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Magazínek prodejen COOP

Ahoj, kamarádi,
užíváte si prázdnin? Já rozhodně ano. Cestuju a poznávám naše hrady a zámky. Pepina mi totiž prozradila, že se v COOPu chystá druhé kolo sběratelské akce,
v níž máte tentokrát možnost získat magnetky hradů
a zámků.
Tak jsem chtěl alespoň některé z našich památek poznat. Mazaná Pepina s tím tak trochu počítala a rovnou
pro mě připravila zábavné putování plné nejrůznějších
úkolů. Prý je to taková zkouška mé zdatnosti, a když
vše zdárně splním, budu pasován na rytíře Čiperku
z Čiperákova!
Čiperka z Čiperákova – to zní hezky, viďte? Není tedy
divu, že jsem se s vervou pustil do díla. Pochopitelně si
toto své zábavné putování nenechám pro sebe. Jestli
chcete, pusťte se do rytířských úkolů spolu se mnou.
Rytířem Čiperkou z Čiperákova se sice nestanete, ale
takový rytíř Honza z Jeníkova, Jiří z Jirkova, komtesa
Blanka z Blankova nebo Anna z Anína, to také není
k zahození.
Až vše zdárně splníte, nezapomeňte si při každém
větším nákupu v prodejnách COOP říct o magnetku,
abyste ve své magnetické encyklopedii doplnili sbírku
československých pohoří o významné hrady a zámky.
Spoustu zábavy při povyšování do šlechtického stavu
vám přeje
veverčák Čiperka,
rytíř z Čiperákova
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Soutěže o ceny
I při plnění rytířských úkolů se dá soutěžit a kromě rytířských ostruh vybojovat i některou z lákavých cen. Soutěžní úkoly jsou tentokrát tyto:
Rytířská křížovka
Erb
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Výherci z minulého čísla
Sportovní křížovka: Nejen Čiperkovi, ale i všem ostatním sport přináší radost. A tu snad přinesou i Čiperkovy
ceny této pětici výherců: D. Bužek (7 let), E. Čápek (5 let),
Š. Fiala (6 let), E. Ježková (5 let), L. Havelková (4 roky).
Naši sportovci: Mnozí z vás se projevili jako opravdoví sportovní znalci a správně poslali jména všech
hledaných olympioniků. Jak mělo správné řešení tohoto úkolu vypadat? Skoky do vody – Duchková; hod
oštěpem – Zátopková, Železný, Špotáková; vodní
slalom – Hilgertová; krasobruslení – Nepela, desetiboj – Šebrle; fotbal – Moskva 1980; paralelní obří
slalom – Ledecká; moderní pětiboj – Svoboda; tenis – Mečíř; maraton – Zátopek; vzpírání – Zaremba.
Kdo se může těšit na odměnu? J. Mikeš (9 let), A. Piroš
(11 let), E. Kropáčková (12 let), J. Králová (9 let), V. Stejskalová (9 let).

P OZOR!

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

Hradní mříže
Aby se nikudy do hradu nedostali nejrůznější lapkové, jsou všechny vstupy zajištěny kovanými mřížemi. Na našem
hradě však chybí část mříže v bráně, na okně i u kašny. To je první úkol pro Čiperku i pro tebe. Mříže nemusíš kovat,
stačí je dokreslit.
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Do křížovky dopiš názvy předmětů, které ke správnému rytíři patří. Z tajenky se pak dozvíš jméno
jednoho chrabrého a udatného rytíře.
Řešení křížovky pošli do 24. září 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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Všude samý netopýr
Hradní pán na tomto známém hradě dal Čiperkovi za úkol spočítat, kolik zde žije netopýrů. Ty k tomu navíc ještě
musíš odhalit jméno hradu.

Řešení úkolů najdeš na straně 23.

5

Útěk z vězení
Na tomto hradě byl kdysi uvězněn mladý princ, budoucí slavný český král. Úkol je jasný, pomoz mu z hradu utéct
bludištěm podzemních cest.

