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1. úkol 12. místo 2.-3. místo
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1. úkol
Vážení sedmibojaři,

úspěšně se Vám podařilo opravit dračí vejce, která byla zanechána v jeskyni na pospas 
pytláků. Nyní však má nebohý dračí ochránce, který se tam nedokázal dostat včas, problém s 
ostatními vejci v okolí. Draci v této kolonii spolu sdílí vše a tak je nad slunce jasné, že již 
všichni ostatní draci již vědí, co se stalo dračici, která obývala tuto jeskyni. S největší 
pravděpodobností se budou chtít přestěhovat.
Po Vás je tedy požadováno, abyste místní dračí kolonii přesvědčili o tom, že kouzelníci nejsou 
špatnými lidmi a je tedy za potřebí, abyste se postarali o vejce vedlejší jeskyně. 
Každý z vás tedy dostane jedno dračí vejce, o které se má starat! Je záhodno, abyste zůstali 
zde, neboť draci by byli spíš více útoční, kdybyste jim ještě dračí vejce odnesli a pak se s ním 
vraceli. Z toho důvodu budete částečně uvolněni z některých školních povinností, neboť 
udobřit si tuto dračí kolonii je momentálně jedna z nejdůležitějších věcí pro kouzelníky 
Anglie!
Součástí tohoto kreativního úkolu tedy bude Váš text o tom, jak jste se o dračí vejce starali. 
Text bude mít maximální délku 18 palců! K textu musí být přiložen alespoň jeden obrázek, 
maximálně však obrázky 3! Jinak nic jiného do vypracování nesmí být přiloženo!

Vypracování:

Ruce se jí trochu roztřásly, když dočetla pokyny na pergamenu. Má se postarat o dračí vejce… O 
dračí vejce v dračí jeskyni uprostřed dračí kolonie obývané momentálně silně rozrušenými draky? 
Pomyslela si, že byla dost naivní, když čekala něco snazšího. Rychlým pohledem zprávu ještě 
jednou přelétla. Pokyny zněly jasně, byl tedy nejvyšší čas přesunout se do vedlejší jeskyně. Vyšla 
ven, a ač se bála toho, co ji v následujících dnech čeká, pohled na podvečerní rozzářenou pláň ji 
okouzlil. V dálce dokonce zahlédla i několik poletujících draků. Jen starý strom působil trochu 
zlověstně, jeho větve připomínaly ostré drápy.



V jeskyni ji čekalo překvapení. Byla přesvědčená, že vejce objeví hned, jak vejde dovnitř, to se ale 
přepočítala. Kolem stěn byly ledabyle naházené kameny,  na podlaze se válely ohlodané, podle 
rychlého průzkumu pouze zvířecí kosti a stará, avšak dosud voňavá tráva. Poděkovala v duchu za 
to, že se neštítí pavučin a brouků, protože tady jich musí být stovky. Pustila se do prohmatávání 
kupiček sena, vejce v nich ale nenašla. Pokračovala průzkumem a přebíráním různě velkých 
balvanů, prozkoumaný prostor si vždy označila ohnivým klikyhákem na stěně. Zároveň z paměti 
lovila poznatky o dracích.

Draka nelze ochočit.
Dračí vejce jsou neobchodovatelné zboží.
Draci jsou agresivní a samice bránící snůšku mohou být smrtelně nebezpečné.
Při umělém odchovu ponechte dračí vejce v mírném ohni, dokud se na něm neobjeví praskliny. 
Mládě krmte kuřecí krví smíchanou s prvotřídním koňakem.
Každý drak si brání své rozsáhlé teritorium, míra agrese závisí na dračím druhu.
Nevystavujte se nikdy setkání s divokým drakem bez doprovodu zkušeného kouzelníka.
Dračí trus je velmi užitečné hnojivo na každé čarovné býlí.
Nikdy nesahejte dračici na její vejce!

