narozeninový speciál 2013

Magazínek prodejen COOP

Milý veverčáku Čiperko,

Ahoj, kluci a holky,
představte si, že jsem dostal úžasný dopis od strašidel s ještě úžasnějším pozváním na hradní dobrodružství. Ptáte se, proč jsem pozván právě já? No,
protože jsem z COOPu a COOP Centrum slaví dvacáté narozeniny.

doneslo se nám – hradním strašidlům, že
COOP Centrum, jehož jsi dětským maskotem, slaví v měsíci září roku tohoto své
20. narozeniny.
Proto jsme pro Tebe, náš vážený veverčí
příteli, uchystali velkolepý hodokvas přímo
na našem hradě.

A protože jste mí věrní kamarádi, chtěl bych Vás vzít
s sebou. Zažijeme spolu jistě nevšední zážitky, a jak
mi hradní strašidla slíbila, jsou pro nás připravené
mnohé soutěže o lákavé ceny.

Prožij nevšední den a oslav v naší společnosti „coopácké" dvacetiny. Vítána je pochopitelně též družina Tvých dětských
přátel, která Ti jistě ochotně pomůže plnit
jednotlivá soutěžní klání, jež jsme pro Tebe
připravili.

Já k tomu přidávám ještě jednu speciální narozeninovou soutěž pro školní kolektivy, ve které můžete pro svou školu nebo školku vyhrát zapůjčení
našeho skákacího domečku.

Odměnou nechť Vám je nejen postup hradními místnostmi až k slavnému narozeninovému hodokvasu, ale také řada dech beroucích odměn, jež na vítěze čekají.

Abyste si nemysleli, že si z Vás utahuju, přikládám
dopis od strašidýlek.

Čiperko a družino jeho přátel, dále do hradu dále! Kdož nemáš srdce v kalhotách, ale
naopak jsi ducha udatného, směle listuj narozeninovým časopisem a plň úkoly hodné
rytířů a ctnostných panen.

Moc se těším, že se na hradní expedici
plnou her a soutěží vydáte se mnou.
Váš veverčák Čiperka

K nevšednímu hradnímu dobrodružství
zvou a vše nejlepší k narozeninám přejí

hradní strašidla
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Hradní brána
Ahoj, kamarádi.
Vítám vás u nás na hradě.
Jestli chcete pokračovat v cestě,
musíte najít správný klíč, kterým si
odemknete hradní bránu.

Zv í k
ov
To
č

n

ih

Tr o s k y

ov

Šv

Bezděz

O

ík

k

oř

Hrad

Pokud jsi našel správný klíč, dozvěděl ses, jak se jmenuje hrad, na který je Čiperka pozván. Jméno hradu spolu se svým jménem, adresou a věkem zašli do 31. října 2013
na adresu: DELEX, Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň, nebo na e-mailovou adresu:
coopclub@coopclub.cz. Na obálku nebo do předmětu zprávy napiš „Čiperka – Hrad“.
U dvojhlavého psa hrajeme o sportovní tašku Husky a další lákavé ceny.
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Věž
Včera foukal silný vítr a shodil kameny
z hradní věže. Ty zatarasily vstupní dveře.
Abys mohl pokračovat v cestě, musíš je složit
od největšího po nejmenší. Jestliže úkol splníš správně,
odhalí ti písmena na kamenech, který výrobek COOPu
mám strašně ráda.

Bílá paní

řešení úkolu: Papánek vanilkový
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Bílá paní má ráda bílou barvu, ale její šaty jsou přece jen dnes už nemoderní. Navrhni jí
nový kostým. Jediné, co musíš dodržet, je bílá barva. Své obrázky posílej spolu se svým
jménem, adresou a věkem do 31. října 2013 na adresu: DELEX, Denisovo nábřeží 4,
301 00 Plzeň, nebo na e-mailovou adresu: coopclub@coopclub.cz. Na obálku nebo
do předmětu zprávy napiš „Čiperka – Bílá paní“. Nejlepší nápady Bílá paní odmění
kreslicí sadou od společnosti Wiky.
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Hlídám v hradním sklepení,
kde skladujeme potraviny na narozeninovou hostinu.
Jenže ostatní čerti sem vtrhli a udělali mi tu pekelný
nepořádek. Pomoz mi vyházet věci, které mezi
potraviny nepatří. Obrázek vybarvi.
Až úkol splníš, můžeš jít dál.

