
 

 

 

 

 

 

Hagridova oslava  
šokovala Prasinky  

 

Včera večer to v hospodě U Prasečí hlavy překvapivě žilo. Tuto ospalou a špinavou putyku oživila oslava 

95. narozenin Rubeuse Hagrida, hajného a učitele ze Školy čar a kouzel v Bradavicích. Prasinky na tuto bujarou 

– nebojme se říci – pitku budou ještě dlouho vzpomínat.  

Hagrid údajně sezval všechny své přátele a známé. Vedle učitelského sboru bradavické školy a skřítčího 

personálu se podle důvěrného informátora objevili také Harry Potter a ministryně kouzel 

Hermiona Grangerová-Weasleyová s manželem Ronaldem Weasleym. Od 

Prasečí hlavy se celou noc ozýval hlasitý zpěv a veselí. Někteří obyvatelé 

okolních domů prý slyšeli mručení a skřehotání nějakých zvířat. Můžeme 

se jen domýšlet, jaké kouzelné potvory Hagrid, tento milovník 

všelijakých bestií, dostal k narozeninám. Někteří 

Prasinkované odpřisáhli, že slyšeli skřek asi tuctu dráčat. 

Ovšem korunu tomuto – nebojme se říci – bordelu nasadil 

půlnoční příchod Hagridova nevlastního bratra-obra Drápa. 

Nejenže se jeho dunivé blahopřání roznášelo po celé 

vesnici, ale Dráp dokonce poboural i několik okolních 

domů, protože údajně neviděl v noci na cestu. Jistě to mělo 

co dočinění s deseti bečkami piva, které údajně vypil. 

Za redakci samozřejmě Hagridovi blahopřejeme a přejeme mu ještě jednou tolik let. Ale doufáme, že příště se to 

obejde bez rušení nočního klidu ostatních kouzelníků.  

Opravdu důležité informace vám přinesla 

Rita Holoubková 

 

Protestující sovy odmítly 

schůzku s Ministerstvem 

V důsledku událostí posledních dnů 

nabídlo Ministerstvo kouzel 

schůzku sovám z iniciativy Stop 

zotročování sov. Schůzka se měla 

konat na Ministerstvu kouzel včera 

večer. Místo nespokojených sov 

však dorazila pouze jedna sova s 

dopisem vysvětlujícím odmítnutí 

schůzky. „Nabídli jsme dialog. Byli 

jsme připraveni vyjednávat 

podmínky. Odmítnutí ze strany sov 

nerozumíme. Co po nás chtějí?“ 

komentoval mluvčí Ministerstva 

Zoran Koljaba. 

Iniciativa zaslala komentář: 

„Ceníme si nabídnuté schůzky, ale 

určený formát pro nás není 

přijatelný. Jak víte, sovy téměř 

nemluví lidskou řečí. Už jenom 

vytvořit tento dopis je pro nás 

náročné. Pracují na tom naše 

nejlepší překladatelky. Ministerstvo 

nabídlo rozhovor 

jeden na 

jednoho, bez 

přítomnosti 

překladatelů. 

Obáváme se, 

že by to naši 

zástupkyní 

dostalo do nevýhodné situace, kdy 

by se k návrhům ministerstva 

nemohla vyjádřit.“ 

Mudlovská policie měla 
trable s orgovánem 

V pondělí ráno čekalo na 

mudlovskou policii na Čechově 

mostě v Praze nepříjemné 

překvapení. Orgován, pták 

připomínající svým maskováním 

kvetoucí šeřík, unikl v neděli večer 

kouzelnické rodině Petrákových 

z Malé Strany a zakončil svou cestu 

na zmiňovaném mostě. Mudlové na 

opeřence zavolali policii. Dva 

strážnici nějakou chvíli kolem ptáka 

postávali a zvažovali, co s ním. Po 

půl hodině naložili orgována do 

auta. Orgován se ale poděsil a 

způsobil menší pozdvižení. Krabici 

koblih, kterou měli policisté v autě, 

proměnil v nakládané okurky a dvě 

kávy v kelímcích ve sklenice 

s hořčicí.  

Na celou událost bylo upozorněno 

Ministerstvo kouzel. „Když jsme na 

Čechův most dorazili, proměnil 

zrovna orgován uniformu jednoho 

z policistů ve středověkou zbroj. 



Rychle jsme orgována zajistili a 

všechno proměnili zpátky,“ 

komentovala případ vyslankyně 

Ministerstva Matylda Malá. 

