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NEJZNÁMĚJŠÍ POSTAVY Z ROMÁNOVÉ SÁGY O HARRY
POTTEROVI
Díl dvanáctý: Teta Petunie
Teta Petunie
Teta Petunie je vysoká, hubená blondýna s abnormálně dlouhým krkem, díky
kterému může zvědavě slídit u sousedů. Nesnáší svou sestru Lily, protože se jí
rodiče věnovali víc a hlavně proto, že byli pyšní na to, že byla kouzelnicí. Když před
svými dveřmi našla Harryho, neochotně souhlasila, že mu poskytne útočiště, i když
nikdy nebyla ráda, že bydlí s kouzelníkem. Se svým manželem Vernonem věřili, že
když budou ignorovat Harryho kouzelnickou stránku osobnosti, postupně se vytratí.
Když Harry o sobě zjistil pravdu, byli zděšeni a každé léto, když se vrací domů ze
školy, je mučí strach, že jejich sousedé uvidí Harryho kouzlit. Jejich syn Dudley je
rozmazlený hrubián, který je po mnoha neblahých zkušenostech nervózní z Harryho
schopností.

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 – 4. DÍL
Největší sbírku historických novin
vlastní RNDr. Miroslav Bouška z Prahy. Mezi její nejvzácnější exempláře patří výtisky
popisující požár Národního divadla, listy československých legionářů z občanské
války v Rusku nebo tiskoviny, které k nám po Únoru 1948 přilétaly přes státní hranici
balónem.
Největší a nejmenší české noviny
6. prosince 1997 distribuovalo vydavatelství Pragoprint v běžném pravidelném
nákladu Mikulášské vydání „Večerníku Praha“, o rozměrech 42x31 cm se 128
stranami a hmotností 380 g. Jeden z dochovaných výtisků můžete vidět v expozici
pelhřimovského Muzea rekordů a kuriozit. Tamtéž naleznete i noviny Expres vydané
14. srpna 1934 s rozměry 6 x 8,5 cm za cenu 30 haléřů tehdejší měny. Stejně velký
Nedělní list ze stejného roku byste pořídili za 50 haléřů.
Kniha v 37 jazycích
Věra Ludíková z Prahy je autorkou básně „Je jaro“,
vydaného nakladatelstvím Chronos v březnu 2002. V
unikátním svazku je tento text otištěn kromě české verze i
v překladech do 36 dalších jazyků : anglicky, francouzsky,
španělsky, japonsky, německy, plattdeutsch, amharsky,
oromsky,
indonésky,

italsky,

čínsky,

vietnamsky,

norsky,

rusky,

staromongolsky,

svahilsky,
mongolsky,

polsky, lužickosrbsky, holandsky, rumunsky, maďarsky,
hindsky, ewe, tádžicky, turecky, rómsky, slovensky,
starořecky, řecky, latinsky, esperantsky, arabsky, paštsky, persky a hebrejsky. Knihu
„Je jaro 1 + 36“ ilustroval Jan Kristofori a graficky upravil Zdeněk Wagner.
Motorovou pilou
dokázal dřevosochař Martin Komárek vyřezat z jednoho kusu dřeva knihu o
rozměrech 120 x 70 x 30 cm „otevřenou“ na stránce znázorňující část Masarykova
náměstí v Pelhřimově.
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ŽIVOT V ČÍSLECH
Aneb Přemýšleli jste někdy o tom,
co všechno můžete na světě zvládnout?
Díl pátý a šestý: lidské bolístky a nemoci, a lidské hříchy
Bolí a bolí!
Bolesti hlavy, nachlazení i vážnější nemoci. Člověk si na své zdraví postěžuje v
průměru 17 277krát za život. Vyplynulo to z rozsáhlého průzkumu britských lékárníků
(výzkum proběhl v roce 2006). Jen za rok tak na sobě člověk najde nějaký zdravotní
problém 221,5krát. I když byl výzkum proveden ve Velké Británii, dá se předpokládat,
že v České republice by byly výsledky podobné.
Deset nejčastějších zdravotních problémů:
1. bolesti zad (80krát ročně, 6240krát za život)
2. boule a odřeniny (60krát ročně, 4680krát za život)
3. bolest hlavy (17krát do roka, 1326krát za život)
4. bolesti střev (15krát ročně, 1170krát za život)
5. křeče (13krát do roka, 1014krát za život)
6. namožené svaly (9krát do roka, 702krát za život)
7. podráždění žaludku (5krát do roka, 390krát za
život)
8. řezné rány (5krát ročně, 390krát za život)
9. puchýře (4krát do roka, 312krát za život)
10. namožený krk (4krát do roka, 312krát za život)

