
  

  

Útok Auguronu v Bradavicích 

V pondělí večer byla Škola čar a kouzel v Bradavicích napadena skupinou maskovaných kouzelníků, kteří sami 

sebe označili za Auguron. Této skupině je v posledním roce připisováno několik vražd kouzelníků a útoků na 

kouzelnické instituce. Tentokrát se jejím cílem stala Letní škola pro studenty magie z mudlovských rodin, kde se 

přes padesát mladých Čechů a Češek seznamuje s magickým uměním. Auguron se snažil unést ředitelku školy 

Minervu McGongallovou. Naštěstí se jí podařilo útočníky zahnat. 

Jedná se o první otevřené vystoupení Auguronu, o jehož aktivitě se od loňského června spekuluje. Dosud 

nezaútočil před tolika svědky. Ministerstvo dle svých slov hrozbu Auguronu bralo vážně od začátku a intenzivně 

po něm pátralo. Mluvčí Zoran Koljaba nás seznámil s oficiálním postojem Ministerstva: „Vedením případu 

Auguron byl pověřen zkušený bystrozor z války s Voldemortem a bývalý ministr kouzel – pan Kingsley Pastorek. 

Na jeho rozkaz bylo vyšetřování vedeno v režimu přísně tajné, proto jsme o našem postupu proti Auguronu 

nemohli veřejnost informovat. Nyní ale vstupujeme do otevřeného boje.“ Dosud však nejsou žádní podezřelí a 

Ministerstvo stále odmítá sdělit strategii svého vyšetřování. A zodpovědět zásadní otázku: proč chtěl Auguron 

unést ředitelku? 

Zastihl jsem pana Pastorka v Bradavicích. „Opravdu vám nemohu říct nic bližšího. Jakákoli informace může 

Auguronovi a jeho přívržencům pomoci k tomu, aby nám unikli.“ Na dotaz, zda podezřívá někoho z českých 

studentů, Pastorek odpověděl: „Nemůžeme nic vyloučit. Osobně mudly předem z ničeho neobviňuji. Zároveň je 

pravděpodobné, že útok Auguronu na Bradavice souvisí s příjezdem studentů z České republiky. Zahájil jsem 

proto sérii výslechů zde v Bradavicích, ale zatím nic nenasvědčuje tomu, že by někdo z žáků spolupracoval 

s Auguronem.“ Pastorek odmítá kritiku některých kouzelníků, kteří podezřívají české studenty, že jen 

experimentovali s kouzly a nějakým způsobem vyvolali nějaké přeludy, a domnívají se, že se to Ministerstvo 

snaží zamaskovat obviněním neexistujícího nepřítele: „Auguron je skutečný, stejně jako jeho činy. Osobně jsem 

byl na místech jeho předchozích zločinů. V Bradavicích ho vidělo přes sedmdesát lidí. Takové matoucí kouzlo 

by nedokázal žádný student, ani z kouzelnické rodiny. Tyhle spiklenecké teorie jsou absurdní a divím se, že jim 

někdo věří.“  

Skeptické hlasy v kouzelnické komunitě totiž připomínají loňskou nehodu s maďarskými účastníky Letní školy, 

kteří po pokusech s černou magií zranili několik lidí a zbourali část školy. Podle Lionela Dobnera z Čistokrevných 

kouzelníků je „letošní incident opět důkazem nezodpovědnosti organizátorů Letní školy, kteří každému tupému 

mudlovi dávají do ruky hůlku a věří, že její moc zvládne.“  

Ředitelka McGonagallová se rozhodla v Letní škole pokračovat. Nechala v Bradavicích posílit bezpečnostní 

opatření a dovolila Pastorkovi pobývat na hradě, dokud ho pátrání po Auguronovi nezavede jinam. 

Oliver Zatáčka  

Óm na stopě 

Je Auguron opravdovou hrozbou? 

Od loňského června se šíří zprávy o skupině černokněžníků s názvem Auguron. Jsou jí připisovány 

útoky na kouzelníky i mudly, provozování černé magie a vloupání do několika kouzelnických institucí. 

V Londýně údajně připravili o život čtyři čarodějky. Nyní i údajný útok této skupiny na Bradavice. Zároveň ale 

toto společenství obestírá závoj tajemství a domněnek. Není Auguron jen zastírací taktika jiné skupiny 

kouzelníků? Nekryje tím Ministerstvo kouzel vlastní nelegální aktivity nebo selhání? Existuje vůbec Auguron? 

O tom, že si Augurona někdo vymyslel, svědčí několik faktů. Předně, nikdo nebyl dopaden. Ani neznáme jména 

osob, které by byly alespoň podezřelé. O Auguronu se zmiňují buď zmatení svědci údajných zločinů (kteří si ani 

pořádně nepamatují své jméno), nebo vyšetřující bystrozorové, kteří ale víc neřeknou. Zadruhé, všechny údajné 

zločiny se odehrály v institucích Ministerstva kouzel. Z důvěrného zdroje Denního věštce víme, že minimálně ke 

třem incidentům došlo na Odboru záhad, kde se pracuje s nebezpečnou magií.  

Není to podezřelé? Zločinci, které nikdo důvěryhodný neviděl. Bystrozorové, zaměstnanci Ministerstva (!), 

odmítají sdělit třeba jen základní fakta. A vše se to stalo na místech, které má pod kontrolou Ministerstvo.  



