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Vychází zdarma                                                                                   Prosinec 2018

Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou první číslo občasníku, kte-

rý pro Vás připravili čtenáři Městské knihovny Humpolec             
v oddělení pro děti a členky Čtenářského klubu při Středis-
ku volného času v Humpolci. 

Cílem publikace je upozornit na zajímavosti nejen z ob-
lasti dětské literatury. O čem se tedy můžete dočíst?  

Mareček Roll (10 let) se zaměřil na historii a píše o 
„Dělostřelecké tvrzi Hanička“. Adélka Krejcarová (11 let) 
představuje knížky z oblíbené edice nakladatelství Frag-
ment „Příběhy se šťastným koncem“. S Aničkou Koub-
kovou (12 let) si můžete vyzkoušet Čtenářský test. Navíc 
Anička přidala i několik svých básní. Stejně tak jako její 
sestra Markétka (10 let). Markétka, kromě veršů, pro vás 
připravila článek o blížících se Vánocích. 

Během listování stránkami si nezapoměňte vyluštit kří-
žovku, kterou vymyslela Kačenka Šimová (10 let). Kačen-
ka Susedíková (11 let) položila několik zvídavých otázek 
vedoucí knihovny Ludmile Trnkové a ředitelce Střediska 
volného času Miroslavě Lisé. 

Na logu Knižního expresu pilně pracovala Terezka Ště-
pánková (12 let). Snímky, které zdobí první stránku, vyfoti-
la Amálka Válová (8 let). Ta také obrázkem z knížky „Pipi 
Dlouhá punčocha“ připomněla tvorbu úspěšné švédské  
autorky knih pro děti Astrid Lindgren. Terezka Hernová 
(11 let) se zaměřila na seznam přečtené četby, kterou vám 
doporučuje náš Čtenářský klub SVČ. 

Poděkování patří paní učitelce Topičové a všem dětem 
z přípravné třídy ZŠ Hálkova za krásné obrázky, které prv-
ní číslo Knižního expresu vyzdobily.  

Za celý redakční tým přeji ničím nerušené čtení občas-
níku a krásné Vánoce a šťastný rok 2019.

Za knihovnu a Čtenářský klub SVČ
Zdeňka Komrsová

Úvodník

Věděli jste?

Pohled na listopadový Humpolec a knihovnu. Autorka sním-
ků Amálka Válová.

Městská knihovna Humpolec, tehdy ještě jako Veřejná 
knihovna a čítárna Komenského, začala půjčovat knížky od 
7. května 1921. 

Půjčovalo se jednou týdně. Prvním knihovníkem byl uči-
tel Vincenc Kameš. Později v knihovně pracovala učitelka, 
politička a redaktorka Jiřina Zábranová.                                

- kom - 
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Předvánoční rozhovor
OTÁZKY PRO VEDOUCÍ KNIHOVNY LUDMILU TRNKOVOU

Čtete o Vánocích?
Ano. Ráda si přečtu knížku, kterou mi pod stromeček nadělí Ježíšek.

Darujete letos k Vánocům knížku? 
Určitě, protože knížky patří k tradičním rodinným dárečkům.

Máte nějaké oblíbené vánoční knížky?
K Vánocům patří pohádky. Samozřejmě, že je se svými blízkými sledujeme v televizi, ale nejmladší rodinní 

příšlušníci si rádi nechávají pohádky předčítat. A věřte, že se k posluchačům připojí i dospělí. A takové čtení pro 
všechny dokáže vytvořit nezapomenutelnou atmosféru, která k vánočním dnům rozhodně patří.

Co byste popřála k Vánocům čtenářům a návštěvníkům knihovny?
K Vánocům dárečky, které udělají radost - a sem určitě patří i pěkná knížka. A také všem přeji dny plné 

sváteční pohody, kde nebude chybět setkání s nejbližšími lidmi.  Blíží se konec roku a vstup do roku 2019. V této 
souvislosti bych chtěla popřát všem čtenářům knihovny i jejím návštěvníkům hodně zdraví, štěstí a spoustu pře-
čtených knih.

OTÁZKY PRO ŘEDITELKU SVČ MIROSLAVU LISOU
Čtete o Vánocích?

Ano čtu a moc ráda. Už se těším, mám v knihovně nějaké připravené knížky, které si chci přečíst.

