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Magazínek prodejen COOP

Ahoj, holky a kluci,
konečně jsou dny dostatečně dlouhé, abyste i po návratu ze školek a škol mohli trávit ještě hodně času venku na
sluníčku, hrát si a sportovat.
Ze mě se stal vyložený sportovní fanoušek. S Pepinou
jsem se už letos díval na zimní olympijské hry, pak na hokejové mistrovství světa i na tenisové turnaje. A abych
si zase před klaunkou neuřízl ostudu, že se nevyznám
v českých sportovních dějinách, hodně jsem toho o našich sportovcích přečetl. Musím říct, že před všemi hluboce smekám svou čepici, protože jejich výkony jsou
opravdu obdivuhodné.
Tušíte vůbec, kolik máme olympijských medailistů? Více
než já mám oříšků ve svém pelíšku a strýček jezevec
blech ve svém kožichu!
Jak jsem tak hloubal v olympijských dějinách, napadlo mě, že bych vám měl alespoň několik našich zlatých
olympijských medailistů představit. Takže jsem vymyslel
toto číslo časopisu, které je sportem, mimořádnými výkony, úspěchy a zlatými medailemi doslova našlapáno.
Když už spolu budeme sportovat, budeme spolu pochopitelně také soutěžit. Na vítěze sice nečeká zlatá medaile, dokonce ani ta namyšlená z mojí pohádky, ale nějaké
pěkné ceny ve svém pelíšku určitě najdu.
Tak vám přeji hodně zábavy, spoustu vynikajících sportovních výkonů i štěstí v soutěžích.
Váš veverčák
Čiperka
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Soutěže o ceny
Sportování je soutěžením samo o sobě. Přesto i zde si
pro vás Čiperka připravil soutěže o ceny. Jsou to tyto:
Sportovní křížovka
Naši sportovci

		

str. 4
str. 23

Výherci z minulého čísla
Křížovka – Pohádkový autor: V tajence se ukrýval známý český pohádkář Erben. Ze všech správných
odpovědí Čiperka vylosoval těchto pět křížovkářů:
P. Fica (11 let), D. Šlambor (11 let), A. Fejfarová (9 let),
R. Schreiberová (7 let), V. Dudzik (7 let).
Kvíz děda Vševěda: Vševědovi se jména pletou, ale
vám ne. Takže jen pro kontrolu uvádíme správné odpovědi tohoto úkolu: 1c, 2b, 3c, 4a, 5a, 6b, 7c. Za prokázané pohádkové znalosti se na odměnu mohou těšit:
N. Duchková (12 let), V. Michlová (8 let), E. Fricová (7 let),
N. Kadrmanová (6 let), J. Tichý (5 let).
Perníková chaloupka: Když ježibaba viděla, jak krásné chaloupky jste dokázali vyrobit, rovnou se do některé z nich chtěla přestěhovat. Spolu s Čiperkou vybrala
pět nejkrásnějších. Jejich autory jsou: T. Vojtěchová
(12 let), A. Výprachtická (14 let), N. Brodská (5 let),
P. Kreisová (12 let), N. Paló (9 let).

P OZOR!

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

Hop do vody
Tečkovaně máš naznačeno, jak probíhal skok naší skokanky.
Čárkované čáry představují vodní kola, i to, jak se voda rozstříkla
při skokančině dopadu.
Obtáhni je.

