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Pojď se bavit s kapitánem Lipánkem 

Jednoho krásného dne si kapitán Lipánek dopřával svou nejoblíbenější svačinku – 
krém Lipánek. Když tu ho napadlo, jak se vlastně tato dobrota vyrábí. Ptal se svého 
kamaráda Médi, jestli to náhodou neví. Ten jen pokrčil rameny a dál si hrál se svou 
novou čapkou, kterou si koupil. Kapitánu Lipánkovi to nedalo, chtěl zkrátka zjistit, 
proč je Lipánek tak dobrý. Rozhodl se tedy, že této záhadě přijde na kloub. Hned 
druhý den si kapitán koupil lístek na vlak a vydal se navštívit továrnu na Lipánka 
v Jindřichově Hradci. Pan ředitel mu celý postup výroby milerád vysvětlil, a dokonce 
jej závodem provedl. Co všechno zjistil a co se naučil? To už ti prozradí pracovní list, 
který máš před sebou. Odpověz správně na všechny otázky a úkoly a objev „místo“, 
kde se dozvíš další zajímavé věci nejen o Lipánkovi. Na tomto místě, které najdeš v 
počítači, si můžeš zahrát spolu s rodiči spoustu her a získávat odměny. Tak pořádně 
zbystři zrak, nezapomeň si tužku a hurá za rozluštěním záhady, proč je Lipánek tak 
dobrý.  

Správná písmenka zapisuj postupně do políček na třetí stránce – až vyplníš všechna, dozvíš se tajenku. 

1. Všechno začíná u kraviček, které se pasou na českých loukách. Kravičky dávají mléko, z něhož se 
získávají dvě základní suroviny pro Lipánka. V kolejišti je velké stádo kraviček za nádražím 
v Klatovech. Jaký kraj tato část kolejiště představuje? 

a. Plzeňský kraj ........................... L 
b. Olomoucký kraj....................... P 
c. Pardubický kraj ....................... T 

 
2. Jakou barvu mají kravičky, které dávají mléko do továrny na Lipánka? 

 

a. Fialovou .................................. S 

b. Bílou ....................................... U 

c. Černou nebo hnědou ................ I 
 

3. A jak se mléko od kraviček dostane do továrny na Lipánka? No přece v cisterně. Cisterna mléko 
rychle převeze ke zpracování a cestou udržuje jeho správnou teplotu. Jedna taková cisterna právě 
stojí u malého nádraží pod hradem. Jak se nádraží jmenuje? Malá nápověda: Cisterna má na sobě 

označení „mléko“. Pokud si nebudeš vědět rady, zeptej se nějakého dospěláka, který ti určitě poradí.  

a. Nádraží Mšeno ........................ P 

b. Nádraží Františkov .................. W  

c. Nádraží Holešovice ................. Y 

 

4. Jakou barvu má cisterna, která převáží mléko do továrny na Lipánka? 

a. Zlatou ..................................... O  

b. Hnědou ................................... Q 

c. Stříbrnou ................................. A 
 

MLÉKO 

PRACOVNÍ LIST  

MŠ – Mlékárenský průmysl  
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5. Lipánek je vyroben pouze z tvarohu a smetany. Najdeš správnou cestu k těmto dobrotám? 
 

 

6. V průběhu návštěvy si dal kapitán svačinku, jak jinak než Lipánka. Pojď si mezitím zahrát. 
Schválně, kolik dokážeš najít rozdílů na tomto obrázku? 

 

a. 1 .............................................. R 

b. 5 .............................................. E 

c. 3 .............................................. F 

 

 

7. Pojďme se podívat zpět na to, co se kapitán ještě dozvěděl. Aby vznikl Lipánek tak, jak ho známe, 
musíme kromě cukru přidat ještě jednu z mnoha příchutí, které do továrny vozí třeba až z dalekého 
Madagaskaru či Holandska. Vyber, kterou příchuť v obchodech nenajdeš (nápovědu najdeš 
na reklamním billboardu umístěném vedle prodejny Optika v Karlovarském kraji na kolejišti): 

a. Vanilkový ................................ I 
b. Kakaový .................................. D 

c. Borůvkový ............................... K 

 

8. Teď už nezbývá nic jiného, než Lipánka naplnit do kelímků, které si pak s rodiči můžeš koupit 
v obchodě. Víš, jak se jmenuje mlékárna, která je postavena v jižních Čechách a výrobě této dobroty 
se věnuje už téměř padesát let. Najdeš ji na kolejišti v Plzeňském kraji? 

 

a. EKOKOM ............................... ?  
b. MADETA ............................... . (tečka) 
c. České dráhy ............................ ! 

 
9. V Království železnic najdeš spoustu dopravních prostředků, ale který zde zatím není? 

 

a. C b. B   c. L  

      Ponorka         Vzducholoď      Kanoe 

 

 

10. Rozluštili jsme společně záhadu, proč je Lipánek tak dobrý. Je vyroben pouze ze smetany a tvarohu. 
Nenajdeš v něm žádný dusík, škrob ani želatinu. Teď hurá najít cestu k mašince, ať víš, kde zjistíš 
spoustu dalších informací. Najdeš zde tipy na hraní venku i doma, recepty, které si můžeš doma 
s rodiči udělat, a navíc tady můžeš získat pěkné odměny. 
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