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Chladná noc nás nikoho nepřekvapila nepřipravené. Nikdo netrpí zimou ani žádným jiným 
neduhem. Dobroučká snídaně všem vykouzlila na tváři spokojené úsměvy. Dnes máme kritický třetí 
den, takže se bude spíše odpočívat a bavit. Dopoledne Zlatohlav Luba připravil kraťoučký závod 
jednotlivců, kdy studenti skládali kombinace pro kouzelné petlice. Často bylo potřeba použít 
kouzelnickou hůlku, aby vybraní profesoři odhalili zlomek kombinace. Další část dopoledne byla 
věnována společenským hrám. Studenti nažhavili svá barevná brka a před obědem bylo možno 
shlédnout galerii obrázků. Další studenti otestovali nové karty, jiní se věnovali kopacím hrám a 
molitanovým mlatům. Někteří také připravovali zprávy pro své rodiče a čas od času se ze školy 
zvedla jedna poštovní sova, která zamířila k domovu svého majitele. Po polední hostině bylo opět 
zapojeno školní karaoke a školou se nesly libé melodie všech žánrů. Profesoři také začali připravovat 
kouzelnické zkoušky a studenti si chystali své vysokoškolské diplomy. 

Před obědem také dorazilo několik prvních poštovních sov se zprávami z různých koutů  

země. To bude na večerním 
shromáždění radosti. Jakmile skončil 
v našich žaludcích polední 
osmahnutý trnoocasý drak, na 
školním hřišti započaly zápasy ve 
volejbalu. Zbytek osazenstva se 
hygienoval a odpočíval.  
Další odpolední zábavičkou byla 
návštěva zapovězeného lesa a v něm 
značkování ohnivých  stromů. Koleje 
se snažily získat pro sebe co nejvíce 
dřeva pro své nenasytné kolejní krby. 
Navečer pokračoval program velkým 
štafetovým závodem mezi kolejemi. 
Pojídal se chechtající chléb, 
přenášelo se mládě zlatunky na lžíci, 
či levitující míč. Nakonec bylo 
potřeba vše spláchnout čajem 
z kořene šťastlivníku a vyhlásit 
vítěze.  
Dnes jsme zapluli do svých ložniček 
bez večerního programu, abychom 
svá těla řádně posilnili spánkem. 
Všichni studenti i profesoři jsou 
v pořádku a spokojeni.        
  Dzip Snape  
 

MM oott ttoo::   
Lidé mohou změnit svůj život změnou svých 

myšlenkových postojů.  
Pokud dokážeš každý den rozesmát jiného 

člověka... tvůj život má smysl! 

  
Proslov ředitele Albuse Bůři Brumbála při zahájení školního roku 
 
Cinkot o sklenici …. Brambor. 
Klid studenti, promluví k Vám ředitel bradavicské školy, držitel nejvyššího řádu 
kouzelníků, sám velký Albus Bůřa Brumbál.. 
Potlesk 
Děkuji za přivítání, 
Nyní mi dovolte, abych vám představil jednotlivé členy našeho profesorského  sboru. 
Věhlasný profesor Pepíno Quirell …. povede letošní rok kolej Havraspár, 
Jeho zástupkyní bude profesorka Lucie Baroška Grumplová….. 
Kolej Mrzimor má na starosti profesorka Kolombo Ministrová….. a jejím zástupcem je 
profesor John Jan Lupin. 
Kolej Nebelvír tento rok povede madam Soňa Hochová… a jejím zástupcem byl 
jmenován profesor Alastor Váleček Moddy….. 
A poslední kolej, neméně věhlasnou Zmijozel povede profesor Bradlo Binns…. 
s kolegyní, profesorkou Barčou Pinceovou….. 
Dále bych Vám rád představil i další členy našeho  školního sboru. 
Vysokoškolskou kuchyni povede profesorka Minerva Pavla McGonagallová za asistence 
profesorky Melčy Tonkové, profesorky Lary Hopkirkové a madam Kateřiné Prýtové. 
Kabinet zdraví  má i letos na starosti věhlasná madam Máca Pomfreyová. 
Knihovnice a hospodářka školy madam Katy Sibyla se bude starat o zásobování naší školy 
a bude bdít nad školní pokladnu. 
Primusové školy pánové Ernestus, Lubius a Ájus budou zajišťovat bezproblémový chod 
vašich kolejí. 
Všemi respektovaný a oblíbený klíčník a hajný Rubeus Brambor Hagrid se svým kolegou 
profesorem Zlatohlavem Lubim Lockhartem budou mít na starosti výuku v naší škole. 

Na  bezproblémový chod výuky a všech zkoušek bude dohlížet ctihodný profesor 
magie Severus Dzip Snape. 
Děkuji a nyní poprosím madam Pinceovou, aby zahájila společně s kouzelným kloboukem 
zařazování Vás studentů do jednotlivých kolejí. 
Děkuji za pozornost 

Z obsahu: 
 
Strana 1 
-- ze školní výuky 
 
Strana 2 
-- z kultury 
-- průběžné výsledky 
 
 
Strana 3 
-- bradavičko bonzy 
-- věštba 
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DDnneeššnníí  pprr ooggrr aamm::   
- Antišnek 
- Volejbal 
- Karaoke 
- Volná zábava 
- Ohňové stromy 
- Kolejní turnaje 
- Famfrpál 
- Ukázka pokeru 

NNaa  ččeemm  ssii   ddnneess  ppoocchhuuttnnáámmee??  
Snídaně: Čelotrysková mast na pletenci @ kávový 

lektvar 
 
Svačina: Čikitina kouzelná žlutá hůlka 
 
Oběd: Brčálnikový výluh, smahnutý trnoocasý 

drak se sýrem, Hagridky@okurkový saloš 
 
Svačina: Slavná lepenice z dalekých krajů 
 
Večeře: Mletý vlkodlak s různými bylinkami mezi 

pecny 

ZZee  ssvvěěttaa  KK uull ttuurr yy::   
 
 Velký úspěch včera večer obdržela 
produkce potulného kina. Na programu byl 
první díl Harryho Pottera – Kámen Mudrců. 
Někteří studenti byli natolik vtaženi do děje, 
že se ozývaly z hlediště výkřiky a nejednou 
obdržel Harry na plátně i dobře míněnou 
radu. Ani to, že kinová kamna nehřála a 
divákům stoupala mlha od úst, neodradilo 
od shlédnutí celého příběhu……. 

