
RUSALKA                                                                                               ZÁMEK, BARTOŠOVICE

Pomocníček
RUSALKA

Zámek Bartošovice

Jméno:

ZÁMEK BARTOŠOVICE
V roce 1999 byl zámek prohlášen nemovitou kulturní pa-
mátkou. Reprezentativní prostory zámku jsou využívá-
ny k pořádání svatebních hostin, oslav, školení a seminá-
řů. Návštěvníci mohou využít služeb, které v prostorách 
zámků nabízí Turistické informační centrum Regionu 
Poodří. Zámek také slouží jako penzion s kapacitou  
41 míst. Na zámku v Bartošovicích můžete navštívit ex-
pozici Moravského Kravařska. Expozice je rozdělena  
do čtyř částí: první část je věnována osobnostem regi-
onu, druhá část historickému, kulturnímu a  přírodní-
mu bohatství bývalého Moravského Kravařska, jejich 
součástí je ukázka lidové kuchyně a kravařských krojů. 
Ve třetí části se návštěvníci seznámí s  historií zámku  
a svazkem obcí Regionem Poodří a poslední část poskyt-
ne informace o bitvě u Slavkova s ukázkou lazaretu.

OTEVÍRACÍ DOBA TIC REGIONU POODŘÍ
po–pá: 700–1530

so, ne, svátky (1. 5. – 31. 10.): 0930–1500 

PROHLÍDKY EXPOZICE MORAVSKÉHO KRAVAŘSKA
1. 5. až 31. 10. 

út–pá: 1000–1500 (jen na základě objednávky)
so, ne, státní svátky: prohlídky v 1100 a ve 1300

vstupné: dospělí 20 Kč,  
děti do 15 let / důchodci / ZTP 10 Kč,

děti do 6 let zdarma

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

Mějte se krásně  
a pozdravujte ostatní 
skřítky.
   Ahoj vaše
     Rusalka

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

© Barbora Patáčiková 2015
www.bartosovice.cz   

www.moravskekravarsko.cz
www.facebook.com/pohadkovepoodri

4. Ráda tančím nejen pod platanem,  
ale večer při úplňku se procházím po vod-
ních hladinách zdejších rybníků. Jindy 
zase skotačím mezi kapkami jarního deště 
nebo sněhovými vločkami.

Nakreslete další kapky 
a sněhové vločky.
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2. Bartošovicemi vede zámecká nauč-
ná stezka. Je dlouhá asi 5 km a prochází 
obcí, sadem, kolem rybníků, přes louky 
a lesy. Právě tam máte možnost vidět 
různá zvířata, třeba i šnečky.

Šnekům dokreslete domečky, 
ve kterých bydlí.

Ahoj děti!

Jmenuji se Rusalka a spo-
lu s mou žabkou se stará-
me o zdejší rybníky. Ve-
čer při úplňku tančíme 
u starého platanu a zpí-
váme písničky.

Budu vás provázet tímto 
místem, kde vás čeká hod-

ně úkolů, jste připraveny je 
vyřešit? 

Ale nebojte se, ráda vám s nimi pomůžu.

Vydal: Destinační management turistické oblasti 
Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s. ve spolupráci 
s LTV PLUS a Moravskoslezským krajem.

3. Kamarádi mravenci nám s žabkou 
pomáhají, když v lese ztratím některou 
perličku z mého náhrdelníku. Mraven-
ci jsou velká rodina, své domečky si sta-
ví v lese z jehličí.

Najděte mravence, který jde jiným 
směrem než všichni ostatní.

1. Platan, pod kterým tančím, se nachází 
v zámeckém parku. Je jedinečný a víte 
proč? To proto, že je největším plata-
nem v České republice.

Dokreslete druhou polovinu stro-
mu a druhu polovinu listu platanu.
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