
       

TRÉNINK PAMĚTI 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

NAPIŠTE NÁM 
Láska k jídlu, láska ke sportu, 

láska k hudbě, láska ke 
knihám. Která je ta vaše 

„osudová“ láska?  
Využít můžete přiložený linkovaný papír. Napsanou 
vzpomínku nám můžete poslat emailem, vhodit do 

schránky, nebo předat při roznosu dalšího čísla. 
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POZNÁTE 

ULICI 

V 

NAŠEM 

MĚSTĚ? 



                                                                                                         

 

SPOLU U TELEVIZE 
V neděli 9.5.2021 ve 12:00 hod na ČT 3 vysílají pořad Domácí štěstí. 

Po zhlédnutí můžete odpovědět na následující otázky: 

1. Jakému svátku se pořad věnuje? 

____________________________________________________ 

2. Jaké kytky dostávaly z počátku matky od svých potomků? 

____________________________________________________ 

3. Kteří dva známí herci se v pořadu objeví? 

____________________________________________________ 

4. Kolik dětí vychovala pěstounka Anna Furstová? 
____________________________________________________ 

OKÉNKO ZAJÍMAVOSTÍ                       STAVĚNÍ MÁJKY 

Na lanškrounském náměstí již stojí tradiční 

májka, kde se však tento zvyk vzal a co 

znázorňuje? 

Zvyk stavění májky pochází ze středověku, 

první postavení je doloženo z roku 1422, 

kdy si mladík postavením májky zasloužil 

ruku své vyvolené. V roce 1637 tuto tradici 

označila církev za nestydatou a chtěla ji 

zakázat, bez úspěchu, lidé ze své tradice 

neustoupili. 

Co však májka znamená? Podle jednoho názoru je to ztvárnění pohanského boha 

lesa. Většinou se považuje májka za symbol štěstí, lásky a plodnosti. Právě 

věneček pod korunou májky symbolizuje panenství, čistotu nezadaných dívek. 

Stavění májky mívalo své pravidla. Na výběr toho nejlepšího, nejrovnějšího 

stromu, často smrku, se vydávali mladí chlapci na prahu dospělosti v poslední 

dubnový den. Vybraný strom uřízli, odklestili a sloupali kůru. Děvčata ze vsi pak 

májku dozdobila věnečkem, pentlemi či květinami. Mnohde se ještě po vesnici 

stavěly další, menší májky před domy nezadaných dívek.  

Postavení májky byla společenská událost vesnice, kde se sešla omladina, ale i 

ostatní obyvatelé. První a poslední noc se májka hlídala, aby chlapci z vedlejší 

vesnice neukradli věnec či neuřezali ozdobenou špičku. Májka bývá postavena 

celý měsíc, její kácení bývalo také provázeno oslavami.  

                                                                                                               Autor fotografie: Kulturní centrum Lanškroun 

                                                                                             

 



  

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 
NAPIŠTE CO NEJVÍCE NÁZVŮ ROSTLIN, KTERÉ MAJÍ JEDNU SLABIKU: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

DOPLŇTE CITÁT: 

„Člověk potřebuje ________________ stejně jako květin ____________, aby 

vyrostl, zesílil a rozkvetl.“ 

 

DOPLŇTE PŘÍSLOVÍ: 

1. Co se _______________, to se rádo _______________. 

2. _____________ i hory _________________. 

3. Neštěstí ve __________, štěstí v _____________. 

4. ____________________ se přitahují. 

5. Co je v ______________, není pro ___________. 

6. Vrána k ___________ sedá, rovný __________ si hledá. 

7. Někdo rád ____________, jiný zase ______________. 

8. Sejde z ______________, sejde z _________________. 

9. ______________ nepadá daleko od _____________. 

10. Co jsi z úst _________________, ani párem koní ___________________. 

 Řešení z minulého čísla: TRÉNINK PAMĚTI – 1.Hliník, 2.stěrače, ostřikovače, 3.soudruzi, 

4.nezastavujeme, 5. jednou vyvez, 6. pane doktore, 7. a slibuji, co jsem slíbil, 8. Muška jenom 

zlatá! 9.nevyhrál, 10.na komín, 11.v bačkůrkách, 12.mrtvej muž, 13. v jakémkoli množství. / 

FOTKA – kašna na Nám. J. M. Marků / SPOLU U TELEVIZE 1. Peruc, 2.  lázních, 3.pod menhirem, 

4. Panenský Týnec, 5.Eliška Přemyslovna, 6.klíče  
Kontakt: Rodinné centrum Dětský svět z.s., B. Martinů 980, Lanškroun 

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

Dvacáté osmé číslo vydáno 7.5.2021, dvacáté deváté číslo týdeníku vyjde 14.5.2021. 


