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Magazínek prodejen COOP

Ahoj, kamarádi,
tak si představte, co se u nás v lese zase přihodilo. Jezevec Karel se jednoho mrazivého lednového dne potuloval kolem potůčku, když najednou se ve vodě něco
zalesklo. Karel sice většinou takovým věcem nevěnuje
pozornost, zpravidla je zamyšlený a hloubá o knihách,
které zrovna čte. A teď právě četl román o zlaté horečce
na Aljašce, a ihned jej tedy napadlo, že ve vodě se leskne valoun zlata! Začal si představovat, jak se z něj stane
první jezevčí zlatokop na světě. Pořídí si zlatokopeckou
výbavu, ohradí si zaručeně zlatonosné území lesa a bude
rýžovat, kopat a najde velikánský poklad. Ta vidina ho tak
okouzlila, že se okamžitě vrhl do ledové vody, aby získal
svůj první zlatý úlovek. A představte si, ono to opravdu
zlato bylo! Karel jásal jako pominutý a nevšiml si, že jej
proud odnesl pěkný kus cesty až do míst, kde měl potok
hluboké koryto, ze kterého se nedalo vyškrábat na břeh.
Jezevec se plácal v mrazivé vodě, znovu a znovu se pokoušel vydrápat po strmých svazích, ale znovu a znovu
padal do potoka. Nakonec začal zoufale volat o pomoc.
Sojka Všetečka jej zaslechla a dala nám zprávu, že strýček
potřebuje naši pomoc. Rozjela se záchranná mise a milého Karla jsme z vody zanedlouho vytáhli. Celý zkřehlý
nám děkoval a ukazoval nám poklad, který to všechno
zavinil. Nás se podobně jako jezevce zmocnila zlatá horečka. A právě o našich zlatokopeckých pokusech se více
dozvíte v tomto čísle Čiperky.
Přeji vám příjemnou
zábavu a hodně
zlatokopeckých úspěchů,
váš veverčák
Čiperka
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Soutěže o ceny
Čiperka se tak zabral do kopání zlata, že skoro zapomněl na soutěžní úkoly. Alespoň soutěžní křížovku však
připravil. Pochopitelně je zlatokopecká.
Křížovka – Zlatokopova výbava

str. 3

Výherci z minulého čísla
Křížovka – Pekelná výbava: Je vidět, že s čerty
máte své zkušenosti a čertí výbava vás nezaskočila. Nebyl pro vás problém odhalit v tajence Pytlov, městečko, kde se odehrává pohádka Čertí brko. Čiperka vám
nyní odhalí šťastné výherce. Jsou jimi: F. Degl (6 let),
M. Trávníčková (10 let), N. Leciánová (5 let),
M. Drga (5 let), V. Baltiar (7 let)
Kniha hříchů: No, jste velcí hříšníci! Tolika zlobičů
a neuklízečů hraček a pokojíčků Čiperka ani nečekal.
A šidit mladší sourozence, to se také nedělá! Přiznání
je však polehčující okolnost, a tak za své hříchy budou odměněni: A. Vavrysová (10 let), Š. Hronová (9 let),
A. Hofbauerová (3 roky), D. A. Kolář (7 let), A. Malý
(3 roky). Čiperka vám všem radí: „Polepšete se!“

P OZOR!

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

a
v
a
b
ý
v
a
v
o
p
o
k
o
t
a
l
z
Křížovka Správný zlatokop potřebuje spoustu věcí, které mu hledání, kopání či rýžování zlata usnadní. Pojmenuj správně jednotlivé předměty. V tajence pak zjistíš, jak se říká malinkému kousku zlata ve vodě.
Řešení křížovky pošli do 20. března 2019 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. Soutěž je
určena jen pro děti.
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To je moje!
Naši chlupatí zlatokopové si pochopitelně v lese vymezili území, na kterém bude
každý z nich kopat. Mezi zlatokopy se tomu říká zábor.
Vyznač zábory jednotlivých zlatokopů. Barvy kolíků ti v tom pomohou.
Do každého napiš jméno majitele. Opět spoléhej na naši barevnou nápovědu.
Červeně vybarvi plochy, které si nárokuje více kopáčů.
U každé plochy urči, kteří zlatokopové si ji nárokují.
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Rýžování zlata
Václav a Ludvík si porovnávali, co se jim podařilo napoprvé a napodruhé vyrýžovat. Možná se ti zdá, že pokaždé
měli stejný úlovek. Přesto se jejich první i druhý rýžovací pokus liší v šesti maličkostech.
Najdeš je?

