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Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo naší obce Vám přeje
pohodové vánoční svátky
a do nového roku hlavně hodně zdravíčka
Vám i Vašim blízkým ...

zprávy
OÚ Lukavice
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů nebudeme v roce 2018 navyšovat (tj. 500 Kč/poplatník
a úlevy od poplatku dle platné vyhlášky). Poplatek za odvoz komunálního odpadu je stanoven do 30. 4. 2018. Termíny svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu budou
31. 3. 2018 a 29. 9. 2018. Bioodpad, který nebudete doma
kompostovat, bude ukládán do velkoobjemových kontejnerů
a následně odvezen do kompostárny. Do velkoobjemových
kontejnerů na bioodpad patří kompostovatelný odpad z údržby zeleně - posečená tráva, listí, dřevní štěpka, odpady ze
záhonů, spadané ovoce, hlína z květináčů a piliny. Do kontejnerů na bioodpad rozhodně nepatří směsný komunální odpad,
plastové kelímky, sáčky a jakékoliv obaly, autodíly, stavební
materiály, textilie, kůže, vlna, dřevo, pařezy, větve (mimo
štěpky), uhynulá zvířata a živočišný odpad a jiné biologicky

Vážení spoluobčané,
opět se přiblížil konec roku a s ním také přicházejí
vánoční svátky, ten krásný čas rodinných setkání, radostí
z dárečků, čas porozumění, slibů a předsevzetí. Přeji Vám
hodně pohody a klidu a do nového roku 2018 hodně zdraví,
štěstí, spokojenosti a úspěchů v osobním i profesním životě.
Miloslav Stehno, starosta
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nerozložitelné odpady. Pro domácí kompostování nabízíme
zdarma domácí kompostéry o objemu 900 litrů. Ve sběrné
ohradě v Lukavici je umístěn kontejner na sběr odloženého
jedlého oleje a tuku výhradně rostlinného původu z domácností. Přepálené oleje a tuky výhradně rostlinného původu je
třeba přinést v uzavřených PET lahvích. Sběrem tohoto odpadu významně pomáháte životnímu prostředí.
Miloslav Stehno, starosta

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lukavice konaného dne 19. 10. 2017
v Lukavici
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Příspěvek SDH Výsonín ve výši 30277,-Kč na opravu hasičského stroje PS 19
2. Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene
mezi Obcí Lukavice a Michal a Andrea Truncovi. Prodej
p.p.925/6 v k.ú.Lukavice o výměře 8m² za cenu 150,-Kč/
m²
3. Záměr prodat z majetku obce st.p.65 a pozemkové parcely 541, 542, 543 v k.ú.Vížky
4. Darovací smlouvu pro oblastní charitu Pardubice o dotaci
na provoz a rozvoj sociálních služeb ve výši 9000,-Kč
5. Rozpočtové opatření č. 3

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lukavice
konaného dne 6. 12. 2017 ve Vížkách
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje od 10. 12. 2017 do 8. 12. 2018 a
úhradě nákladů s tím spojených
2. Žádost SDH Lukavice o změnu čerpání rozpočtu v roce
2017
3. Rozhodnutí č. 17678-0073/2017-7 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2017 od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na zabezpečení mateřských škol a základních škol
4. Dodatek č.4 ke smlouvě č. 0 – 25/2011 na zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu
5. Inventarizační komisi
6. Rozpočtové opatření č. 4

