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TRÉNINK PAMĚTI
Hledejte synonyma, tedy slova, která mají vzájemně stejný nebo podobný
význam. Přiřaďte ke slovům z prvního sloupce vždy správné synonymum
z druhého sloupce:

1. lidový zvyk
2. bezúspěšně
3. týkající se obce
4. chamtivý
5. uvážlivý
6. nekonkrétní
7. intelektuální
8. náhodně
9. obrazný
10.
obvyklý

A) obecný
B) rozumný
C) obyčej
D) metaforický
E) marně
F) běžný
G) mimoděk
H) rozumový
CH) lakomý
I) obecní

Co nejrychleji odpovězte na otázku:

Jedna žena stojí před obrazem a říká:
„Nemám žádné sourozence, ale matka této ženy na obraze je dcera
mé matky.“ Kdo je na obraze?
Zdroj: MOZKOHRÁTKY S JANOU VEJSADOVU
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Co vás vždycky rozesměje?
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.

POZNÁTE MÍSTO V LANŠKROUNĚ?

SPOLU U TELEVIZE
Ve středu 20.1.2021 ve 12:35 hod na ČT 2 vysílají pořad Klenoty naší
krajiny – Šumava. Po zhlédnutí můžete odpovědět na otázky:
1. Kolik památných stromů roste na Šumavě?
2. Kterému kopci se na Šumavě přezdívá „prsa matky Boží“?
3. Jak se nazývá celá Šumava i se svou německou částí?
4. Jak se jmenuje vyhlídka a jak hrad, ze kterých je vidět celé
Lipno?
KLÁŠTER
KORUNA
ZAJÍMAVOSTÍ
5. Jak se
říká drobným domům, kteréOKÉNKO
ve městě Bruggy
stavěli
Pozůstatky
kláštera
bohatí
pro Koruna,
chudé?správným názvem Koruna Mariina (Corona sanctae Mariae),
leží nedaleko Krasíkova. Z kláštera zbyla pouze část kostela, která nenapovídá tomu,
jak významný klášter byl. Klášter vznikl již v druhé polovině 13.století (o 100 let dříve než
klášter lanškrounský) a obýval ho řád augustiniánů – eremitů. Bylo to v období kolonizace
této oblasti a klášter zvyšoval prestiž panství. Poloha kláštera byla na ostrohu nad
Moravskou Sázavou, která klášter chránila. Pouze na západní straně bylo třeba udělat
opevnění. Celkovou podobu kláštera však neznáme.
Podle vlastivědné sborníku Lanškrounsko z roku 2007 sloužil klášter na přelomu
14. a 15.století jako vězení pro provinilé augustiniány. Za doby husitských válek byl klášter
opuštěn. Lanškrounský kronikář Vincent Pernikář popisuje, jak byl v roce 1437 zavražděn
mnich Šimon loupežníky, kteří se zdržovali na hradě Krotenfulu u Žichlínka. Není jasné, zda
se eremité na krátký čas vrátili, ale z pramenů lze dohledat jejich soudní pře s novými
majiteli panství. V 80. letech 15. století proběhly stavební úpravy kláštera. Ukončení
činnosti eremitů se datuje do roku 1544, kdy byl tehdejší převor povolán do Brna a s ním
odešlo i několik mnichů. Z rozsáhlého území zůstal augustiniánům pouze Krasíkov, ostatní
majetky převzali majitelé moravskotřebovského panství. Několikrát se jednalo o obnově
kláštera, ale neúspěšně.
Klášterní zvon zdobí krasíkovskou kostelní věž, gotická soška Madony je umístěna v
jevíčském kostele Nanebevzetí Panny Marie. Torzo klášterního kostela je jednou z mála
památek gotické architektury v širším okolí Lanškrouna.
Zdroj: Lanškrounsko: vlastivědný sborník Městského muzea v Lanškrouně, 2007

Řešení z minulého čísla: Trénink paměti – tentokrát bez řešení/ FOTKA rozhledna Hláska/ SPOLU
U TELEVIZE 1. 40 km, 2. sexuálního kance, 3.léčebná kúra, kořalka a zmrzlina 4. boží domy
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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.

