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Tak nás deštivo přes noc minulo. Naopak noc byla teplá, akorát na spaní pod 
širákem. Tentokrát zůstalo ve svých ložnicích jen pár studentů, všichni ostatní se 
rozložili na náměstí a po skončení letního kina plynule přešli do spánku. Hlasité 
oddychování některých jen jemně rušilo nádhernou noční scenérii. Když ohlásil 
školní kokrháč budíček, na place už byl šrumec. Studenti se připravovali na cestu do 
družební kouzelnické školy v Jaroměři. Na programu je prohlídka kouzelnické školy 
a kouzelnická šou ředitele této školy. Po úchvatném programu se studentíci 
přesunuli na nedaleké jezero, kde smočili svá mudlovská těla. Sluníčko pražilo jako 
šílené a proto se na jezeře studenti zdrželi až do pozdního odpoledne. Při odpočinku 
zhltli nejednu zmrzlinu či kokino, zahráli si různé míčové hry a slunili se a  

MM oott ttoo::   
 

Život? Co to je? To je chvíle, kterou 
máme.. a jak ji využijeme, to už je na 

nás.. Udělej něco! Utíkám ti... Tvůj 
život 

 
 

KKoouuzzeellnniicckkáá  ššoouu::  
 

 Nejen v naší škole vyrůstají skvělí a světoznámí mágové. 
Dostali jsme pozvání do spřátelené kouzelnické školy, která se 
nachází nedaleko nás. Všichni jsme byli zvědaví na slavného mága 
Karlose Magika Kašpara, který se specializuje na kouzla karetní a 
šátkové. Valil bulvy i sám Brumbál, když viděl, co Magik dokáže 
se svou hůlkou. Velký mág si ale nenechal všechny kouzla pro sebe 
a shovívavě učil svým kouskům i některé naše studenty. Největší 
úspěch získalo kouzlo, při kterém vykouzlil celou šmoulí rodinu. 
Vážený profesor Pepíno Quirel neudržel svou bradu a po jednou 
opravdu vyvedeném kouzlu ji upustil až ke svým kolenům. 
Z temného koutu sálu pozorně sledovala vystoupení taktéž madam 
Hoochová. I ona musela konstatovat, že není jiná volba než udělit 
magikovi áčko. Mudla Pepikus byl produkcí natolik unešen, že 
zapomněl dýchat a madam Sibyla jej musela po dvou minutách 
křísit. To že jedna z nejmenších studentek Anička málem zmizela 
v kouzelnickém klobouku jen přidáváme jako třešničku na dortu. 
Prostě úžasné….. 
Sám Brumbál předal Kagikovi čestné členství naší školy a něco 
málo kešů….. 
   Kouzelníci celého světa……spojte své síly 

Z obsahu: 
 
Strana 1 
-- co se dělo 
-- kouzelnická šou 
 
Strana 2 
-- školní kuchyně 
-- jídelníček 
 
 
Strana 3 
-- sanitárka školy 

odpočívali. Když všeho bylo 
dosytnosti, vydali si všici na 
zpáteční cestu. Straší a 
zdatnější se přepravili 
autobusem do České Skalice a 
zbytek cesty do tábora došli 
pěškobusem. Mladší se 
přepravili busem do 
nedalekých Chvalkovic a 
odtud seběhli z kopce do 
tábora.  
K večeři bylo dnes milé 
překvapení. Školní kuchyně 
připravila guláš v chlebové 
mističce … no prostě bomba. 
Večer se pak zájemci uložili 
na náměstíčku a opět strávili 
noc pod hvězdami. 
 
Nadále jsou všichni 
v pořádku, až na studenta 
Dana, který nezvládl šipku do 
vody, kde byla 20ti 
centimetrová hloubka. 
Odneslo to koleno, naštěstí 
pouze několik povrchových 
ran – ošetřila odborně Máca. 
Nikoho ostatního výlet  
nezlomil…….. 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

 
 
       Zelený muž alias Lanťák 
 
 
 

