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Magazínek prodejen COOP

Ahoj, kamarádi,
užíváte si léto a volné prázdninové dny? My ano. U nás
v lese zavládla skutečná pohoda a odpočinek. Obojí je
zasloužené, vždyť jsme měli docela náročný půlrok a po‑
slední příhoda s tornádem nám vzala dost sil a elánu.
Během prvního prázdninového měsíce jsme se ještě více
skamarádili s pokladníčky z prodejny u lesa, hlavně tedy
s jejich dětmi.
Nedávno nám Drobek vyprávěl o tom, jak se každoroč‑
ně koná velké pokladníčkovské sympozium. On rád po‑
užívá cizí slova. V podstatě jde o setkání vrchních skřítků
z jednotlivých prodejen, na němž si skřítci vyměňují své
zkušenosti, zážitky a povídají si o všem možném. Vlastně
tedy takový skřítčí pokec, ale to nezní tak vznešeně jako
sympozium.
Na červnovém sympoziu vystoupila pěkná řádka poklad‑
níčků s projevem na téma, co všechno se u nich ve městě
či blízkém okolí dá vidět. Mnoho z nich si bohužel také
stěžovalo na chování jistých zloduchů, kteří páchají různá
darebáctví a kazí ostatním lidem zážitek z turistických obje‑
vitelských výprav.
Drobek nám některé příběhy ze sympozia vyprávěl a mě
hned napadlo, že bych se o ně měl s vámi podělit. Vždyť se
určitě také chystáte výletovat a rady od zkušených poklad‑
níčků se mohou hodit.
Vydejte se spolu s vrchními pokladníčky objevovat krásy
naší vlasti a pečlivě se dívejte, jestli někde nenarazíte na
stopy po nějakém nevychovaném zloduchovi zlobivém.
Pohodové cestování, spousty
zážitků a moře zábavy nad
stránkami časopisu vám
přeje veverčák Čiperka.

Soutěž o ceny
Pokladníčci ani při cestování po zajímavých místech
a při napravování škod po zloduších nezapomněli na
vaši zálibu v soutěžení. Do soutěžní křížovky si jistě
připravili zajímavé ceny. Snad jim je zloduši nezničí.
Zoologická křížovka
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OC H R A N N Á Z N Á M K A
č. 323434

Křížovka – Jméno pro tornádo: Prodejnu u Či‑
perkova lesa poničilo tornádo Větrdílo. Za odhalení
správného jména se na odměnu mohou těšit: P. Šich
(2 roky), M. Světlíková (7 let), M. Kreuzmanová (8 let),
J. Koďousek (5 let), D. Pončík (3 roky).

P OZOR!

Elektronickou verzi Čiperky
naleznete na internetových
stránkách www.coopclub.cz
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 Tato krajka je
zase potrhaná
a kousk y jí chybí.
Ty si s tím ale hravě
poradíš.

 Vyzkoušej si, jak je paličkování náročné.
Na paličkovacím válci (herduli) máš
šablonu budoucí krajky. Zvládneš
jemné čárky obtáhnout?
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Zoologická křížovka
vé.
Já se starám o prodejnu ve Dvoře Králo
e
vám
vydá
se
rádi
a,
Když máme den voln
ady.
zahr
ké
do místní slavné zoologic
Jak se jí říká? To zjistíš v tajence.
Stačí doplnit jmé na zvířat, která
v naší zoo můžeš vidět.

Řešení křížovky pošli do 20. září 2022
na adresu DELEX, Denisovo nábřeží 5,
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, telefonní číslo a věk.
Soutěž je určena jen pro děti.
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Pestrobarevné
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Mě občas mrzí, že se u nás v Louňovicích lidé pořádně ani nerozhlédnou, ale honem
pospíchají hledat rytíře v Blaníku. Pochopitelně marně. To my o nich víme a občas
se na ně chodíme dívat, jestli stále klidně spí. Nedávno se k nim však dostal i některý
ze zloduchů. Na obrázcích vidíš, jak to vypadalo před jeho vpádem a po něm.

Zloduši
u rytířů

6

Řešení úkolu najdeš na straně 23.
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Jsem velký sportovec a moc se těším, až se u nás v Pardubicích
poběží pestrob arevný běh v rámci seriálu Barvám neutečeš.
Je naplánován na 13. srpna a my se jej pochopitelně také zúčastníme. A jako každý rok budeme i letos ozdobeni pardubickými
perníky. Takto to vypadalo při loňském běhu.

BARV Y
utek ly
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Jen mi z toho obrázku
barvy trochu utekly.
 Vyb arvi jej.