Zalitovala, že si všechny ty knihy o dracích, obzvlášť příručky Od vejce do pekel a Chov draků pro 
zábavu a podnikání, nepřečetla důkladněji. Pochmurné úvahy nad vlastní neznalostí byly rázem 
pryč, když při šmátrání v jemné suti páchnoucí po síře a sazích nahmatala mezi dvěma velkými 
balvany cosi hladšího než kámen, cosi, co mělo podle všeho správnou velikost i oblý tvar, aby to 
mohlo být dračí vejce. Otřela si zpocené čelo, přitiskla tvář k chladné zemi a zapřela se nohama, 



dokud zpoza balvanů nevytáhla pečlivě ukryté a notně umolousané dračí vejce. S hrůzou zjistila, že 
nejen vejce je celé od sazí a směsi bláta, rumělky a síry. Nu co, na očistu bude čas později, nyní se 
musí postarat o tohle vejce, přestože přesně neví jak. Možná by ho měla vrátit zpátky? Začne tím, 
že zajistí, aby mu žádný pytlák neublížil. Odnesla vejce k méně blátivé stěně jeskyně, přinesla si i 
tři pěkné načervenalé valouny a vejce jimi u stěny pevně podepřela, aby se nepřekotilo. I když má 
vejce jistě odolnou skořápku, nechtěla nic riskovat. Proti špíně však odolné nebylo, černé otisky 
jejích dlaní a prstů na něm byly naprosto zřetelné. Vedle si pak nanosila ještě kupu sena, do které se 
usadila, aby vejce strážila proti vetřelcům. Jakmile ale chvíli seděla, přepadla ji únava po náročném 
dni, usnula dřív, než si stihla uvědomit, že jí hlava klinká na stranu a že jí hůlka vypadla z ruky.

Když se s úlekem probudila, zjistila, že vejce je naštěstí tam, kde ho uhnízdila, a že před ní leží 
balíček. Rozbalila jej a šťastně nasála vůni hotové hostiny. Buď ji sem museli dopravit skřítci, nebo 
sova. Byla ráda, že ji nečeká několikadenní půst, když musí hlídkovat přímo zde, v dračí kolonii. 
S plným žaludkem dobrého jídla a pití se jí hned přemýšlelo lépe. Zbytek jídla v balíčku uschovala 
pod plášť svého dresu. Možná by mohla vejce taky schovat, přikrýt ho senem, aby nebylo 
případným příchozím tak na očích. Nanosila tedy suchou trávu i na vejce. Den strávila hlídkováním,
posloucháním tichého odkapávání vody z krápníků v zadní části jeskyně a malováním různých 
obrazců na kamenné stěny. K večeru si jeskyni přizdobila i plamínky, aby lépe viděla. Na to, jak 
byla jeskyně rozlehlá, tu bylo příjemné teplo. Tak příjemné, až ji opět přemohl spánek.

Zdál se jí ošklivý sen, jeskyně se v něm celá otřásala a stěny odrážely hřmění bouře. S trhnutím se 
probudila… a hleděla přímo do očí rozzuřeného draka. Rychle hmátla do kupky sena vedle sebe a 
přitiskla si vejce k hrudi. Byl to spíše instinkt než cokoliv vědomého, účinek to ale mělo 