Víš, jak se jmenoval hrad i vězněný
budoucí panovník?
Řešení úkolu najdeš na straně 23.
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Zámecký park
Mnohé zámecké parky se pyšní bohatou květinovou výzdobou tvořící
nejrůznější ornamenty. Stejně jako tento. Podobně jako král v jedné
známé pohádce si i ty zahraj na zahradníka. Park čeká, až jej vybarvíš.

Jaký zámek jsme spolu s Čiperkou navštívili tentokrát, ti prozradí květinová šifra.

Řešení úkolu najdeš na straně 23.
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Jak se chtěl zajíc
Václav stát rytířem
ednoho deštivého dne seděl zajíc Václav ve své noře a četl, co mu přišlo pod ruku. Pod ruku mu toho dne přišlo
vyprávění o statečném Kryšpínovi, který bojoval s draky i jinými obludami, zachraňoval krásné panny, pral se
s loupežníky. Za své udatné činy získal od svého krále rytířské ostruhy, erb a mohutný hrad i s rozlehlými pozemky.
„To je ono!“ zvolal Václav. „Já budu také rytířem! Vydám se
do světa a budu konat statečné činy. Třeba se dostanu až
do Austrálie za klokanem Hubertem, už jsme se dlouho neviděli. Každopádně za svá hrdinství mi pak strýček jezevec
udělí titul rytíř Václav ze Zaječí.“
„Vašku, neblázni,“ přerušila Václavovo snění zaječice Lída.
„Ty, největší strašpytel v lese, chceš vykonávat statečné činy?
Vždyť po tmě nevylezeš ani z nory, aby ses podíval na hvězdičky!“
„To je něco jiného. Noc je noc. Já budu statečně bojovat ve dne!“
„A kdo se minulý týden v pravé poledne vyděsil svého vlastního stínu? Kdo vzal před měsícem do zaječích, když sám sebe zahlédl na vodní
hladině? Kdo se vystrašeně otáčí pokaždé, když za ním zapraská větvička?“
„To není strach, to je opatrnost. Nikdy nevíš, Lído, kdo na tebe kde číhá,“ rozumoval Václav. „Ale abys neřekla, vezmu s sebou na cestu za rytířskými ostruhami
i družinu pomocníků.“
Jakmile se zpráva o Václavových rytířských úmyslech po lese rozkřikla, začali se
překotně hlásit všichni kamarádi, že zajíce doprovodí. Jednak jej měli rádi, jednak
byli zvědaví, jak největší strašpytel jejich lesa bude konat hrdinské činy. Ze všech
zájemců si zajíc jako doprovod vybral medvěda Michala, protože silák se na takové
výpravě vždycky hodí, lišáka Ludvíka, protože liščí mazanost také není k zahození,
a pochopitelně také mrštného, veselého a nápaditého Čiperku. Čtveřice budoucích
rytířů zamávala ostatním kamarádům a vyrazila. Netopýr Radim jim jako správný
průzkumník kroužil nad hlavami a ukazoval jim cestu.
Václav hopkal po pěšině a natěšeně vyprávěl, jaké udatné skutky vykoná, jak to všem
zlotřilcům nandá a jak ho budou všichni oslavovat jako největšího hrdinu celého lesa.
Jeho společníci se jen potutelně usmívali a mlčeli.
Najednou zaslechli křik a zoufalý nářek. Václavovi se rozklepala kolena, přesto se ale
s ostatními opatrně plížil vpřed. Na lesní mýtině řádila banda loupežníků. Dva přivazovali ke stromu vyděšenou vlčici
Sáru, další po ní házeli šišky a jiní se přehrabovali v jejím košíku.
Václav vyděšeně zapištěl, pobídl medvěda, ať Sáru osvobodí, a pelášil do zaječích. Lišák s Čiperkou se chopili větví
a začali jimi bušit do stromů. Přitom hulákali a předstírali, že se na loupežníky žene celá tlupa medvědů. Do toho se
na vyděšené raubíře vyřítil Michal a v mžiku je rozprášil na všechny strany. Pak kamarádi rozvázali Sáru a z křoví vytáhli
rozklepaného skororytíře Václava.
„To nic nebylo,“ holedbal se už zase zajíc. „Chtěl jsem vám dát příležitost, abyste ukázali, co ve vás je. Příště to už ale
nechte na mě.“
Kamarádi se usmáli, Sára jim poděkovala a naši přátelé se opět vydali na cestu. Nešli ještě ani celou hodinu, když se
