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Soutěž o ceny
I mezi draky se dá soutěžit a vyhrávat krásné ceny.  
Tak hurá na to!

 Křížovka – Dračí říše str. 4

Výherci z minulého čísla
 Křížovka „z pudla“: Kudla z pudla, to je ta 

správná hláška z pohádky Tajemství staré bambitky. 
Jestli zazní znovu i v pokračování pohádky, zjistíš už 
v únoru, kdy jde „bambitková dvojka“ do kin. Kdo vy-
hrál v naší křížovce, zjistíš už teď: K. Jandová (4 roky), 
J. Liška (5 let), M. Šťastný (6 let), M. Světlíková (6 let), 
J. Moravcová (7 let). 

 Vznešený Karaba: Za mince, které jste navrhli, by 
se nemusel stydět žádný král, natož náš hrnčíř Kara-
ba. Ten vám za všechny obrázky moc děkuje a spolu 
s veverčákem Čiperkou posílá zaslouženou odměnu 
svým mincmistrům: V. Soukupová (8 let), V. Kuttel
wascherová (9 let), A. Foglová (5 let), A. Macková 
(7 let), Z. Kolková (11 let).
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Ahoj, kamarádi,
zažili jste o Vánocích nějaké senzační dobrodružství? Já 

ano. Protože u nás foukal silný vítr, šel jsem pouštět draka. 
Já vím, že draci se pouštějí na podzim, ale když ono bylo to 
správné dračí počasí. 

Můj papírový drak se ve větru krásně vznášel, rozhlížel 
se po okolí a barevné fáborky se na něm vesele třepeta-
ly. Jenže pak foukl opravdu silný vichr a já jsem se vznesl 
do výšky! Drak mě nesl povětřím dál a dál, za devatero hor 
a devatero řek. 

Doplachtili jsme spolu až do cizokrajné říše. Představte si, 
že to byla říše dračí! To víte, že jsem se ze začátku vyděsil, 
že mě ti draci slupnou jako malinu. Ale nebojte se, byli do-
cela hodní a skamarádili jsme se. Čím hrůzostrašněji nějaký 
drak vypadal, tím větší dobrák to byl. Nesmíte prostě dát 
na první dojem a musíte každého pořádně poznat, než si 
o něm vytvoříte definitivní názor. 

Já jsem v dračí říši poznal spousty draků a zažil jsem 
tam nejedno dobrodružství. Po svém návratu domů jsem 
o všech příhodách vyprávěl svým kamarádům. Mnozí mi 
nevěřili, ale můj papírový drak jim má slova potvrdil. Všich-
ni pak litovali, že neletěli se mnou. Na léto proto už plánu-
jeme společnou výpravu do dračí říše. A protože nechci, 
abyste o moje dračí zážitky přišli i vy, připravil jsem si pro 
vás tentokrát dračí číslo časopisu. 

Ale nebojte se, jsou zde jen samí hodní draci. 

Bezva dračí zábavu 
vám přeje 

veverčák Čiperka

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



Čiperka se pokoušel nakreslit prvního draka,  
kterého v dračí říši potkal. Strachy se mu však  

klepala ruka, takže místy je drak tečkovaný.

 Ty se však určitě nebojíš a dáš draka do pořádku. 

Dračího Čiperku nemůžeme začít  
ničím jiným než tím, kdo to všechno  

spískal. Ano, papírovým drakem,  
který veverčáka odnesl do dračí říše.

 Silný vichr však polovinu draka  
odfoukl, dokresli ji. 

3



Křížovka – Dračí říše
I říše draků má své jméno. Čiperka se jej dozvěděl od tamějších draků, ty jej  
musíš odhalit v křížovce. Tentokrát doplňuješ barvy jednotlivých dráčků. 
Řešení křížovky pošli do 13. března 2022 na adresu DELEX, Denisovo nábřeží 5, 
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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Drak 
matematik

Tento drak miluje čísla a početní příklady.

 Pokud si v početních příkladech libuješ i ty, 
dej se do počítání. Podle naší barevné legendy 

si pak můžeš draka vybarvit. 
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 Ty máš jistě pro strach uděláno, proto zvládneš 
k jednotlivým hlavám přiřadit ten správný stín. 

