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Pozor! Toto číslo obsahuje velký test o lásce pro všechny kluky i
holky. U příležitosti Valentýna!

NEJZNÁMĚJŠÍ POSTAVY Z ROMÁNOVÉ SÁGY O HARRY
POTTEROVI
Díl druhý: Ron Weasley

Ronald Bilius Weasley
Ron, vysoký chlapec se zrzavými vlasy a s pihami, je jedním z Harryho nejlepších
kamarádů. Byl zařazen do stejné koleje jako on. Narozeniny slaví 1. března. Žije se
svými rodiči, Molly a Arturem, se svými bratry, dvojčaty Fredem a Georgem, a malou
sestrou Ginny v Doupěti, velmi zanedbaném domě za vesnicí Vydrník svatého
Drába. Jeho tři starší bratři Bill, Charlie a Percy již domov opustili. Mistrně hraje
kouzelné šachy, je velkým fanouškem týmu Kudleyských Kanonýrů a má panickou
hrůzu z pavouků. Jako nejmladší chlapec v rodině talentovaných kouzelníků se Rom
vždy snažil získat uznání a je nadšený, avšak až hystericky nervózní ze svého
jmenování brankářem týmu své koleje. Své zásluhy prokáže, když v šestém a
sedmém ročníku pomůže získat vítězný pohár. Je věrný a vytrvalý a nikdy
nepřestává bránit Harryho nebo mu pomáhat v boji proti Voldemortovi.

Z knihy: Neoficiální průvodce Harry Potterem, fakta a zajímavosti, které musíte znát.
Autor: Ellie Downová. Nakladatelství Fragment 2005.

JAK POZNÁM, ŽE NA MĚ BERE?
(připravila spisovatelka Daniela Krolupperová,
Z knihy: Hurá, prázdniny, Mladá Fronta 2005)
Hloubáš nad tím, trápíš se a říkáš si: Jak poznám, že ji/ho
vážně zajímám, že nejede po mé nejlepší kámošce/kámošovi,
že ji/ho nepotkávám nejméně pětkrát denně jenom náhodou…
Prostě, že nejsem mimo mísu a zájem tady je? Jednoduše.
Zakvízuješ si a potom si přečteš, jak na tom jsi. Jestli se brodíš louží velikosti oceánu anebo
se naopak vznášíš skoro v sedmém nebi.

Klučičí stránka, tedy, test jen pro kluky!!!!
1. Když se na ni při náhodném setkání mile usměješ:
a) zatváří se, jako by na ni právě zaútočil štír.
b) celá se rozzáří.
c) vůbec to nezaznamená.
2. Když ke své smůle zakopneš se sklenicí plnou sladké
lepivé limonády a vychrstneš ji právě na ni:
a) zaječí a zmizí.
b) mlčky odejde a za týden ti předá účet z čistírny.
c) skloní se k tobě a začne ti vybírat střepy z předloktí.
3. Když se jí za prudkého lijáku promoklý na kůži zeptáš,
jestli by ses nemohl vetřít pod její obrovské paraple:
a) zamává ti a se slovy „Pa, raple!“ zmizí v hustém dešti.
b) souhlasí, ale pod podmínkou, že deštník poneseš ty.
c) ani jsi to nestihl vyslovit a už tě ukryla.
4. Když se ti podaří dát při fotbalovém zápase vlastňák a tvoje mužstvo kvůli tomu
prohraje:
a) skanduje s ostatními, že jsi neschopný pako.
b) přátelsky tě upozorní, že když se na ni při příštím zápase podíváš, ukáže ti, do které
branky střílet.
c) ze všech sil předstírá, že si ničeho nevšimla.