dostali před hlubokou a širokou propast. Na jejím okraji nešťastně pobíhala kachna Mína.
„To je dobře, že vás vidím, kluci. Dolů mi sklouzla kachňata, zachytila se tamhle o ten kořen a nemůžou ani nahoru, ani
dolů. Vy mi určitě pomůžete.“
„To je hloubka,“ zavrávoral zajíc. „Tam já nepolezu, je to moc nebezpečné.“
Zato lišák se okamžitě pustil do záchranné akce. Z vysoké trávy ukroutil dlouhatánský provaz, Michal uchopil jeden
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konec do svých silných tlap a po druhém konci lana se Ludvík spustil ke kachňatům. Jenže ani tak na ně nedosáhl.
„Čiperko, slez sem ke mně. Když sešplháš ještě i po mém ocase, určitě na kachňátka dosáhneš,“ zavolal na veverčáka.
Čiperka nelenil, hbitě se spustil po trávovém laně i liščím ohonu. Zadní packou se přidržoval lišákových chlupů a předními tlapkami bezpečně usazoval kachňata do kapes svých kalhot. Pak opět mrštně vyšplhal nahoru, předal kachňata
Míně a pomohl Michalovi vytáhnout vyčerpaného Ludvíka z propasti.
Mína i kachňata radostně štěbetaly a děkovaly statečným zachráncům.
„Tak, to bychom měli,“ oprášil si Václav neviditelný prach z rukou. „Hezky jste to pod mým dozorem zvládli. Jdeme dál.“
A šli. Pomalu se snášela noc a budoucí rytíř ze Zaječí byl čím dál rozklepanější. „Ale vždyť už je tma,“ drkotal statečný
Václav. „To já budu muset domů.“
„Nikam nepůjdeš!“ přerušil jeho jektání Čiperka. „Utáboříme se tady.“
Medvěd, lišák a veverčák nanosili dříví, rozdělali oheň a uložili se k spánku. Zajíc jen vyděšeně seděl, klepal se jak ratlík
a představoval si všechny ty příšery, které se k němu plíží černočernou tmou.
„Václave!“ ozval se náhle hluboký hlas. Zajíc vyjekl a zasvištěl pod mohutnou Michalovu tlapu.
„Václave, ty strašpytle! Že se nestydíš!“ zaznělo znovu z hlubiny lesa.
„A za co bych se měl stydět?“ vypískl Vašek. „Vždyť jsem nic neudělal!“
„To máš pravdu!“ zaznělo z mnoha úst a mýtina se rozzářila desítkami lucerniček. V jejich svitu se na zajíce mračila snad
všechna zvířátka, která v lese žila. S rukama v bok stál v jejich čele vlk Viktor. Vedle něj nevěřícně kroutil hlavou jezevec
Karel. Sova Emilka lomila křídly a zaječice Lída se zklamaně držela za hlavu. Kabonili se i Michal, Ludvík a Čiperka.
Najednou už nespali. Stáli po boku ostatních zvířátek a propichovali zajíce pohledem.
Pak se slova ujala moudrá Emilka: „Chtěl jsi být rytířem, Vašku. Dali jsme ti tedy příležitost, abys předvedl, co v tobě je.
Ty ses tedy vybarvil! Sáře jsi nepomohl, Míně a kachňatům jsi nepomohl a jen ses holedbal cizími činy. Že se nestydíš!
Takhle se opravdu rytíř nechová! Podívej se na Michala, Ludvíka a Čiperku, to jsou jiní kabrňáci. Vůbec se nerozpakovali
a pomáhali, kde mohli.
Kdybys alespoň projevil trochu důvtipu. Ale tys byl tak vyděšený, že jsi nepoznal, že za loupežníky se převlékli tady
Viktor a jeho vlčí parta. A ani tě nenapadlo se zamyslet nad tím, proč Mína ke kachňatům nedoletí. Má přece křídla!“
„Ale, ale… já…,“ koktal Václav.
„Ano, já. To je jediné, co umíš. Myslet sám na sebe,“ přerušil ho strýček jezevec. „Ty dnes na rytíře rozhodně pasován nebudeš. Někdo jiný však ano! Za statečnost v boji s loupežníky pasuji tady našeho medvěda na rytíře Michala z Medvědína. Za mrštnost, hbitost a obratnost uděluji Čiperkovi titul rytíř z Čiperákova. A za mazanost a skvělý nápad připravit
pro Vaška tuto zkoušku povyšuji Ludvíka na rytíře z Lišákova.“
Po těch slovech všichni přítomní zatleskali novopečeným rytířům a ještě dlouho do noci si vyprávěli o tomto podařeném dobrodružství.
							
