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Pozor! Toto číslo ti přinese obsáhlý návod, jak si můžeš
vytvořit zvířátka z rourek od toaletních papírů.
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NEJZNÁMĚJŠÍ POSTAVY Z ROMÁNOVÉ SÁGY O HARRY
POTTEROVI
Díl desátý: Albus Brumbál
Albus Percival Wulfric Brian Brumbál
Profesor Brumbál má dlouhý stříbřitý plnovous, jasně modré oči a na levém koleni
jizvy ve tvaru plánu londýnského metra. V době, kdy školu navštěvoval Tom Raddle,
vyučoval v Nebelvíru přeměňování. Nyní je ředitelem celé školy. Žije v jedné z věží
za dveřmi vedoucími do jeho kruhové pracovny. Do jeho kanceláře se vchází přes
pohyblivé schodiště a skrz zeď za ohavným chrličem. Přístup je chráněný heslem,
které

je

vždy

názvem

nějaké

sladkosti. Má rád koulení s deseti
kuželkami a komorní hudbu. Rád
také

mlsá

muglovskou
k dostání

citronovou
sladkost,

zmrzlinu,
která

v kouzelnickém

je

světě.

„Citronová zmrzlina“ byla také jednu
dobu heslem pro vstup do jeho
kanceláře. Je uznáván jako jeden
z největších kouzelníků všech dob.
Mezi jinými i pro svá průkopnická
díla,

na

kterých

pracoval

s Nicolasem Flanelem. Je jediným
kouzelníkem, kterého se Valdemort
bojí. Byl to on, kdo osiřelého Harryho
svěřil jeho tetě, a od chvíle, kdy
uslyšel

proroctví

profesorky

Trelawneyové, na něj dohlížel.

Z knihy: Neoficiální průvodce Harry Potterem, fakta a zajímavosti, které musíte znát.
Autor: Ellie Downová. Nakladatelství Fragment 2005.
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KURIOZITY ZE SVĚTA KNIH – 2. DÍL
Největší perníkovou knihu
o rozměrech 218x200 cm a hmotnosti 254 kg sestavil za 4 hodiny sedmičlenný tým
pardubických perníkářů pod vedením Aleny Zachové. Byla složena z desek 54x50
cm o hmotnosti 9 kg, spojených 60 kg mandlovky a dozdobených 50 kg cukrové
polevy. 10. června 2000 byla v rámci festivalu Pelhřimov - město rekordů uspořádána
autogramiáda, při které se spisovatelé a ilustrátoři podepisovali marcipánem přímo
na titulní stranu knihy. Nakonec jí i s podpisy snědli návštěvníci festivalu. O 3 roky
později upekli šikovní borci z perníku titulní stranu prvního vydání České knihy
rekordů.
Sbírka knižních miniatur
Josef Bednář z Tábora nashromáždil 500 minisvazků, z nichž každý má velikost max.
60 cm2. Nejmenší z nich je holandské vydání Otčenáše o rozměrech desek 5x5 mm
a stránek 3,5x3,5 mm. Celá sbírka váží 4665 g a v knihovně zabírá šíři 523 cm.

Nejmenší bibli
o rozměrech 5x7 mm předvedl v květnu 1997 Gejza Gabčo v pelhřimovském Muzeu
rekordů a kuriozit. Byla nalezena ve Stříbře na půdě domu, ve kterém za II. světové
války sídlilo gestapo, je psaná švabachem a pochází z roku 1857.

Nejrychlejší napsání knihy
Josef Formánek napsal za 11 hodin a 19 minut knihu
Létající jaguár o rozsahu 79 stran textu formátu A6 (31
645

znaků).

Psaní

bylo zahájeno

vylosováním 3

náhodných, autorovi do té doby neznámých témat, která
zakomponoval do děje knihy. Výkonu bylo dosaženo 2. 3. června 2004 v Paláci knih Luxor v Praze.
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VÝROBA ZVÍŘÁTEK
Z ROUREK OD TOALETNÍHO PAPÍRU
Co budete potřebovat:
v rourky od toaletního papíru
v barevné papíry
v nůžky
v lepidlo
v černou fixu na domalování detailů

Pro jak staré děti:
v pro úplně nejmenší děti, které to s pomocí maminky hravě zvládnou

Pracovní postup:
Výroba zvířátek je velice jednoduchá. Nejdůležitější je důkladně si rozmyslet,
co chcete tvořit, a pak už to jde samo.
Rourku od toaletního papíru polepíme po celém obvodě barevným papírem,
který tvoří základ celého tělíčka. A pak už jen přilepujeme detaily - ouška,
nožičky, tlapky, čumáčky, očička.

Detaily očiček můžeme dokreslit černou

fixou.
Zvířátka slouží jako pěkná dekorace dětského pokojíčku.
Pokud doděláte zespodu rourky dno, může zvířátko sloužit i jako stojánek na
tužky

či

úkryt

pro bonbónky.
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Pro pokročilejší děti či šikovnějí maminky nabízíme ještě jednu variantu.
Můžete si vyrobit lva či kočičku.
Rourka se opět polepí kolem dokola papírem. Pak se přidělají nožičky, přední i
zadní. Ty vystřihnete z tvrdého papíru, ve tvaru písmene U.
Tvrdý papír z obou stran polepíme barevným papírem - stejným, jako je polepené
tělíčko.
Nožičky pak dolepíme dopředu i dozadu rourky – podívejte se pro lepší pochopení
na obrázky.

Kočičce doděláme obličejíček – namalujeme nebo nalepíme černý čumáček,
nalepíme černo-zelená očička, domalujeme fousky, přilepíme také ocásek.
Lev dostane zlatou (či hnědou, rezavou, oranžovou) hřívu, domalujeme či
dolepíme očička, čumáček, fousky, nalepíme ocásek, a na jeho konec nalepíme
střapeček stejný barvy, jako má hříva.

Tipy a pracovní postupy při výrobě podobných výrobků (například komára či
vřeštícího ptáka), najdete v knize: Z dílny zručných mistrů : nové nápady Médi
Kutila (sestavila a přepracovala Sabine Cuno), kterou najdete u nás v knihovně.
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INSPIRACE NA ZVÍŘÁTKA:
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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 říjen je: namaluj jak si čteš knihu, nebo jak jsi
v knihovně.
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