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Šikulín
RARÁŠEK

Vodní mlýn Wesselsky

Jméno:

VODNÍ MLÝN WESSELSKY
Vodní mlýn Wesselsky je cennou pa-
mětihodností oderského regionu na No-
vojičínsku. Jádrem rozsáhlého areálu je 
funkční mlýnská technologie, ojedinělá 
mlýnským složením a mlýnskými kame-
ny. Pozoruhodný je vodní náhon k mlý-
nu v délce 2,72 km. Neméně zajímavé je 
i mlýnské kolo o průměru 3,6 metru. Kro-
mě již zmíněného si můžete prohlédnout 
strojovnu, drobné artefakty nebo expozici 
pečení chleba.

OTEVÍRACÍ DOBA
  po–pá: 800–1800

  so–ne: 900–1800

VSTUPNÉ
 dospělý, dítě 11+ let 50 Kč
 dítě 4–10 let  30 Kč
 dítě 0–3 roky  zdarma

A je to!
Byly jste moc šikovné 
a na vše jste určitě při-
šly. Zasloužíte si nejen 
pochvalu, ale i další ra-
zítko do Vandrbuchu.  

Budeme se na vás spolu
s hastrmanem zase někdy 
těšit.

 Tak ahoj váš
       Rarášek

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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4.  Kromě strojů na výrobu mouky 
můžete ve mlýně najít také mnoho dal-
ších pomůcek, například k pečení. Teď 
si spolu zkusíme upéct z mouky třeba 
bábovku.

Když seřadíte písmenka u obrázků 
stejně, jako se zpracovává mouka, 

zjistíte, pro které povolání byl 
dobrý mlynář velice důležitý.
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2.  Ve mletí mouky pomáhali i dva velcí 
pomocníci. Nebyl jsem to ale já s hastr-
manem. Byly to dva mlýnské kameny.

Na řádky napište názvy obou 
kamenů. Napadlo by vás, 

podle čeho dostaly svůj název?

_______________________________________________

_______________________________________________

1.  Vodní mlýn je velice starý, ale zacho-
valý. Hastrman venku stráží velikánské 
mlýnské kolo a dlouhý vodní náhon. 
Uvnitř mlýna najdete spoustu zajíma-
vých věcí, nástrojů a pomůcek.

Rozhlédněte se kolem sebe 
a doplňte odpovědi na otázky.

K čemu slouží mlýn?

_______________________________________________

Kdo ve mlýně mlel mouku?

_______________________________________________

Do čeho dával mlynář hotovou mouku?

_______________________________________________

3. Mlynář měl pro svou těžkou práci 
i několik dalších pomocníků. Nebyli to 
jenom silní chlapci, ale především stro-
je.

V tajence najdete název stroje, 
který pytle s moukou vyvážel 

na půdu, kde se pytle uskladňovaly. 

Ahoj děti!

Mé jméno je Rarášek 
a s mým kamarádem hastr-
manem jsme se do  mlýna 
přistěhovali před 400 lety, 
kdy se ve mlýně ještě mle-
la mouka.

Budu vás provázet tímto 
místem, kde vás čeká hodně 

úkolů, jste připraveny je vy-
řešit?

Ale nebojte se, rád vám s nimi pomůžu.
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