
    POZNÁTE MÍSTO V NAŠEM MĚSTĚ?                                                                 

TRÉNINK PAMĚTI 
NAJDETE V TEXTU VŠECHNY PŘEKLEPY? 

Kostel svaté Maří Magdalány 

K tomuto postelu přiléhala ještě raku 1822 přestavěná část klíšterní 
budovy špitálu, ploužící starým a namajetným občanům těsta 
Lanškrouna jako úrulek. Od té boby byl kostel vyzýván „špatálský“. 
Když byl tento zchytralý kostelík roku 1825 bourán, marazili dělníci na 
mohutné základy a zbvtky sklepů bývalého kláštera řáholních 
kanovníků svitého Augustina. Raku 1827 byl nadací Josefa Langera 
vystavěn nový zqěný kostel svaté Matí Magdalény v ampírovém slohu 
na nístě původního kostela svatého Mikulíše a svaté Kateřinv. Na 
výchobní boční straně kostela je omístěna deska, přibomínající, že na 
tomto hřbitově byl pobřben roku 1387 arcibiskup Petr Jalito. Po 
ztušení hřbitova byl raku 1904 na jeho městě zřízen městskou správou 
park, ve kterém spojí pomník obětem brusko-rakouské války z roku 
1866.     Zdroj: https://www.muzeumlanskroun.cz/o-lanskroune/pamatky 

 

CO NEJRYCHLEJI SPOČÍTEJTE: 

3 x       x   - 20 :     = ?   ? : 10 -        =?? 

NAPIŠTE NÁM 
Co se vám vybaví z dětství, 

když se řekne škola?  
Využít můžete přiložený linkovaný papír. 
Napsanou vzpomínku nám můžete poslat 

emailem, vhodit do schránky, nebo 
předat při roznosu dalšího čísla. 
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https://www.muzeumlanskroun.cz/o-lanskroune/pamatky


 

SPOLU U TELEVIZE 
Ve pátek 9.3.2021 ve 12:30 hod na ČT 3 vysílají pořad Na vlně první 

republiky. Po zhlédnutí můžete odpovědět na následující otázky: 

1. Velkou scénou je myšleno Národní divadlo a ________________ 

2. Jak se jmenovala herecká diva první republiky přirovnávaná k   

Sarah Bernhardtová? __________________________________ 

3. Kde poprvé sehráli Voskovec a Werich hru Vest pocket revue? 

____________________________________________________ 

4. Kdo byl skladatelem a dirigentem Osvobozeného divadla? 

____________________________________________________ 

5. Co připomíná Vlastu Buriana v divadle Komedie?  

____________________________________________________ 

BURGRUINE LANDSKRONE        OKÉNKO ZAJÍMAVOSTÍ 

I tentokrát se vydáme na zříceninu hradu,  
která se tyčí na kuželovitém kopci Landskrone  
v Německu, poblíž města Bad Neuenahr-Ahrweiler, 
nedaleko Bonnu.   
Kopec Landskrone sloužil jako strategické místo již 
kolem roku 300, kdy byl součástí tzv.  
Limes Romanus. Samotný hrad byl postaven  
před zhruba 800 lety, v době bojů o císařský stolec 
mezi Filipem Švábským a Otou IV. Brunšvickým.   
Po smrti Filipa Švábského vložil i Oto IV.  
Důvěru v Gerharda von Sinzig, ten byl v roce 1209 pověřen dostavbou hradu. Gerhard a 
jeho potomci pak získali titul vikomt Landskronem.  
Ke konci 17.století byl hrad obsazen vojenskou posádkou a v noci z 20. na 21. září 1677 
zásahem blesku vyhořel. Hrad byl opraven, tak, aby byl i nadále obranyschopný.  
V roce 1682 hrad zničil jeho nový majitel Philipp von Pfalz-Neuburg, který nechal korunní 
věž vyhodit do vzduchu. O několik let později začala válka o Falcké dědictví (1688-1697), 
při níž bylo zničeno mnoho hradů v této oblasti.  
  Čerpáno z https://eifelfuehrer.de/touristische-ziele/burgen-und-schloesser/burgruine-landskron.html  

 
Řešení z minulého čísla: Trénink paměti –tentokrát bez kontroly / FOTKA – hala B. Modrého / 

SPOLU U TELEVIZE 1. tři, 2. dvornímu šaškovi, 4. z konopného plátna, 3.od kopání, okopávání 

půdy.  
Kontakt: Rodinné centrum Dětský svět z.s., B. Martinů 980, Lanškroun 

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

Devatenácté číslo vydáno 4.3.2021, dvacáté číslo týdeníku vyjde 11.3.2021. 

https://eifelfuehrer.de/touristische-ziele/burgen-und-schloesser/burgruine-landskron.html


 

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 

TRÉNINK PAMĚTI 
Představte si, že na místě X se může objevit tento chlapec ve čtyřech 

uvedených pozicích. Vaším úkolem bude vždy správně určit to, na co se dívá, 

nebo v jaké je pozici podle popisu. 

Příklad: Pokud bude chlapec v pozici D, na co dívá? SLUNCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud bude v pozici….   V jaké pozici bude, pokud bude mít… 

A, na co se dívá? __________  po levé ruce dům? _____   

C, na co se dívá? __________  po pravé ruce ptáčka? _____ 

B, na co se dívá? __________  před sebou strom? _____ 

A, co bude mít po levé ruce? _______ za zády sluníčko? _____ 

B, co bude mít po pravé ruce? ______ před sebou sluníčko? _____ 

C, co bude mít za zády? __________ za zády strom? _____ 

D, co bude mít po pravé ruce? __________    Vytvořeno podle ©Paměťář 

Řešení PORCE NAVÍC z minulého čísla: Akce nový domov, Bydlení je hra, Co naše babičky uměly a 
my jsme zapomněli, Hobby naší doby, Hodinový manžel, Chalupa je hra, Jak se staví sen, Libovky 

 Pepy Libického, Rady ptáka loskutáka, Receptář prima nápadů, Váš prima receptář, Vychytávky 
Ládi Hrušky 

 