Zloduši v parku
U nás v Lánech se neběhá! Jsme město důstojné, protože na zámku
velice často pobývá pan prezident. Hradní stráž hlídá nejen zámek,
ale i park, aby se panu prezidentovi nic nestalo. Ale zloduchy také
neuhlídali a oni v parku lumpačili. Přesvědč se na vlastní oči.

 Hradní stráž zloduchy neobjevila,
ty budeš jistě úspěšnější.
 Státní vlajka potřebuje vybarvit.
 Na stromech visí věci, které tam
nemají co dělat. Přeškrtni je.

Zloduši ze sympozia

K

aždý rok se koná velké shromáždění vrchních
skřítků pokladníčků z jednotlivých prodejen
COOP. Skřítci tomuto setkání vznešeně říkají sympo
zium, aby měli pocit důležitosti a vážnosti. Protože však
pokladníčci jsou skřítci veselí, tak té vážnosti ani nebý‑
vá na sympoziích nějak zvlášť přehnaně mnoho.
Ovšem to letošní sympozium bylo jiné. Dobrá polo‑
vina skřítků přijela se zadumanými až podmračenými
obličeji a ustaranými vráskami na čele. V prodejnách
a jejich nejbližším okolí jim totiž začali řádit zloduši
zlobiví, kteří škodili nejen na prodejnách, ale ničili i růz‑
né turistické cíle v kraji. Nikdo zloduchy nikdy neviděl,
nikdo je nechytil, nikdo neví, kolik jich je. A nikdo neví,
co s tím.
To byl asi nejzapeklitější problém, s jakým se kdy
pokladníčci setkali. Ani ty nejmoudřejší skřítkovské
hlavy si nevěděly rady. Dva dny probíhalo popisování
jednotlivých zlomyslností, kterých se zloduši v různých
koutech země dopouštěli.
A pak se to stalo! U řečnického pultíku zrovna stál skří‑
tek Drakulín z Lipna, když mu na hlavě přistála vodní
bomba a celého ho zlila fialovo-zelenou tekutinou.
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„Zloduši! A tady u nás na nejvyšším pokladníčkovském
sympoziu! To je drzost! To je padoušství! To je jedinečná
příležitost, jak ty lotry odhalit a pořádně je potrestat!“
Skřítkům bleskurychle proletěla hlavou celá směsice
pocitů, myšlenek a nápadů. Ještě rychleji však přiletěla
další vodní bomba, která pro změnu zničila krajkové
šaty skřítky Paličky ze Sedlice. Tak dlouho se s nimi
paličkovala, a teď tohle!
Vypukla ohromná mela. Pokladníčci pobíhali z místa na
místo, překřikovali se, navzájem do sebe vráželi a do
toho na ně každou chvilku dopadaly další nálože různě
barevných a různě zapáchajících tekutin. Za chvilku
všichni skřítci vypadali jak urousaní hastrmani, kteří
obývají páchnoucí stoky.
Odněkud se ozývalo zlomyslné chichotání, ale ať se
pokladníčci rozhlíželi sebepozorněji, nikoho nespatřili.
„Rozpouštím dnešní jednání,“ ozval se louňovický po‑
kladníček, „až se všichni trochu opucujeme, sejdeme se
večer znovu, abychom se poradili, jak se zloduchy zatočit.
Místem setkání bude Utajený bod D!“
„Hm, to je sice hezké,“ bručel si pod vousy skřítek Rohlík,
„ale kde u všech všudy ten Utajený bod D je?“ Protože to

