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NEJZNÁMĚJŠÍ POSTAVY Z ROMÁNOVÉ SÁGY O HARRY
POTTEROVI
Díl jedenáctý: Draco Malfoy

Draco Malfoy
Draco je kouzelník čisté krve. Ze strany své matky Narcisy je blízkým příbuzným Siria
Blacka. Svou nenávist k mudlům získal od svého otce, Smrtijeda Lucia. Má krátké
blond vlasy, modré oči a ostře řezanou tvář. Nikdy nechodí bez svých dvou
„bodyguardů“ Crabbea a Goylea. Draco je hrdý na své zmijozelské vlastnosti a je
horlivým zastáncem černé magie a Voldemorta. Je proto jasným nepřítelem Harryho.
Draco omylem způsobil, že se Harry stal chytačem famfrpálového týmu Nebelvíru.
Když jeho otec nakoupil drahá létající košťata pro celý tým Zmijozelu, stal se i on
chytačem svého týmu. I když umí na koštěti lítat dobře, nemá takový přirozený talent
jako Harry. Je členem inkvizitorského sboru profesorky Umbridgeové (založené
profesorkou, aby mohla špehovat studenty). Dychtivě se snaží udělat cokoliv, co by
podrylo autoritu Harryho a Brumbála. Neustále útočí i na Rona a Hermionu. Když
v šestém ročníku dostane od Voldemorta zvláštní úkol, nalezne Draco způsob, jak
dostat do školy Smrtijedy. Po neúspěšném pokusu zabít Brumbála však musí ze
školy utéct.

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

KURIOZITY ZE SVĚTA KNIH – 3. DÍL
Nejrychlejší vydání a rozdistribuování knihy
Nakladatelství Ivo Železný spol. s r. o., dokázalo 2. - 3. června 2004 za 23 hodin a 21
minut vydat a na 26 míst v ČR rozdistribuovat knihu Létající jaguár. Při psaní knihy
byl text průběžně odesílán do grafického studia a tiskárny, kde byla tištěna. Do
prvního knihkupectví byla dodána již za 7 hodin a 17 minut od zahájení výroby.

Nejobsáhlejší snář
Oldřich Rajsigl z Havířova sestavil a vydal
snář čítající 6 340 hesel rozvinutých do 27
100 podhesel, která dávají dohromady 40
650 jasnovidných předpovědí. „Snář XXI.
století“ byl vyroben ručně ve 2 exemplářích,
z nichž jeden je vystaven v expozici Muzea
rekordů a kuriozit v Pelhřimově.

Nejtěžší běžně distribuovaná kniha
Nakladatelství Slovart, s.r.o. vydalo sborník
prací Leonarda da Vinciho o rozsahu 696
stran, rozměrech 290 x 440 cm a hmotnosti
8,445 kg. Kniha byla v září 2005 dodána do
běžné distribuční sítě za cenu 4 999,- Kč.

Písařský brk z mramoru
Sochař Jan Řeřicha vybrousil z mramoru Verde Guatemala písařský brk o délce 312
mm, šířce 76 mm a hmotnosti 135,16 g. Funkčnost brku byla předvedena 12. října
2005 v expozici Zlaté české ručičky Muzea rekordů a kuriozit Pelhřimov.

ŽIVOT V ČÍSLECH
aneb
Přemýšleli jste někdy o tom,
co všechno můžete na světě zvládnout?
Díl třetí a čtvrtý: statistika ze života motoristy a lidský tachometr
Z pohledu motoristy
Vozidlo je nenasytný výdobytek civilizace. Berme jen průměrného řidiče, jemuž ročně
na tachometru naskočí kolem 10 000km a za volant usedá 40 let.
v Ujede kolem 400 000 km, přičemž se spálí průměrně 28 000 litrů benzínu.
v Při průměrných českých cenách by člověk mohl jen za palivo utratit skoro
800 000 Kč.
v Sjede asi 20 pneumatik na každém kole, celkem kolem 80 kusů.
v Motory svých vozů prožene na 100 l oleje.
v

Postará se o vypuštění 64 000 kg CO2, kterými přispívá ke globálnímu
oteplování (nyní automobily v průměru vypouštějí 160g CO2 na 1 km).

Náš tachometr
Chůze, běh – jde o činnosti, které nevnímáme, ale když sečteme kilometry, můžeme
se srovnávat s pořádně ojetým automobilem!
v Denně ujdeme v průměru přes 9 000
kroků, což vydá asi na 8 km. Za celý
život tak nachodíme

neuvěřitelných

200 000km (víc než polovinu střední
vzdálenosti Měsíce od Země, což je
384 403 km).
v Prospíme 23 let, tedy více než třetinu
života!
v Pracující v kanceláři nebo třeba řidič z povolání prosedí 40 let, dělník či
prodavač, který si sedne až po práci, 17 let.

O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE
Kohoutek a slepička šli spolu do obory
na jahody. Po chvíli našla slepička
jahodu a dala půlku kohoutkovi. Za
chviličku

našel

jahodu

kohoutek.