Spoj čísla v naší spojovačce. Zjistíš tak příjmení naší olympijské vítězky ve skocích do vody z desetimetrové věže.
Svou odpověď zapiš do soutěžního kuponu na straně 23.
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Sportovní křížovka
Poznáš, ke kterým sportům patří následující obrázky? Pokud správně doplníš názvy sportovních
disciplín, prozradí ti tajenka, co nám sportování přináší.
Řešení křížovky pošli do 23. července 2018 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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Hod oštěpem
Oštěp patří k našim nejúspěšnějším sportovním disciplínám. Máme 3 olympijské vítěze a každý z nich také byl
nebo stále ještě je držitelem světového rekordu.
Na světelné tabuli svítí hodnoty světových rekordů. Vyznač tyto vzdálenosti příslušnou barvou
v oštěpařském sektoru.
Z písmen sestav jména našich slavných oštěpařů. Barvy ti v tom pomohou.
Nezapomeň pak jména napsat do soutěžního kuponu na straně 23.
Víš, komu jednotlivé rekordní hody patří?
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Vodní slalom
Dvojnásobná olympijská vítězka se právě chystá na svou slalomovou jízdu v kajaku. Vyznač jí, kudy má jet.
Čiperka ti napovídá, že zeleno-bílé branky se projíždějí po proudu, červeno-bílé proti proudu.
Za každý dotek tyče se přičítají 2 trestné sekundy k zajetému času. Naše kajakářka se dotkla celkem dvakrát.
Jaký tedy bude její výsledný čas? Zapiš jej.
Našel jsi v říčním korytě jméno této sportovkyně? Tak jej honem zapiš do soutěžního kuponu na straně 23.

čas jízdy
doteky
trestné sekundy
výsledný čas

6

Řešení úkolu najdeš na straně 23.

58,4 sekundy

Krasobruslení
Najdeš všech 6 rozdílů v těchto krasobruslařských obrázcích?
Ačkoliv na obrázku je zachycena krasobruslařka, naši jedinou zlatou olympijskou medaili získal krasobruslař.
I jeho jméno na obrázku najdeš. Až jej budeš mít, nezapomeň jej zapsat do soutěžního kuponu na straně 23.

Řešení rozdílů najdeš na straně 23.