nepopiratelný. Dračice neztratila nic ze svého zuřivého výrazu a postoje těla, nyní však zírala na 
vejce v naprosté, až zlověstné tichosti. Dívka si tak mohla být jistá, že tenhle drak rozhodně chce, 
aby vejce zůstalo v bezpečí. Sice se jí celé tělo úlekem třáslo, ale rozhodla se vsadit vše na jednu 
kartu. A tak začala klidně mluvit, zatímco vejce stále držela v náručí. Tiše vysvětlovala, že tohle je 
její úkol, že vejce nechce zničit, že o péči o ně sice moc neví, ale rozhodně nedovolí, aby ho lidé 
poškodili. Netušila, jak dlouho mluvila, po nějaké době se ale dračice otočila a vyšla z jeskyně. 
„Uf,“ řekla si, „tak tohle mohl být vážně malér. Tohle ještě možná malér bude.“ Strnule seděla dál 
ve své kupce a bála se pohnout. Co když na ni dračice čeká venku, aby si s ní vyřídila účty, jakmile 
nechá vejce někde v bezpečí? Než stihla promyslet veškeré hororové možnosti, dračice byla zpět. 
Přímo před ni z majestátní výšky upustila mrtvou kunu, až to žuchlo. Chvíli nad tím gestem 
přemýšlela, pak jednou rukou vytáhla zpod pláště balíček se zbytkem hostiny a hodila dračici 
k nohám uboze drobounký řízek, Pousmála se a pomalým pohybem, byť plná vnitřního odporu, si 
přitáhla kunu blíž a tvářila se potěšeně. Dračice chvíli váhala, mrzutě očichala malý řízek a pak ho 
slupla. Nepřestávala si ale dívku měřit nedůvěřivým a rozlíceným pohledem, kterým doslova 
hypnotizovala vejce v její náruči. Ta se nakonec rozhodla k dalšímu risku. Velice pomalu se zvedla 
na nohy, zatímco dračice opět začala funět, vrčet a nervózně přešlapovat, položila vejce do kupky 
sena a podél stěny se blížila k východu. Když byla asi tak deset metrů od vejce, dračice se hbitě 
vrhla k hromádce sena a s bublavě hlubokým zvukem vejce očichávala a olizovala. Dívka se usadila
poblíž východu z jeskyně a dračici s vejcem opatrně pozorovala. Dračice nevypadala, že by se o ni 
zajímala, nosila další trávu a kamení ke kupičce s vejcem a skládala… Chce ho zase schovat? Když 
bylo vejce zabarikádované v té malé pícce, dívka pochopila. Tohle nebude schovávaná, to bude… 
líheň. A na potvrzení jejího úsudku dračice svým ohnivým výdechem začala opalovat kameny a 
zahřívat je. Po několika hodinách pozorování té zajímavé podívané dívka v příjemném teple jeskyně
opět usnula.

Po dva následující dny se opakovalo pořád totéž. Dračice dýchala na vejce a rozpalovala kameny, 
odcházela ven, aby se zakrátko vrátila, a dívka strážila jeskyni před vpádem pašeráků. Byla si skoro
jistá, že by se sem v tuto chvíli už neodvážili, ale svěřený úkol je svěřený úkol. Dračice ji mrzutě 
tolerovala, což byl vlastně hotový zázrak, když ji mohla v mžiku proměnit ve škvarek. Ale nebylo 
to přesně to, o co šlo? Vrátit drakům důvěru v kouzelníky?
Když se z rozehřáté pícky začalo ozývat cvakání, nebylo pochyb, vejce uvnitř žilo a to, co v něm 
žilo, chtělo ven. V tu chvíli se v jeskyni mihla sova nesoucí dívce vzkaz:

Váš úkol skončil, o vejce a novou generaci draků už se postarají oni sami. Můžete se vrátit do 
hradu.

Sice neuvidí malé dráče, přesto odcházela z jeskyně šťastná, a taky trochu zvědavá na to, co ji čeká 
příště.

2. úkol

Drazí Sedmibojaři,
úspěšně jste prošli přes tabulky u pana ochránce a nyní na Vás čeká další kreativní úkol. V 
tomto úkolu Vás seznámíme s jednou dračí rodinkou. Tato rodina je velmi přátelská a 
rozhodně Vás nepokouše ani nesežehne. Samozřejmě se jedná o rodinu norských 
ostrohřbetých draků.
Vašim úkolem je se s nimi nějak sžít. Poznejte je a zjistěte, jaké to je být v jednotlivých 
vývojových fázích dračího života. Konkrétně se jedná o tyto členy:



Olaf - malé dráče
Anna - dračice v "pubertě"
Sven - dospělý drak
Elsa - postarší dračice
Kristoff -  již zesnulý prarodič

Vaše práce bude obsahovat přesně 5 kreslených obrázků různých členů dračí rodiny. Plus o 
každém z nich napíšete oslavnou báseň, ve které zmíníte i něco důležité o daném vývojovém 
stupni! Každá báseň bude mít maximálně 20 veršů. K úkolu nesmí být přidáno nic dalšího!

Vypracování:

Óda na Olafa

Ač jsi zatím malé dráče,
srdce tepe radostí,

nadšením ti v hrudi skáče
dychtící po volnosti.

Vášeň ohně tvůj dech tají,
kýchneš-li si, stvoříš dým,

tvoje dovednosti zrají,
čas je pomocníkem tvým.

Celý svět na hraní čeká,
všechno musíš prozkoumat,

byť tě hodně věcí leká,
všechno chceš mít a vše znát.

