
KNIHOVNICKÝ 
OBČASNÍK,  
září 2013,              
č. 12 

 
Osmá populárně-naučná stezka, druhá 

motorizovaná, 22. 9. 2013 
 
 
 

Pozvánka na akci 
Vážení rodiče, milé děti a příznivci příjemně strávených víkendů,  

rádi bychom vás pozvali na již osmou naučnou stezku, druhou motorizovanou, 

která se bude konat v neděli 22. září 2013. 
Sraz ve vlastních vozech před knihovnou, odjezd v 9.30 hodin, návrat domů v cca 14 

hod. 

S sebou: kvalitní boty, oblečení podle počasí, svačinky, pití, peníze na případný 

nákup občerstvení v hospůdce. 

Na programu je brodění přes říčky v Kutinách, v případě vyšší vody je v záloze 

alternativní program (hrad Dolní Loučky nebo rozhledny v Tišnově). 

Ať vyjde kterákoli varianta, nemělo by se pěšky jít více než 6 km, a v obou případech 

je při cestě hospůdka s občerstvením. Autem se pojede asi 25 km.  Cesta není 

vhodná pro kočárky. 

Účast na stezce je ZDARMA. V případě velké nepřízně počasí se akce nekoná. 

Těšíme se na vás, Šárka Ondrušková, Břetislav Bém 

 



Upomínky 
Vážení čtenáři, poslední dobou dochází v knihovně k nešvaru pozdního vracení knih, 

a posléze i stížností na to, že po Vás knihovník chce poplatky z prodlení, tzv. 

upomínky.   

Výpůjční lhůta každé knihy je 1 měsíc. Při každém vypůjčení dostáváte do rukou 

potvrzení o výpůjčce, kde máte i termín, kdy máte knihu vrátit. Pokud nestihnete 

knihu za měsíc přečíst, můžete s ní přijít a nechat si ji prodloužit o další měsíc. Toto 

se ale většinou neděje – spíš máme zkušenosti, že čtenáři si knihu nechají doma 

delší dobu, ne proto, že ji čtou, ale protože jim nevychází čas jít do knihovny, nebo 

v pátek nemohou, nechce se jim a podobně.  Tohle ale už nemůžeme akceptovat a 

omlouvat, knihu může vrátit kdokoliv z rodiny. 

Pokud nedostáváte upomínky, je to dané tím, že jste při registraci neuvedli Váš e-

mail.  

Hlídat si včasné vrácení knihy je ale vaší povinností, ne naší. Berte tedy na vědomí 

výpůjční lhůtu 1 měsíc a upomínky, které naskakují za každou nevrácenou knihu 

 

Citace z Knihovní řád, čl. 13: 

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu 

1. Poplatek z prodlení 

a) pokud čtenář nevrátí vypůjčené knihovní jednotky ve stanovené lhůtě, zaplatí 

knihovně poplatky z prodlení. Účtují se bez písemného upomínání. 

b) povinnost platit poplatky z prodlení nastává 14 dní po uplynutí výpůjční lhůty 

dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty.  

c) výše poplatků z prodlení viz příloha 

d) poplatky z prodlení lze prominout, jestliže zpoždění bylo prokazatelně způsobeno 

závažnými překážkami. 

 
Citace Knihovního řádu, příloha 1: 

Poplatky z prodlení vybírají se bez písemné upomínky: 

Knihy a časopisy 5,- Kč (po 2 týdnech po překročení měsíční výpůjční lhůty) 

Upomínky:  

1. upomínka.................... 10,- Kč 

2. upomínka.................... 20,- Kč 



3. upomínka.................... 40,- Kč 

Upomínací dopis............. 80,- Kč 

Bez zaplacení pohledávek vůči knihovně (tj. upomínek) Vám nebudeme moci nadále 

knihy půjčovat.  

      Děkujeme za pochopení, Vaši knihovníci 

 

 

 

 

DENÍK MALÉHO POSEROUTKY 
 

Vážení čtenáři, milé děti, 

 

ráda bych Vás upozornila na sérii knih autora Jeffa Kinneyho s názvem „Deník 

malého poseroutky“. 

 

Knihovna v Jinačovicích má k dispozici šest dílů, a sice: 

Deník malého poseroutky 1: Zápisky Grega Heffleyho (červená) 
Deník malého poseroutky 2: Rodrick je king (tmavě modrá) 
Deník malého poseroutky 3:  Poslední kapka (zelená) 

Deník malého poseroutky 4: Psí život (žlutá) 
Deník malého poseroutky 5: Ošklivá pravda (fialová) 
Deník malého poseroutky 6: Ponorková nemoc (světle modrá) 

 

Tyto knihy se objevují v žebříčcích dvaceti nejčtenějších knih pro děti. 

Knihy byly několikrát oceněny prvním místem v anketě „SUK – ČTEME VŠICHNI“ 

v kategorii „Cena dětí“.  