Ano, těch stínů je jen šest. 

 Tvůj další úkol je tedy jasný –  
dokreslit zbylé hlavě její stín. 

Sedmihlavá
saň Sedmihlavá saň se stala Čiperkovou velkou 

kamarádkou, ačkoliv se jí ze začátku moc 

bál. Aby také ne, vždyť každá její hlava 

vypadá hrůzostrašně. 



I mezi draky se líhnou dvojčata. 
A podobně jako u dvojčat lid-

ských – ačkoliv vypadají  
na první pohled úplně stejně, 
v několika maličkostech se liší. 

 Naše dračí dvojčata se liší 
v pěti věcech. Najdeš je? 

Dračí
dvojčata
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Také my občas říkáme,  
že ztrácíme hlavu nebo  

že se nám hlava zamotala.  
A to máme tu hlavu jen jednu!

Co ale takoví vícehlaví draci? Ti jsou na tom 
mnohem hůř. Mohou se jim zamotat jejich 
vlastní hlavy, může se jim k jejich hlavám  

přimotat i nějaká cizí a pak je úplně jedno,  
jestli ta vaše hlava je jen jedna,  

prostě ji máte zamotanou.

 Která z hlav patří tomuto našemu  
zamotanému drakovi? 

Hlavičky
se zamotaly
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Všichni dobře víme, že drak je všežravec a sežere, na co přijde. 

V dračím břiše

 Pojmenuj vše, co do sebe 
nasoukal tento cvalík.

 Zakroužkuj věci, které 
jsou jedlé i pro člověka.
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Konečně bylo po Vánocích! 
   Ne že by je pokladníčci 

neměli rádi, ale před Vánoci 
byl na prodejně vždycky 
neskutečný šrumec. Nejen 
prodavačky, ale ani skřítkové 
nevěděli, kde jim hlava stojí. To 
si potom jen těžko vychutnává-
te svátky klidu, míru a pohody. 
Ovšem během prvních ledno-
vých dnů se vše vrátilo do běž-
ných kolejí. Jakmile zmizela 
i poslední větvička z vánoční 
výzdoby, nastal klid. 
Klid? Ten na naší prodejně nikdy pří-
liš dlouho netrvá. Tentokrát se o po-
řádné vzrůšo postaral malý Skořápek, 
který měl na starosti péči o vajíčka. 
Byl to skřítek velice svědomitý 
a vlídný. Láskyplně a poctivě 
prohlížel všechna vajíčka, aby 
se k zákazníkům nedostalo 
žádné s naprasklou skořáp-
kou. To by potom hrozilo, že 
se lidem doma z vajíčka vylíhne plivník, nebo dokonce 
drak. A to by bylo pěkné nadělení! Mít doma plivníka či 
draka znamená pořádnou polízanici na hodně dlouhou 
dobu. 
Skořápek však své povinnosti plnil skvěle, takže v měs-
tečku u lesa už o plivnících a dracích nikdo hodně 
dlouho neslyšel, snad jen v pohádkách pro děti. 
Jednoho dne přišla do prodejny nakupovat paní 
Laskavá s roční Andulkou v kočárku. Jakmile Skořápek 
roztomilou holčičku uviděl, popadl ho nepochopitelný 
záchvat vzteku. 

„To se mi snad jenom zdá! Už je tady zase ta malá cácora, 
která minule hodila panenku mezi vajíčka a šest mi jich 
rozbila! Jak si vůbec může dovolit znovu se tady ukázat!“ 
rozčiloval se Skořápek. 

„Klídek, Skořápku,“ snažila se jej uchlácholit Skleněnka, 
„Andulka to neudělala schválně. Je ještě moc maličká 
a neví, že se tohle nesmí.“

„Ale její mamka to snad ví, ne? Ta na to měla dát pozor, 
a nedala! Já jsem pak musel honem rychle to nadělení 

uklidit a překontrolovat tři plata vajec, jestli není některé 
nakřáplé,“ dál hartusil Skořápek.

