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Tak tu máme další den plný výuky, čarování a sportovního zápolení. Studenti se už 
dokonale zabydleli ve svých kolejích a studentský život jim příjemně plyne. 
Brumbál večer rozdal další školní ocenění za nejlepší výkony v různých oblastech a 
nešetřil pochvalami. Školní kuchyně se nadále překonává a plní dobrotami naše 
žaludky. Za odměnu jim nechal Brumbál dopravit do kuchyně velká a výkonná 
kamna, aby jim ještě více zpříjemnil jejich práci. Také dnes dorazil povoz plný 
dřeva do školních lázní a do kolejních krbů. Dopoledne bylo věnováno především 
sportu, ale ani estetická výchova nebyla opomenuta. Byly vytaženy kouzelné štětce, 
barvy a dřívka a především dámská část se věnovala malbě a kresbě nových portrétu 
slavných osobností Bradavic. Také se vyráběly nádherné magické ubrousky. Chlapci 

 pomáhali dobromyslnému 
Bramborovi Hybridovi při 
řezání dřeva a ukládání do 
školních dřevníků. Opět se 
školou nesly více či méně libé 
zpěvy z hudební učebny. 
Po poledním odpočinku se 
rozjelo kouzelnické člobrdo. 
Studenti se převtělili do 
herních figurek a nad place 
vyrostl ohromný herní plán. 
Hurónské povzbuzování všech 
kolejí se neslo daleko za 
pozemky školy, když se 
jednotlivé „figurky-studenti“, 
snažili dostat do svých 
domečků. Dnes to ale pořád 
ještě není všechno. Zbytek dne 
byl věnován velkému turnaji 
ve famfrpálu. Ostatní 
povzbuzovali tak mohutně, až 
měla práci školní doktorka, 
která musela rozdávat léčivé 
elixíry a hbitě se ohánět svou 
kouzelnou hůlkou. Večer pak 
v hodovní síni opět své 
nádobíčko rozbalilo potulné 
kino. 
Stále se všichni těšíme 
pevnému zdraví a 
spokojenosti. Soví pošta i dnes 
potěšila mnoho studentů, ale i 
profesorů 
 

MM oott ttoo::   
 

Nestačí vědět, vědění se musí použít.  
Škola je místo, kde se mnohdy pracně 
učíme něco, co pak už nikdy v životě 

nebudeme potřebovat 

  

Z obsahu: 
 
Strana 1 
-- jak se nám žije 
 
Strana 2 
-- kouzelnické souboje 
-- co se kde šustlo 
-- dnešní program 
 
 
Strana 3 
-- ze sportu 
-- vítězové 
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KK oouuzzeellnniicckkéé  ssoouubboojj ee  
 
Lokomotor morfia (svěrací kouzlo)  …..         Alohomora 
Mobilikorpus (přenášecí kouzlo)  ……        Coloportus 
Legilimens (čtení myšlenek)   …..       Enervace (posilující kouzlo) 
Finite incatatem (zruší všechna kouzla)  …..          Obliviate (ztráta paměti) 
Expeliarmus (odzbrojovací kouzlo)  …..          Fera Vertum 
Engorgio (zvětšovací kouzlo)   …….       Reducto 
Enervace (ruší omráčení)   …….       Fumunculus 
Petrificus totalus (spoutání)   …….       Dissendium (otevírá různé předměty) 
Protego (štítové kouzlo)   ……..      Priora incantem (odhalí  kouzla)  
Revertis fartis (odhodí soupeře do vzduchu)   …….     Pulirexo 
Rictusempra (lechtací kouzlo)    ……..        Nox 
Serpensortia (vyčaruje hada)   ………    Volate asendre (vyhodí hada do vzduchu) 
Tarantalegra (donutí soupeře tancovat)  ………    Repellentus 
 
 
 

NNaa  ččeemm  ssii   ddnneess  ppoocchhuuttnnáámmee??  
  
Snídaně: Paštička z dlaždičouna na pletenci 
 
Svačina: Zlatonky na větvičce 
 
Oběd:  Výluh se zlatými kuličkami,  
  Sypaný plněný camrál 
 
Svačina: Sladký drc-milk mix 
 
Večeře: Mizenka s čínskými mravenčími vajíčky 

FFaannttaasstt iicckkáá  zzvvíířřaattaa  
HIPOKAMUS 

(Hippocampus) 

Hipokamus, jehož pravlastí je Řecko, má hlavu i 
přední část těla koňskou a naopak zadní část a 
ocas připomínající gigantickou rybu.Přestože se 
tento živočišný druh obvykle nalézá pouze ve 
Středozemním moři, roku 1949 vodní lid 
nedaleko skotska chytil a následně si ochočil 
překrásný exemplář modrého 
grošáka.Hipokamus klade velká poloprůhledná 
vejce, jejichž skořápkou je vidět pulce. 

