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Ani hokejový Čiperka se nemůže obejít bez soutěží. 
Pochopitelně hokejových. A určitě si soutěžní úkoly vy-
chutnají i ti, kteří třeba hokeji zrovna moc nefandí.

  Křížovka                     str. 4
  Čiperkův dres                    str. 12
  Hokejový kvíz                    str. 15

  Křížovka: Zemědělec na své pole sázel „brambo-
ry“. Za správné vyřešení křížovky Čiperka odmění tyto 
luštitele: Jakub Kerpl (9 let), Milan Kudláček (5 let), Šár-
ka Kalábková (8 let), Vojtěch Škarpa (8 let), Petr Peterka

(7 let).

  Žákovská knížka: Čiperka je podle vás docela pilný 
žák. Za louskání oříšků či skákání po stromech jste mu 
dávali většinou jedničky. Trochu horších výsledků dosa-
hoval, pokud jste ho hodnotili třeba za uklízení pelíšku
a čistotu kožíšku. Ale s pořádkem v pokoji má problém 
většina dětí, tedy i náš veverčák. Za originální Čiper-
kovo hodnocení budou odměněni: Eliška Bryknarová 
(11 let), Lenka Toušová (10 let), Martin Břeň, Tomáš So-
chor (10 let), Zuzana a Daniel Kolkovi (4 roky a 10 let).

Soutěže o ceny

Co znamenají symboly u článků?

Tohle zvládnou i nejmenší
Čiperkové a Čiperky.

Pro větší kamarády.

Ahoj, kluci a holky,

už máte nachystané fanouškovské hokejové dresy
a šály? Trénujete povzbudivé pokřiky? Třeba oblí-
bené: „Dáme góla, dáme!“ Nebo: „Kdo neskáče, není 
Čech! Hop, hop, hop!“ Že ne? To byste měli. Vždyť ho-
kejové mistrovství světa se blíží a letos bude v naší re-
publice. Jindy bych kolem toho takový povyk nedělal, 
ale na tomhle šampionátu budou mí dva velmi dobří 
kamarádi, Bob a Bobek, populární králíci z klobouku.
Budou provázet celým turnajem, a už teď dokonce 
na hokej zvou. No, a protože to jsou mí opravdu velcí 
kamarádi, oblékli se do coopáckého dresu a jsou sou-
částí coopáckého týmu. 
COOP tedy zatím hokej na světové úrovni nehraje, ale 
pilně trénujeme, studujeme pravidla, taktiku – a kdo-
ví, možná jednou…
Každopádně Bob a Bobek si pochvalují, jak jim dres 
s logem COOP sluší. Hned také přišli s nápadem, že 
byste si Vy, naši další dobří kamarádi, zasloužili mít 
coopáckého Boba a Bobka doma. A proto vymysleli 
soutěž, ve které jsou hlavní cenou právě oni. 
Já k tomu přidávám ještě toto speciální hokejové čís-
lo svého časopisu a těším se, že se  společně setkáme 
na hokejových tribunách. 

Spoustu zábavy u hokejových úkolů Vám přeje
veverčák Čiperka a s ním i Bob a Bobek.

COOP a Čiperka fandí hokeji!

POZOR!
Elektronickou verzi Čiperky
naleznete i na internetových
stránkách www.coopclub.cz
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  Překresli obrázky podle vzoru. Síť ti v tom pomůže.

  Připrav hokejové kluziště. Barevné tečky ti naznačují, kde a jakou barvou musíš jednotlivé čáry 
nakreslit.
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Hokejové kreslení



4

Hádáme a luštíme

Krízovka plná vlajek

4

6

5

2

Na letošním mistrovství světa si to český tým v základní skupině rozdá se sedmi soupeři. Pokud 
podle vlajek správně doplníš názvy států, se kterými se utkáme, zjistíš, ve kterém českém městě 
se letos šampionát také koná.
Tajenku pošli do 31. května 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.
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Kdo fauloval a kdo dal gól
 Pomoz rozhodčímu odhalit, kdo fauloval protihráče. Dobrusli bludištěm až k viníkovi.

 Při hokeji je občas třeba, aby videorozhodčí posoudil, jestli vstřelená branka platí. 
    Ty však v roli videorozhodčího musíš určit, kdo gól vstřelil.

5

BO
B 

A
 B

O
BE

K 
©

 V
la

di
m

ír 
Ji

rá
ne

k



6

Hokejové počítání

Řešení úkolu najdeš na straně 23.

