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Osobnosti  
Lanškrounska

(v závorce návrh, co by se na jejich příkladu mohlo demonstrovat)

Albrechtice
● Wilhelm Maixner – poslanec (co dělá politik, jak by se měl chovat, jak by se chovat neměl...)
● Eligius Freudl – šlechtitel zemědělských plodin
● Emil Janisch – sedlák (zemědělství včera a dnes)
● Wenzel Knapek – stavitel místního kostela
● Rudolf Zimprich – uhlíř (uhlířské řemeslo)

Anenská Studánka
● Robert Klein – majitel Anenských lázní za první republiky (život lázeňských hostů, kurzy  
     lidové vysoké školy)
● Johann Kamaradek – učitel (škola na poč. 20. stol.)

Cotkytle
● Josef Kesselgruber – partyzán (kdo je partyzán)

Čenkovice
● Vilém Koblischke – majitel lnářského závodu (pěstování a zpracování lnu)
● Franz Langhammer – kněz (k čemu je dobrý farář, jaké vlastnosti musí mít farář...)

Damníkov
● Julius Roller – ministr spravedlnosti (co dělá právník, co dělá ministr, co člověk musí udělat,  
     aby v životě uspěl...)
● Richard Frodl – generál (životní osudy místních lidí ve 20. století, jak se z nepřátel stali spojenci, 
     k čemu jsou dobří vojáci...)
● Alois Dudek – farář (k čemu je dobrý farář; zachoval se popis slavnosti, kterou damníkovští 
    uspořádali na 30. výročí farářova působení v obci – dalo by se s tím nějak pracovat – jaký vztah  
    k němu lidé měli...)
● Karl Weinbrener – autor místního kostela (co dělá architekt, čím je jeho dílo významné)
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Dolní Čermná
● Ladislav Faltejsek – sochař (když dělal pomník B. Němcové v Červeném Kostelci, musel ho 

několikrát předělávat – mohlo by se to využít na ukázku toho, jak těžký je život umělce, že i mistr 
tesař se někdy utne...)

● Jindřich Štýrský – malíř (moderní malířství)
● Vincenc Junek – závodník

Helvíkov
● Adolf Krummer – generál

Horní Čermná
● Josef Lidumil Lešikar – politik, vystěhovalec do USA (proč lidé odsud do Ameriky chodili, jaké 

problémy museli řešit...)
● Vilém Hartwig – zakladatel sirotčince (život bez rodičů)
● Leopold Fiala – organizátor poutí z Mariánské hory (poutě včera a dnes, historie poutního místa)
● Franz Tschepen – sedlák (nástrahy života na venkově včera a dnes)

Horní Heřmanice
● Josef Boháč – malíř

Třešňovec
● Johann Richter – majitel strojírny ve Třešňovci, výrobce zemědělských strojů (k čemu se co  

v zemědělství používá, čím se liší staré stroje od současných...)
● Johann Peichl – zakládající člen družstevní záložny v Dolním Třešňovci (Kdo šetří, má za tři.)
● Karl Jahna – řezbář a dobrovolný hasič
● Franz Fiebiger – malíř

Jakubovice
● Emil Domesle – lanškrounský stavitel

Krasíkov
● Gustav Tauschinsky – malíř

Květná
● Josef Linhart – kněz (k čemu je dobrý farář; byl to syn rychtáře – kdo je to rychtář)
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Lanškroun
● Jan Marek Marci; Michael Weisse; Friedrich Piffl; Otto Piffl; Moritz Pam; Emil Lehmann; 

Dorothea Erxlebenová; Jan z Opavy; Andreas Seifert; Bohumil Modrý;

Lubník
● Franz Schwab – sedlák (k čemu se co v zemědělství používá, čím se liší staré stroje  

od současných...)
● Jakub Franz – kovář, zakladatel poutního místa v Rychnově (poutě včera a dnes, historie 

poutního místa)

Luková
● Oldřich Pácl – řídící učitel
● Rudolf Pfeifer – majitel cihelny v Lukové (jak se vyrábí cihly)
● Heinrich Arzt – sedlák, poslanec, člen různých spolků a družstev (co dělá politik, jak může 

prospět své obci, proč je lepší táhnout za jeden provaz...)

Ostrov
● Franz Kapaun – kapelník (jaká hudba a jakým způsobem se poslouchala dříve a nyní, co  

pro člověka hudba znamená...)

Petrovice
● Adam Blíživský – rytíř (čím se život rytíře liší od života obyčejného člověka)
● Alois Stanislav Novák – kněz a spisovatel (ukázky jeho divadelních her)

Rudoltice
● Franz Schüch – polní podmaršál (k čemu jsou dobří vojáci; byl to syn rychtáře – kdo je to rychtář)
● Josef Hardtmuth – autor místního kostela (co dělá architekt, čím je jeho dílo významné)
● Domenico Martinelli – autor Nového Zámku (co dělá architekt, čím je jeho dílo významné)
● Johann Knapek – předseda skladovacího družstva v Lanškrouně (proč je lepší táhnout  

za jeden provaz...)

Rýdrovice
● Franz Josef Rieder – vrchnostenský správce, po němž se obec jmenuje

Sázava
● Christian Erxleben – zakladatel místní plátenické továrny (jak se vyrábí textil)
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Strážná
● František Reichl – s ním spojeno prosazení stavby rozhledny Lázek (rodák z Písařova  

a úředník v Zábřehu, podle něj pojmenována kamenná Reichlova chata)

Tatenice
● Ladislav Velen ze Žerotína – zakladatel místního zámku

● Juda Tadeáš Supper – vymaloval místní kostel (složitosti tvorby nástěnné malby, ikonografie 
maleb...)

Trpík
● Bernard Antl – ředitel terciářů ve Vídni (co dělá mnich)

● Terezie Röβlerová – selka, která prožila úspěšný život i přes řadu tragédií (nástrahy života  
na venkově včera a dnes)

Valteřice
● Leopold Bien – kněz, zakladatel místního kostela

Výprachtice
● Jindřich Praveček – skladatel

● Jaroslav Chládek – legionář

● Josef Hrabáček – mlynář, partyzán (kdo je partyzán)

● Josef Kacálek – kněz (k čemu je dobrý farář, jaké vlastnosti musí mít farář...)

Žichlínek
● Hermann Koblischke – učitel

● Wenzel Bernard Appel – probošt v Reichersbergu (co dělá mnich)

● Guido Kratschmer – desetibojař


