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Čiperka a český lev si pochopitelně připravili také sou-
těžní úkoly, za jejichž splnění na tebe čeká některá z lá-
kavých cen. Soutěže najdeš na těchto stránkách:

  Křížovka – Patří k naší zemi              str. 4
  Písnička                   str. 7

  Rytířská křížovka:
Že hledaným novopečeným rytířem je Čiperka, byl ve-
lice snadný křížovkářský úkol. Mnohem náročnější bylo 
ze záplavy správných odpovědí vylosovat pětici výher-
ců. Jsou jimi: F. Buba (8 let), A. Žáčková (9 let), O. Rejzek 
(9 let), A. Zaoralová (11 let), J. Štěpán (5 let).

  Erb:
Veverčák Čiperka se nám přiznal, že pro něj bylo jed-
nodušší získat rytířské ostruhy než vybrat si mezi vše-
mi nádhernými návrhy erbů ten skutečně nej. Nakonec 
se rozhodl odměnit tyto návrháře erbů: K. Knedlová
(4 roky), E. Eisensteinová (9 let), D. Frischová (8 let),
J. Müller (8 let), E. Plačková (6 let).

Soutěže o ceny

Výherci z minulého čísla

Čiperka
– dětský magazínek prodejen COOP

 Vydavatel:
  Delex, s. r. o.
  Denisovo nábřeží  4, 301 00 Plzeň
  tel.: 378 218 112 (448), fax: 377 325 972
  Project director: Luboš Liška
  Redakce: Mgr. Zdeňka Čížková
  Individuální objednávky:  Mgr. Zdeňka Čížková
  e-mail: cizkova@delex.cz, tel.:  724 151 095
  Grafická úprava, sazba: DTP Delex, Mgr. Barbora Konášová
  Ilustrace: BcA. Alena Janečková, Mgr. Barbora Konášová

 COOP Centrum družstvo
  Sídlo: U Rajské zahrady 1912/3, 130 00 Praha 3 
  Generální ředitel: Josef Plesník
  Marketing COOP: Andrea Mouralová, Petra Černá
  tel.: 224 106 146, 224 106 125; fax: 224 106 140
  internet: www.coop.cz

 Registrováno pod číslem: MK ČR E 17478

OCHRANNÁ ZNÁMK A
č.  323434

Ahoj, holky a kluci,
představte si, co se mi nedávno přihodilo. Jdu po našem 
lese, rozhlížím se, jak pěkně dozrávají oříšky, a najednou 
na pařezu přede mnou sedí lev! Z očí mu tečou přímo 
krokodýlí slzy! „Ahoj, kdopak jsi a proč tak brečíš?“ zeptal 
jsem se statečně. „Já jsem český lev!“ odpověděl mi hrdě. 
„Brečím proto, že je mi smutno. Jsem jedním ze symbo-
lů České republiky. Předtím jsem byl ve znaku Českého 
království. Letos republika slaví 100 let od  svého vzni-
ku. A co myslíš, že o ní děti vědí? O  jejím vzniku, jejích 
symbolech? Téměř nic! Tak je mi z toho do breku!“ „Ale 
to nemáš pravdu, český lve! Děti jsou chytré a  zvídavé 
a vědí toho hodně. Navíc pro ně píšu časopis, ve kterém 
jim celý letošní rok přibližuju naši republiku, významné 
události i osobnosti.“ „To děláš dobře, veverko… Jak se 
vlastně jmenuješ?“ „Já jsem veverčák Čiperka. Mám svůj 
vlastní časopis a spoustu kamarádů, kteří jej čtou a plní 
mé zapeklité úkoly. Jestli chceš, můžeme nové číslo ča-
sopisu připravit spolu a trochu víc se na tu naši republiku 
podívat.“ „To by bylo bezva!“ zatleskal tlapami český lev 
a po tváři se mu rozlil široký úsměv. Tak široký, až byly 
vidět všechny jeho ostré zuby. Trochu vyděšeně jsem při 
tom pohledu sice polkl, ale řekl jsem si, že lev je kamarád 
a kamarád kamaráda přece nesežere. Nesežral! Užili jsme 
si spolu spoustu legrace a společně jsme pro vás připra-
vili toto číslo časopisu.

