
4.  Ne všem zvířátkům tady v záchran-
né stanici můžeme pomoci. Například 
o domácí mazlíčky se starají lidé v útul-
cích. Tady u nás najdou pomoc ta zvířát-
ka, které žijí volně v přírodě.

Vaším posledním úkolem bude  
zakroužkovat pouze ta zvířata,  

kterým u nás poskytujeme pomoc.

ZÁCHRÁNNÁ STANICE 
V BARTOŠOVICÍCH

Záchranná stanice je pobočným spolkem zá-
kladní organizace Českého svazu ochránců 
přírody Nový Jičín. Provozuje záchrannou 
stanici pro volně žijící živočichy a mimo jiné se 
také intenzivně zabývá ekologickou výchovou. 
Od května 2014 bylo v areálu záchranné stanice 
zprovozněno interaktivní návštěvnické stře-
disko – Dům přírody Poodří.  

OTEVÍRACÍ DOBA
duben – říjen:

soboty, neděle, svátky  900–1700

červenec – srpen:
denně  900–1700

Komentované prohlídky Expozice živých zví-
řat začínají vždy v celou hodinu.

VSTUPNÉ
dospělý:  50 Kč  dítě:  30 Kč
rodinné:  150 Kč

A je to!

Byly jste moc šikov-
né, a proto ode mne 
získáváte razítko do 
Vandrbuchu.

I přes to mám pro 
vás ještě jednu dopl-
ňující otázku. Zjistily 
jste, podle jakého zvířátka 
jsem dostal své jméno Kulíšek?

Tak ahoj váš

 Kulíšek a Vydroušek

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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Šikulín
KULÍŠEK A VYDROUŠEK

Záchranná stanice v Bartošovicích

Jméno:

www.csopnj.cz            www.moravskekravarsko.cz
www.facebook.com/pohadkovepoodri
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2.  Až si to uvnitř všechno prohlédnete, 
můžete se přesunout ven, kde vás čeká 
hodně zábavy. Vyzkoušejte si, jaké to je 
být v čapím hnízdě nebo si prohlédněte 
bylinkové zahrádky.  

Ve venkovním areálu najdete dva 
druhy orlů. Každý je úplně jiný. 
Jeden je živý a druhý jen silueta  

ze dřeva. Napište oba jejich názvy.

1.  Nejdříve si prohlédněte vnitřní ex-
pozici v  Domě přírody Poodří, kde je 
spousta zvířátek. Můj kamarád Vydrou-
šek vás všemi provede. Uvidíte nejen 
spoustu zvířátek, ale také ukázky příro-
dy v našem Poodří.

Pěkně si zvířátka prohlédněte  
a spojte stopu se zvířátkem, 

kterému patří.

3. V areálu, hned za vodní cestou, jis-
tě najdete velké tabule, na kterých jsou 
očíslovaná zvířátka. Vašim úkolem bude 
některé z nich poznat.

Na tabuli „Létání mne baví“, najděte ptáč-
ka, který má černý kabátek a červenou 
čepičku. Na tabuli je označený číslem 5. 

Jak se jmenuje?

Jak a komu v přírodě pomáhá?
 

Nyní se podívejte na tabuli „Potkáme se 
v lese“ a napište, které zvíře je ze všech nej-
menší.

Ahoj děti!

Jmenuji se Kulíšek a spo-
lu s mým malým kama-
rádem Vydrouškem ži-
jeme tady v záchranné 
stanici, kde pomáháme 

léčit nemocná zvířátka.

Budeme vás provázet tím-
to místem, kde na vás čeká 

hodně úkolů. Jste připraveny je vyře-
šit? 

Ale nebojte se, rádi vám s nimi pomů-
žeme.

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

A co je to 
silueta?

To je přece
obrys.
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