Velké i malé hříchy
v Průměrný kuřák prožene plícemi na 220 000 cigaret, které by složeny za
sebou vytvořily hada dlouhého 17,5 km.
v Kafař vypije 29 000 šálků kávy (asi 4350 litrů tekutiny), které obsahují až 2 kg
kofeinu.
v Více než 5 let se velká část populace dívá na televizi, tedy upřeně do jednoho
místa.
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PRINCEZNA NA HRÁŠKU
Byl jednou jeden princ a ten se chtěl oženit. Za
manželku si chtěl vzít jedině opravdovou princeznu.
projel celičký svět, aby takovou našel, ale na každé
mu něco vadilo. Princezen bylo dost, ale nemohl se
dopátrat, aby to byly opravdové princezny. Vždycky
se objevilo něco, co nebylo docela v pořádku. A tak
se vrátil domů a byl velmi smutný, protože se chtěl už
brzy oženit.
Jednou večer byl hrozný nečas. Blýskalo se a
hřmělo, lilo jako z konve – bylo prostě příšerně. Tu
někdo zaklepal na městskou bránu, a starý král šel
tedy otevřít. Před bránou stála princezna. A můj ty bože! jak v tom dešti a nečase
vypadala! Voda jí kapala z vlasů a ze šatů, tekla jí špičkou do bot a patou zase
vytékala – ale říkala, že je opravdová princezna.
„Inu, to už se dovíme!“ pomyslila si stará královna, ale neříkala nic. Šla do ložnice,
sebrala z postele všechny peřiny a slamníky a položila až na samé její dno hrášek.
Pak vzala dvacet žíněnek, ustlala je na hrášek a na žíněnky ještě dvacet peřin s
prachovým kajčím peřím. V té posteli měla princezna spát.
Ráno se jí ptali, jak se jí spalo.
„Hrozně špatně!“ naříkala. „Skoro jsem za celou noc oka nezavřela. Bůh ví, co to
tam bylo? Ležela jsem na něčem tvrdém, že jsem po celém těle samá modřina. Je to
prostě hrozné!“
Viděli z toho, že je to opravdová princezna, když ucítila dvaceti žíněnkami a
dvaceti prachovými peřinami hrášek: tak jemnou pleť nemůže mít nikdo jiný než
princezna!
Princ si ji vzal za ženu, protože nyní věděl, že dostane opravdovou princeznu. A
hrášek se dostal do muzea, kde ho můžete ještě dnes uvidět, jestli jej nikdo nesebral.
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Malý průvodce světem koček - díl druhý a třetí –
Kočičí život je hra, Komunikace s kočkou
Kočičí život je hra
v My

„páníčkové“ můžeme

kočkám takový

život

jen

závidět.

Jednou

z nejdůležitějších aktivit je pro ně totiž hra. Hrou trénují svou kondici, postřeh,
lovecké metody i rychlý
útěk.
v Zvlášť pro kotě je hra
nezbytnou

průpravou

dovedností,
potřebuje

které
v dospělém

věku.
v Každá

chvilka,

kdy

si

s kočičkou hrajete, navíc
pomáhá

vytvářet

a

upevňovat Vaše přátelství.
v Chuť do hry také vypovídá o dobrém zdraví a pohodovém rozpoložení kočky.
Malý průvodce světem koček - díl třetí – Komunikace
Své kočce rozumíte bez zbytečných slov. Má však své přirozené způsoby, jak
komunikuje s okolím. Mňoukání, předení i prskání, tím vším kočka vyjadřuje své
nálady a názory.
Kočičí jazyk
v Vrnění je obvykle znakem spokojenosti
v Mňoukání vyjadřuje osamělost a zoufalství (může rovněž provázet „námluvy“)
v Broukání a tiché mňoukání představuje kočičí klábosení
v Hlasité kočičí ječení slyšíme, když je kočka stresovaná nebo když se kocour
snaží zastrašit rivala bojujícího o stejnou partnerku
v Vrčení je zvuk vydávaný před útokem
v Po sobě následující vrčení může přejít v bručení
v Prskání značí varování
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Řeč těla
v Má-li kočka uši vpřed, znamená to, že je přátelsky naladěná a projevuje
zájem.
v Uši stažené dolů po stranách hlavy vyjadřují strach.
v Vypnutá nebo stažená záda signalizují strach.
v Pokud je kočka neklidná, otevře tlamu a naježí vousy.
v Když kočka loví, sklopí uši směrem dozadu.
v Odfrknutí je znamení podrážděnosti nebo strachu.
v Kočky mají zvyk třít se o svého pána nebo o sebe navzájem, což je milý signál
zalíbení.
v Zívání představuje sebedůvěru a spokojenost
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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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