Základní a mateřská
škola Lukavice
Ze školních lavic
Vážení a milí čtenáři,
čas roku 2017 se pomalu naplňuje. Je polovina prosince a do konce roku zbývá už jen pár dní. A vás určitě zajímá,
co jsme prožili ve škole a ve školce.
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Před podzimními prázdninami, v úterý 24. října, jsme
se sešli ve třetí třídě, abychom předvedli svým rodičům, prarodičům, spolužákům a dalším zájemcům své umění krásného přednesu. Přednášené básně si děti samy vybraly. Každý
z přednášejících sklidil potlesk publika. A jak dopadlo hodnocení přednášejících z jednotlivých ročníků? V prvním ročníku
byli porotou oceněni Lukáš Mrázek, Kristýna Dušánková a
Kristýna Sokolová, z druhého ročníku se v čele umístili Viktorie Urválková, Aneta Dědková, Jan Crkal. Ze třeťáků byli
nejúspěšnější Michaela Pecková, Tereza Michková a Barbora
Beňová, ze žáků čtvrtého ročníku jsme ocenili přednes Lukáše Makeše, Martina Peška a Veroniky Buriánové. Mezi páťáky byli nejúspěšnější Klára Zavoralová, Tereza Hospodková
a Adam Zíta. Každý oceněný žák obdržel diplom a drobnou
odměnu z prostředků Klubu rodičů.
Připomněli jsme si také Halloween. Vyzdobili jsme
školu, na plot připevnili dýně, černé kočky a netopýry. Do
školy jsme si přinesli kostýmy a pak už začaly naše anglické
hry a hříčky, říkadla a soutěže.
V pondělí 13. listopadu jsme v Lavici pro hosty přivítali Ilonu Čejkovou a Renatu Štěpánkovou, policejní preventistku. Společně jsme se zamýšleli nad svým jednáním
v silničním provozu, ale i nad svou bezpečností. Dozvěděli
jsme se něco víc o úloze policie a jejím vybavení.
V úterý 5. prosince navštívili naše třídy Mikuláš, anděl a čerti. Všem žákům přinesli balíček sladkostí. Mikuláš
s andělem a čerty se poté vypravil za dětmi do mateřské školy.
6. a 7. prosince se školní Ekotým vypravil do Střediska
ekologické výchovy v Oucmanicích. Předvánoční čas jsme
vyplnili výrobou svíček, zaděláváním a pečením vánoček a
výrobou drobných dárků z vlny. Prohlédli jsme si celé ekocentrum, seznámili s jeho provozem. Obdivovali jsme koře-

novou čističku, fotovoltaickou elektrárnu na střeše budovy,
tepelné čerpadlo. Samozřejmostí je pečlivé třídění odpadů.
Vánočky zadělávaly děti v týmech. Roztopili jsme venkovní
pec a pak se vánočky pekly v této venkovní peci. Pro děti to
bylo něco naprosto nového. Po obědě jsme všechny vánočky
snědli. Byly vynikající.
Paní učitelky v mateřské škole připravily pro děti a
rodiče lampionový průvod spojený s uspáváním broučků.
V adventním čase se uskutečnila dílna, kde za pomoci rodičů
vzniklo mnoho krásných výrobků. Třešničkou na dortu bylo
vánoční zpívání koled a čertovská diskotéka.
Jen pár dní nám zbývá do Vánoc. Ještě nás čekají vánoční slavnosti ve škole, zpívání u rozsvíceného stromku
ve Svídnici a v Lukavici, dílna s floristkou a pak už budou
Vánoce.
Konec roku je vždy příležitost k tomu, aby se člověk
zamyslel nad životem, aby si uvědomil, kde je jeho místo,
kam patří, kde má svoje kořeny a také aby bilancoval, co mu
rok přinesl, co druhým dávat, co od nového roku může očekávat.
Naše poděkování patří MŠMT za podporu našeho
grantového projektu Bezpečná školka v Lukavici, který byl
schválen a finančně podpořen částkou 80 000 Kč. Během vánočních prázdnin se bude zabezpečovací zařízení v MŠ instalovat. Obecní úřad v Lukavici přispěl částkou 70 000 Kč jako
spoluúčast na celé akci. Všem zastupitelům děkujeme za to,
že bezpečnost dětí v mateřské škole, bezpečnost v naší obci
chápou zastupitelé jako prioritu.
Pardubický kraj nám schválil a finančně podpořil dva
grantové projekty – Expedice Orlice 2017 a Expedice Šumava 2017. Poděkování patří i Pardubickému kraji, protože bez
jeho finanční pomoci bychom tyto akce nemohli realizovat.
Děkujeme odboru životního prostředí a zemědělství, RNDr.
Vladimíru Vránovi, za dlouholetou podporu našich ekologických aktivit a projektů.
Další projekt, který škola připravila, se jmenuje
KLUBKO a žádáme z evropských fondů téměř 2 500 000
Kč. Zatím nemáme k dispozici žádné rozhodnutí.
Realizujeme projekt Naše škola v celkové hodnotě
640 080 Kč. V rámci tohoto projektu rozvíjíme osobnosti učitelek MŠ, učitelů ZŠ, spolupracujeme s chrudimskou školou,
kam se 14. prosince vypravíme na sdílení zkušeností v rámci
přestupu našich žáků na II. stupeň této školy.

