
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auguron získává následovníky 
Sekta černokněžníků zvaná Auguron o sobě dává stále častěji a brutálněji vědět. Zatímco v minulém roce působila 

v utajení a o její existenci se stále spekulovalo, od začátku léta vystoupila několikrát na veřejnosti a otevřené se 

hlásí k mnoha útokům proti kouzelnické veřejnosti. Neúspěšně se pokusila vniknout do nejpřísněji 

zabezpečených trezorů banky u Gringottových. Na druhou stranu se jim podařilo osvobodit několik zločinců 

z azkabanské věznice. Rozkradli Centrální kouzelnickou knihovnu a odcizili několik starodávných a cenných 

dokumentů. Množí se případy, kdy jsou přívrženci Auguronu viděni ve společnosti mozkomorů, vlkodlaků a 

dalších temných tvorů. Ministerstvo kouzel přiznává, že se řady následovníků černokněžníka Augurona rozšiřují 

nejen o tyto bytosti, ale i o celé kouzelnické rodiny. „Máme informace a důvodná podezření, že s Auguronem 

sympatizují některé významné kouzelnické rodiny, které byly v minulosti spojovány s Voldemortem nebo 

minimálně s černou magií. U několika spolků, které se věnují různým praxím černé magie, byly nalezeny letáky 

a znaky, které vyzývají k podpoře Augurona a jeho politickému programu. Ministerští úředníci tyto materiály 

zabavují okamžitě, jakmile se objeví na veřejnosti, a jejich šiřitelům udělují pokuty, předvolávají je k výslechu 

nebo rovnou zatýkají,“ uvedl Zoran Koljaba, mluvčí Ministerstva. Nechce ovšem sdělit jména podezřelých, aby 

nevyvolal paniku nebo projevy nenávisti vůči nim. 

I vzhledem k incidentu na posledním utkání Mistrovství světa ve famfrpálu v Římě – o kterém se dočtete na 

straně 2 – se Ministerstvo rozhodlo doporučit kouzelnické veřejnosti několik bezpečnostních opatření, jak se 

ochránit před útokem přívrženců Augurona. Jejich seznam vám přinášíme na následujících řádcích. 

Oliver Zatáčka 

OCHRANA VAŠEHO DOMU A RODINY  
PŘED ČERNOU MAGIÍ 
Vydáno na žádost Ministerstva kouzel 

Kouzelnickému společenství hrozí v současné době 

vážné nebezpečí ze strany organizace známé jako 

AUGURON. Dodržování následujících jednoduchých 

bezpečnostních pokynů pomůže vás, vaši rodinu i váš 

domov ochránit před napadením. 

1. Nedoporučuje se vycházet z domu sám, bez 

doprovodu. 

2. Obzvláště opatrní buďte v nočních hodinách. 

Zorganizujte své pochůzky, pokud možno tak, aby byly 

ukončeny před setměním. 

3. Překontrolujte si bezpečnostní prvky kolem svého 

domu a přesvědčte se, že jsou všichni rodinní 

příslušníci seznámeni s nouzovými opatřeními, jako 

jsou štítová a zastírací kouzla a v případě nezletilých 

členů rodiny asistované přemísťování. 

4. S příbuznými a blízkými přáteli si domluvte 

kontrolní otázky, abyste byly s to odhalit přívržence 

Auguronu, vydávající se pomocí mnoholičného 

lektvaru za jiné osoby. 

5. Budete-li mít pocit, že se někdo z rodinných 

příslušníků, kolegů, přátel nebo sousedů chová 

nezvykle a podivně, okamžitě kontaktujte Sbor pro 

prosazování kouzelnických zákonů. Takové osoby 

mohou být pod vlivem kletby Imperius. 

6. V případě, že se nad nějakou obytnou či jinou 

budovou objeví podezřelé osoby, NEVSTUPUJTE a 

okamžitě kontaktujte oddělení bystrozorů. 

7. Nepotvrzené zprávy naznačují, že Auguron 

v současné době využívá služeb neživých. Spatříte-li 

neživého nebo setkáte-li se s ním, NEPRODLENĚ o 

tom informujte Ministerstvo. 
 

Nejlepší mazlíček na světě 

Znáte to. Vaše sova pořád někde létá s poštou nebo vás klove a všude kálí. Žába 

je slizká, s krysou se nikdo mazlit nechce a kočky jsou náladové. 

Pořiďte si kluběnku! Roztomilé, malé a chlupaté zvířátko, které můžete nosit 

na rameni. Je přítulné, čistotné a nekouše. A je užitečná – svým dlouhým 

jazykem vám v noci vyčistí nos a uši. Pak jí nemusíte obstarávat žrádlo. 

Sovu s objednávkou a pěti galeony posílejte do Kouzelnického zvěřince 

v Příčné ulici.  



