
 

 

 

 

 

 

Češi porazili Augurona 
Katastrofa, která v podobě Auguronovy hrůzovlády 

postihla kouzelnický svět, byla zažehnána. Statečným 

mladým mudlům, kteří se od začátku července účastnili 

Letní školy magie pro studenty z mudlovských rodin 

v Bradavicích, se podařilo doslova zničit 

černokněžníka Augurona. Mudlové z Čech za pomoci 

prastaré magie, která měla údajně co do činění 

s osobností kouzelníka Merlina, zlikvidovali největší 

hrozbu od dob Voldemorta. 

„Jsem nesmírně ráda, že toto nebezpečí pominulo tak 

rychle, jak se objevilo,“ svěřila se s úlevou staronová 

ministryně kouzel Hermiona Grangerová-Weasleyová, 

která se vrátila do svého úřadu po porážce Augurona. 

„Středeční útok na Ministerstvo byl brutální. A včerejší 

pronásledování, represe, mučení a vraždění kohokoli, 

kdo s Auguronem nesouhlasil. Strašné. Zrovna jsme 

s Harrym a Ronem bojovali s přesilou Auguronových 

stoupenců a nemrtvých, když se zničehonic na obloze 

objevil stříbřitě zářivý květ. Něco jako patron. 

Najednou černokněžníci a nemrtví ztratili veškeré 

odhodlání bojovat. Neživí po sobě zmateně koukali, 

jako by nevěděli, na koho mají útočit. Uvědomila jsem 

si, že Auguron musel padnout, protože očividně ztratil 

nad neživími kontrolu. Přívrženci Augurona se na nás 

znovu vrhli, ale s vyděšeným výrazem ve tváři. Viděli 

totiž, jak je opouští schopnosti, které jim Auguron 

s pomocí své černé magie dal. Snažili se ze sebe 

vykřesat, co se dalo. Ale bez Auguronovy síly už proti 

nám takovou výhodu neměli. Jakmile jsme je porazili, 

přemístili jsme se na Ministerstvo, kde to vypadalo 

podobně. Původní stoupenci Augurona prchali nebo se 

vzdávali. Ve vzduchu bylo cítit, že se něco důležitého 

změnilo. Zmizela tíha z černé magie, kterou jsem cítila 

při Auguronově útoku.“ 

Zprávy o náhlém obratu v boji se sektou Auguron se 

objevují v celé kouzelnické společnosti. Netvoři 

ovládaní Auguronem a jeho stoupenci se zastavili, 

jakmile se na nebi objevila stříbřitá záře. 

Předpokládáme, že v tu chvíli použili čeští studenti 

v Bradavicích Merlinovu magii proti Auguronovi a 

porazili ho. Poté všechny Auguronovy stoupence 

opustila kouzelná síla, díky které měli výhodu nad 

bystrozory a obyčejnými kouzelníky. Zdrojem této 

moci byl pravděpodobně právě Auguron. Po jeho 

porážce se zločinci a bytosti zla rozprchli nebo vzdali. 

A kouzelnická veřejnost začala slavit. Díky Dennímu 

věštci se nyní dozvídá, že za svou záchranu vděčí 

skupině českých mudlovských studentů, kteří prokázali 

neuvěřitelnou odvahu a magické nadání, kterými se 

každý z nich vyrovná, a dokonce dalece předčí 

schopnosti mnoha kouzelníků a čarodějek 

z kouzelnických rodin.  

Od půlnoci se vrací vše do původního stavu. Byro 

magické nadvlády bylo rozpuštěno a Ministerstvo 

kouzel v čele s Grangerovou-Weasleyovou obnoveno. 

Kontrolu nad všemi kouzelnickými institucemi, včetně 

Denního věštce, převzalo původní vedení. Stoupenci 

Augurona byli zatčeni a čeká je soudní proces před 

Starostolcem. Očekávají se tresty zlomení hůlky a 

doživotní vězení. Netvoři, které Auguron ovládal, byli 

zapuzeni do člověkem neosídlených oblastí nebo 

například mozkomoři byli izolováni do rezervace.  

Oliver Zatáčka,  

navrátivší se šéfredaktor Denního věštce 

Dramatický konec Letní školy magie 

Nikdo nečekal, že se letošní ročník bradavické Letní školy magie zapíše do dějin čar a kouzel. Na začátku 

července to vypadalo, že organizátoři Letní školy budou rádi, když se studenti z České republiky naučí základní 

zaklínadla a přestanou se bát bubáka. Nakonec tito žáci a žákyně zachránili kouzelnický i mudlovský svět od 

nejhoršího černokněžníka Augurona, který se mocí a nebezpečností vyrovnal Voldemortovi.  

Stále nevíme, co přesně se včera večer stalo. Z Bradavic a Ministerstva unikly pouze náznaky o tom, že Auguron 

byl zničen starobylou a zapomenutou magií, která nějak souvisela s Merlinem. Ať už to bylo jakkoli, rozhodně 

to přineslo osvobození od hrůzovlády černé magie. Za to patří českým studentům nezměřitelné díky celého světa. 

Dnes tito žáci a žákyně ukončují své kouzelnické dobrodružství na Letní škole magie, které bylo nad očekávání 

dramatické, napínavé a nebezpečné. Ale ukázalo se, že v mudlech je opravdu silný kouzelnický potenciál a že 

projekt Letní školy magie má svůj smysl. Takže určitě bude pokračovat i příští rok.  