žákovských slohových prací. Otevřít sešit znamená číst mnoho zapomenutých příběhů, zážitků, vyprávění, postřehů a
byla by škoda, abychom se o ně s našimi spoluobčany a čtenáři nepodělili. Dnes přinášíme příběh, který napsal Šimon
Zíta.
Strašidlo
Každá vesnice, každé město, každý hrad má nějakou
svou pověst o strašidlech. Na hradu straší bílá paní, o půlnoci se ozývá vrzání, skřípání, za dveřmi jsou slyšet blížící se
kroky bezhlavého rytíře. Na vesnicích straší vodník v rybníce
nebo čert u skal v lese.
V naší vesnici straší podivuhodné strašidlo. Nevím
vlastně, jestli strašívá u sousedů, ale u nás, u nás určitě.
A povím vám, odkud se vzalo. Dne 4. července 1944 se na
nebi objevila stíhačka Focke-Wulf, kterou pilotoval mladý
německý poddůstojník Herbert Blumhardt. Při cvičném letu
prováděl hlouposti, podlétával elektrické dráty, až o ně zachytil a spadl na zem. Bum a je po pilotovi.
Od těch dob jeho duše bloudí po okolí, a protože náš
dům vyrostl nedaleko nehody, chodí teď na návštěvy k nám
domů.

TJ SOKOL
Lukavice
ROZVRH CVIČEBNÍCH HODIN 2017/2018
T. J. Sokol Lukavice
Pondělí:
16:45 – 18:00 cvičení pro děti (4 - 7 let)
Renata Blažková, Pavla Pokrývková
Součástí cvičení bude v letošním roce nácvik sletové
skladby s názvem NOTY.
19:15 - 20:15 aerobik dance s posilovací částí, poslední
týden v měsíci step
Jana Moravcová, Olga Hejduková
Úterý:
18:00 – 19:30 stolní tenis
Vlasta Pilař

Děkuji všem dětem, rodičům, žákům školy a občanům
naší obce za přízeň v tomto roce, všem svým spolupracovníkům za práci, kterou vykonali. Děkuji panu starostovi Miloslavu Stehnovi a všem zastupitelům za pomoc a spolupráci
po celý rok 2017. Všem přeji v novém roce pevné zdraví,
mnoho štěstí, lásky, pohody, porozumění a tolerance. Přeji
šťastný nový rok 2018.
Mgr. Bc. Jaroslava Tenkrátová
ředitelka

Středa:
16:30 - 17:30 mladší žáci všestrannost (5 - 12 let)
Petra Groulíková, Světlana Pilařová
17:30 - 18:15 sletová skladba Cirkus
Světlana Pilařová, Petra Groulíková
18:15 - 19:15 cvičení žen SM systém MUDr. Smíšek
Světlana Pilařová

Ze školních sešitů
Naše Základní škola v Lukavici má více než stoletou
historii. I dnes vzniká ve školních sešitech spousta krásných
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Pátek:
18:00 - 19:30 stolní tenis
Vlasta Pilař