Eleonora Hnízdečko 

 

Kouzelná zvířata  

na jednom místě 

Po letech příprav na mezinárodní 

úrovni byl tuto sobotu zahájen 

provoz vůbec první zoologické 

zahrady pro kouzelné tvory na 

světě. Kouzelníci-chovatelé z pěti 

kontinentů shromáždili širokou 

plejádu živočišných druhů a plemen 

kouzelných zvířat. „Jedná se o první 

takovýto projekt, který je přístupný 

kouzelnické veřejnosti k poučení i 

pobavení,“ říká ředitelka zoo 

Seweryna Truskawka. 

Zoo nese název Mlokova divotvorná 

zahrada na památku slavného a 

průkopnického chovatele a 

ochránce kouzelných tvorů – Mloka 

Scamandra. Ředitelka Truskawka 

nás provází zahradou a ukazuje 

exempláře obyčejných i vzácných 

tvorů. „Máme zde různé druhy 

rarachů i vzácné červenooké albíny. 

Jsme pyšní na sbírku dračích 

mláďat všech známých plemen. 

Dokonce máme i fénixe, kterého je 

obtížné chovat v zajetí. Naštěstí 

máme skvělého chovatele, který se 

s fénixem přátelí.“ V otevřeném 

lesním výběhu se mohou 

návštěvníci potkat s jednorožci, 

huňáči či kůrolezy, které se mohou 

pokusit přímo pohladit. V dětském 

koutku si mohou mladí kouzelníci 

pohrát s hrabáky nebo kluběnkami. 

„Pro odvážlivce pořádáme cvičná 

setkání s hipogryfy nebo 

třaskavými skvorejši, aby si 

vyzkoušeli, jak k takovým tvorům 

přistupovat,“ dodává Truskawka, 

než vstoupíme do obřího terária 

s baziliškem. Zde se nabízí 

jedinečná příležitost prohlédnout si 

tohoto téměř vyhynulého obřího 

hada, jehož pohled okamžitě zabíjí. 

Díky speciálně očarovanému sklu je 

možné si bezpečně prohlédnout 

jednoho z nejnebezpečnějších 

kouzelných predátorů na světě. 

Naše redaktory návštěva zoo 

nadchla. Tak srdečně zveme 

k návštěvě. Do zoo se můžete 

dopravit letaxovou sítí nebo 

přenášedlem, které si objednáte soví 

poštou. Vstup pro dospělé činí 

2 galeony, pro děti 15 srpců.  

 

Liliana Fialková 

Mudlové nejsou hrozba 

Jakožto profesorka oboru studia mudlů jsem značně znepokojena postojem mladých kouzelníků k mudlům. 

Dostáváme se do doby, kdy mladí nevědí, co si o nekouzelnících myslet. 

Je tedy třeba se skutečně podívat na problematiku ze širšího hlediska, zvláště teď, kdy se šíří zvěsti o mudlovském 

nebezpečí. I proto jsem se rozhodla tento příspěvek napsat. Je třeba, aby kouzelnická společnost věděla, že 

skutečně není nutné mít obavy! 

Mudlové dlouhá léta byli a stále mohou být kouzelnickému světu velkou inspirací a oporou. Především v oblasti 

technologií, kterou ovládají na skutečně bravurní úrovni. Jmenujme například mudlovskou firmu Microsoft, které 

se podařilo zdokonalit technologii propojení celého světa. (Představte si to, už žádné čekání na sovy! Pomohlo 

by to vyřešit problém s protestujícími sovami.) I bez kouzel dokáží skutečné zázraky. Sice jsou trošku pomalejší 

v oblasti léčení, umí si ale výborně poradit. 

Zde bych také ráda odkázala na spoustu význačných kouzelníků z mudlovských nebo smíšených rodin. Z první 

skupiny například aktuální ministryně kouzel Hermiona Grangerová-Weasleyová. Ze smíšených rodin zase 

pochází hrdina Harry Potter, osobnost na poli přeměňování Minerva McGonagallová nebo slavná zpěvačka 

Celestina Warbecková. Tedy je už dlouho prokazováno, že soužití s mudly není pro jejich potomky nijak 

ohrožující, naopak. Utuží to vztahy mezi oběma společnostmi a děti si z těchto svazků odnesou to nejlepší. 

Tedy znovu vyzývám rozumnou část kouzelnické společnosti, ať v této zlé době nepodlehne strachu a bojuje 

s protimudlovskými předsudky! Strach jen posiluje nenávist. 

Osvalda Westernová, odbornice na mudly 

 

Vychytávky a vynálezy 

Revoluční metoda likvidace trpaslíků 
Sužují vaši zeleninovou zahradu tito odpudiví škůdci? Kradou vám věci ze sklepa? Štěbetají 

v noci pod okny a vy nemůžete spát? 