 Podívej se na ledovou plochu a spočítej, kolik puků je v brance. Výsledek zapiš do zeleného kolečka.

 Počet puků mimo branku zapiš do modrého kolečka.

 Kdo dal více gólů? Bob, nebo Bobek? Vypočítej jednotlivé příklady. Gól vstřelil vždy ten králík, u nějž je
v dané řádce větší výsledek. 
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Není rozhodčí jako rozhodčí
Na první pohled jsou si naši hokejoví rozhodčí podobní jako vejce vejci. Ale podíváš-li se na ně pozorněji,

odhalíš 5 rozdílů.

7

Řešení úkolu najdeš na straně 23.
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resy našich hokejistů zdobí český státní znak se lvem, moravskou a slezskou orlicí. Jak se však do 
našeho znaku dostal stříbrný lev? Vždyť lvi u nás nežijí. Podle pověsti za něj vděčíme statečnému 
rytíři Bruncvíkovi 1 .

Jeho otec získal za své hrdinství do erbu zlatého orla. Bruncvík se rozhodl, že půjde v otcových 
šlépějích. Vypraví se do světa, bude konat udatné činy, získá si slávu a uznání, za které 

obdrží do znaku lva – symbol síly a udatnosti.
Svolal svou družinu a vydali se na dalekou cestu. Putovali cizími kraji, konali sta-

tečné činy, ale touha po dobrodružství je hnala stále dál a dál. Jednoho dne se 
jejich loď dostala do mohutné bouře, která je zanesla k opuštěnému ostrovu. 

Trosečníci zde strávili dlouhé měsíce. Postupně jim docházely zásoby a jeden 
po druhém umírali hlady. 
Nakonec zbyli dva poslední, kníže Bruncvík a starý rytíř, který těsně před smrtí 
dal knížeti radu, jak se z ostrova dostat: „Kníže, víš, že na ostrov pravidelně 
přilétá pták Noh 2 . Zašij se do koženého vaku a doufej, že tě Noh z tohoto 
prokletého ostrova odnese.“
Bruncvík se zachoval podle rady stařičkého 

rytíře. V ptačích spárech pak po dlouhých 
měsících opustil prokletý ostrov a dostal 

se do Nohova hnízda mezi jeho mláďata. 
Mečem rozřízl kožený vak, pobil nenasyt-

né dravce a vydal se na osamělou cestu.
Najednou zaslechl strašný řev. Opatrně se plížil 

křovím až k místu, kde uviděl lva bojujícího s de-
vítihlavým drakem. Lev 3  bojoval statečně, ale na lítou saň nestačil
a postupně ztrácel síly. Bruncvík se dlouho nerozmýšlel a přiskočil lvu 
na pomoc. Společně draka zabili.
Až teď si statečný mladík uvědomil, že stojí tváří v tvář divoké šelmě. Bles-
kurychle vylezl na nejbližší strom, aby unikl zvířecím drápům a zubům. Ovšem 
lev si lehl pod strom a smutně vzhlížel do koruny. Tak přečkal Bruncvík zbytek 
dne i celou noc.
Ráno už mu hlady ukrutně kručelo v břiše, smutně se pousmál a povzdechl si: „Ach jo, nezemřel jsem hlady se 
svými druhy, teď zemřu hlady osamělý na tomto stromě.“
Vtom se lev zvedl, zařval a odběhl pryč. Překvapený Bruncvík chvíli vyčkával, ale když se šelma dlou-

ho nevracela, opatrně sešplhal ze stromu. Sotva si protáhl ztuhlé sva-
ly, lev se vrátil a v tlamě nesl ulovenou srnu. Složil ji Bruncvíkovi

k nohám a ulehl opodál. 
Rytíř pochopil, že mu tím lev chce poděkovat a že se jej nemusí 

bát. Rozdělil se s ním o maso a společně se vydali na další ces-
tu. Neobvyklá dvojice vzbuzovala ve všech krajích nesmírný 
úžas. Bok po boku došli až do země krále Olibria. V království 
panoval veliký smutek, protože jedinou Olibriovu dceru une-
sl drak Bazilišek. 
Nešťastný král slíbil Bruncvíkovi, že pokud jeho dceru zachrá-

ní, dá mu loď s posádkou, aby se mohl dostat domů. Bruncvík 
na dohodu přistoupil a spolu se lvem se vydali do sluje draka 