Vzhledem k mateřským a pracovním povinnostem,
odstěhování se některých hráčů či hráček z Lukavice, se náš
počet snížil, proto bychom příští rok rádi přivítali nové přiznivce volejbalu…., přijďte si zahrát a pobavit se…… těšíme
se na Vás
Přejeme krásné vánoční svátky a do nového roku vše
nejlepší, hlavně hodně zdraví Vám i Vašim rodinám.
Vážení spoluobčané, chtěl bych vám připomenout a
zároveň pozvat do našich řad na cvičení v místní tělocvičně
podle shora uvedeného rozvrhu. Dále bych vám chtěl připomenout, že letos začal nácvik na XVI. všesokolský slet, kterého se naše jednota pravidelně už od roku 1948 zúčastňuje.
V Lukavici budeme nacvičovat tři skladby – první se jmenuje
NOTY a je určena pro předškolní žactvo a u nás ho povedou
cvičitelky Blažková a Pokrývková. Bude vždy v pondělí.
Druhou skladbu, která se již pod vedením cvičitelek
Pilařové a Groulíkové, nacvičuje je skladba CIRKUS, která
je určena pro starší žactvo. Přestože nácvik už začal, můžou
se děti stále přihlásit u cvičitelek, nebo prostě přijít ve středu
v 17. 30 hodin k místní tělocvičně.
Třetí skladbu, kterou naše jednota nacvičuje, je skladba Borci, která je určena pro muže. Ale protože nás nacvičuje
málo a i proto, že v Lukavici ženy nenacvičují, mohou se na
nácvik přihlásit i ony, jako to je i v jiných jednotách. Nácvik
by se v případě zájmu konal v pátek od 17 hodin, nebo podle
domluvy.
		
		

za TJ Sokol a volejbalovou partu Andrea Rohlíková

Srdečně vás zveme na

Dětský karneval
který se koná 25. 3. 2018
v restauraci Na Křižovatce v Lukavici
TJ SOKOL Lukavice

NA VÁS VŠECHNY SE TĚŠÍ CVIČITELÉ
T.J. SOKOL LUKAVICE.

POZVÁNKA
Vážení spoluobčané,
i v letošním roce se konala od června do října volejbalová setkání, každý čtvrtek v naší zámecké zahradě. I přes
nepřízeň počasí jsme se sešli 16. září v Bítovanech, kde jsme
uspořádali přátelské porovnání sil…
Kátě Bláhové děkujeme za přízeň, kterou nám po celou
volejbalovou sezónu projevovala. Mrzelo nás, že vzhledem
k počasí se nezúčastnila volejbalového klání v Bítovanech.
Zároveň děkujeme starostovi TJ Sokol Vlastovi Pilařovi za
zakoupení nové volejbalové sítě.

SDH Lukavice Vás srdečně zve na výroční valnou hromadu,
která se koná dne 13.1.2018 od 17:00 hod.
v restauraci Na Křižovatce v Lukavici. Účast v uniformách.
Přejeme Vám krásné prožití svátků vánočních a mnoho
zdraví v roce 2018.

Sbor dobrovolných
hasičů Lukavice
Vážení bratři a sestry, vážení občané,
Výroční valná hromada SDH Lukavice se uskuteční
dne 13. ledna 2018 od 17:00 hod. v restauraci Na Křižovatce.
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Výbor SDH zve všechny své členy na toto zasedání,
bude se zde hodnotit uplynulý rok 2017 a stanovovat plán
činností na rok 2018.

První akcí roku 2018 je tradiční hasičský ples, který
se uskuteční 17. 2. 2018 taktéž v restauraci Na Křižovatce.
K tanci a poslechu hraje jako již tradičně kapela Chorus.

Závěrem bych chtěla poděkovat dětem za skvělé výsledky za celou sezónu a instruktorům za skvělou spolupráci.
Vážení spoluobčané, za mladé hasiče Vám všem přejeme krásné a klidné vánoční svátky a do nového roku pevné
zdraví, štěstí a vykročte s úsměvem.

Výbor SDH Lukavice přeje všem občanům a svým
členům krásné a klidné prožití svátků vánočních, hodně štěstí
a zdraví do nového roku.

