
Poznej Beskydy se zbojníkem Grunikem  
a vyhraj skvělou hru

Přečti si brožurku Tajemství beskydských hor a údolí, najdi v ní správné odpovědi na kvízové otázky uvedené v této hrací 
kartě. Navštiv některý z turistických cílů uvedených v brožuře a otiskni razítko daného turistického místa na hrací kartu. 
Vyplněnou hrací kartu pošli poštou na adresu Region Beskydy, Náměstí 3, 739 11  Frýdlant nad Ostravicí, nebo ji 
odevzdej osobně na pobočce turistického informačního centra (Frýdlant nad Ostravicí, Ostravice, Čeladná, Hukvaldy, 
Místek), nebo její fotku či scan nahraj na webu www.zbojnicivbeskydech.cz. 

30 štastlivců získá hru „Zbojníci v Beskydech“
Soutěž končí 30. listopadu 2022.

Páté losování proběhne 05.12.2022
(pro doručené hrací karty do konce listopadu 2022).

̓

Souhlas se zpracováním osobních údajů: Odevzdáním nebo odesláním této hrací karty / 
obrázku u soutěže „Poznej Beskydy se zbojníkem Grunikem“ vyjadřujete svůj souhlas se 
shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů obsažených na této hrací 
kartě / obrázku Regionu Beskydy, náměstí Svobody 6, 738 01  Frýdek-Místek, IČ: 706 32 
073 (dále jen „správci“) pro účely losování výherců soutěže a odeslání výher, a to včetně 
zveřejnění jména a příjmení v případě výhry. Kompletní informace o zpracování, ochraně 
osobních údajů a zrušení souhlasu najdete na www.zbojnicivbeskydech.cz .

1. Jak se nazývají zdrojnice  
řeky Ostravice?

a. Zlatá a Stříbrná Ostravice
b. Červená a Zelená Ostravice 
c. Černá a Bílá Ostravice

2. Jak se původně jmenovalo  
město Místek?

a. Frýdek
b. Friedeberg
c. Friedeck

3. Jak se jmenuje hlavní zvířecí 
postava opery Leoše Janáčka, 
jejíž sochu najdete v oboře  
na Hukvaldech? 

a. Liška Bystrouška
b. Medvěd Vašek
c. Pan Brouček

4. Které zvíře uvěznilo hraběte 
Jiřího u stromu na hoře Prašivé?

a. divočák
b. muflon
c. jelen

Soutěžní otázky
5. Jakou barvu má kříž, který najdete 

na trojmezí mezi Slezskem, 
Moravou a Slovenskem?

a. bílou
b. černou
c. zelenou

6. Jak se jmenují vodopády, které 
potkáte při sestupu z Lysé hory?

a. Rešovské vodopády
b. Satinské vodopády
c. Vodopád Wilczki

7. Kterého zbojníka zabil podle pověsti  
Juráš ve Sviadnově?

a. Ondráše
b. Jánošíka
c. Robina Hooda

8. Jak se jmenuji dva hrdinové 
kresleného seriálu, který  
vznikl v Bielsku-Biała?

a. Křemílek a Vochomůrka
b. Pat a Mat
c. Bolek a Lolek

Jednu správnou odpověď označ a. / b. / c.

9. Jak se jmenuje nejdelší řeka  
Polska, dlouhá 1 047 kilometrů?

a. Wisła
b. Olza
c. Odra

10. Nejvyšší hora Beskyd měří  
1 725 metrů. Jak se jmenuje?

a. Lysá hora
b. Babia Góra
c. Praděd

Místo pro otisk razítka navštíveného turistického cíle

Vyplň jméno, adresu a email jednoho ze Tvých rodičů:

Jméno a příjmení:

Ulice a číslo:

Email / Email:

PSČ a město:

Jméno a věk soutěžícího dítěte:

/