 

Deník malého poseroutky 

První díl vyšel v USA v roce 2007, do roku 2013 vyšlo sedm dílů a na konec roku se 

připravuje osmý díl. Série je psána formou deníků hlavního hrdiny Grega Heffleyho, 

který se svěřuje do svého deníku o svých problémech ve škole, v rodině. Jeho matka 

se jmenuje Susan a otec Frank, také prožívá dobrodružství se svým kamarádem 



Rowleyem Jeffersonem. Greg má také dva bratry: staršího Rodricka a mladšího 

Mannyho, kteří ho neustále otravují a šidí. Greg nemá rád Mannyho protože když byl 

on v jeho věku, měl mnohem méně práv. Tento deník mu koupila máma, ale on ji 

říkal že nechce takový na kterým je napsaný deník. 

 

Jeffrey „Jeff“ Kinney 

 (* 19. února 1971) je vývojář a designer online her a spisovatel. Jeho série knih 

Deník malého poseroutky se umístila na žebříčku New York Times.  

Časopis Time ho v roce 2009 zařadil mezi stovku nejvlivnějších lidí na světě. Jeff 

Kinney, autor a ilustrátor v jedné osobě, vytvořil hrdinu, který sice vypadá trochu 

neobvykle, ale na druhou stranu je to vlastně úplně normální puberťák.  

Kniha je světovým bestsellerem.  

 
Anotace: 

„… když je vám tak jedenáct, může to být fakt opruz. 

A nikdo to neví líp než Greg Heffley, protože se 

najednou ocitl na víceletém gymplu, kde malí 

poseroutkové, jako je on, naráží každý den na 

chodbách do kluků, kteří jsou větší, silnější a holit by 

se mohli dvakrát denně. Deník malého poseroutky 

není jen tak obyčejný deníček. Greg tenhle sešit 

dostal od mámy. A to přesto, že deníky jsou přece 

jenom pro holky! Takže si nemyslete, že to bude 

nějaké „milý deníčku“ tohle a „milý deníčku“ támhleto. 

Navíc tohle vlastně není deník, to jsou ZÁPISKY. 

Greg si prostě zapisuje a čmárá obrázky ke všemu, 

co se kolem něj děje. Píše o svém otravném starším 

bráchovi, o potrhlém kamarádu Rowleym, o 

každodenním boji o přežití ve škole, o jednom fakt 

děsivém domě hrůzy, o kreslení komiksů pro školní 

časopis a taky o Sejru…“  

------------------- 

 

 



Kinney, Jeff: Deník malého poseroutky 1: Zápisky Grega 
Heffleyho 

Jedenáctiletý Greg Heffley si zapisuje své zážitky a pocity a kreslí 

obrázky ke všemu, co se kolem něj děje. Píše o svém otravném 

starším bráchovi, o potrhlém kamarádu Rowleym, o každodenním 

boji o přežití ve škole, o jednom fakt děsivém domě hrůzy i o 

kreslení komiksů pro školní časopis... 

 

 

Kinney, Jeff: Deník malého poseroutky 2: Rodrick je king 

Léto skončilo a Greg je vlastně docela rád. A ani se ho neptejte, co 

dělal o prázdninách, protože o tom fakt netouží mluvit... Nejradši by 

zkrátka s novým školním rokem na všechno zapomněl, obzvláště 

na jednu trapnou událost... Nejhorší na tom je, že jeho starší bratr 

Rodrick ví, co se stalo, a Grega stojí obrovské úsilí, aby své 

tajemství udržel pod pokličkou. Ale nakonec to stejně praskne...  

 

Kinney, Jeff: Deník malého poseroutky 3: Poslední kapka 

Gregův otec si stále myslí, že může ze svého syna udělat 

opravdového muže. Proto se horlivě snaží najít pro něj tu 

nejvhodnější „chlapáckou“ činnost. Greg se ale pokaždé ze všeho 

vykroutí. Jenže když mu táta pohrozí vojenskou školou, je Gregovi 

jasné, že teď ho musí napadnout něco opravdu dobrého... 

 

 

Kinney, Jeff: Deník malého poseroutky 4: Psí život 

Jsou letní prázdniny, počasí je skvělé a všechny děti si užívají venku. 

Tak kde vězí Greg Heffley? Je zalezlý doma a za zataženými závěsy 

hraje videohry. A moc si tuhle svoji verzi léta užívá – žádné 

povinnosti, žádná pravidla. Ovšem Gregova máma má jinou 

představu o ideálním létě... plnou venkovních aktivit, které rodinu 

„udržují pohromadě“. Čí představa nakonec zvítězí? Nebo snad 

všechno změní nový přírůstek do Heffleyovic rodiny? 

 



Kinney, Jeff: Deník malého poseroutky 5: Ošklivá pravda 

Greg Heffley se nemůže dočkat, až vyroste. Ale je dospívání 

skutečně taková legrace? Zničehonic se musí vyrovnat se spoustou 

společných holčičích a klučičích večírků, větší odpovědností, a 

dokonce i s nepříjemnými změnami, které se „stárnutím“ souvisejí… 

a to všechno bez svého nejlepšího kamaráda Rowleyho. Zvládne to 

Greg sám? Nebo bude muset čelit ošklivé pravdě? 