Nakonec i Václav přiznal, že si rytířské ostruhy nezaslouží,
								
a slíbil, že se polepší. Tak snad se mu to podaří.
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Jsem jedno velké ucho
V dávných dobách táhli našimi zeměmi Tataři, plenili krajinu a svým zajatcům usekávali uši. Lidé jednoho moravského městečka se modlili za
záchranu. V noci přišla velká voda a spláchla nájezdníky.
Pod hradem po nich zbyly jen pytle s uřezanýma ušima. Z původního hradu se zachovala jen věž a po tatarských nájezdnících tato pověst a sladké
uši, které se zde na paměť celé události již více než 800 let pečou.
Když správně srovnáš uši od největšího po nejmenší, odhalíš
z náušnic, jak se dochovaná věž jmenuje.
Teď si důkladně prohlédni tabulku se symboly.
Ukrývají se mezi nimi písmena tvořící jméno hradu, ke kterému
se tato pověst vztahuje.
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Řešení úkolů najdeš na straně 23.

Není park jako park
Zahradník Čiperka si naznačil, jaké ornamenty vytvoří v kroměřížském zámeckém parku.
Druhý den svůj návrh maličko upravil.
Najdeš, v čem se oba návrhy liší? Napovíme ti, že těch rozdílů je 7.

Řešení úkolu najdeš na straně 23.
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Zrcadlo, kdo je nejošklivější?
Hradem Pernštejnem bloudí duch krásné komorné Elišky. Dívka celé hodiny trávila před zrcadlem a pročesávala si
své dlouhé vlasy. Protože zanedbávala své povinnosti a byla drzá, stihl ji trest. Dodnes prochází hradem jako duch,
který se v žádném zrcadle nevidí. Eliščino zrcadlo je na hradě stále. Kdo však do něj pohlédne, zoškliví.
Zapoj svou fantazii a nakresli, jak by se v hyzdícím zrcadle viděli komorná Eliška, rytíř Udata,
strážný Chrupkal, kuchař Buchta, hradní paní Hrdopyška a děvečka Všetečka.
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Filmový zámek

1

Jihočeský zámek Hluboká znáš z mnoha českých pohádek
a filmů pro děti, které se zde natáčely. Jistě pro tebe nebude
problém poznat podle obrázků tři české filmy, které Hluboká
také hostila.
Podařilo se ti odhalit názvy jednotlivých filmů?
Tak teď zkus alespoň jeden z nich převyprávět.
Řešení úkolu najdeš na straně 23.
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Velká sběratelská akce
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í zásob
do vyčerpán

Zapojte se do druhého kola sběratelské akce
a prozkoumejte hrady a zámky
Československa.

Sběratelská akce probíhá ve vybraných a plakátem
označených prodejnách COOP od 12. září 2018
do vyčerpání zásob magnetek, nejpozději do 6. listopadu 2018.