5. Když tvůj mladší brácha, kterého máš hlídat, vyleze na strom a odmítá slézt dolů:
a) konstatuje, že i ten malej bude jednou pěkný ucho a odejde s přáteli do kina.
b) pokusí se ho nalákat dolů na lízátko, ale po půlhodině přemlouvání to vzdá a slízá si ho
sama.
c) vyšplhá do koruny a bratra v zubech snese dolů.
6. Když při kolovém výletu s partou píchneš:
a) úsečně ti sdělí, že dneska už každý blbec s sebou vozí sadu na lepení, a vzápětí zmizí v
dáli.
b) půjčí ti sadu na lepení, ale nezapomene ti zdůraznit, jak moc se kvůli tobě zdrží.
c) nemajíc sady na lepení, solidárně s tebou vede kolo a usmívá se.
7. Když si na celodenním výletě zapomeneš doma svačinu i peníze:
a) nevychází z úžasu nad tvojí neschopností.
b) ochotně ti poskytne drobky, když budeš výt hlady, dá i suchou housku.
c) přátelsky ti přenechá větší část potravin, které vleče s sebou.

Holčičí stránka, tedy, test jen pro holky:
1. Když si při výletě s partou na místní skaliska vyvrtneš kotník:
a) rozčílí se, že už před cestou říkal, že holky mají zůstat doma.
b) trochu ho překvapí, že pokulháváš.
c) bez váhání tě vezme do náruče a snese dolů do
bezpečí zdravotního střediska.
2. Když ti spadne do dokonale zabahněného rybníka
zlatá náušnice:
a) upozorní tě, že už ti několikrát říkal, že plavat v tomhle
bahně je zdraví i majetku nebezpečné. Pak se vzdálí a
nepřestává kroutit hlavou nad tvou nepoučitelností.
b) chvíli víří větví bahno, potom odejde na čisté
koupaliště.
c) následující dny tráví zoufalým potápěním a marným
hledáním. Od této činnosti upustí teprve tehdy, když zjistí,
že mu mezi prsty začal zdárně růst žabinec.

3. Máš v úmyslu vyrazit si s kámoškama do letního kina a chceš si koupit vstupenku.
U pokladny ale zjistíš, že ti chybí 7,50 Kč. V dohledu je pouze on a:
a) dělá, že tě nezná.
b) vychutnává si ten okamžik, kdy ho budeš muset poprosit o půjčku.
c) sám ti podává svou poslední desetikorunu.

4. Nechala jsi se ostříhat podle poslední módy, jak ti poradila kámoška. Výsledek je
ovšem málo uspokojivý a při pohledu do zrcadla tě mimoděk napadá, že kámoška je
možná skrytý nepřítel. Když tě tvůj vyvolený poprvé uvidí s novým účesem:
a) neudrží se a vyprskne smíchy.
b) vůbec si nevšimne, že vypadáš jinak (!).
c) mile konstatuje, že tobě sedne i styl à la Křemílek.
5. Babičku bolí záda a ty jí, jako ohleduplný a citlivý člověk, pomáháš s plením
okrasného porostu před okny chaloupky. On jde právě kolem a:
a) konstatuje, že bys ses se svou šikovností nechytla ani u zahradnického servisu.
b) zeptá se, jestli jsou to růže.
c) vrhne se k zemi a vyhlásí válku nezdolnému plevelu.
6. Po prudké bouři se výrazně ochladí. Máš
nás sobě jenom tričko a kraťasy a zdatně
klepeš kosu:
a) konstatuje, že jemu je taky zima, a navrhne
dělat pro zahřátí dřepy.
b) půjčí ti svoji mikinu a ještě se snaží rozdělat
oheň.
c) mlčky na tebe mžourá a choulí se do
vlněného roláku.
7. Náhoda je blbec. Zakopneš na rovině a
rozplácneš se před ním jak dlouhá tak
široká:
a) když se dlouho nezvedáš, přece jenom ti
podá ruku.
b) prohlásí, že s takovou nešikovností by sis
měla okamžitě zařídit životní pojistku.
c) podá ti ruku a poukazuje na zrádnost ploch, které se tváří jako dokonalá rovina.