„Paní Laskavá v ten okamžik pomáhala paní Vomáčkové, 
které se vysypal nákup z košíku. A ty to moc dobře víš, 
Skořápku, takže se laskavě uklidni,“ zvýšila Skleněnka 
na načuřeného kamaráda hlas. 
Skřítek se sice naoko uklidnil, ale potají si něco šeptal 
pod vousy, ačkoliv žádné vousy neměl. 

„Jen počkej, ty malá rozbíječko vajec! Plivníka na tebe!“ 
Paní Laskavá zvolna procházela mezi regály, dávala 
nákup do vozíku, prohodila pár přátelských slov s paní 
Veselou. Andulka k tomu vesele žvatlala a smála se 
na všechny strany. 

„K večeři si dáme vajíčka, Andulko, co tomu říkáš?“ radila 
se maminka s malou dcerkou. Ta zatleskala ručkama, 
čímž vaječnou večeři odsouhlasila. Kdyby věděla, že 
jim Skořápek podstrčil plato s nakřáplým vajíčkem, asi 
by tak nadšená nebyla. 
Skřítek si spokojeně zamnul ruce, že se mu škodolibost 
podařila, a šel se zase věnovat své práci. On to byl jinak 

 Copak se to 
vyklubalo?
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doopravdy moc hodný skřítek, ale Andulce se chtěl 
pomstít.
Jak se zabral do kontroly vajec, nevšiml si, co se děje 
u pokladny. Paní Laskavá totiž s hrůzou zjistila, že si 
doma zapomněla peněženku. Rychle se paní pokladní 
omluvila, nechala u ní celý nákup a i s dcerkou chváta-
la domů. Pokladní Růženka vrátila osiřelé zboží zpět 
do regálů. I ta vajíčka s podstrčenou nakřáplinkou. To-
hle však Skořápek neviděl, a neměl tedy tušení, že záhy 
pozná, že pomsta není sladká, ale pořádně trpká. 
Padla noc. Všude panovala hluboká tma a ještě hlubší 
ticho. Najednou se však do toho ticha ozvaly podivné 
klepavé a škrábavé zvuky. Za chvilku zas. A zas. 
Jako první se probudil táta Rohlík. Vyděšeně vyskočil 
z postele a vběhl do prodejny. „Že bychom tu zase 
měli myši?“ pomyslel si vrchní skřítek, když se rozhlížel 
po ztemnělém prostoru. Zvuk se ozval znovu. 
To už byli vzhůru i ostatní skřítci a pátrali, odkud se ten 
šramot ozývá. Od vajíček! Teď se dokonce jedno z nich 
pohnulo!

„Skořápku,“ zeptal se s obavou v hlase Rohlík, „zkon-
troloval jsi pořádně všechna vajíčka, Jsi si jistý, že tady 
nemáme žádnou nakřáplinu?“

„Nemáme,“ špitl Skořápek. A protože to byl opravdu 
moc hodný skřítek a své zlomyslnosti litoval, okamžitě 
se Rohlíkovi přiznal. „Jediné naprasklé vajíčko si odnesla 
paní Laskavá. Já jsem chtěl potrestat Andulku za tu škodu 
z minulého měsíce,“ pípl nešťastně. 

„Ale paní Laskavá tady nákup 
nechala, protože si zapomněla 
peníze,“ vyhrkl Zvonek.

„Tak to máme dost velký problém!“ 
vyděsil se Rohlík. „Bylo to vajíčko 
bílé, nebo hnědé?“

„Hnědé,“ rozplakal se skořápek, protože 
už tušil, co se stane. 

„Koblížko, okamžitě jdi volat vaječnému čaro-
ději! Za chvilku se nám tady vyklube vaječný 
drak!“ zavelel Rohlík. „Ostatní honem připraví 
co nejvíce kbelíků, hrnců i hrnečků s vodou. 
Musíme draka zchladit dřív, než poprvé plivne 
plamennou slinu!“ 
Po prodejně začalo neskutečné hemžení. 
Vaječný drak není žádná legrace! Jakmi-
le začne plivat oheň, může shořet celý 
obchod. Na chvilku se dá sice zkrotit 
poléváním vodou, ale bez vaječného 
čaroděje nejde dračí řádění zastavit, 
dokud vše nelehne popelem.

