
       

TRÉNINK PAMĚTI 
NAPIŠTE CO NEJVÍCE PŘÍDAVNÝCH JMEN SOUVISEJÍCÍCH 

S OBRÁZKEM. VYMYSLÍTE JICH ALESPOŇ DESET? 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

POČÍTEJTE BEZ TUŽKY! JAKÝ BUDE VÝSLEDEK? 

5 + 8  =      x 3 =      - 7 =      : 8 =      x 5=      + 4 =      : 6 =      + 8 = _____ 

3 x 4 =      + 8 =      : 5 =      x 9 =      - 9 =      : 3 =      x 2 =       - 6 = _____ 

 
NAPIŠTE NÁM 

Svátek práce a Den vítězství. Jak 

jste tyto svátky slavili, neslavili? 
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 LANŠKROUNĚ? 

www.mojecestina.cz 



                                                                                                         

SPOLU U TELEVIZE 
V neděli 16.5.2021 v 9:10 hod na ČT 2 vysílají pořad Hledání ztraceného času. 

Po zhlédnutí můžete odpovědět na následující otázky: 

1. Jaké je téma pořadu? 

_____________________________________________________________ 

2. Jak se jmenoval celovečerní film Otakara Vávry o osvobození? 

_____________________________________________________________ 

3. Jak se jmenuje moderátor pořadu? 

_____________________________________________________ 

 

 OKÉNKO ZAJÍMAVOSTÍ    TÁBOR VE VERMĚŘOVICÍCH 
Egon „Gonda“ Redlich se do historie Lanškrounska nijak nezapsal, 

ale díky němu se právě Lanškrounsko, teda hlavně Verměřovice, 

zapsaly do historie nejméně 80 lidských životů. 

Píše se rok 1939 a nad evropskými Židy se stahují mračna. První 

transporty na sebe nadají již dlouho čekat (říjen 1939) a Egon 

Redlich, pod hlavičkou Pomocného výboru pro židovskou mládež, 

již naplno rozjíždí spolupráci s dánskou charitativní organizací.  

Cílem je pomoc s vystěhováním židovských dětí/mládeže do Palestiny.  

O prázdninách roku 1939 přijíždí do Verměřovic skupina asi 80 židovských dětí, 

kterým je kolem 14 či 15 let, a právě tady se připravují na svůj budoucí život 

v Palestině. Zuzana Ledererová (roz. Böhmová) vzpomíná na společné chvíle slovy: 

"Pro nás to byla taková škola v přírodě. Každý den jsme se naučili něco zajímavého. 

Pracovali jsme u sedláků ve Verměřovicích. A když bylo volno hráli jsme různé hry. 

Nedaleko je Orlice, měli jsme tam závody v plavání. Většinou jsme byli pohromadě 

s naším učitelským sborem, který vedl Egon Redlich. Celou akci organizoval pod 

hlavičkou Pomocného výboru pro židovskou mládež, děti nejdříve pobývaly 

v Dánsku, poté ve Skandinávii. Každopádně je Redlich zachránil před nacisty.  
 

Zdroj: https://www.geni.com/people/Egon-Gonda-Eugen-Redlich/6000000008392851061,  

 https://www.lidovky.cz/nazory/matyasova-turecko-v-orlickych-horach.A130306_100316_ln_nazory_tep 
  
Řešení z minulého čísla: Trénink paměti – hrábě, nůžky, kbelík, lopata, lopatka, květináč, skleník, 

rýč, holínky, strom, kolečko, rukavice, sekera, konev, tulipán … / FOTKA – Máchova ulice / 

SPOLU U TELEVIZE 1. Svátek matek, 2. Rudé karafiáty, 3.Václav Vydra a Jan Hrušínský, 4. 19 dětí  
Kontakt: Rodinné centrum Dětský svět z.s., B. Martinů 980, Lanškroun 

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

Dvacáté deváté číslo vydáno 14.5.2021, třicáté číslo týdeníku vyjde 21.5.2021. 

https://www.lidovky.cz/nazory/matyasova-turecko-v-orlickych-horach.A130306_100316_ln_nazory_tep


 

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 

MINULÝ TÝDEN SLAVILI SVÁTEK „LEDOVÍ MUŽI“. POKUSTE SE 

VZPOMENOU SI NA KVĚTNOVÉ PRANOSTIKY DLE NÁSLEDUJÍCÍHO 

POPISU: 

1. Když je v květnu chladno, úroda bude bohatá. 

____________________________________________________ 

2. Je-li březen suchý a květen mokrý, pole budou úrodná. 

____________________________________________________ 

3. Když jsou v květnu chladné a mlhavé večery, bude dostatek 

ovoce a sena. 

____________________________________________________ 

4. Dostatek vláhy v máji znamená dost trávy i obilí. 

____________________________________________________ 

5. Ten co pase ovce má mít stále mokrou hůl.  

____________________________________________________ 

6. Když v květnu prší, v červnu je sucho. 

____________________________________________________ 

7. Květnové bouřky nedělají škody. 

____________________________________________________ 

8. Z květnových bouřek se zemědělec raduje. 

____________________________________________________ 

Zdroj: Alzheimer poradna Vysočina 

 

 

 

 

 

Řešení z minulého čísla: Porce navíc – vřes, tis, dub, hloh, buk, smrk, rmen, kmín, smil, pýr, bez 

hrách, jilm, chmel, len, křen, mák pcháč, sléz…/lásku – vodu/škádlívá mívá, láska přenáší, hře 

lásce, protiklady, domě mě, vráně rovného, holky vdolky, očí mysli, jablko stromu 