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

Hodně zábavy při jeho čtení
vám přejí veverčák Čiperka

a český lev.
A naší republice přejeme

všechno nej do
další stovky!



Kreslíme symboly
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Nemůžeme začít ničím jiným než kreslením lva. Správný lev má mít hřívu. Český lev musí mít pořádnou hřívu.

  Dokresli mu ji. Všiml sis, že kolem lva poletují lipové listy? Lípa je totiž naším národním stromem.
     Takže listy pěkně obtáhni a pak je i lva vybarvi.

  Když ti to tak pěkně jde,
    spoj správně jednotlivá čísla.
    Copak na tebe v naší spojovačce
    asi vykoukne?
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Také do křížovky umístil Čiperka vše, co k naší zemi patří. Po správném vyplnění všech políček ti 
tajenka odkryje další důležitý symbol České republiky.
Řešení křížovky pošli do 23. listopadu 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.

Křížovka - Patří k naší zemi
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Spočítej si Československo
Když naše republika vznikla, byla větší než dnes a měla i více obyvatel. Tehdy se jmenovala Československá 
republika.

  Zkus v našem hravém počítání odhalit datum vzniku, rozlohu a počet obyvatel Československa.

5Řešení úkolů najdeš na straně 23.

= 3 = 4 = 6 = 7

Datum vzniku:

Rozloha:

Počet obyvatel:

Legenda:



Řešení úkolu najdeš na straně 23.6

Stáli v čele státu
Z pohádek víš, že královstvím vládne král, knížectvím kníže. V Čiperkově lese všichni poslouchají moudrou sovu 
Emilku. No, a v čele republiky stojí prezident. Za 100 let existence našeho státu se jich u nás vystřídalo už 11.

  Dokážeš správně přiřadit jméno daného státníka k jeho portrétu?

Edvard Beneš

Tomáš Garrigue
Masaryk

Antonín Novotný

Gustáv Husák

Miloš Zeman

Václav Klaus

Václav Havel

Antonín Zápotocký

Emil Hácha

Ludvík Svoboda
Klement Gottwald
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Obrázková písnička
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První československý prezident měl údajně rád tuto lidovou písničku. Její první sloky zná snad úplně každý. Proto 
pro tebe nebude problém si ji podle našich obrázků zazpívat. Ovšem málokdo zná i další její sloky. Čiperka a český 
lev ti je prozradí.

Proč je ta cesta ušlapaná?

Proč je má milá uplakaná?

Že je ta cesta tvrdá orat,

už se nedáme spolu oddat.

My jsme ti nakreslili obrázky k prvním čtyřem slokám. Na oplátku nám ty nakresli obrázek k páté 
nebo šesté sloce. Když jej Čiperkovi do 23. listopadu 2018 pošleš na adresu DELEX, Denisovo 
nábřeží 4, 301 00 Plzeň nebo na e-mailovou adresu coopclub@coopclub.cz, můžeš se těšit, 
že ti Čiperka za odměnu pošle nějaký pěkný dárek. Na obálku nebo do předmětu zprávy napiš
„Čiperka – písnička“. Nezapomeň připojit své jméno, adresu a věk. Soutěž je určena jen pro 
děti.

Písnička
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O lvím králi
řed dávnými a dávnými časy se daleko v africké divočině narodila lvici Sali tři lvíčata. Tři kluci jako buci. Tedy 
vlastně dva. Třetí lvíče bylo malinkaté, o hodně slabší a nemotornější než jeho bráškové, a ještě ke všemu mělo 
dva ocásky. Jaký div, že na něj otec Hektor i starší bráškové koukali jako na nedochůdče, které se jim nikdy ne-

