
        

TRÉNINK PAMĚTI 
POZNÁTE ZNÁMÉ ČESKÉ OSOBNOSTI? 

Otec vlasti, Eliška Pomořanská, univezita ____________________________ 

Herec, duo V+W, Spojené státy americké ____________________________ 

7 zlatých olympijských medailí, Mexico City 1968, Jan Odložil ______________ 

Malíř, Slovanská epopej, plakáty, Francie ____________________________ 

Sólista baletu Národního divadla, film Jak vytvrhnout velrybě stoličku, bývalý 

 manžel Hany Zagorové _________________________________________ 

Fotbalový brankář, Přednosta stanice, vlastní divadlo ____________________ 

Spisovatel a básník, Malá Strana, Arabesky ____________________________ 

Módní nárhářka, zrzavé vlasy, Libanon a Bejrút _________________________ 

Cestovatel, Afrika, Holice _________________________________________ 

Operní pěvkyně, soprán, původní jméno Emílie Kittlová, 2 000 Kč __________ 

Obchodník, boty, letecká nehoda 1932 ____________________________ 

Dlouhé tratě, Helsinky 1952, manželka Dana ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

NAPIŠTE NÁM 
Kam jste nejdál cestovali a jaké jsou 

vaše vzpomínky na tuto cestu? 
Využít můžete přiložený linkovaný papír. 
Napsanou vzpomínku nám můžete poslat 

emailem, vhodit do schránky, nebo předat při 
roznosu dalšího čísla. 
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POZNÁTE MÍSTO V OKOLÍ LANŠKROUNA? 

 



 

SPOLU U TELEVIZE 
Ve středu 21.4.2021 ve 12:30 hod na ČT3 vysílají Klenoty naší krajiny 

– Orlické hory. Po zhlédnutí můžete odpovědět na otázky: 

1. Pro kterou profesi byla orlice na svém horním toku důležitá? 

____________________________________________________ 

2. Jak vysoké jsou buky v rezervaci Bukačka? __________________ 

3. Jak dlouho žil Ledříček v jeskyni? _________________________ 

4. Kolik stála stavba Masarykovy chaty? _____________________ 

5. Co je to Jelení lázeň? ___________________________________ 

6. Kde se nachází tajemné místo s černým křížem? _____________ 

OKÉNKO ZAJÍMAVOSTÍ         STROMY PODÉL CEST 

Od roku 1970 se 22.duben slaví jako Den Země. 
Pojďme se spolu trošku věnovat přírodě, tedy spíše 
stromům, alejím, což jsou skupiny stromů vysazené 
v řadě, obvykle v pravidelných rozestupech. Často se 
jedná o doprovodný prvek vodních toků, hranic 
pozemků, nebo dopravních komunikací.  
Tato stromořadí jsou důležitou součástí krajiny, 
provázejí člověka na jeho cestách už od středověku, 
v Čechách jsou doložena již za Karla IV. Největší 
rozmach však zažila za doby panování Marie Terezie. 

Ta svým nařízením z roku 1752 dokonce ukládala za povinnost vysazování a 
údržbu alejí. K čemu taková alej slouží?  Aleje měly důležitý strategický význam, 
sloužily k orientaci v terénu, kryly vojsko/poutníky před sluncem či nepřátelskými 
vojsky, plody z alejí se zase mohli vojáci živit.  
Kdo z nás by neznal kaštanové aleje, které vedou k Zámečku. Další aleje můžeme 
najít na ulici Dobrovského, hřbitovní alej, jeřabinovou alej u fotbalového stadiónu... 
Tak trochu zapomenutou alejí je Lorencova alej, která vede od Lidlu ke kruhovému 
objezdu. Lorencova alej byla vysazena 30.9. 1994 k 65. výročí založení české školy na 
ul. Dobrovského. Nese jméno Josefa Lorence, organizátora české národnostní 
menšiny a jednoho ze zakladatelů české školy v Lanškrouně.   
V letošním roce se chystá výsadba další aleje, od areálu Střední zemědělské školy v 
Dolním Třešňovci směrem k Jakubovicím. Půjde o alej starých odrůd ovocných stromů. 
Tento projekt je jedním z vítězných projektů druhého ročníku participativního 
rozpočtu a výsadba proběhne 8. května.  

Autor fotografie Henryk Niestrój , čerpána z https://pixabay.com/ 
 

Řešení z minulého čísla: Trénink paměti – bez řešení. / FOTKA – socha kosmonauta na sídlišti U 

papíren / SPOLU U TELEVIZE 1.vápenec, 2. Balcarka, 3. Šošůvka, 4. 1 100, 5. Macocha.  
Kontakt: Rodinné centrum Dětský svět z.s., B. Martinů 980, Lanškroun 

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

Dvacáté páté číslo vydáno 15.4.2021, dvacáté šesté číslo týdeníku vyjde 22.4.2021. 
 



 

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. 



MA LÁ PORCE NAVÍC  

TRÉNINK PAMĚTI 
VYMYSLETE SLOVA ZAČÍNAJÍCÍ A KONČÍCÍ NA UVEDENÁ PSÍMENA 

S _______________________Í   O ______________________E 

T _______________________D   R ______________________C 

R _______________________A   L ______________________I  

O _______________________Ř   I ______________________L 

M _______________________O   C ______________________R 

O _______________________M   E ______________________O 

Ř _______________________O      KOLIK JE 

A _______________________R      PTÁČKŮ 

D _______________________T      NA KRAJNÍCH 

Í _______________________S      VĚTVÍCH? 

UHÁDNETE MÍSTA V OKOLÍ LANŠKROUNA, KDE SE NACHÁZÍ PAMÁTNÉ 

STROMY? 

ZAHRADNÍKOVA LÍPA V  __________________ ITŘECSYB 

DUB NA POŘÍČÍ V __________________ ŘOVEMĚRCHÍCIV 

LIPOVÁ ALEJ NA  __________________ SÁNMIKÉRA OŘEH 

TARAŠKOVA LÍPA V  __________________ CHNÍHRO MIŘEHCÍNACH 

DUB V __________________ VĚKOMADNÍ 

LÍPA U HÁLOVÝCH V __________________ LÍNOD REČMÉN 

KÁCITRACHPÝV __________________ LÍPA 

LÍPA U SKALICKÝCH V__________________ LÍKUNCHIŽ 

 

 

 

 

Řešení porce navíc z minulého čísla:  

Kukačka, drozd, havran, vrána, kavka, kos, holub orel, slepice 

Loskuták posvátný 

 


