
       POZNÁTE MÍSTO V NAŠEM MĚSTĚ?                                                                 

TRÉNINK PAMĚTI 
NAJDETE 14 OBRÁZKŮ? 

 

 

NAPIŠTE NÁM 
Máte v Lanškrouně svoje oblíbené 

místo? Které to je a proč? 
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 31.3.2021 ve 12:30 hod na ČT3 vysílají Magické hory Čech 

a Moravy – Trosky. Po zhlédnutí můžete odpovědět na otázky: 

1. Které město, kromě Prahy, je spojeno s Albrechtem z 

Valdštejna? __________________________________________ 

2. Na jaký povel vysázeli vojáci stromy v aleji? ________________ 

3. Jak se jmenuje kopec, který vznikl „vyklepáním kamene 

z čertovy boty“? ______________________________________ 

4. Které skály jsou v pořadu zmiňovány? _____________________ 

5. Na čem stojí věže Panna a Baba? _________________________ 

VELIKONOČNÍ ZVYKY            OKÉNKO ZAJÍMAVOSTÍ 
NA HŘEBEČSKU 

Lanškroun pařil mezi významná centra Hřebečska. Hřebečsko 
je historická oblast, která se rozkládá po obou stranách 
zemské hranice mezi Čechami a Moravou. Své pojmenování 
má podle Hřebečského hřbetu mezi Moravskou Třebovou a  
Svitavami. Hřebečská oblast historicky patřila německé národnostní menšině. 
Oslavy Velikonoc patřily k jedněm z nejvýznamnějších křesťanských svátků této oblasti. 
Poslední Svatý týden začíná Květnou nedělí. I zde je tato neděle spojena se svěcením 
kočiček, které chránily nejen před úderem blesku a ohněm, kočičky se zastrkávaly za 
obrazy, ale i před bolestí v krku, to se svěcené kočičky polykaly. V Kunčině se pro ochranu 
vrbové větvičky splétaly do věnečku. 
Na Květnou neděli byl zvyk “Maisingen”, kdy děvčata chodila po vsi s ozdobeným 
stromkem – majákem, zpívala májové písně a prosila o výslužku. Dostávala koláče, ovoce 
nebo peníze. Po první světové válce tradice téměř zanikla. V Gruně se ji pokusil obnovit 
ve 30. letech 20. století učitel Karl Ledel. V Třebařově chodily dívky s jedličkou ozdobenou 
skořápkami z vajíček, stuhami, svatými obrázky a věnečky ze slámy. 
Noc před Květnou nedělí patřila netradičnímu vyznání lásky. Chlapci vyznávali dívkám 
lásku tím, že zatloukali dřevěný kolík do země před okny své milé. Dívka se jej pak ráno 
snažila uříznout hned u země, aby ji nikdo nespařil. Tomuto zvyku se říkalo Pfoch-schogn.  
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 Řešení z minulého čísla: Trénink paměti – 1G, 2I, 3A, 4L, 5B, 6D, 7M, 8C, 9L, 10H, 11N, 12K, 13F, 

14E, 15S, 16V, 17R, 18Z, 19T, 20O, 21W,22P, 23X, 24Y, 25Q, 26Ř, 27U, 28Š / FOTKA – Eduardův 

pramen / SPOLU U TELEVIZE 1. šalvěj, bazalka, tymián, máta 2. platan, 3. město, 4. čtyři, 5. 

campari, 6. Meteor, 7. po půlnoci.  
Kontakt: Rodinné centrum Dětský svět z.s., B. Martinů 980, Lanškroun 

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

Dvacáté druhé číslo vydáno 25.3.2021, dvacáté třetí číslo týdeníku vyjde 1.4.2021. 



 

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 

TRÉNINK PAMĚTI 
DOPLŇTE VĚTY. 

Kdo seje vítr, _______________________________________ . 

Kdo rychle dává, __________________________________. 

Kdo chce s vlky výti, _________________________________. 

Kdo do tebe kamenem, ___________________________________. 

Jeden za osmnáct, _________________________________. 

Kam vítr, _________________________________. 

Koho chleba jíš, _________________________________. 

Komu se nelení, ______________________________________. 

Trpělivost ___________________________________. 

Jedna vlaštovička __________________________________. 

Sytý ______________________________________. 

Pro jedno kvítí _________________________________. 

Tichá voda ________________________________. 

My o koze, __________________________________. 

POKRAČOVÁNÍ Z 2. STRANY  
Na zvyk zatloukání kolíků vzpomíná pan Albin Richter z Kunčiny: „Vybaveni jedním nebo 

dvěma velkými kladivy (nazývanými u nás Päadl) jsme za zpěvu nebo někdy v doprovodu 

tahací harmoniky, na kterou hrál Franz Drelitschek, šli před domy našich dívek. Tam jsme 

všichni ztichli a ve spěchu zatloukli kolíky do země. Podle starého zvyku měl ctitel své 

milované přivázat ke kolíku malý velikonoční dárek. V některých oblastech bylo ještě 

běžné přivazovat ke kolíku láhev sladkého likéru (velikonoční pálenky) nebo košík s 

barevnými, pestře malovanými vajíčky, velikonočními beránky a jinými sladkostmi. 

Nevzpomínám si, že by někdy z našich kluků toto dělal. Dívky musely zatlučené kolíky 

odstranit, což bylo často možné pouze za pomoci bratra nebo jiných pomocníků. Kolík 

musel být často odříznut, protože byl zatlučen do země příliš hluboko.“ Sladký likér 

přidělávali ke kolíku chlapci ve Vendolí. Pokud si dívka ruchu venku všimla, pozvala 

nápadníka do domu a pohostila jej slaninou a vajíčky. 
Čerpáno z https://hrebecsko.blogspot.com/a https://denikn.cz/3018/prikopy-ktere-se-tahnou-dodnes/ 

 

 


