
 

 

Večerní speciál  
(vydán Ministerstvem kouzel podle zákona o převzetí kontroly v případě výjimečného nebezpečí nebo války) 

MINISTERSTVO 
NAPADENO  

Po sedmé hodině večer vtrhlo na Ministerstvo kouzel několik desítek maskovaných 

čarodějek a kouzelníků, kteří provolávali slávu Auguronovi a zaútočili na ministerský 
personál. Útočníky doprovází různí temní tvorové jako mozkomorové, akromantule 

a vlkodlaci. Ministerstvo čelí této přesile oslabené, protože útok byl zahájen po skončení 
pracovní doby. Ministryně kouzel Hermiona Grangerová-Weasleyová aktivovala zákon 

o výjimečném nebezpečí a povolává všechny ministerské zaměstnance k obraně 

kouzelnických institucí, protože 

AUGURON ÚTOČÍ 
nejen na Ministerstvo, ale i na Gringottovu banku, redakci Denního věštce, věznici 

v Azkabanu a na Nemocnici svatého Munga. Objevují se zprávy i o útocích na domovy 

kouzelnických rodin. Přívrženci Auguronu používají zakázané kletby a nemají slitování. 

Proto ministryně kouzel apeluje: 

UKRYJTE SE DO BEZPEČÍ! 
Kouzelnická veřejnost by měla zabezpečit své domácnosti a nevycházet. Nikdo by neměl 
zbytečně riskovat. Kdo chce pomoci a zapojit se do boje, ať zkontaktuje své známé na 

Ministerstvu nebo přes přísně zabezpečené letaxové spojení Odbor pro kontrolu letaxové 
sítě, které jediné aktuálně zůstávají pod kontrolou Ministerstva. Ministryně ale apeluje, aby 

veřejnost neriskovala a postarala se v první řadě o sebe a své rodiny. Boje stále pokračují. 
Očekávejte další zprávy a pokyny od Ministerstva. 

NEZTRÁCEJTE NADĚJI 
Ministryně kouzel vyzývá kouzelníky a spřízněné mudly, aby se neobávali. Do boje se 
zapojilo celé Ministerstvo, včetně Harryho Pottera, vítěze nad Voldemortem. „Musíte si 

zachovávat víru a naději. Nedovolit strachu, aby vás zlomil,“ vyzývá vedoucí bystrozor 
Potter, než se vrhá do válečné vřavy. 

Ministryně kouzel věří, že 

ZVÍTĚZÍME!!! 



OCHRANA VAŠEHO DOMU A RODINY 

PŘED ČERNOU MAGIÍ 

Kouzelnickému společenství hrozí v současné době vážné nebezpečí ze strany 

organizace, jejíž členové si říkají 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 využívají služeb 

neživých. Spatříte-li neživého nebo setkáte-li se s ním, NEPRODLENĚ o tom 

informujte ministerstvo. 