Za mladé hasiče Vlasta Zástěrová

				
				

Velitel SDH Lukavice

				

Jiří Horský

Dobrý den vážení čtenáři zpravodaje,
tři měsíce utekly jako nic, a tak bych Vás chtěla seznámit s tím, co se za tuto dobu událo.
1.10. jsme se zúčastnili běhu na 60 m v Hlinsku, kde
děti soutěžily jak v kategorii mladší, tak i starší.
15.10. se konala naše poslední letošní soutěž, kterou
byl závod požární všestrannosti v Bojanově. Tato soutěž je
specifická v tom, že se tu skloubí několik disciplín zároveň
– střelba, uzlování, topografie, orientace mapy, určování požárů a technických prostředků, zdravověda a překonání lana.
V celkovém pořadí družstvo mladší obsadilo 17. a 42. místo
z 43 hlídek a první družstvo starší obsadilo 3. a 14. místo,
druhé družstvo starší obsadilo 11. a 28. z 48 hlídek.
27.10. jsme byli přizváni k účasti vzpomínkového aktu
u příležitosti státního svátku. Sešli jsme se u zdejší ZŠ, kde
u památníku pronesl starosta obce slavnostní projev a poté
položila čestná stráž k památníku věnec.
28.10. proběhlo celkové vyhlášení ligy běhu na 60 m
s překážkami a ligy útoku celých družstev, které se letos konalo na Seči. V lize útoků jsme se v kategorii mladší umístili
na 9. místě z 19 družstev a družstva starší na 3. a 10. místě
z celkového počtu 14. V jednotlivcích se nejlépe dařilo
v mladších dívkách Tereze Hospodkové, která se umístila na
9. místě z 46 dívek. V mladších chlapcích Romanu Stehnovi,
který skončil 18. z 56 chlapců. Starší dívky dopadly takto:
Markéta Dibelková 8. místo, Adéla Milčinská 9. místo, Iva
Jeřábková 10. místo, Veronika Stehnová 23. místo, Tereza
Sudová 24. místo, Sára Pokrývková 26. místo, Veronika Marečková 29. místo a Markéta Těšíková 39. místo z celkových
44. Starší chlapci se umístili: Martin Vašák 8. místo, Tomáš
Vašák 11. místo, Patrik Bakeš 14. místo a Jan Pytlík z celkových 40.
17.11. jsme si zpříjemnili sváteční den exkurzí do hasičského muzea v Kočí, kde jsme si prohlédli hasičskou techniku, výstroj a výzbroj od počátku 19. století. Mimo to jsme
viděli i rozsáhlé sbírky historických a současných hasičských
artefaktů, jako jsou helmy, sekery, hadice a uniformy. Na hasičských autech jsme si mohli vyzkoušet jejich funkčnost a
prohlédnout si je zvenku i zevnitř. Tato exkurze byla pro nás
velmi poučná a moc se nám líbila.
9.12. jsme se stejně jako v loňském roce jeli odreagovat na bowling do Chrudimi. Toto odpoledne jsme si moc
užili.
16.12. jsme si jako každý rok, tak i letos udělali vánoční odpoledne a zároveň tak zakončili letošní sezónu v naší
hasičárně, která byla vyzdobená vánočním stromečkem, provoněná cukrovím, a kde zněly krásné koledy. Vedoucí nám
poděkovali za celkové výsledky v celé sezóně a pod stromečkem na každého čekal dáreček.
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museli jsme u znovuotevřené hospody postavit vojenské stany. Přes hlášený velký vítr se akce povedla. Sešlo se nás přes
padesát, k tanci a poslechu hrála reprodukovaná hudba. Stany
nespadly ani neuletěly, elektrika vypadla až v neděli, takže
dobrý.
Ve dnech od 6. do 10. listopadu jsme připravovali Aro
na technickou kontrolu.
Na 17. listopad byla do Vížek svolána letos poslední valná hromada hasičů. Důležitým bodem programu byla
příprava výroční valné hromady. Termín byl stanoven na 27.
ledna 2018 v patnáct hodin.
Dne 24. listopadu se v Chrudimi konalo, s naší účastí,
školení velitelů jednotek kategorie JPO V.
Dne 26. listopadu proběhla, za přítomnosti okrskového starosty, velitele a strojníka, kontrola zazimování hasičské
techniky.
Závěrem této zprávy děkujeme všem našim členům
za vykonanou práci v roce 2017.

Sbor dobrovolných
hasičů Vížky

Vážení spoluobčané, přejeme Vám všem příjemně
prožité Vánoční svátky a mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2018.

