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 Celá noc nám tentokráte propršela. Slabý ale vytrvalý déšť skrápěl naši školu 
a vytvořil na náměstí několik louží. Dopoledne pak už pomalinku déšť ustupoval a 
střídal se se sluníčkem, které občas vykouklo zpoza mraků. I přesto sám velký Albus 
Brumbál rozjel hru pro studenty. Tentokrát se rozhodl prověřit, jak jsou na tom 
s ekologií. Po obědě se všichni sešli u dalšího filmu z Harry Potterem. Tábor zatím 
začal vysychat a sluníčko naplno ovládlo oblohu. Po odpolední svačině bylo opět 
příjemně a studentíci pokračovali v dalším programu. Tak jak předpověděla Sibylina 
koule…. na Bradavice padl stín boje. Zvěromágové se chystali na tuhý boj. I 
vyrazily koleje pod vedením svých profesorů v šiku na pláně Bradavického panství, 
aby zde společně vybojovali bitvu o přežití Bradavic. Zhruba po hodině tuhého boje, 
se vrátily koleje zpět do školy s velkým vítězství. Odneslo to jen několik starých 

triček a pár škrábanců od 
neposedných Ostružinek. Do 
večeře bylo studentům uděleno 
osobní volno. Rozehrály se 
různé společenské hry, chlapci 
vytáhli jeden z potlouků a šli si 
zahrát kopanou. Na náměstí 
opět zavládly pěnové tyče a 
souboje s nimi. Další vyzvali 
Brumbála ke hře v kostky a 
jiní procházeli zlatonosné 
potoky a hledali zlato…. Opět 
do školy dorazil výkupčí zlata, 
aby vyměnil vytěžené zlato za 
peníze. Ještě dnes využijeme 
krásnou teplou noc. Koleje 
dostaly zprávu, že do 
kouzelného lesa ze zatoulal 
nový, zatím neznámy tvor. 
Úkolem studentů bylo tyto 
fosforeskující tvory všechny 
vyhledat a přivést do 
bezpečných ohrad na školních 
pozemcích……… 
 
Stále si všichni užíváme 
pevného zdraví a školní 
marodka nadále zeje 
prázdnotou………… 
 
 
 

Snář madam Sibyly     Hodina narození – druhá část  

08:00-10:00-Sebejistý(á) a upřímný(á) 

Sladká,jemná,společenská-tahle tři slova jasně vystihují,jací jsou lidé narození v 
tuhl dobu.Jednáš na rovinu a díky tomu máš dost přátel.Tím,že se k lidem chováš 
hezky od samého začátku,si poměrně rychle získáš jejich důvěru. 

10:00-12:00 Máš svůj cíl 

Tito lidé nenechávají nic náhodě.Jsou cílevědomí a jdou si tvrdě za svým nejen v 
životě,ale i v lásce.Vědí zkrátka,jak na to.Jsou rození mistři ve flirtování a nikdo 
jim neodolá.Vážně,klobouk dolů! 

12:00-14:00 Obyčejný 

Někdy to umíš pořádně rozjet a proměnit se v ,,kočičku",které si všimne 
každý.Jsi rád(a) středem pozornosti,ale jen výjimečně.Ve skutečnosti jsi 
obyčejný(á) a sníš o velké a romant.lásce.Nikdy bys nedokázal(a) zradit své 
přátele. 

14:00-16:00 Neřízená střela 

S tvými láskami je to jako s jízdou na horské dráze.Jednou jsi nahoře,jindy 
dole.Právě takovéto vzrůšo ale potřebuješ ke svému životu,přestože jsi občas 
úplně na dně.A pak,přelétavost z tebe dělá,,neřízenou střelu",a přesně tohle se na 
tobě líbí tvým kámošům. 

16:00-18:00 Stále zamilovaný(á) 

Láska je pro tebe ten nejkrásnější cit na světě.Žít bys bez něj nedokázal být ani 
minutu.Jsi neustále zamilovaný(á) do lidí a věcí kolem a mnozí ti to závidí.Ráda 
děláš lidem radost a svým krásným úsměvem dostaneš každého. 

Z obsahu: 
 
Strana 1 
-- snář Sibyly 
-- co je nového 
 
Strana 2 
-- věštění 
-- jídelníček 
 
Strana 3 
-- dívčí spolek ALFA 
-- fantastická zvířata 
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                                  Věštění s prstýnkem 

Napiš si na papírek všechny otázky,které ti leží na srdci. 

Dej pozor na to,abys je formulovala tak,aby se na ně dalo odpovědět ano nebo ne. 

Teď navlékni prstýnek na svůj vlas (nebo na nit). 

Ponoř ho do sklenice, která je ze tří čtvrtin naplněná vodou tak, aby visel v polovině prostoru nad vodou. 

Teď musíš tak dlouho držet ruku v klidu,až se prstýnek sám začne pohybovat a narazí na okraj sklenice. 

Pokud se vychýlí vpravo,je odpověď na otázku,kterou sis položila, ano, pokud vlevo, dpověď je ne. 

V případě,že se prstýnek nepohybuje, nebo toho necháš dřív, než se pohybovat začne,je výsledek 
otevřený. 

V takovém případě záleží na tobě,jak se chopíš iniciativy. 

NNaa  ččeemm  ssii   ddnneess  ppoocchhuuttnnáámmee??  
  
