
JINAČOVICKÝ 

      
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

Vydává Obecní knihovna Jinačovice.   5. ročník.  52. číslo 
Toto číslo vyšlo v dubnu 2008. 

 
Pozor! Toto číslo je pohádkové – obsahuje krásnou pohádku o 

knížkách a také vědomostní test o Miloši Macourkovi! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NEJZNÁMĚJŠÍ POSTAVY Z ROMÁNOVÉ SÁGY O HARRY 
POTTEROVI 

Díl čtvrtý: Lord Voldemort 
 

Lord Voldemort 
Tom Rojvol Radle si změnil během studentských let své jméno na Lord Voldemort. 

Chtěl se tak zříci svého otce, který nebyl kouzelník. Jeho jméno mu také nepřipadalo 

dost velkolepé, aby vystihlo jeho odporné ambice. Radle, přímí potomek Salazara 

Zmijozela, ještě na škole otevřel Tajenou komnatu v touze dokončit jeho dílo. 

Voldemort, stejně jako jeho předek, věří v nadvládu čisté krve, i když má po svém 

otci částečně nečistý původ.. Zdálo se, že jeho teror skončil poté, co se neúspěšně 

pokusil zabít malého Harryho. Podle proroctví profesorky Trelawneyové věřil, že 

Harry má moc jej zničit. Podařilo se mu však  zachránil, když se smrtící kouzlo 

obrátilo proti němu, a již za několik lest s pomocí oddaného sluhy Petera Pettigrewa 

znovu nabývá fyzické síly. Je ještě úskočnější a odpornější než dříve. Všichni 

kouzelníci, kromě Harryho a Brumbála, o něm hovoří jako o „Ty-víš-kdo“ nebo „Ten-

jehož-jméno-nesmíme-vyslovit“. Voldemort má potěšení ze strachu, který vyvolává, a 

aby přežil, snaží se zničit každého, kdo mu zkříží cestu.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z knihy: Neoficiální průvodce Harry Potterem, fakta a zajímavosti, které musíte znát.  

Autor: Ellie Downová. Nakladatelství Fragment 2005. 



Neoficiální průvodce Harry Potterem – Fakta a zajímavosti, které 

musíte znát –– kuriozity ze vzniku knihy, z natáčení filmu a další… 

2. díl 
 

v Ačkoliv J. K. Rowlingová trvala na obsazení rolí ve filmech o Harry Potterovi 

britskými herci, vyskytly se vyjímky. Například Brumbála hrál irský herec 

Richard Harris a další Ir, Brendan Gleeson, ztvárnil roli Pošuka Moodyho. 

Američtí herci Rosie O´Donnellová a Robin Williams chtěli tak moc získat 

některou roli, že byli ochotni vzdát se honoráře. Dosud však nedostali žádnou 

nabídku. Film měl původně natáčet režisér Steven Spielberg, který chtěl, aby 

Harryho hrál Joel Lament. Nakonec se však společnost Warner Brother 

rozhodla svěřit režii Chrisu Columbusovi, který režíroval slavný film Sám 

doma.  

 

v Rupert Grint získal roli Rona Weasleyho, když na rozdíl od ostatních, kteří se 

naučili úryvky z knihy, předvedl rap. 

 

v Vymyšlené slovo mudla (v originále „Muggle“) 

bylo 13. března 2003 zařazeno do online 

Oxfordského slovníku angličtiny a nyní je 

můžete najít i v posledním knižním vydání 

Oxfordského slovníku angličtiny. 

 

v Herečce Shirley Henderesonové, která hrála 

roli Moaning Mertle (Ufňukané Uršuly), ducha 

čtrnáctileté dívky zabité baziliškem, bylo 

krátce po dokončení čtvrtého příběhu už 

čtyřicet let.  
 

v V září 2002 byla v jižním Rakousku otevřena škola čarodějnictví a 

kouzelnictví. V šesti semestrech se studenti učili o lektvarech, historii kouzel a 

meditacích, astrologii a věštění. Na závěr získají kouzelnický diplom. 

 



ZNÁTE MACOURKOVY PŘÍBĚHY? 
 