Vážení spoluobčané a čtenáři zpravodaje.

Za SDH Vížky

Předkládáme Vám zprávu o aktivitách Sboru dobrovolných hasičů Vížky od října do prosince. Sportovní sezónu jsme sice již ukončili, ale v Morašicích se 7. října běžela
poslední ligová soutěž. S novou stříkačkou přece nebudeme
doma. Startovala obě družstva. Muži s drobným zaváháním
obsadili 16. místo z 35 družstev a ženy 10. místo ze 13 družstev.
Dne 20. října se konala v hasičské zbrojnici valná hromada zástupců všech sborů okrsku Mířetice.
Poslední víkend v říjnu je v Loučkách, Vížkách a
Radochlíně posvícení. Abychom ho mohli společně oslavit,

Pavel Venzara

Sbor pro občanské
záležitosti
Životní jubilea našich spoluobčanů
Štěpánka Žáčková, Jiří Makeš, Jiří Jaroš, Radek Dvořák
- Výsonín, Ivana Janečková - Výsonín, Josef Zástěra, Věra
Pilařová, Hana Kolářová - Výsonín, Karel Kočí, Hana
Dušková, Libuše Böhmová, Zdeněk Kučera, Blanka Koudelková, Jaroslav Pytlík - Výsonín, Miroslav Houha, Věra
Doležalová, Stanislava Šustrová, Marie Votavová, Věra
Čechlovská - Vížky, Antonín Sedlák, Václav Mrowietz,
Božena Strnadová, Věra Vrabcová, Bohuslav Kápička
- Výsonín, Emílie Bartošová - Vížky, Břetislav Mikula,
Zdeňka Sýkorová.
Všechny jubilanty jsme navštívily s dárkovým balíčkem a
přáním pevného zdraví a spokojenosti do dalších let.
Zlatá svatba
Dne 16.12.2017 oslavili manželé Marie a Josef Kroutilovi
50 let společného života. Do dalších společných let jim
přejeme hodně zdraví, pohody a spokojenosti.
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Všem našim spoluobčanům přejeme klidné a spokojené
vánoční svátky, do Nového roku zdraví, spokojenost a
pohodu.
L. Makešová

Ukázka z části závěrečného testu studentů naší Univerzity
k tématu DĚJINY ODĚVNÍ KULTURY III.:
Ukažte se:
1. Nástupce Christiana Diora se jmenoval:
Vyberte jednu z nabízených možností:
a. Paul Poiret
b. žádný nebyl
c. Tomáš Baťa
d. Karl Lagerfeld
e. Yves Saint Laurent

Virtuální univerzita třetího věku hlásí
Vážení občané,

2. První Diorova kolekce se jmenovala:
Vyberte jednu z nabízených možností:
a. Carmel
b. Mademoiselle
c. Mici
d. Ligne quadre
e. Ligne Corolle

naše studentky v další řadě oblíbených přednášek
o historii odívání se již dostaly na začátek 20. století.
Do doby plné pohybu, pokračování průmyslové a vědeckotechnické revoluce, velkého vzepětí lidského umu, který byl však také zneužit v časech válečných. Na všechny tyto
proměny samozřejmě reagují módní tvůrci.
Na období končící secese navazuje doba začínající
Gabriely Chanelové, Elsi Schiaparelliové, Mariana Fortunyho a dalších nových autorů, kteří se snaží budovat nový
pohled na pohodlnou, funkční a zároveň estetickou podobu
oděvu časů kolem 1. světové války.
Pokračovaly jsme lety 20. a 30. Je to období naší
1. republiky.
Prošly jsme si tvorbu našich módních salónů a zjistily,
jak dokázaly srovnat krok s Paříží i Londýnem.
Léta 40. a 50. jsou již ve znamení módního diktátu
Paříže, střídají se siluety a stále se prosazuje kvalitní krejčovský um.
60. a 70. léta jsou dobou uvolněných konvencí, odrazem války ve Vietnamu, hnutí Hippies na jedné a vlivem kosmického programu na straně druhé.
A přes byznys s módou let 80. se studentky dostaly ke
konci 20. století. Byla to cesta zajímavá a v mnohém inspirativní.
Zkuste si prosím test, který studentky na závěr tohoto
tématu musí do konce roku splnit, aby mohly pokračovat.

