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Místo pro razítka

Kopřivnice Příbor Hukvaldy Štramberk

Slosovatelný ústřižek
Jméno a příjmení

Start: 
parkoviště u koupaliště
GPS:
49.5876489N, 18.1542111E

Start:  
náměstí Sigmunda Freuda 
GPS: 
49.6400161N, 18.1435200E

Start:
Hukvaldy 40 
GPS: 
49.6227950N, 18.2226353E

Start:
Libotín 606, parkoviště 
u koupaliště
GPS:
49.5865978N, 18.0973292E

E-mail

Ulice a čp. 

Město a PSČ

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s www.
lasska-brana.cz/cz/lassky-poklad-2022/

Kopřivnice

Štramberk

V každém ze 4 pokladů najdeš malý 
dárek. Razítkem, které máš k dispozici v 
IC po předložení tajenky, orazítkuj tuto 

hrací kartu a zúčastni se tak navíc hry o 
další hodnotné ceny. 

Národní sad

Zátopek

Fojtovy vrchy

Piaristický klášter
Příbor

Hukvaldy

IC Kopřivnice
Obránců míru 368/1a

mobil: 744 668 001
po-pá 9-17 h. 
so-ne 9-16 h. 

QR kód trasy QR kód trasy QR kód trasy QR kód trasy

TIC Příbor
Jičínská 54

tel.: 556 455 444
po-pá 8-12, 13-17 h. 
so-ne 9-17 h. plní funkci 
IC Rodný dům Sigmunda 
Freuda

IC Hukvaldy
Hukvaldy 40

mobil: 775 886 844
po-ne 9-17 h. 

MIC Štramberk
Náměstí 31

mobil: 736 670 494
červen: út-ne 9-12, 13-17 h.
červenec/srpen:
po-ne 9-12, 13-17 h. 
září/říjen: 
út-ne 9-12, 13-16 h. 

Adresy a provozní doby informačních center Lašské brány Beskyd: 

KopřivniceŠtramberk

Příbor

Hukvaldy
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Hra pro všechny generace
v nádherné krajině

Lašské brány Beskyd.
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PRAVIDLA HRY Lašská brána beskyd
Lašská brána Beskyd je malebná 
turistická oblast ležící na severovýchodě 
Moravy v krajině Podbeskydí, která 
vytváří pomyslnou vstupní bránu do 
Beskyd.

Lašská brána  je ideálním cílem výletů 
a dovolených nabízející jak malebná 
zákoutí lesů a zřícenin hradů, kouzlo 
čarovných rozhledů, tak důstojnost 
památných staveb, tajemství lidského 
umu či příběhy  slavných osobností. 
 
Lašskou bránu tvoří pohádkový 
Štramberk označovaný za moravský 
Betlém, Kopřivnice s automobilovými 
klenoty značky Tatra, Freudův 
Příbor, jedno z nejstarších měst na 
severovýchodní Moravě, a hudbou 
protkané Janáčkovy Hukvaldy.

Skřítek Lašánek Vás za každý objevený 
poklad odmění drobným dárkem. Když 
na soutěžní ústřižek dáte razítka ze všech 
4 tras, vyplníte potřebné údaje a doručíte 
jej do 13. listopadu 2022 některému z IC 
LBB, můžete se zúčastnit také soutěže 
o další hodnotné ceny. Do 30. listopadu 
2022 vylosujeme vítěze soutěže. Sledujte 
nás na www.lasska-brana.cz a sociálních 
sítích Lašské brány Beskyd.  

hru si zahrajete na 4 různých trasách 
v Lašské bráně Beskyd, vždy po jedné 
v každé z obcí LBB, tedy Kopřivnici, 
Štramberku, Hukvaldech a Příboře

v průběhu každé trasy Vám skřítek 
Lašánek položí několik otázek. Správné 
odpovědi zapisujete do hrací karty, kterou 
jste si vyzvedli v IC nebo vytiskli doma 
z www.lasska-brana.cz/cz/
lassky-poklad-2022/

na konci trasy díky správným odpovědím 
na otázky odkryjete tajenku

s vyplněnou hrací kartou včetně tajenky 
jděte do příslušného IC, kde Vám bude 
po předložení tajenky umožněno hledat 
poklad
v případě jakýchkoliv nejasností volejte 
774 668 001 (IC Kopřivnice)
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