Řešení úkolu najdeš na straně 23.
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Zlaté počítání
Teď už Václav s Ludvíkem nechali z pánví odplavit nečistoty a zbyly jim tam jen samé zlaté šupinky.
Na každé je číslo. To udává hmotnost šupinky v miligramech.
Správně předpokládáš, že se z tebe stane obchodník, který váhu zlata počítá.

Spočítej, kolik miligramů vyrýžovali naši zlatokopové.
Kolik kousků zlata našel každý z nich?
V našem lese se miligram zlata prodává za 9 chlupů
(oficiální lesní měna). Jaká je tedy cena zajícova
a lišákova zlata?
O kolik miligramů zlata vyrýžoval zajíc více?
Dokresli na lišákovu pánev dvě šupiny.
Dopiš k nim takovou hodnotu, aby se součet
miligramů zlata z lišákovy pánve rovnal
součtu miligramů zlata ze zajícovy pánve.
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Řešení úkolů najdeš na straně 23.

Zlaté pravdy
Když mezi zvířátky vypukla zlatá horečka, snažila se je sova Emilka přivést k rozumu a varovat je před mnohdy
škodlivou silou zlata. Dobře ví, že její lesní kamarádi jsou hraví, proto po stromech v „zlatém revíru“ rozvěsila kousky citátů o zlatě, které pronesli slavní lidé z celého světa i z různých historických období.
Zvířátka na chvilku zapomněla na hledačskou vášeň a s chutí se pustila do skládání citátů. Zvládneš to také?

Nablýskaná
mosaz se
líbí víc –

Řemeslo má –

Zlato
lehce
mění –

Kapka
lásky
je víc –
Mluviti
stříbro, –

První podmínkou při hledání zlata je
nevěřit
tomu, –
Není
všechno
zlato, –

Zlato se
pozná
v ohni, –

mlčeti
zlato.

tvar
i pána.

co se
třpytí.

stateční
lidé
v neštěstí.

zlaté dno.

co se třpytí.

než
vodopád
zlata.

než syrové
zlato.
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Řešení úkolu najdeš na straně 23.