 
1. Co používají Mach a Šebestová?  
a) První mobil. 
b) Kouzelné sluchátko 
c) Internet 
 
2. Česká kouzelná škola je ve filmu 
a) Dívka na koštěti 
b) Harry Potter a kámen mudrců 
c) Obecná školka 
 
3. Šest medvědů s Cibulkou je 
a) Položka jídelního lístku po papalášském honu 
b) Jediná česká sedmice čistých, co nebyli na žádném 
seznamu 
c) Vydařená Macourkova komedie 
 
4. Doplňte zbytek názvu Milošova díla. Pane, vy jste... 
a) Saxána 
b) Vdova 
c) Prase 
 
5. V Konci vodníků v Čechách oddělí Hrzánovi nohu 
a) Motorovou pilou zloduch Kožená tvář 
b) Kosou český zemědělec 
c) Kosou Zdeněk Řehoř 
 
6. Text titulního hitu pro Což takhle dát si špenát napsal 
a) František Ringo Čech 
b) Námořník Pepek 
c) Vegetarián Jan Tříska 
 
7. V Macourkově Rumburakovi hrál titulní roli 
a) Havran Edgara Allana Poea 
b) Havran střežící londýnský Tower 
c) Jiří Lábus 
 
8. Další Macourkova komedie se jmenuje 
a) Zabil jsem Clouseaua, Dreyfusi 
b) Zabil jsem Einsteina, pánové 
c) Einsteinův mozeček 
 
  
 
Správné odpovědi: 
1b), 2a), 3c), 4b), 5c), 6a), 7c), 8b) 
 

 



O KRÁLOVSTVÍ POHÁDKOVÝCH KNÍŽEK 
 

Kanajlo Kateřina 

David přišel ze školy a našel svého brášku na zahradě s pohádkovou knížkou v rukou. 

Protože byl pátek, nemusel hned sednout k domácím úkolům. Odnesl tašku domů, popadl kouzelný 

cylindr a pelášil ven za Nikem.   

“Víš co, Davide? Dnes bychom se mohli vypravit do Království Pohádkových knížek,” navrhl 

Nik.   “To je dobrý nápad,” řekl David.  

Vzal Nika za ruku a upalovali na svůj lesní palouček. 

Nasedli do kouzelnického cylindru pana Valeriána a už 

se začali vznášet. Zahalila je duhová mlha se zlatými 

hvězdičkami a zanedlouho již klobouk klesal. To vám 

bylo zvláštní království! Kluci byli jako u vytržení. Snesli 

se přímo na nádvoří královského paláce. Byl to velký, 

krásný palác postavený celý z pohádkových knížek.  

“Páni!” divil se David. “Tolik knížek pohromadě jsem 

neviděl ani v žádné knihovně.”  

“A to jste viděli teprve jenom náš palác,” ozvalo se za 

brášky. “Už o vás víme, ty jsi David a ty určitě Nik,” 

řekla holčička. “Já se jmenuji Karolína a starám se o 

toto království.” 

“Jak je možné, že o nás ve vašem království víte?” chtě 

vědět Nik. 

“To není nic divného! Království je přece kouzelné a 

navíc - v pohádkách je možné všechno,” odpověděla 

Karolínka.  

“Provedeš nás trochu po tom vašem království?” zeptal se David a nasadil si cylindr na hlavu. Nik si 

dal svou pohádkovou knížku do batůžku a vyrazili společně s Karolínkou na prohlídku dalšího 

kouzelného království. Podél cesty rostly stromy, v jejichž korunách ševelily místo listí listy pohádek. 

Každý strom šeptal jinou pohádku. Město pod kopcem bylo postavené také celé z pohádkových 

knížek.  

“To je krása!” jásali oba hoši.  



“Tak tady bych chtěl strávit dva roky prázdnin, kdyby to bylo možné,” prohlásil David, který tuze rád 

četl.  

“A já bych si prohlédl obrázky ve všech knížkách,” řekl Nik, který ještě neuměl číst.  

“Víte, hoši, ono se vám to lehko řekne,” tlumila jejich nadšení Karolínka. “Jenže naše království má 

jednu velkou starost. Každý domeček je postavený z jedné pohádky a bydlí v něm pohádkové 

postavičky, o kterých ta pohádka je. Ale stala se nám před časem tuze nemilá věc. Do našeho se 

nějakým záhadným způsobem dostal jeden uličník ze světa lidí, a ten nám tady udělal pořádný 

zmatek.”  

“A co provedl?” skočil Karolínce do řeči Nik, 

který byl jako vždycky nedočkavý. 

“Tak poslouchej!” pohlédla na Nika káravým 

pohledem Karolínka. “Ten uličník nám tady 

přeházel skoro všechny pohádky, takže 

Červená Karkulka šla na návštěvu k 

Bystrozrakému místo k babičce, v Perníkové 

chaloupce bydlel hloupý Honza a žádná zlá 

ježibaba. Celé pohádky tak pomotal, že v 

chaloupkách bydlí spolu úplně jiné bytosti a 

tak to přece nemůže zůstat.”  

“To bychom s tím měli něco udělat, to nemůžeme tak nechat,” prohlásil David. “Ještě nám řekni, 

Karolínko, kde toho kluka najdeme!” 

