
 
Tajenka: naděje 
 

Dobry den, 
 
děkujeme za hezkou soutěž. Tajenku jsme vylustili jako: Naděje. 
 
S pozdravem 
  
Eva a Viky Dorobantovi 
 
Dobrý den, tajenka čarodějnické stezky je NADĚJE.  
 

Dobrý den, 
 
tajenka "Čarodějnického parku DDM" -  NADĚJE. 
 
Děkujeme za zpříjemnění odpoledne, 
 
Kamlerovi 
 

Dobrý den, posíláme tajenku : NADĚJE, Moc nás úkoly bavily 👍 děkujeme! 

 
Verunka a Barunka Nygrýnovi 
 

Dobrý den,  
 
děkujeme za hezkou hru. Tajenka je NADĚJE. 
 
Katka Chalupová  
 

Heslo čarodějné stezky je: naděje 
 
Roháčková Ema a Aneta 
 

Dobrý den, tajenka NADĚJE.... 
 
S pozdravem 
 
Vesela Hana 
 

V tajence se skrývalo slovo NADĚJE 
 

 



Text tajenky ke NADĚJE, S pozdravem a přáním hezkého dne Josef Dvořák 
 

Dobrý den,  zasílám tajenku z čarodějnického parku :naděje 
 
Děkuji za tu akci, dcera byla nadšená :-) Krásný den 
 
Kateřina Tintěrová 
 

Tajenka- naděje 
 
S pozdravem  
Kiššová Petra 
 

 

Dobrý den, 
 
především Vám chci moc poděkovat za úžasný Čarodějnický park, obě dcerky si to 
náramně užily! V příloze posílám vyplněnou tajenku, obě poctivě vyplňovaly úkoly na 
papíry;-) Tajenka nám vyšla: NADĚJE 
 
S pozdravem Kateřina Čermáková a Majda + Terka 
 

Valerie Dvořáková : Heslo NADĚJE 
 

Dobrý den,tajenka je NADĚJE. 
 

Dobrý den,  
 
závěrečné slovo tajenky u hry lovení čarodějnic je ,,NADĚJE,, 
 
Veronika Plechatá 
 

Dobrý den, 2 slečny ve věku 7let vyluštily tajenku: NADĚJE. 
 
Děkujeme za zpestření odpoledne.  
 
Bajerova 
 

Tajenka: NADĚJE 

Monika Sopová, 8 let 

 

 



Dobrý den, děkuji za odpověď. A ta odměna k vyzvednutí už neplatí?;-) 
 
S pozdravem Kateřina Čermáková 
 

Odpověď na tajenku je NADĚJE, celkem soutěžilo 7dětí 
 

 

Dobrý den,  

teď jsme prošli stezku, moc se nám líbila a heslo je krásné slovo naděje. Úkoly plnily 
3 děti a Saxanu jsme si pustili a zatančili všichni. Odměnou pro nás byla stezka 
samotná, nejsme odsud, ale dozvěděli jsme se o ní ze Zpráviček ČT. 

DĚKUJEME z Odoleny Vody 
Sáblovi a Stehlíkovi 
 

 

Dobrý den, zasílám tajenku z Čarodějného parku DDM Kralupy nad Vltavou. 
 
Tajenka zní:  Naděje S pozdravem Aleš Stárek 
 

NADĚJE - OD SÁRA KARLOVÁ 29.4.2021  
 

Dobrý den, 
 
posíláme hádanku ze soutěže Čarodejny park: NADĚJE. :-) 
 
S pozdravem 
 
Věšínová, dcera Jukličková Eliška  
 
Dobrý den, posílám tajenku z Čarodějnického parku - NADĚJE za své děti, Natálku a 
Patrika. Děkujeme za hru, všichni jsme si to moc užili:) 
 
S přáním krásného dne  
Kristýna Sedláková 
 

Dobrý den, děkujeme za zprávu. Kateřina, Majda a Terka Čermákovy 
 

Dobry den, posilame tajenku z krasne hry 👍 

  

Dekujeme, i kdyz to nebylo letos snadné 🌹 

 
Katka Pekarkova s Aničkou 



 

Čarodějnický park dnes splněn dvěmi dětmi: Filip Palkoska 8 let, Kateřina 
Palkosková skoro 6 let. Tajenka: NADĚJE.  Děkujeme za skvělý nápad! Hezký den 
Alice Palkosková  
 
 

Dobrý den, děkujeme za Čarodějnickou stezku, se syny Davidem a Matějem jsme jí 
prošli, úkoly splnili a tajenka zní: NADĚJE. 
Martina Soukupová 
  
Dobrý den, ano čarodejnický park byl skvělý nápad děkujeme že v této době jste 

něco takového pro děti vymysleli 😊 holky byli nadšené a naplno si to užívaly hlavně 

u tančení😊 

 

Dobrý den, tajenka zní: NADĚJE Plnili jsme se dvěma dětmi. 
 
Děkuji  
S pozdravem  
Radka Prádlová 
 

 

Dobrý den tajenka u čarodějnic vyšla: NADĚJE 
 

Dobrý den, děkujeme za další zábavnou aktivitu a posíláme tajenku, která umírá 

poslední- tedy NADĚJE 🙂. S pozdravem 

Anetka, Zuzka a Dana Vaněčkovi 
 

Dobrý den, moc děkujeme za super hru s čarodějnicemi která se i za dnešního 
nepříznivého počasí zdařila a tajenka nám vyšla: naděje. 
 

Dobrý den, Děkujeme za čarodějný park, byl super a mile mě překvapilo,že zůstal 
celý až do neděle do večera. Stavili jsme se tam s holkama až v neděli večer po 
cestě od babičky,holky si to moc užili a tajenka je NADĚJE. Snad to platí zaslané až 
dnes, holt maminka je sklerotik a zapomněla poslat mail včera večer...  
Hezký den  
 
Marie Kalcovská 
 