O zlatokopu Karlovi
luboko v lese žil v jedné útulné noře jezevec Karel. Kdo jej
neznal, řekl by, že to je trochu morous a podivín. Celé
dny dokázal trávit zavřený ve svém pokoji, číst jednu knížku za druhou a představovat si, jak je odvážným
pirátským kapitánem, uznávaným indiánským stopařem, statečným válečníkem nebo cestovatelem, který objevuje nové světadíly.
Málokdy se od svých zvířecích kamarádů nechal
přemluvit, aby vylezl ven a hrál si s nimi. Nejvíce
na něj platila fretka Bětka, která vždy spustila takový příval slov, že se Karel raději zvedl od knih
a šel s Bětkou na čerstvý vzduch.
Jednoho dne se Karel vydal na oslavu narozenin lišáka Ludvíka. Cestou přemýšlel o knize,
kterou měl právě rozečtenou. Vyprávěla příběh
ze zlatokopecké osady a náš milý jezevec si představoval, jaké by to bylo, kdyby také našel zlato
a stal se z něj slavný a úspěšný zlatokop.
Bezmyšlenkovitě kopal do kamínků na cestě a pozoroval, jak oblázky padají do lesní říčky. Najednou se však
mezi vlnkami něco zalesklo.
„Co se to tam třpytí?“ pomyslel si Karel. „Že by zlatý valounek? Že by ze mě opravdu byl úspěšný zlatokop?“
Karlovi zajiskřila očka a s vidinou zlata v kapse skočil do vody. Stylem ouško se docachtal až k blyštivému kamínku. Hmátl po něm prackou a vítězoslavně vyndal nad vodou žluťoulinký kousek zlata.
„Hurá! Je ze mě boháč!“ radoval se jezevec.
„Pusť mě, prosím,“ zaškemral valounek. Překvapený jezevec se zadíval na svůj nález a vytřeštil oči.
V ruce nesvíral zlatý kámen, ale malou zlatou rybku!
„Hele, rybko, o zlatých rybách jsem četl, že tomu, kdo je pustí, splní tři přání. Tak jak je to s tebou?“ vyzvídal
sečtělý Karel.
„Já jsem ještě moc malinká na to, abych dokázala splnit tři přání. Ale jedno už bych zvládla.“
„Dobrá, maličká, tak si plav,“ usmál se jezevec a pustil rybičku zpátky do vody.
„Děkuji, Kájo, a jaké je tedy to tvoje přání?“
„Chtěl bych být úspěšným a slavným zlatokopem,“ vyhrkl Karel bez váhání.
Možná, kdyby se chvilku zamyslel, přál by si něco rozumnějšího, ale byl pořád v zajetí svých představ a snů
o kopání zlata.
„Staň se,“ pravila rybka tak, jak to mají zlaté rybky nakázáno, a zmizela v hlubinách.
„To jsem zvědavý, jak to ta malá žoužel chce zařídit,“ bručel si Karel pod vousy, když se škrábal po strmém břehu ven z vody.
Jak se tak při šplhání přidržoval trsů trávy, jeden mu zůstal v ruce. Jezevec měl co dělat, aby nespadl znovu
do vody. Ale když se zadíval do dutiny po vytrženém trsu, sletěl do vody doopravdy.
Jako nejjasnější sluníčko na něj zářila tlustá zlatá žíla!
„Hurá! Je ze mě boháč!“ znovu se zaradoval Karel, když si svůj nález pořádně prohlédl, jestli to třeba není jen
zlatá žížala či něco podobného.
Pelášil domů pro nářadí a dal se do kopání. Jako správný zlatokop, vždyť o nich zrovna četl poučnou knížku, si
nejprve vykolíkoval své území – zábor, kde směl kopat jen on.
Každé kopnutí do země v jeho záboru odkrývalo další a další zlaté žíly. Karlův vozík se rychle plnil zlatem a jezevec jej co chvíli táhl zpět ke své noře, v níž zlato ukrýval do těch nejhlubších pater.
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Jenže zlata bylo tolik, že mu za chvilku vyplnilo celý suterén, pak i přízemí, první patro a začalo se tlačit vstupním vchodem z nory ven.
Karel na chviličku přerušil kopání a zamyslel se:
„Co se vším tím zlatem budu dělat? Vždyť je mi takhle úplně k ničemu. Nemám teď ani kde bydlet, knihovnu
mám zavalenou zlatem, do spižírny se nedostanu ani pro kousek chleba a moje postel se pod váhou zlata rozpadla na třísky. Nejlepší bude, když rozdám zlato kamarádům. Určitě budou vědět, jak s ním nejlíp naložit. Mně se
alespoň uvolní nora pro další zlatý poklad. A až ji zase naplním, znovu zlato rozdám.“
Po této úvaze naložil Karel vozík první várkou zlata a odvezl jej fretce Bětce.
„Tumáš, Bětko, kup si něco pěkného,“ řekl šokované Bětce, když jí do květinového záhonu vysypal zlaté valouny.
Stejně jako Bětka byla šokovaná i myška Eliška, když jí střechou domečku začaly pršet zlaté kamínky. A také
kachna Mína, když veškerá voda z jejího rybníčku vyšplouchla pod přílivem zlatých oblázků. Překvapení byli
i medvěd Michal, lišák Ludvík, bobr Emil, veverčák Čiperka a mnohá další zvířátka.
Karel neúnavně kopal a rozdával zlatý poklad všem svým kamarádům.
Ti si za jeho veleštědré dary opravili příbytky, koupili vše potřebné, v lese zřídili moderní lesní nemocnici, novou školu i lesní školku.
Ale zlata bylo stále dost a dost.
Nakonec se vděčná zvířátka rozhodla, že svému chlebodárci, vlastně zlatodárci Karlovi ze zbylého zlata vytvoří
sochu v nadživotní velikosti.
Všichni přiložili ruku k dílu a za pár dní do dáli zářila nádherná socha jezevce Karla s děkovným nápisem
na podstavci: Nejslavnějšímu a nejštědřejšímu zlatokopu Karlovi věnují vděčná lesní zvířátka…
„A dost, Karle,“ zahučela sova Emilka. „Tenhle tvůj příběh se nedá poslouchat!“
„Tak tak,“ pochechtával se bobr Emil. „Nějak ses zapomněl zmínit, že ses v té řece ve skutečnosti dost dlouho nešťastně plácal, a kdyby tě tady Ludvík s Viktorem nevytáhli, buď by ses utopil, nebo v ledové vodě zmrzl.“
„A taky jsi vynechal,“ přisadila si sojka Všetečka, „jak tě z toho kopání bolela zádíčka a museli jsme tě ošetřovat.“
„A z nedobrovolné ledové koupele jsi dostal kašlíček a rýmičku,“ přidala se vydra Berta. „Museli jsme ti vařit čaj s citronem, balit tě do dek a dávat obkládek na bolavý
krček.“
„A těch bolavých a nebezpečných puchýřů
a mozolů, cos měl na rukou,“ na celé kolo se
chechtal medvěd Michal. „Jak ses bál, abys
na ně nezemřel. To jsi ve svém hrdinském
příběhu taky vynechal!“
„No jo, no! Tak už toho nechte,“ bránil se dotčeně slavný zlatokop Karel.
„Vám vůbec nemá smysl cokoliv zajímavého a napínavého vyprávět. Ze
všeho si děláte jen legraci.“
„Vždyť ona to taky velká taškařice
byla,“ smál se Čiperka, až mu tekly
slzy. „A my ti, Karle, moc děkujeme, žes
nás takhle pobavil.“
Na ta slova se dala zvířátka
do ohromného potlesku, provolávala „Ať
žije náš slavný zlatokop Karel!“ a hluboce se
jezevci klaněla.
Nakonec i Karlovi došlo, jak směšně jeho příběh působil, a smál se mu spolu se svými kamarády.
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Zlatonosná řeka
Tak to je ona! Říčka, ve které jezevec Karel našel valoun zlata, a odstartoval tak zvířecí zlatou horečku.
Pozorně se na obrázek chvilku dívej, jestli náhodou v řece také nějaké to zlato neobjevíš.
Teď obrázek zakryj a odpověz na otázky pod textem. Zjistíš, jak jsi pozorný a co všechno sis zapamatoval.