Co se mele, to tě láká,
instinkt dravce v sobě máš,

jako šelma bystrozraká
živé hračky uhlídáš.

Chtěl bys létat jako ptáci,
jako motýl ladný být,

než zesílíš, dá to práci,
o létání můžeš snít.



 

Óda na Annu

Lesklá kůže, ladné tělo,
hruď tvá touhami praská,
s vášní létat by se chtělo,
však je to risk a sázka.

Vzrušuje tě tolik věcí,
všechno má svůj rub i líc,
někdy cítíš se jak v kleci,

jindy nespoutá tě nic.

Je to jako na houpačce,
nejsi mládě, dospělý,

k nejedné už drobné rvačce
tvoje drápy přispěly.

V oblacích se vznášíš šťastně,
větru čelíš s nadšením,



abys při tom mohla slastně
vydechovat oheň, dým.

Svěží síla cloumá tělem,
rosteš do hrdé dračice,

v postoji tvém hravě smělém
dnů příštích dřímá směsice.

 

Óda na Svena

Majestátní svaly zdobí
tvoje plece, křídla též,

pracky tvoje – soků hroby,
vzrostlý jsi jak hradní věž.

Nad útesy létáš čile,
do skalisek vyrýváš

drápy svými v plné síle,
že království tady máš.



Zrak tvůj klouže po okolí,
hledá skryté nástrahy,

připraven jsi na cokoli,
je to rys tvé povahy.

Aktivní jsi, čiperný dost,
neposedíš na chvíli,

a pokud tě popadne zlost,
i obři by se splašili.

Úlovkem se pochlubíš rád,
co jsi mladým donesl,

kdyby měli pocítit hlad,
to bys jistě nesnesl.

 

Óda na Elsu

K moři hledíš s klidem stáří,
skály fjordu dobře znáš,

slunce v modré vodě září,
jsi tu jako tichá stráž.



Ráda proletíš se krajem,
jak klouby to dovolí,

o dálky už nemáš zájem,
postačí ti okolí.

Však kdyby jen někdo zkusil
ublížit tvé rodině,

dříve, než by zbraně tasil,
posloužil by k svačině.

Ráda o všechny své děti
láskyplně staráš se,

ať už zrovna ke hře letí,
či se cvičí v zápase.

Jsi tmel, který všechny spojí,
který mladé konejší,

ta, která moudrostí svojí
učí je být chrabřejší.

 



Óda na Kristoffa

V poklidu ležíš na kvítí,
jak měl jsi to vždycky rád,
jedno je, zda slunce svítí,
či zda jde od moře chlad.

Tvé oči hledí mnohem dál,
až kamsi do věčnosti,

kam vítr tvoji duši svál,
kde spánkem smrt tě hostí.

Pro svoji dračí rodinu
býval jsi důležitý,

vždyť měli tě za hrdinu,
tvá křídla za své štíty.

Ač jsou holé tvoje kosti,
přesto od potomků svých
máš úcty více než dosti,

zná tě každý jeden z nich.

Než zem tvé tělo zahalí
a přikryje ho travou,

všem drakům zdejším zpovzdálí
zůstaneš oporou pravou.



3. úkol

Drazí Sedmibojaři,
opět se Vám podařilo projít skrze nástrahy Arény a nyní na Vás čeká část kreativní. Tato část 
Vás zavede do Švédska a to před temnou jeskyni. Před jeskyní se nachází mohyla s křížem. 
Merlinužel však čas vymazal veškeré vzpomínky na to, komu ten hrob patří. Ani velikost 
nespecifikuje, čí to byl vlastně hrob. Jediné vzpomínky, co na toto místo existují, ukazují, že 
zde pobývala samice švédského krátkonosého draka.
Vaším úkolem bude napsat příběh. Příběh se musí nějakým způsobem dotýkat tohoto místa. 
Navíc bude obsahovat následující náležitosti:

* Zraněná pravá zadní tlapa draka
* Norský ostrohřbetý drak - samec
* Skořápky povalující se po zemi
* Ohořelý keř u řeky
* Červená tekutina na zdi
* Stopy lidského tábořiště
* Škrábance ve skále vně jeskyně

Text nesmí být doplněn žádnými obrázky ani ničím podobným! Text bude mít rozsah mezi 20 
- 22 palci a nic dalšího k vypracování nesmí být dodáno.



