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Soutěže o ceny
Velké detektivní pátrání je tady. Čeká tě pěkná řádka 
pátracích úkolů a některé z nich jsou pochopitelně 
soutěžní. Jsou to tyto:

 Detektivní křížovka str. 4
 Fantom str. 19

Výherci z minulého čísla
 Křížovka – Mořští živočichové: Nejslavnější 

trosečník se jmenuje Robinson. Jak se jmenuje pět 
výherců, kteří se mohu těšit na dárek od veverčáka 
Čiperky? L. Bařinková (10 let), L. Balounová (3 roky), 
J. Chadimová (10 let), H. Černochová (5 let),  
F. Svoboda (5 let).

 Lasturová figurka: Tolik lastur pohromadě 
jsme ještě v redakci neměli! Připadali jsme si tu jako 
u moře. Jedna postavička krásnější než druhá! Výběr 
výherců byl tedy opravdu náročný. Dárek od Čiperky 
dostanou: A. Skořepová (8 let), V. Jurkovová (8 let), 
J. Šebesta (6 let), J. Sala (10 let), J. Matějček (7 let).
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Ahoj, kamarádi,
také si užíváte letní pohody? Já se na léto v našem lese 

vždy moc těším. Hopkám po stromech i lesních cestičkách, 
pozoruju, jak z mechu vystrkují hříbky své hlavičky, počí-
tám dozrávající oříšky. S kamarády chodíme na borůvky, 
maliny i voňavé lesní jahody. Koupeme se v potůčku. 

Jenže letos jsme tu letní lesní pohodu měli dost zka-
lenou. V potoce se válely odpadky. Mravencům někdo 
rozkopal mraveniště. Hříbky i muchomůrky přišly o své 
kloboučky. Kdo to udělal?

Bezradně jsme nad tím kroutili hlavami. A pak jsme do-
stali dopis! Od fantoma! Někdo nám záměrně začal škodit 
a ničit náš les! To jsme si pochopitelně nemohli nechat 
líbit. Každý zločinec po sobě zanechává stopy a jednou 
udělá každý lump chybu, díky níž je odhalen. A protože 
jsme s pátráním už měli jisté zkušenosti, rozjela se detek-
tivní akce. Kdo je tajemným fantomem, který v našem lese 
nenechal kámen na kameni? 

Pusťte se do pátrání spolu s námi. Podaří se vám odhalit 
lesního škůdce? 

Příjemnou letní detektivní zábavu 
vám přeje detektivní kancelář 

Čiperka a spol.

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

Pachatel

     na scéně
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Mnozí protřelí pachatelé po sobě zanechávají 
nějakou značku. Jako zkušený detektiv takové znamení 
musíš rozmnožit a předat svým kolegům-kamarádům, 
aby věděli, nač si dát pozor. Pachatel

     na scéně
 Obrázek tedy překresli.  
Síť ti v tom pomůže.

 Spoj jednotlivá čísla, abys zjistil, jak si hledaný pachatel říká.



Detektivní křížovka
Co potřebuje detektiv, aby usvědčil podezřelého? To zjistíš v tajence.  

Stačí jen správně doplnit názvy detektivních pomůcek.

Řešení křížovky pošli do 20. září 2020 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, telefonní číslo a věk. Soutěž je určena jen pro děti.
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od fantoma
Týden po svém prvním řádění poslal fantom zvířátkům dopis. 

Na rozdíl od lumpáren mu pravopis moc nejde. 

 Podtrhej v textu 

všechny chyby. 

Mstytel

Čer ní 

fantom

Zvýřata, 

nechcete sy se mnou

Má pomzta bude sladká!

Budu vám škodyt.

hrád, a tohle jě trezt!

 Teď celý dopis přepiš bez jediné chybičky. 

Dopis
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Fantom zničil turistický rozcestník i všechny směrovky 
a značky na cestách. Jak teď turisté dojdou k vodopádu, 
na zaječí louku nebo do jahodového háje? Staň se 
jejich turistickým průvodcem 
a doveď je 
do cíle. 

 Do prázdných koleček 

doplň šipku či šipky správné 

barvy a ve správném směru. 

Směrovky vybarvi. 