nevěděl nikdo, sešli se skřítci jako tradičně ve sklepení
pod jednacím sálem.
„Situace je vážná,“ zašeptal louňovický pokladníček.
Znal se osobně s blanickými rytíři, a tak si o sobě
myslel, že je vynikající vojenský stratég, a tudíž velitel
všech ostatních skřítků.
„To jsi objevil Ameriku, Rozumbrado,“ povzdechla si Palič‑
ka a z vlasů si vyčesávala zbytky lepivého slizu.
„Paličko, musíš uznat, že tak vážnou situaci jsme tu ještě
neměli,“ nedal se odbýt Rozumbrada. „Neměl bych
opravdu dojít pro blanické rytíře, aby nám pomohli?“
„Nečteš pověsti, Rozumbrado?“ ozvala se žlutická Mudr‑
lantka. „Blaničtí rytíři se probudí a přijedou zemi na
pomoc, až jí bude nejhůře. Zatím je nejhůř jen několika
pokladníčkům, protože smrdíme páchnoucí břečkou. Kvůli
nám vojsko nezvedne ani jedno víčko. Já kvůli tomu taky
nebudu burcovat čerty z našich Pekelných sklepů, i když
i u nich se zloduši vyřádili.“
„To je fakt,“ přidala se jičínská skřítka. „Mě by Rumcajs asi
taky vypoklonkoval, kdybych pro něj poslala do Řáholce
kvůli několika páchnoucím vodním bombám.“
„Tohle nikam nevede,“ přerušil dohadování Rohlík. „Proč
na to jít tak složitě? Na záludnost zkusíme jinou záludnost.
Začal bych tím, že se jim budeme vysmívat, že jsou zbabělci. Což tedy jsou, ale zloduši si to určitě nemyslí, naštvou se
a vylezou. Až uvidíme, s kým máme co do činění, můžeme
pokračovat. Rozdáme si to s nimi tváří v tvář, promluvíme
si s nimi – prostě uvidíme!“
„To jsem zvědavý, jestli se ti je povede vylákat, Rohlíku,“
pochyboval Rozumbrada, který se už viděl po boku
svatého Václava v čele blanického vojska.
Ale Rohlík si věřil. Vrátil se do jednacího sálu, který
nyní připomínal spíše bažinu. Postavil se doprostřed
páchnoucí břečky, založil si ruce v bok a zvolal: „Tak
kdepak jste, zbabělci? Házet vodní bomby, to by vám šlo,
ale určitě nemáte odvahu postavit se mi tváří v tvář. Jste
bábovky a jste mi akorát tak k smíchu.“
Rohlík se rozohňoval stále víc, dokonce přišel na to,
že zloduši zlobiví jsou mu opravdu k smíchu, a tak
se pustil do veselého řehotu. K němu se přidávali
i ostatní skřítci, kteří opatrně vylézali ze sklepe‑
ní, ale Rohlíkova statečnost probudila odvážné‑
ho ducha i v nich.
Když už se chechtalo celé slavné sympozium,
ozval se ze tmy skřehotavý hlásek: „My nejsme
žádní zbabělci a klidně si to s vámi rozdáme osobně. Na nás nemáte!“
Pokladníčci se nedočkavě rozhlíželi, protože byli
opravdu moc zvědaví, kdo je těmi zloduchy.
Z temných zákoutí pomalu začali vylézat – skřítci!
„Hele, tebe znám,“ ozvala se Palička a ukázala na

jednoho ze zloduchů, „ty jsi pracoval u nás na prodejně,
ale vyhodili jsme tě, protože jsi ubližoval malým dětem
a házel jsi po nich plechovky!“
„A ty jsi zase plival do kočárků v naší prodejně,“ přidal se
Drakulín při pohledu na dalšího zloducha.
„My všichni jsme vyhození pokladníčci,“ naštvaně pronesl
ten nejvzteklejší ze zloduchů. „A budeme se vám mstít
na věky věků!“
Zloduchové se začali připravovat k dalšímu boji, a tak
Rohlík naštvaně zahromoval: „Vy bídáci, uličníci, nekňubové! Každý z vás provedl něco špatného! Každý z vás dostal šanci se polepšit! To jste se té příležitosti pěkně chopili!
Hoď po mně tou bombou, a uvidíš ten mazec! Vymáchám
tě v té smradlavé břečce tak, že skončí i celá tvá zlodušská
kariéra. Budeš smrdět, že tě každý ucítí na sto kroků!“ do‑
dal směrem ke zloskřítkovi, který se chystal hodit další
vodní nálož.
„Pakujte se tady odtud, nebo na vás zavolám čaroděje
Nápravníka! Pak si teprve budete moct stěžovat na svůj
trpký osud!“
„My se nějakého Nápravníka vůbec nebojíme,“ zachech‑
tal se vrchní zloduch, „to je jen takové šidítko na prcky
pokladníčky. Na nás tohle neplatí! Zloduši, do boje!“
„Tak já jsem šidítko!“ ozval se hromový hlas. Pak se za‑
blesklo, zaburácelo a na bojišti, tedy v jednacím sále, se
objevil čaroděj Nápravník.
„Vy bando umolousanců nevděčných, nezasloužíte si být
skřítky. Ode dneška z vás budou patníky u cesty, do kterých každý tak maximálně kopne! Staň se!“
Než mohl kdokoliv zasáhnout, máchl Nápravník hůlkou
a všichni zloduši zmizeli.
„Kde jsou?“ zajímala se Mudrlantka.
„Každý je zpět u své prodejny jako ten nejošklivější patník,“
prozradil jí Nápravník. „Co s nimi, když to po dobrém
nešlo? Třeba až do nich párkrát někdo kopne, tak se jim
v hlavách rozsvítí. A nemusím vám asi povídat, k čemu
takový patník používají psi. Třeba je to napraví.“
„No, na mě pes udělat loužičku, jsem napravený hned,“
uvažoval Rozumbrada, „ale jak se pozná napravený
patník?“
„Staň se čarodějem a poznáš to snadno, ty kvítko jedno
drzé,“ zasmál se Nápravník a zmizel.
Pokladníčci rozpustili sympozium a vrátili se domů.
Všichni se zvědavě rozhlíželi před svou prodejnou, jestli
tam nemají nějaký ošklivý patník. Představte si, všude
nějaký byl. Všude byl zakletý skřítek zloduch, který
škodil ostatním. Objevili jste zakletého skřítka i u vaší
prodejny? Tak jej bedlivě sledujte, jestli se třeba časem
nepolepší. A hlavně si z něj vezměte odstrašující pří‑
klad a nezlobte. Kdo ví, jestli i v lidském světě neexistu‑
je nějaký čaroděj Nápravník, který by si to s vámi vyřídil.
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 Nejprve kapříky
potřebuji rozdělit na
šupináče (zakroužkuj
je zeleně), lysce (modře)
a naháče (žlutě).

