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NEJZNÁMĚJŠÍ POSTAVY Z ROMÁNOVÉ SÁGY O HARRY 
POTTEROVI 

Díl devátý: Rubeus Hagrid 
 

Rubeus Hagrid 
Obrovitý Hagrid je napůl kouzelník a napůl obr s dlouhými vlasy a velikým hustým 

plnovousem. Navzdory svému divokému vzezření je velmi laskavý. S velkým 

zaujetím vyučuje péči o kouzelné tvory. I když má o kouzelných tvorech široké 

vědomosti, přitahují jej spíše ti nebezpeční, jako jsou hipogryfové a Třaskaví 

skvorejši (jeho vlastní experimentální kříženci mantikor a ohnivých krabů). 

Nejnebezpečnějším tvorem, s kterým se setkal, byl však jeho nevlastní bratr Dráp; 

„nedorostlý“, sotva pětimetrový obr. Většina kouzelníků považuje obry za barbarské a 

obludné a byli by raději, kdyby zůstali daleko ve svých horských skrýších. Hagrid je 

však mezi studenty kouzelnictví velmi oblíbený, přátelí se zvláště s Harrym, Ronem a 

Hermionou. V Hybridově chýši spolu strávili hodně času  u šálku čaje a lámali si zuby 

na jeho domácích sušenkách. Ve třetím ročníku svých studií byl Hagrid vyloučen ze 

školy za zločin, který nepsáchal. Brumbál mu však vždy důvěřoval. Po útoku 

Voldemorta mu dal za úkol odnést Harryho k Dursleyovým a také jej jmenoval 

školním klíčníkem.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Autor: Ellie Downová. Nakladatelství Fragment 2005. 



ZNÁTE JIRÁSKOVY POVĚSTI? 
 
 1. Slovanská pravlast ležela podle pověsti 
a) V Indii 
b) U Visly 
c) U Amazonky 
 
2. Bájí zmiňovaná kouzelnická škola byla 
a) V Bradavicích 
b) V Macourkově filmu Dívka na koštěti 
c) V sídle Libušina tatínka Kroka na Budči 
 
3. Bivoj dodal na Vyšehrad 
a) Mamuta 
b) Kance 
c) Jen sám sebe 
 
3. Který z tří hrádků v pověstech 
neexistoval? 
a) Libušín 
b) Kazín 
c) Tetín 
 
4. Přemysl pocházel 
a) Ze Stadic, kde oral 
b) Ze Starého Plzence, kde se léčil 
c) Ze Starého města pražského, kde pilně popíjel medovinu 
 
5. Co spíš platí? 
a) Libuši nevěř! 
b) Šárce nevěř! 
c) Ženě věř! 
 
6. Z čeho byl obviněn Horymír? 
a) Uhnal koně 
b) Hlásal z hory mír 
c) Vypálil hornickou osadu Březové Hory 
 
7. Kdo koho nenahradil? 
a) V lucké válce zaskočil Čestmír za Neklana v jeho kukle 
b) V trojské válce zaskočil Patroklos za Achilla v jeho zbroji 
c) V husitských válkách zaskočil Jan Žižka za Prokopa Holého a vyhrál Lipany 
 
8. Publikace Bohuslava Hlinky hledající pravdu o pověstech se jmenuje 
a) Spor o Františka Ringo Čecha 
b) Spor o praotce Čecha 
c) Spor o Lecha Walesu 
 
9. V kterých knihách parafrázuje František Čech české báje? 
a) Z mého života, Ruský týden 
b) Češi a jejich samičky, Češky a jejich samci 
c) Pra pra pra, Dívčí válka 
 
10. České báje vtipně zveršoval 
a) Čech 
b) Mládek 
c) Telička 
 
 
Správné odpovědi: 1b), 2c), 3a), 4a), 5b), 6c), 7c), 8b), 9c), 10b) 



KURIOZITY ZE SVĚTA KNIH – 1. DÍL  
 
Strahovská knihovna 

patří k nejkrásnějším a stylově nejzachovalejším evropským knihovnám. Je součástí 

Strahovského kláštera, jenž náleží k 

nejvýznamnějším památkám České 

republiky, jeho nejstarší část nechal 

postavit král Vladislav II. již v roce 

1140. V knihovně se nachází přes 

130 000 knih, unikátní sbírka 3000 

rukopisů a 2000 prvotisků, teologická 

literatura, atlasy, herbáře, kroniky, 

cestopisy a alchymistické knihy. 

 

Nejmenší českou tištěnou knihou 

je sedmijazyčný Otčenáš o rozměrech 6x6 mm, který mohou vidět návštěvníci 

Památníku národního písemnictví v Praze. 

 

Nejstarším rukopisem 

na našem území je zlomek evangelia sv. Marka ze 6. století s vlastnoručním 

přípisem Karla IV., který jej získal v říjnu 1354. Jedná se o 2 listy pergamenu o 

rozměrech 305 x 255 mm.  

 
Největší knihou 13. století 

a údajně celého středověku  je Liber gigas čili Kniha gigant, sepsaná v první třetině 

13. století v podlažickém klášteře (okres Chrudim). Kniha o rozměrech 49 x 89,3 cm 

obsahuje 309 pergamenových listů a k jejímu zvednutí je zapotřebí 3 osob.  

 

Máchův Máj o rozměrech 35x28 mm  

vydalo nakladatelství Šimon Ryšavý v Brně a jeden z výtisků můžete spatřit v 

expozici pelhřimovského Muzea rekordů a kuriozit. 