Vypracování:

Fredrik Blomgren měl svoji práci bylinkáře rád. Když jeho prsty na nohou nahmátly přesně to, proč 
sem přišel, spokojeně mlaskl. Netrvalo dlouho a v mokré dlani svíral pěknou hlízu splaskavky. Stále
ještě byl po pás ve vodě, když zaslechl přímo děsuplný vřískot. Pospíšil si ke břehu jezera, 
v bahnitém podkladu mu však bosé nohy podkluzovaly. Sotva se ukryl ve stínu stromů, nad jezerem
se objevili dva rozzuření draci. Na první pohled to vypadalo, jako by spolu bojovali dospělý a 
mládě, natolik však o dracích věděl, aby odtušil, že oba jsou dospělí – větší, asi tak deset metrů 
dlouhý drak byl dle barvy a ostnů na hřbetě norský ostrohřbetý, kovově modrý byl o minimálně 
čtyři metry kratší švédský krátkonosý drak. Draci spolu urputně zápolili a po chvíli zase popolétli 
mimo Fredrikův výhled. Drsné skřeky však naznačovaly, že boj ještě neskončil. Přítomnost 
norského ostrohřbetého ho překvapila. Nikdy ještě neviděl draky takhle bojovat. Třásl se po celém 
těle, jak na něj zpětně dolehl úlek. Nejistou rukou vložil splaskavku do vaku a oblékl se. Když si 
nazouval boty, zaslechl praskot ve stromech. Přikrčil se i s vakem do křoví a vyčkával, hůlku 
připravenou v ruce.

„… Škoda těch dalších vajec, mohli jsme bejt o to větší boháči,“ pronesl nakřáplý mužský hlas.
„Lepší jedno vejce než žádný. Schovej ho pod strom, než se to tady uklidní, vrátíme se sem tak za 
tři hodiny, to už budou draci fuč a ti ministerský hlupáci vod jeskyně aspoň ztratěj stopu,“ 
konstatoval sebejistě druhý hlas. „Jen škoda toho tvýho kámoše… Vlastně ne, aspoň si jeho díl 
rozdělíme.“
„Zas takovej kámoš to nebyl. Tak si zatím aspoň seženem něco k žrádlu, ne?“ otázal se mlsně první 
hlas.
Než se Fredrik nadál, u jednoho ze stromů, asi tak deset metrů od něj, se objevila podivná, otrhaná 
dvojice, skřet a kouzelník, kterému by on sám od pohledu nedůvěřoval. Pod jeden z keřů schovali 
ošuntělý vak. Pak se ztratili mezi stromy.

Fredrik chvíli naslouchal, než vylezl ze svého úkrytu a postavil se. Vývoj dnešního dne se mu vůbec
nezamlouval. Nejdřív draci, teď pytláci… Opatrně se přiblížil až ke stromu, kde se za ostružiním 
tísnil starý pytel. No jistě, uvnitř bylo zablácené dračí vejce! Co si jen počne? Rozhodl se, že vejce 
té dvojici nenechá. Hodil si svůj vak s bylinkami na záda, vak s vejcem vzal do náručí a tiše, jak se 
to během let naučil, odešel směrem, odkud pravděpodobně pytláci přišli. Třeba najde způsob, jak 
vejce vrátit tam, kam patří.