Čertův, čertova

V naší zemi je mnoho míst, která mají v názvu slovo „Čert”. Napiš jich alespoň 5. U každého vždy uveď, zda se jedná o město, horu, přírodní útvar atd. a pár bližších informací
k danému místu. Na čertovské odpovědi čekáme do 31. října 2013. Posílej je spolu
se svým jménem, adresou a věkem na adresu: DELEX, Denisovo nábřeží 4, 301 00
Plzeň, nebo na e-mailovou adresu: coopclub@coopclub.cz. Na obálku nebo do předmětu zprávy napiš „Čiperka – Čert“. Čertovský úkol si žádá opravdu čertovsky krásné
odměny. Tou hlavní je mobilní telefon.
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řešení úkolu: hůl, dýmka, hřeben, nůžky, bota

Zbrojnice

Děti, děti, to je neštěstí!

Zase jsem usnul na stráži. Upadl jsem na brnění
a to se rozsypalo. Musím ho rychle složit, než na to přijde
hradní paní. To by bylo zle! Nesměl bych na narozeninovou
oslavu. Pomůžete mi? Jednotlivé části vybarvěte, vystřihněte
a složte z nich rytíře. Až budete mít hotovo, běžte do další
místnosti. A já půjdu hned za vámi. Pokud tedy
neusnu. Už se mi chce totiž zase hrozně
spáááát.

Brnění

Jestli se ti podařilo složit rytířské brnění, nalep ho na papír a vymysli rytířovi jméno.
Vycházej z loga, které je na štítě. Vše spolu se svým jménem, adresou a věkem pošli
do 31. října 2013 na adresu: DELEX, Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň. Na obálku
napiš „Čiperka – Brnění“. Autor nejzajímavějšího rytířského jména se může těšit na
fotoaparát Olympus. Ale máme pro vás i další pěkné ceny.
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Ostatní strašidla o mně tvrdí,
že jsem šílená, ale to vůbec není pravda.
Já jen ráda schovávám věci. A taky mám šíleně
ráda banány v čokoládě. Tady na terase jsem si
6 banánů v čokoládě Dolcezza schovala. Když
je najdeš, nejenže se s tebou o ně rozdělím, ale
navíc můžeš pokračovat v cestě.

Banány

Splnil jsi úkol od hradní paní? Výborně. V tom případě se s tebou podělila o sladkosti.
Měl bys tedy mít 3 obaly od banánů v čokoládě Dolcezza. Dej je do obálky, připoj své
jméno, adresu a věk a pošli je do 31. října 2013 na adresu: DELEX, Denisovo nábřeží
4, 301 00 Plzeň. Na obálku napiš „Čiperka – Banány“. Ani u hradní paní nepřijdou
výherci zkrátka a mohou se těšit třeba na počítač Asus a řadu dalších cen.
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Narozeninoví hosté mi sem přinesli
spousty svých potrhaných a poničených věcí.
Přece nemůžu stihnout všechno to spravit. Pomůžeš mi?
Dokresli chybějící části, obrázky vybarvi. Já tě potom
pustím do další hradní místnosti.
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Doplňovačka
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Doplň chybějící písmena v názvech jednotlivých vlastních značek COOP a tajenka ti
prozradí, jak se jmenuje duch líného sluhy, který ti na této stránce dělá hradního průvodce. Jeho jméno pošli do 31. října 2013 spolu se svým jménem, adresou a věkem
na adresu: DELEX, Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň, nebo na e-mailovou adresu:
coopclub@coopclub.cz. Na obálku nebo do předmětu zprávy napiš „Čiperka –
Sluha“. Hrajeme mimo jiné o mobilní telefon, tak hurá do luštění!

Jídelna
To je malér!

Mám upéct narozeninový dort, ale zapomněla jsem,
s jakým má být ovocem. Pomůžeš mi vybrat to správné?
Stačí projít bludištěm. Určitě také pro tebe
nebude problém dort ozdobit.