Turistické bludiště



Tohle se opravdu nedělá! Ukopávat houbám kloboučky je darebáctví!  
Pomoz zvířátkům škody po fantomovi napravit.

 Spoj klobouček se správnou 
houbovou nožkou. 

Bez kloBouku,
Bos
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Mela Na fotografiích vidíš, jak vypadalo mraveniště  
před fantomovou návštěvou a jak po ní.

 Najdeš 10 rozdílů?

v mraveništi
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Na stopě Bobr Emil nedávno dokončil novou lávku přes potok.  
Fantom mu ji teď zničil. Chop se kladiva a přitluč prkna zpět.  
Ale pozor, sousední prkna mají vždy na jednom či druhém konci  
stejný symbol. Vedle trojúhelníčku musí být další prkno  
s trojúhelníčkem na té samé straně. 

 Pokud máš lávku opravenou, 

získal jsi zároveň první stopu  

k dopadení pachatele, odpověď 

na otázku: Co má fantom?

fantomovi
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L éto! Děti mají prázdni-
ny, dospěláci si berou 
dovolenou. Jak jsou na tom 

skřítkové na prodejně? Ti nic takového 
neznají. Asi by se vám nelíbilo, kdybys-
te přišli do prodejny, kde jsou ulepená 
skla, rozdrobené rohlíky nebo přeházené 
cenovky. Skřítci nemají ani prázdniny, ani 
dovolenou. Pouze v neděli, kdy má pro-
dejna zavřeno, mají trošku oddech.

Dětští skřítci proto už v sobotu 
v podvečer vyráží k rybníku za pro-
dejnou. Na louce si postaví stany 
z listí a větviček. Opékají si buřty 
na ohýnku a vyprávějí si strašidelné 
příběhy. Z generace na generaci se dědí 
a stále dokola vypráví příběh o strašlivém 
skřítkožroutovi, který žije v rybníku a číhá 
na neopatrné skřítky. Všichni malí skřítci také musí 
absolvovat zkoušku odvahy a statečnosti, v níž proká-
žou, že se skřítkožrouta nebojí. 

Letošní zkoušku odvahy dostal na starosti skřítčí pu-
berťák Špuntík. Pořádně ho dopalovalo, že se mu skřítčí 
drobotina posmívá kvůli jeho jménu. Byl to pořádný 
kus skřítka a jméno Špuntík se k němu moc nehodilo.

„Však já jim ukážu, jak velký špunt jsem! Na tuhle 
zkoušku odvahy nezapomenou! Budou se krčit strachy, že 
budou mnohem menší než ten nejmenší špunt na té nej-
menší láhvi!“ brumlal, když vymýšlel, jaký úkol budou 
skříťata plnit. 

„Poslouchejte, cucáci,“ důležitě zahájil Špuntík svou 
řeč, ale dál se nedostal.

„My jsme možná cucáci, ale ty jsi špunt! A zatímco my 
jednou vyrosteme a nebudeme cucáci, ty Špuntíkem 
zůstaneš,“ posmíval se mu Leštík.

„Řekli jste si o to sami!“ rozčílil se Špuntík. „Na tuhle 
zkoušku odvahy nezapomenete a asi ji vůbec nesplníte! 
Váš první úkol je následující: o půlnoci každý z vás pře-
plave rybník tam a zpátky. Až to zvládnete, tedy pokud 
to vůbec zvládnete, skočíte ze skály na protějším břehu. 
Musíte se potopit až na dno rybníka a tam sebrat jakýko-
liv kámen. S kamenem doplavete zpátky, odevzdáte mi ho 
a teprve pak jste celou zkoušku úspěšně splnili.“  

„Ale, Špuntíku, plavat v noci v rybníku máme zakázá-
no,“ ozvala se Skleněnka.

„Právě proto plavat budete! Dokážete, že se v noci nebo-
jíte i že se nebojíte porušovat zákazy!“ 

„Skákat ze skály máme také zakázáno. Je to nebezpeč-
né, ve vodě se povaluje spousta balvanů,“ přidal se s další 
připomínkou Leštík.