„Čaroděj tu bude do hodi-
ny,“ hlásila udýchaná 
Koblížka, když se 
připojila k ostatním 

a přinášela vodu už i v kávovém hrnku. 
„Snad obchod do té doby uhájíme,“ s obavou v hlase pro-
nesl Rohlík, když pozoroval, jak vejce puká čím dál víc.
Prásk! Skořápka se rozletěla na tisíce kousků a upro-
střed nich stálo na vratkých nožkách malé trojhlavé 
dráče.

„Do háje!“ zaklel Rohlík. „Ještě ke všemu trojhlavý. Ti se 
líhnou jen při velké špatnosti. Co se dá dělat, do boje!“
Skřítci začali dráče polévat vodou. Malý drak se po nich 
snažil plivat plamenné sliny, ale z tlamiček mu tryskal 
jen sloup páry. 

„Nepřestávejte, nepolevujte! Pozor na tu prostřední hlavu, 
sápe se po Skleněnce!“ povzbuzoval skřítčí armádu 
Rohlík.
Prostřední hlava opravdu popadla malou skřítku 
do zubů a pohazovala si s ní ve vzduchu. 

„To ne! On ji sežere!“ vyděsil se Skořápek. 
Popadl násadu od koštěte, prokličkoval mezi dračíma 
nohama a po hřbetu vylezl po dlouhatánském krku až 
na špičku dračího nosu. Pak si vše správně vypočítal, 
zavřel oči a skočil. 



Drak v ten okamžik otevřel tlamu, že slupne tu malou 
skřítku, která mu chrstla vodu do očí. To draci opravdu 
nemají rádi! Jenže když měl tlamu dokořán otevřenou, 
dopadl mu mezi otevřené čelisti Skořápek a vzpříčil 
mezi ně násadu od koštěte. 
Drak jen bezmocně vyfoukl oblak dýmu a páry, který 
Skořápkovi sežehl vlasy i obočí, ale tlamu zavřít nedo-
kázal. Skleněnka sebou žuchla na dračí čelo.

„Vydrž, Skořápku,“ povzbuzovala kamaráda a honem 
drakovi chrstla plný kyblík vody přímo do krku. 
Drak začal bezmocně kašlat, z očí mu tekly velikánské 
slzy. Jedna z jeho hlav byla prozatím vyřazena z boje. 
I tak měli skřítci co dělat, aby zvládli zbylé dvě, nyní 
ještě mnohem rozzuřenější hlavy.

„Kde je sakra ten čaroděj?“ funěl Smítek.
„Asi je v čarodějnickém dopravním prostoru zácpa a on 
v ní uvázl,“ zasmál se Drobek, který si tohle dobrodruž-
ství docela užíval.

„Já ti dám, ty uličníku, že jsem uvázl v zácpě!“ ozvalo se 

najednou ode dveří. „Až skončím s tímhle trojhlavým 
nadělením, vyřídím si to i s tebou!“

„Konečně jste tady, pane čaroději,“ oddychl si Rohlík. 
„Omlouvám se za svého hubatého syna. Moc vás prosím 
o pomoc. Jeden skřítek bezmocně visí v otevřené dračí 
tlamě a nám už pomalu docházejí síly i zásoby vody.“

„Hm, trojhlavý drak. Toho už jsem dlouho neviděl. Ti se 
rodí jen ze samých špatných úmyslů.“

„To je moje chyba,“ ozval se z dračí tlamy Skořápek.
„Vidím, mladíku, že jsi byl za svou špatnost už náležitě 
potrestán,“ usmál se čaroděj, když pozoroval, jak se 
Skořápkovi kouří ze seškvařených zbytků vlasů.