Rozhlížel se po kraji, aby našel nějaké vodítko, kudy by se měl vydat. U řeky, která se vlnila 
travnatou krajinou a zurčivě šuměla, spatřil ohořelý keř. Také v trávě, jak se mu zdálo, zahlédl 
několik vypálených pruhů. Draci tedy opravdu letěli z tohoto směru. Zahleděl se k horskému 
masivu. Než však stihl rozvážit další postup, na místě ho zmrazil ledový hlas.
„Být tebou, odložím opatrně ten vak, co neseš, na zem, vlastně oba vaky. A nezkoušej žádné 
úskoky, jsme tu dva a neváháme použít násilí, kdybys náhodou chtěl něco zkusit, prohlásil kdosi 
pevně. Fredrik poslechl, neměl příliš chuť se s někým prát, oba vaky pomalým pohybem položil do 
trávy vedle sebe.
„Velmi dobře. Teď tě spoutáme. Je v tvém zájmu neklást nám odpor.“
Než se Fredrik nadál, měl ruce přivázané k hrudi a i na zápěstích pevná provazová pouta. Otočil se. 
Dva muži vypadali jako z ministerstva kouzel, ale zcela určitě ne jako hlupáci, jak je nazval jeden z 
překupníků. Vyšší muž pokynul druhému, aby prozkoumal oba vaky u Fredrikových nohou, 
zatímco na něj pořád ještě mířil hůlkou. Ruka se mu ani nezachvěla. Když druhý muž z jednoho 
vaku vytáhl dračí vejce, výraz prvního muže jako by ještě více ztvrdl, připomínal kamennou sochu, 
rty se mu sotva pohnuly, když skrz ně procedil: „Půjdeš s námi!“ Hůlkou Fredrika dloubl do zad a 
všichni tři spěšně vykročili směrem k horám. Fredrik byl natolik vyvedený z míry, že se zmohl jen 
na chabé ujištění: „Já vám vše vysvětlím…“ Nemohl se ale zbavit pocitu, že to znělo, jako by se 



snad měl přiznat k nějaké nepravosti.
„Tak to můžeš rovnou začít,“ vyzval při chůzi Fredrika muž, který zatím jako jediný z dvojice 
promlouval. A tak Fredrik vylíčil vše, co se mu do této chvíle přihodilo. Nikdy nebyl hrdina, ale 
taky neměl rád, když se dělo něco špatného.

„Věřím ti,“ konstatoval muž, když se přiblížili k temné jeskyni, před níž, jak si Fredrik s hrůzou 
uvědomil, byly rozesety skořápky povalující se všude po zemi. Dávaly tušit tragédii, která se tu 
udála.
Muž, jenž Fredrika spoutal, mu nečekaně uvolnil ruce. Druhého muže poslal do jeskyně, aby vrátil 
vejce tam, kam patří, do bezpečí, a aby zavolal ostatní dračí ochránce. Fredrik těkal očima všude 
možně, zrak mu náhle ulpěl na hlubokých škrábancích na stěně jeskyně, přímo nad vchodem. 
Připomínaly mu hluboké rány, které často léčil v době, kdy pracoval jako lékouzelník. Otřásl se při 
té vzpomínce, opravdu nikdy nebyl hrdina a takhle vážná zranění ho vždycky hodně rozrušila. 
Pozornost se mu vrátila, když zaslechl slovo „bylinky“. Zjistil, že celá skupina nyní už pěti lidí, čtyř
mužů a jedné ženy, se na něj zvědavě dívá. Nejistě polkl a znovu potvrdil, co už jednou řekl: 
„Opravdu jsem u jezera jen sbíral bylinky, přesněji hlízy splaskavky…“ Aby svá slova dokázal, 
zašmátral ve vaku a ukázal ještě vlhké hlízy. Tváře všech přítomných se trochu uvolnily.

Tři muži se vydali k lesu, aby se pokusili zajmout překupníky, až se budou vracet k jezeru pro svůj 
úlovek. Fredrik zůstal v přítomnosti ženy a muže, kteří se mu představili jako Matylda a Birghir. 
Matylda mu vypověděla příběh zdejší jeskyně.
„Tuhle jeskyni hlídáme už tři týdny, protože se blíží čas líhnutí, dostali jsme zprávu, že v okolí 
došlo ke krádežím vajec, tomu jsme chtěli zabránit. Asi by se nám to povedlo i bez tragické ztráty,“ 
pohlédla smutně na skořápky rozeseté po zemi, „nebýt toho nomádského samce norského 
ostrohřbetého, který se tu z ničeho nic objevil a chtěl si jeskyni usurpovat pro sebe. Naše samice 
švédského krátkonosého draka byla strachy bez sebe. A v tu chvíli se tu ještě objevili ti proklatí 
pašeráci. S jedním si to Wolfrída, jak samici říkáme, vyřídila hned. Na stěně jeskyně po něm zůstal 
jen mastný flek, ohavně červená skvrna jeho mizerné existence… Je to asi ošklivé přiznat, ale líto 
mi ho není.“
Birghir dal Matyldě za pravdu: „Ani mně ne, nevychoval jsem Wolfrídu od vejce jen proto, aby ji 
postihl stejný osud jako její matku. Dodnes si dost přesně pamatuju tu spoušť, kterou po sobě 
pašeráci zanechali. A teď se bojím, že to s ní nebude moc dobré. Ta její zadní noha se mi vůbec 
nelíbí, jak během hodiny napuchla.“
Fredrik náhle pookřál. „Já… mám ve vaku byliny, možná bych dokázal nějak pomoci, i když draka 
jsem nikdy neléčil, a upřímně, bojím se, aby ze mě taky nebyl další flek na stěně.“
Birghir ho ujistil, že když půjde s ním, Wolfrída bude hodná, oproti většině draků některé lidi, když 
je přivede on, toleruje. Fredrik tedy vzal svůj vak s bylinkami a oba vešli do stínů jeskyně.

