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Magazínek prodejen COOP

Všechno nejlepší k narozeninám!
To bych chtěl popřát svému velkému kamarádu Večerníčkovi. Na jeho pohádky se před spaním dívá celá
naše veverčí rodina. Znám snad všechny večerníčkovské seriály.
Proto jsme se s kamarády z COOPu rozhodli, že Večerníčkovi k jeho kulatinám připravíme speciální sběratelské narozeninové pexeso. Do shromažďování kartiček se může zapojit kdokoliv jednoduše tím, že půjde
na nákupy do některé z označených prodejen COOP.
A pak už se může rozjet pexesová večerníčkománie
při sbírání kartiček i jejich vyměňování. Schválně, kdo
první zkompletuje všech 24 večerníčkovských dvojic,
a bude si tak moct zahrát oblíbenou hru?
U nás v lese se do akce zapojí úplně každý. My zvířátka totiž milujeme sběr, milujeme pexeso a milujeme
Večerníčka.
Taky máme rádi pohádky a rádi se i bojíme. Proto
jsem se skamarádil se strašidly z jednoho bludiště
a toto číslo časopisu jsem zaměřil na pohádky a strašidla.
Ani v létě se tedy nebudeš nudit. Když zrovna nebudeš střádat večerníčkovské pexeso, můžeš listovat
mým časopisem plným pohádkových strašidel a zajímavých úkolů.
Večerníčkovi všechno nej a ostatním kamarádům
zábavné léto přeje veverčák Čiperka.
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Soutěže o ceny
K létu hraní patří a Čiperka si hraje hrozně rád. Jestli jsi
na tom stejně, hurá do nových Čiperkových soutěží. Veverčák ti drží palce.
Křížovka plná strašidel
Puzzle
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Výherci z minulého čísla:
Křížovka: Že je v tajence ukryté slovo „sauros“
odhalila pěkná řádka milovníků pravěku. Čiperka pošle dárek těmto zdatným luštitelům: Jan Klicman (8 let), Jan Boleček (8 let), Matěl Doležal (8 let),
Romana Jarošová (8 let), Antonín Šimek (13 let).
Pravěké přesmyčky: Cože se to ukrývalo v pravěkých přesmyčkách? Jelen obrovský – megaloceros;
nosorožec srstnatý – coelodonta; lev jeskynní –
panthera. A kdo se ukrývá mezi výherci? Jana Malátová (13 let), Blanka Stárková (12 let), Marie Špačková
(8 let), Vít Bojanovský (9 let), Anna Holinková (11 let).

POZOR!

Elektronickou verzi Čiperky
naleznete i na internetových
stránkách www.coopclub.cz

Jak vypadají ufoni
1

Dokresli našeho návštěvníka z vesmíru.

2 Tohoto ufona musíš dovymyslet. Kde bude mít oči, jaké a kolik jich bude? A co uši, nos, ústa, ruce?

1

2

Soutěžní otázka:
Co znamená zkratka UFO?
a) Už fakt odlet’
b) Neidentifikovatelný létající objekt
– z angl. Unidentified Flying Object
c) Unikátní fantastická obluda

Dílek u správné odpovědi vystřihni.
Více informací na straně 23.

c)
b)
a)

tí me
Há dá me a luš

krí zovka plná strašidel
Pojmenuj všechna naše strašidýlka. Tajenka ti pak prozradí, ve kterém městě se nachází Strašidelné
bludiště.
Tajenku pošli do 30. září 2015 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
– křížovka“. Nezapomeň připojit své jméno, adresu a věk. Výherce čekají vstupenky do Strašidelného bludiště.
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Pocítá ní dušicek
Vodníci Bahňák a Tůňka si porovnávají svoji sbírku hrnků s dušičkami. V zelených hrncích jsou duše lhářů, v modrých se ukrývají lenoši a ve žlutých zloději.
Spočítej dušičky a doplň tabulku.
Bahňákovi přikresli tolik hrnků s lenochy, aby jich měl o 1 víc než Tůňka.
Tůňkovi přidej tolik hrníčků se zloději, aby jich měl stejně jako Bahňák.
Do horní poličky přidej Bahňákovi 1 hrnek s lhářem a Tůňkovi 2 s lenochy.

Lháři

Lenoši

Zloději

Celkem

Bahňák
Tůňka
Řešení úkolu najdeš na straně 23.

b)

a)

Soutěžní otázka:
c)

Vodník Barbora vystupoval v jakém
večerníčkovském seriálu?
a) O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi
b) Káťa a Škubánek c) O človíčkovi

Dílek u správné odpovědi vystřihni.
Více informací na straně 23.