Snídaně: Vánoční motanice a kakaový elixír 
 
Svačina: Bystrozraký kořen 
 
Oběd:  Omáčka z ptáka ohniváka, garbanátka a  
  kulatý placky 
 
Svačina: Bradavický pramen zdraví 
 
Večeře: Teplý hafoň v Nimbusu 

ZZee  ssvvěěttaa  KK uull ttuurr yy::   
 
Jelikož nám dnes okolo poledne nepřálo 
počasí, bylo operativně rozhodnutu, že 
večerní letní kino bude přesunuto na polední 
klid do hlavního sálu školy. 
Dnes je na řadě pátý díl s názvem: 
      „Harry Potter a fénix ův řád“ 
Pozítří nás čeká poslední, prozatím 
zfilmovaný díl – „Harry Potter a princ 
dvojí krve“.  Tím se uzavře naše putování ve 
stopách slavného kouzelnického učně. 
 

DDnneeššnníí  vvýýsslleeddkkyy::   
Co do lesa nepatří: 
Vítězové 
v kategoriích: 
Karolína Poppová 
Matěj Prušek 
Michaela Zídková 
Josef Koutný 
 
Bitva s Voldemordem 
1. Zmijozel 
2. Nebelvír 
3. Havraspár 
4. Mrzimor 

CCoo  ssee  kkddee  ššuusstt lloo::   
 Tak nás zase včera obtěžovali jakýsi výrostci. Profesorský sbor se s nimi nejdříve naháněl po okolí školy, 
ale poté došla Brumbálovi trpělivost a zavolal na pomoc mudlovskou policii, která záhy dorazila. Přepadové 
komando vyskákalo ze dvou aut a naskákalo do lesa. Úspěch ale neměli a proto po nějaké době opustili 
Bradavice. Přesto ale zavládl v okolí  klid a studentíci mohli v klidu pokračovat v nerušeném spánku…….  



 3 

 
 
  
 
 
       
          
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
        Hagriďátský ešus 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
      

DDíívvččíí  ssppoolleekk  AALL FFAA  
 Tak jako na jiných prestižních 
školách, i u nás byl nedávno založen dívčí 
spolek ALFA. Děvčata se začala scházet 
nejdříve při cestě na toalety, později ve 
školních umývárnách. V současné době má 
zhruba 15 členů a jeho síla se začíná 
projevovat. Dokonce do jejich řad byla 
přijata i jedna z profesorek, samotná 
profesorka Hoochová. Často se nese 
táborem jejich svolávací heslo: 
 „JDU SE UMEJT !!!!“ 
Cosi školou zašustí a v umývárně nemáte 
šanci si ani protřít oči. V té chvíli  
ředitelnu, která sousedí s umývárnami 
opouští celé vedení školy, neboť dívčí 
pokec, který sem proniká skrze stěny by 
odrovnal i ostříleného kouzelníka. 
Některé z členek spolku dokonce přijaly do 
svých řad ředitel Brumbála a profesora 
Bradla Binnse poté co splnili jimy uložený 
úkol. Nakonec však museli být oba 
vyloučení, neboť se potvrdilo, že oba jsou 
pohlaví mužského, tudíž podle spolkových 
řádu nepřijatelného. I to se u nás děje……. 
 

VVěěššttbbaa::   
  

Oči má zelené jak 
čerstvá žába v láku  

a černý vlas mu padá 
do čela.  

Jen o n ěm sním, je 
úžasný,  

ten hrdina, co zmohl 
Pána zla.  

FFaannttaasstt iicckkáá  zzvvíířřaattaa::   
 
         Okřídlený kůň  
Známější jako Pegas 
existuje v mnoha plemenech 
po celém světě:  

• abraxaské - velmi 
silný obří plavák  

• aethonské - 
kaštanový hnědák 
oblíbený v Irsku a 
Británii  

• granijské - šedý a 
obzvlášť rychlý  

• thestralské - vzácné, 
vraník nadaný 
schopností 
neviditelnosti. 
Mnozí kouzelníci 
věří, že nosí smůlu.  

Majitel Pegase je povinen v 
pravidelných intervalech 
koně začarovávat zastíracím 
kouzlem, stejně jako 
hipogryfa.  

ZZááppooččeett   zz  vvěěššttěěnníí::   
 Po večeři zahájila madam Sibyla ve své věžičce 
zkouškové období z věštění. Koule blikala jako o závod 
a ze studentských brk se jen kouřilo. Sibyliny pozorné 
oči nedovolily ani jednomu ze studentů, aby při zkoušce 
podváděl. 
Testík nebyl příliš náročný, ale přesto několik studentů 
odešlo s nepořízenou. Většina ale radostně mávala svým 
indexem a odcházela spokojeně do svých ložnic…. 

Z kouzelnického života… 
 Děkujeme všem, kdo čtou našeho Věštce. 
Jsme rádi, že se můžeme s Vámi podělit o táborové zážitky a 
vy víte, co se u nás děje, čím se děti baví a co zajímavého 
jsme pro ně připravili. Rádi bychom poskytli více 
obrazového materiálu, ale jsme bohužel omezeni technickou 
zdatností internetu, který používáme v České Skalici. Po 
ukončení tábora se budeme snažit doplnit další fotografie 
Ještě jednou děkujeme za příjemné reakce ….. 
Za personál tábora Martin Dzip Prušek alias Snape 

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 


