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Zámek Studénka

Jméno:

ZÁMEK STUDÉNKA
Starý a Nový zámek ve Studénce je komplex pa-
mátkově chráněných staveb. Renesanční, tzv. Sta-
rý zámek, vznikl přestavbou gotické tvrze z počátku  
15. století. V sousedství byl v polovině 18. století vybu-
dován barokní, tzv. Nový zámek. V prostorách nového 
zámku se nachází obřadní síň, knihovna a je zde také 
unikátní Vagonářské muzeum s funkční modelovou 
dráhou. To jako jediné muzeum v České republice za-
znamenává vagónovou výrobu.

PROHLÍDKY VAGONÁŘSKÉHO MUZEA 
duben–říjen

  so–ne:  1000–1600

květen–září
  út–ne:  1000–1600

Vstup mimo otevírací dobu je možný po předcho-
zí domluvě na telefonním čísle +420 731 648 545.

VSTUPNÉ
  dospělý:  45 Kč 
  dítě, důchodce:  25 Kč 
  rodinné:  110 Kč

Milé děti,
děkuji vám, že jste se 
na mě přišly podí-
vat! Byly jste moc 
šikovné a zasloužíte 
si nejen pochvalu, 
ale  i další nálepku 
do Vandrbuchu.  

Mějte se krásně a po-
zdravujte ostatní skřít-
ky.
  Ahoj vaše
       Bludička Kotvička

Projekt „Pohádková Odra“ je spolufinancován z Fon-
du mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia 
v rámci INTERREG V-A Česká republika-Polsko.

© Barbora Patáčiková 2016
www.vagonarske-muzeum.cz 
www.moravskekravarsko.cz

www.facebook.com/pohadkovepoodri

4. Kolem mého velkého obydlí je nádherný 
zámecký park plný zeleně. Ráda se v něm 
procházím, sbírám květiny a povídám si se 
zvířátky.

Vaším posledním úkolem bude dokres-
lit motýlovi cestu z květu na květ.
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2.  Abych se na zámku sama nebála, jsou 
tu se mnou malí hlídači. Nejsou to lidé 
ani kouzelní skřítci. Je to několik zví-
řat, které celé dny i noci střeží vchod 
do zámku.

Vyberte, které zvíře 
u vchodu do zámku nenajdete.

1.  Na zámku je hodně místa, a proto si 
zde vodím různé kamarády. Jednou si 
moje kamarádka víla Sněženka všimla, 
že se ztratila část obrazu zámku.

Vyberte správnou část, 
která z obrázku vypadla.

3. Určitě jste už zjistili, že se v několika 
komnatách mého zámku nachází muze-
um vláčků. Ráda se na ně tajně chodím 
dívat.

Dokreslete mašince kouř z komína, 
náklad na voze a koleje.

Ahoj děti!

Já jsem Bludička Kotvička 
a žiji na tomto krásném 
zámku. Každý večer 
tančím kolem nedale-
kých rybníků, kde občas 
potkávám s mým kama-
rádem Puškvorečkem.

Budu vás provázet tímto 
místem, kde vás čeká hodně 

úkolů, jste připraveny je vy-
řešit? Ale  nebojte se, ráda vám s nimi 
pomůžu.
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