Darujete letos k Vánocům knížku?
Ano, knížky daruji každé Vánoce, pečlivě si během roku zapisuji u svých blízkých, co je zajímá a co by rádi 

našli pod stromečkem. Pak jdu a u svého knihkupce si knížky buď vyberu nebo objednám. Ráda tam nakupuji, 
protože tam mi s ledasčím poradí a pomohou.

Máte nějaké oblíbené vánoční knížky?
Nemám vysloveně vánoční knížky, ale mám některé, ke kterým se během několika let vracím. Ale spíše mě 

baví hledat nové autory a nové knížky. 

Co byste popřála k Vánocům dětem a ostatním účastníkům, kteří navštěvují kroužky a kurzy, které SVČ pořádá?
Chtěla bych popřát všem dětem radost z toho, že Vánoce zase nastaly, že je tady období, kdy je čeká něco 

krásného a zajímavého, kdy mají pro sebe čas a mohou dělat spoustu věcí, které je baví úplně nejvíc. Ať jsou 
s lidmi, které mají rády a kteří mají rádi je a ať si to společně o Vánocích užijí. Ať mohou snít o všem, co chtějí, 
aby je potkalo.

Těm dospělým přeji, ať se vrátí do svých dětských snů a začnou si je plnit. K tomu všemu hodně zdraví a klidu 
a elánu do života.

DĚKUJEME ZA ROZHOVOR!
Otázky připravila: Kateřina Susedíková

Knihovna podle Natálky (6 let) - žákyňky z přípravné třídy ZŠ Hálkova. 
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Luštění s Katkou

Dělostřelecká tvrz Hanička

1, Domácí zvíře s dlouhým ocasem?
2, Ten kdo fotí je...?
3, Město, ve kterém vznikl tento občasník?
4, Rostlinám s květy se říká...?
5, Jak se říká věci, kterou založíme knihu při čtení?
6, Obrovská vyhynulá zvířata?
7, Kdo půjčuje knihy v knihovně? 
8, Jak se řekne anglicky knihovna?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ahoj,  možná už jste někdy slyšeli o dělostřelecké tvrzi Hanička. Dnes se ale podíváme do 35 roku minulého století. 
V té době byl prezident Edvard Beneš. Československo*se začalo obávat nacistického Německa, proto začalo stavět 
opevnění, abyste si nemysleli, že začalo budovat hradby. 

Budovali systém bunkrů, které vypadaly asi takhle ( viz obr.) .................................nebo takhle. 

My se budeme bavit o dělostřelecké tvrzi Hanička.
Taková dělostřelecká tvrz měla vždy: 2 pěchotní sruby; 1 vchodový objekt a otočnou dělovou věž. Většinou má i 

minometnou věž, dělostřelecký srub. Já osobně znám jen jeden případ tvrze, která poslední dva sruby nemá a to je tvrz 
Bouda. Tak tedy zpátky k Haničce. 
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Mám tady pár základních informací.
Kde leží: asi 6 km od Rokytnice v Orlických Horách.
Osádka: 426 mužů
Objekty: 
pěchotní sruby:R-S 76 Lom,R-S 77 Pozorovatelna,R-S 80 U potůčku
dělostřelecká věž R-S 78 Na pasece,
dělostřelecký srub R-S 79 Na mýtině,
vchodový objekt R-S 79a U silnice,

Stavba tvrze
Výběrové řízení vyhrála firma Bedřicha Hlavy. Pevnost měla být postavena za dva roky. Původně bylo zadáno 5 ob-

jektů. Šestý - dělostřelecký byl na rýsovacím prkně. Na stavbě pracovalo 18 úředníků a 584 dělníků. Ty se tedy museli 
otáčet, když stavba začala 28. 8. 1937, Mnichov** byl 29. 9. 1938 a do té doby bylo všechno kvalitně vybetonováno.

Plánované vybavení tvrze
Kdyby byla tvrz plně vyzbrojena, měla by k dispozici:1 otočnou dělostřeleckou věž, ve které byly namontovány dvě 

rychlopalné pevnostní houfnice ráže 100 mm, které byly schopny vypálit 15 až 20 ran za minutu a s dostřelem 10 km3 
takovéto houfnice měly, být i v dělostřeleckém srubu. V pěchotních srubech byly dva protitankové kanony a dvě dvoj-
čata těžkých kulometů. To jsou jenom hlavní zbraně, v každém zvonu určenému k pozorování srubu byl jeden kulomet, 
takže kdyby byla ta tvrz plně vyzbrojena a došlo tady k bitvě, to by byl rachot.