Baziliška. 
Zde dva dny s hroznou nestvůrou bojovali, až nakonec draka pře-

Toulky po českých pověstech

O Bruncvíkovi
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mohli a zabili. Šťastná princezna Bruncvíkovi děkovala a z vděčnosti jej odvedla do sluje, kde byl ukryt vzácný
meč. 
„Řekneš-li ,hlavy dolů´, všem tvým nepřátelům se rázem skutálí hlava z těla. Jen na draka to bohužel neplatilo,“ 
vysvětlila zachráněná princezna.
Král Olibrius zářil štěstím, když svou dceru znovu spatřil. Ovšem na svůj slib si najednou nechtěl vzpomenout,
a dokonce dal Bruncvíka uvěznit, když mu dohodu připomněl. Udatného reka tato zrada rozzuřila. Zvolal: „Pro-
radnému králi hlava dolů!“
A opravdu. Olibriova hlava se v ten okamžik koulela po podlaze. Dvořané se Bruncvíkovy moci zalekli, omlouvali 
se mu a ihned začali připravovat loď a zásoby na dalekou cestu. Bruncvík se lvem nasedli na loď a vydali se na 
dlouhou cestu zpět do Čech.
Přesně sedm let poté, co zemi opustil, vjel Bruncvík do bran svého hradu. Všichni knížete radostně vítali
a s respektem pohlíželi na šelmu po jeho boku. Bruncvík v Čechách panoval ještě dlouhá léta a lev jej všude věr-
ně doprovázel. Za statečné činy si kníže opravdu vydobyl lva do svého znaku. A díky zázračnému meči se všichni 
nepřátelé české zemi zdaleka vyhýbali.
Pověst vypráví, že kouzelný meč je ukryt pod sochou Bruncvíka na Karlově mostě v Praze. Až bude české zemi 
nejhůře, vyjde z hory Blaník vojsko v čele se svatým Václavem. Při přejíždění Karlova mostu udeří Václavův kůň 
do kamene a odkryje schovaný meč. S ním pak Václav přemůže všechny nepřátele, a v Čechách opět zavládne 
klid. Zatím však meč střeží kamenná Bruncvíkova socha.

Úkoly pro děti:
1. Dokresli drakovi chybějící hlavy
      a obrázek dovybarvi.

2. Vymysli jméno pro Bruncvíkova lva.

3. Podle předlohy vybarvi český znak.



Hokejové nesmysly
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Hokej je hra, která má přesně daná pravidla a řád. Nám se ovšem na ledovou plochu zamotalo něco, co tam
rozhodně nemá co dělat. Objevíš 8 nesmyslů?

Řešení úkolu najdeš na straně 23.



Popiš brankáře
Brankář toho má na sobě opravdu hodně. Některé součásti jeho výstroje mají prazvláštní tvary. Dokážeš všechno 
správně pojmenovat?

11



Jestli se ti povedl opravdu originální návrh na Čiperkův 
dres, pošli nám jej. Náš veverčák  to určitě ocení. Jak ho 

známe, nejlepší návrhy jistě odmění. 
Obrázek Čiperkova dresu pošli do 31. května 2015 na adresu DELEX, De-
nisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň nebo na e-mailovou adresu coopclub@
coopclub.cz. Na obálku nebo do předmětu zprávy napiš „Čiperka – dres“. 
Nezapomeň připojit své jméno, adresu a věk.

Čiperkův dres

12

Hokejový dres
Za jaký tým hokejisté nastupují, poznáš podle jejich dresu. Ať už jde o dres 
klubový, nebo reprezentační, má dané barevné kombinace i znak mužstva. 
Tvým úkolem je navrhnout, jak by asi vypadal dres mužstva, za něž by na-
stoupil náš Čiperka.



Hokejový dres Soustřed se!
Po zápase zůstala na ledě spousta hokejových helem. Ovšem jen dvě z nich jsou úplně stejné. Zakroužkuj je.
Modře pak podtrhni nejmenší helmu.

  Vybarvi obrázky a červeně přeškrtni ty, které k hokeji nepatří.
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Řešení úkolu najdeš na straně 23.
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Maskoti Bob a Bobek
Letošním hokejovým mistrovstvím světa nás budou provázet populární králíci z klobouku kouzelníka Pokustona.
V COOPu budeš soutěžit o Boba a Bobka ve slušivých coopáckých dresech. Že jim to opravdu sluší, vidíš na fotogra-
fiích. Když se na snímky podíváš pozorně, všimneš si, že se v sedmi maličkostech liší. Ve kterých?  