A já se ptám: není to jen kamufláž něčeho většího? Nesnaží se Ministerstvo zamaskovat své neúspěšné 

experimenty s magií tím, že z jejich následků (dokonce ze smrti čarodějek) obviní neexistujícího pachatele? Aby 

to vypadalo, že Ministerstvo něco dělá. Přitom možná samo porušuje vlastní zákony.   

Hubertus Óm 

Miláček čarodějek se vrací do Bradavic 
Zlatoslav Lockhart, autor bezpočtu dobrodružných knih, byl před dvaceti lety jednou z nejpopulárnější osobností 

kouzelnického světa. Když v Bradavicích učil obranu proti černé magii, došlo k nehodě, při které přišel o paměť. Od té 

doby se léčil v Nemocnici svatého Munga pro kouzelnické choroby a úrazy. Po úspěšné léčbě se letos v Bradavicích ujal 

postů učitele zaklínadel a ředitele havraspárské koleje, které se uvolnily po odchodu profesora Kratiknota. Lilianě Fialkové 

se podařilo Lockharta vyzpovídat, než odjel na Letní školu pro studenty magie z mudlovských rodin. 

LF: Pane Lockharte, jaké to je vrátit se po 

letech do Bradavic jako učitel? 

ZL: Paní redaktorko, nač ty formality? 

Prosím říkejte mi Zlatoslave. Co se 

Bradavic týče, neskutečně se těším. 

Kvůli mé nehodě si moc 

nevzpomínám na svá mladá léta, 

která jsem tam strávil, ale je to 

místo, kde jsem se dokázal přiučit 

pár drobností, které mi pomohly 

dokázat všechny ty úžasné věci, o 

kterých píšu ve svých knihách, 

Jsem si jistý, že mne budou 

v Bradavicích vítat s otevřenou 

náručí, vždyť, co jsem četl, tak mi 

jako studentovi nechali vykouzlit 6 

metrů vysoké jméno na famfrpálovém 

hřišti!  

LF: Tak tedy Zlatoslave… Jak se vám 

podařilo si na sebe zcela rovzpomenout? To bývá 

vzácné. 

ZL: Po nehodě jsem byl ošetřován v nemocnici sv. 

Munga. Vím, že se mé postupné rozpamatování se může 

některým kouzelníkům zdát jako zázrak. Já to tak ale 

nevidím. V minulosti jsem již dokázal různé zdánlivě 

nemožné skutky. Bojoval jsem s upíry, porazil 

vlkodlaky a jiné bestie. To vše jsem popsal ve svých 

knihách a své autobiografii, které jsem měl možnost 

několikrát pročíst při své rekonvalescenci, a které mi 

byli zdrojem užitečných informací o mém životě. 

Dokázal jsem to jen díky svému ostrovtipu a své kráse 

jako třeba, když jsem bojoval s čarodějkou a porazil 

jsem ji svým zářivým úsměvem! I moje krása mi 

pomohla si vzpomenout. Také za mnou chodily 

obdivovatelky, které mi vyprávěly, co o mně věděly, a 

vzpomínaly na naše setkání.  

LF: Co říkáte na obvinění, že jste žádný čin z vašich 

knih nevykonal? Že jste si přisvojil to, co vykonali 

jiní kouzelníci, které jste pak očaroval. 

ZL: Každá známá osobnost má své odpůrce. Čím větší 

publikum, tím se najde více lidí, kteří se člověka snaží 

všemi dostupnými možnostmi zdiskreditovat. Umíte si 

tak představit, kolik lidí se snaží házet špínu na mou 

osobu. Přiznám se, že mi je jich až trochu líto, věřit 

těmto konspiračním teoriím, nebo je i sám vytvářet je 

ubohé. Doufám, že má další práce, jako učitel a ředitel 

koleje těmto lidem dokáže, že ne všechno, co se 

šeptá, je pravda. 

LF: Máte nějakou strategii, jak 

dovedete svou kolej k získání 

školního poháru? 

ZL: Moji studenti budou mít 

jedinečnou možnost poznat 

Zlatoslava Lockharta jako 

skvělého vůdce. Už to, že jsem já 

jejich ředitel koleje, je výhra. To 

že mám obrovské množství 

zkušeností a talentu je 

nepopiratelné. Havraspár, kolej 

známou svými nadmíru 

inteligentními studenty. Já budu ten 

poslední díleček skládačky, která 

povede k našemu neodvratnému 

vítězství ve školním poháru. Nemůžu se 

dočkat až se svými studenty budu na hlavní 

straně Denního věštce s pohárem pro vítěze. 

LF: Mohu vás poprosit o autogram? 

ZL: Ale samozřejmě. Snad tu fanynkám nebude tolik 

vadit, že je ve frontě předběhnete. Budete chtít i fotku? 

Myslím, že si spolu zasloužíme být na titulní stránce! 

Úctyhodný výkon chytaček 

Pondělní odpoledne naplnilo očekávání. Irsko porazilo 

Brazílii za 25 minut. Glynnis Gryffithsová, která 

obvykle hraje za Holyheadské harpyje, chytila 

zlatonku při velmi nebezpečném manévru. Musela 

totiž proletět skrz jednu z brazilských obručí. Zajistila 

tak Irsku vítězství nad Brazílií 250:40.  

Také norská chytačka Liv Ullmanová (na obrázku) 

vyhrála svému týmu 

zápas nad Spojenými 

státy. Díky ní Norsko 

přebilo střelecké 

mistrovství Američanů, 

kteří sázeli do norských 

obručí jeden gól za 

druhým. Přesto se těsný 

výsledek 180:170 počítá 

a outsider Norsko se utká 

se šampiónem Irskem 

v zítřejším semifinále.  

Miranda 


