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TRÉNINK PAMĚTI
K uvedeným filmům přiřaďte herce, který v něm ztvárnil jednu z hlavních rolí:

1. Na samotě u lesa
2. Zítra to roztočíme, drahoušku…!
3. Vrchní, prchni!
4. Hoří, má panenko!
5. Spalovač mrtvol
6. Obecná škola
7. U pokladny stál
8. Jáchyme, hoď ho do stroje!
10. Pane, vy jste vdova!

11. Je třeba zabít Sekala

12. Marečku, podejte mi pero!

A) Luděk Sobota
D) Iva Janžurová

13. Nesmrtelná teta

B) Jan Tříska
E) Jiří Sovák

G) Josef Šebánek
I) Jiřina Bohdalová

9. Všichni dobří rodáci

C) Josef Kemr
F) Josef Abrahám

H) Radoslav Brzobohatý
J) Miloš Kopecký

K) Vlasta Burian

K) Rudolf Hrušínský

L) Jiří Bartoška

dna žena
stojí předNÁM
obrazem a říká:
NAPIŠTE
„Nemám žádné sourozence, ale matka této ženy na obraze je dcera
Jaká práce v dětství byla vaše
mé matky.“ Kdo je na obraze?
nejoblíbenější a naopak?
Zdroj: MOZKOHRÁTKY S JANOU VEJSADOVU

Využít můžete přiložený linkovaný
papír. Napsanou vzpomínku nám
můžete poslat emailem, vhodit do
schránky, nebo předat při roznosu
dalšího čísla.

POZNÁTE MÍSTO V LANŠKROUNĚ?

SPOLU U TELEVIZE
V pátek 5.2.2021 ve 11:40 hod na ČT 2 vysílají pořad Gejzíry a elixíry.
Po zhlédnutí můžete odpovědět na otázky:
1. Podle čeho byl pojmenován první pramen? ________________
2. Kolik pramenů se v Mariánských Lázních přibližně nachází a kolik
z nich má jméno? ____________________________________
3. V čem spočívá základní léčba v Mariánských Lázních?
____________________________________________________
4. Jak se nazývá pramen, který v Mariánských lázních pomáhá
s dýchacími potížemi? ________________________________
ŽABÍ MOČÁL

OKÉNKO ZAJÍMAVOSTÍ

Kdekdo by si pod souslovím žabí močál představil přírodní zajímavost, tohle však není
zajímavost přírodní, ale spíš historická. Žabí močál, německy Krotenful, je název vodní
tvrze či hradu, který se nacházel jižně od Žichlínku.
O podobě a historické úloze Krotenfulu toho moc nevíme, je jisté, že byl zobrazen na
katastrálních mapách z počátku 19.století, kdy byly patrné jeho pozůstatky. První
zmínky o osadě a dvoru pocházejí z roku 1371. Petr Jelito daruje lanškrounskému
augustiniánskému klášteru osadu Cronvelt. O sedm let později je to již Kronvelt a odtud
je to již kousek (a pár desetiletí) k tomu, aby se název změnil na Krotenful.
Pravděpodobně se jednalo o dvoudílný vodní hrad, tvořený předhradím a vlastním
hradem. Na severozápadě byl hradní areál oddělen od okolí terénní vlnou a 10 m
širokým příkopem. Pak následovalo předhradí, další příkop a vlastní hrad na oválném
půdoryse. V okolí hradu byly bažiny.
Po skončení husitských válek se Krotenfulu usadila skupina “loupeživých rytířů”, kteří
mají na svědomí dobytí kláštera Koruna. V roce 1451 se vydal hrad dobýt tehdejší
majitel panství Zdeněk Kostka z Postupic, velitele hradu Trnávku nechal uvěznit na
Potštejně. Hrad byl zničen, zůstala pouze ves Krotenful.
Pozůstatky hradu byly německými obyvateli Žichlínku nazývány Starý hrad a zaneseny
do katastrální mapy v roce 1839. V roce 1842 byl budován nedaleký železniční násep a
pravděpodobně dodnes skrývá části zdiva tohoto hradu.
Zdroj: http://www.obec-zichlinek.cz/cz/historie

Řešení z minulého čísla: Trénink paměti – NOS 1x; Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva
roste. Na svatého Polykarpa plná sněhu každá škarpa. / FOTKA – Dům dětí a mládeže Damián,
Vančurova ulice/ SPOLU U TELEVIZE 1. 4-6, 2. ve skupině, 3.kojí je a ochraňují 4. lvice 5. kolem
soutoku cest (lví oázy)
Kontakt: Rodinné centrum Dětský svět z.s., B. Martinů 980, Lanškroun
Email: info@rclanskroun.cz, telefon 777 257 709
Čtrnácté číslo vydáno 28.1.2021, patnácté číslo týdeníku vyjde 4.2.2021.
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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.