 Na ploutvi každého kapříka je údaj
o hmotnosti a na ocase o jeho délce.
Do tabulky zapiš hmotnosti od nejvyšší
po nejnižší v rámci každé skupiny a pak
podle toho kapříky očísluj. Šupináče
opět zeleně a tak dále.

Šupináči

Hmotnost

Délka

Lysci

Hmotnost

 Do tabulky
doplň i délky
jednotlivých
kaprů.

Naháči

Délka

Hmotnost

Délka

Teď už bychom si v tom měli udělat jasno:
Nejtěžší lysec
má číslo
.

Nejdelší šupináč
je pod číslem

Hmotnost všech kaprů dohromady je
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Délka všech šupináčů je

.
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 Pomůžeš mi je vrátit zpět?

Kače nka
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Slon

Hro š í m aSiv

 Jestli se ti to podařilo, zapoj svou fantazii a pod následující tabulky nakresli, jak by vypadala skaliska s danými názvy.

KŘESLO

VELBLOUD

VELBLOUDICE

VELBLOUĎÁTKO

ŠAŠEK
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PEKELNÉ NESMYSLY

Řešení úkolu najdeš na straně 23.
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Lipenští
 Do přední části lodi (za dra
čí hlavu) nakresli
sedátko pro bubeníka a také
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aby mohl udávat rytmus pád
lování.
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lodí. Ty se mi moc líbí. Jed nu
podívat na závody dračích
a v celé své kráse.
na tvou pastelku, aby zazářil
jen
á
ček
il,
rav
přip
e
teb
pro

Co skrývají karafiáty
Je toho opravdu hodně, čím se v Klatovech můžeme chlubit. Tak třeba hned naše prodejna,
ta má bezvadný chladicí výdejní box pro e‑shopové objednávky. Po celém světě jsou
zase známy klatovské karafiáty, jejichž výstava se koná každoročně v době
trvání slavné klatovské pouti. Karafiátovou nádheru vidíš na obrázku.

 Když jej správně vybarvíš, odhalíš možná další slavný klatovský symbol.
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 Pomoz
mi v h rad
ní zbrojn ic
u kli d it ne
i
pořádek p
o
zlod uších
a třeb a ti
p ak h rad
vyd á své
tajemstv
í, jaká po
h á d ka
se zde n a
táčela.

 Meče vyrovnej podle délky od nejkratšího
po nejdelší.

 Pušky seřaď podle počtu ozdobných
cvočků na pažbě od nejvyššího po nejnižší.

 Halapartny srovnej podle čísel na štítcích
od nejnižšího po nejvyšší.

V yd
a
l
ta j t i h ra
e
d
m
s t v s vé
í?

To já se zase přes Bítovskou zátoku vranovské přehrady
dívám na rozhlednu s pohádkovým jménem Rumburak
a na hrad Bítov, kde se však nenatáčela Arabela,
ale úplně jiná pohádka.

Řešení úkolu najdeš na straně 23.
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Zase v pekle!
vině je světový
Také já vás vezmu do pekla. Ovšem peklo u nás v Čerto
připomínající
unikát! Nikde jinde nic podobného nenaj dete! Stavb a
metrů chodeb
převrácenou loď sahá až 12 metrů pod zem, má stovky
nou
pekel
a jesky ní. Můžete zde navštívit vyhlášenou
restau raci nebo pražírnu vynikající Čerto kávy.