Napínavý zápas narušili výtržníci 

Po víkendovém odpočinku se v pondělí utkaly týmy 

Norska a Polska o bronzový pohár Mistrovství světa ve 

famfrpálu 2022. Norský tým pod vedením kapitánky-

chytačky Liv Ullmanové se účastní mistrovství vůbec 

poprvé a ihned se dostal až do boje o pohárové 

umístění. Proti němu stáli Poláci, dlouhodobí a vytrvalí 

hráči, kterým už několik let pohár těsně uniká. Nelze 

se divit, že se obě družstva vrhla do hry s odhodláním 

i agresí.  

U pohárových klání bývá zvykem, že zápasu předchází 

vystoupení maskotů obou zemí. Poláci si přivezli po 

generace šlechtěného draka, který se vznášel nad 

stadionem a svými plameny psal na večerní nebe 

„Polsko“. Na jeho hřbetu se vezly víly v červeno-

bílých šatech a rozhazovaly mezi diváky pirohy plněné 

Bertíkovými fazolkami. Zejména od dětí sklidily 

bouřlivý potlesk. 

Norové vypustili na 

stadion stádo 

jednorožců. Jak 

obíhali kolem 

hřiště, vytvářeli 

stříbřitou auru, 

která se vznášela 

mezi diváky a nad 

stadionem 

vytvářela polární 

záři. 

Po exhibici 

maskotů začal 

tvrdý zápas o třetí 

místo. Polští 

odražeči se 

zaměřili na norskou 

chytačku Ullmanovou a 

bombardovali ji potlouky, aby měl jejich chytač Lem 

klid na pátrání po zlatonce. Také polští střelci nasadili 

agresivní hru a několikrát narazili do norského 

brankáře Karla Öströma, což rozhodčí ale překvapivě 

nepískal jako faul. Norové se však odhodlaně bránili. 

Zdálo se, že síly obou týmů jsou vyrovnané. Camrál 

létal z jedné strany na druhou, brankáři odráželi jeden 

útok za druhým, ale padalo jen velmi málo gólů.  

Napínavé utkání muselo být přerušeno kvůli výtržnosti 

několika diváků. Když polská střelkyně Agnieszka 

Wolna letěla s camrálem na branku, pronásledovaná 

norskými střelci a jedním potloukem, zaútočilo na ni 

hejno netopýrů. Vyčarovala ho skupinka osob 

v černých pláštích, která pokřikovala „Auguron 

vládne“ a „Smrt mudlům“. Netopýři mezitím zaplnili 

stadion a napadali i diváky. Okamžitě zasáhli 

bystrozorové a podařilo se jim výtržníky omráčit a 

zadržet. Zápas byl na hodinu přerušen, dokud 

organizátoři neodčarovali posledního netopýra. 

Ukázalo se totiž, že tvorové svým kousnutím šířily 

jakýsi proměňující lektvar, protože pokousaným 

divákům zčernaly oči a narostly drápy. Podle mluvčí 

Nemocnice sv. Munga jsou všechny oběti útoku 

stabilizované, ale stále se proměňují, a léčitelé zatím 

nenašli způsob, jak změny zvrátit. 

Zápas mohl pokračovat, protože nikdo z hráčů nebyl 

pokousán ani jinak 

zraněn. Zdálo se, 

že oba týmy 

změnily taktiku a 

soustředily se na 

to, aby právě 

jejich chytač 

získal zlatonku. 

Střelci nalétávali 

na soupeřova 

chytače a házeli 

po něm camrál. 

Nikdo neusiloval 

o střílení gólů. Po 

další hodině 

tohoto zápolení se 

Witoldu Lemovi 

podařilo chytit 

zlatonku těsně 

Ullmanové před nosem. Poláci tedy poprvé ve své 

historii získali pohár a umístili se na třetím místě. 

Norsko přesto může považovat svůj postup za velký 

úspěch a nebojím se říci, že se jedná o největší 

překvapení letošního šampionátu. Nyní už jen 

očekáváme, kdo vyhraje finálový duel Irska 

a Japonska, který začíná dnes večer. 

Miranda

 

Vychytávky a vynálezy 

Výjimečný vynález: hůlkatron 
V úterý ráno byl na tiskové konferenci představen nový vynález zvaný hůlkatron. Koště, které je zároveň hůlkou. 

Při létání nemusíte zbytečně sahat do hábitu pro hůlku, kouzlit můžete i namířením koštěte. Tento ojedinělý 

vynález vyšel z dílny slavných sourozenců Torentových.  

Klementina Torent popsala fungování nového vynálezu: „Koště je složené ze stejného materiálu, z jakého se 

dělají hůlky. Můžete si ho představit jako o poznání tlustší a delší hůlku. Dokáže opravdu stejné věci. Kouzlí se 

násadou, kterou stačí držet jednou rukou.“ Sourozencům zbývá dokončit ještě několik testů hůlkatronu. Do Vánoc 

by se měl dostat na pulty kouzelnických prodejen. 


