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Muzeum a Informační centrum obce Albrech-
tičky se nachází v posledním dochovaném 
roubeném domě, postaveném v roce 1865, kte-
rý byl za podpory Moravskoslezského kraje 
a  Programu obnovy venkova zrekonstruován 
v letech 2001 – 2004. V muzeu se lze seznámit 
s historií obce, způsobem života a kulturními 
tradicemi obce v minulých stoletích. Dřevě-
nici lze nalézt poblíž silnice procházející obcí, 
po které je současně vedena mezinárodní cy-
klotrasa „Jantarová stezka“. V informačním 
centru můžete získat informace o Moravsko-
slezském kraji, Regionu Poodří, CHKO Poodří 
a okolních obcích.  

OTEVÍRACÍ DOBA 
(vstupné dobrovolné)

(duben až říjen) so–ne: 1000–1200 | 1300–1700

Prohlídka je také možná po telefonické domlu-
vě na tel. 556 428 016 a to v úředních hodinách 
ObÚ.

Milé děti,
jste moc hodné, že jste 
mne přišly navštívit. 
Byly jste moc šikovné. 
Zde ode mne získává-
te další pěkné razítko 
do Vandrbuchu.

Budu od vás pozdravovat 
všechny mé kapříky.

Ahoj váš
       Puškvoreček

Projekt „Pohádková Odra“ je spolufinancován z Fon-
du mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia 
v rámci INTERREG V-A Česká republika-Polsko.
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2.  Kapříci si spokojeně plavou v ryb-
níku. Mají na sobě šupiny, které chrání 
jejich tělo a zároveň kapříkům umož-
ňují lépe plavat. 

Dokreslete kapříkovi šupiny 
a ploutvičky, aby byl jako ostatní 

jeho kamarádi.

1.  Za chaloupkou, ve které bydlím, žije 
moje kamarádka žabka Kuňkalka, která 
mne každý večer doprovází za kapříky.

K rybníku to není daleká cesta. 
Nakreslete, jak s žabkou skáčeme 

po kamenech.

3. V tomto mém domečku mám stejně 
nejraději divadélko. Pořádně si pro-
hlédněte všechny loutky. Vzpomenete 
si, ve kterých pohádkách vystupují?

Vaším úkolem bude najít dva 
obrázky, které můžete nazvat 

stejným slovem. Spojte je čarou.

Ahoj děti!

Já jsem skřítek Puškvo-
reček. Přes den bydlím 
v tomto krásném dřevě-
ném obydlí a v noci se 
chodím starat o kapříky, 
kteří žijí v přilehlých ryb-

nících.

Budu vás provázet tímto ta-
jemným místem. Čeká vás hodně úkolů, 
jste připraveny je vyřešit? 

Ale nebojte se, rád vám s nimi pomůžu.

Vydal: Destinační management turistické oblasti 
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