Otázky: ů zlata jsi v řece objevil?
1. Kolik valoumn ěty do řeky nepatří?
2. Jaké předhovává rak?
3. Kde se sc krku kachna plující po řece?
4. Co má na
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Naleziště drahokamů
Fretka Bětka se také pustila do hledání zlata. Nevykopala však zlato, ale truhlu plnou drahokamů, kterou si v lese
kdysi dávno ukryla loupežnická banda.
Aby se poklad zaleskl v celé své kráse, potřebuje vybarvit. To je samozřejmě úkol pro tebe.
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Viktor nalezl mapu s cestou k pokladu!
Teda ono to s tou mapou není až tak jednoduché, kusy jí chybí, navíc šťastný nálezce
nedokáže ani poznat, jak ji správně natočit, aby odpovídala jeho mapě okolí.
Autor starodávné mapy ještě ke všemu používal vlastní symboly a značky!
V tom aby se opravdu vlk vyznal. Náš vlk asi bude potřebovat tvou pomoc.
Porovnej mapu s pokladem s Viktorovou mapou a zakresli mu do ní,
kde je poklad ukrytý.
Zvládneš to?
Řešení úkolu najdeš na straně 23.

Zlaté mince
Čiperka, Václav, Ludvík, Viktor i Karel byli při hledání zlata tak úspěšní, že si dokonce nechali vyrazit mince s vlastní
podobenkou.
Dokážeš určit, komu které mince patří? Spoj čarou každou minci se správným majitelem.
Teď spočítej hodnotu mincí jednotlivých zlatokopů.

14
Řešení úkolu najdeš na straně 23.

Rýžování zlata
Po náročném početním úkolu by to teď chtělo něco jednoduššího. Vezmi si tedy barvičky a odpočiň si při vybarvování obrázku.
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O Neposedovi

& jeho kamarádech

29. díl

Byla polovina února a Neposeda měl jarní prázdniny.
„Týden volna je moc fajn,“ říkal si, „ale co já budu dělat ?“
Vtom mu zazvonil telefon.