„Nevymlouvejte se! Všichni máte strachy v kalhotách. 
Bojíte se skřítkožrouta, to je celé. Však už jsem mu dal 
vědět, že o půlnoci jej čekají hody na skřítčím potěru,“ 
chechtal se Špuntík a kochal se děsem v očích malých 
skřítků. 

Ti se bezradně dívali jeden na druhého. Rodiče jim 
přece koupání v noci i skákání ze skály zakázali. Ale 
nesplnit zkoušku statečnosti je velká ostuda nejen pro 
skřítka samotného, ale i pro celou jeho rodinu. 

Jeden po druhém se proto svlékli do plavek a opatr-
ně vstoupili do rybníka. 

„Co když se ukáže skřítkožrout? Je v noci vzhůru, nebo 
spí? Opravdu je s ním Špuntík domluvený?“ Otázky vířily 
hlavami malých skřítků jedna přes druhou. Rychle se 
osmělit, udělat první nesmělá tempa a pak co nejrych-
leji, ale zároveň nejtišeji přeplavat rybník tam a zpět. 
A hlavně pozor na skřítkožrouta! Za ladnost a rychlost 
jejich temp by se nemusel stydět leckterý závodní 
plavec. Špuntík se tvářil kysele, když viděl, že všichni 
plaveckou část zkoušky bez problémů zvládli. 

„Jen se neradujte! Teď teprve nastane to správné vzrůšo! 

Skřítkožrout
z rybníka



První skok ze skály skřítkožrouta probudí. Během druhého 
skoku doplave pod skálu. Třetího skokana už jistojistě 
sežere!“ 

„Tak skočíme všichni najednou! Než se vzpamatuješ ty, 
Špuntíku, i ten tvůj skřítkožrout, budeme všichni v bezpečí 
na břehu!“ nedal se zastrašit Drobek. 

Špuntík jen vztekle dupal nohama, když sledoval, jak 
se skřítci společně drápají na skálu a ruku v ruce skáčou 
do vodní hlubiny. 

Jedna hlavička, druhá, třetí. Postupně se skřítci vy-
nořovali na hladinu a plavali ke břehu. Počkat, počkat! 
Do vody jich skočilo devět, ale teď jich je jen osm. 

„To jsem nechtěl,“ vyděsil se Špuntík. „Kdo chybí? Co se 
mu stalo? Nechtěl jsem nikomu ublížit!“

„Kde je Žemlička?“ bylo slyšet vyděšené Drobkovo 
volání, když jako první doplaval ke břehu a hned se 
sháněl po své mladší sestřičce.

„Žemličko!“ volal a znovu se vrhl do vody, aby sestřič-
ku našel. I ostatní skřítci přestali plavat ke břehu 
a vrátili se hledat ztracenou skřítku. Z druhého břehu 
jim na pomoc plaval Špuntík. A z prostředku rybníka se 
ke skříťatům přibližovala ohromná vlna, jak něco veliké-
ho plulo těsně pod hladinou.

„Skřítkožrout!“
„On Žemličku sežral!“
„Nemohl ji sežrat, je ještě daleko. Ale sežere nás všechny, 

když si nepospíšíme a Žemličku rychle nenajdeme.“
Zatímco se skřítci mezi sebou dohadovali, vlna se 

k nim blížila stále víc a zároveň se zmenšovala, jak se 
monstrum nořilo do větší hloubky. Najednou byla hla-
dina zase klidná a tichá, jen drobounké vlnky lechtaly 
překvapené skřítky.

Plác! Ohromná ploutev rozrazila vodu a na skřít-
ky se snesl déšť kapek. Plác! Druhá ploutev vyvolala 
ještě vyšší vodní gejzír a mohutnou vlnu. A na té vlně 

majestátně vyplul ohromný sumec s maličkou skřítkou 
na zádech. 

„Tady máte svou kamarádku, uličníci,“ zahromoval 
hlubokým hlasem. „Copak vás rodiče neučili, že skákat 
do vody je nebezpečné? Kdyby mě vaše halekání ne-
vzbudilo, kdo ví, jak by to s tou malou dopadlo. Noha jí 
uvízla pod balvanem. Alou všichni domů, než se opravdu 
rozzlobím!“

„A co nám uděláš, sežereš nás, skřítkožroute?“ pípl 
Cukřík. 