bude rovnat, nikdy nebude tak silné a majestátní jako oni.
Naštěstí tady byla ještě Sali, která se o odstrkovaného drobečka vzorně starala. Vždyť se také nejprve poradila se starou 
slonicí Lombou. Ta jí kladla na srdce, aby synka nerozmazlovala a přehnaně neopečovávala. Naopak s ním musí mno-
hem více cvičit, běhat, učit ho a zocelovat, aby zesílil a vyrovnal se větším bráškům. Musí mu vysvětlit, že dva ocásky 
nejsou žádné neštěstí a že jsou hloupí všichni, kteří se mu budou posmívat. Z jinakosti musí udělat přednost.
Sali si vzala její rady k srdci. Dlouhé hodiny chodila s Dvojocáskem (tak mu ostatní začali říkat) po savaně, ukazovala 
mu vše ze lvího života a pečli-
vě dohlížela, aby synek 
běhal, skákal, zvlá-
dal tiché plížení 
i  lovení kořisti. 
Dávala mu po-
řádně do  těla, 
ale učila ho 
také trpělivosti, 
ohleduplnosti 
ke slabším, umě-
ní naslouchat 
dobrým radám. 
Za  každý po-
krok, který Dvoj-
ocásek udělal, jej chváli-
la a radovala se z něj. Na svého 
synka byla neskonale pyšná.
Díky její laskavosti a stále veselé povaze si Dvojocásek nepřipouštěl, že by byl jiný. Našel si dva věrné kamarády – slona 
Ouška a nosorožce Očka. Ouško měl jedno ucho menší než druhé a na okrajích podivně roztřepené, ale vůbec mu to 
nevadilo. Bylo to veselé slůně, které svou chytrostí předčilo – no, skoro i svou prabábu slonici Lombu. Malý nosorožec 
Očko viděl ještě o poznání hůř než ostatní nosorožci, ale zato sluch a čich měl fenomenální. Hrát s ním na schovávanou, 
to vždy znamenalo jistou porážku. Očko každého ucítil na sto honů nebo zaslechl i to nejtišší nadechnutí.
Dvojocásek, Ouško a Očko tvořili nerozlučnou trojici, pomáhali si a vzájemně se od sebe mnohé naučili.
A tak dny v africké savaně zvolna plynuly. Dvojocásek vyrostl v mladého silného lva, kterému se do očí už nikdo neod-
vážil posmívat. Zvlášť když mu po boku stáli statný slon a zavalitý nosorožec.
Jednoho dne však narušil odpolední lví odpočinek srdcervoucí řev. Sali okamžitě vyskočila a běžela zjistit, co se stalo.
Za nedalekým návrším vykopali pytláci ohromnou jámu, do které nastražili zašpičatělé kůly. V jámě ležel Hektor a z boku 
mu hrozivě trčel hrot jednoho z kůlů.
„Co budeme dělat?“ vyděsila se Sali. „Jak Hektora dostaneme ven? Je to tak hluboko a ta rána tolik krvácí! Pytláci se jistě 
brzy přijdou podívat, co ulovili.“
„Neboj, mami, já otce zachráním,“ nebojácně prohlásil Dvojocásek.
„Synku, víš, že jsem nikdy nepochybovala o tom, že z tebe jednou bude silný a statečný lev. Ale tohle nezvládne nikdo 
z nás, je to moc hluboko!“
„Já ano! Dívej se!“ sebevědomě pronesl Dvojocásek a obrátil se na Ouška.
„Ouško, stoupni si zadníma nohama těsně k okraji jámy. Očko, ty se postav před Ouška, aby se tě mohl přidržovat cho-
botem.“
Kamarádi vykonali, co si Dvojocásek přál. Ten kolem jedné zadní sloní nohy omotal jeden svůj ocas, kolem druhé dru-
hý a pomalu se začal spouštět do jámy. Ouško se pevně chytil Očka, aby kamaráda jistili. Když se Dvojocásek dostal 
až k Hektorovi, jemně ho podebral předními tlapami a opatrně ho nadzvedával z kůlu. Hektor jen tiše sípal a s nadějí 
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sledoval snažení svého syna.
„Tak, kluci, a  teď pořádně zaberte a  vytáhněte nás,“ zvolal Dvojocásek, když svého otce konečně dostal z  děsivého 
hrotu.