 

 

Kinney, Jeff: Deník malého poseroutky 6: Ponorková nemoc 

Greg Heffley má fakt problém. Školní majetek byl poškozen a on je 

hlavním podezřelým. Ale nejšílenější na tom je, že je nevinný. 

Nebo alespoň skoro. Dopadení se blíží, ale pak znenadání udeří 

sněhová bouře a celá rodina Heffleyů je uvězněna v domě. Greg 

ví, že hned jak sníh roztaje, bude muset čelit nepříjemnostem. 

Může ale být horší trest, než uvíznout na celé svátky bez cesty ven 

se svou rodinou?  

 
Zdroj obrázků: wikipedie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A na závěr pro vás mám nějaké optické  
 

iluze a triky.  
 

Přeji hodně zábavy! 
 
 



Optické klamy 
 
Optický klam, jinak nazývaný také 
optická iluze, je nesprávné nebo 
matoucí vnímání reality.  
 
Oko snímá nějaký obrázek, ale mozek 
ho interpretuje jinak, než jak je opravdu 
zobrazen.  
 
Člověk pak například na obrázku vidí 
něco, co na něm vůbec není. 
 
Většina optických klamů je postavena 
na matení mozku barvou (Hermannova 
mřížka) nebo tvarem.  
 
Velkou skupinu klamů tvoří 
dvousmyslné obrázky, které při 
zaměření na různé prvky lze vnímat 
více způsoby.  
 
Jiné klamy jsou založeny na špatném 
zobrazení nebo chybném vnímání 
perspektivy.         zdroj: Wikipedie 



POJMENUJ BARVY  
 
bílá     žlutá 
 
červená  modrá 
 
růžová   zelená 
 
hnědá    černá 

 
 



Černé a bílé tečky 
 
 

 
 

Kolik je na obrázku bílých a kolik černých bodů ve spojnicích šedých čar? 

Vylepšení hermannovy mřížky, kterou v roce 1994 přepracovala optička Elke 

Lingelbachová. Její iluzi jiskřících bodů dodnes uspokojivě nevysvětlili ani sami vědci. 

Ale můžete se o to pokusit sami. Zkuste spočítat, kolik na obrázku vidíte šedivých 

teček. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: http://opticke-klamy.yin.cz/2/cerne-a-bile-tecky/ (4. 9. 2013) 

http://opticke-klamy.yin.cz/2/cerne-a-bile-tecky/


Nekulaté kruhy 

 

Jsou na tomto obrázku kruhy nebo jakési šišoidy se zploštělými stranami? 

Optický klam rozbíjí tvar kruhů a vytváří dojem jejich nekulatého tvaru 

 
 
 
 
 
 
Zdroj: http://opticke-klamy.yin.cz/2/nekulate-kruhy/ (4. 9. 2013) 
 

http://opticke-klamy.yin.cz/2/nekulate-kruhy/


Dvě čáry 

 

 

 

Která z těchto dvou čar je delší? 

Čára umístěná na obrázku napravo, se zdá být delší, než čára vlevo. Je tomu 

skutečně tak? 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  http://opticke-klamy.yin.cz/3/dve-cary/ (4. 9. 2013) 

http://opticke-klamy.yin.cz/3/dve-cary/


Pohybující se kruhy 

 

Soustřeďte svůj zrak na černou tečku uprostřed obrázku, přibližujte a oddalujte zrak. 

Bude mít dojem, že se kruhy okolo pohybují. 

 

Zdroj: http://opticke-klamy.yin.cz/1/pohybujici-se-kruhy/ (4.9.2013) 

 
 
 
 
 
 

http://opticke-klamy.yin.cz/1/pohybujici-se-kruhy/


Strom a dvě tváře 
 

 

Na první pohled vidíte na obrázku dvě tváře obrácené obličeji k sobě a mezi nimi 

stojící strom. Při bližším pohledu však můžete na tomto obrázku nalézt mnohem více 

tváří i celých lidských postav.   

Zdroj: http://opticke-klamy.yin.cz/2/strom-a-dve-tvare/  

http://opticke-klamy.yin.cz/2/strom-a-dve-tvare/


Lebka 

 
 

Lebka – soustřeďte se na křížek 15 vteřin a potom se podívejte na nějakou rovnou 
plochu (nejlépe na zeď). 

Potom několikrát zamrkejte. 
 

Zdroj: http://flamendr.cz/obrazky/opticke_klamy/16.jpg 

http://flamendr.cz/obrazky/opticke_klamy/16.jpg


Dívka nebo bába? 
 

 
 

 
Mladá dívka zezadu, nebo stará paní z profilu? 

 
Zdroj: http://flamendr.cz/obrazky/opticke_klamy/divka_X_baba_z_profilu.jpg 

 

http://flamendr.cz/obrazky/opticke_klamy/divka_X_baba_z_profilu.jpg


A přece se… netočí!!! 
 

 

 
 
 

zdroje:  http://flamendr.cz/obrazky/opticke_klamy/kolecka_se_netoci.bmp 

http://flamendr.cz/obrazky/opticke_klamy/kolecka_se_netoci.bmp