„Jdeme na to,“ prohlásil vaječný čaroděj, a než se pustil 
do kouzlení, ještě skřítky varoval: „Ať vás nikoho ani 
nenapadne, abyste se při čarování smáli, i kdyby vám 
připadalo hodně podivné. Kouzlo by se nepovedlo, a navíc 
by drakovi narostla další hlava.“ 
Jestli si někdo z vás myslí, že čaroděj spustil nějaké běž-

né a všem známé zaříkávadlo, třeba abrakadabra nebo 
čáry máry, tak se moc mýlíte. Na vaječného draka platí 
něco úplně jiného. 
Čaroděj začal máchat rukama, jako by to byla křídla, 
a k tomu se dal do kvokání. „Koko koko dák! Koko dák! 
Dák! Dák!“ kvokal čaroděj a pobíhal kolem draka. 
Ten jej překvapeně sledoval, pomalu se ukládal na pod-
lahu a hlavy si položil na přední tlapy. Skořápek toho 
využil, vykutálel se z jeho tlamy ven a běžel k ostatním 
skřítkům, kterým pobaveně cukalo v koutcích úst, když 
pozorovali kdákajícího čaroděje. 
Trvalo to dlouhé tři hodiny, než všechny dračí hlavy 
zavřely své oči a hluboce usnuly. 

„Tak, to bychom měli,“ setřel si čaroděj pot z čela.
„Co to bylo?“ neudržel se Skořápek. 
„Dračí ukolébavka v řeči vaječných draků, ty truhlíku,“ 
urazil se čaroděj. „Nebo si myslíš, že na vaječného draka 
můžeš mluvit česky? Můžeš, ale moc si tím nepomůžeš, 
takže se nepleť do věcí, kterým nerozumíš. A hlavně už 

nikdy nechtěj nikomu domů draka podstrčit. Příště by to 
nemuselo dopadnout tak dobře,“ varoval čaroděj zahan-
beného skřítka. 
Pak mu skřítci pomohli naložit spícího draka na kou-
zelnickou káru, stále dokola mu přitom děkovali a pěli 
chválu na jeho čarodějnické schopnosti. 
Čaroděj všem přátelsky pokynul, usmál se na Skořápka, 
pak naposledy zakdákal a i s drakem se rozplynul jak 
pára nad hrncem. 

„Já se vám všem moc omlouvám, tohle jsem opravdu 
nechtěl. Nevěděl jsem, že draci jsou až tak hrozní,“ plakal 
nešťastný Skořápek.

„Už je dobře, Skořápku,“ chlácholil ho Rohlík. „Nakonec je 
to dobré poučení pro vás všechny. Mstít se a přát někomu 
něco zlého, zvláště malým bezbranným dětem, to je hod-
ně velká špatnost. Tak to prosím nedělejte.“ 
Nedělali. Naši pokladníčci jsou totiž moc hodní skřítci, 
i když ti malí občas zlobí – jako každé děti. 
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Hned celá parta draků na tebe čeká na této omalovánce. 

 A čekají nejen na tebe, ale i na tvoje pastelky, kterými je vybarvíš. 

Dračí vybarvování
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 Dokážeš je dovést do jejich pelíšků? 

  Cestou jim pomoz sbírat houby. Hvězdičkový drak miluje  
ty s hnědými klobouky, měsíčkový s červenými klobouky. 

  Najdeš v lese jejich zlobivého bratrance, který jim chce houby  
sebrat? Nakresli kolem něj vodní příkop, aby na dvojčata nemohl.

  Do každého z dračích pelíšků nakresli 5 šišek, aby si dráčata  
mohla rozdělat oheň. 

  Při hledání zlobivého bratrance jistě neušla tvé  
pozornosti písmena na stromech. Pokud je správně  
poskládáš od největšího  
po nejmenší, odhalíš  
jména sourozenců. 
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Tato dračí dvojčata se statečně vydala na cestu domů.  
Jenže zabloudila a potřebují tvou pomoc. 

U dračí sluje
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Dračí mámy si do jeslí přišly pro svou drobotinu.   Dokážeš matkám vydat to správné dráče či dračí vejce?
Pozor, dračice může mít v jeslích i více potomků, tak ať na nějakého nezapomeneš!

Dračí jesle
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  Vodíkův počet hlav není dělitelný 
třemi a tento drak nemá rád jahody.