Řešení úkolu najdeš na straně 23.
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Hokejový kvíz

15

Pokud se ti podařilo vyřešit kvíz levou zadní packou, pošli nám své odpovědi. Čiperka je vyhod-
notí a pět hokejových expertů odmění.
Odpovědi z hokejového kvízu pošli do 31. května 2015 na adresu DELEX, Denisovo nábře-
ží 4, 301 00 Plzeň nebo na e-mailovou adresu coopclub@coopclub.cz. Na obálku nebo do 
předmětu zprávy napiš „Čiperka – kvíz“. Nezapomeň připojit své jméno, adresu a věk.

Hokejový kvíz

Je čas prověřit si tvé hokejové znalosti. Dokážeš správně zodpovědět všechny naše otázky?

Kolik zlatých medailí Česko
(dříve Československo) na MS získalo?
a) 32
b) 22
c) 12

Kolik hráčů je na začátku utkání
na ledě?
a) 12
b) 10
c) 6

Co to je krosček?
a) hokejový útočník
b) hokejový obránce
c) druh faulu

Jak se jmenuje trenér české
hokejové reprezentace?
a) Vladimír Růžička
b) Vladislav Růžička
c) Jaromír Růžička

Jaká je délka základní hrací doby
jednoho zápasu?
a) 3 krát 30 minut
b) 2 krát 20 minut
c) 3 krát 20 minut

Co to je touš?
a) brankářova hokejka
b) puk
c) gól

Za menší přestupek je hráč poslán
na trestnou lavici na jak dlouho?
a) dokud se za přestupek neomluví
b) na 2 minuty
c) na 4 minuty

Kdo byl na stupních vítězů na
loňském mistrovství světa?
a) 1. Rusko, 2. Česko, 3. Švédsko
b) 1. Švédsko, 2. Finsko, 3. Rusko
c) 1. Rusko, 2. Finsko, 3. Švédsko

1.

3.

5.

7.

2.

4.

6.

8.
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Já jsem
skřítek Neposeda.

Neposeda moc rád pozoroval kluky na zamrzlém rybníku, jak hrají hokej. Seděl na vrbě
a fandil. Až si ho všiml malý brankář.

O Neposedovi
  a jeho kamarádech 6. díl

Kdo jsi?
Umíš nosit

štěstí? 

No jasně!

To není
možné!

Tak pojĎ
ke mně!

Budu
čarovat.

Nejste!

A opravdu. Neposeda seděl schovaný za břevnem, ale jakmile se přiblížil k brance puk, mávl ručkou a puk
se rychle vrátil mezi hráče. Nikdo z nich tomu nerozuměl a brankář dělal jakoby nic. 

Jsme prostě
lepší.

Jsme! 
Pozor, aŤ se

nepropadnete!



17Vybarvi si komiks.

Ale kdepak by poslechli malého skřítka, ani ho v tom mumraji neslyšeli. Strkali se a bouchali, přidali se ostatní.
 vznikl chumel - a led to nevydržel. 

Pomoooc! 

Kluci se topí!

Hop!

Led už není
dost silný.

Zavolám Pepu a ty běž 
pro pomoc!

tO JE ZIMA.

Neměli jsme
se prát.

A zatím běžel Neposeda do vesnice,
kam zrovna přijel autobus.
Vyšplhal se řidiči na volant.

Když přijeli k rybníku, všichni kluci 
už byli z vody venku, ale pořádně 
promrzlí. Vyběhli do vyhřátého 
autobusu, který je rozvezl domů.

Kluci se topí!

Honem, jedeme!

Zas někdy!
A děkuju za pomoc.

Copak se děje?

Ahój!

Tůníku!

Ahój!



Hokejová
  omalovánka

18

  Podle předlohy vybarvi obrázek.



Co to znamená?

  Vytvoř správné dvojice.