Ale,
nic moc.

Dobrý den,
tady Neposeda.
Pojeď s námi
na hory.

Ahoj,
tady Vojta.
Co děláš, neposedo?

Pojede
i Flíček?

Jee, to by
bylo fajn!

Můj táta
zavolá
vašim.

Samo,
kámo!

Tady je
moc lidí.

Neposedovi
rodiče svému
synkovi cestu
na lyže dopřáli.
Jen mu kladli
na srdce, aby na
sebe dával pozor
a jezdil jen na
sjezdovkách. Tři
dny to dodržoval, ale čtvrtý
den začal být
neposedný. Však
se tak
jmenuje.

16

Naproti je
krásný svah.

To je fakt.

Ale tam se
přeci nesmí!

Pozor !

Já jsem viděl,
jak tam
lyžují.

Marně jim Flíček
domlouval, aby
měli rozum. Neposeda s Vojtou
vyšlapali protější
svah a spustili se
dolů. Jednou, dvakrát, moc se jim to
líbilo. Pak ale…

Právě.
Jdeme!
Co se děje?

Lavina!

Kde asi váš
kamarád je?

Tady!

Rychle
pryč!

neposeda
ještě stačil
uskočit,
ale vojtu
lavina
zasypala.
neposeda rychle
běžel pro
pomoc a
Flíček se
dal do
hrabání.

A teď rychle
na saně a dolů.
Jsi šikula,
udělal jsi
velkou jámu.

Mohlo to
dopadnout
hůř.

Naštěstí Flíček hodně pomohl, neposeda přivedl pomoc včas a vojta měl pod sněhem
dostatek vzduchu. Jinak by se udusil. A navždycky si budou s neposedou pamatovat,
že lyžovat se může jen na sjezdovkách.
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Zlaté pohádky
Také naši hledači byli už z lopotné práce celí unavení. Proto si chtěli odpočinout při vyprávění pohádek. Ovšem
nějak se toho nešťastného zlata nedokázali zbavit ani v pohádkách.
Poznáš, jaké příběhy si vyprávěli?

2

Dokážeš některou z těchto pohádek převyprávět?

1

3
4
5

6

7
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Řešení úkolu najdeš na straně 23.

Osada zlatokopů
Ještě jsme ti vlastně neprozradili, jak zvířátka svou zlatokopeckou osadu pojmenovala. Naši hledači vyryli název
do valounů zlata, kterým se také říká nuggety.
Když zlaté nuggety srovnáš od nejmenšího po největší, odhalíš jméno osady.
U vstupu do vesničky uspořádali výstavku těch nejzajímavějších zlatých valounů, které jim něco připomínaly. Co připomínají tobě?

19
Řešení úkolu najdeš na straně 23.

Recept-nerecept
Naši zlatokopové si chtěli připravit také nějaké pravé zlatokopecké jídlo. Jenže po celém dni kopání a rýžování byli
vždy tak unavení, že na nějaké vyvařování neměli sílu. Jen večer vyčerpaně seděli a poslouchali sovu Emilku, která
jim alespoň zpívala písničky o zlatokopech.
Třeba tuhle:
nou nápad,

dostal jed
1. Tom
chrápat,
když přestal v boudě
že má se něco stát,
a že byl kluk jak jedle,
le
tak rozhodnul se hned
a odjel na západ.

2.

Ref.

u,
Z domova si sebral síl
t a pilu,
krumpáč, bibli, dynami
mimoto prut a červy,
do torny dal konzervy
a jel zlato vyhledat.
eré mám tak rád,
Ty jsi to moje zlato, kt
život pro tě dát.
vždyť ty mi stojíš za to
Bez tebe zlato nic není,
potěšení,
jen ty jsi to moje potě,
to moje zlato,
zkrátka a dobře ty jsi
zlato kočičí.

3.

4.

Ref.
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Říkal, že je zlat
okop,
o zlato ani neza
kop,
neznal jak vypa
dá.
A jak tak dlouho
kopal,
tak dostal na to
dopal,
přešla ho nálada
.