O namyšlené medaili
a vysokými horami, co bys třikrát oštěpem dohodil a pět maratonských běhů uběhl, se nacházelo královstvíčko, kde se všichni věnovali sportu, závodění a soutěžení. Nejvyšší úctě se těšili vítězové výročních sportovních
her. Dostávali medaile z ryzího zlata a do konce života se směli účastnit všech hostin na královském hradě.
V této sportovní zemi žil kdysi zlatnický mistr Prášek, který vyráběl ty nejnádhernější medaile a byl jediným dodavatelem medailí na výroční sportovní turnaj. Pro každý turnaj vytvářel zcela originální medaili. Každá byla něčím zvláštní
a neopakovatelná. Však také mistr Prášek dlouhé měsíce přemýšlel,
jak bude jeho další zlatnický skvost vypadat. A tak jedna
jeho medaile dokázala zahrát slavnostní fanfáru, jiná na
sluníčku měnila barvy od jasně zlaté až po měděnou
a další uměla vyjmenovat všechny vítěze turnaje za
posledních sto let.
Nejen král a sportovci, ale i všichni obyvatelé
království se pokaždé nemohli dočkat, s jakou
zvláštností zlatník Prášek zase vyrukuje.
Jednou se však stalo neštěstí. Na zlatníka
spadla v dílně police plná nářadí a krabic
s drahými kameny, zlatník schytal pořádnou
ránu do hlavy a svalil se na dubovou podlahu
v dílně jak dlouhý, tak široký. Když ho za několik hodin
objevil učedník Tonda, mistr stále ležel bez známek života pod hromadou rozsypaných drahokamů.
Přivolaný lékař prohlásil, že zlatník je v hlubokém bezvědomí, má otok na mozku, a dokud ten nezmizí, mistr
se neprobere. Nedá se dělat nic jiného než čekat a obrnit se trpělivostí.
Jenže zlatnická dílna čekat nemohla. Sportovní turnaj se
kvapem blížil a všichni očekávali novou medaili. Mistr Prášek však nikomu neřekl, co ho pro tento rok napadlo, ani jak
by měla medaile vypadat. Zkušení tovaryši bezradně krčili rameny. Žádný z nich si netroufal přijít s vlastním nápadem. Jo, kdyby mistr popsal, jak
má medaile vypadat, to by byla jiná! Podle mistrova návodu by ji zvládli společnými
silami vyrobit. Ale takhle?
Dny utíkaly jako voda v podhradním potoce, turnaj byl za dveřmi a mistr Prášek stále
ležel v hlubokém bezvědomí ve svém pokoji. Každé ráno se chodili královští rádci vyptávat, jak pokročily práce na medaili. Každé ráno si zlatníkova žena Rozárka vymýšlela nové a nové výmluvy.
Jaro se přehouplo v léto a za měsíc měl být turnaj zahájen. A protože ani Rozárka už nedoufala, že se její muž do turnaje
probere a stihne medaili vyrobit, zavolala si učedníka Tondu.
„Tondo, mistr tě vždy chválil za tvou zručnost a talent. Ale také ti často spílal za lehkovážnost, namyšlenost a zbrklost.
A možná tohle všechno teď od tebe potřebuji. Žádný z tovaryšů si netroufá vyrobit turnajovou medaili. Jsi naší poslední nadějí. Pokus se, prosím, tento úkol splnit. Ale pamatuj, co ti mistr vždy radil – při tvorbě se soustřeď jen na práci,
nemysli na svůj prospěch a slávu.“
Tonda radostí povyskočil. On, nejmladší učedník, konečně dostal úkol hodný ne zlatnického tovaryše, ale přímo zlatnického mistra! Celou noc přemýšlel, čím by na sportovním turnaji ohromil. Jeho medaile musí být nezapomenutelná.
Zabuduje do ní hodinový strojek, aby ukazovala čas. Zároveň bude předpovídat počasí. Ale chtělo by to ještě něco,
přemýšlel Toník. Měla by také umět vyjadřovat náladu svého majitele. To je ono!
Jakmile měl Tonda hotový plán, nemohl se dočkat rána, až se konečně pustí do práce. Dlouhé hodiny pak seděl za svým
stolem, trpělivě a pečlivě opracovával zlatý kotouč a plně se soustředil na svou práci.
Rozárka jej bedlivě pozorovala a měla radost, že Tonda si vzal rady jejího muže k srdci, odložil vlastní prospěch a věnuje
se jen svému úkolu.
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Celý týden učedník neúnavně pracoval, opravoval a vylepšoval. Nejedl, nespal, nemluvil. Snad z velkého vyčerpání,
snad z vrozené lehkomyslnosti a roztěkanosti se mu sedmý den večer myšlenky zatoulaly daleko od svěřeného úkolu.
„Moje medaile bude ta nejkrásnější na světě. Všichni ji budou obdivovat. Všichni mě budou oslavovat jako nejlepšího
zlatníka v celém království. Až se mistr Prášek probere, uzná, že jsem stejně zručný jako on, jmenuje mě svým nástupcem a svěří mi výrobu všech příštích turnajových medailí. Dokonce i samotná princezna bude mou prací natolik okouzlená, že si mě bude chtít vzít za muže.“
Ještě hodně dlouho snil Tonda své pyšné sny, zatímco jeho zručné prsty ladily poslední detaily na medaili. A těmi prsty
do medaile pronikala také pěkná dávka Tondovy pýchy a nadutosti.