3. Ve filmu Velký Gatsby vystupují:
Vyberte jednu z nabízených možností:
a. Ginger Rogersová a Fred Astaire
b. Mia Farowová a Robert Redford
c. Greta Garbo a Lajos Mihaly
d. Vivien Westwoodová a Malcolm Mc Lauren
e. Josefína Bakerová a Jean Gabin
4. Jean Cocteau byl:
Vyberte jednu z nabízených možností:
a. módní novinář
b. francouzský básník
c. tvůrce secesních šperků
d. kreslíř módních návrhů
e. majitel módního salónu
5. Psychedelické vzory vznikají pod vlivem:
Vyberte jednu z nabízených možností:
a. Placeba
b. vyčerpání z aerobiku
c. hladu
d. nešťastných lásek
e. LSD

Pro příští setkávání si vybraly studentky genia evropského baroka, neapolského rodáka - Giana Lorenza Berniniho.
Virtuálně přednášet bude doc. Mgr. Martin Pavlíček,
Ph.D., kterého naše studentky znají osobně, protože navštívil obec Lukavice s přednáškou Barokní skvosty východních
Čech.

6. Známá textilní firma J. Bartoně sídlí v:
Vyberte jednu z nabízených možností:
a. Hradci Králové
b. Praze
c. Brně
d. Liberci
e. Náchodě

Přeji Vám za sebe, i za naše Konzultační středisko
Lukavice, mnoho zdraví v příštím roce, splněná přání pod
stromečkem a lásku, ať už tu lidskou, ale i lásku k poznávání,
kultuře a historii.
Bc. Dagmar Krčilová, místostarostka
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7. Nejznámějším modelem M. Fortunyho jsou:
Vyberte jednu z nabízených možností:
a. šaty Antoineta
b. šaty Delphos
c. kalhotové sukně
d. kalhoty do zvonu
e. šaty Pompadoure

13. Alfons Mucha se narodil:
Vyberte jednu z nabízených možností:
a. v Brně
b. v Ivančicích na Moravě
c. v Ivančicích na Šumavě
d. ve Vlčnově
e. v Prostějově

8. U oděvů za druhé světové války převažují:
Vyberte jednu z nabízených možností:
a. široká hranatá ramena
b. úzká hranatá ramena
c. tvary kimonových rukávů
d. široká oblá ramena
e. úzká zakulacená ramena

14. Velký vliv na evropskou módu v době 2. světové války
měly:
Vyberte jednu z nabízených možností:
a. polské filmy
b. východoevropské filmy
c. americké filmy
d. francouzské filmy
e. indické filmy

9. Parfém č. 5 byl vytvořen pro:
Vyberte jednu z nabízených možností:
a. 50. narozeniny Alžběty II.
b. 50. narozeniny královny Viktorie
c. 50. narozeniny Coco Chanelové
d. 40. narozeniny Coco Chanelové
e. 40. narozeniny královny Viktorie

ZPRÁVY, INZERCE

10. Výraz Pop Art znamená:
Vyberte jednu z nabízených možností:
a. druh moderního umění 20. let 20. století
b. druh moderního tance
c. druh moderního umění 60.let 20. století
d. typ večerní roby s aranžovanou vlečkou
e. typ roláku
11. Dacron je:
Vyberte jednu z nabízených možností:
a. typ dámské lodičky s vysokým podpatkem
b. druh oděvního materiálu
c. druh kožešiny
d. typ závodního automobilu
e. druh ševcovské usně
12. Výraz Móda představuje:
Vyberte jednu z nabízených možností:
a. konečný návrh oděvu
b. prvotní módní skica
c. názor části populace na vnější formy života
d. vzhled oděvu
e. společenské potřeby

Správné výsledky testu
1E, 2E, 3B, 4B, 5E, 6E, 7B, 8A, 9D, 10C, 11B, 12C, 13B,
14C
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