Co s tvrzí dělali nacisté
Nacisté nejdřív z tvrze vytrhali všechny zvony*** a ty roztavili, bunkry byly používány na testování různých raket 

nebo cvičení budoucích dělostřelců. Důkazem toho je třeba pěchotní srub Můstek z tvrze Dobrošov, ten úplně rozstříleli.

Smutný osud po druhé světové válce
Po 2. světové válce v 70. letech zde byl vybudován protiatomový kryt, což úplně zničilo tvrz. Betonové zdi v pod-

zemí tvrze byly zesíleny a některé objekty zasypány. Teď se ale plánuje rekonstrukce, při které by tvrz byla vrácena do 
původního stavu.

*Česká republika vznikla v roce 1993.
**Mnichovská dohoda sebrala Československu pohraničí.
***Pancéřový zvon vypadal jako válec s dírou vespod a půlkoulí nahoře.

Zdroje:
Wikipedia a moje hlava
Fotografie: 
http://www.sumava.cz/objekt_az/858-bunkr-ropik-h-42-36-a-160/
https://www.armyweb.cz/clanek/nase-pohranicni-opevneni-z-let-1935-38-tvrz-bouda
http://pevnostdobrosov.cz/wp-content/uploads/2017/11/IMG_4734-1140x380.jpg

To by byl konec mé reportáže a ahoj.
Marek Roll
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Označte si písmena svých odpovědí. Podle převládajícího počtu písmen poznáte, jací jste.

1, Co bys dělal, kdybys měl strávit s rodinou Vánoce v knihovně ?
 a,  Jé super, zažiju Vánoce jako nikdo jiný! A těch knížek! „Bombastický!“
 b,  No, dobrý no, alespoň si stihnu přečíst povinnou četbu!
 c,  To né, tolik knížek, já se snad zblázním!

2, Co bys dělal, kdyby ses probudil jako slavný detektiv Hercule Poirot ?
 a,  „Bomba!“ Vyšetřovat vraždy mě baví!
 b,  No né! Já budu slavný! Co když mě někdo napadne?
 c,  Vyšetřování vražd = nuda.

3, Co bys dělal, kdybys přišel do své milované knihovny a uviděl tam upíry, kteří pijí čaj?
 a,  Já jsem si vždycky přál ochutnat upíří čaj! Snad mi dají ochutnat!
 b,  Pozdravil bych a pomalu se dal na ústup. 
 c,  Utekl bych: „pomoc, upíři!“

4, Co bys dělal, kdyby ti přišel dopis z Bradavic?
 a,  Začal bych skákat po pokoji volat: „Hustý, já chtěl být vždycky čarodějem!“ 
 b,  Konečně změna, ale co když je to omyl?
 c,  Hystericky brečet a volat : „Mamí, já tam sám nechci!“

Anička Koubková

Čtenářský test - jaký jsi?

Knižní recenze

Vyšlo mi převážně ...
a,Ty se ženeš úplně do všeho. Zkus někdy trochu zvolnit.
b,Ty jsi něco mezi a to je dobře
c,Ty se do ničeho moc nehrneš. Zkus se někdy trochu uvolnit. 

PŘÍBĚHY SE ŠŤASTNÝM KONCEM 

ZAPOMENUTÉ JEHŇÁTKO

Tyto knížky mě baví, protože jsou skutečné, jsou krásné a také mě fascinuje to, že 
vyprávějí, co se skutečně stalo. Zmíněné tituly jsou mé oblíbené a právě nyní si jednu 
objednávám – Vyplašený jezevec. Edice „Příběhy se šťastným koncem“ jsou velice čtivé. 
Lehce se u nich zabavíte, ale také se něco dozvíte. Třeba, co dělat, když chcete pomoci 
nějakému zvířátku.

Stručný děj: (vlastně je to na vás jakou knížku si z celé řady zvolíte, ale já budu psát o „Za-
pomenutém jehňátku“). Bylo to o Benovi, který se snažil dávat pozor o hodině, ale jak pršelo, 
tak Ben téměř usnul. Ben si říká: „Musím dávat pozor!“ Ale najednou Ben spí. 