Konečně nastal den, kdy měl být turnaj zahájen. Tonda vzhlédl od stolu a nedočkavcům kolem sebe oznámil: „Hotovo!“
Všichni si oddechli a rádci honem rychle běželi oznámit tu radostnou novinu panu králi. Královský lékař zase honem
rychle běžel oznámit Rozárce, že mistr Prášek se konečně probral z bezvědomí a cítí se dobře, i když je slabý jako pírko.
Rozárka popadla Tondu za ruku a i s medailí ho táhla k mistrovi, protože jí bylo jasné, že jejího muže bude výsledek
Tondovy práce zajímat. Měla pravdu. Zlatník si šperk prohlížel ze všech stran, pečlivě se Tondy vyptával, jak při výrobě
postupoval, na co myslel, co si přál. Tonda se kroutil, ale nakonec mistrovi pravdivě vylíčil i své chvilkové pyšné opojení.
Mistr se zhrozil: „Ajajaj, to je malér, Tondo, nezbývá než doufat, že to nenapáchalo přílišné škody.“
Královský sportovní turnaj probíhal bez sebemenších problémů. Sportovci předváděli obdivuhodné výkony, diváci se
skvěle bavili, jen mistr Prášek seděl na tribuně zamyšlený a zachmuřený.
Když došlo na vyhlašování vítězů a předávání medailí, všichni zvědavě natahovali krky, aby viděli, co zlatnický učedník
vytvořil.
Sám pan král zavěsil vítězi medaili na krk a jako první mu poblahopřál k vítězství. Medaile na prsou zářila, malé ručičky
ukazovaly čas i jaké bude počasí. Slunce ve středu medaile se usmívalo a vyjadřovalo náladu svého majitele.
Všichni úžasem oněměli a zírali na tu nádheru. Do naprostého ticha najednou slunce na medaili promluvilo: „No, jen se
dívejte! Nic krásnějšího, než jsem já, už totiž nikdy neuvidíte! Zasloužím si, abych visela na krku ne nějakého sportovce,
ale samotného pana krále. Protože já jsem ta nejnádhernější a nejúžasnější medaile na světě!“
To se ke slovu přihlásila Tondova pýcha, která se poslední den do medaile dostala. Jestli do té doby všichni mlčeli, teď
nastalo ticho přímo hrobové. A do toho ticha zazněl hlas mistra Práška: „Ty nadutý kuse kovu! Nejsi nic! Jen náhodně
vybraný valoun zlata, který lidské ruce vytvarovaly. Sama nic neumíš, nic neznáš, nikomu nepomáháš, nic nevytváříš.
Tak na co jsi tak strašně namyšlená! Nejdřív se budeš muset naučit rozdávat radost, než z tebe bude opravdu medaile
hodná vítěze!“
Potom mistr Prášek dlouze šeptal vítězi něco do ucha, ten souhlasně přikyvoval, pak si oba muži plácli a k úžasu oněmělých diváků si vítěz sundal medaili z krku a podal ji zlatníkovi.
Moudrý mistr celý rok namyšlenou medaili nosil na všechny dětské závody a věšel ji jak na krk dětských vítězů, tak
dětských poražených. Medaile nasávala čistou dětskou radost i jejich bezbřehý smutek z neúspěchu. Učila se pokoře,
učila se radovat z ryzího štěstí druhých. Teprve když si uvědomila, že největší štěstí je vidět štěstí druhých a pomáhat
jim, aby byli šťastní, vrátil ji zlatník Prášek jejímu majiteli. Už nikdy od ní nikdo neslyšel jediné pyšné slovíčko. A teprve
tehdy byla opravdu krásná a nezapomenutelná, jak si to Tonda přál.
A Tonda? Ten se učil spolu s medailí. Viděl, jak se jeho pýcha nehezky projevila i v hezké věci, a vzpomněl si na to
pokaždé, když usedal ke stolu a začínal pracovat na novém šperku. A protože se více než na svou slávu soustředil na
štěstí druhých, vyráběl už jen samé skvosty, které lidem přinášely štěstí.
Ale příští turnajovou medaili raději opět přenechal zkušeným rukám a moudré hlavě mistra Práška.
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Desetiboj
Desetiboj je považován za královskou atletickou disciplínu. Vždyť atleti musí během dvou dnů zvládnout 10 náročných a různorodých disciplín. V nich musí prokázat rychlost, mrštnost i sílu. Kdo získá nejvíce bodů, stává se
opravdovým králem atletiky.
I my máme jednoho olympijského krále. Pokud správně seřadíš, v jakém pořadí desetibojaři své disciplíny
absolvují, zjistíš jeho příjmení a rok, kdy získal zlatou olympijskou medaili.
Atletovo jméno pak zapiš do soutěžního kuponu na straně 23.
Už máš vše správně seřazeno? Tak teď k jednotlivým disciplínám přiřaď správné výkony.
Aby to nebylo tak těžké, máš tam malou nápovědu.
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Fotbal plný nesmyslů
Ačkoliv jsme fotbalový národ, podařilo se nám zatím vybojovat jen jedinou zlatou olympijskou medaili. Ale všichni
kopanou a její pravidla velice dobře známe. Proto pro tebe nebude problém zjistit, jaké fotbalové nesmysly se nám
do obrázku vloudily.
Stránka plná nesmyslů ti také poskytne smysluplnou nápovědu, ve
kterém roce a městě naši fotbalisti získali zlaté olympijské medaile.
Svou odpověď pochopitelně napiš do soutěžního kuponu na straně 23.

