jiný výklad původu 
masopustu vychází z římského náboženství, kdy je jaro 
spojeno s bohem veškerého růstu v přírodě,  

Bakchusem /Dionýsem. Bakchus je zároveň i bohem vína a veselí. Hlavní oslavy, říkalo se 
jim ostatky, fašank či masopust, se konají poslední tři masopustní dny. Pokud byste byli 
na královském dvoře, hodovali byste na bohaté hostině, ve městě byste vyrazili na 
tancovačku a na vesnici zažili vepřové hody. Těm, co se nezúčastnili, se posílala bohatá 
výslužka, zvaná „šperky“ nebo „zabijačka“. O masopustní neděli se konala velká 
tancovačka, často na návsi. Trvala mnohdy až do ranních hodin. Masopustní pondělí bylo 
také zasvěcené zábavě. V mnoha vesnicích se konal “mužský bál”, kam měly přístup 
pouze ženatí a vdané. Vyvrcholením masopustu bylo však masopustní úterý, kdy 
procházely vesnicemi průvody maškar, hrála se masopustní divadelní představení. 
Zábava však končila nejdéle o půlnoci, kdy zatroubil ponocný, rychtář vyzval všechny, aby 
se rozešli domů, protože nastala středa a s ní předvelikonoční půst. Mnohdy muzikanti 
o půlnoci „pochovali basu”.       Zdroj: https://zahratka.cz/01/masopustni-tradice/,  

fotografie z https://www.lanskroun.eu/gp/id_galerie=1213&p1=1548   

Řešení z minulého čísla: Trénink paměti – Řešení najdete na 4. straně dole / FOTKA – bývalá 

porodnice na Husově ulici/ SPOLU U TELEVIZE 1. kanály, 2. Victor Hugo, 3.sirotek, 4. z nešťastné 

lásky, 5. Ryzlink rýnský a Müller Thurgau 
Kontakt: Rodinné centrum Dětský svět z.s., B. Martinů 980, Lanškroun 

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

Šestnácté číslo vydáno 12.2.2021, sedmnácté číslo týdeníku vyjde 18.2.2021. 

https://zahratka.cz/01/masopustni-tradice/
https://www.lanskroun.eu/gp/id_galerie=1213&p1=1548


 

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 

 

Na jednom obrázku je něco jinak najdete ho? 

     A              B              C              D            E             F 

 

TRÉNINK PAMĚTI 
Napište slova, která začínají a končí na danou hlásku: 

M____________________A   K______________________A 

A_____________________S   A______________________R 

S_____________________O   R______________________N 

O_____________________P   N______________________E 

P_____________________U   E______________________V 

U_____________________S   V______________________A 

S_____________________T   A______________________L 

T_____________________M  L______________________K 

Řešení úkolů tréninku paměti z minulého čísla:  

Láska je slepá, ale manželství jí vrací zrak. Je potřeba, aby muži v manželství projevovali 

víc lásky a ženy víc rozumu. Mít jeden pro druhého čas je v manželství důležitější než 

peníze. Podařené manželství je div světa. 

Řetěz, srdce, násilím. Přístřešek, bouři, zateče. Mužům, manželek, těžkým. Spojila, 

svazky. 

Vypočítejte: 401 