A vtom se paní učitelka ptala na otázku a vyvolala Bena, jenže ten se neprobudil a tak do 
Bena musel kamarád strčit tužkou, aby ho probral. „Bene, odpověz mi na otázku!“ říká paní 
učitelka. „Ajaj,“ říká Ben. Pak přišel do třídy pan ředitel a říká: „Žáci, škola se prozatím ruší, 

protože dojde k záplavám, takže škola bude uzavřena až do odvolání.“ Žáci udělali mexickou vlnu, jak měli radost. O 
tři hodiny později – „Mami, koukni, u pana farmáře je pastvina úplně zatopená a já vidím, jak tam ovečky chudáčci 
plavou!“ říká Ben. „Ne! Musím zavolat záchrannou službu pro zvířátka, my bychom nevěděli, co dělat!“

A jak to dopadne, to si musíte přečíst.
Adélka Krejcarová
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Nejoblíbenější svátky v roce
Vánoce patří bezesporu mezi nejoblíbenější svátky. A v knížkách také není o jejich slavení nouze: třeba Har-

ry Potter slaví vždy Vánoce v Bradavicích. Sourozenci Pevensieovi - Petr, Lucinka, Edmund a Zuzana dokonce 
v Narnii potkali vánočního skřítka. Ale Vánocům předchází čas, na který bychom také neměli zapomínat.

Advent
S Vánocemi je to podobně jako s Velikonocemi: Velikonocům předchází čtyřicet dní půstu. U Vánoc jsou to, ale 

„pouhé“ čtyři neděle (i když se to stejně nedá vydržet). Jméno pochází z latinského slova advenire - přicházet.

Mikuláš 6. prosince
Sv. Mikuláš byl bohatý, ale svůj majetek rozdal chudým. V předvečer svého svátku obchází s andělem a čertem 

domy. Kdo byl hodný, dostane odměnu, ale kdo zlobil, toho čert vyplatí metlou.

Štědrý den - jinde
Všichni určitě vědí, jak se slaví Vánoce u nás. Ale co jinde?

Japonsko: Na Vánoce byste tam asi být nechtěli. Štědrý den je tady běžným pracovním dnem. Ale mladí nechtějí 
být ochuzeni o slavení, a tak se vydávají do KFC. Tradičním jídlem se stalo obalované kuře. Na stoly se staví origamy.

Mexiko: Zde naopak Vánoce slaví hodně. Oslavy jsou doprovázeny smíchem dětí. Slavnostní večeře - mísy plné 
ovoce. Oblíbené je například rozbíjení pińaty.

A nakonec úryvek z knížky s názvem Vánoční překvapení od Daisi Bellové:
„Kdo by to asi mohl být děti? „zeptala se sestřička s úsměvem. Otevřela dveře a do místnosti vkročila ta nejzvláštněj-

ší postava, jakou jsem kdy viděl, a rozpřáhla ruce na pozdrav. Muž byl oblečený celý v červeném, měl velké černé boty 
a nesl obrovský pytel, ale nejnápadnější na něm byla záplava bílých vousů.

Na závěr vám přeji - ať se vám splní všechna vánoční přání. 

Použitá literatura:
Daisy Bell: Vánoční překvapení, nakladatelství Fragment. ISBN 978-80-253-3890-2.
Josef Krček: Vánoce - putování do Betléma; Albatros. ISBN 978-80-00-02856-9.
Karolína Medková: Vánoce z celého světa; Albatros. ISBN 978-80-00-04100-1.

Markétka Koubková

Knihovna podle Dominika (6 let) - z přípravné třídy ZŠ Hálkova. 



 STRANA 7

Tipy na čtení podle Čtenářského klubu SVČ
Pro čtenáře od 8 let:
• Gerda – příběh velryby – A. Macho
• Překlep a Škraloup – T. S. Končinský
• Psí trampoty – J. Boehme
• Magor dětem – M. I. Jirous
• Tereza – Etiketa pro dívky – L. Špaček

Fantastické a dobrodružné příběhy pro čtenáře          
od 10 let:
• Město čarodějů – T. Janišová
• Bajky Barda Beedleho – J. K. Rowling
• Pětka na útěku – E. Blyton
• Čarodejnice bez koštěte – H. Franková
• Marie Terezie: tajnosti císařských komnat – V. Vál-

ková
• Egypt – V nitru pyramidy – V. Válková
• Terezínské ghetto : tajemný vlak do neznáma –              

