
 

 

 

 

 

VZPOURA DOMÁCÍCH SKŘÍTKŮ 
V těchto dnech se množí zprávy o domácích skřítcích, kteří odmítají sloužit ve svých kouzelnických rodinách. 

Většinou se kouzelníci svých služebníků nedovolají a někde v domácnosti nachází vzkaz: „My, domácí skřítci, 

vstupujeme do stávky. Musíte si svůj bordel uklízet sami.“  

Objevují se ale i případy, kdy skřítci zničehonic ukončí práci a s nadávkami zmizí. Čarodějka Roberta Krotká 

popisuje, jak agresivně se chovala její domácí skřítka Zupla: „Vychutnávala jsem si odpolední čaj. Zupla leštila 

stříbrné poháry ze 16. století. Upozornila jsem Zuplu, že ještě musí vynést odpadky a upéct dort na zítřejší oslavu 

narozenin mého vnuka Kvída. Najednou Zupla jako by indiánsky zahalekala, vyvalila oči a rozhazovala rukama 

jak šílená. Začal po mě ty poháry házet. Křičela něco o tom, že už toho mají všichni dost, že přece mají svá práva. 

Že se chtějí oblékat podle sebe. Pak převrhla a zmizela. Volala jsem ji, ale neobjevila se. To jsem ještě nezažila.“ 

Ministerský zmocněnec pro věci domácích skřítků Albert Brundibár se domnívá, že se jedná o organizovaný 

protest. „Svědčí o tom dvě skutečnosti. Zaprvé, domácí skřítci z téhož města mizí ve stejný čas. Máme zprávy o 

tom, že dnes ráno demonstrovali dokonce skřítci v Bradavicích. Jako by se dohodli. Zadruhé, vzkazy o stávce 

ukazují, že se na akci připravovali.“ Brundibár si neumí vysvětlit, jak 

skřítci odolávají volání svých pánů. „Musí to s nimi doslova lomcovat. 

Služba kouzelníkům je smlouva hluboce ukotvená v myslích skřítků. 

Musí je hnát opravdu silné přesvědčení. Nebo objevili nějaké kouzlo?“  

Ministerstvo se chystá s domácími skřítky vyjednávat. Ministryně 

kouzel Hermiona Grangerová-Weasleyová je známá svými 

dlouhodobými sympatiemi k lepšímu společenskému postavení skřítků, 

a dokonce k jejich úplnému osvobození a zrovnoprávnění s kouzelníky. 

Jsou známy historky o tom, jak už při studiu v Bradavicích usilovala o 

osvobození skřítků pracujících ve školní kuchyni. Lze tedy 

předpokládat, že Ministerstvo bude k domácím skřítkům vstřícné. Proti 

tomu se ostře staví některé čistokrevné kouzelnické rodiny. „Je to útok 

na naše tradiční hodnoty. Skřítci prostě slouží a těší je to. Je to jejich 

přirozenost,“ vyjádřil se Rufus Zabini, místopředseda Strany opravdových kouzelníků. 

Pokusili jsme se oslovit několik domácích skřítků a zjistit, kdo stojí za tímto protestem. Většinou nám předali 

výše uvedený vzkaz a zmizeli. Také se nám podařilo vyfotografovat trojici skřítků, která se slunila v Příčné ulici.  

Oliver Zatáčka 

 

Semifinále ve znamení potlouků 
Včera jsme byli svědky velmi brutálního semifinále. Dopoledne se utkali v tříhodinovém klání Poláci a Japonci. 

Polští odrážeči se zaměřili na brilantního střelce Kanagawu a neustále ho zasypávali 

potlouky. Dvakrát byl zápas zastaven kvůli tržným ranám na střelcově hlavě. Za brutalitu 

Poláků si Kanagawa vysloužil čtyři trestná střílení, která úspěšně proměnil. Mezitím se 

chytači na hodinu ztratili z dohledu, protože pronásledovali zlatonku podél řeky Tibery. 

Máme zprávy, že je zahlédl i pár mladých italských mudlů, kterým byla následně 

upravena paměť. Nakonec japonský chytač Hirohito uspěl a zaručil svému týmu 

historicky první postup do finále. Japonsko porazilo Polsko 420:240.  

Také v duelu Irsko – Norsko hráli významnou roli odražeči. Ti se vyloženě zaměřili na 

obě vynikající chytačky, které se od sebe nehnuly a snažily se jedna druhou strčit do 

cesty letícímu potlouku. Norce Ullmanové potlouk pohmoždil obě ruce a Irce 

Gryffithsové zlomil nos. Po hodině zápasu se chytačky srazily ve snaze chytit zlatonku a 

obě spadly na zem. Protože nebylo jasné, kdo zlatonku chytil, vyvolal rozhodčí její kouzelnou 

dotykovou paměť. Zlatonku sice chytila Ullmanová, ale jejích 150 bodů nestačilo. Zápas mezitím rozhodli irští 

střelci. Skóre 350:210 vyneslo favorizované Irsko do finále s Japonskem a Norsko se o 3. místo utká s Polskem.  

