Soutěž První republika v Pardubicích
Jak se jmenovala oslava vzniku samostatného Československa?
a) Národní slavnost
b) Pohřeb starého Rakouska
c) Konec Rakouska
Již v roce 1915 byl zaveden přídělový systém na většinu životních potřeb. Dokdy tento systém
trval?
a) Do 28. října 1918
b) Do konce roku 1919
c) Do června 1921
Jak se jmenoval starosta města, který vzešel z prvních poválečných komunálních voleb?
a) František Vácha
b) Josef Prokop
c) Karel Winternitz

V květnu 1922 zakoupila jedna pražská firma rozestavěnou továrnu na obuv. O kterou firmu se
jednalo?
a) Explosia
b) Telegrafia
c) Panis

V roce 1923 byla dokončena stavba domu Charlotty Masarykové. K jakému účelu byla určena?
a) Jako domov pro seniory
b) Pro ligu proti tuberkulóze
c) Učiliště pro vzdělávání dívek

Kolikrát navštívil oficiálně jako prezident republiky Pardubice T. G. Masaryk?
a) Jednou
b) Dvakrát
c) Třikrát

Která budova byla první realizací arch. Ladislava Machoně v Pardubicích?
a) Budova pošty na třídě Míru
b) Obchodní dům Pasáž
c) Budova nové reálky
27. července 1930 postihl pardubický lihovar požár. Co tuto katastrofu způsobilo?
a) Úder blesku
b) Odhození nedopalku jednoho ze zaměstnanců
c) Technická závada
V únoru 1932 se konaly volby do obecního zastupitelstva. Zvolen byl také soudce Vojtěch
Vážný. Za jakou politickou stranu?
a) Československou agrární stranu
b) Komunistickou stranu Československa
c) Českou obec fašistickou
Při jaké příležitosti navštívil v roce 1936 Pardubice prezident Edvard Beneš?
a) Zahajoval zde zemědělskou výstavu
b) Zastavil se tu při cestě do Dolní Rovně za někdejším ministrem Františkem Udržalem
c) Navštívil velké vojenské cvičení, které probíhalo v okolí Pardubic

Pravidla soutěže:
Soutěž je vypsána do 26. února 2019. Slavnostní slosování s vyhlášením vítěže a předáním ceny proběhne
5. března 2019 ve spolupráci s Klubem přátel Pardubicka na výstavě.
Každý účastník se může soutěže účastnit pouze jednou – v případě vícenásobných odpovědí jednoho účastníka
bude každý duplicitní hlas tohoto účastníka ze soutěže vyřazen. Soutěžní formulář je k dispozici na pokladně
VČG v Zámku 3, ke stažení na webových stránkách galerie (http://www.vcg.cz/krehke-sny-modernity/) nebo na
facebookových stránkách (https://www.facebook.com/VychodoceskaGalerieVPardubicich/). Výherce bude
informován do 3 dnů po ukončení soutěže, aby se mohl účastnit předání ceny .

Jméno:.....................................................................
Příjmení:..................................................................
E-mail:......................................................................
Telefon:....................................................................
Věk:..........................................................................
Vyplněné soutěžní formuláře odevzdejte na pokladnách VČG, v KPP, nebo zašlete online na
novakova@vcg.cz, do předmětu uveďte heslo SOUTĚŽ.
Účastník se zavazuje vyplnit své osobní údaje za účelem slosování soutěže a uděluje tak souhlas ke zpracováním osobních
údajů, které se řídí novým Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Údaje budou po skončení soutěže
skartovány.