 Trojhlavý drak je zelený.
  Sodík má méně hlav než Vodík,  

ale nemá nejnižší počet hlav.
 Jednohlavý drak miluje jahody.
 Okurky nejí červený drak.
  Nejvíce hlav má hnědý drak, nejme-

nuje se Hořčík a nejí zmrzlinu.
 Sedmihlavý drak nejí okurky.
 Modrý drak miluje zmrzlinu. 
 Čokoládu nejí trojhlavý drak.

Máme tady čtyři draky – jednohlavého, trojhlavého, sedmihlavého 
a devítihlavého. To je spousta hlav se svým vlastním názorem. Hlavy 
se neustále překřikují a pak je dost obtížné zjistit, jak se jednotliví draci 

vlastně jmenují, co mají rádi a jakou mají barvu. 

Čiperka ti trochu napoví:  
Tito dračí kamarádi se jmenují Dusík,  

Hořčík, Sodík a Vodík. Jeden je modrý, další červený, třetí hnědý a čtvrtý zelený.  
Jeden z draků miluje zmrzlinu, jiný si raději pochutnává na čokoládě, další 

neodolá jahodám a poslední se může utlouct po okurkách. 
Víc nápověd ti Čiperka nedá. 

Teď už máš k dispozici jen to, co rozklíčoval  
z dračího překřikování. 

Dračí
překřikovaná

Neboj,maličká!Poslyšte, ona 
normálně chrápe! 
To se mi snad jenom zdá… Chrrr…pšíí…
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Dračí puzzle
V dračí říši se to všemožnými draky  

jen hemží. Jen malý zlomek těch,  

které potkal Čiperka, uvidíš  

na našem obrázku. 

 Tedy až si jej složíš. Neboj,maličká!
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Dračí maska

PostuP:
Vystřihni všechny části dračí masky.

Vyrob si vlastní masku draka, ve které můžeš vyrazit na maškarní. Určitě budeš za hvězdu. 
Budeš potřebovat naše šablony, nůžky, lepidlo a gumičku nebo provázek 

k přichycení masky na hlavu. 

Roh (část 3) přehni podél středové čáry, slep k sobě rubovou stranou 
a rubovou stranu ohybů přilep na vyznačené místo na čumáku (část 2).

Hotovou masku si nasaď na obličej, uprav otvory pro oči tak,  abys dobře viděl, a délku gumičky přizpůsob velikosti své hlavy. 

Hlavu (část 1) zohýbej podle přerušovaných čar směrem dovnitř.  
Nezapomeň vystřihnout otvory pro oči. Hlavu přilep k ohybům  

na zadní straně čumáku tak, aby ohyby byly schované uvnitř masky. 

Přední část čumáku slep k sobě a přelep ji částí 4.

Body vyznačenými na hlavě protáhni gumičku nebo provázek.

Čumák (část 2) zohýbej podle přerušovaných čar dovnitř,  
jen ohyby, na které se lepí hlava (část 1) , ohni směrem ven.

Máš hotovo a směle můžeš vyrazit t řeba za dalšími draky z naší dračí říše.
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Co budeš na dráčka Potřebovat?
 1 dlouhý balónek

 pumpičkuJak se dráček líhne? 
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Pepinin balónkový dráček
Určitě tě nepřekvapí, že naše klaunka umí z balónku vykouzlit 

i roztomilého dráčka. Chceš se jej naučit? Není nic snazšího. 

Balónek nafoukni, na konci 
zůstane asi 10 cm nena-

fouknutých, druhý  
konec zauzluj.

U uzlíku udělej větší buřtík 
(čumáček) a dva malé 

buřtíky (oči).

Další větší buřtík představuje 
dračí krk.

Teď vytvoř velký buřtík 
a ohni jej do smyčky, aby 

vzniklo dračí křídlo. Stejně 
vytvoř i to druhé. 

Vzduch se natlačil 
do nenafouknuté 

části balónku 
a vytvořil 

dračí ocas.

Nyní vytvoř dva stejně velké buřtíky 
(o něco menší než krk) a zkruť je dohro-

mady. Vzniknou přední nohy.

Stejně postupuj i se zadníma 
nohama.

hurá, balónkový dráček se právě vyklubal na svět.
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