Ahoj!

Mast

Vítej v zámeckém parku v Čechách pod
Kosířem. Jsem čarodějnice Fištróna, a ty jsi
tu nejspíše proto, že chceš ke mně do učení.
Cesta k tomu, aby ses mohl/a stát
uznávaným/ou čarodějem/kou, je však
složitá a vyžaduje mnoho práce. Aby ses
mohl/a ucházet o místo v mé škole kouzel,
musíš prokázat své znalosti. Ty pro nás
nejdůležitější se týkají přírody, jelikož z ní
naše moc vychází, a proto jí musíme dobře
rozumět.
Pak přichází na řadu samotné kouzlení, a to
se ne vždy podaří, což teď postihlo i mě.
Prováděla jsem kouzlo, během něhož jsem
byla vyrušena mým kocourem. Místo toho,
abych zamířila hůlkou na věc (nemohu
prozradit na jakou, to je tajemství), kterou
jsem měla nechat zmizet, omylem jsem
zasáhla svou knihu kouzelných rostlin. Z ní
rázem zmizely názvy všech rostlin a
stromů. A to zrovna ve chvíli, kdy musím
připravit létací mast pro draka – jedno
z křídel ho začíná zlobit, a tohle by mu
mělo pomoct.
Teď přichází na řadu tvůj úkol. V mapce
zámeckého parku, kde obývám krásný
sklep, jsem vyznačila několik rostlin,
zejména stromů, které k výrobě masti
potřebuji. Obejdi daná místa, na každém
najdeš stránku z mé knihy kouzelných
rostlin. Informace na ní ti napoví název,
který si zapíšeš do receptu. Z označených
písmen pak ještě složíš slovo poslední
chybějící ingredience.

Doufám, že se ti podařilo odhalit všechny
ingredience potřebné pro přípravu masti.
Kdyby sis ji chtěl/a vyrobit, zde je postup.

Hodně štěstí, čarodějnický kadete!

Odměna
Pokud máš splněný úkol, který jsem ti uložila,
můžeš si v průjezdu zámku vyzvednout certifikát
čaroděje III. kategorie. Na jeho základě je možné se
v příštím roce přihlásit do mé školy kouzel. O
začátku školního roku budu předem informovat.
Kdybys chtěl/a navštívit zámek, až otevře své
brány, zašli do pátku 7. května na e-mail
rezervacecpk@seznam.cz název poslední/osmé
ingredience a své jméno. Získáš tak dětské vstupné
na jakoukoli prohlídku zdarma.

Čarodějnická pátračka
v zámeckém parku
Čechy pod Kosířem
[Název společnosti]
[Adresa]
[Město, PSČ, země]

Plánek parku
V plánku je černě vyznačeno celkem 7 bodů, které znázorňují jednotlivá zastavení. Nejsou
očíslované, takže se parkem můžeš procházet, jak se ti zlíbí. Jen dávej pozor na čísla stránek
z knihy kouzelných rostlin. Ty označují pořadí ingrediencí v receptu vpravo, kam si vždy
zapíšeš hledaný název. Poslední přísadu však v parku nenajdeš, její název budeš muset složit
z označených písmen v názvech rostlin.

