
1. K čemu sloužila dederonka? 

a/ k jídlu (oblíbená pasta z pálivých paprik) 

b/ k oblékání (košile z umělého vlákna) 

c/ k holení (Dederon byla značka pánské kosmetiky) 

 

2. Komu se říkalo „máničky“? 

a/ blondýnám 

b/ mužům s dlouhými vlasy 

c/ dojičkám v JZD 

 

3. Co se stalo 1. září 1960? 

a/ žáci ve školách dostali poprvé učebnice zdarma 

b/ vznikl časopis Mateřídouška 

c/ prezidentem ČSSR se stal Ludvík Svoboda 

 

4. Dne 7. dubna 1962 zemřel spisovatel Jaroslav Durych, jehož 

některá díla se odehrávají na Českolipsku. Která jeho kniha je 

věnována životu sv. Zdislavy z Lemberka? 

a/ Boží duha 

b/ Duše a hvězda 

c/ Světlo v tmách 

 

5. Co se stalo 1. října 1968? 

a/ byl zaveden 5 denní pracovní týden 

b/ byl zrušen Liberecký kraj a českolipský okres nadále patřil 

do Severočeského kraje 

c/ byl zaveden letní čas 

 

6. V roce 1967 byla vyhlášena Národní přírodní památka Peklo. 

Víte, jak se jmenuje potok, který pekelským kaňonem proté-

ká? 

a/ Karba 

b/ Zahrádecký potok 

c/ Robečský potok 

 

 

 

7. V roce 1961 byla v České Lípě zavedena městská doprava. 

Víte, kolik měla linek? 

a/ 2  

b/ 4 

c/ 6 

 

8. V roce 1966 vznikla organizace, která měla zajišťovat stavbu 

těžebního závodu na Českolipsku. 

Jak se tato organizace jmenovala? 

a/ Uhelné doly Hamr 

b/ Uranové doly Hamr 

c/ Diamo 

 

9. Od roku 1965 je pravidelně vysílán v České televizi Večerní-

ček. Víte, kdo ho nakreslil? 

a/ Zdeněk Smetana 

b/ Radek Pilař 

c/ Václav Čtvrtek 

 

10. Zkuste uhodnout, z které českolipské veřejné budovy je 

tato fotografie: 

a/ Vlastivědné muzeum 

b/ Okresní archiv 

c/ Okresní lidová knihovna  

 

 

Soutěž k Týdnu knihoven 2016 na téma „Zlatá šedesátá“  

Správné odpovědi odevzdejte do 9. října 2016 v libovolném oddělení nebo pobočce Městské knihovny Česká Lípa.  

Odpovědi můžete zaslat také na e-mail info@knihovna-cl.cz 

Nezapomeňte připojit své jméno a adresu nebo e-mail. 

Jméno: 

E-mail: 

Adresa: 


