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Magazínek prodejen COOP

Ahoj kamarádi,
víte, že nejsem žádné chlubidlo, ale s tímhle se pochlubit
opravdu musím. Jak jsem letos jezdil na natáčení pohádky
Tajemství staré bambitky 2, skamarádil jsem se s panem
režisérem. No a on mě pozval na soukromou předpremiéru
této pohádky. Můžu vám říct, že je úžasná! Moc se mi líbila
a moc jsem se u ní nasmál.
Dostal jsem od Iva – to je ten pan režisér – povolení,
abych celé číslo tohoto časopisu pohádce věnoval. Čímž mi
tedy trochu zavařil. Co můžu z děje prozradit a co si mám
nechat pro sebe, abyste byli na příběh natěšení a vyrazili
jste s rodiči do kina? Když toho řeknu hodně, možná už nebudete chtít pohádku vidět. Když toho řeknu málo, nemusím vás přesvědčit, že Bambitka za vidění fakt stojí.
A tak jsem se s Ivem domluvil, že si můžu i trošku vymýšlet. Jen trošičku, znáte mě. Nakonec pohádka je o bambitce, tak proč bych si z vás nemohl drobátko vystřelit.
Pusťte se spolu se mnou do skvělého bambitkového
dobrodružství. Tipujte, co je podle skutečnosti a co jsem si
vymyslel. Hlavně ale nezapomeňte vyrazit do kina, abyste
zjistili, jak je vše doopravdy.
Doufám, že stihnete časopis přelouskat dřív, než bambitka vystřelí. Premiéra pohádky je 9. prosince, COOP je jejím
hrdým partnerem a já jsem jejím nadšeným příznivcem.
Tak hurá do kina i do plnění bambitkových úkolů!
Hodně zábavy vám přeje
veverčák Čiperka

Soutěže o ceny
Pohádkové číslo časopisu se nemůže obejít bez pohádkových rébusů, úkolů a také soutěží. Copak si
pro vás Čiperka vymyslel tentokrát?
Křížovka „z pudla“
Vznešený Karaba
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Hradní křížovka: Do tajenky se tentokrát schoval
Pražský hrad. Zasloužená odměna se však neschová
před těmito úspěšnými luštiteli: M. Večerka (8 let),
V. Pospíšil (4 roky), D. Valová (8 let), S. Štérová (5 let),
J. Bednářová (3 roky).
Hrad Krabice: To by jeden nevěřil, kolik různých
hradů se dá vyrobit z obyčejné krabice. Za opravdu
originální stavby se na výhru mohou těšit tito stavitelé: K. Šťastný (8 let), Z. Liberdová (5 let), V. Hirt (5 let),
E. Svobodová (6 let), S. Stehlíková (8 let).

P OZOR!

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

Kdo je kdo

Jakpak se pohádkoví hrdinové jmenují? Jejich obrázky vidíš, jen ta jména se mi trochu rozsypala.
 Poskládej z písmen
jména a správně je přiřaď
k podobenkám.

1
2

3

4
5

6

7
8

Řešení úkolu najdeš na straně 23.
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Křížovka „z pudla“
Tuhle pohádkovou hlášku prostě miluju! Její začátek se ukrývá v tajence.
Stačí, když správně doplníš povolání těchto pohádkových hrdinů.
Pak přijdeš na to, co to z toho pudla vlastně je.
Řešení křížovky pošli do 20. ledna 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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Pohádkové

kreslení

Tajemství staré bambitky 2 je plné členů královské
rodiny, ale také hrnečků, které vyrábí hrnčíř
a zároveň bývalý loupežník Karaba.
Králové, královny i princezny nosí na hlavě korunu.
Jednu takovou jsem si pro tebe připravil.
A také jeden Karabův hrneček.
 Zvládneš obojí nakreslit? Síť ti v tom pomůže.

Co se ukrývá v mojí číselné spojovačce?
Máš pravdu, určitě to bude něco z pohádky
Tajemství staré bambitky 2.
 Spoj čísla, abys přišel
na to, co to je.
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 Najdeš 6 maličkostí, na které zapomněli?

Řešení úkolu najdeš na straně 23.