Ovocný recept

Pokud si naší nepořádné kuchtičce pomohl najít to správné ovoce, můžeš se směle pustit
do soutěžního úkolu. Napiš nám tvůj oblíbený recept s tímto ovocem a pošli jej do 31. října 2013 spolu se svým jménem, adresou a věkem na adresu: DELEX, Denisovo nábřeží
4, 301 00 Plzeň, nebo na e-mailovou adresu: coopclub@coopclub.cz. Na obálku nebo
do předmětu zprávy napiš „Čiperka – Recept“. Nejlepší kuchař získá televizor Sencor.
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Erbovní
síň
1

2

Na stěnách erbovní síně
vidíš řadu znaků mého rodu.
Na první pohled vypadají úplně stejně
jako erb, který držím v ruce, ale jen jeden
se opravdu shoduje ve všech detailech.
Za ním se ukrývá tajná páčka, která
tě pustí do další hradní komnaty.
Najdeš ten správný znak?
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Rodový znak

Každý správný šlechtic musí mít svůj erb. Chceš-li být povýšen do šlechtického stavu a vyhrát zajímavou cenu, vymysli a nakresli svůj vlastní rodový znak. Pošli jej spolu se svým jménem, adresou a věkem do 31. října
2013 na adresu: DELEX, Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň. Na obálku
napiš „Čiperka – Erb“. Nejhezčí erb kostlivec odmění mobilním telefonem.
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řešení úkolu: Erb č. 7

Rytířský sál

Jde mi z toho hlava kolem.
Vlastně jsem ji úplně ztratil.
Musím ji najít. Někde na těle prý mám
matematický příklad. Vypočítej ho.
V rytířském sále se nachází několik
očíslovaných hlav, vybarvi je.
Ta, která odpovídá matematickému
výsledku, je moje. Až ji budu mít,
můžu ti ukázat cestu
do dalšího sálu.
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Pohádková matematika
V jedné daleké zemi žila krásná princezna Leontýna, která milovala hádanky, rébusy
a matematické příklady. Její otec, moudrý král Bedřich, ji chtěl provdat. Leontýna prohlásila, že si vezme jen toho, kdo dokáže vypočítat zadaný matematický úkol. Kdo neuspěje, přijde o hlavu. Jako první se o ruku princezny Leontýny ucházel rytíř Cyprián.
Leontýna mu zadala tento úkol:
„Ve výprodeji jsem prodala 65 párů svých starých bot. Za každý jsem dostala 350 zlaťáků.
Kolik mi jich zbylo, když jsem si koupila nové šaty za 11 300 zlaťáků, diamantové náušnice
za 3 850 zlaťáků a sametové střevíčky za 2 600 zlaťáků?”
Cyprián se snažil, ale správný výsledek spočítat nedokázal. Přišel tak o hlavu a na našem hradě nyní bloudí jako
bezhlavý rytíř, počítá příklady a hledá ztracenou hlavu.
Aby se něco podobného nestalo také tobě, vypočítej princezninu úlohu a správný výsledek nám spolu se
svým jménem, adresou a věkem pošli do 31. října 2013 na adresu: DELEX, Denisovo nábřeží 4, 301 00
Plzeň, nebo na e-mailovou adresu: coopclub@coopclub.cz. Na obálku nebo do předmětu zprávy napiš
„Čiperka – Bezhlavý rytíř“. Úspěšní matematici sice nezískají ruku princezny Leontýny, ale hračky od
společnosti Štrunc.
řešení úkolu: 20

Korunní

síň

Poklad

V dávných dobách jsem
se do této síně vloupal a ukradl
vzácný poklad šperků. Za trest tu teď
musím strašit, dokud všechny odcizené
věci nevrátím. Už mám u sebe schovaný
poslední kousek z pokladu. Spoj číslice
a odhalíš, co ještě musím vrátit
do truhlice s klenoty.

