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 Nádherná bezmračná obloha přivítala studenty při zahájení školní výuky.  
Profesorka Hoochová dnes zahájila zkouškové období předmětu létání na koštěti. Studenti 
prvního a druhého ročníku se sešli v učebně létání, aby zde vykonali zápočtovou zkoušku. 
Byly rozdány testy a za přísného dohledu profesorek se studenti pustili do jejich vyplňování. 
Po písemné zkoušce následovala praktická zkouška. Studenti museli absolvovat 
překážkovou dráhu na koštěti. Studenti třetího a čtvrtého ročníku mezitím v lese odolávali 
Baziliškovi a trénovali v praxi uhrančivá kouzla. Po obědě a poledním klidu se rozjely další 
činnosti. Studenti třetího a čtvrtého ročníku taktéž absolvovali zkoušku v létání na koštěti a 
mladší studenti se vydali do kouzelného lesa, kde hledali kouzelné sedmičky. Navečer pak 
starší opět vyrazili mimo školu a sešli se u horského jezera, kde plnili jeden z úkolů 
„Ohnivého poháru“, potýkali se s jezerním lidem. Mladší se vydali do skřetího lesa, kde po 

domluvě s jeho obyvateli 
pomáhali s výstavbou nových  
vesnic. Navečer byl odehrán další 
zápas ve famfrpálu. Volný čas 
pak studenti využili dle vlastního 
uvážení. Někteří z nich se skřítky 
vyrazili těžit zlato do nedalekých 
zlatonosných potoků, někteří se 
věnovali společenským hrám. 
Večerka byla dnes vyhlášena už 
okolo deváté hodiny, neboť sily 
pomalu docházejí a únava se 
začíná hlásit o své místo. 
Celými Bradavicemi ale vládne 
spokojená nálada. Školní kuchyně 
nadále překvapuje výtečnými a 
hodnotnými jídly, za což jim patří 
velký dík. 
Zítra nás čekají další vyučovací 
předměty, hry a soutěže. 
Všichni jsme v pořádku, několik 
drobných škrábanců od 
splašených Hypogrifů a kousanců 
od Jehlanek bravurně ošetřila 
madam Máca ve svém kabinetu 
zdraví.  
 

MM oott ttoo::   
  
Je zajímavé, že z generace na generaci 
jsou děti stále horší a rodiče stále lepší, 
navíc ze stále horších dětí vyrůstají stále 

lepší rodičové...  
  

ZZkkoouušškkyy  zz  llééttáánníí  nnaa  kkooššttěěttii::  
 
 Je nutno podrobněji se zmínit o dnešních zkouškách v létání. 
Přísná madam Soňa Hoochová vládla pevnou rukou kantorskou ve své 
posluchárně. Již od dveří vykázala několik studentů, neboť se dostavili na 
zkoušku se zpožděním či s neúplným školním stejnokrojem. Taktéž 
netolerovala absenci kouzelnické hůlky. První částí zkoušky byl 
vědomostní test, který dal studentům pořádně zabrat. Však dvě ze 
studentek nebyly připuštěny k praktickým zkouškám, jelikož nedosáhly 
požadovaný počet bodů. 
 Ani u praktické zkoušky nebyla madam Hoochová 
benevolentnější. Časový limit dal zabrat i zkušeným studentům a 
hodnocení A se mnoho nenašlo. I zde ohodnotila madam dva ze studentů 
známkou F a donutila je se s ní domluvit na náhradním termínu zkoušky. 
Přesto byl ale počet studentů, kteří zkoušku složili, veliký a na večerním 
nástupu zazněla pochvalná slova z úst slovutného pana ředitele Albuse 
Bůři Brumbála.. 
 Ke zkoušce se také dostavily  profesorky ze školní kuchyně, 
hospodářka školy a madam doktor. Taktéž absolvovaly praktickou 
část zkoušky a obdržely řidičské oprávnění. 
 A příště nás čeká učebna astrologie a profesorka Kolombo 
Týna Sinnitrová, která spustí po svém…….. 
 

Z obsahu: 
 
Strana 1 
-- jak se nám  vede 
-- zkoušky z létání 
Strana 2 
-- snář Sybily 
-- co se kde šustlo 
 
Strana 3 
-- věštění z kávové 
sedliny 
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%   ` ^ SnSnSnSnář Sybily  Sybily  Sybily  Sybily TrelawneyovTrelawneyovTrelawneyovTrelawneyové  >   $  * 

AUTOBUSAUTOBUSAUTOBUSAUTOBUS -velké auto, které může přepravit spoustu lidí ukazuje, že dítě potřebuje mít kolem sebe stále lidi. Není 
žádný bojovník - samotář. 

BOBOBOBOTATATATA -když bota tlačí nebo se dítěti nelíbí, něco ho skličuje, necítí se ve své kůži. Znamená to také však, že 
je příliš náročné a mělo by se více přizpůsobit okolí. 

ČARODARODARODARODĚJNICEJNICEJNICEJNICE -varuje před špatnou psychikou a nespokojeností. Často představuje matku nebo jinou osobu, která 
dítě nadměrně svazuje. 