Slon a nosorožec se dali do práce. Krůček po krůčku postupovali vpřed a Dvojocásek se svým poraněným otcem poma-
lu stoupal vzhůru. Povedlo se! Oba se šťastně dostali z pasti a Sali se ujala role ošetřovatelky.
Jenže ještě neměli vyhráno!
„Cítím v dálce oheň!“ zvolal Očko. „A taky slyším praskání větví pod nohama pytlácké bandy!“
Za chvilku už i ostatní viděli plameny, které se k nim rychle přibližovaly, a za nimi postavy pytláků s puškami, tesáky 
a lasy.
„Nejdřív musíme zlikvidovat oheň a pak si poradíme i s tou pytláckou sebrankou!“ zvolal Dvojocásek. „Ouško, ujmi se 
hasičských prací!“
Slon Ouško mohutně zatroubil, přivolal k sobě všechny slony i nosorožce a zavelel: „Sloní hasičská jednotko, na můj po-
vel nabrat vodu do chobotů a zamířit na plameny. Nosorožčí zákopová četo, okamžitě svými rohy vykopejte hlubokou 
brázdu, kterou plameny nepřekonají.“
Sloni vyrazili k napajedlu pro vodu, nosorožci sklonili hlavy a ryli a ryli, dokud neměli metr široký holý pás, který pla-
meny zadrží. Na okraj rozryté země rozestavil Ouško všechny slony, s choboty namířenými na přibližující se plameny.
„Teď!“ vykřikl Ouško a všichni sloni vypustili vodní gejzír do ohnivé vřavy. K nebi se vyvalil oblak páry i hustého dýmu, 
ale největší hrozba byla zažehnána. Oheň byl překonán. Jen sem tam někde bafal malý plamínek, který ovšem ihned 
nekompromisně zašlápla mohutná sloní tlapa.
„Pytláci,“ začichal Očko. „A je jich hodně!“
„Tak teď všichni, komu záleží na naší savaně, kousejte, trhejte a braňte náš domov!“ neohroženě velel Dvojocásek. Spo-
lu se svými dvěma nerozlučnými druhy se také hned vyřítil na pytláckou tlupu.
Starý sup Dráp, který vše z výšky sledoval, ještě dlouhá léta vyprávěl, jaký to byl fantastický pohled. Nosorožec Očko 
házel hlavou ze strany na stranu a porážel pytláky jako kuželky. Slon Ouško omotal chobotem každého lapku, který 
se mu připletl do cesty, a vyhazoval je do vzduchu jak pestrobarevné míče. No, a lev Dvojocásek práskal svými dvěma 
ocasy jak biči a dvojitý výprask schytal nejeden krvežíznivý desperát.
A když se po chvilce k našim třem přátelům přidali také ostatní lvi, sloni, nosorožci, ale dokonce i hyeny a i ty nejmenší 
myšky a termiti, neměli pytláci šanci. Navíc jim ptačí letka pouštěla na hlavy kameny, šišky i něco velmi zapáchajícího, 
takže po půlhodině se zbytky pytláků daly na bezhlavý úprk.
Vypráví se, že tomuto koutu africké divočiny se pak ještě dlouhá desetiletí vyhýbala každá lidská noha. Až slavný český 
cestovatel Emil Holub se do těchto míst odvážil, ale ten zvířatům nikdy neubližoval, zkoumal je i okolní krajinu, a zvířata 
proto neměla důvod se ho bát.
Jak to ale dopadlo s Dvojocáskem a jeho kamarády? Lev Hektor se uzdravil a na velké vítězné slavnosti svému synovi 
před všemi ostatními zvířaty poděkoval a omluvil se mu, že o něm od dětství tak nehezky smýšlel.
„Při mé záchraně i v následném boji s pytláky jsi, Dvojocásku, dokázal, že ztělesňuješ všechny lví ctnosti. Sílu, odvahu, 
ostražitost, ochranu druhých i vznešenou povahu. Jsi opravdovým lvím králem, kterého naše savana neměla už více 
než sto let. Snad už jen Lomba pamatuje, že kdysi se zde vznešeně procházeli lví králové se zlatou korunou na hlavě. 
Ti králové jsou dávno zapomenutí, ale Lomba stále opatruje jejich zlatou korunu. A já bych ji chtěl nyní požádat, aby 