Na samici byl smutný pohled. Zoufale bručela a snažila se… jak mu Birghir přikývnutím potvrdil, 
olizováním a foukáním horkého dechu oživit mrtvé mládě. Chvílemi do něj strčila hlavou, jako by 
čekala, že mládě ožije. Ničeho dalšího kolem sebe si nevšímala, kromě zabláceného vejce, které 
měla schované mezi předními tlapami, toho, které Fredrik sebral pytlákům.
Birghir smutně pokýval hlavou: „Ještě tak den dva a mohlo tu dnešní spoušť přežít. Takhle se 
z vejce dostalo příliš brzy, chudáček.“
Fredrik si prohlédl ránu na Wolfrídině pravé zadní tlapě, vypadala sice malá, ale byla dost napuchlá.
Birghir mu vysvětlil, že zuby norského ostrohřbetého často způsobí svým jedem bolestivě napuchlé 
kousance. Fredrik vytáhl všechny splaskavky, které ten den nasbíral, a rozmačkal je v rukou, přidal 
kořeny třemdavy a snopek květů měsíčku. Ujistil se ještě, zda je Birghir na stráži, aby samici 
v případě potřeby zkusil uklidnit. Pak přiložil kaši na ránu a tak jemně, jak to jen dokázal, celé 
zranění potřel. Kouzlem se ještě pokusil kaši zafixovat, víc pro samici udělat nemohl. S Birghirem 
pak vyšli ven, aby měla samice soukromí na své truchlení i vyléčení.



Když se ostatní vrátili z lesa, celkově pochmurnou atmosféru mírně zlepšila informace, že pašeráci 
už byli eskortováni na ministerstvo kouzel, kde budou za svoje činy souzeni. Pořád tu ale byla 
rozbitá vajíčka, zraněná dračice a mrtvé mládě, které se nestihlo vylíhnout. Společně vykopali hrob 
a čekali, až se samice se svou ztrátou vyrovná. Když Birghir druhého dne vynesl z jeskyně mládě, 
mlčky nad ním všichni postáli. Pak na malého tvora navršili hlínu a mohylu ozdobili sochou dráčka 
při vzletu. Pro ty, kdo se nedotkli hlíny hrobu, se však soška jevila jen jako obyčejný kříž, který se 
nechává v horách na památku těch, kteří zde zemřeli.

Hrozilo, že se nomádský samec vrátí, proto hned, jak se Wolfrídě trochu ulevilo, rozhodl se Birghir, 
že dračici i s vejcem přemístí do jiné, bezpečnější jeskyně hlouběji v horách. Fredrik si řekl, že 
s nimi ještě nějaký čas pobude, jeho znalosti se ukázaly být velmi užitečné i v léčbě dračích zranění.
Mohylu dráčete, skořápky, nepořádek v jeskyni i před jeskyní a stopy lidského tábořiště tu 
zanechali, aby lidé i draci jasně věděli, že toto místo není bezpečné pro nikoho z nich.