“Vy si, hoši, myslíte, že to bude jednoduché toho uličníka dopadnout, ale nám se to nikomu 

nepodařilo. Když totiž pomotá nějakou pohádku, ukryje se pokaždé v dalším pohádkovém domečku a 

my nikdy nevíme, kterou pohádku zašmodrchá,” skončila své smutné vyprávění princezna Karolínka.  

“Já jsem dostal nápad,” řekl David. “ Uspořádej v královském paláci ples a o nic dál se nestarej!” 

Karolínka souhlasila. Rozběhla se do paláce dát příkaz trubačům, aby rozhlásili po království, že se 

bude konat večer ples. David s Nikem si krátili čas tím, že si prohlíželi město a seznamovali se s 

obyvateli Království Pohádkových knížek. 

Začalo se stmívat a pro kluky nastal ten pravý okamžik. Počkali, až všichni odejdou do paláce, a pak 

začali procházet město od domečku k domečku. Všude bylo ticho, až najednou zaslechli takový 

podivný šustot. Přiblížili se k jednomu domečku, z nějž právě vyběhl nějaký rozcuchaný kluk. Jenže to 

už k němu přiskočil Nik, který rychle strhl Davidovi cylindr z hlavy a začal kouzlit. Vytáhl z něj silné 

lano, které jakoby zázrakem ožilo a samo zavázalo klukovi darebovi ruce za zády. “Tak! A máme tě, 



uličníku! Teď tě odvedeme do paláce a necháme tě navždy zavřít do věže,” zajásal Nik. “Teď už 

nebudeš dětem ničit pohádky.” 

“Ne, jen to ne! Prosím, prosím, pusťte mě! Udělám všechno, co budete chtít! Jenom mě nevoďte do 

paláce,” prosil a škemral ten kluk.  

“Opravdu?” nechtěl tomu věřit David, který byl vždy tak trochu nedůvěřivý. “No, jestli to myslíš 

doopravdy, tak tedy dobrá. Pustíme tě, ale musíš hned dát do pořádku úplně všechny pohádky tak, 

aby v pohádkových domečcích bydlely jen ty pohádkové bytosti, které do těch pohádek patří. A dej se 

do práce! Za chvíli už bude úplná tma.” 

A tak se také stalo: Kluk začal domeček za domečkem přerovnávat stránku za stránkou, obrázek za 

obrázkem. Dalo mu to spoustu práce, milé děti, ale nakonec se mu to podařilo. 

“Víš co, Niku, mě napadla dobrá věc. Aby nám ten uličník třeba neutekl a neprováděl tady zase nějaké 

lotroviny, mohli bychom ho zavřít do nějaké knížky a odnést s sebou do světa lidí.”  

“Á, už mě něco tlačí pod kloboukem,” řekl David, který si vzal cylindr na hlavu z obavy, aby ho 

náhodou Nik neztratil. Jakmile ho sundal, objevila se v něm kniha. David knihu vyndal a v tom 

okamžiku se stalo něco zvláštního: Ten malý vandal, který způsobil takové zmatky v Království 

Pohádkových knížek, se zmenšil a najednou zmizel v té kouzelné knížce z kouzelného cylindru. David 

knihu zavřel, strčil ji pod paži, vzali se s Nikem za ruku a šli do paláce rozloučit se s princeznou 

Karolínkou a se všemi obyvateli Království Pohádkových knížek. Ti se moc radovali a děkovali 

bráškům za pomoc.  

A protože už byla tma, vypravili se kluci na cestu domů. 

Nasedli do svého kouzelnického cylindru, zahalila je 

duhová mlha se zlatými hvězdičkami, cylindr se vznesl a 

za chvilku už byli zpátky ve světě lidí. Tentokrát se ocitli 

rovnou na jejich zahradě, kde stála maminka a právě je 

volala. Nik si nasadil klobouk na hlavu, ale tu se náhle 

zvedl vítr, strhl mu ho z hlavy a unášel ho tmou pryč. 

Kluci se za ním chtěli rozběhnout, ale maminka je hnala domů na večeři. Snad ráno kouzelnický 

cylindr pana Valeriána najdou. Ze všeho zbyla jen pohádková knížka, kterou si s sebou přivezli z 

posledního kouzelného království. A tu, milé děti, máte právě před sebou... 

 

Obrázky i pohádky  byly přejaty ze stránky: http://citarny.web2u.cz, fotografie 

knih je ze stránky www.albatros.cz 

http://citarny.web2u.cz
http://www.albatros.cz


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 duben je: - namaluj svou nejoblíbenější pohádku nebo 
nejoblíbenější pohádkovou postavičku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