Zahraj si na klenotníka a nakresli kolekci šperků – prsten, náušnice a náhrdelník. Svůj
obrázek pošli do 31. října 2013 spolu se svým jménem, adresou a věkem na adresu:
DELEX, Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň, nebo na e-mailovou adresu: coopclub@
coopclub.cz. Na obálku nebo do předmětu zprávy napiš „Čiperka – Poklad“. Nejkrásnější šperky odmění společnost Wiky báječnou Podmořskou kreslicí sadou.
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Ka-ka-kamarádi, ví-ví-vítám vvvás
v hradní ka-ka-kapli. Protože mám pro-pro-problémy s mlu-mlu-mlu-mluvením, zka-ka-zil jsem
ká-kázání a a a a taky názvy po-pohádek pro děti
na-na-našeho pa-pa-pána. ZZZa trest tu-tu-tu
musím sssstrašit, dokud špatné názvy ně-někdo
ne-ne-ne-o-opraví. Pomůžete mi?

Pohádky
Něhakurs
Okensetá

Brala zátky
Lakpeče
Poklape
Pekaře vál

Přesmyčky

Máš rozluštěné pohádkové přesmyčky? Tak nám správné řešení pošli a můžeš vyhrát
hračky od společnosti Mikro Trading. Na tvou odpověď čekáme do 31. října 2013.
Připoj k ní své jméno, adresu a věk a vše odešli na adresu: DELEX, Denisovo nábřeží
4, 301 00 Plzeň, nebo na e-mailovou adresu: coopclub@coopclub.cz. Na obálku nebo
do předmětu zprávy napiš „Čiperka – Přesmyčky“.
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Stěny sakristie byly nádherně
vymalovány. Jenže jako správný skřet jsem
trochu zlobil a malby jsem vygumoval.
Za trest jsem tady zamčený, dokud se nepolepším
a stěny nespravím. Polepšený už asi jsem,
na stěny jsem něco nakreslil, ale vybarvování
mi moc nejde.
Pomůžeš mi obrázek vybarvit?
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Skřetův vzkaz

Neposedný skřet ke svému obrázku něco napsal. Dokážeš podle šifrovací tabulky
vzkaz rozluštit? Správné řešení spolu se svým jménem, adresou a věkem pošli do 31.
října 2013 na adresu: DELEX, Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň, nebo na e-mailovou
adresu: coopclub@coopclub.cz. Na obálku nebo do předmětu zprávy napiš „Čiperka
– Vzkaz“. Na výherce této skřetí soutěže čeká záplava hraček od společnosti Štrunc.
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Svatební síň
Aby ses konečně dostal na narozeninovou
oslavu, musíš splnit už jen jeden poslední úkol.
Zlobivý skřet rozstřihal obrázek z mé svatební
hostiny. Já na to nevidím, a tak jej nedokážu složit.
Sestav jednotlivé kousky a už ti nic nebude bránit
v účasti na hradní slavnosti. Za všechna hradní
strašidla ti děkuji za pomoc a přeji
dobrou zábavu.

Blahopřání

Je dobrým zvykem posílat snoubencům svatební blahopřání. Vymysli jedno také pro
Slepou nevěstu a můžeš vyhrát třeba monitor Samsung. Podmínkou je, aby v tvém blahopřání bylo slovo „COOP“ a číslo „20“. Svůj výtvor pošli do 31. října 2013 spolu se svým
jménem, adresou a věkem na adresu: DELEX, Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň, nebo na
e-mailovou adresu: coopclub@coopclub.cz. Na obálku nebo do předmětu zprávy napiš
„Čiperka – Blahopřání“.
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Blahopřejeme,

dostal ses až na konec hradního putování.
Vybarvi ta strašidla, jejichž úkoly se ti podařilo splnit,
a pusť se s nimi do narozeninového
hodování.

o skákací domeček

Čiperka se vyfotil se svými kamarády, hodnými hradními strašidýlky. Chceš pro svoji školu nebo školku získat na jeden den skákací domeček COOPu? Není nic jednoduššího. Vyfoť se s kamarády ze třídy před budovou vaší školy/školky nebo před
prodejnou COOP. V ruce musíte mít alespoň jeden výtisk tohoto speciálního narozeninového čísla Čiperky. Fotografii s razítkem školy/školky ať nám paní učitelka pošle do 31. října 2013 spolu s adresou a telefonem školy na adresu: DELEX, Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň, nebo na e-mailovou adresu: coopclub@coopclub.cz.
Na obálce nebo v předmětu zprávy musí být heslo „Čiperka – Skákací domeček“.