Hrnčířské
rozdíly

Proradní rádcové hledali u hrnčíře jeho slavnou bambitku.
I když se po sobě snažili zahladit veškeré stopy, moc se jim to
nepodařilo. Hrnčíř si změn sice nevšiml a klidně dál tvořil
jeden hrnek za druhým, ty jsi ale jistě mnohem všímavější.
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Ukradená

Bambitka

Rádcové u hrnčíře bambitku nenašli. Ani nemohli, ta měla své
čestné místo na královském hradě. Jenže, odtud se ztratila!

Zůstal po ní jen obrys v prachu na stěně.
Král vyslal vojsko, které bambitku
hledalo po celém království.
 Nejrůznějších zbraní přinesli vojáci celou řadu,
ale je mezi nimi i ta naše bambitka?
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 Najdeš jednotlivá písmena a dokážeš
z nich složit královnino jméno?

 Pokud ses díval pořádně, podařilo se ti odhalit nejen jméno této královny, ale také
deset molů, kteří se chystají vykousat díry do oblečení nejen královně, ale i hrnčířovi.

Královna „Katastrofa I.“

V sousedním království vládne královna, která má odmalička hroznou smůlu. Dokonce o sobě tvrdí, že je učiněná katastrofa.
Jak se ale jmenuje doopravdy? Její jméno se ukrývá na našem obrázku, kde královna, převlečená za kuchařku, rozmlouvá s hrnčířem.

Královniny katastrofy
Královně se opravdu lepí smůla na paty. Dokonce si o tom zpívá písničku, ve které tvrdí,
že je „praštěná, zblácená, od kopřiv spálená, píchnutá vosou“.

 Na obrázcích vidíš jednotlivé její katastrofy. Napiš ke každé správná slova
z písně a obrázky očísluj ve správném pořadí, jak se o nich zpívá.
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Jak šli skřítci do kina
„Už to víte?“ vtrhla jednoho dne Skleněnka do pokoje
k Drobkovi a Žemličce. Tvářila se, jako kdyby vyhrála
deset milionů, a nedočkavě poskakovala jako jo-jo.
Nenechala sourozence ani nadechnout a pokračovala:
„Paní Veselá jde do kina! A hádejte na co!“
„Na nějakou slaďárnu,“ nevzrušeně se ozval Drobek.
„Nebo na nějaký krvák,“ uchechtl se Smítek, který právě
vstrčil hlavu do dveří.
„Kdepak,“ triumfovala radostně Skleněnka, „jde na Tajemství staré bambitky 2! Pamatujete, to je ta pohádka,
jak se nám Čiperka chlubil, že byl na jejím natáčení a že se
procpal i do záběru!“
„Tak to je fakt bomba!“ zaradovali se ostatní skřítkové.
„To bychom měli vyrazit s ní, abychom se přesvědčili, jestli
nám ten veverčí vejtaha nekecal,“ spřádal plány Drobek.
Protože s jeho nápadem souhlasili i ostatní skřítci,
zbývalo jen nepozorovaně proklouznout do tašky paní
Veselé, až se vydá do kina. Podařilo se a paní Veselá
vůbec netušila, že kromě svých vnoučat bere
na pohádku také partičku zvědavých pokladníčků.
V sále se setmělo a pohádka začala.
Pokladníčci
vyklouzli
z tašky
a usadili se
na schodišti
v hledišti.
Občas je
výhodou být
pro ostatní
neviditelným.
Na plátně
právě příval
vody hrozil
zatopit jak
hrnčíře Karabu, tak jeho
vnučku, princezničku Johanku.
„Tak to já takhle nenechám,“ zvolal Leštík a vyrazil směrem k plátnu. Ona se mu totiž ta Johanka tuze líbila.
Než bys řekl švec, odrazil se a skočil přímo do filmového plátna.
„Leštíku, co to děláš?“ vyděsili se ostatní skřítci. „Co když
tě někdo uvidí?“
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Nikdo si však malého vetřelce nevšiml. Nikdo nepostřehl, jak se pokladníček snaží Johance pomoct, aby ji
nestrhla velká voda.
„Tak, to bychom měli,“ hrdě prohlásil Leštík, když se celý
zmáčený vrátil ke svým kamarádům.
„Jak jsi to udělal?“ vyzvídali skřítkové. „No, jak! Podal
jsem jí ruku a spolu s Karabou jsme ji vytáhli.“
„Ale to nemyslíme! Jak ses dostal DOVNITŘ, do toho filmu?“
„Jó, tak to netuším,“ zamyšleně pronesl Leštík. „Já jen
vím, že jsem si moc přál Johanku zachránit.“
„To je ale krásná královna!“ vydechla najednou Fintilka.
„A ty šaty! Co to je za látku? Běžím to prozkoumat!“
Fintilka vystartovala k plátnu a podobně jako před okamžikem Leštík i ona skočila přímo do pohádky. Jen se
připletla do cesty míčku, který královna právě odpalovala, ten změnil směr, vyletěl oknem a trefil komornou
Hermínu přímo do hlavy.