V. Válková
• Ostrov zasvěcení – I. Pacovská
• Škola dobra a zla – S. Chainani

Romány pro dospívající čtenáře:
• Mrazivý oheň – A. Hocking
• Časodějové – N. V. Ščerba
• Rudá královna – V. Aveyard
• Dvůr trnů a růží – S. J. Maas
• Stmívání – S. Meyer
• Píseň zimy – S. Jae- Jones
• Loď mezi hvězdami – B. Revis
• Skleněný trůn – S. J. Maas

Životopisné:
• Já jsem Malála – Malala Yousafrat
• Ovšem – K. Kovář

Napínavé příběhy:
• Dotek chladu – T. Berger
• První kniha hřbitovní – N. Gaiman
• Podivné sestry – C. Gilman
• Luciferův učeň – K. B. Andersen

Humor:
• Ztřeštěný dům na stromě – 13 pater – A. Griggiths

K zamyšlení:
• Dívka s pomeranči – J. Gaarder 
• Legenda o Kožešince 1 – Výprava do neznáma –             

I. Carmody

Zpracovala: Terezka Hernová

Amálka Válová svým obrázkem „Pipi Dlouhé                      
punčochy“ připomíná knížky Astrid Lindgrenové. 

Co si od známé švédské autorky knih pro děti mů-
žete vypůjčit v knihovně?

• Vánoční příběhy
• Pipi Dlouhá punčocha
• Kajsa Nebojsa
• Emilovy další skopičiny
• Rasmus tulákem
• Vánoční večírek Pipi Dlouhé punčochy
• Emil a Ida
• Skřítek Nils
• Kluci darebáci a pes
• Detektiv Kalle má podezření
• Ronja, dcera loupežníka
• Emil z Lonnebergy
• Nové rošťárny Emila z Lönnebergy
• Karkulín je nejlepší
• Děti z Bullerbynu
• My z ostrova Saltkrakan
• Já chci taky do školy
• Zlodějíček Bubla
• Madynka zachránkyně
• Strašidlo Sušinka
• Bratři lví srdce
• Lotta z Rošťácké uličky
• Mio, můj Mio 
• Svěřte případ Kallovi
• Dráček s červenýma očima
• Jižní louka
• Já ještě nechci jít spát
• Vánoce v Bullerbynu
• Karkulín ze střechy
• Kalle Blomkvist zasahuje
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Básničky pro radost

Kapičkový bál

Docela bez nehody
spadly na zem kapky vody.

Rozběhly se ze střechy
až na lesní hebké mechy.

Běží pořád dál.
Směr? Kapičkový bál.

Ve studánce je sál,
ti kdo tam jsou,

ti se maj.

Mají tam dobré jídlo,
bálů je tam sídlo.
Kapičky si libují,

všechny tam teď tancují. 
Anička Koubková

Stavba slova

Byl jednou jeden kořen,
a ten byl ve škole hodně mořen.

Prověrky se na něj psaly,
málo bylo lidí, kteří si s ním hráli.

Šachy by si zahrál tak rád,
až jednou objevil se kamarád.

Předpona se jmenuje,
a moc ráda tancuje.

Jednou takhle na bále
koupili si frgále.

Prodavačka milá byla,
ihned se jim představila.

Přípona její jméno je.
Se všemi na zdraví si připije.

Anička Koubková

Podzimní čas

Bylo ráno, listopad.
Sníh už však na domy spad.

Ptáci ještě létali,
a potravu  hledali.

Před kostelem lípa stála,
své listí už postrádala.
Na rybníku vlnky byly,
lidé v domě svorně žili.
To je ten podzimní čas,

kdy už dávno dozrál klas.
               Markétka Koubková

               

Potůček

V potůčku malinkém zurčí si voda,
že zanedbaný je,
jen to je škoda.

I přes to potůček vzkvétá si dál,
aby nám písničku zurčivou hrál.

Slunce ho hřeje,
olše ho stíní.

Krásnějšího potůčku snad ani není.
Listí kryje ho,

rákosí též.
Ten potok krásný je,

tohle mi věř.
Vodička z potůčku utíká stále.

Když někdy přibude,
musí jít dále.

Tak každá kapička připlave sem.
Koukne se okolo,

pohladí zem.
          Markétka Koubková
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