Řešení nesmyslů najdeš na straně 23.

Slalom na snowboardu
Tři české závodnice stojí na startu obřího slalomu. Do cíle se však dostane jen olympijská vítězka paralelního obřího
slalomu. Ta si dokonce z letošní olympiády přivezla snowboardovou i lyžařskou zlatou medaili! Až budeš znát její
jméno, doplň jej do kuponu na straně 23.

START
Ester
Ledecká

Eva
Samková
Šárka
Pančochová
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Moderní pětiboj
Pět disciplín a pro tebe pět omalovánek. To je moderní pětiboj. Při vybarvování se dobře dívej, v obrázcích se schovává jméno našeho dalšího zlatého medailisty. Kupon na straně 23 už se nemůže dočkat, až do něj napíšeš správné
jméno.
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Gymnastické soustředění
Podívej se, jak gymnastky krásně cvičí. Na své výkony se musí důkladně soustředit, aby nespadly z kladiny nebo
z bradel. Také ukopnutý palec na přeskoku nebo zvrtnutý kotník na prostných by jim výkon nevylepšily.
Zkus se na náš obrázek soustředit stejně poctivě jako gymnastky na svůj výkon. Po 30 sekundách obrázek zakryj
a odpověz na naše otázky.

Kolik gymnastek je na obrázku?

Na bradlech cvičí gymnastka na vyšší, či nižší tyči?

Jakou barvu má koberec pro prostná cvičení?

Jak se jmenuje naše sedminásobná olympijská
vítězka v gymnastice?
Její jméno bylo napsáno na kladině.

Jakou nohu má pokrčenou gymnastka na kladině?
Jakou barvu trikotu má gymnastka na přeskoku?
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Samý tenisák
Tenisté se tak zabrali do hry, že si nevšimli, kolik míčků už se jim kutálí po kurtě. Tobě jistě neušlo, že těch míčků je
nějak hodně.
Spočítej jednotlivé míčky a výsledky zapiš do tabulky.
Teď do kurtu domaluj tolik zelených míčků, aby jich tu bylo stejně jako bílých. Mimo kurt zase domaluj tolik
žlutých míčků, aby jich tam bylo o 2 víc než zelených.
Na ukazateli vidíš, jak tento tenisový zápas dopadl. Poznáš, kdo vyhrál? To je také náš další olympijský vítěz.
Jeho jméno rychle doplň do soutěžního kuponu na straně 23.

v kurtu
žluté
zelené
bílé
celkem

mimo kurt

celkem

O Neposedovi

& jeho kamarádech

25. díl

Konečně se Neposeda dočkal nového kamaráda, kterého si už dlouho přál.
Protože bylo jasné, že bude mít na vysvědčení samé jedničky,
přivezl mu dědeček papouška andulku Pepu.
Kde jsi
Pepu koupil,
dědečku?