PPrrůůbběěžžnnéé  vvýýsslleeddkkyy::   
 
V současné době se na prvním místě usadila kolej 
Havraspár, která ostatním kolejím malinko 
odskočila. 
 
V závodech jednotlivců si odnesli zlaté medaile: 
závod Šnek   závod Písmenka 
Natálka Vacková  Natálka Vacková 
Jirka Fojtík   Matěj Prušek 
Terezka Nováková  Terezka  Mrázková 
Martin Pecháček  Petr Černý  

CCoo  ssee  kkddee  ššuusstt lloo::   
 Kdosi ve škole vypustil fámu, že po škole se pohybuje velký, hloupý trol. Většina studentů chodí po školních 
chodbách v obavách a ohlížejí se za každým rohem. Všichni jsou ve střehu. Bez kouzelnické hůlky se nejde už ani na toalety. 
Ale víte jak to je… Kdosi ho údajně záhlédl na školním nádvoří hrabat se ve zbytcích….. My zkušenější ale víme, že se 
nejedná o žádného trola, ale jen o obyčejnou, táborovou GURINDU……. Bacha na zásoby sladkostí… 
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ZZee  ssppoorr ttuu::   
 
 Jak bylo předesláno 
v příspěvku na titulní straně skládaly 
se dnes kouzelné kombinace. Nemálo 
studentů pobíhalo bezcílně školou, 
neboť nedávali pozor při výkladu a 
seznamování se s prostorami školy. O 
to více si zasportovali a potrénovali 
své tělo. 
 
 Odpoledne se všem zase 
prášilo od školních škorní, jak se 
snažili co nejvíce stromů označkovat 
kolejní značkou. 
 
 Stále ale vítězí molitanové 
kyje, které decimují naše řady. Už i 
několik profesorů bylo překvapeno ze 
zálohy a utlučeno těmito neškodnými 
hračičkami. A zkuste se bránit, když 
se na vás vrhne půl tuctu studentů a 
pro dunění neslyšíte vlastní prosbu o 
pomoc. 

BBrr aaddaavviicckkéé  bboonnzzyy  
 
 Profesorka Honza hlásí po ránu na 
place: 
   „Všichni si vytáhněte stany na 
spacák!!“ 
…………………………………… 
 
 „Můžu poprosit o papír?“ 
„A jakej chceš obyčejnej, nebo 
čtvrku?“ 
„Přece obyčejnou čtvrtku…“ 
……………………………………. 
 
V kabinetu zdraví…. 
 
 „Máco, máš nějakej prášek 
proti zlomenině?“ 
 „Ne, ale mám prášek proti 
smrti, ten by ti nestačil?“ 
 „Tak jo, ten by stačil…“  
 
 

VVěěššttbbaa::   
Sybila se zamyšleně 
zahleděla do své koule a 
co neuviděla? Zítra přijede 
do tábora velmi významná 
návštěva a přiveze do 
tábora kouzelný kotel, aby 
obyvatelům Bradavic ještě 
více chutnalo. Vyfintěné 
kuchtičky se již mooooooc 
těší. Počasí bude nadále 
velmi příjemné pro 
zápolení mezi kolejemi. 

FFaannttaasstt iicckkáá  zzvvíířřaattaa  
HYPOGRYF 
(Hypogriffin) 

 

Pochází původně z 
Řecka a je to tvor s 
předníma nohama a 
hlavou gigantického orla,    
avšak s tělem a zadníma 
nohama lva. Je stejně 
jako sfinga často 
využíván ke střežení 
pokladů. Hypogryfové 
jsou obvykle divocí a 
vzteklí, jsou však známy 
případy několika málo 
obratných kouzelníků, 
kteří se dokázali s 
některým hypogryfem 
spřátelit. Hyporyfové se 
živí syrovým masem. 
Nejraději mají fredky. 

 

CCoo  nnááss  zzaajj íímmáá……??  
 Většinu studentů začíná zajímat, kde je vlastně 
Harry Potter… Toď jednoduchá odpověď. V současné 
době je Harry na týdenní stáži v kouzelnické škole ve 
Švédsku, kde absolvuje kurz výuky krocení draků. Jeho 
návrat je stanoven na sobotu, kdy by se měl objevit 
v doprovodu dalších nových studentů……… 

Z kouzelnického života… 
 
 A už se to rozjíždí. Madam Soňa Hochová již 
chystá kouzelnická košťata, aby prověřila um jednotlivých 
studentů. Součástí kouzelnické zkoušky bude praktická část, 
kdy studenti budou muset bez havárie absolvovat vytyčenou 
trasu po školním pozemku. Další částí je technická znalost 
konstrukce koštěte a na závěr čeká studenty teoretický testík 
z oboru létání….. 

Denní Věštec vychází denně, ale jenom 14 dní.    Řídí redakční rada v čele s slovutným Brumbálem.   Redakční šéf Martin Dzip Prušek, korektor David 
Brambor Brůna a ostatní profesorský sbor, tisk ruční přímo ve sborovně, Bradavice u Větrníku  2009 