touto korunou korunovala tebe, Dvojocásku, našeho nového krále.“
Na ta slova slonice Lomba posadila překvapenému Dvojocáskovi 

na hlavu zlatou korunu a všichni propukli v mohutný jásot.
Na paměť Dvojocáska, jeho síly, odhodlanosti, vytrva-

losti i  boje s  nepřízní osudu si od  těch dob lva 
s korunou dávali do znaku mnozí šlechtico-
vé a vznešené vládnoucí rody. Dvouocasý 
lev se zlatou korunou zdobí také český 
státní znak. A  ačkoliv odborníci přicháze-
jí s  nejrůznějšími vysvětleními, co tento 
symbol znamená, my dobře víme, kdo je 
na našem znaku vyobrazen.
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To je malér! Když český lev běhal s  Čiperkou po  lese, schoval si do
truhly svou zlatou korunu, aby ji někde neztratil. Jenže teď zapomněl, 
v  jaké truhle ji má. Pomůžeš mu korunu najít? Ale pozor, v  podobných 
truhlách si loupežníci ukryli všelijakou havěť.

10

Hledá se koruna



Oslava narozenin
  Vybarvi narozeninový obrázek.

11
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Republice přišlo popřát k narozeninám opravdu hodně hostů. Jeden dort by pro ně nestačil.
Proto byly na oslavě hned dva stejné dorty. Opravdu stejné?
Veverčák a lev na nich našli 11 malých odlišností.

V čem se dorty liší?
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Dobří sousedé
Na narozeninové oslavy byli pochopitelně také pozváni sousedé našeho státu. Své sousedy bychom měli dobře 
znát – je to přinejmenším slušnost. Na obrázku vidíš slepou mapu Československa s okolními státy.

  Správně doplň jména těchto států.

  Teď k nim přidej jejich vlajku a do tabulky dopiš jméno hlavního města.

  Je slušnost umět sousedy v jejich jazyce pozdravit a poděkovat jim. Zvládneš to?

Řešení úkolu najdeš na straně 23.

Stát Hlavní město Pozdrav Poděkování

Německo

Polsko

Maďarsko

Rakousko

Rumunsko

Berlín

VaršavaVídeň

Budapešť

Bukurešť

Guten Tag

Guten Tag dobry dzień

ziua bunajó napot

Danke

mulțumesc

köszönöm

Danke

dziękuję



Znáš hymnu?
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Vůbec nepochybujeme o tom, že první sloku umíš, jako když bičem mrská.
  Proto v ní hravě doplníš vynechaná slova.
  Jakpak jsi na tom ale se znalostí druhé sloky české hymny? Zvládneš jednotlivé verše správně seřadit?
  A nepřivede tě do rozpaků otázka na autory české hymny? Znáš je? Jméno autora hudby se ukrývá v notách, 

    jméno autora textu na lístečcích.

To je Čechů slavné plémě,

mezi Čechy domov můj,

a tu sílu vzdoru zmar?

duše útlé v těle čilém,

Kde domov můj,

V kraji znáš-li Bohu milém

kde domov můj?

mysl jasnou, vznik a zdar,

mezi Čechy domov můj!

Kde domov můj,

kde domov můj?

Voda hučí 
,

bory  po skalinách,

v sadě skví se  květ,

 ráj to na pohled!

A to je ta  země,

země česká,  můj,

země česká,  můj!
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Řešení úkolů najdeš na straně 23.



Rozumíme si?
Už jsme se několikrát zmínili, že dříve jsme byli Československo. Kromě češtiny se tedy u nás používala také slo-
venština – a věřte nevěřte, Češi rozuměli Slovákům a Slováci Čechům.
Jak jsi na tom ty, když už jsme 25 let samostatnými státy?

  Doplň do tabulky chybějící slova.

15
Řešení úkolu najdeš na straně 23.

 Čeština  Slovenština

želva

zelí

smäd

hmla

velbloud

naozaj

pivnica

cihla

jehla

vietor

slunce

sníh

ceruzka

kočka

paradajka
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27. díl

Toho roku byl podzim obzvlášť krásný. Listí zářilo červenými a zlatými barvami, pavoučci 
rozprostřeli krajky pavučin, urodila se spousta hub. Neposeda sbíral šípky na čaj, který tak 

dobře chutná v zimě s medem, a najednou vidí Čiperku. A je nějaký ustaraný…

Přišel jsem 
přát

sestřence 
Hedvice

k svátku.

O Neposedovi
 & jeho kamarádech

Co tu
děláš?

Jaká byla 
oslava?

někdo jim 
ukradl

zásoby na zimu.

Proč?

Žádná. Všichni 
jsou smutní.

Ta mu
pomůže.

Kde ho
najdeme?

Divočák Horác je odvedl 

k bažině, kde Rochňa žil. 

