
 

 

 

 

 

 

 

 

Češi v Bradavicích 
Jak už je v posledních letech zvykem, na začátku léta přijíždějí do Školy čar a kouzel v Bradavicích děti 

z nekouzelnických rodin, aby se rozvíjel jejich kouzelný potenciál. Již popáté se v Bradavicích uskuteční Letní 

škola pro studenty magie z mudlovských rodin – tentokrát pro děti z České republiky. 

Letní škola je projektem Mezinárodního sdružení kouzelníků, který usiluje o zlepšení vztahů mezi kouzelníky a 

mudly. „Na Letní škole se děti z mudlovských rodin, které nebyly vybrány pro standardní studium na kouzelnické 

škole, mohou seznámit s magií a kouzelnickým světem obecně,“ říká Arthur Weasley, zakladatel projektu a 

zmocněnec Mezinárodního sdružení kouzelníků pro styk s mudly. „Otevřou se jim nevídané možnosti magie, 

které mentalita mudlů, zaměřená na takzvané mobily, už zkrátka přehlíží a zapomněla na ně. Zároveň víme, že 

nekouzelnický přístup k řešení některých problémů je leckdy účinnější 

než naše spoléhání na mávání hůlkou. U mudlů 

obdivuji jejich logické myšlení a přizpůso-

bivost, co všechno dokázali bez 

kouzel. Elektřina, 

internet, eskalátor, 

gumová kachnička… 

Zkrátka očekáváme, 

že projekt Letní školy 

pomůže sblížit oba naše světy, 

aby se od sebe vzájemně 

inspirovaly. A snad je dalším krokem 

k tomu, aby vedle sebe jednou mohli kouzelníci 

a mudlové otevřeně žít bez jakýchkoli staromódních 

předsudků. Jsem rád, že se právě Bradavice – moje alma mater – uvolily 

nabídnout prostory a své vynikající učitele k organizaci Letní školy. A že v tom pokračují i přes loňský exces.“  

Zde Arthur Weasley naráží na loňské předčasné ukončení Letní školy poté, co několik dětí z Maďarska neovládlo 

své nadšení z kouzel a pustilo se do experimentování s černou magií. V důsledku toho bylo několik studentů a 

učitelů zraněno vyvolanými démony a západní věž hradu téměř zdemolována. „To je důvod, proč jsme tento 

šílený podnik nepodpořili,“ okomentoval incident Lionel Dobner, předseda Čistokrevných kouzelníků. „Když už 

ke kouzlům pouštíte potomky mudlů, musí projít nějakým sítem. Jako když jsou vybíráni k normálnímu studiu. 

Ne si jen tak vytipovat nějaké mudly, kteří neprojevili ani špetku kouzelnického talentu, a pozvat je přímo do 

Bradavic, kde je kouzly nasáklá každá cihla. Je to hloupost. Weasley by měl jít konečně do důchodu a tenhle 

cirkus si vzít s sebou!“  

Mezinárodní sdružení kouzelníků se po dohodě s profesorkou Minervou McGonagallovou, ředitelkou Bradavic, 

rozhodlo v Letní škole pokračovat. „Nemůžeme s tím skončit, jakmile jednou zakopneme,“ shrnula 

McGonagallová. „Musíme se poučit a pokračovat. Předešlé ročníky a většina maďarských účastníků měly skvělé 

výsledky, srovnatelné se žáky standardního studia. Jsem na to pyšná. A nemůžu se dočkat na české studenty. Prý 

jsou velmi důvtipní a šikovní.“ 

Letní škola funguje od roku 2018 a od té doby se zde vystřídali studenti magie z čtyř zemí. Vedle zmíněného 

Maďarska to byly Slovensko, Austrálie a Kanada. Mnozí z účastníků byli později přijati ke standardnímu 

celoročnímu studiu kouzel a podle informací Denního věštce mají nadprůměrné výsledky. Zejména slovenská 

Akadémia čarodejníctva si své absolventy Letní školy pochvaluje. Můžeme tedy s trochou opatrnosti tvrdit, že 

Letní škola pomalu přináší své ovoce.  

Jsme zvědaví – a Denní věštec vás o tom bude průběžně informovat –, jak si povedou studenti z České republiky. 

Včera večer je Moudrý klobouk rozdělil do kolejí a dnes jim začíná výuka. Držíme vám palce, Češi! 

 

Oliver Zatáčka, šéfredaktor Denního věštce 

 



Polsko vyřadilo favorita 
Už týden se v Itálii odehrává napínavý světový šampionát, kterého se účastní národní týmy z 20 zemí světa. Ze 

základních skupin postoupily do čtvrtfinále tradiční adepti na mistrovský titul i nováčci, u kterých by postup 

čekal málokdo. Několikanásobné vítěze turnaje z Irska a Bulharska doplnili Francouzi, Američané, Brazilci a 

Poláci. Překvapivě postoupila také družstva z Norska a Japonska. Norové vedení chytačkou Liv Ullmanovou se 

na mistrovství kvalifikovali vůbec poprvé v historii a až na zápas s Irskem se jim zatím vždy podařilo chytit 

zlatonku a vyhrát. Japonský tým většinou do osmifinále nepostupuje, ale letošní sestavě se mimořádně daří. 