Protože byl ale lakomý, dal si celou
jahodu do zobáčku. Nechtěl se se
slepičkou dělit. Jahoda byla ale příliš
veliká, a tak se začal dusit. "Slepičko,
slepičko! Dej mi vodu, nebo se udusím!" Slepička honem utíkala ke studánce. Jen se
jí peříčka čepýřila.
"Studánko, studánko, dej mi vodu. Kohoutek leží v oboře, nožky má nahoře. Bojím
se, bojím, že umře." "Dám Ti vodu, až přineseš od švadleny šátek." Slepička utíkala
za švadlenou Aničkou. Jen se jí peříčka čepýřila.
"Aničko, Aničko, dej mi šátek pro studánku. Studánka mi dá vodu pro kohoutka. Leží
tam v oboře, nožky má nahoře. Bojím se, bojím, že umře." "Dám ti šátek pro
studánku, až mi přineseš botičky od ševce." Slepička utíkala za ševcem Matoušem.
Jen se jí peříčka čepýřila.
"Matouši, Matouši! Dej mi botičky pro švadlenku Aničku. Anička dá šátek pro
studánku. Studánka dá vodu pro mého kohoutka. Leží tam v oboře, nožky má
nahoře. Bojím se, bojím, že umře."
Matoušovi bylo slepičky líto. Dal botičky
Aničce.

Anička

dala

šátek

studánce.

Studánka dala vodu slepičce. Slepička
utíkala do obory, jen se jí peříčka čepýřila.
Dala kohoutkovi napít a tak ho zachránila.
A kohoutek? Ten už od té doby nebyl vůbec
lakomý a se slepičkou se o všechno hezky
dělil.

Malý průvodce světem koček - díl první – Výchova
Abyste dali své kočce tu nejlepší péči, je třeba porozumět jejímu chování a návykům.
V našem malém několikadílném průvodci najdete mnohou užitečných rad pro vaše
spokojené soužití.
„Jsem osobnost“
Kočka je přátelské, ale svéhlavé zvíře. Není jednoduché
ji přimět dělat něco, co nechce. Její výchova proto
nespočívá v donucování a trestání, ale v postupném
přesvědčování. Je lepší začít s výchovou od kotěte, máte
tak větší šanci na úspěch, ale i dospělá kočka si dokáže
osvojit návyky, které od ní budete vyžadovat. Rozhodně
se vyplatí sledovat a respektovat individuální zvyklosti
Vaší kočky.
Několik tipů, co můžete svou kočičku naučit
v Pokud chováte kočku doma, naučte ji na škrabadlo. Kočka má přirozenou
potřebu brousit si drápky a vůbec to nemusí být o Váš nábytek. Škrabadlo
umístěte tam, kde si své drápky brousí nejčastěji.
v Chodí-li kočka ven, zvykněte ji na obojek. Zvolte postupné zvykání a vyberte
kvalitní, flexibilní obojek. Můžete jej navíc opatřit jménem a kontaktem pro
případ, že se Vaše kočička zatoulá.
v V každé kočce je duch šelmy a lov má odjakživa v krvi. Občasné projevy
agresivity však můžete dostat pod kontrolu. Dejte jí dostatek příležitostí ke hře
a vybití energie. Když má chuť lovit, může své drápky zasekávat do hraček
všeho druhu. Během hry můžete jednoduše vysledovat, co v ní agresivní
chování vyvolává, a těmto podnětům se posléze vyhnout.
v Naučte kočku chodit na „toaletu“, praktických plastových vaniček nabízejí
prodejny velkou škálu. Speciální podestýlky napodobují pro kočku přirozené
podmínky pro vykonávání potřeby, snadno si proto tento zvyk osvojí. A jak
začít? Když vidíte, že se kočička chystá „na záchod“ (přikrčí se, má mírně
zvednutí ocas a nepřítomný pohled do dálky), přemístěte ji na toaletu.

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 listopad je: namaluj kočičku (případně i pejska).

Pozvánka na charitativní dílnu
21. a 28. 11. 2008
začátky v 16 hodin v čítárně knihovny

Vyrábíme sluníčka pro nadaci
( Nadace pro transplantaci kostní dřeně)

Rádi vytváříme něco zajímavého. Máme radost ze samotného tvoření a nyní
můžeme prostřednictvím našeho výtvoru zvýšit naději na uzdravení nemocným nejen
s leukémií!

Proč právě Sluníčková sbírka?
Protože sluníčko dokáže udělat úplně každý. Pomoci může i dítě. Vaše sluníčko
bude milou pozorností pro každého, kdo během Sluníčkové sbírky vhodí drobný
příspěvek do kasičky. Je mnohem osobnější než jakékoliv profesionálně vyráběné a
nakoupené věci či informační letáky (které se během sbírky samozřejmě rozdávají při
akci také).
Proč právě tato nadace?
Protože se člověk začne zajímat o tuto problematiku, až se ho to bezprostředně
týká.Jeho, nebo jeho známých či příbuzných. Stojí za tím tedy osobní zájem, ale také
snaha o pomoc všem ostatním (neznámým), kteří naši pomoc take potřebují.
Proč právě já mám pomáhat?
Protože příště to může být moje dítě...

O TÉTO VELKÉ CHARITATIVNÍ AKCI SE MŮŽETE DOČÍST
PODROBNOSTI NA NÁSTĚNCE OBECNÍHO ÚŘADU, NA
WEBOVÉ STRÁNCE KNIHOVNY A NEBO SI ZAŽÁDEJTE O
BLIŽŠÍ INFOMRACE NA ADRESE bemovasarka@email.cz

