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            výroba lízátek 
 

  Opět přes noc zalil Bradavice déšť a rozmočil především náměstí. Ráno se vůbec nikomu 
nechtělo ze spacáků, všichni byli velmi hodně unavení. Proto profesor Snape naordinoval 
odpočinkové dopoledne. Ve sborovně bylo zbudováno provizorní  kino a když se studenti usadili do 
pohodlných křesel byla puštěna pohádka. Všichni, včetně nejstarších studentů se usadili ve sborovně 
a celá škola ztichla. Bylo slyšet jen šustění školních myší a malých Hagriďáků. Ale profesoři 
nezaháleli. Hagrid Brambor společně s Johnem Lupinem se pustili do stavby velkého ohňového 
poháru, který promluví zítra večer. Doktorka Pomfreyová během dopoledne vyhodnotila soutěž  v 
čistotě jednotlivých ložnic. Soutěž vyhráli studenti druhého ročníku Slávek P. a Matěj P. Ostatní 
profesoři připravovali zkoušky z dalších předmětů. Když si studentíci dostatečně odpočinuli, bylo 
zahájeno zkoušení. Pracovalo se v učebnách numerologie, kouzelných tvorů, bylinkářství, kouzlení a 
astrologie. Také byly vypsány náhradní termíny předmětu létání na koštěti. Madam Hoochová byla 
tentokráte shovívavější a zkoušku složili všichni studentíci, kteří se dostavili na zkoušku. V poledním 
klidu se studenti opět přesunuli do sborovny, neboť počasí bylo stále nepříjemné. Na programu byl 

poslední díl Harryho Pottera a to 
„Princ dvojí krve“. Během produkce 
byl dokončen „Ohnivý kalich“. Po 
odpočinku se rozběhl poslední závod 
jednotlivců a to kouzelnická stezka. 
Pod svými kotlíky ještě jednou 
zatopily profesorky kotlíkové magie 
a zaplnily školu různobarevnými 
čmoudíky. Když bylo uvařeno a 
odběháno, vydal se Mrzimor a 
Nebelvír na školní hřiště, aby zde 
svedly bitvu v přehazované. Ostatní 
studentíci zapadli do školních sprch a 
smývali prach a pot z dopoledního 
zkoušení. Po večeři a slavnostním 
nástupu, kdy bylo rozdáno několik 
dalších školních diplomů za nejlepší 
sportovní a kouzlící výkony, se 
v hlavním sále školy rozjela velká 
diskotéková šou. Hlavním 
tanečníkem byl opět Hagrid 
Brambor, který protočil snad všechny 
studentky a profesorky. Za hudebním 
pultem vládl svou hůlkou profesor 
Snape. Okolo desáté hodiny byli už 
všichni dosti vytancovaní a tak 
Hagrid Brambor zavelel do ložnic. 
Společná večerka zazněla na školním 
náměstí. 
Nadále jsou všichni v pořádku, dvě 
včerejší nevolnosti pominuly. Jeho 
příčinou bylo prachsprosté přejedení. 
Školní dieta vše uvedla na pravou 
míru 

PPrr ooggrr aamm::  
Letní kino 
Zkouškové období 
Kouzelnická stezka 
Zkouška z kotlíkové magie druhá část 
Buřťák 
Diskotéka 
Osobní volno 

Z obsahu: 
Strana 1 
-- co je nového 
-- program dne 
Strana 2 
-- na čem si dnes 
pochutnáme 
-- bonz 
 
Strana 3 
-- odtajnění jídelníčku 
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CCoo  nnoovvééhhoo  vv  BBrr aaddaavviiccíícchh  ……  ZZllaattáá  hhoorr eeččkkaa  
  
 Když se odpoledne vyčasilo, neodolali studenti a ve volnu vyrazili n zlatonosné potoky za zlatem. 
Včerejší návštěva prospektora a jeho velmi výhodný kurz, podpořila chuť ke kutání. Potoky byly v mžiku 
obsazeny a studentíci začali horečné prohledávání. Po chvíli se z různých míst ozývaly šťastné výkřiky, 
to tehdy, když se podařil obzvláště velký úlovek. 
 Letošní rok mezi nejpilnější hledače patří studentík Dominik, který zdatně zásobuje prospektora 
zlatem a na jeho kontu je už velmi pěkná sumička. Nejmenší studentka Anička se také často účastní 
dobývání zlata. Je ale tak malinká, že často zapadne mezi kameny a z vody pak vyčuhuje jenom její 
blonďatá hlava a vykulené oči. Přesto to ale nevzdává. V gumáčkách ve kterých čvachtá voda až po vrch 
se nadále prodírá potokem a přehrabuje písčitá místa. 
 Na zlato bohatý soutok je většinou obsazen staršími studenty, kteří doslova překopávají koryto 
obou potoků. No ale zítra to bude naposledy, kdy budou studentíci mít možnost hupsnout do potoka za 
zlatými valounky. Blíží se konec školního roku a zítra naposledy navštíví Bradavice prospektor za 
účelem výkupu zlata………………….. 

NNaa  ččeemm  ssii   ddnneess  ppoocchhuuttnnáámmee??  
  