Všechno sním
Tenhle náš nenasyta toho spořádá opravdu hodně. Asi je lepší se s ním nesetkat, protože nikdy nevíš, na co nebo
koho dostane právě chuť.
Když se na jedlíka podíváš pozorně, najdeš v jeho každodenním jídelníčku 5 rozdílů.
Obrázky dovybarvi.

Řešení úkolu najdeš na straně 23.

a)

c)

Soutěžní otázka:
Jak se jmenuje známý
pohádkový jedlík?
a) Všežrout b) Jídlolux c) Otesánek
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b)

Dílek u správné odpovědi vystřihni.
Více informací na straně 23.

Lesní maškarní
Tři lesní žínky se vydaly na maškarní ples. Tvým úkolem je určit, kdo je kdo. Pomůžou ti naše nápovědy odhalit
jeskyňku, divoženku a vílu?
Spoj maskovanou postavu se správnou tváří.

Jeskynka
Víla

Divozenka

Nápovedy:

Jeskyňka nemá žluté šaty.
Víla by na ples nikdy nešla s kabelkou nebo v modrých šatech.
Divoženka nesnáší vějíře a bojí se koček.
Řešení úkolu najdeš na straně 23.

Soutěžní otázka:

c)

Koho v pohádce unesly jeskyňky?
a) Budulínka b) Smolíčka c) Karkulku

Dílek u správné odpovědi vystřihni.
Více informací na straně 23.

a)

b)
7

Toulky po českých pověstech

O bílé paní rožmberské

nad každý hrad či zámek má nějaké své strašidlo. K nejběžnějším patří bílá paní. A mezi nejznámější bílé paní patří ta rožmberská 1 – duch paní Perchty z Rožmberka.
Perchta byla dcerou významného člena mocného rožmberského rodu, pana Oldřicha II. z Rožmberka. Navíc byla velice krásná, přátelská a veselá. Žádný div, že o nápadníky neměla
nouzi. Jenže jak to tak v minulosti mezi šlechtou bývalo, dívka si nemohla vybrat,
za koho se provdá, ale musela poslechnout přání svých rodičů.
1
A tak mladá Perchta neprotestovala, když jí otec vybral za manžela Jana
z Lichtenštejna, a ve dvaceti letech se za něj provdala.
Ovšem již od prvního dne byla v manželství nešťastná. Manžel k ní byl
krutý a často ji týral. Nešťastná Perchta psala svému otci i bratrovi jeden dopis za druhým a žádala je o pomoc. Marně. Tehdejší mravy nepřipouštěly, aby žena odešla od svého muže. Manželovo kruté zacházení musela tedy snášet až do jeho smrti. Když Jan umíral, žádal
Perchtu o odpuštění. Ovšem zlomená, utrápená žena nedokázala
zapomenout na dlouhé roky teroru a manželovu omluvu nepřijala.
Jan se rozzuřil a svou manželku proklel.
Po Janově smrti se Perchta vrátila na otcovský hrad, starala se
o hospodářství, pečovala o chudé a nemocné. Nikdy se však neusmála a hluboký smutek, žal a bolest byly patrny v jejím bledém
obličeji po zbytek života.
Přesto lidé Perchtu milovali a její smrt oplakali. Protože ji však manžel
proklel, nenašla klid ani po smrti a stal se z ní duch bloudící po nocích
rožmberskými hrady a zámky.
Lidé ji často vídali, jak jako bíle oděný přízrak prochází jednotlivými pokoji. Časem si uvědomili, že i jako duch o ně Perchta pečuje a radí jim. Pokud
se usmívala a měla bílé rukavičky, znamenalo
to, že obyvatele hradu čeká nějaká šťastná
událost. Naopak vážná tvář a na rukou černé
rukavice byly signálem, že se stane nějaké neštěstí, že někdo zemře.
2
S velkou láskou pečovala bílá paní o malé potomky rožmberského
rodu. V noci sedávala u jejich kolébky, houpala je a tichým hlasem jim prozpěvovala ukolébavky 2 .
Když se narodil Petr Vok 3 , poslední Rožmberk, pečovala
o něj obzvlášť starostlivě. Jednou v noci se nemluvně rozplakalo
a Perchta se okamžitě zjevila, aby jej ukonejšila. Zatímco bílá
paní dítě houpala v náručí, probudila se služka a šla se na
děcko podívat. Protože však na hradě byla teprve pár dní,
o existenci bílé paní nevěděla.
Jakmile spatřila nemluvně v rukou cizí ženy, osopila se na ni,
ať je ihned vrátí do kolébky a nepřibližuje se k němu.
Jindy mírná Perchta se rozzlobila: „Dobře, od teď se o dítě
starej sama! Na mou pomoc už nespoléhej. Ale varuju tě, je
to poslední potomek rožmberského rodu, tak jej střež jako
oko v hlavě! Až Petr vyroste, řekni mu o mně a ukaž mu, kudy
teď zmizím.“
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Po těchto slovech duch paní Perchty proplul zdí a u kolébky se
víckrát neobjevil.
Když Petr Vok vyrostl, vyprávěla mu služka o svém setkání s bílou paní. Potom hradnímu pánovi ukázala, kde Perchtu viděla
naposledy. Vok v těch místech nechal probourat zeď. Ke svému velikému překvapení objevil tajnou místnost a v ní ohromnou truhlici s pokladem.
Tak se bílá paní rožmberská postarala i o posledního nositele
rodového jména.