Řešení:
Kluci
0 bodů za 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a
0,5 bodu za 1c, 2b,3b, 4b, 5b, 6b, 7b
1 bod za 1b, 2c, 3c, 4c, 5c, 6c, 7c
Holky
0 bodů za 1a, 2a,3a, 4a, 5a, 6a, 7b
0,5 bodu za 1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b, 7a
1 bod za 1c, 2c, 3c, 4c, 5c, 6c, 7c
Louže (0 – 1 bod)
Nechytáš se. Smůla, jsi v louži. A proto pozor – když šlápneš do louže, obvykle to klouže.
Tak abys ještě nepřistál/a na zobáku. Zdá se totiž, že na tebe objekt tvého zájmu pohlíží s
jistou dávkou zlomyslnosti. Možná že zrovna tento exemplář opačného pohlaví si nezaslouží
ani špetku tvého zájmu.
Rychle to odtruchli a potom se ještě jednou rozhlédni kolem sebe.
Suchá pevná zem (1,3 – 3,5 bodů)
Stejně dobrý jako špatný, stejně špatný jako dobrý. Někdy to vypadá, že je z tebe celá/ý
pryč, jindy jako by tě skoro neznal/a. Těžko soudit, co se mu/jí honí hlavou.
V každém případě se můžeš pokusit být ještě zajímavější, šikovnější, chytřejší a krásnější.
Rozhodně tím nic nezkazíš.
Hurá do toho, půl je hotovo.
Sedmé nebe (4 – 7 bodů)
Óh, óh! Ach, ta láska nebeská! Vítězíš na celé čáře.
Je to úžasné, báječné, skvělé, neuvěřitelné,
dokonalé, nepopsatelné! Je naprosto jasné, že
nikdo před tebou ještě nic takového nezažil.
Jak si tak poletuješ v tom svém sedmém nebi, dávej
pozor, abys nestlítl/a. Z velké výšky bývají
držkopády nejtvrdší. Pro jistotu si zjisti, kam uložil
prastrýc Egon padák.

Neoficiální průvodce Harry Potterem – Fakta a zajímavosti, které
musíte znát –– kuriozity ze vzniku knihy, z natáčení filmu a další…

1. díl
v Postava Harryho Pottera napadla J.K.Rowlingovou během cesty vlakem
z Manchesteru do Londýna. Protože s sebou neměla pero ani tužku, nemohla
si své nápady poznamenat. Místo toho čtyřhodinovou cestu vlakem strávila
vymýšlením

postavy

Harryho a jeho světa.
Po

celém

světě

se

prodalo více než 250
milionů

výtisků

jejich

knih,

které

byly

přeloženy

do

62

jazyků, včetně latiny a
starořečtiny.
v V příběhu Harry Potter a Kámen mudrců se Harry setkává se zrcadlem
z Erisedu, kouzelným zrcadlem, ve kterém spatřil, že je při něm rodina. Na
nápisu v horní části zrcadla stojí: „Neukážu ti tvou tvář, ale to, co si přeje tvé
srdce.“
v Pro Daniela Radcliffa, Ruperta Grinla a Emmu Watsonovou byl role Harryho,
Rona a Hermiony jejich prvními filmovými rolemi. Protože J.K. Rowlingová
velmi úzce spolupracovala s režisérem, není ve filmu změněn děj knihy ani
nejsou odhaleny informace z dalších knih. Některé scény však musely být
přepracovány kvůli délce filmu. I když například Rik Mayall již natočil své
scény jako duch Protiva, musela být tato část filmu úplně vystřižena.
v Jméno „Voldemort“ bylo převzato z francouzské fráze „vol de mort“, což
znamená „utéci smrti“.

Chceš, aby Tvůj obrázek visel na nástěnce v knihovně?
Není nic jednoduššího!
Namaluj svůj obrázek do rámečku, připiš svoje jméno, příjmení a věk,
a odevzdej obrázek při své příští návštěvě v knihovně.
Téma obrázku na měsíc únor je: - namaluj Valentýnku --- obrázek, který bys
mohla věnovat své tajné lásce, ale také své kamarádce, mamince, babičce…