Snídaně: Čmelotrysková mast na pletenci 
 
Svačina: Plešatej potlouk 
 
Oběd:  Mnoholičný výluh 
  Plátek ze švédského ostrohřbetého draka, 
  mravenčí vajíčka 
 
Svačina: Jogo – bogo 
 
Večeře: Tlustočerv smahnutý ohněm 

AAnniiččkkoovviinnaa::   
Malá Anička vysedávala v ložnici Hagrida 
Brambora a vyzvídala: 
„Ty tady spíss?“ 
„Ano Aničko, já tady spím…“ 
„A ty tady spís sám?“ 
„Ne, já tady spím se svou manželkou…“ 
„Aha, a kde spís ty a kde ona?“ 
„Já spím tady vepředu a ona tam vzadu.“ 
„Aha, ta jo, ahoj..“ rozloučila se Anička 
s Hagridem, když vyzvěděla vše, co chtěla. 
Ale to ještě nebyl konec výslechům. Anička 
se jen přesunula do vedlejšího stanu, kde  

 
odpočíval samotný Albus Bůřa Brumbál. Vše 
začalo od znovu. 
„Ahoj Bůřo, ty tady bydlís???“ 
„Ano Aničko, já tady bydlím“, trpělivě odpovídal 
Bůřa… 
„A ty tady bydlís sám???“ 
„Ne Aničko, já tady bydlím s Káťou, to je moje 
manželka.“ 
Anička vykulila očiska a plácla se do čela se 
slovy…. 
„Zase jeden s manzelkou………….!!“ 

RRyycchhllýý  bboonnzz::   
Malá Anička zasedla k obědu v sandálkách a původně bílých, teď již zablácených ponožkách. 
Vedoucí ji pokárala: „Aničko, to bude mít z tebe maminka radost, až bude muset ty ponožky prát..“ 
Anička:  „Nevadí, mám náhradní…“ 
Vedoucí:  „No to poznáš sama, až budeš jednou maminka….“ 
Anička:  „Ne ne ne, já si žádné děti BRÁT nebudu ……………“   
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ŠŠkkoollnníí  kkuucchhyynněě  ppooooddhhaall ii llaa  ssvvéé  rr eecceeppttuurr yy  
  
Hagridův Bramborovej lektvar a kus pecnu  = Bramborový guláš s chlebem 
Všudyplavková pasta s pecnem    = Rybičková pomazánka, chléb 
Chlupatej potlouk      = Broskev 
Plešatej potlouk     = Nektarinka 
Sladký zdrc milk mix      = Šlehaný tvaroh s kakaem 
Brumbálovy fousy s opiem      = Nudle s mákem 
Čmelotrysková mast na pletenci   = Medové máslo, houska 
Čikitina kouzelná žlutá hůlka    = Banán 
Brčálníkový výluh     = Brokolicová polévka 
Smahnutý trnoocasý drak se sýrem, Hagridky  = Vepřový plátek s balkánským sýrem, 
brambory 
Mletý vlkodlak s různými bylinami mezi pecny  = Hamburger 
Paštička z dlaždičouna na pletenci   = Paštiková pomazánka, houska 
Zlatonky na větvičce     = Hroznové víno 
Výluh se zlatými kuličkami    = Hovězí vývar se smaženým hráškem 
Sypaný plněný camrál     = Ovocné kynuté knedlíky 
Mizenka s čínskými mravenčími vajíčky  = Vepřové rizoto 
Čarodějova kola a kakaový elexír   = Koláče, kakao 
Bystrozraký kořen     = Mrkev 
Prďavý výluh      = Hrachová polévka 
Bublinatka se sýrem, Hagridky, kompůtek = Zapečené rybí filé, brambory, kompot 
Třaslavec      = Pudink 
Tlustočerv smahnutý ohněm    = Špekáčky na ohni, chléb 
Sirná mast s pecnem     = Sýrová pomazánka, chléb 
Kostky ministra kouzel     = Povidlové buchty 
Ovocné hami mňami     = Ovocná přesnídávka 
Ovocná mast na pletenci    = Marmeládová pomazánka, houska 
Sibylina věštecká koule    = Meloun 
Výluh s mravenčími vajíčky    = Hovězí vývar s rýží 
Prasinka, zelinka, knedlinka    = Knedlo, vepřo, zelo 
Kouzelný hrneček vař    = Krupicová kaše 
Vánoční motanice a kakaový elixír  = Vánočka, kakao 
Bystrozraký kořen    = Mrkev 
Omáčka z ptáka ohniváka,  garbanátka a kulatý placky = Rajská omáčka, karbenátek, knedlík 
Teplý hafoň v Nimbusu    = Párek v rohlíku 
Mandragorový výluh    = Polévka kulajda 
Pečený zmíráček, Hagridky,  mix salát  = Pečené kuře, bramborová kaše, míchaný 
salát 
Mnohličný výluh    = Hrstková polévka 
Plátek ze švédského ostrohřbetého draka, mravenčí vajíčka = Přírodní vepřový plátek, rýže 
Jogo – bogo     = Johurt - Jogobella 
Guláš z maďarského trnoocasého  = Guláš 
Zmijozelí háďata    = Špagety 
Uzená prasinka, Hagridky, zelená hůlka  = Uzená rolka, brambory, okurka 
Tajemný pytlík     = Balíček 
 
To jen aby jste věděli, co vlastně děti celých 14 dnů papinkaly……………………. 
 

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 

Jezerní lid a 
jeho lákavý 
zpěv 
 
Přijď za námi 
v ten modrý 
svět  
- nad zemí 
náš zpěv 
neslyšet -  
a věz, že nám 
teď propadlo,  
oč v životě jsi 
nejvíc stál.  
Máš hodinu, 
jen krátký 
čas,  
abys to získal 
zpátky zas,  
pak ti však 
černé zrcadlo  
řekne: Je 
marné hledat 
dál. 