Miranda



Když podoba patrona předpoví vaši budoucnost: 
příběh věčného paroháče Harryho Pottera 

Minulý týden se do famfrpálových dějin zapsal jako den, kdy nad 

hlavu po dlouhých deseti letech zvedly trofej Holyheadské 

Harpyje. Pravděpodobně se ptáte, proč vás o této sportovní 

události informuji zrovna já, Rita Holoubková. Důvod je 

prostý. Všichni dobře víme, jak nabité vášněmi 

sportovní události bývají. A právě o tom, jaké 

vášně vzplanuly – nebo lépe, mezi kým 

vzplanuly – vás hodlám informovat. Kromě 

sportovního příběhu se zde totiž odehrával 

i příběh milostný – příběh lásky a zrady.  

Někteří sportovci totiž nedovedou své vášně 

zanechat na hřišti. To byl případ i kapitánky 

Holyheadských Harpyjí, Ginny Wesleyové, když při 

závěrečném ceremoniálu okatě koketovala se vzácným 

zahraničním hostem, jenž se přemístil až z dalekého 

Bulharska. Zapáleným famfrpálovým fanouškům jistě  

došlo, že se nejedná o nikoho jiného než Viktora 

Kruma, svého času elitního chytače. Před třemi lety byl však k zármutku 

mnoha z nás, zejména nás fanynek, přinucen svou slibnou kariéru 

předčasně ukončit kvůli přetrvávajícím zdravotním komplikacím; šušká se,  

že by se mělo jednat o zranění v oblasti třísel. Včera se ovšem Krum jakožto  

člen mezinárodní famfrpálové síně slávy účastnil finálového zápasu 

anglické ligy, aby zde jako žijící legenda předal trofej do rukou kapitánky 

vítězného týmu. Jiskření mezi dvěma mladými talentovanými sportovci 

v průběhu slavnostního ceremoniálu bylo natolik hmatatelné, že nad ním musela 

pozvednout obočí nejedna spoluhráčka Wesleyové. Proti milostnému vzplanutí dvou 

mladých lidí jistě nelze nic namítat. Málokdo ovšem ví, že Wesleyová používá ve 

sportovní branži své dívčí jméno. Její skutečné jméno zní Ginny Potterová a jejím 

manželem není nikdo jiný než slavný Harry Potter. Vypadá to ale, že se po slávě 

prahnoucí Wesleyová-Potterová domnívá, že jinde může být tráva zelenější. Ani 

muž, jenž zachránil kouzelnický svět před nejhorším černokněžníkem všech dob, 

jí není dost dobrým úlovkem, a tak se nestydí poohlížet po dalším. Zvrácenou 

hříčkou osudu se zdá být, že patronem Harryho Pottera je jelen dvanácterák; být 

paroháčem mu tedy snad bylo dáno do vínku. 

Možná nejtragičtější na této příhodě je, že to byl zase Viktor Krum, kvůli 

němuž zlomila srdce ještě adolescentnímu Harrymu na studiích v Bradavicích jeho 

první láska Hermiona Grangerová. Nalezne Harry Potter konečně zasloužené, a jistě 

i vytoužené, štěstí v lásce s tou pravou? Věřím, že některá ze spoluhráček Wesleyové, 

která s nevolí sledovala její šokující chování, bude jistě ochotna nabídnout mu rameno k vyplakání, až se o zradě 

své manželky dočte. Pak možná zapláče i Ginny Weasleyová nad tím, o jak výjimečného muže se nechala 

připravit.  

Opravdu důležité informace vám přinesla 

Rita Holoubková 
 

Rychločáry: Korespondenční kurz kouzel pro začátečníky 
Necítíte se jistě ve světě moderních čar? Vymlouváte se, abyste nemuseli dělat ani jednoduchá kouzla? Už se 

vám někdy posmívali, jak neohrabaně zacházíte s hůlkou? Máme pro vás řešení jak z toho! Rychločáry jsou 

zcela nový, zaručeně spolehlivý rychlokurz, který zvládne každý. Naše metoda už prospěla stovkám zákazníků! 

Paní Z. Kopřivová nám napsala: „Nikdy jsem si nedokázala zapamatovat kouzla a moje lektvary bývaly celé 

rodině k smíchu! Po kurzu Rychločar jsem teď na večírcích středem pozornosti a přátelé mě prosí o recept na 

můj Sršící roztok!“ 

Čaroděj D. J. Šídlo říká: „Moje žena se vždycky posmívala mým chabým kouzlům. Stačil však pouhý měsíc 

vašeho úžasného kurzu Rychločar a dokázal jsem ji proměnit v jaka! Díky vám, Rychločáry!“ 