„Koukám, že katastrofou není jen ta královna, ale také
naše Fintilka,“ zašklebil se Leštík. „Jestli ji tam necháme
ještě chvilku, bude těch katastrof mnohem víc.“
„Já pro ni skočím,“ nabídla se Plašilka a hned se také pro
svou kamarádku vydala. Dopadla přímo do královské
prachové peřiny, která ale praskla, a peří se rozlétlo
po komnatě.

„Další katastrofa!“ chytil se za hlavu Drobek. To už se
však obě skřítky vracely zpět a z vlasů si vyndavaly
prachová peříčka.
„S vámi jít do kina, to je pro ostudu,“ pohoršeně konstatoval Drobek. „Ani se nehni!“ snažil se zabrzdit Smítka,
který právě odstartoval na pomoc královně Julii při
další její katastrofě.
Ale bylo pozdě. Smítek se odrazil a skočil přímo pod
rozkutálený sud, do nějž královna spadla. Jenže ani
pokladníček nezvládne všechno a rozjetý sud nezastaví. Ten se přes Smítka překulil, zamáčkl jej do bahna
a pokračoval v cestě. Zablácený a polámaný hrdina se
došoural zpět k ostatním skřítkům.
„Ale snažil ses,“ utěšovala nešťastného skřítka Žemlička.
„Kouzelný samovarný hrnec,“ vydechl Cukřík, „ten jsem si
vždycky přál! Nebo z něj alespoň ochutnat!“
Než bys řekl hrnečku vař, skočil Cukřík do pohádky a už
blízal bramboračku ze zázračného hrnce.
„To byla dobrota,“ slastně se olizoval, když se vrátil
k ostatním kamarádům.
„Já tě, Smítku, varuju! To, že se král Jakub převlékl za kominíka, neznamená, že s ním půjdeš vymetat saze,“

brzdil Drobek odborníka na smetí a saze,
který už měl našlápnuto do pohádky.
„Alespoň jeden komín,“ škemral Smítek.
„Sednout a dívat se!“ zavelel Drobek. Skřítkové pochopili,
že už zlobili moc a že je Drobek opravdu naštvaný. Spořádaně se tedy usadili na schod a sledovali pohádkový
příběh.

