
Čarodějný park DDM Kralupy – herní plán 

 

V rámci našeho čarodějného parku na vás čeká 6 stanovišť. 

Patronkou příslušného stanoviště je jedna z kralupských 

čarodějnic. Stanoviště můžete procházet v libovolném 

pořadí. Po splnění příslušného úkolu můžete prostřednictvím 

mobilního telefonu načíst QR kód, který skrývá rozšiřující 

informace a současně tak získáte i písmeno do závěrečné 

tajenky. Slovo skládající se ze šesti písmen pak odešlete na e-

mailovou adresu fisar@ddmkralupy.cz Následně vás budeme 

kontaktovat a vyzveme vás k vyzvednutí malé odměny.  

 

Stanoviště č. 1 

 

Čarodějnice: KRALUPÍNA 

 

Popis: Čarodějnice Kralupína je nejstarší kralupskou čarodějkou. Povahy 

je prchlivé a mnohdy značně zuřivé. Během věků se pasovala do 

role velitelky všech čarodějnic z Kralup a okolí. Je pravdou, že 

v oboru čar a kouzel je vskutku nejzkušenější a žádná jiná 

čarodějnice na Kralupsku neumí přeměnit zbloudilé poutníky 

v jedovatou květenu, či jiný neřád. Na pozoru by se před ní měla 

mít hlavně zlobivá, a jinak rozjívená dítka, které s oblibou mění 

v odpadkové koše či pouliční lampy.  

Úkol: Doběhni k nejbližšímu stromu a zpět, pak udělej pět dřepů. 

Následně zvolej kouzelné zaklínadlo: „Kralu, Kralu, Kralupy, košile a 

kalhoty, čáry máry fuk, holka, nebo kluk.“ Na závěr řekni: „Už niky 

nebudu zlobit rodiče.“ 
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Stanoviště č. 2 

 

Čarodějnice: ZEMĚCHÝNA 

 

Popis: Čarodejnice Zeměchýna žije od dávných časů v lesích nedaleko 

vesnice Zeměchy dnes součásti Kralup nad Vltavou. Povahy je 

klidné, přemýšlivé a bádavé. Miluje květiny a bylinky, ve kterých se 

vyzná jako málokdo v okolí. Často ji můžete potkat jak v lesích a 

lukách sbírá rostlinky, ze kterých připravuje léčivé i čarodějné 

lektvary. Dobře ví, která rostlinka je prospěšná a která vám naopak 

může způsobit problémy či otravu. Už nejednou volala kralupské 

záchranáře k dětem, jež si spletly vraní oko s borůvkou.  

 

 

Úkol: Správně přiřaď názvy k obrázkům léčivých rostlin. 

 

 

 

HEŘMÁNEK PRAVÝ JITROCEL KOPINATÝ KOPŘIVA DVOUDOMÁ SMETÁNKA LÉKAŘSKÁ 

 

 

 

 

 



Stanoviště č. 3 

 

Čarodějnice: LOBEČKÝNA 

 

Popis: Čarodějnice Lobečkýna od nepaměti žije v části Kralup, která se 

zove Lobeček. Povahy je přátelské, ale když jde o pořádek, je až 

pedantská a neústupná. Jak vždy říká: „Pořádek musí být“. Už 

nejednou pořádně vystrašila malé, ale i velké nepořádníky. 

Bytostně nesnáší, když holka, či kluk odhodí obal od bonbonu, či 

zmrzliny. Jde dokonce tak daleko, že dětem, které chtějí hodit 

plastovou lahvičku od Brumíka do normálního koše, poradí, kam 

plasty správně patří. Možná jste ji milé děti už potkali a ani jste o 

tom nevěděli. 

 

Úkol: Co patří do jednotlivých kontejnerů? Správně spoj kontejner a 

odpad, který do něj patří.  

 

 

 

 

 

 



Stanoviště č. 4 

 

Čarodějnice: VLTAVÍNA 

Popis: Čarodějnici Vltavínu můžete potkat na obou březích Vltavy, na 

mostě či lávce spojující centrum města a čtvrť Lobeček. Povahy je 

snivé až romantické. Má ráda veškeré vodní ptactvo a zvířectvo. 

Často u vltavských tůní rozmlouvá s kachnami, volavkami, či 

neposlušnými bobry. Když zahlédne děti, které se u vody chovají 

nebezpečně, hned sedne na koště a frčí je zachraňovat. Pak těmto 

vysvětluje, jak se mají v blízkosti řeky chovat, nejen k sobě, ale i ke 

všem živým tvorům zde žijícím. 

 

Úkol: Pokus se hodit tenisák do květináče. Zvládneš to? Co bychom 

neměli dávat k jídlu labutím a kachnám? Co je naopak pro tyto 

vodní ptáky vhodné? Vyber 3 správné možnosti! 

 

Stanoviště č. 5 

 

Čarodějnice: LOBČÍNA 

 

Popis: Čarodějnici Lobčínu můžete potkat v okolí přírodní památky 

Hostibejk a v přilehlé městské části Lobeč. Povahy je 

temperamentní až divoké. K jejím dobrým přátelům patří hodný 

čert Hostibejk, kterého z pekla vyloučili právě kvůli jeho 

dobrosrdečnosti. Lobčína svými divokými kousky a rejdy občas 

Hostibejka pěkně nakazí. Už nejednou se stalo, že s ním tančila na 

přilehlých skalách a nechybělo moc, aby se oba zřítili a ublížili si. Po 

těchto událostech se Lobčína zklidnila a naopak začala 

rozdováděné děti nabádat k opatrnosti a vštěpovat jim zásady 

bezpečného pohybu nejen v této lokalitě. 

 



Úkol:  Zatancuj si na písničku Saxana z filmu Dívka na koštěti.  Jak víš 

Lobčína je povahy divoké a často se dostává do nebezpečných 

situací. Co by si neměl dělat například při procházce na kralupský 

Hostibejk? 

 

Stanoviště č. 6 

 

Čarodějnice: SMETANÍNA 

 

Popis: Čarodějnici Smetanínu často potkáte v centru našeho města. Tu 

profrčí kolem kostela, tu se zjeví u Domu dětí a mládeže, či 

v přilehlých parcích na Cukrovaru, nebo v Zátiší. Povahy je opatrné 

až svědomité. Dbá na bezpečnost a plynulost silničního provozu. 

Dopravní předpisy a jejich dodržování to je její životní krédo. 

Nezřídka pomáhá naší městské policii. Často kárá a vzdělává děti, 

které se nebezpečně pohybují na přechodech a cestách našeho 

města a to jak pěšmo, tak i kolmo. 

 

Úkol: Seřaď barvy semaforu tak, jak jdou za sebou. Vysvětli, co jednotlivé 

barvy znamenají. Odpovíš – li správně, uděláš radost nejen sobě a 

rodičům, ale hlavně čarodějnici Smetaníně, která je na dopravní 

předpisy velmi přísná. 

 

 



Tajenka 
Kralupína Zeměchýna Lobečkýna Vltavína Lobčína Smetanína 

      
 