 

DDnneeššnníí  pprr ooggrr aamm::   
  
-- Hledání kouzelných tvorů 
-- Ringo cesta 
-- Famfrpálové zápasy 
-- Volejbal profesorského sboru 
-- Kouzelnické člověče nezlob se 
-- Famfrpálový turnaj 
-- Výtvarné činnosti 
-- Bivojí zápasy 
-- Kouzelná hudební výchova 
-- Letní kino 
 

CCoo  ssee  kkddee  ššuusstt lloo::   
Teď nám tady nejvíce šustí papírky od samých dobrůtek. Dorazila madam Kantýna z Prasinek se svou 

kárkou plnou kouzelnických dobrot a vždy v poledním klidu otevře svůj stánek. Studentíci rádi mlsají a doplňují 
tak potřebnou energii. Zásoby sladkých háďat, kouzelných lentilek či čokoládových žabiček se netenčí, neboť 
madam Kantýna udržuje stav svého obchůdku ve vynikající formě……….. 
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ZZee  ssppoorr ttuu::   
 
 Dnešní dopoledne bylo plné 
závodění. Nejdříve se studenti 
vydávali na cestu, aby našli co 
nejvíce kouzelných tvorů a podali o 
jejich stavu zprávu samotnému 
Brumbálovi. 
 Dvě koleje sehrály další 
famfrpálový zápas. Hra se už natrvalo 
usídlila v našem sportovním 
programu. 
 Poslední v dopoledním 
programu byl závod zvaný „Ringo 
cesta“, kdy dvojice studentů musela 
protáhnout kouzelný kroužek 
pavučinovým bludištěm. 
 
 Odpoledne pokračovalo 
v duchu dalšího mezikolejního klání. 
Bylo rozehráno kouzelnické člověče 
nezlob se. 
 Aktivity pak doplnila hra 
„kolejní galéry“ 

DENNÍ RE�IMDENNÍ RE�IMDENNÍ RE�IMDENNÍ RE�IM    
    
    7.30 Budíček 
 7.35 Rozcvièka 
 7.40 Ranní   hygiena 
 8.00 Snídanì 
  8.50 Ranní   nástup 
 9.00 Dopolední   program 
12.00 Obìd 
13.00 Polední   klid 
14.30 Odpolední   program  I. Èást 
16.00 Svaèina 
16.30 Odpolední  program   II. Èást 
19.00 Veèeøe 
20.00 Veèerní   nástup 
20.15 Veèerní   program 
21.00 Veèerní   hygiena 
21.30 Veèerka  
22.00 Noční program 
 
Program je přizpůsobován 
aktuálnímu počasí a kondici dětí  

VVěěššttbbaa::   
Vážená Sibyla pohladila 
svoji křišťálovou kouli, 
aby zjistila co zítra čeká 
obyvatele Bradavic. A 
vtom se v kouli objevily 
velké ohně a nad nimi 
opékajících se 
tlustočervové. Zřejmě nás 
čeká velká hostina 
v přírodě. Sibyla doufá, že 
nezaprší – to totiž koule 
dnes neprozradila. 

SSttuuppnněě  vvííttěězzůů::   
Ringo cesta: 
 
1. Havraspár 
2. Nebelvír 
3. Mrzimor 
4. Zmijozel 
 
Kouzelné člověče: 
 
1. Havraspár 
2. Zmijozel 
3. Nebelvír 
4. Mrzimor 
 
Postřehový závod – vítězové 
 
Nicola Meziová 
Ondřej Popp 
Míša Zídková 
Jozef Koutný 

SSoouuttěěžž::   
 Dnes před zahájením večerního programu byla 
vyhlášena soutěž. 
Úkolem bylo zapamatovat si, kolikrát během filmu 
Harry Potter použil svou kouzelnou hůlku. 
 Soutěží se o nemalý obnos, který obdrží na svůj 
účet vítěz této soutěže. Výherce bude znám zítra.  

Z kouzelnického života… 
 
 A už tu máme první nové přezdívky. Mezi 
všemi vyniká přezdívka jednoho prvňáčka. 
„Terakotový voják“ – tak mohutně soutěžil a 
bohužel i padal, že za chvíli byl natolik obalen 
bahnem a vyhlížel opravdu jako hliněná socha 
s úsměvem od ucha k uchu…. 

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 