Zapomeňte na fyzicky náročné zahazování nebo na nehumánní ostřelování hůlkou. Máme pro 

vás snadné řešení! Zakupte si Kapří utrejch. Experti ze Společnosti pro divotvorné lektvary 

zjistili, že trpaslíci nesnáší rybníkový odér kaprů. Utrejch umocňuje tuto vůni. Stačí tedy pouze 

jedna kapka na okruh 10 metrů kolem vašeho pozemku a trpaslíci se mu obloukem vyhnou.  

Pošlete sovu s 3 galeony do Společnosti pro divotvorné lektvary a lahvička Kapřího utrejchu vám obratem dorazí. 

 

 

 



                   Fantastický horoskop 

                  pro čarodějky a kouzelníky 
                        Od Evaristy Měsíčníkové 

                                         Adresa: Kvikálkov, Za třívětvou lípou 

 

Drazí Hastrmanci, Jehlanky a další fantastická znamení! 

Vítám vás ve světě čarodějných zvířat s kapkou krve, kterou s nimi máte společnou. Jste připraveni dozvědět se, 

jaká krev vám koluje v žilách? Krev, již ani ta nejtemnější černá magie nezmění? 

Horoskopy na míru s oznámením sovy zasílejte nejméně dva týdny před požadovaným termínem! 

Pokud máte dost odvahy, nahlédněte na řádky níže a zjistěte dle data svého narození svůj fantaskní potenciál: 

Šnelegajstr 21. 3.–20. 4. neboli napůl plaz a napůl 

pták, zcela jistě však zvědavec 

Nemůžete si nikdy pomoci a musíte se vše dozvědět, 

stejně jako u Šnelegajstra ve vás dřímá zvědavost. 

Svýma hlubokýma 

očima Šnelegajstr 

dohlédne hloubš a dál 

než kterýkoliv jiný tvor 

a stejně tak vy. Nebojte 

se tedy vejít za hranice 

Zapovězeného lesa nebo 

do knihovny s oddělením s omezeným přístupem, máte 

totiž dost kuráže najít to, co jiní ne. 

 

Hrombuk 21. 4.–20. 5.  neboli tvor s magickými rohy 

a nezkrotnými kopýtky 

Tancovačka ani pobídka hihňavé 

vody by vás neměla minout. 

Přeci jen vám v krvi koluje 

Hrombuk s magickými rohy, 

které ho chrání před únavou i 

hlubšími účinky hihňavé vody. 

Žádný čarodějný bál se bez vás 

neobejde. Vaše bezbřehá energie 

vám tak zajistí to nejzářivější místo na tanečním 

parketu, ale i nekonečnou možnost studia. Tam, kde jiní 

končí, vy jako Hrombuk začínáte! 

 

Hastrmanec 21. 5.–21. 6. neboli britsko-irský vodní 

démon mnoha podob 

I když se nemusíte 

vždy cítit ve své kůži, 

máte na rozdíl od 

ostatních možnost 

volby. Hastrmanec 

vám do vínku dal 

schopnost natolik 

proměnit své chování i 

částečně svou podobu, že dle nálady můžete být 

hvězdou na famfrpálovém utkání nebo tichou 

čarodějkou či čarodějem, kterého každý nechá v klidu 

číst jeho oblíbené Bajky Barda Beedleyho. Využijte 

svých možností a buďte každý den někým novým. Jako 

jeden z mála můžete být, kýmkoli chcete! 

 
Jehlanka 22. 6.–23. 7. neboli ostnatá ryba bojující 

proti sítím 

Jako Jehlanka se 

nenecháte jen tak 

chytnout do sítí. Kdejaký 

pošuk či mudla si na vás 

může zkoušet pochybné 

čáry nebo řeči, ale vás do 

nich nezamotá. Se svými 

ostrými slovy i rychlou hůlkou se dostanete ze všech 

sítí, které na vás kdokoli nastraží. Svoboda je ve vašich 

rukách a bráníte ji tak jako nikdo jiný! 

 

Chiméra 24. 7.–23. 8. neboli řecké zvíře se lví hlavou 

a dračím ocasem  

Dříme ve vás síla nekonečných rozměrů, ať už bojujete 

v zápasech famfrpálu, nebo v Příčné ulici prodáváte 

nejnovější knihy, dokážete vše 

vyhrát a pozvednout tam, kam 

jiní nedokážou. Chiméra ve 

vás neustále probouzí touhu 

po prvních místech. Silou 

fyzickou i nabytými 

vědomostmi, tak můžete na 

rozličných polích vyhrávat 

všemožné bitvy, i bitvy všedního dne. 