České studenty a studentky čar a kouzel dnes čeká závěrečný ceremoniál. Obdrží – zcela zaslouženě – certifikát 

o úspěšném absolvování studia magie a budou vyhlášeny výsledky školního a famfrpálového turnaje. A zítra se 

vrátí domů, do mudlovského světa. Ale jejich život už bude navždy obohacený o čáry a kouzla. 

Liliana Fialková 

Finále, které nezastavil ani Auguron 
Na finálový zápas letošního Mistrovství světa ve 

famfrpálu v Římě se bude dlouho vzpomínat. Nejen že 

proti sobě nastoupili favorizovaní Irové a podceňovaní 

Japonci, ale odolnost všech hráčů vůči smrtelnému 

nebezpečí je úctyhodná a zaslouží obdiv. 

Duel mezi Irskem a Japonskem začal v úterý večer. 

Irského představení se tradičně chopili leprikóni, kteří 

přiletěli nad stadion ve tvaru zeleného trojlístku. 

Přistáli mezi diváky, začali tancovat a rozhazovali 

galeony. Japonci 

uvedli své představení 

slovy o propojování 

kultury kouzelníků a 

mudlů v jejich zemi. 

Kouzelníci, seřazení 

ve tvaru japonského 

znaku pro famfrpál, 

vystřelovali ze svých 

hůlek světelné koule, 

které se ve vzduchu 

měnily v podivuhodné 

tvory. Konferenciér 

doprovázel poletující 

zvířata slovy o tom, že takto se naši kouzelní tvorové 

vyjevují japonským mudlům, kteří jim říkají 

pokémoni. Přestože se našlo pár diváků, kteří bučeli, 

většinu publika maskoti zaujali. 

Po kulturní vložce začal poslední zápas mistrovství. 

Irský kapitán-brankář Gawin O´Toole systematicky 

rozložil tlak svého týmu na japonské branky, 

vynikajícího střelce Takešiho Kanagawu a chytače 

Noriho Hirohita. Irové i Japonci nastoupili do zápasu 

pečlivě připraveni a každý bod byl získán po dlouhém 

boji. Odražečům se také dařilo znemožňovat chytačům 

získat zlatonku.  

Proto zápas trval déle jak 36 hodin až do čtvrtečního 

rána, kdy bylo skóre teprve 100:90 pro Irsko. Mezitím 

– jak je známo – Auguron získal kontrolu nad 

Ministerstvem kouzel a dalšími kouzelnickými 

institucemi a začal prosazovat svou představu o 

veřejném pořádku. Na stadion dorazilo několik 

stoupenců nového režimu a vyzvalo k okamžitému 

ukončení zápasu. Rozhodčí, hráči i publikum to ale 

odmítli. Zatímco diváci byli rozehnáni přivolanými 

černokněžníky a akromantulemi, na hráče se vrhli 

kouzelníci na košťatech. Oba týmy se ale spojili a 

bojovali s útočníky. Házeli po nich camrálem a 

potlouky, shazovali je z košťat a omračovali kouzly. 

Když černokněžníci ustoupili, Irové a Japonci 

pokračovali v zápasu. 

„Dohodli jsme se, že 

budeme hrát dál. Chtěli 

jsme vyslat signál 

kouzelnické veřejnosti, 

že se nesmí vzdát, 

dokud nedosáhne 

vítězství nad touhle 

sektou. Stejně jako my 

budeme hrát, dokud 

někdo nechytí 

zlatonku,“ říká kapitán 

O´Toole. Odpoledne 

na ně ale zaútočili 

mozkomorové. Několik hráčů sice ovládalo kouzlo 

Patrona, přesto museli hru rozšířit až na 

několikakilometrový okruh kolem obručí. 

Po porážce Augurona v Bradavicích dorazili 

z Ministerstva bystrozorové a zahnali mozkomory. 

Unavení hráči odmítli přerušení hry a pokračovali 

v zápasu za skandování fanoušků, kteří se postupně 

vraceli navzdory pozdním nočním hodinám. Dnes ráno 

ve dvě hodiny irská chytačka Glynnis Gryffithsová 

konečně ukořistila zlatonku a ukončila zápas za stavu 

380:300 pro Irsko. Irové získali další mistrovský titul a 

Japonci poprvé obdrželi stříbrný pohár. Oba týmy si 

přátelsky poblahopřáli, protože společně zvládli nejen 

sportovně náročný zápas. 

Mistrovstvím světa ve famfrpálu vás provázela 

profesionální závodnice na koštěti Miranda 

 

Poděkování redakci 
Dnes si připomínáme 200. výročí od vydání prvního čísla Denního věštce. Při této příležitosti bych chtěl coby 

šéfredaktor poděkovat a ocenit všechny naše redaktory a redaktorky. Denně vám přinášejí zajímavé informace 

k poznání i pobavení. Ztělesňují vaše právo na to, abyste všechno věděli. Před ničím se nezastaví. Ať už mají v 

hledáčku ministerského úředníka, Harryho Pottera nebo tyranského Augurona. Za celou redakci vám, našim 

čtenářům, mohu slíbit, že Denní věštec zůstane věrohodným periodikem, který už dnes ví, co se stane zítra. 

Děkuji všem redaktorům a redaktorkám – jmenovitě Ritě Holoubkové, horoskopisce Evaristě Měsíčkové, 

dopisovatelce Eleonoře Hnízdečko, jazykovému redaktorovi Christopheru Heroldovi a kouzelnickému mecenáši 

Samuelu Hufflepuffovi – kteří v těchto těžkých časech poctivě psali o všem důležitém z kouzelnického světa. 

Oliver Zatáčka, šéfredaktor Denního věštce 


