
Soutěž pro všechny zvídavé dětičky a chytré hlavičky. O 53 parádních cen!
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Pokud chceš vyhrát některou z připravených cen, vyplň tento soutěžní lístek a bez chybičky odpověz 
na všech sedm záludných otázek. Správnou odpověď označ křížkem. Vyplněný soutěžní lístek pak v 
době od 1.6.2019 do 31.8.2019 zašli na adresu: Euroregion Praděd, Nové doby 111, 793 26 Vrbno pod 
Pradědem, nebo jej odevzdej v některé knihovně (seznam knihoven najdeš v Pravidlech a podmín-

kách soutěže na zadní straně). 
Ze všech správně vyplněných lístků pak budou vylosováni tři, kteří získají 

Selfie tyč, sportovní batoh a tričko. A dalších 50, kteří získají  dřevěný hlavolam.* 
Malá nápověda: odpovědi na všechny otázky najdeš v brožuře 

„Slavnostní zvyky a tradice v Euroregionu Praděd“. 

SOUTĚŽNÍ OTÁZKY: 
Označ křížkem správnou odpověď. 
 
1. Na Velikonoční pondělí je v Polsku 
zvykem: 
a) polévat se vodou 
b) pokládat květinové koberce 
c) zapalovat svíčky na hrobech 
 
2. Jak se nazývá svátek, který se v Polsku 
slaví vždy 60 dní po Velikonocích? 
a) Mikolajki 
b) Fašank 
c) Boží tělo 
 
3. Jaký tradiční pokrm se připravuje v České 
republice i v Polsku na svátek svatého Marti-
na? 
a) svatomartinské kuře 
b) svatomartinská husa 
c) svatomartinský kapr 
 
4. Co jsou to „barborky“? 
a) Větvičky třešně nebo zlatice, které si 
svobodné dívky v den svátku svaté Barbory 
trhají do vázy. 
b) Veselé masky, které chodí v masopustním 
průvodu. 
c) Tradiční makové rohlíčky, které se pečou 
na svátek svatého Martina. 
 

5. Jak se v České republice označuje 
poslední týden před Velikonocemi? 
a) Masopustní týden 
b) Adventní týden 
c) Pašijový týden 

6. Který den v roce si lidé v České republi-
ce připomínají starý lidový zvyk „pálení 
čarodějnic“? 
a) 6. ledna 
b) 30. dubna 
c) 11. listopadu 
 
7. Co znamená polský název „Wigilia“? 
a) Štědrý večer 
b) Velikonoční mše 
c) Dušičky 
 
Jméno: ..........................................................
Příjmení: .......................................................
Věk: ...............................................................
Ulice: .............................................................
.......................................................................
Č.p.: ...............................................................
Obec: ............................................................
.......................................................................
PSČ: ...............................................................

* Pravidla soutěže jsou uvedena na zadní straně soutěžního lístku.



Pravidla a podmínky soutěže (dále jen „Pravidla“)

Obecná ustanovení
Pořadatelem soutěže je Euroregion Praděd, se sídlem Nové doby 111, 793 26 Vrbno pod Pradědem, 
Česká republika, IČO: 69594074 (dále jen „Pořadatel“).
Pořadatel pořádá na území Euroregionu Praděd v termínu od 1. 6. 2019 do 31. 8. 2019 soutěž 
s názvem „Jak se slaví u sousedů?“ (dále jen „Soutěž“).
Účastníkem soutěže se stává každý, který akceptuje pravidla soutěže. Účastníci mladší 18 let se 
mohou soutěže účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. 
Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit jen jednou. Násobná účast je nepřípustná. Podezření na 
násobnou účast může být důvodem k vyloučení ze soutěže.
Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele.
Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
Pořadatel si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.
Výhra v soutěži není soudně vymahatelná.
Ve sporných případech si Pořadatel vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
Výhry v soutěži jsou následující:
1.-3. místo: Selfie tyč, sportovní batoh a tričko
4.-53. místo: dřevěný hlavolam

Základní mechanismus soutěže
Úkolem soutěžících je vyplnit soutěžní lístek a správně zodpovědět všech sedm otázek, které jsou na 
soutěžním lístku uvedeny, a to označením správné odpovědi z uvedených možností. Zvolenou odpo-
věď soutěžící označí křížkem.  Vyplněný soutěžní lístek soutěžící odevzdá v knihovně, jejichž seznam 
je uveden na konci těchto Pravidel, nebo jej zašle na adresu sídla Pořadatele (Euroregion Praděd, 
Nové doby 111, 793 26 Vrbno pod Pradědem), a to v době od 1. 6. 2019 do 31. 8. 2019. Každému 
přijatému a správně vyplněnému soutěžnímu lístku bude následně přiděleno pořadové číslo. 
Výherce ceny Pořadatel vylosuje nejpozději 10 dnů po ukončení soutěže, a to ze soutěžících, kteří 
splní pravidla soutěže. K losování bude použit generátor náhodných čísel.
O výsledku soutěže a získání výhry budou soutěžící informování prostřednictvím výherní listiny, která 
bude uveřejněna na webových stránkách www.europraded.cz do 14-ti dnů od ukončení soutěže.
Výhra bude předána buď zasláním na poštovní adresu uvedenou soutěžícím na soutěžním lístku, 
nebo formou osobního odběru v sídle Pořadatele. Pokud si soutěžící výhru nepřebere, výhra bez 
nároku propadne. Vrácené poštovní zásilky nebudou opětovně zasílány.
Výhry nemohou být proplaceny v penězích.

Seznam spolupracujících knihoven, ve kterých lze odevzdat vyplněné soutěžní lístky:

Městská knihovna Andělská Hora
Obecní knihovna Bernartice 
Městská knihovna Bruntál 
Městská knihovna Břidličná 
Obecní knihovna Česká Ves 
Obecní knihovna Dívčí Hrad 
Obecní knihovna Hradec-Nová Ves
Městská knihovna Javorník 
Obecní knihovna Jindřichov 
Obecní knihovna Karlovice 
Obecní knihovna Kobylá 
Městská knihovna Krnov 

Obecní knihovna Liptaň 
Obecní knihovna Lipová Lázně 
Městská knihovna Město Albrechtice
Obecní knihovna Mikulovice 
Obecní knihovna Osoblaha 
Městská knihovna Rýmařov 
Obecní knihovna Světlá Hora 
Obecní knihovna Velké Kunětice
Městská knihovna Vidnava 
Městská knihovna Vrbno pod Pradědem
Městská knihovna Zlaté Hory 