Čau,
kámo!

On mluví,
to je bezva!

U souseda
Hrušky, stěhuje
se k dceři.

Máš proso?
Zlato!

Je ochočený?

Říká mi
zlato, to je
paráda!

S Hruškou
chodil všude,
seděl mu na
rameni.

Jdeme!

Můžu ho
ukázat
Vojtovi?

Ano, ale dej
pozor , ať ti
neuletí.
Zlato!
Rychle se
s tebou
skamarádil.

Neposeda s Pepou na rameni běžel do blízké vesnice, kam Vojta jezdil za svou
babičkou a dědečkem. Bydlel tam i pejsek Flíček.
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protoze
Přijel Honza
Vávra.

Jeee, ty máš
andulku.
proč?
My ale
musíme na
náves.

pojď
s námi.

Má zlatou
z dětské
olympiády.

a Kdo
to je?

Vyrostl
tady.

Zlato!

Ukáže
nám ji.

To je
legrační, říká
ti zlato.

Pepo,
vrať se!

K lesu.

Kdo mi vzal
medaili?

Nikde tu
není.

Vojta
s Neposedou
a papouškem
Pepou šli na
náves. Honza
Vávra všem
ukazoval
zlatou
medaili, pak
jim předvedl,
jak na olympiádě házel
oštěpem úplně
nejlíp ze
všech. Papoušek poletoval
kolem Neposedy a Vojty, ale
pak zmizel.

A Pepa
taky ne.

Myslím, že
je u Neposedy
doma.

Neviděli jste,
kam letěl?

A opravdu. Pepa vletěl do domečku a měl medaili v zobáčku! Upustil ji na stůl a volal:
„Zlato, zlato!“ Dědeček se smál, až se za břicho popadal. Pan Hruška, od kterého Pepu koupil,
byl totiž zlatník a Pepa si u něj rád hrál s kousky zlata. Medaili tedy vrátili
a unavený Pepa odpočíval v kleci.
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Maratonská omalovánka
Vybarvi stupně vítězů s nejlepšími maratonskými běžci. V jejich startovních číslech je zašifrováno jméno legendárního českého běžce, který jako jediný člověk na světě dokázal na jedněch olympijských hrách zvítězit v závodu na
5 km, 10 km i v maratonu! Samozřejmě jeho jméno také zapiš do soutěžního kuponu na straně 23.
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Vzpírání
Vzpěrači na činku nalož správný počet kotoučů, aby zvedl předepsanou váhu v trhu i v nadhozu.
Kdepak se asi ukrývá jméno dalšího olympijského vítěze, které ti ještě chybí v soutěžním kuponu
na straně 23?
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Stupně vítězů
Aby mohli sportovci převzít medaile, potřebují stupně vítězů. Čiperka jim je proto vyrobil ze svých oblíbených
sušenek. Jenže stupně byly tak dobré, že je náš veverčák spolu se svými kamarády schroupal ještě předtím, než se
na ně mohl nějaký vítěz postavit.

ně
Co Čiperka na sladké stup

potřebuje?

Be Be suš en ek
ba líč ek svě tlý ch a tm av ých
ní
20 0 ml sm eta ny ke šle há
tva roh u
cu kr
Na kré m: 25 0 g tuč né ho
vý
íno
nil
va
10 0 g mo uč ko vé ho cu kru
1 ztu žo va č šle ha čky
u
a bíl ou čokolá do vo u po lev
Na do zd ob en í: tm av ou

