
4.  Lidí a hlavně nás, kouzelných skřítků, je 
na světě opravdu hodně. Proto se každý odlišu-
je vlastním jménem. Já jsem třeba Kryšpínka.

Posledním úkolem bude seřadit všechna 
jména skřítků podle abecedy. Jména najdete 
v letáčku, který jste si už určitě četli. Já vám 
pomůžu.

1. Apolenka   11. Jo_______________________      

2. Ba_____________________________ 12. K_______________________

3. Ba_____________________________ 13. L________________________

4. Do_____________________________ 14. Mad__________________

5. E_______________________________ 15. Mar___________________

6. G_______________________________ 16. Met___________________   

7. H_______________________________ 17. P________________________

8. Jen____________________________ 18. T_______________________  

9. Jer_____________________________ 19. V________________________

10. Jet____________________________

MUZEUM V BÍLOVCI
Muzeum v Bílovci je součástí Kulturního cen-
tra Bílovec, p.o., které zastřešuje také turistic-
ké informační centrum. Návštěvníci si mohou 
prohlédnout nejen novou expozici, která popi-
suje historii Bílovce, ale i historii továrny Mas- 
sag, která funguje dodnes. Expozici doplňu-
je moderní audiovizuální technika v podobě 
dotykových obrazovek nebo mluvící postavy 
písaře Johanna, který v této budově kdysi žil. 
Veřejnosti slouží i podkrovní přednáškový 
sál. Nejmenší návštěvníci pak ocení kouzelné 
sklepení se skřítky Picmochy. 

OTEVÍRACÍ DOBA
po–pá:   830–1200  |   1300–1700

so:  900–1200  |   1300–1700

ne:  zavřeno  |  1300–1700

VSTUPNÉ
dospělý:  60 Kč  dítě:  30 Kč
rodinné:  120 Kč

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

Mějte se krásně a pozdra-
vujte ostatní skřítky.

Ahoj vaše

 Kryšpínka

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

A SKŘÍTCI PICMOCHOVÉ

Muzeum v Bílovci

Jméno:

www.kcbilovec.cz              www.moravskekravarsko.cz
www.facebook.com/pohadkovepoodri
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2.  Kdysi dávno, když jsem ještě nebyla 
na světě, se v Bílovci vyráběla spousta 
věcí. Například látky, aby se měli lidé do 
čeho oblékat. I my Picmochové máme 
na sobě šatičky z krásných látek.

Najděte v muzeu picmoší vzorníček 
látek. Vzory, které se vám nejvíce 

líbí, nakreslete do obdélníčků. 

1.  Město Bílovec, ve kterém se teď na-
cházíš, mělo a stále má krásné centrum. 
To tvoří náměstí, na kterém je mnoho 
historických budov.

Zkuste se podívat na model města 
a najděte nejvyšší budovu, která se 

nachází na Slezském náměstí. 
Napište, o jakou budovu se jedná 

a zkuste ji nakreslit.

3. V bílovecké továrně Massag se kdysi 
vyráběly knoflíky. Můj tatínek Barna-
báš je taky vyrábí. Kamenáčové ořechy 
tvaruje a maminka Madlenka na ně po-
tom maluje pěkné obrázky. 

Najdete tady někde vzorník 
knoflíků, které tatínek Bar-
nabáš vyrobil? Spočítejte, 

kolik je na něm knoflíků a po-
čet zapište do prvního kolečka.

Máte na sobě taky nějaké kno-
flíky? Rychle je spočítejte! 
Celkový počet pak napište 
do druhého kolečka. A neza-

pomeňte ani na ten u kalhot!

Ahoj děti!

Jmenuji se Kryšpín-
ka a spolu s mou ve-
likou rodinou žijeme 
v malém kouzelném 
sklepení bíloveckého 
muzea. Žije se nám 

tady moc dobře.

Budu vás provázet tím-
to místem. Čeká vás hodně 

úkolů, jste připraveny je vyřešit?

Ale nebojte se, ráda vám s nimi pomů-
žu.

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