Zdaleka už ale slyšeli 

velké naříkání, protože 

se těch nakradených 

bukvic, žaludů a oříšků 

přecpal. Měl tak plné 

břicho, že mu bylo hodně 

špatně.

Blízko žije 
bába Jadviga.

To byl určitě 
můj bratr 

Rochňa.
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Tak jdeme
za ní.

Musíš
veverkám

zásoby vrátit!

Uvaří mu
bylinky.

Sníst si ale 
všechno 

uměl.

Je to od
Hedviky daleko.
vezmu kolečko.

Hned je
mi líp.

Kde je ještě 
najdeme?

Neposeda došel domů pro kolečko. Za hradem ještě bylo žaludů plno. Dokonce i oříšky
a bukvice. Pomáhali i ptáčkové, a tak za chvíli bylo kolečko plné. Odvezli ho k Hedvice domů.

Ta měla radost! Upekla z oříšků dort a všechny na něj pozvala. I Rochňu, který slíbil,
že už NIKDY veverkám zásoby na zimu neukradne.

Jak?

Určitě zabere 
zeměžluč
s mátou

a heřmánkem.

Za hradem jsou
pořád ještě

oříšky a žaludy..

Já to sám
nesvedu.

neboj,
Pomůžeme

ti.



Pražský hrad
Z hradů se časem stávají zříceniny. Ty ovšem z jednotlivých dílů sestavíš Pražský hrad, sídlo českého prezidenta.
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Narozeninová oslava pokračuje ...
... a lev zase ztratil svou korunu. Pomoz mu ji znovu najít. Až ji objevíš, dokresli na dort 10 svíček – jednu za každé 
desetiletí existence republiky.

  Při hledání koruny ti určitě neuniklo, že na obrázku je několik českých vlajek. Kolik?

  Modře zakroužkuj vlajku, která se jako česká tváří, ale něco na ní je špatně.

  Zeleně zakroužkuj návštěvníka ze Slovenska – má v ruce slovenskou vlajku.

  Na slavnostním transparentu chybí část textu. Doplň ji.
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Česká pochoutka
Mnoho jídel, u nás oblíbených, se tváří, že jsou cizinci. S oblibou si pochutnáváme na francouzských bramborách, 
španělských ptáčcích, vídeňském řízku, frankfurtské pečeni, milánských špagetách. Ke skvostům české kuchyně 
dále patří svíčková či rajská omáčka. Naprostou klasikou je vepřo, knedlo, zelo. A pak tu máme jídla, nad kterými 
zahraniční hosté vrtí hlavou, např. utopence nebo smažák. A právě smažený sýr neboli smažák se český lev od Či-
perky naučil.

  Hladkou mouku nasyp na talíř. Na druhý nasyp strouhanku.

  V misce rozšlehej vejce s trochou mléka a špetkou soli.

  Plátek sýra (samotný nebo zabalený do plátků šunky) obal v mouce, vykoupej ve vajíčku
    a potom obal ve strouhance.

  Aby se sýr na pánvi neroztékal, vajíčkovou lázeň a strouhankový zásyp ještě jednou zopakuj.

  Na pánvi rozehřej olej a opatrně do něj vlož obalené porce sýra.

  Smaž z obou stran dozlatova.

  Hotový smažák nech chvilku okapat na ubrousku
    a pak servíruj.

  Smažený sýr báječně chutná s bramborami
    a tatarskou omáčkou (zase cizí název
    pro typickou českou dobrotu).

Český lev a veverčák Čiperka
ti přejí dobrou chuť.

Jak se smažák připravuje

 asi půl centimetru až centimetr silné plátky tvrdého sýra,

 hladkou moukuv  vejce  trochu mléka a soli

 strouhanku a olej na smažení.

Labužníci a tzv. masožrouti mohou doplnit o plátky šunky.

Co na český smažák potřebuješ



Pohádka  pro celou rodinu Čertí brko vstupuje 
do kin 29. listopadu. V hlavních rolích se před-
staví Judit Bárdos a Jan Cina, do čertovské role 
se po více než třiceti letech od vzniku legendár-
ního filmu S čerty nejsou žerty vrací Ondřej 
Vetchý, aby ztvárnil Lucifera. „Moc bych přál 
téhle pohádce, aby se zařadila mezi ty, na kterých 
jsme vyrostli a které jsme milovali a neseme si je 
v sobě po celý život,“ říká Ondřej Vetchý.