Sebral si svoji ky
táru,
dal si nalejt whi
sky,
brandy v báru
a za poslední nu
gget
svý holce koupil
puget
a pak jí zazpíval
:

Ty jsi to moje zl
ato, které mám
tak rád,
vždyť ty mi stoj
íš za to život pr
o
tě dát.
Bez tebe zlato ni
c není,
jen ty jsi to moj
e potě, potěšení
,
zkrátka a dobře
ty jsi to moje zl
ato,
zlato kočičí.

Hledáme lupiče
Představ si, že zvířátkům v noci někdo ukradl všechno nalezené zlato. Dokážeš lupiče najít a zvířátkům zlato vrátit? K lupiči tě dovedou lichá čísla.
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Pepina & balonková žába
Klaunka Pepina si z našich zlatokopů trochu vystřelila
a do vody jim nastražila balonkovou žábu. Co asi naši kamarádi udělají, až žábu objeví? Políbí ji, aby se z ní stal
krásný princ, nebo ji pustí a budou po ní chtít po vzoru
zlaté rybky splnit tři přání? To nevíme. Víme ale, že Pepina tě balonkovou žábu ráda naučí.

ov a t :
b
e
ř
t
o
p
š
e
d
Co b u
ek
n ý b a ló n
d lo u h ý z e le
fi x
p u m p ič k u

Jak na balonkovou žábu:
Balonek nafoukni tak, aby ti zbyl na šířku dlaně nenafouknutý konec. Druhý konec zauzluj.
U uzlíku vytvoř jeden malý buřtík – hlavičku. Pak dva větší stejně velké buřtíky, které zkroutíš
– vypouklé žabí oči.
Nyní je na řadě pusa – jeden opravdu veliký buřt.
Hned za pusou zkruť dva větší buřtíky (asi tak velké, jako byly ty na oči) – budou tvořit přední nohy.
Za nohama následuje malinký buřtík – tělíčko.
Zadní nohy vytvoříš zkroucením dvou větších buřtů. Větších, než jsou přední nohy.
Na konci ti zbyl malý ocásek – důkaz, že se jedná opravdu o mladou žabičku, které ještě ocásek
nestihl odpadnout.
Otvorem mezi zadníma nohama protáhni přední nožky, aby žabka pěkně seděla.
Teď už zbývá jen dokreslit oči a pusu.
Prozradíme ti, že Pepina žábu políbila, a nic se nestalo. Jak to bude s tou tvojí?
www.klaunka-pepina.cz
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Řešení
úkolů
Str. 5
6 rozdílů

Str. 6
Zajíc vyrýžoval 90 mg zlata a vlk 75 mg.
Zajíc má na pánvi celkem 24 zlatých šupinek, vlk 19.
Přepočteno na lesní měnu – zajícovo zlato představuje 810 chlupů, vlkův nález pak 675 chlupů.
Zajíc zlata vyrýžoval o 15 mg více než vlk.
Na vlkovou pánev dokresli např. šupiny 8 a 7, 9 a 6 (součet musí být 15).
Str. 7
Zlaté pravdy
Řemeslo má zlaté dno.
Mluviti stříbro, mlčeti zlato.
Kapka lásky je víc než vodopád zlata.
První podmínkou při hledání zlata je nevěřit tomu, co se třpytí.
Zlato se pozná v ohni, stateční lidé v neštěstí.
Zlato lehce mění tvar i pána.
Není všechno zlato, co se třpytí.
Nablýskaná mosaz se líbí víc než syrové zlato.
Str. 13
Poklad je ukrytý pod vodopádem.
Str. 14
Čiperka – 4 chlupy
Václav – 20 chlupů
Ludvík – 10 chlupů
Viktor – 4 chlupy
Karel – 4 chlupy
Str. 18
Zlaté pohádky
1 – kůň Zlatohřívák (Pták Ohnivák a liška Ryška)
2 – O zlaté rybce
3 – Zlatovláska
4 – jelen se zlatými parohy (O Smolíčkovi)
5 – Princezna se zlatou hvězdou na čele
6 – Tři zlaté vlasy děda Vševěda
7 – Sůl nad zlato
Str. 19
Název zlatokopecké osady: Zlatolesov

Obrázek vybarvi, pak kalendář vystřihni, přehni podle středové čáry a slep. Můžeš jej používat třeba jako záložku do knížky.

v
ů
k
r
e
p
i
Č lendář
ka

2019
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