„Drobku, tobě se nechce dát Ferencovi a Lorencovi pořádně za uši?“ nevydržela to Skleněnka, když sledovala
počínání proradných rádců.
„Chce, ale Karaba si s nimi určitě poradí! Karaba je hrdina!“
obdivně zvolal Drobek, protože všechny loupežníky
miloval. A bylo úplně jedno, jestli to byl Rumcajs, Sarka
Farka, nebo Karaba. Seděl na schodu, ruce měl sevřené v pěsti, jak držel Karabovi palce, aby to těm dvěma
bídákům nandal.
„A dost!“ bouchnul najednou pěstí do schodu. „Já to
takhle prostě nemůžu nechat!“ Na ta slova se rozběhl
na pomoc svému hrdinovi, kterého právě uvrhli do vězení.
„Já také ne,“ vyhrkla Žemlička a vyrazila svému bratrovi
na pomoc. Lomcovali sice mřížemi, co jim síly stačily,
ale na bytelnou mříž nestačili.
„Jestli se okamžitě nevrátíte zpátky, v životě už vás do kina
nevezmu, a navíc to řeknu vašim rodičům!“ ozval se
zničehonic výhružný hlas paní Veselé. Ta jediná totiž
malé pokladníčky viděla a nevěřícně sledovala veškerá
jejich alotria.
„Alou z pohádky ven! Vždyť kvůli vám
z toho příběhu nic nemám
a budu muset do kina
znovu,“ durdila se,
i když jí v koutcích
úst pohrával malinkatý úsměv.
Moc dobře
znala své malé
pomocníčky
z prodejny,
věděla, že jsou
to hodní skřítci,
jen jsou to ještě
děti, které občas
jednají rychleji, než
přemýšlejí. Ale můžete se pro to na ně
zlobit? Nemůžete.
A protože zbytek
pohádky už pokladníčci
způsobně seděli na schodech a žádné další vylomeniny neprováděli, nic na ně jejich
rodičům neřekla.
Tajně se však do kina vypravila znovu, aby si pohádku
Tajemství staré bambitky 2 vychutnala bez těch malých
zlobidel.
Dobře udělala! Pohádka je to opravdu nádherná! Nevěříte? Tak se na ni vydejte do kina také. Premiéru má
9. prosince. A kdo ví, třeba na plátně zahlédnete veverčáka Čiperku nebo některého z našich pokladníčků.
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Ještě jedna katastrofa
Ani další královnina návštěva u hrnčíře se neobešla bez pohromy. Jednak se nám rozbil celý obrázek, jednak
i na něm se nějaká smůla smůlovatá objeví.  Na to však přijdeš teprve tehdy, až celý obrázek poskládáš.
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Hledá se
kouzelný hrnec
Také kouzelný samovarný hrnec hraje
v pohádce velkou roli. Dvojice vykutálených
rádců si nechala vyrobit pěknou řádku
hrnců falešných. Ale pak se jim
do nich ten pravý přimíchal!

 Najdeš ho
podle obrazu
na stěně?
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My vám to spočítáme
Proradní rádcové kradou! Kolik toho nakradli a jaký trest si za své krádeže zaslouží?
Úkol hodný pravého krále, ale i tebe.  Dej se tedy do počítání. Zde máš pár důležitých informací:

500 zlaťáků.
zlaťáků.
Měšec s modrou stuhou ukr ývá 150
50 zlaťáků.
V měšci s černou stuhou cinká

Trestní sazba: za

každých

400 ukradených zlať
áků
jedno švihnutí ráko
skou

pro každého ze

zlodějů.

Řešení úkolu najdeš na straně 23.

Truhla obsahuje 2
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Král se vypravil mezi prosté lidi, aby zjistil, kam se podělo dříví na opravu mostu.
Aby jej nikdo nepoznal, přestrojil se. Za koho?

v
ů
l
Krá e k
l
v
e
př

 To odhalíš, když
krále dovedeš
k ukradenému dřev
u. Cestou sbírej
písmenka, z nichž
správný převlek slo
žíš.
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Vykutálení rádcové nechali zavřít hrnčíře Karabu do vězení
ve věži. Že prý prodával falešné kouzelné hrnce. Taková
nespravedlnost! Pomoz hrnčíři utéct, aby mohl
očistit své dobré jméno.

Ú t ěk

z v ě z e ní

18

Vz nešený

Ka ra ba

Kdyby byl Karaba šlechtic, určitě by měl erb, v němž
by se odrážela jeho hrnčířská i loupežnická minulost.
A možná by měl i vlastní mince – zlaté karaby.
 Erb jsem mu vymyslel já, ty jej vybarvi.

Karaba

padat mince
Navrhni, jak by měla vy
pošli
jedna karaba. Svůj návrh
adresu DELEX,
do 20. ledna 2022 na
1 00 Plzeň
Denisovo nábřeží 5, 30
resu
nebo na e-mailovou ad
z. Na obálku
coopclub@coopclub.c
y napiš
nebo do předmětu zpráv
zapomeň
„Čiperka – Karaba“. Ne
u, telefonní
připojit své jméno, adres
a jen pro děti.
číslo a věk. Soutěž je určen

 Návrh jedné
zlaté karaby je čistě na tobě.
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Bambitková písnička
Co by to bylo za pohádku, kdybychom si v ní nemohli zazpívat nějakou pěknou
písničku. Pochopitelně o bambitce. Já jsem se sice snažil pořádně si
celou písničku zapamatovat, ale občas jsem něco popletl.

 V první
sloce mám
přeházené
verše.
Dej je do sp
rávného
pořadí.