Příběh nás zavede do městečka Pytlov na 
úpatí kopce Pervidle. Jednoho dne se zde totiž 
porouchá čertí brko. A co to vlastně je? „Čertí 
brko je klíčová kouzelná proprieta našeho příbě-
hu. Je to brko, které v pekle zapisuje hříchy lidí. 
Když přesáhnou určitou hranici, tak dá povel  
k odnesení hříšníka do pekla,“ vysvětluje režisér 
filmu Marek Najbrt.

Lucifer se rozhodne pověřit doručením no-
vého čertího brka na pekelnou pobočku Pervidle 
trochu zmateného čerta Bonifáce.  Je to ten 
nejlepší úkol, aby se mladý čert otrkal ve svě-
tě. Bonifác se vydává do Pytlova a hned jeho 
první zkušeností je, že mu zdejší šejdíř kouzelné 
brko ukradne. Tím se spustí řetězec událostí, 
kdy Pytlov ovládnou místní vychytralci, leno-
ši a podvodníci, jimž se nakonec podaří uvěznit  
i samotného vládce pekel. Je na Bonifácovi, aby 
v sobě našel ty nejlepší vlastnosti a osvobodil 
Pytlov, Lucifera a získal srdce krásné Markétky.



& balónkový lev

Jak se tvoří balónkový lev:
  Nafoukni balónek, na konci nech malý nenafouknutý ocásek a druhý konec zauzluj.

  Od konce s uzlíkem vytvoř jeden větší buřtík – čumáček – a pak šest stejných malých buřtíků.

  Vzniklého hada stoč do kruhu za prvním a posledním malým buřtíkem.
    Vzniklým otvorem prostrč čumáček. Vznikne lví hlava s hřívou.

  Teď už je postup stejný jako u jiných zvířátek.

  Menší buřtík na krček, po něm stočené dva větší buřtíky jako přední nohy.
    Dlouhý buřt na tělíčko a opět dva stočené buřty na nohy.

  Zbytek balónku tvoří ocas – jeden. Kdo by chtěl vytvořit českého dvouocasého lva,
    jednoduše nafoukne jeden krátký balónek a přiváže jej za zadní nohy vedle prvního ocasu.

Nebyl by to Čiperka, aby lva neseznámil se svou 
kamarádkou Pepinou. A nebyla by to klaunka Pe-
pina, kdyby lva okamžitě nevytvořila z  balónku. 
Zkus to také.

Co budeš potřebovat:

   dlouhý balónek    pumpičku

www.klaunka-pepina.cz

Pepina



Řešení
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www.klaunka-pepina.cz

Více info uvnitř

obalu a na webu
10. 9. až 10. 12.

PEZ cukr hroznový     

energii obnoví...

www.pez.cz
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1 - Tomáš Garrigue Masaryk, 2 - Edvard Beneš, 3 - Emil Hácha, 4 - Klement Gottwald
5 - Antonín Zápotocký, 6 - Antonín Novotný, 7 - Ludvík Svoboda, 8 - Gustáv Husák
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želva – korytnačka, zelí – kapusta, žízeň – smäd, 
mlha – hmla, velbloud – ťava, opravdu – naozaj, 
sklep – pivnica, cihla – tehla, jehla – ihla, vítr – 
vietor, slunce – slnko, sníh – sneh, tužka – ceruzka, 
kočka – mačka, rajče - paradajka
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Hymna:
Kde domov můj,
kde domov můj?
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země,
země česká, domov můj,
země česká, domov můj!
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Kde domov můj,
kde domov můj?
V kraji znáš-li Bohu milém,
duše útlé v těle čilém,
mysl jasnou, vznik a zdar,
a tu sílu vzdoru zmar?
To je Čechů slavné plémě,
mezi Čechy domov můj,
mezi Čechy domov můj!

Stát Hlavní město Pozdrav Poděkování Vlajky

Německo Berlín Guten Tag Danke

Polsko Varšava dobry dzień dziękuję

Maďarsko Budapešť jó napot Nköszönöm

Rakousko Vídeň Guten Tag Danke

Rumunsko Bukurešť ziua buna mulțumesc