3

Až v létě vyrazíš na některý z rožmberských hradů či zámků, dívej se pozorně, jestli někde nezahlédneš přelud v bílém oděvu.
Možná to bude hodná bílá paní Perchta z Rožmberka.

Úkoly pro děti:
1. Vymysli, co by asi mohla bílá paní oznamovat, kdyby měla rukavičky zelené, modré nebo
žluté.

2. Naplň prázdnou truhlici pokladem.

At’ žijí duchové
Duch je bytost nehmotná, proto by neměl mít stín. Tento duch jej však má. Najdeš ten správný?

4
2

1

5

3

I duchové se vyvíjejí a rostou. Každý je nejprve malý dušík, ale za každé bafnutí na člověka povyroste.
Seřaď duchy od nejmenšího po největšího. Z písmen zjistíš, jak se naše strašidýlko jmenuje.

Řešení úkolu najdeš na straně 23.

Soutěžní otázka:

c)

Ve filmu „At’ žijí duchové“ vystupuje duch rytíře Viléma
Brtníka z Brtníku a také duch jeho dcery. Jak se jmenovala?
a) Leontýnka b) Kleontýnka c) Neontýnka

Dílek u správné odpovědi vystřihni.
Více informací na straně 23.
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a)

b)

Šotek řádí
V noci v pokoji řádil šotek Nepořádníček a pár věcí přeházel. Najdeš všech 6 jeho lumpáren? A dokážeš najít i schovaného šotka? Podívej se do svého pokojíčku, jestli tam náhodou také nějaký šotek neřádil. Pokud ano, ukliď po
něm nepořádek.

Řešení úkolu najdeš na straně 23.
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Matematický slet čarodějnic
Každoroční slet čarodějnic byl opravdu vydařený. Ovšem čarodějnice Mordula na něm něco zapomněla.
Vypočítej příklady u jednotlivých čarodějnických rekvizit a zvířat. Mordule patří to, u čeho ti ve
výsledcích vyjdou jen sudá čísla.

(5 + 6) ∙ 2 – 1 =
4∙7–1=
6 + 10 : 5 =
-2 ∙ (4 – 7) =

14 : 2 + 21 : 3 =
9–5+6∙3=
-1 ∙ (7 – 9) + 9 =
7 + 3 ∙ (2 + 3) =

8 + 7 – (1 -2) =
3 ∙ 1 + 10 – 5 =
20 : 4 – 1 ∙ 3 =
17 – 5 ∙ 2 + 7 =

19 – 6 + 3 ∙ 2 =
5+5:5+3=
11 ∙ 3 – 17 + 7 =
6 ∙ 3 – (2 + 9) =

21 : 3 + 5 ∙ (7 -3) =
6∙2–4:2+3=
2 ∙ (13 – 9) + 12 =
2 ∙ 13 – 9 + 12 =

Soutěžní otázka:
Večerníčkovská Malá čarodějnice měla
havrana jménem:
a) Arkansas b) Abrakadabra c) Abraxas

Dílek u správné odpovědi vystřihni.
Více informací na straně 23.

