
     POZNÁTE MÍSTO V LANŠKROUNĚ? 

TRÉNINK PAMĚTI 

Zkuste odhalit evropská hlavní města a připište stát, ve kterém leží: 

SOPEJK  _______________  VEJKY  _____________ 

DEVÍŇ  _______________  HLSOTMKOC _____________ 

ÍMŘ   _______________  LOSO  _____________ 

SVALABRIAT _______________  BOLIANS  _____________ 

NERB  _______________  ŇODKA  _____________ 

SMINK  _______________  HYTÉNA  _____________ 

ŠAVARAV  _______________  ATRIAN  _____________ 

LISUVIN  _______________  LERNÍB  _____________ 

HYKILENS  _______________  HAPAR  _____________ 

ARIG  _______________     Zdroj: FC PAMĚTÁŘ 

. 

 NAPIŠTE NÁM 
Jak na Nový rok, tak po celý rok. Jak 

probíhal váš 1. leden 2021? A jestlipak 

jste si dali nějaké předsevzetí? 
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 neděli 3.1.2021 v 9:35 hod na ČT 2, nebo v úterý 5.1.2021 ve 9:55 

hod na ČT 2 vysílají pořad Habsburkové – Pád orlů. Po jeho zhlédnutí 

můžete odpovědět na následující otázky: 

1. V kterých lázních a v kterém roce se sešel císař František Josef I. 

s anglickým králem Edwardem VII.? 
 

2. Jak se jmenoval český řidič Františka Ferdinanda d´Este 

v Sarajevu? 

3. K čemu slouží v současné době zámek Swarzau, kde se ženil 

Karel I.? 

4. V kterém roce se mohla císařovna Zita vrátit z azylu do 

Rakouska? 

OKÉNKO ZAJÍMAVOSTÍ   PŘÍCHOD NOVÉHO ROKU 

Oslavy příchodu nového roku patří pravděpodobně mezi 
nejstarší svátky, které lidstvo vůbec kdy oslavovalo. Zřejmě jako 
první oslavovali nový rok čtyři tisíce let před naším letopočtem 
v Babylónu. Veselení starých Babylóňanů nemělo však vůbec nic 
společného s naší představou nového roku. 

Počátek nového roku byl stanoven na první úplněk po prvním jarním dnu. Při této 
příležitosti plesalo a jásalo po dobu jedenácti dnů, přičemž na každý den připadal zcela 
speciální způsob slavení, takže naše praxe s několikahodinovou noční zábavou působí ve 
srovnání se starověkými oslavami poněkud vybledle. 

Zdroj: Jak se slaví Nový rok ve světě - Aktuálně.cz (aktualne.cz) 

 

 

 

Řešení z minulého čísla: Trénink paměti – 1. (KOLEDY) píšťalku, Kristus Pán, nastal, Štěpáne, 

svatá noc, neviňátko, valaši, poslouchejte 2. (SLOVA SOUVISEJÍCÍ S VÁNOCEMI) pohoda, dárky, 

ježíšek, cukroví, stromeček, rodina, kapr, smažení, ryba, prskavka, jmenovky, mašle, úsměv, dar 

3. (OBRÁZKOVÉ KOLEDY) Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas; Půjdem spolu do betléma; 

Tichá noc; Štěstí zdraví, pokoj svatý 4. (TEXT Z KNIHY) Ježíšek, noci, Betléma, městem, hvězdy, 

ústa, poutníky, prvorozeného, jeskyně, chlévě, nebe, země, zázrak, Maria/ FOTKA Kostel 

svatého Václava na Jiráskově náměstí / SPOLU U TELEVIZE (SOUKORMÁ MUZEA) 1.  Karlštejn 2. 

18. 3. cukr, vosk, chléb;  (KOMEDIE NENÍ LEGRACE) 1. Ostře sledované vlaky 1968 2. Miloš 

Forman. 

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

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

Desáté číslo vydáno 31.12.2020, jedenácté číslo týdeníku vyjde 7.1.2021. 

https://zpravy.aktualne.cz/jak-se-slavi-novy-rok-ve-svete/r~i:article:40820/


 

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. 