Za každých 299 Kč nákupu získáte u pokladny na vyžádání sáček s magnetkou jednoho
z československých hradů a zámků. Celá sbírka obsahuje 10 památek.
Kupte si originální magnetickou encyklopedii za cenu 69,90 Kč, použít můžete samozřejmě
i tu z kola prvního. Do mapky Československa pak můžete umisťovat získané magnetky československých hradů a zámků.
Více informací v akčních letácích, na prodejnách a na stránkách www.coopclub.cz
PAR T NEŘI AKCE
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Dále od hradu, dále

Řešení úkolů najdeš na straně 23.

Na Karlštejn za vlády Karla IV. údajně nesměly ženy. Ovšem jednoho dne se jich tam několik vloudilo. Jako
správný rytíř jistě odhalíš všech osm vetřelkyň. Určitě máš také přehled o tom, kolik lukostřelců hrad stráží. A tvé
pozornosti rozhodně neuniklo, že na hradě je něco, co by zde za panování Karla IV. rozhodně být nemělo.
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O Neposedovi

& jeho kamarádech

26. díl

O prázdninách si Neposeda pořádně užíval volna. Zvlášť s Vojtou, který byl
oba prázdninové měsíce u babičky a dědečka v nedaleké vesnici. Společně pořádali
zajímavé výlety do okolí, u kterých samozřejmě nemohl chybět ani Flíček.
Půjdeme
na hrad.

Ty se
bojíš?

Za chvíli
bude tma.

Na děti je
hodná.

Straší tam
bílá paní.

Dobře.
Vem baterku.

Neposeda
s Vojtou
a Flíčkem se
tedy vydali
lesem
k nedaleké
zřícenině
hradu Černá
Hůrka. Turisté
už tam nebyli,
takže nebylo
slyšet žádné
hlasy.
Najednou
však...

A já vás
ochráním.

Jeee,

Tady
někdo pláče!

bílá paní.
Kde?

A brečí!

Zlato!
Na věži.
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Proč
brečíš?

Je to
moje teta.
Chtěla bych
za Perchtou.

Kde žije?

Straší
v Krumlově.

Proč?

Bílá paní jim řekla, že do Českého Krumlova
za slavnou bílou paní Perchtou celá staletí
jezdila na koni s bezhlavým jezdcem.
Ale ten se odstěhoval a ona teď nemá,
jak se k tetě dostat. Cožpak strašidla
jezdí autobusem?
No jo, báli by
se tě. ale
mám nápad.

Tak se
tam vydej!

jaký?

Nevím jak.

Čáp Klapálek
by mohl.

Klapálku,
vezmeš
bílou paní
do Krumlova?

máš pravdu,
Brzy poletí
na jih.

Jasně, říká mi,
kde jsou na
hradě myši.

Tak to dopadlo dobře. Bílá paní nasedla na Klapálka a odletěli do Krumlova. Ani ji necítil,
strašidla nic neváží. Alespoň si tam popovídal s místním čápem Dlouhonožkou a spolu pak také
letěli dál a dál za moře do Afriky, kde žijí v zimě. Bílá paní z Černé Hůrky si pořádně užila svou
tetu a na jaře, když se čápi vracejí domů, ji zas Klapálek přenesl na Černou Hůrku.
Až půjdete kolem, zamávejte jí.

17

Hradní mapa
Pomalu se blížíme na konec putování po českých hradech a zámcích. Když si sestavíš toto puzzle, získáš mapu
s památkami, které jsme s Čiperkou navštívili. Můžeš si dokonce barevně vybarvit puntíky u památek, které jsi
skutečně navštívil.
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Hradní stínování
Jestli jsi tak jako Čiperka pečlivě splnil všechny úkoly a procestoval všechny hrady a zámky, jichž se úkoly týkaly,
bude pro tebe hračkou i následující spojovačka.
Ke stínům hradů a zámků přiřaď správný název.