12

a)

13 + 8 – (5 – 7) =
22 : 11 ∙ 5 + 9 =
30 : 6 + 12 ∙ 2 =
22 : 11 ∙ (5 + 9) =

b)
c)

Bloudíme s bludičkou
Jeníček a Mařenka v lese překročili bludný kořen a zabloudili.
Kam je dovede bludička Tonička? K perníkové
chaloupce, do močálu, nebo k hejkalovi Ječíkovi?
Obrázky dovybarvi.

Soutěžní otázka:
I když to významově není zcela stejné,
bludišti se také často říká:
a) jinotaj b) labyrint c) stopovaná

Dílek u správné odpovědi vystřihni.
Více informací na straně 23.

c)

a)
b)

13

Hejkal hejká na lesy
Hejkal Ječík se rozhodl, že dětem na dobrou noc zazpívá. Ovšem jeho „zpěvu“, při kterém padaly šišky ze stromů,
moc rozumět nebylo.
Srovnej popadané šišky od největší po nejmenší. Potom zjistíš, jakou písničku Ječík dětem zazpíval.

span
těsně před

hází

ím,

lís

ur
m a l i č ko

oh
tky p

u č i č ko u

.

ádek
z kouzelných hro

jak se uk

pokud vám není moc,

lání,

mádek

uvidíte Večern

íčka,

dobrý večer, dobrou noc,
zam

Dříve, než vá

áv á

če p i

č ko u

m klesnou víč

,

ka

Ve druhé sloce písně se pokus doplnit vynechaná slova.

Nežli Brouček složí
, aniž řekl: „Smím?”,
z televizní obrazovky krokem rumcajzím
loupežník vykročí, s každým pánem
,
má copatou,
zahvízdá, zapíská, vždycky najde Cipíska
bradu má
.

Soutěžní otázka:

Večerníček, text: Pavel Žák, hudba: Karel Černoch, Karel Štolba

Kolikáté narozeniny letos Večerníček slaví?

a)

a) 50. b) 55. c) 60.

Dílek u správné odpovědi vystřihni.
Více informací na straně 23.
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b)

c)

Drací malová ní
Do slov doplň správně y, i, ý, í. Pak podle barevné legendy draka vybarvi.

y

ý

í

i

Soutěžní otázka:

b)

c)

V pohádce „Za humny je drak“ vystupuje drak:
a) jednohlavý b) dvouhlavý c) tříhlavý

Dílek u správné odpovědi vystřihni.
Více informací na straně 23.

a)
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O Neposedovi

8. díl

a jeho kamarádech

Pod starým rozbořeným hradem nedaleko skal, kde bydlí skřítkové, a tedy i Neposeda, roste spousta
hub. Skřítkové je pilně sbírají, suší, zavařují a dělají si zásoby na zimu.

Mám ho!

Húúúúú!

To je krásný
hříbek.

Ach ne,
Hejkal!

Vždy jste
ho vyhnali.

Co to bylo?

Pravda, Hejkal v tomto lese dřív hodně strašil skřítky i lidi. Až se loni všichni domluvili,
přidala se zvířátka a Hejkala společně vyhnali. Jenže on se rozhodl pomstít a vzal
si k tomu pomocníky.
A si křičí,
nasbíráme houby
a půjdeme domů.

Honem domů!
Mňam, to bude
smaženice!

Hm, pěkný úlovek!
Prý bydlí ve
starém hradě.

Co se to
tu děje?

Hejkal se vrátil
a má pomocníky.
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Že by se
vrátil?

Kradou,
na co přijdou.
Hrůza!

Skřítci se vrátili domů s prázdnou a s obavami, co bude dál. Neposeda šel za kamarády a přemýšleli,
co budou dělat.
To by chtělo nějakého
hodného čaroděje.

Klok je hodný.

Třeba nám poradí.

Ale umí jen
čarovat s časem.
To nám
nepomůže.
Vezmu mu
borůvkovou marmeládu,
tu má rád.

Čarodějové jsou
všichni zlí.

Skřítkové se tedy vydali za kouzelníkem Klokem na druhou stranu údolí,
kde bydlel ve velké jeskyni.
PoraĎ nám,
prosím.

Dobrý den, Kloku.
Copak
potřebujete?

No, třeba
něco vymyslíme.

S časem?

Vrátil se Hejkal
a má s sebou dvě další
zlá strašidla.

Klok slíbil, že si poradí. Zahalil skřítky do svého kouzelného pláště a rázem se ocitli ve starém hradě. Tam si
strašidla libovala, jak dobře pořídila. Ukradla lidem a skřítkům svačiny, košíky s houbami. Náhle však...
Co to je? Vždy sněží!