1. též láska k dětem,
a hýbe světem.
rodina je k mání
Pravda je zbraní

2. Když strach se šíří
Refrén:
Heja, heja, hej
do boje se dej,
až bambitka vystřelí,
smělé
měj.
Heja, heja, hej
štěstí druhým přej,
a když
mlčí,
raduj se a směj.
Heja, heja, hej.
a čtvrté
 Ve třetí
konce
sloce mi do
v chybí
několik slo
lň je.
úplně. Dop

3.

je odvaha,
láska i
,
nálada,
když překonáš tíseň.

4. Zbraň je r
od

i na
v n ou z
i.
, co za
š t ě ká ,
když c
í t í b ou
ři.
i p ř í t el

Refrén
:

Heja, h
eja

5. Zbraň je s
vo

b o da
i hbit é
d la ně,
h r do s t
ná r o da
,
p o mo c
né r á m
ě.

6. Zbraň je n

áp a d,
c o z mě
n í svět
,
když za
č ne š c
h á p at
smysl
t ěch vě
t.

Refrén
:

Heja, h
eja
20

, hej…

, hej…

Řešení úkolu najdeš na straně 23.

 Do refrénu se mi
místo textu přimotaly
obrázky. Nahraď je
správnými výrazy.

a obchází zdejší,
s tím nesmíš se smířit
a lepší svět přeji si.

SPECIÁL ZIMA 2021
KŘÍŽOVKY • LUŠTĚNÍ
ZÁBAVA • ČTENÍ

•
• 70
68

stránek pohodového čtení
a zábavy pro volný čas
skvělých receptů, rad a tipů

Právě v prodeji

SLUNEČNICE
ČERNÁ

LOJOVÁ
KOULE

KRMÍTKOVÁ
SMĚS

V zimě si zpěvní ptáci obtížně hledají potravu. Proto je třeba jim
pomoct. S využitím kvalitního krmení si ptáčky nejen navykneme
létat na zahrádku, ale budeme mít i hezkou podívanou, hlavně
pro děti. Na jaře a v létě nám naši péči oplatí sběrem škůdců.21

Tajemství Pepininy bambitky
Také klaunka Pepina má vlastní bambitku. Balónkovou. Chceš-li se ozbrojit
stejným typem zbraně jako naše klaunka, pusť se směle do práce.

Ja k ba m bi tk a vz ni ká?

2

1

Co bud eš na
bam bitk u pot řeb ovat?
 1 dlou hý baló nek
 pum pičk u

3
U uzlíku udělej větší buřtík
a zakruť ho do jakéhosi
ucha. Za ním následuje
jedna malá kulička.

Balónek nafoukni, na konci
nech asi 15 cm nenafouknutých, druhý konec zauzluj.

Poté opět zakruť další větší buřtík.
Zatím tvůj výtvor bude vypadat
jako dvě veliké uši s maličkou
hlavičkou uprostřed.

4

Nyní přijde na řadu dlouhý buřtík a po něm
dvě kuličky, které spoj do ouška.

5

Volný konec balónku protáhni nejprve
druhým velkým uchem a poté i prvním
velkým uchem. Malé ouško směřuje nahoru a představuje mířidlo, přes které se
loupežnice Pepina dívá na svůj terč.
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Kdo je kdo?
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Anička
Frit
Ferenc
Lorenc
Hermína
Johanka
Jan Karaba
Jakub

Str. 6
6 rozdílů 
Str. 14
My vám to spočítáme
4 truhly = 10 000 zlaťáků
8 měšců s modrou stuhou = 1 200 zlaťáků
16 měšců s černou stuhou = 800 zlaťáků
Celkem tedy ukradli 12 000 zlaťáků, za což je
30 švihnutí rákoskou pro každého zloděje.

Str. 20
Bambitková písnička
Obrázky v refrénu:
1. sloka
srdce, bambitka
Pravda je zbraní
Vynechaná slova:
též láska k dětem,
Zbraň, píseň, dobrá,
rodina je k mání
pes
a hýbe světem.
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s
ě
n
š
í
ř
H
a...
čokolád

neodolatelná a jednoduše
poctivá čokoládová
zakysaná smetana s višněmi,
karamelem, pomerančem
nebo extra čokoládou
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