
            POZNÁTE MÍSTO V NAŠEM MĚSTĚ?                                                                                 

TRÉNINK PAMĚTI 
V jednotlivých přesmyčkách jsou ukryta jména, která slaví svátek v březnu. 

Přijdete na to, která to jsou a seřadíte je podle abecedy? 

SORAJLAV ____________ DATYLMA ____________ 

AKŽENA  ____________  REBHERT ____________ 

LIMAK  ____________ MITSILVAL ____________ 

RECLAMA ____________  DUDERA  ____________ 

ZAKRÍMI  ____________  FOJES  ____________  

VALROMIS ____________  HOSLABLAV ____________ 

RALEBIGA ____________ ANALTĚVS ____________ 

TAŠINKRAF ____________ KERAD  ____________ 

BORTER  ____________ DAXELRANA ____________ 

DĚLANA  ____________  LOFDUR  ____________ 

NŮREŽA  ____________ TROŠNA  ____________ 
INSPIROVÁNO: PAMĚŤÁŘ 

NAPIŠTE NÁM 
Vzpomínáte si na svoje první kolo 

a na cesty, kam jste na něm 
jezdili?  

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

při roznosu dalšího čísla. 
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SPOLU U TELEVIZE 
Ve pátek 5.3.2021 ve 16:05 hod na ČT 2 vysílají pořad Hranice v srdci 

– Tajemné Karpaty. Po zhlédnutí můžete odpovědět na následující 

otázky: 

1. Kolik lip bylo vysázeno ve Starém Hrozenkově u 

dvouramenného cyrilometodějského kříže? ________________ 

2. Komu byl podle legendy vystavěn hrad Beckov? 

____________________________________________________ 

3. Z čeho se dřív vyráběl kopančárský kroj? 

____________________________________________________ 

4. Podle čeho vznikl název Kopanice?  

____________________________________________________ 

CHÂTEAU DE LANDSKRON       OKÉNKO ZAJÍMAVOSTÍ 

Vydejme se spolu za další “korunou země”, která leží na 
východ Francie, poblíž hranice se Švýcarskem.  
I tentokrát se jedná o zříceninu hradu, nacházející 
se poblíž obce Leymen v Alsasku.  
Hrad byl postaven před rokem 1297 na strategickém 
místě poblíž jednoho ramene řeky Rýn. Měl několik 
vlastníků, například Habsburky, kteří jej museli  

po třicetileté válce předat francouzskému králi. Významně se do dějin hradu zapsal 
Sébastien de Reichenstein, lord z Bailiwicku, který se zasloužil o přestavbu hradu. Sloužil 
jako sídlo vojenské posádky nebo v 90. letech 16. století (před francouzskou revolucí) jako 
vězení politických vězňů. Z té doby také pochází pověst o vězni z Landskrone.  
Hrad byl zničen v roce 1813 rakouskými a bavorskými vojsky bojujícími 
s Napoleonem Bonaparte. Château de Landskron je od roku 1923 zapsáno francouzským 
ministerstvem kultury jako historická památka.  
Od roku 1984 patří hrad Asociaci pro ochranu hradu Landskron (Association pour 
la Sauvegarde du Château de Landskron), která nadále hrad zvelebuje a pořádá zde 
rozličné kulturní akce.             Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Landskron  

fotografie z https://www.visit.alsace/en/252003360-landskron-castle/  
 

Řešení z minulého čísla: Trénink paměti –1. D,G,O,V; 2. A,L,P,U; 3. E,K,N,W; 4. F,J,Q,T; 5. 

B,G,M,S; 6. C.I.R.X / FOTKA – portál radnice / SPOLU U TELEVIZE 1. ne, 2. Staroměstská 

vodárenská věž, 3.Člověk, co rozehříval zamrzlé vodovodní potrubí. 4. zamáváním praporem a 

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

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

Osmnácté číslo vydáno 25.2.2021, devatenácté číslo týdeníku vyjde 4.3.2021. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Landskron
https://www.visit.alsace/en/252003360-landskron-castle/


 

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. 



MALÁ PORCE NAVÍC 

TRÉNINK PAMĚTI 
Doplňte názvy televizních pořadů věnujících se kutilství, zahradničení, bydlení 

a stavbě: 

AKCE NOVÝ  ____________________ 

BYDLENÍ JE  ____________________ 

CO NAŠE BABIČKY UMĚLY A MY  ____________________ 

HOBBY   ____________________ 

HODINOVÝ  ____________________ 

CHALUPA  ____________________ 

JAK SE STAVÍ  ____________________ 

LIBOVKY  ____________________ 

RADY PTÁKA  ____________________ 

RECEPTÁŘ  ____________________ 

VÁŠ PRIMA  ____________________ 

VYCHYTÁVKY  ____________________ 

Řešení PORCE NAVÍC z minulého čísla: Jan Václav Bärnkopp, Jindřich Praveček, Vincenc Pernikář, 

Michael Weisse, Petr Jelito, Bohumil Modrý, Josef Benoni, Josef Niederle, Karel Langer, Jan 

Marek Marci, Christian Polykarp Erxleben 

TRÉNINK PAMĚTI 
Vyhledejte všechny čísla 876: 

4237246788768452121396887676513548875123548808763211021

8791205887645105648766120546547684548766987203564586876

1326798461897584876251387987487653618765674987965431248

7876651454876987612138987510287636789987487656187623687

8945612302318798766451132437978948761201347269874103876

6749841032387674651208763549879876120876236486415287667 