Ba ne, vychází slunce
a je vedro.

A najednou
je noc!

A zase je noc
a zase sněží!

Klok rychle střídal všechna roční období a denní doby. A víte co? Strašidla se tak polekala,
že z hradu zmizela, a to navždy.

17

Mezi trpaslíky
Trpaslíci kutají v podzemí a hledají zlato a drahé kameny. Pozorně se podívej na obrázek a pomoz trpaslíkům najít
12 drahokamů. Čárkovanou čarou pak každý kámen „přesuň“ do vozíku. Vybarvi trpaslíkům čepičky.

Soutěžní otázka:
Sněhurčin trpasličí kamarád se jmenuje:
a) Kudla b) Mudla c) Šmudla

18

Dílek u správné odpovědi vystřihni.
Více informací na straně 23.

a)

b)

c)

U obru
Obr Kolohnát je opravdu obrovský. Člověk i slon vedle něj vypadají jako trpaslíci. Nakresli nad sebe tolik slonů
a tolik lidských postav, abys dosáhl obrovy výšky. První postavičky už máš, čáry ti pomohou dodržet správnou
výšku.

Soutěžní otázka:
Obra Hrompace přetancovala:

b)

c)

a) včelka Mája b) víla Amálka c) Maková panenka

Dílek u správné odpovědi vystřihni.
Více informací na straně 23.

a)
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Strašidelné bludište
Jsme jediné strašidelné bludiště v republice. Sídlíme přímo v historickém centru města, na Masarykově náměstí. Jakého města? To ti odhalí Čiperkova křížovka. Celé bludiště je pod zvláštním magickým vlivem, díky němuž každou
chvilku obživne jiné strašidlo a bafne na vás.

Noční prohlídky
V noci se tajemná magie zesiluje. Mrtvoly vylézají z hrobů, upíři přemýšlejí,
komu budou pít krev. Vlkodlak si brousí své zuby i drápy. Čarodějnice se chystají vyzkoušet kouzelné lektvary. Občas tu kostmi zachřestí kostlivec, mrtvá
nevěsta se hádá se šílenou zdravotní sestrou, vlkodlak si porovnává délku
zubů s upírem.

Narozeninová party
Budeš mít narozeniny? Přijď slavit k nám. Ježibaby ukuchtí hostinu. Fantomas
se ujme vítání hostů. Kostlivci tě pozvou na skleničku, bubáci zazpívají bubu
písně, bláznivý klaun poblázní své fanynky. Dárky ti sice vodníci utopí
a duchové pohřbí do rakví, ale zábava je tím nejlepším dárkem.

Sežeru tě, nesežeru tě?
Naši dinosauři jsou ochočení. I když u těchhle potvor jeden nikdy neví.
Každopádně na našem unikátním 3D koberci si zabalancuješ na vratké lávce
nad vodopádem a ještě se musíš vyhnout otevřené tlamě vždy hladového
pravěkého monstra. Pořízené fotografie dají vyniknout prostorovému efektu
tohoto místa.

Predátor
Tenhle kostým jsme získali od člověka, který s ním vyhrál 1. místo v soutěži filmových
masek. Jak správný český kutil, si jej zhotovil doma z dostupných zdrojů. Hlava – cyklistická přilba. Vlasy – kusy hadice. Displej na ruce – staré autorádio.

Filmová sekce
Tady se dětem líbí nejvíc. Jediná místnost, kde je světlo. Ovšem při
nočních prohlídkách mnohé z těchto postav také obživnou. Hodné děti
přivítá zlobr Shrek, na zlobiče platí rázný Fantomas.

To vše a ještě mnoho dalšího tě čeká u nás ve Strašidelném bludišti.
Kdo se nebojí, je srdečně vítán. Kdo se bojí, je vítán dvojnásob.
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Čertovské vaření
Co jiného by se mohlo v pekelné kuchyni připravovat než uhlí. Čertík Kuliferda tě jej teď naučí.

