
(zdroj: Suchá, J.: Cvičte si svůj mozek 3, pracovní listy) 

POZNÁTE MÍSTO? 

Stratford nad Avonou, Othello, sonety  

Jednota bratrská, Naarden, škola hrou  

Kersko, sběrné suroviny, Oscar  

Nobelova cena, Žižkov, Maminka  

Příbor, psychoanalýza, Rakousko  

Nelahozeves, Slovanské tance, New York  

Teorie relativity, Nobelova cena, židovský původ  

Kuba, Stařec a moře, Nobelova cena  

Holandsko, slunečnice, ucho  

Brixen, epigramy, Král Lávra  

Národní obrození, tisícová bankovka, Matice česká  

Cimrman, Vratné lahve, Hodina zpěvu  

TRÉNINK PAMĚTI 
Podle indicií uvedených na každém řádku se pokuste určit, o jakou známou 

osobnost se jedná: 
 

NAPIŠTE NÁM 
Jaká byla písnička vašeho mládí? A máte ji 

spojenou s nějakou vzpomínkou? 
Využít můžete přiložený papír. Napsaný text 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 pondělí 30.11.2020 v 19:25 hod na ČT 2 vysílají pořad 

Mizející místa domova (opakování úterý 1.12.2020 ve 14:15 hod na ČT 2).  

Po jeho shlédnutí můžete odpovědět na následující otázky: 

1. Na jakém místě se scházeli poutníci? 

2. Jakou barvu pleti měly loretánské madony? 

3. Na jakou světovou stranu jsou orientovány výklenky kapliček? 

 

4. Kolik Kaplí zbylo z původních dvaceti? 

5. Jak se jmenuje kostel, který se nachází na poutní cestě? 
 

6. Co se nachází naproti loretě na Hájku? 

 

OKÉNKO ZAJÍMAVOSTÍ   PAMĚTNÍ KAMENY V OKOLÍ 
Lanškrounsko spravoval rod Lichtenštejnů od roku 1622, kdy jej odkoupil od Zdeslava 

Hrzána z Harasova. Jako připomínku vládnutí Jana II. z Lichtenštejna nám mohou 

posloužit kamenné památníky v okolí Lanškrouna. Památníky byly instalovány v roce  

1898 k připomínce 40letého panování knížete.  

V roce 1908 byly k některým kamenům doplněny  

tabulky připomínající 50. výročí vlády. Kameny byly 

rozmístěny na všech lichtenštejnských panstvích.  

V našem okolí můžeme památky stále nalézt v okolí 

lanškrounských rybníků, u damníkovské hájenky,  

v Sázavském údolí, na Rychnovském kopci,  

u Ostrova... a jsou krásnou vzpomínkou nejen  

na samotného knížete, ale i na obyvatele, kteří zde žili. Jan /Johann Maria 

Franz Placidus z Lichtenštejna se narodil v roce 1840 na zámku Lednice, panství se ujal 

jako 18letý mládenec. Jeho panování trvalo 70 let a 3 měsíce. Zemřel v roce 1929 na 

valtickém zámku.           Obrázek damníkovského kamenu převzat z http://www.jubilejnikameny.euweb.cz/ 

 

 Řešení z minulého čísla: Trénink paměti Karlštejn, Pernštejn, Zvíkov, Ratibořice, Slatiňany, 

Veltrusy, Valtice, Telč, Švihov, Bouzov, Častolovice, Kokořín, Křivoklát, Náchod, Orlík, Lány, 

Konopiště, Rožmberk, Svojanov, Rabí, Žleby, Sychrov, kozel. / MÍSTO: zámek / SPOLU U 

TELEVIZE 1.  Jan Adam 2. baroko 3. gondola 4. hudba a divadlo. 
 

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

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

Páté číslo vydáno 26.11.2020, šesté číslo týdeníku vyjde 3.12.2020. 



 

 

NAPIŠTE NÁM                          Jméno autora: 

prostor pro váš text 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsaný text 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. 