 
 



Neoficiální průvodce Harry Potterem – Fakta a zajímavosti, které 

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

5. díl 
 

v Většina záběrů z Bradavic se natáčela v Durhamské katedrále. Záběry 

z hodiny létání se natáčely na hradě Alnwick a exteriéry byly natáčeny 

v Glouchesterské katedrále. Zobí ulice číslo čtyři je filmovaná na Martin´s 

Heron v Bracknellu v Berkshire a jako Gringottova banka posloužila budova 

úřadu vysokého komisaře pro Austrálii v Londýně. Záběry nástupiště devět a 

tři čtvrtě se natáčely na čtvrtém nástupiště nádraží King´s Gross, ale exteriéry 

stanice se natáčely v St Pancras. 

 

 
 

v Latinský nápis na erbu Bradavic znamená „Nikdy nedráždi spícího draka.“ J. 

K. Rowlingová si zřejmě upravila anglickou frázi „Let sleeping dogs live“ (v 

češtině by se dalo použít „Nehas, co tě nepálí“). 

 

v V posledních týdnech před vydáním knihy Harry Potter a Princ dvojí krve bylo 

na stránkách www.tesco.com oznámeno, že kniha byla objednávána každých 

53 sekund. V den vydání se prodalo 400 000 knih. Agentura Bookscan 

oznámila, že se ve Velké Británii během prvních 24 hodin prodalo 2,01 milionu 

knih. Společnost Scholastic ve Spojených státech prodala 6,9 milionů výtisků. 

 

http://www.tesco.com


ŽIVOT V ČÍSLECH 
aneb 

Přemýšleli jste někdy o tom,  
co všechno můžete na světě zvládnout? 

Díl druhý: jak mohou vyrůst vlasy a nehty 
 
Co nám vyroste? 

Kam by naše nehty i vlasy sahaly, kdybychom je nestříhali? A věřte, že měníme i 

kůži. 

v Na každém prstu nám za život naroste 2,5 metru nehtu, na všech pak celkem 

kolem 50 metrů. 

v Jeden vlas by mohl narůst do délky 8,4m. Vzhledem k tomu, že jich člověk má 

na hlavě průměrně 100 000, celkem by po spojení mohly měřit až 9 000 km. 

v Za život se nám z těla odloupne průměrně 330 kg kůže (denně to bývá kolem 

13 gramů). 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Nejdelší nehty na světě           Nejdelší vlasy na světě 



O ZLATÝCH JABLÍČKÁCH 

             pohádka 

       Byl jeden král a měl jabloň, na 

které rostla zlatá jablíčka. Ale jablíčka 

se stále ztrácela a zloděje nemohli 

chytit. I dal král všude rozhlásit, kdo 

chytí zloděje, dostane pytel peněz.  

     V malém domku za městem bydlel otec se třemi syny. Jak to uslyšeli, povídá 

nejstarší: "Já půjdu chytit zloděje." Sebral se a šel ke králi. Cestou potkal chudou 

babičku. "Kampak jdeš, synku?" "Nikam," odsekl. "Proč se ptáte?" "Chtěla jsem ti 

poradit," povídá babička. "Však já si poradím sám," řekl hoch a šel dál. Když přišel ke 

králi, poručil si jídla a pití a večer šel hlídat na zahradu. Chodí, chodí, nikde živé duše 

nevidí. K ránu usedl pod jabloň a usnul. Spal až do rána. Když ráno král počítal 

jablíčka, jedno chybělo. Král se rozhněval a poslal ho domů.  Mladší bratr povídá: "Já 

budu chytřejší." Vydal se na cestu. Potkal také chudou babičku a odbyl ji jako jeho 

starší bratr. Přišel ke králi, dobře se najedl a napil a večer šel hlídat. Hlídal, hlídal, ale 

nikde se nehnul ani lístek. Unavený si sedl ráno pod strom a usnul. Když přišel král a 

přepočítával jablka, jedno chybělo. Král se rozzlobil a hlídače vyhnal.  

     "Snad já zloděje chytím," řekl nejmladší, když oba bratři dopadli tak 

nešťastně. Vydal se do města ke králi. Cestou potkal babičku a pěkně ji pozdravil. 

Babička poděkovala a ptala se ho, kam jde. Mládenec jí všechno pověděl co a jak a 

babička mu poradila. Když přišel ke králi, nechtěl ani jíst, ani pít, jen si poručil, aby 

mu přivezli fůru trní a bodláčí. Celou jabloňku obložil trním až do vršku. Pak usedl na 

silnou větev. Na větvi měl přivázaný hrnec studené vody. Sedl si díval se, nikde nic. 

Když na něho šlo spaní, umyl se studenou vodou. Až k ránu slyší nějaký šum. 

Podívá se a vidí, jak kolem jabloňky lítá drobný ptáček. Ale pro trní nemohl k 

jablíčkům. Mládenec protáhl ruku trním a ptáčka lapil. "Už tě mám, ty zloději," povídá. 

"Teď bych tě mohl zamáčknout, ale že jsi tak malý, pustím tě, ale vícekrát se tu 

neukazuj, bylo by s tebou zle." Rozevřel ruku a ptáček odletěl. Na ruce mu nechal tři 

zlatá pírka.  

     Potom se už jablíčka neztrácela. Mládenec dostal od krále pytel peněz a 

vesele se vrátil domů. 



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 září je: namaluj sám sebe jak jdeš do školy, nebo jak 
sedíš ve škole v lavici… nebo cokoliv, co se týká školy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