DRAKDRAKDRAKDRAK -symbolizuje boj se sebou samým, vzepření se pocitům. Může však znamenat i to, že dítě je 
přetěžováno nebo naopak až příliš rozmazlováno. 

FASFASFASFASÁDADADADA -líčí to, jak dítě o sobě samo smýšlí před druhými. Popraskaná jej nabádá, aby na sebe více dbalo. 
Pěkná vyjadřuje spokojenost. 

HRAHRAHRAHRAČKAKAKAKA  -je symbolem tajných přání. Když si dítě ve snu hraje, chtělo by prožít bezstarostný den. 
 

NNaa  ččeemm  ssii   ddnneess  ppoocchhuuttnnáámmee??  
Snídaně: Čarodějná kola @ kakaový elixír 
 
Svačina: Bystrozraký kořen 
 
Oběd:  Prďavý výluh 
  Bublinatka se sýrem @ hagridky 
  Kompůtek 
 
Svačina: Třaslavec 
 
Večeře: Tlustočerv smahnutý ohněm a pecen 

DDnneeššnníí  pprr ooggrr aamm  
  

Hon na Baziliška 
Kouzelná stezka 
Zkoušky z létání 

Kouzelné sedmičky 
Famfrpál 

Dobývání zlata 
„Ohnivý pohár“ 

Buřťák 
 

CCoo  ssee  kkddee  ššuusstt lloo::   
 Tak nás dneska přepadli. V nočních hodinách zaznamenala naše hlídka podivný pohyb na hranicích školního 
pozemku. Vřískot a řehot utvrdil hlídače, že se nejedná o zbloudilá zvířata, ale o nezbedná individua z nedalekých Prasinek. 
Ihned byla sešikována trestná výprava pod vedením primusů a vetřelci byli zahnáni na zbabělý útěk. Tentokrát školní vlajka 
zůstala na svém místě. Je však nutno nadále být ve střehu a důkladně hlídat hranice Bradavic 
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DDnneeššnníí  vvýýsslleeddkkyy  
Kouzelná stezka: Bazilišek 
Mrzimor  Havraspár 
Nebelvír  Mrzimor 
Havraspár  Nebelvír 
Zmijozel  Zmijozel 
 

Věštění z kávové sedliny  

Šálek, z kterého věštíte, nesmí být 
úzký ani vysoký a uvnitř nesmí být 

pestrobarevný.  

Dopijte až na pár kapek na dně, 
vezměte šálek do dvou prstů, jemně s 
ním zakružte zleva doprava a pak ho 

rychle překlopte na podšálek.  

Počkejte dvě tři minuty, čekejte až 
přebytečná voda steče a sedlina 
trochu vyschne, nyní ho obraťte 

opatrně zpět. 

 Od této chvíle s ním pohybujte co 
nejméně, aby se vytvořené mapy 

neslily zpět.  
 

VVěěššttbbaa::   
Dnes po vypití odpolední 
kávy se Sybila dlouze 
zahleděla do svého 
hrnečku a v kávové 
sedlině uviděla tvary 
zvěstující přicházející 
zástupy přátel obtěžkané 
různými dary. Aha blíží se 
víkend, že by přijela 
nějaká vzácná návštěva??? 

FFaannttaasstt iicckkáá  zzvvíířřaattaa  
 

HAFOŇ 
(Crup) 

Hafoňové pocházejí z 
jihovýchodní Anglie. Až na 
rozeklaný ocas se podobají 
foxteriérovi. Hafoň je téměř 
určitě kouzelnicky vyšlechtěný 
pes, protože je vášnivě loajální 
vůči kouzelníkům, zatímco na 
mudly reaguje divoce a 
vztekle. Je vynikajícím 
likvidátorem všeho 
nepotřebného a sežere cokoli 
od trpaslíků až po staré 
pneumatiky. Povolení k chovu 
hafoně lze získat od odboru  
dohledu nad kouzelnými tvory 
po absolvování jednoduchého 
testu, jímž kouzelnický žadatel 
prokáže, že je schopen hafoně 
ovládat i v oblastech 
obydlených mudly. Majitelé 
hafoňů jsou ze zákona povinni 
jim ve věku šesti až osmi týdnů 
kupírovat ocas bezbolestným 
utínacím kouzlem, aby si ho 
mudlové nevšimli. 

CCoo  nnááss  zzaajj íímmáá……??  
 A jak dopadla včerejší soutěž? 
Bohužel nikomu se nepodařilo uhodnout správnou 
otázku. Nejvíce se však správnému počtu přiblížila 
madam Sybila, která ale velkou část filmu prodřímala 
nad svými horoskopy a mapami. 
Holt na tom věštění něco asi bude………… 

Z kouzelnického života… 
 
 Mezi kouzelníky se začíná šířit záhadná nemoc 
kouzelných hůlek. Hůlky začínají pokašlávat, kouzlí jen tak 
napolovic  a často obrátí kouzlo proti samotnému majiteli.¨ 
Madam Máca Pomfreyová dostala za úkol od Brumbála příjít 
věci na kloub a vytvořit pro hůlky ozdravovací koupel. 
Jak tato nemilá situace dopadla Vás budeme informovat 
v příštím čísle našeho Věštce. 
Držte s námi palce Madam Pomfreyové………… 

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 


