
 

TRÉNINK PAMĚTI 

Římské číslice a jak na ně: 

Často na starých stavbách či památnících dohledáme letopočet zapsaný v 

římských číslicích. Soupis písmenek, skrývající číslo nám může občas dělat 

problém s rozluštěním, ale díky následující metodě to již pro vás nebude 

problém. Římské číslice známe pod následujícími hodnotami: 

I=1, V=5, X=10, L=50, C=100, D=500, M=1000. 

K zapamatování nám pomůže následující jednouchá věta: 

Ivan Vedl Xavera Lesní Cestou Do Města. 

Začáteční písmena každého slova nám vzestupně udávají číselnou hodnotu 

římských číslic. No není to báječné? 

Ke čtení zápisu letopočtu nám poté pomůže jednoduché pravidlo: 

Číslice zapisujeme od nejvyšších hodnot k nejnižším: MDL = 1550, LX = 60, 

CV = 105. Menší číslice před větší znamená odečet. 

Zkuste rozluštit následující zápisy čísel: 

VX, MMXX, MDCCCXVIII, CCCLXV, MMMDLLLXIX, DCLXXII, XCIV, 

  MMDVXXIII, CXXXV, MMDCCXXVIII,  CDXXXVI 

 

NAPIŠTE NÁM 
Pamatujete si, jak jste si hráli, když jste byli dětmi a vzpomínáte 

rádi na vaše hraní? 
Využít můžete přiložený linkovaný papír. Napsanou vzpomínku nám můžete poslat 

emailem, vhodit do schránky, nebo předat při roznosu dalšího čísla. 

Ze zaslaných vzpomínek vylosujeme tři výherce drobných cen. 
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SPOLU U TELEVIZE 
V úterý 17.11.2020 ve 12:00 hod na ČT 3 vysílají pořad Domácí štěstí 

– Historie i současnost Národního muzea v Praze. Po jeho shlédnutí 

můžete odpovědět na následující otázky: 

1. Jaký byl hlavní účel založení Národního muzea podle výzvy 

Josefa Jungmanna k českým vlastencům? 

 
 

2. Kde získalo muzeum exemplář slona? 

 

3. Jakých předmětů byla sběratelkou Emma Destinová? 

 

4. Co se nejvíc líbilo v muzeu Zdeňku Mahlerovi při jeho první 

návštěvě? 

 OKÉNKO ZAJÍMAVOSTÍ 
LANŠKROUNSKÁ BECHEROVKA 

Becherův likér je známý po téměř celém světě, ale 
chybělo málo a mohl místo něj dobývat slávu světových 
drinků lanškrounský LONDOR.  

Londor byl bylinný likér, který vyráběl ve své lékárně U milosrdného Samaritána lékárník 
Jan Polykarp Erxleben. Jak už název napovídá, exportoval likér do Londýna. Erxleben část 
svých lékárenských ingrediencí pěstoval ve své botanické zahradě.  J. P. Erxleben (1769–
1831) se do Lanškrouna dostal na pozvání Františka Jakoba  
Perníkáře, který chtěl po mladém a nadějném chemikovi radu,  
jak má zachránit zkažené víno. Nakonec se mladý Polykarp  
zamiloval do Perníkářovy dcery Anny a v Lanškrouně už zůstal.  
Kromě prosperující lékárny vybudoval i manufakturu  
na výrobu, bělení a potisk lněných látek.  
Část dochované lékárny je k vidění na Kuksu  
a v Městském muzeu v Žamberku.    Foto z pořadu České televize Toulavá kamera  

  
 

 
Řešení z minulého čísla: Trénink paměti – lev, beruška, komár, koza, sob, slepice, kapr, štika, 

orel, jelen. / SPOLU U TELEVIZE 1.  Vínek. 2. Velvary. 3. Řípský bazalt (kámen dobra a kámen zla. 

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

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

Třetí číslo vydáno 12.11.2020, čtvrté číslo týdeníku vyjde 19.11.2020. 



 

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. 