„Já nejsem žádný skřítkožrout, drzoune! Jsem sumec 
Žížala. Co má paměť sahá, naplácal jsem jednomu jedi-
nému skřítkovi za to, že se mi posmíval kvůli jménu. Tak 
abys nebyl druhý. Tehdy to byl Špuntíkův prapraděda, a to 
on si vymyslel, že v rybníce žije skřítkožrout. Možná žije, 
ale já to rozhodně nejsem! A vy si pamatujte, že posmívat 
se někomu kvůli jménu je ošklivé a že skákat do neznámé 
vody je životu nebezpečné!“

„Děkujeme, strýčku sumče, a omlouváme se. Polepšíme 
se, nikomu už se nikdy posmívat nebudeme, dokonce ani 
Špuntíkovi. A do rybníka taky skákat nebudeme,“ slibovali 
překotně přešťastní skřítci. 

„Ale můžeme sem za tebou občas zajít a popovídat si?“
„Budu moc rád, jsem tu pořád sám a je mi smutno.“
Od toho dne naši malí kamarádi chodili za sumcem 

Žížalou každou volnou chvilku. Vždy si spolu užili 
spoustu zábavy, hlavně když je vozil na hřbetě křížem-
krážem po rybníce. Ani jednoho skřítka nenapadlo se 
sumci smát kvůli jeho jménu. Přestali se smát i Špuntí-
kovi a zjistili, že je to vlastně docela fajn skřítek. 

A žije tedy vlastně v rybníce nějaký skřítkožrout? 
Těžko říct. O jezeře Loch Ness se také pořád neví, jestli 
má svou lochnesskou příšeru.
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„Padla kosa na kámen“ se říká, když například nějaké zlobidlo narazí na ještě 
větší zlobidlo. To se stalo i našim známým nezbedům Viktorovi a Ludvíkovi. 

 Fantom na ně vyzrál, ty si je vybarvi.

Padla kosa na kámen
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Ukradená vajíčka
Na lesní cestičce zůstal ležet pytel plný ukradených vajíček. Ano, fantom řádil v ptačích hnízdech. 

 Všiml sis, že na některých vajíčkách 
jsou písmena? Zkus je poskládat.  
Získáš druhou stopu, odpověď  
na otázku: Co dělá fantom?

 Vrať vajíčka 
do správných hnízd.

 U každého z hnízd je napsáno, 
kolik vajíček tam má být.  
Jsou všechna? Pokud ne,  
dokresli chybějící. 

13



14

Máš v pokojíčku pověšený plakát svého oblíbeného zpěváka či herce?  
Fretka Bětka jeden takový také měla. Jenže fantom jí ho roztrhal.  

Poskládej plakát a slep jej, aby Bětka nebyla tak smutná.
 Poznáš, kdo a z jaké pohádky je na obrázku? 

Bětčin oblíbenec
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Fantom ukradl stonožce Božce všechny boty. Stonožka sice zůstala 
jen v ponožkách, ale alespoň fantoma zahlédla. Neprozradí ti, kdo to je, 

ale dá ti třetí důležitou stopu. Musíš si ji však zasloužit. 

18

stonožka
v ponožkách

 Podle čísel vybarvi články Božčina těla.  
Pak se pusť do počítání. Sečti všechna čísla na článcích. Vyšlo ti sudé, nebo liché číslo? Je fantom holka, nebo kluk?



Odhalení  fantoma

Soutěž – Fantom
Jestli se ti podařilo fantoma odhalit, pošli nám své řešení. Odpovědi posílej do 20. září 2020 
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 – fantom“. 
Nezapomeň připojit své jméno, adresu, telefonní číslo a věk. Soutěž je určena jen pro děti.

Získal jsi tři důležité stopy. Pro jistotu si je hezky sepiš.

Stopa č. 1
Co má fantom?

Stopa č. 3
Je to holka, 
nebo kluk?

Stopa č. 2
Co dělá fantom?

Tady máš pětici podezřelých. 
Pouze na jednoho z nich ukazují 

všechny tři získané stopy.

Kdo je obávaný

Černý 
fantom 
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Soutěž trvá od 17. 8. do 16. 10. 2020. Pravidla a více informací na soutez.kosti ci.cz.

