
ROZHLEDNA

 ZVOLE

 TRENCKOVA

KOSTEL 

 KARASÍN

   ROKLE

NAD PERNŠTEJNEM

VE ŠVARCI
 LÁVKA

KOSTEL

VÍTOCHOV

BYSTRICE

ZUBŠTEJN
ZRÍCENINA

HRAD
PERNŠTEJN

Zkrat’ si cestu Hurá, jsi v cíli !Zkrat’ si cestu pres voduˇ Vrat’ se na zacátekˇ

Vydalo: Město Bystřice nad Pernštejnem, duben 2022, náklad 3 000 ks.

Razítkovací místa PRoPozice a ceny

 

1. Městské muzeum Bystřice n. P. 
Kontaktní místo: Masarykovo náměstí 1, 593 01 Bystřice n. P.
Tel.: 566 590 365/366, e-mail: muzeum.bystricko@tiscali.cz, 
Web: www.muzeumbystricko.cz, (zlevněné vstupné)
Úkol: Jaké je číslo místnosti, ve které je vystavena Dalečínská helma?

2. Depozit - Muzeum veterán tatRa klub Bystřice n. P.
Kontaktní místo: Na Vyhlídce 126, 593 01 Bystřice n. P.
Tel.: 603 506 442, e-mail: prosecky.tatra@worldonline.cz, 
Web: www.malirstvi.jihlavsko.com, (zlevněné vstupné)
Úkol: Který český velikán, vynálezce, zlepšovatel a myslitel má 
v muzeu svůj koutek?

3. centrum eden
Kontaktní místo: Nový Dvůr 318, 593 01 Bystřice n. P.
Tel.: 736 548 177, e-mail: edencentrum@seznam.cz, 
Web: www.centrumeden.cz, (zlevněné vstupné)
Úkol: Kdo je na obraze nad historickým klavírem v expozici 
Panského bydlení?

4. Modrotisk Danzinger v Olešnici
Kontaktní místo: Křtěnovská 175, 679 74 Olešnice na Moravě
Tel.: 777 908 404, e-mail: info@modrotisk-danzinger.cz, 
Web: www.modrotisk-danzinger.cz
Úkol: Kdy (přesné datum) byla textilní tiskařská technika modrotisk 
zapsána na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO?

5. Expozice mincovního pokladu 
Kontaktní místo: TIC Nedvědice 32, 592 62 Nedvědice
Tel.: 511 119 173, e-mail: infocentrum@nedvedice.cz
Web: www.pernstejnsko.cz/turisticke-informacni-centrum
Úkol: Z kterého švýcarského města pochází vystavené tolary 
z let 1620 - 1624?

A/ XVI. ročník vědomostní soutěže je vypsán na období od  
1. května do 31. října 2022. Kontaktní místa vydávají účastnické 
legitimace a stvrzují razítky návštěvu konkrétní lokality.

B/ Účastník akce má nárok pouze na 1 legitimaci a pouze na razítko do své 
vlastní legitimace. Razítko za návštěvu daného místa obdrží účastník na 
kontaktním místě, v provozní době a na vyžádání. 

C/ Kromě získání razítek účastník akce dále vyplní do legitimace odpovědi na 
požadované otázky.

D/ Pokud účastník odevzdá zcela vyplněnou legitimaci do 31. 8. 2022, obdrží 
drobné  upomínkové předměty s logem Bystřice nad Pernštejnem.

E/ Účastník akce osobně předá či jinak doručí na adresu Turistického 
informačního centra v Bystřici n. P., Masarykovo nám. 1, nejpozději do 
25. 11. 2022 oddělenou, orazítkovanou a zcela vyplněnou legitimaci. 

F/ Slosování všech plně orazítkovaných a správně vyplněných legitimací 
proběhne 26. 11. 2022. Hraje se o tyto hodnotné ceny:

S VODOMILEM KORUNOU VYSOČINY 2022 S VODOMILEM KORUNOU VYSOČINY 2022

XVI. ročník vědomostní soutěže 
putování s VODOMILEM 

LEgItIMacE účastníka 2022

Vyhraj iPhone!

Vzhledem k epidemiologické situaci v ČR si otevírací doby kontaktních míst 
ověřte na webových stránkách.Bližší informace o podmínkách a výhrách získáte na 

www.korunavysociny.cz

1. apple iPhone 11 - věnuje Město Bystřice n. P.
2. apple iPad - věnuje Bystřická tepelná s. r. o.
3. Poukaz aLa hotel 2 x vstup do privátního wellness (v hodnotě 4.000 Kč)
4. Balíček poukazů do Areálu sportu Bystřice n. P. (v hodnotě 600 Kč)
5. Balíček poukazů do Areálu sportu Bystřice n. P. (v hodnotě 600 Kč)
6. - 10. Desková hra - Poznej Bystřicko

 TAJEMNÉ 
ARTEFAKTY MUZEÍ



LEgItIMacE účastníka

Ulice, číslo:

Město:

Jméno, příjmení:

Každá osoba, která vyplní a odešle kupón výslovně souhlasí s tím, aby organizátor soutěže zpracovával jí poskytnuté osobní údaje, a to pro 
účely vyhodnocení soutěže, pro uveřejnění vyhodnocení soutěže, jakož i pro informování těchto osob, v souladu se zákonem č. 101/2000 
Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Tel.:                                     e-mail:
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