ŠŠkkoollnníí  kkuucchhyynněě::   
 Náš Věštec nesmí v žádném případě zapomenout na bravůrní koncert naší školní kuchyně. To, co 
v letošním školním roce vytváří její osazenstvo, nemá v historii naší školy obdoby. Profesorka Minerva 
Pavla McGonagallová za asistence profesorky Melčy Tonkové, profesorky Lary Hopkirkové a madam 
Kateřiné Prýtové čarují na hranici kouzelnického chápání. Vynikající jídla, fantastické speciality 
vycházejí z pod jejich hůlek a zaplavují školní jídelnu. Sám Brumbál se začal kuchyni vyhýbat, neboť 
nedokáže odolat tomu chutnému žvanci, co je neustále předkládán na talířích. Jeho kouzelnický háv 
získal jakousi bublinu v oblasti břišní a všem nám je jasné, co tam ředitel skrývá. Ale nejen Bruňďa má 
problémy tohoto rázu. Nejhorší je situace poobědní. To se školou plouží studenti a profesoři na pokraji 
zhroucení. Menu, které pro ně kuchyně nachystala jim dalo zabrat. Jenže, nevemte si smažené pavoučí 
nožičky nebo ohromný šťavnatý steak z trnoocasého draka, když vás vysloveně láká k zakousnutí.. Na 
hranicích Bradavic se už pravidelně schází mudlové z okolí a vyčkávají, jaká libá vůně se tentokrát 
vyhrne z útrob kuchyně. Už i školní myši přestaly dolézat, neboť jsou tak přecpané, že tahají břicho po 
zemi a do svých děr se už nevejdou. Po škole se dokonce pohybuje hlídka první pomoci, která má za úkol 
křísit omdlelé přejedené studenty a dopravovat je na svá lůžka. Ctihodný Hagrid Brambor přestal 
docházet do své chýše a ustlal si přímo u výdejního okénka. Prostě nic lepšího nás už nemohlo potkat. 
Dámy… klobouk dolů………….vašemu umění vzdávají holt celé Bradavice…… 

NNaa  ččeemm  ssii   ddnneess  ppoocchhuuttnnáámmee??  
  
Snídaně: Mast z Fénixova vejce na pletenci 
 
Svačina 
Oběd  Tajemný cestovní balíček 100 krát 

jinak 
Svačina Co si kdo zastřelí 
 
Večeře: Krupicový výluh, voňavý masitý 

kotlík 
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SSaannii ttáárr kkaa  šškkoollyy::   
  
 Dnešní školní prázdnotu 
využili Brambor Hagrid a Zlatohlav 
Lubius ke gruntování. Společně 
zahltili školní dřevníky tunami 
topiva, vymydlili školní sprchy a 
provedli inventuru ložnic. V černé 
kuchyni roztopili Bruklin a spálili 
rozbité a neopravitelné součásti 
tábora. Profesor Snape se společně 
s Madam Prýtovou postavil ke 
škopku a přeprali  haldu 
zakouzleného oblečení. Bylo 
vysmejčeno náměstí a neposedné 
myši byly vykázány za hranice školy. 
Byl porovnány zavazadla nejmenších, 
vyvětrány spací houně a zameteno 
celé náměstí. Taktéž kuchyně 
nezahálela, předrhla všechny 
kuchyňské nádoby, vyhnala pavouky 
Hagriďáky z temných koutů a 
přichystala se na další nápor 
hladových studentských žaludků… 
 

VVěěššttbbaa::   
 Ten, jehož jméno 
nesmíme vyslovit opět 
ukáže svou sílu. Bradavice 
zahalí háv nejistoty a 
strachu.  
Však povoláni do boje 
budou zvěromágové  ze 
všech krajů a jejich boj 
bude úspěšný. 
Mějte se však na pozoru a 
nevstupujte do 
zapovězeného lesa…… 

FFaannttaasstt iicckkáá  zzvvíířřaattaa::   
  
         Obroun(Re'em) 
Je neobyčejně vzácný 
gigantický tur se zlatou srstí, 
který se objevuje v neobydlené 
divočině Severní Ameriky i 
dálného východu. Krev 
obrouna, tomu kdo ji vypije, 
propůjčí obrovskou sílu. Potíže 
s jejím získáváním znamenají, 
že poptávka vždy vysoce 
převyšuje nabídku. 
 

Ohňový krab 
 Je podobný velké želvě s 
bohatě dekorativním 
krunýřem. Místo výskytu na 
Fidži je přeměněno na 
rezervaci na jeho ochranu jak 
před mudly, tak i před 
kouzelníky, kteří z jejich 
krunýřů užívají jako nesmírně 
ceněných kotlíků. Je-li 
ohrožen, ze zadečku vystřeluje 
plameny. Jsou vyváženi i jako 
domácí zvířata, ale jen na 
zvláštní povolení.  

Z kouzelnického života… 
 
 Dnes obdržel velectěný Albus Brumbál 
Bůřa pozvánku na zasedaní ministerstva kouzel ve 
věci dalšího školního roku. Proslýchá se, že 
ministr kouzel uvažuje o rozšíření výuky na 
Bradavické škole. Kvalitní výuka a vynikající 
výsledky našich studentů jej nutí k tomuto 
příjemnému kroku. 
Předpokládá se, že by byla výuka rozšířena o 
katedru draků, severských ledních mužů a také by 
se rozšířila výuka kouzel proti černé magii. 
No to se všechno uvidí …. držíme palce 

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 