Bezdez

1

Štramberk

2

4
3

Lednice

Tocník

6

5

Kromeríž
Karlstejn

7

á
k
o
b
u
l
H

8

Pernštejn
Řešení úkolu najdeš na straně 23.
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Čiperkovy uši
Už jsme se zmiňovali, že v jednom městečku se na paměť řádění tatarských nájezdníků pečou sladké uši. Protože
název této dobroty smějí používat jen pekaři z daného města, připravil Čiperka podle jejich receptu své vlastní –
Čiperkovy uši.

Co Čiperka na sladké uši

potřebuje?

6 va jec
25 0 g me du
50 0 g cu kru
1 kg hla dké mo uk y
ko řen í
no
2 lži čky ml eté ho vé ho
3 lži čky sko řic e
1 lži čku vo dy
50 ko usk ů hře bíč ku
6 hv ězd iče k ba dyán u

Jak se takové uši pečou:
Nejprve semel badyán a hřebíček. Můžeš je také stylově roztlouct v hmoždíři, jako to dělali naši předkové.
Na vále smíchej mouku s cukrem, přilij tekutý med, rozklepni do základu 6 vajec a přidej i trochu vody.
Nakonec přisyp veškeré mleté koření.
Vyhrň si rukávy, namasíruj svaly a vypracuj hladké těsto.
Protože jak ty, tak těsto jste unavení, jeden den odpočívejte. Ty třeba při čtení tohoto časopisu, těsto
v chladu ledničky.
Po důkladném odpočinku těsto rozválej na tenkou placku a vykrajuj z ní kolečka. Čím větší kolečko,
tím větší ucho.
Kolečka dej na plech vyložený pečicím papírem a peč v předehřáté troubě dozlatova.
Tvarování uší přenech někomu dospělému. Kolečka se totiž musí stočit do kornoutků ještě horká.
Aby uši nezvlhly, ulož je po vychladnutí třeba do velké uzavíratelné sklenice či dózy.
Pořádnou porci ušaté zábavy a dobrou chuť ti přeje veverčák Čiperka.
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Rytíř Čiperka z Čiperákova
Povedlo se! Za zdárné splnění všech úkolů pasovala klaunka Pepina našeho veverčáka na rytíře Čiperku
z Čiperákova. Aby měl na tento slavnostní okamžik památku, vyfotila ho. Jenže jen černobíle.
Rytíř Čiperka tě prosí, abys mu fotografii vybarvil.

Erb
A ještě jednu prosbu na tebe náš novopečený rytíř má. Chybí mu erb. Navrhni mu proto nějaký. Ty nejlepší nápady rytíř z Čiperákova jistě odmění. Obrázek erbu pošli do 24. září 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 – erb“. Nezapomeň připojit své jméno, adresu a věk. Soutěž je určena jen pro děti.
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Pepina & balónková

výzbroj pro rytíře

Každý správný rytíř musí mít přilbu a meč. To ví i naše klaunka,
proto pro rytíře Čiperku z Čiperákova obojí z balónků vytvořila.
Meč už nás sice kdysi učila, ale malé opakování nikdy neškodí.

Co budeš potřebovat:
dva dlouhé balónky

pumpičku

Jak se tvoří meč:
Nafoukni balónek, na konci nech malý nenafouknutý ocásek a druhý konec zauzluj.
Od konce s uzlíkem balónek dvakrát přehni do jakéhosi S, pak S uchop veprostřed a zkruť.
Rytířský meč je hotový.

Jak se tvoří přilba:
Nafoukni balónek, na konci nech malý nenafouknutý ocásek a druhý konec zauzluj.
Balónek si obtoč kolem hlavy. Přidrž si prstem odměřenou vzdálenost, abys balónek
na správném místě zakroutil a tím vytvořil okraj přilby – s malým buřtíkem, který přijde dozadu.
Zbylý dlouhý konec balónku přehni k protější straně okraje přilby a zde ho přichyť nenafouknutým
ocáskem.
Blahopřejeme, jako správný rytíř už máš k meči i vlastní přilbu.

www.klaunka-pepina.cz
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