
 

 

 1. a 2. vydání        13. - 14. 7. 2019 

 

Sobota 13. července čarodějnického roku 2019  

 

Vážení a milí, 

        dovolte mi, abych Vás všechny co nejsrdečněji přivítal na školní půdě nejprestižnější 

kouzelnické školy v Bradavicích. Doufám, že se Vám všem zde bude líbit a nově získané dovednosti 

a znalosti Vám pomohou ve vašem kouzelnickém životě. Užívejte krásného počasí a těším se na nová 

dobrodružství, která společně prožijeme. Zdravím také celý personál školy, který se bude po celou 

dobu Vašeho studia o Vás vzorně starat. Zdar kouzlení a magii !!! 

 

 

Albus Brumbál 

ředitel školy 

  

Po příjezdu do bradavické školy čar a kouzel byly noví žáci rozděleni do jednotlivých 

kolejí. O spravedlivé rozdělení se postaral moudrý klobouk. Žáci si poté zvolili název své koleje, 

vyrobili erb a maskota a následně se věnovali tvorbě nezbytných školních pomůcek. Co by to 

bylo za kouzelníky bez koštěte a kouzelnických hůlek. 



 

ŽELVONOŽKY:  Vedením této koleje byla pověřena ctihodná kouzelnice Gabča. 

GHALEDOVÉ:  Tato kolej byla svěřena váženému kolegovi Vojtovi. 

ZLATONKY: Albus Brumbál svěřil Zlatonky do pevných rukou profesorky Anity. 

GRAGASOVI OTROCI: Tuto kolej povede svou zkušenou kouzelnickou rukou věhlasný 

a na ministerstvu kouzel dobře známý profesor Honza. 

KOBYLOVÉ: Vedením této koleje byla pověřena profesorka Aneta. 

NESTVŮRY: Kolejí Nestvůr byla pověřena ostřílená kouzelnice Mirka se svou pomocnicí Mirkou. 

SKŘETI: Tuto kolej povede proslule známý kouzelník a profesor Luděk. 

DRACI: O tuto kolej se budou starat profesorka Marta a její pravá ruka Sabča. 

  

 

Neděle 14. července čarodějnického roku 2019 

 

Nedělní dopoledne bylo odstartováno stavbou koštěte, které pojme celou kolej. 

Studenti se s tímto nelehkým úkolem poprali se ctí a jejich skvostná vzdušná plavidla byla 

připravena na závod nazývající se Nimbus 2019. V Tomto závodě svými leteckými dovednostmi 

excelovali Gragasovi otroci a Kobylové, kteří protli cílovou pásku takřka zároveň a umístili se 

tak na první příčce v bodovací tabulce. 

 

Správný kouzelník musí ovládat kouzla. Co by to bylo za čaroděje, který neumí čarovat?! 

Večerní program se proto nesl v duchu nejrůznějších zaklínadel a kouzelných formulí, které 

žáci hravou formou objevovali v lese a přitom trénovali svou paměť. Dobrého pamatováka 

prokázaly téměř všechny skupinky, zejména pak Želvonožky, Skřeti a Draci. 

 

 



3. vydání          15. 7.  2019 

 

Pondělí 15. července čarodějnického roku 2019 

 

 

Plněním různých úkolů se mladí kouzelníci dostávali ke Kameni mudrců. 

V této výzvě nešlo výrazně o čas, ale o tom jak kouzelníci úkoly dobře splnili. 

I přes zákeřné výzvy se skupinky ke Kameni mudrců dostali a následně ho zničili 

pomocí vražedného nástroje a to nůžek. 

V této výzvě se nejlépe umístila kolej Skřetů. 

Vše dobře dopadlo. 

 

Ve večerním programu si všichni žáci Bradavic vyrobili své kouzelné hůlky. 

Žáci měli k dispozici na výrobu hůlek mnoho pomůcek.  

Všem se hůlky moc povedly.  

Vytvořila kolej ŽELVONOŽKY 
skupinka č. 1 

 



 

4. vydání          16. 7.  2019 

 

Úterý 16. července čarodějnického roku 2019 

 

 

 

Chytáním mystických zvířat měli mladí kouzelníci možnost získat další body. 

V čarovném lese pobíhali Vrba Mlátička, škrkna, pavouk Aragog, kentaur, testrál, 

pták fénix, hypogryf Klofan, vlkodlak a dva draci -> Maďarský ostrozubý a Čínský 

ostrohřbetý . Každé zvíře se po lese pohybovalo jinou rychlostí a podle toho bylo 

ohodnoceno počtem bodů 1 - 10. 

 



V odpoledním programu si všichni žáci začali vyrábět košťata. Žáci měli 

k dispozici na výrobu košťat hodně pomůcek. Všechny košťata se povedly.  

Následovalo vysvětlení pravidel a poté byl turnaj bradavických kolejí 

ve famfrpálu rozehrán. Každá kolej odehrála dva zápasy. V turnaji se bude dále 

pokračovat. 

 

 

Vytvořila kolej GHALEDOVÉ 
skupinka č. 2 

 



 

 

 5. vydání          17. 7. 2019 

 

Středa 17. července čarodějnického roku 2019  

 

Ředitel školy Albus Brumbál naplánoval pro všechny studenty bradavické školy čar a kouzel 

celodenní výlet do malebné obce Ždánice. Žáci se svými profesory se po snídani přichystali 

k odjezdu. V 9 hodin ráno se před Bradavicemi seřadily dva kouzelnické autobusy, do kterých jsme 

všichni nastoupili, a mohlo se vyrazit na všemi očekávaný výlet. 

Cesta nebyla dlouhá a nikomu se naštěstí neudělalo ani špatně. Po příjezdu do Ždánic se 

výletní výprava rozdělila do 3 menších skupin. Jedna skupina žáků se svými profesory vyrazila 

do muzea, druhá do hvězdárny a třetí na nákupy. Všechny tři skupiny se následně na jednotlivých 

stanovištích prostřídaly. 

HVĚZDÁRNA 

Ve ždánické hvězdárně nás přivítal velmi příjemný pan hvězdář, který nás i naše žáky 

zajímavou a zábavnou formou seznámil s noční oblohou. Svůj výklad doplnil pohádkou pro menší děti 

a dokumentárním filmem pro ty starší. V případě, že bude v pondělí 22. července 2019 čistá obloha, 

tak nám pan hvězdář slíbil návštěvu u nás v Bradavicích, kde bychom mohli pozorovat hvězdy pomocí 

dalekohledů. 

MUZEUM 

Návštěva Vrbasova muzea ve Ždánicích byla také velice zajímavá. Muzeum se nachází 

v přízemí ždánického zámku. K vidění byly například zajímavé památky na generála Loudona, 

předměty s napoleonskou tématikou nebo původní vybavení zámeckých interiérů, pohyblivé modely 

vodních a větrných mlýnů, parních strojů nebo originál věžních hodin a spoustu dalších exponátů. 

Kdo nenavštívil Vrbasovo muzeum a hvězdárnu, jako by nebyl ve Ždánicích! 