Zaži j pirátské dobrodružstvíZaži j pirátské dobrodružství
a vyhraj skvělé cenya vyhraj skvělé ceny
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Past na fantoma
Pachatele už znáš, musíš jej ale chytit. Nejlepší bude nalíčit 

na něj vlastnoručně vyrobenou past. 

Co budeš k výrobě 
pasti potřebovat:

prázdnou plastovou láhev
nůžky

sešívačku
trochu mléka s medem 

(oblíbená fantomova pochoutka)

provázek

Jak se past vyrábí:
Odstřihni horní třetinu láhve. 

Odstřiženou část vlož hrdlem dolů a bez víčka  
do zbytku láhve tak, aby okraje byly na sobě. 

Pomocí sešívačky spoj oba kusy k sobě. 

Po stranách udělej nůžkami malé dírky  
a provlékni jimi provázek. Konce zauzluj.

Do pasti nalij oslazené mléko a hotovou past pověs na strom. 

Teď musíš projevit detektivní 

trpělivost a čekat, až se pachatel na svou oblíbenou 

pochoutku chytí. Dovnitř vleze, ale ven se už nedostane!
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Soutěž trvá od 17. 8. do 16. 10. 2020. Pravidla a více informací na soutez.kosti ci.cz.

Zaži j pirátské dobrodružstvíZaži j pirátské dobrodružství
a vyhraj skvělé cenya vyhraj skvělé ceny

Soutě

SOUTĚŽÍME 
SOUTĚŽÍME

o 5×  víkend
o 5×  víkend

40× 1 500 Kč
40×  1 500 Kč



PEPiNA
& balónkový
Fantom
Že by Pepina tentokrát z balónku vykouzlila 
našeho lesního škodiče? Při svém detektivním 
pátrání už jsi jistě pachatele odhalil. Může toto 
být jeho balónková podoba? ●  Balónek nafoukni až úplně do konce, nech  

jen zcela nepatrný ocásek. Konec zauzluj.

●  Oba konce balónku spoj do kruhu tak, 
aby u uzlíku vznikla malá hlavička  
a z druhého konce tělíčko.

●  V polovině vzniklého kruhu balónek překruť 
a takto vzniklý přehyb zafixuj u hlavičkového 
spoje. Vznikla dvě velká křídla.

●  Každé křídlo rozděl na dvě části,  
na větší horní křídlo a menší spodní křídlo.  
Jejich předěly opět zafixuj za hlavičkou.  

●  Zbývá fantomovi dokreslit slušivé  
proužky a obličejíček.
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Jak fantom vzniká?

Co budeš 

na fantoma 

Potřebovat?
 pumpičku

 dlouhý žlutý balónek

 fix na dokreslení detailů

Tak co, je to námi hledaný 

pachatel, nebo jen někdo, 

kdo mu je hodně 

podobný?



InZERcE

Nejpřehlednější  
a nejaktuálnější televizní časopis

✔ ZDARMA 4x ročně SPECIÁL plný křížovek a luštění 
✔ TV pohoda každé úterý až k vám domů 
✔ Roční předplatné pouze 520 Kč

✔ ZDARMA 4x ročně SPECIÁL plný křížovek a luštění 
✔ TV pohoda každé úterý až k vám domů 
✔ Roční předplatné pouze 520 Kč

Objednejte u nás a ušetříte 170 KčObjednejte u nás a ušetříte 170 Kč

VÝHODNÉ PŘEDPLATNÉ

SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO ČTENÁŘESPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO ČTENÁŘE

☎ 281 002 201 • sekretariat@tv-pohoda.cz • www.tv-pohoda.cz/predplatne/

časopisu Čiperkačasopisu Čiperka

Nejpřehlednější  
a nejaktuálnější televizní časopis

TVp_Ciperka 210x99.qxp_TVp_Ciperka 210x99 ZS  14.07.20  11:55  Stránka 1

Str. 5

Dopis od fantoma 

Zvíř ata, 
nechcete si se mnou 

hr át, a tohle je trest! 

Má pomsta bude sladká! 

Budu vám škodit!

Mstitel

Černý fantom

Řešení
úkolů
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10 rozdílů 