Co budeš potřebovat:
1 bílek
200 g moučkového cukru
5 kapek citronové šťávy
černé potravinářské barvivo
2 lžičky mandlového extraktu
700 g krystalového cukru
200 ml vody

Jdeme na to:
Bílek šlehej spolu s moučkovým cukrem, dokud ti nevznikne hustá směs.
Přidej citronovou šťávu, mandlový extrakt a tolik potravinářské barvy, aby směs byla skutečně černá
jako uhel.
V kastrůlku zahřívej krystalový cukr s vodou, dokud se sirup nezačne táhnout.
Uhelné směsi budeš potřebovat jen 70 g, odvaž ji.
70 g uhelné směsi přidej do cukrového sirupu a míchej, dokud směs není hustá a zrnitá.
Plech vylož pečicím papírem a výslednou směs na něj vylij.
Nech důkladně ztuhnout a pak uhlí rozbij na kousky. Můžeš k tomu použít paličku na maso či kladivo.
Sladké uhlí je hotovo. A všichni čerti se už mlsně olizují.
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Soutěžní otázka:
Pokud jej zrovna nevařili čerti, vzniklo uhlí úplně jinak. Jak?
a) přeměnou rostlin do podoby horniny
b) ztuhnutím vody
c) rozemletím skal

Dílek u správné odpovědi vystřihni.
Více informací na straně 23.

b)
c)

a)
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Klaunka Pepina
Čiperka seznámil klaunku Pepinu s čarodějem Klokem a ten ji naučil mnohá užitečná kouzla. Jedno opravdu jednoduché se týkalo klaunského nosu, proto se Pepina rozhodla, že se o ně s vámi podělí.

Co budeš potřebovat:

Vlastně jen molitanový klaunský nos a své šikovné ruce. A také neplést si, která ruka je pravá a která levá.

Jdeme čarovat:

Na ukazováček levé ruky si navlékni klaunský nos.
Poklepej jím do dlaně pravé ruky.
Při třetím poklepání sevři levý ukazovák v pravé dlani, ale předtím nenápadně schovej klaunský nos v levé dlani.
Jsi ve fázi, kdy levá ruka je sevřená v pěst a schovává klaunský nos, pravá ruka je také sevřená v pěst a schovává
levý ukazováček.
Teď ukazovák z dlaně vytáhni, pravou pěst stále nechávej sevřenou, jako kdyby v ní byl nos stále ukrytý.
Levým ukazovákem na pravou pěst poklepej, pak do ní foukni.
Abrakadabra – rozevři pravou ruku a ukaž divákům, že nos se z ní vypařil.
Teď foukni do levé ruky a tradá – nos se v ní kouzlem objevil.
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Řešení úkolů
Str. 5
Počítání dušiček:

Lháři

Lenoši

Zloději

Celkem

Bahňák

1

2

5

8

Tůňka

2

3

3

8

Str. 6
5 rozdílů:

Str. 7
Jeskyňka – maska kočky, víla – maska medvědice, divoženka – maska lišky
Str. 10
Duch a jeho stín: správný stín má číslo 1.
Duchovo jméno: Bafulín
Str. 11
6 Nepořádníčkových lumpáren: obraz vzhůru nohama, kočka v akváriu, bota ve váze, plyšový medvěd pod
kobercem, ponožka na kličce od okna, banánová slupka pod postelí
Kde je šotek? - Schovaný za vázou s květinami
a botou
Str. 14
1. sloka: Dříve, než vám klesnou víčka těsně před spaním,
uvidíte Večerníčka, jak se uklání,
pokud vám není moc, dobrý večer, dobrou noc,
zamává čepičkou,
z kouzelných hromádek hází lístky pohádek
maličkou ručičkou.
Vynechaná slova 2. sloky: krovky, zatočí, Manku, vousatou.

Soutěž - Puzzle:
Z vystřihaných dílků sestav soutěžní obrázek a nalep jej na papír. Pošli jej do 30. září 2015 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 – puzzle“. Nezapomeň připojit své jméno, adresu a věk. V naší strašidelné letní
soutěži máš šanci získat dárkové poukazy do Strašidelného bludiště.
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Sběratelská akce probíhá ve vybraných a plakátem
označených prodejnách COOP od 15. srpna 2015
do vyčerpání zásob kartiček, nejpozději do 31. října 2015.
Za každých 299 Kč nákupu získáte u pokladny sáček
s jednou pexesovou kartičkou s večerníčkovským motivem.
Celá sbírka obsahuje 24 dvojic večerníčkovského pexesa.
Za nákup vybraných výrobků označených „žolíkem“ získáte kartičku navíc.
Kupte si originální box na pexeso za cenu 43,90 Kč.
Box můžete použít také jako svačinovou
krabičku pro děti.

Více informací v akčních letácích, na prodejnách
a na stránkách www.coopclub.cz