19

Jestli se občas díváš na hokej, možná máš pocit, že ten rozhodčí tam pořád nesmyslně mává rukama jak plácačka-
mi. A představ si, že jeho pohyby jsou pro spoustu lidí srozumitelné! Jak jsi na tom ty?

oddechový čas

faul loktem

krosček

signál NE

nedovolenébránění

ukládání trestu
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b
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Řešení úkolu najdeš na straně 23.
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Puk pod sněhem

Co budeš potřebovat:

Jdeme péct:
  8 kopečků čokoládové zmrzliny     2 bílky     80 g moučkového cukru     1 lžíce kokosu

  Čtyři zapékací mističky nech pořádně vychladit v mrazničce. 
  Do každé vychlazené misky dej 2 kopečky čokoládové zmrzliny – 2 puky.
  Misky překryj mikrotenovou fólií a vrať alespoň na hodinu do mrazničky.
  Mezitím z alobalu natrhej čtyři širší pruhy, kterými budeš moct misky obalit.
  Z bílků vyšlehej pevný sníh a postupně do něj přidávej moučkový cukr.
  Po hodině z misek odstraň fólii, rychle je obal alobalem a na puky rozděl bílkový sníh.
  Sníh ještě posyp kokosem.
  Misky dej na plech a v rozpálené troubě krátce zapeč.
  Po vyjmutí z trouby z misek opatrně sundej alobal a zasněžené 

     puky ihned podávej.

Čiperka ti přeje sladké 
hokejové mlsání.

K hokeji patří zima, protože se hraje na ledě. Zároveň je ovšem na každém zápase pěkné horko. Podobné je to
i s Čiperkovým novým receptem. Kombinuje v sobě chlad zmrzliny a horko pečení.

21
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Čiperka vaří



Hledá se Bob a Bobek

21Řešení úkolu najdeš na straně 23.

Najdeš mezi fandícími diváky Boba a Bobka? Pozor, je jich tam schováno víc. 
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Bob a Bobek jsou populární králíci z klobouku. Čekání na to, než se ti je podaří vyhrát v soutěži COOP fandí hokeji, 
si můžeš zpříjemnit výrobou vlastního králíka z balónku. Čiperkova kamarádka klaunka Pepina tě to naučí.

Co budeš potřebovat:
  Dlouhý balónek    pumpičku    fix

Jdeme na to:
  Balónek nafoukni, na konci nech 3 cm nenafouknuté na ocásek. Druhý konec zauzluj.
  Postupuj od konce s uzlíkem. Kroucením vytvoř jeden asi 6 cm dlouhý buřtík – hlavičku.
  Na ouška potřebuješ dva delší buřtíky, které za hlavičkou zatočíš, aby se nerozvazovaly. 
  Krk vytvoříš zkroucením jednoho kratšího buřtíku.
  Na přední packy vytvoř dva asi 10 cm dlouhé buřtíky, které zatočíš za krkem, aby se nerozvazovaly.
  Tělíčko je buřtík zhruba stejně dlouhý jako krček.
  Za tělíčkem balónek přidržuj, aby se ti nerozmotal, a na úplném konci balónku zkruť malinkatý buřtík – ocásek.
  Ocásek ohni ke konci tělíčka a zatoč. Tím vznikne smyčka z dosud nepoužité části balónku – králíčkova jamka.
  Do jamky zasuň přední packy.
  Fixem domaluj oči, tlamičku, fousy a zuby.

Králíček ve své jamce je na světě.

Králík z balónku

22

1 2
4

3

5 6

7

8 9

10



Řešení úkolů
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Str. 7 5 rozdílů:

Str. 10 Hokejové nesmysly: Hokejista v čepici, hokejista s tenisovou raketou, brankář se svačinou,
 rozhodčí na židli, myš, fotbalový míč, hokejista na kolečkových bruslích, banánová slupka.

Str. 13 Stejné helmy mají číslo 4 a 5. Nejmenší helma má číslo 2.

Str. 19 Co to znamená? 1e, 2a, 3c, 4d, 5f, 6b

Str. 21 Mezi diváky je celkem 13 králíků.

Str. 14 7 rozdílů:

Góly Bobek Příklad Bobek >  <  = Příklad Bob Góly Bob

12 + 6 = 18 < 3 + 17 = 20

14 – 8 = 6 > 17 – 13 = 4

5 + 12 = 17 > 11 + 1 = 12

9 + 6 = 15 < 3 + 13 = 16

18 – 12 = 6 > 14 – 13 = 1

7 + 8 = 15 > 8 + 2 = 10

5 – 3 = 2 > 19 – 18 = 1

Bobek dal 5 gólů Bob dal 2 góly

Str. 6 5 rozdílů: V brance je 5 puků, mimo branku 11.
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