Každému však doporučuji nejprve se naučit
Peklohymnu, aby vás vrátný Vytřas dovnitř
vůbec pustil. Text Peklohymny mám s sebou,
ale zloduši se zase předvedli!

 Pokus se doplnit slova, která zloduši vygumovali.

ichal David
Hudba, text: M

 Ve druhé sloce jsem některá slova barevně označila, protože
podle mě jsou chybná a s nimi text nedává smysl. Nahraď je slovy
opačného významu, možná pak bude vše srozumitelnější.
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Řešení úkolů najdeš na straně 23.

Z PEKLA SKORO
DO NEBE

Dost by lo pekl a!
Já vás vezmu do
oblak.
Všichn i obyvatelé
i skřítkové z Velké
ho
Meziříčí jsou totiž
moc pyšní na svou
rozh ledn u Fajtův
kopec. M á tvar šr
ou bovice,
je vyso ká 36 met
rů a po 175 schode
ch se
dostanete až do
nadmořské výšky
584 metrů. Rozh le
dn a také získal a
ně ko lik ocenění.
Jedno z nich je
ukryto na schode
ch.

 Vystoupej po schodech a cestou sbírej písmena.
Modrá tvoří první slovo, zelená druhé,
červená třetí a žlutá čtvrté.

Žjóóóva, je
ště
že u mím léta
t.
To lik schod
ů!

p o řá d n ě
To je ale
ná
zkrouce
a!
n
d
rozh le

 Schodiště pak vybarvi dle
barvy písmenek. Jakmile narazíš
na schod s jinak barevným
písmenkem, vyměň pastelku.
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Cestovatelská

mapa
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N aše po kl ad níčk
ovské sy mpozi
um skonči lo.
Pevně věřím, že
jste načerp al i in
spiraci, kam se
v létě podí vat. Zd
e máte m apu tu
ristický ch cí lů,
o kterých se v to
mto čísle časopi
su ps alo.
Můžete si do ní
dopisovat místa
, která
už jste navštív
ili nebo k jejichž
návštěvě se ch
ystáte.

Jůů, hroch a růžová
labuť s dlouhým a
no hama!

INZERCE

BEZPEČNÁ
LEPIDLA
PRO DĚTI
NEJEN
DO ŠKOLY!
Nyní v limitované edici
s postavičkami Looney Tunes!

www.uhu.cz

21

 Do obrázku z milovické rez
ervace
se vinou zloduchů dostalo i pár
zví řat, která tady nemají co děl
at.
Najdeš 3 vetřelce?

zeli
 Zloduši všude pohá
Veškeré
odpadk y, sesbírej je.
odpadk y přeškr tni.

ne sti jistě
o
n
r
o
z
o
te ř í s e
 Tvé p
dníčci, k
la
k
o
p
unikli
vávají.
k u sc h o
z
á
r
b
o
křítků?
na
še ch 8 s
v
je
k
a
Kdep

Já bych všechny rád pozval k nám do Milovic. Máme tady totiž rezervaci divokých koní a praturů, kde
můžete vidět spousty ohrožených druhů zvířat i rostlin. Po stepi se tu prohánějí třeba i zubři, vzduchem poletují modrásci, v trávě se plazí užovky a kolem nich cupitají ještěrky, koroptve a křepelky.
Ropuchy vesele hopkají a kuňkají. V povětří se večer vznáší kalous a noční obloha patří i netopýrům.

Jak na Divokém západě

Ř e š e ní
ú k ol ů

Str. 6
10 rozdílů 
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PEKELNÉ NESMYSLY

Str. 18
PEKLOHYMNA

Lucifer se svatozáří, čert s andělskými křídly,
nápis „Čerti patří do nebe“, čert s copánky a mašlí,
kříž na stěně, transparent „Kde Bůh hospodaří,
tam se dobře daří“.

Vynechaná slova:
líná, pekle, žerty, cestou
Slova opačného významu:
všechno, hloupý, milován, víš
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Nejpřehlednější
a nejaktuálnější televizní časopis
SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO ČTENÁŘE

časopisu Čiperka
VÝHODNÉ PŘEDPLATNÉ
✔ ZDARMA 4x ročně SPECIÁL plný křížovek a luštění
✔ TV pohoda každé úterý až k vám domů
✔ Roční předplatné pouze 572 Kč

právě v prodeji

Objednejte u nás a ušetříte 220 Kč
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