Především díky střelci Takešimu Kanagawovi, který nastřílel tolik gólů, že dvakrát zajistil vítězství, přestože 

zlatonku chytili soupeři. 

Zápasy čtvrtfinále: Francie–Japonsko     Polsko–Bulharsko      

          Norsko–USA          Irsko–Brazílie 

V neděli favorizované Bulhary překvapivě porazili Poláci. 

Bulharský chytač Jurij Oblomov totiž upadl do bezvědomí, 

poté co skočil polskému soupeři Witoldu Lemovi na tzv. 

Wronského fintu. Už v páté minutě Lem předstíral, že vidí 

zlatonku a řítil se střemhlav k zemi. Oblomov ho následoval 

a nestihl své koště zvednout, když Lem těsně před zemí zatočil. Oblomova se léčitelům nepodařilo vzkřísit 

a Bulhaři museli nasadit méně zkušeného Michaila Cureviče. Lemovi se podařilo po půl hodině zápasu chytit 

zlatonku a Poláci zvítězili 250:100. 

Japonci si s Francií poradili podobně jako s předchozími soupeři. Kanagawa nastřílel 150 bodů a navíc se 

japonskému chytači Norimu Hirohitovi podařilo ukořistit zlatonku. Japonsko deklasovalo Francii 310:50 

a v semifinále se utká s Polskem. Kdo další? Určitě Irsko. Nebo to taky zázrakem vypadne? 

Miranda 

Mňoukal, ale nikdo ho 

nepoznal 

Nemilá věc se stala mladému 

čaroději Ottu Hermanovi. Po hádce 

se spolužačkou Elizou Mark byl 

proměněn v kotě. Spolužáci se 

pohádali po hodině lektvarů. „Když 

jsem šla na záchod, vyměnil svoji 

nepovedenou břečku za můj pečlivě 

připravený elixír. Dostal 

samozřejmě jedničku. Blivajz, 

který mi podstrčil, vybublal a spálil 

mi obočí i všechny moje zápisky. 

Když jsem se ohradila, profesorka 

Bonesovou mě vyhodila ze třídy. 

Po hodině se mi Otto vysmál. No, 

neudělali byste to samé?“ řekla 

Eliza. 

V zápalu hněvu proměnila 

spolužáka v kotě a odjela na 

prázdniny domů. Otto ale není 

zdatný čaroděj. „Vůbec jsem 

nevěděl, jak se z toho dostat,“ 

postěžoval si. Chodil po 

Bradavicích a mňoukal, nikdo ho 

však nepoznal. Spolužáci si balili 

kufry a odjížděli domů. Otto 

v kotěcí podobě strávil celý týden. 

Těsně před koncem prázdnin se do 

Bradavic vrátila profesorka 

McGonagallová. Proměněná 

v kočku potkala ve škole kotě, které 

jí připadalo trochu divné. „Našla 

jsem ho, jak se koupe ve fontáně. 

Plavalo kraulem jako člověk. Když 

vylezlo z vody, snažilo se stát na 

dvou,“ uvedla McGonagallová. 

Eliza a Otto dostali měsíc po škole 

a jejich koleje přišly o 10 bodů. 

Sovy odmítají nosit poštu 

Sovy z Berouna nedávno způsobily 

povyk, když jich několik upustilo 

dopisy doprostřed náměstí. 

„Odmítáme nadále čarodějkám a 

čarodějům nosit poštu. Vzkazy si 

mohou přenášet pomocí kouzel, 

nemluvě o tom, že se můžou 

libovolně přemísťovat. Nemáme 

důvod létat dlouhé trasy, mnohdy 

nebezpečné a únavné. Máme také 

svoje životy, nemůžeme se jen tak 

sebrat a 

odletět 

s dopisem, 

kdykoli se 

čarodějům 

zlíbí!“ 

uvedla sova 

Norma 

v protestním dopisu iniciativy Stop 

zotročování sov. Berounská 

iniciativa navíc prohlásila, že je 

v kontaktu s podobně smýšlejícími 

sovami napříč Českou republikou a 

společně se chystají získat 

zahraniční sovy pro celosvětovou 

stávku. 

Proti berounským sovám se 

vyslovila Asociace placených sov 

(APS), jejichž předseda celou 

událost komentoval slovy: „Tenhle 

protest narušuje práci, kterou 

děláme už několik let. Sovy 

nemůžou jen tak přestat nosit poštu. 

Co bychom potom dělali? Jak 

bychom se potom uživili? APS 

vybojovala sovám platy. Do té 

doby Ministerstvo kouzel tvrdilo, 

že za naše služby platí stravou, 

ubytováním a přátelstvím. Takhle 

nás nebudou brát vážně, když 

mladé sovy odmítají nosit poštu 

úplně.“ 

Zdá se, že čarodějný svět se v této 

věci rozdělil do dvou táborů. 

Někteří se přiklánějí k dialogu se 

sovami. Za druhý tábor se 

k události vyjádřil předseda 

Čistokrevných čarodějů Lionel 

Dobner: „Takhle to ale přece bylo 

vždycky. Čarodějové kouzlí, sovy 

nosí poštu. Toto uspořádání je 

přirozené. Tradice se přece 

nemůžou měnit.“ 

Eleonora Hnízdečko 