Jste jednoduše neporazitelní! 

 



Běhnice 24. 8.–23. 9. neboli kousavá víla s láskou 

k zimě 

Není to s vámi vždycky 

jednoduché, jelikož vidíte až 

tam, kam jiní nedohlédnou, a 

nebojíte se o tom mluvit 

nahlas. Přeci jen máte hlas 

silný jako Běhnice. Někteří 

vás berou za kousavé, ale 

upřímnost nezkousnou pouze ti, kteří vám nemají co 

nabídnout. Vaše slova a bájné příběhy, které 

nepamatuje ani Nicolas Flamel, budou jednou brát dech 

všem čarodějům a čarodějkám! 

 

Kluběnka 24. 9.–23. 10. neboli heboučký hořčičný 

tvor  

Jako Kluběnka potřebujete velkou něhu kolem sebe a 

chcete ji i darovat. Být ve vaší přítomnosti je stejně tak 

příjemné jako být na snídani 

ve velké bradavické síni. 

Všude okolo vás je vřelost, 

laskavost, krása. Každý sní o 

vaší přítomnosti ve dne, v 

noci. Tak neseďte stále v 

doupěti a vyrazte ven! Všichni 

se na vás těší! 

 

Maguár 24. 10.–22. 11. neboli puntíkatá kočkovitá 

šelma 

Kočičí oči a za nimi oheň, tak by 

vás na první pohled popsal každý 

čaroděj či čarodějka. Jste velice 

inteligentní a ve škole jste svými 

neobvyklými kouzly i formulemi 

všechny jistě předbíhali. Držte se 

svého vnitřního tvora, ale také ho 

včas zkroťte. Maguár dokáže nadělat velkou paseku, 

ale ve vypjatých bojích zachránit i celé generace. Buďte 

svému Maguárovi dobrým pánem a on se stane vaším 

nejvěrnějším sluhou.  

 

Obroun 23. 11.–21. 12.  neboli zlatý tvor se silou bohů 

Vynikáte ve všem, kde 

můžete uplatnit své tělo plné 

svalů. Během zápasů a při 

pomoci s krocením draků a 

jiných velkých tvorů jste jistě 

neměli nikdy obtíže. 

Hýčkejte si své tělo pomocí 

svalovce řapíkatého, prastaré 

byliny, kterou najdete růst u pradávných jezer. Tahle 

bylina, jež je hlavní potravou Obrouna, vám dodá sílu i 

ve dnech plných únavy. Svou silou dokážete cokoliv 

zbudovat, ale i zničit! 

 

Kůrolez 22. 12.–20.1. neboli strážce stromů  

Vaším umem je pečlivost a 

ochranitelské sklony. Na rozdíl 

od Kůroleza dokážete ochránit 

celý les i vesnici. Kůrolez vám 

do krve dal touhu ochraňovat, 

ať už je řeč o vaší rodině, 

přátelích či jednorožcích. 

Chráníte ty, které milujete, a ty, 

kteří to potřebují. Jste darem 

pro své okolí i celý kouzelnický 

svět.  

 

Hipokampus 21. 1.–20. 2. neboli zábavný pulconoš  

Jste plní zábavy, radosti a 

překvapení jako 

Bertíkovy fazolky. Stejně 

jako Hipokampus máte v 

sobě mnohé radostné 

pulce, kteří chtějí na 

světlo a mezi lidi. Každý 

se s vámi chce přátelit a 

mít vás na své oslavě 

narozenin. Přesto jste 

natolik unikátní, že dostat 

se do vaší přízně není jednoduché. Rozdejte trochu více 

radosti jen tak, svět s vaším úsměvem bude hned lepší! 

 

Ďasovec 21. 2.–20. 3. neboli světlozelený rohatý 

démon   

Není radno si s vámi zahrávat 

stejně jako s Ďasovcem, 

kterého, jak je známo, porazil 

zatím jen jediný kouzelník. 

Pevně si stojíte za tím, kdo 

fauloval ve famfrpálu nebo 

komu neměla být dána licence 

k létajícímu automobilu. Ve 

svých názorech jste nezdolní 

jako hradby Bradavic a 

dokážete se díky tomu postavit za své přátele. Svým 

přímým jednáním umíte vyděsit i své nepřátele a jen tak 

něco s vámi nepohne. Jste pevným bodem pro svou 

rodinu i okolí. Díky vám tak existuje místo, kam se vaši 

bližní mohou vždy obrátit o pomoc.  

 