Jak se sladké stupně vítězů připravují:
Nejprve ušlehej šlehačku spolu se ztužovačem. Dej ji do ledničky vychladit.
Tvaroh smíchej s moučkovým a vanilínovým cukrem.
Do tvarohového základu zlehka vmíchej vychlazenou šlehačku.
Hotovým krémem potírej jednotlivé sušenky, skládej na sebe střídavě tmavou a světlou sušenku
a stav z nich stupně vítězů.
Hotové stupně dej vychladit a mezitím si ve vodní lázni rozehřej tmavou čokoládovou polevu.
Polevou přelij celé stupně a znovu dej vychladit.
Nahřej bílou polevu. Buď použij formičky čísel, v nichž si připravíš jedničku, dvojku a trojku, nebo čísla
napiš rovnou na přední stranu sušenkových stupňů.
Do hotových stupňů pro vítěze se s chutí zakousni spolu se svými kamarády.
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Vybarvi si kamarady ze ZOO.
Najdete nás také na

Pepina a olympijské kruhy
Co by to bylo za olympiádu bez pověstných olympijských kruhů. Jejich tvorby se chopila Pepina a pochopitelně k tomu použila své oblíbené balónky. Ač to ze začátku vypadalo jako velice jednoduchý úkol,
ke zkrocení divokých kruhů potřebovala obě své ruce i pomocné tlapky veverčáka Čiperky.

Co budeš potřebovat:
dlouhé balónky v olympijských barvách – modrý, žlutý, černý, zelený a červený
pumpičku

Jak se kruhy tvoří:
Postupně nafoukni všechny balónky, na konci nech malý nenafouknutý ocásek a druhý konec
zauzluj.
Teď z modrého balónku vytvoř kruh jednoduše tím, že oba konce balónku svázeš.
Modrým balónkem provlékni žlutý a konce opět zauzluj.
Žlutým provlékni černý a spoj jej do kruhu.
Černým protáhni zelený a opět vytvoř kruh.
Jako poslední připoj červený balónek a jeho konce svaž.
Jednodušší část úkolu máš hotovou. Teď musíš zdivočelé balónky zkrotit a přemluvit, aby každý
zůstal na tom správném místě. Pokud nebudou chtít poslouchat, podlep je kousky oboustranné
lepenky.
Pepina a Čiperka ti přejí úspěšné krocení balónkových olympijských kruhů.
Dobrá zpráva pro všechny kamarády naší klaunky. Pepina má konečně vlastní webové stránky. Dozvíte se na
nich, co všechno Pepina umí i jak ji kontaktovat, pokud byste si ji chtěli pozvat na vlastní oslavu. Jukněte tedy na
www.klaunka-pepina.cz.

Řešení
úkolů
str. 6: Čas jízdy: 58,4 sekundy / Doteky: 2
Trestné sekundy: 4 / Výsledný čas: 62,4
sekundy (1 minuta a 2,4 sekundy)
str. 7: 6 rozdílů

Naši sportovci
Sport
str. 3

Skoky do vody

str. 5

Hod oštěpem

str. 6

Vodní slalom

str. 7

Krasobruslení

str. 10

Desetiboj

str. 11

Fotbal

str. 12

Paralelní obří
slalom - snowboard

str. 13

Moderní pětiboj

str. 15

Tenis

str. 18

Maraton

str. 19

Vzpírání

soutěžní
kupon

Moje odpověď

Moje jméno:
Moje adresa:
str. 11: Fotbalové nesmysly: mnoho hráčů
jednoho týmu na hřišti, basketbalový míč,
hokejové branky, hráč s in-line bruslemi,
inzerce COOP-210x148-v06 TISK.pdf 1 5.4.2018 8:11:13
rozhodčí si čte noviny, pes na hřišti

Můj věk:
Řešení úkolů pošli do 23. července 2018 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 – sport“. Nezapomeň připojit své jméno, adresu a věk. Soutěž je
určena jen pro děti.
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další soutìže na:

Stuart

Phil

Dave

www.pez.cz

Vymaluj obrázek,
vystøihni ho, zašli na adresu
Ed. Haas CZ s.r.o., 696 14 Èejè 30
A VYHRAJ PØEKVAPENÍ