4. úkol

Vážení Sedmibojaři,
úspěšně jste rozsmístili stany a dračí ochránci se tak mohou věnovat studiím ukrajinského 
železnobřichého. Na vás zde mezitím čeká zadání dalšího kreativního úkolu.
Je nyní na vás, abyste vyrobili plakát, který bude sloužit jako učební pomůcka pro ty, jenž se 
rozhodli věnovat svůj čas studii draků. Mějte na paměti, že by se z plakátu měli dozvědět něco
zajímavého, tudíž by to neměl být pouhý obrázek draka. 
Také nezapomínejte, že se jedná o výrobu, na plakátu se tedy musí objevit i něco jiného krom 
papíru. Jsme kouzelníci, proto je jasné, že se nespokojíme s plakátem jak pro mudlovskou 
společnost.
Vaše vypracování bude obsahovat minimálne 3 fotky, maximálně však fotek 5, na kterých 
bude vidět hotový plakát. K vypracování můžete přidat max 2 palce dlouhý popisek toho, jak 
jste plakát vyráběli. Nic dalšího nesmí být k vypracování připojeno.

Vypracování:









Základem plakátu jsou dva krémově zbarvené tvrzené pergameny klasické velikosti A4, na které 
jsem fixami a pastelkami nakreslila název plakátu a obrázky draků, dračích plamenů a dračího 
srdce. Následně jsem se pustila do výroby okének s textem, k čemuž jsem použila různě zbarvené 
papíry, jimž jsem posléze nůžkovým kouzlem vytvořila nerovné okraje a zvýraznila je černým 
fixem pro efekt dračím dechem ohořelého papíru. Stejně tak jsem ozdobila výjev z dračí rezervace.
Všechny tyto útržky jsem pak připevnila k podkladu lepícím kouzlem. Stejně tak jsem připevnila i 
symbolickou minci u tématu draků a pokladů.
Celý plakát jsem závěrem zpevnila na okrajích i na předělu pergamenů barevnou washi páskou 
s motivem louky, která mi přišla pro téma draků žijících v rezervacích vhodná.

5. úkol

Vážení Sedmibojaři,
máte za sebou zdárně praktický úkol, ve kterém jste vařili lektvar na uspávání draků. My 
doufáme,že si alespoň trochu pamatujete, co jste do něj přihazovali, protože to budete možná i
potřebovat v kreativním úkolu.
Posledně jste dělali příručku do škol, nyní bychom po Vás chtěli příručku do kurzu pro 
kontrolu kouzelných tvorů. Vašim úkolem bude se soustředit na draky a případně jiné tvory 
kategorie XXXXX, ovšem větší část by měla být o dracích. Je však jen na Vás, zda zrovna 
lektvar, který jste vařili v praktickém úkolu, zahrnete i do této příručky.
Součástí úkolu budou dvě věci. 

1) Textová část: bude obsahovat jakékoliv informace, které budete chtít zmínit, ale maximální
délka této části je 12 palců. Součástí této příručky nesmí být žádné obrázky!



2) Ukolébavka: jistě si pamatujete Chloupka, kterého jste uspali zpěvem. Na draky existuje 
plno ukolébavek, které též fungují. Maximální rozsah této části je 20 veršů! Též se nesmí 
vyskytovat žádný obrázek.

Vypracování:

Rukověť kurzu „Kontrola kouzelných tvorů“

Kontrola kouzelných tvorů není jen o naučených informacích a praxi z oblasti péče o kouzelné 
tvory. Musíte toho umět mnohem víc. Je třeba:
● zvládnout přípravu jednodušších, ale i opravdu složitých lektvarů, mastí a emulzí
● zvládnout i velmi spletitá kouzla a magické postupy
● vyznat se v bylinkářství a v účincích rostlin (i nemagických) a jedů
● mít přehled i praktické zkušenosti v oblasti lékouzelnictví
● umět cestovat různými způsoby (přenášedla, létající košťata, letax, přemisťování (i více osob)
● umět přežít v přírodě a v nepohodlí
● mít bystrou mysl se zdravou mírou šílenství, nervy z ocele a srdce cvičené v návalech paniky (a 
kalhoty schopné přečkat mnoho čistících kouzel)
Jedině tak budete připraveni kontrolovat teritoria nebezpečných magických tvorů a tuto činnost 
přežít… snad i ve zdraví a se všemi částmi těla, s kterými jste se na kontrolu vydali.

1. Na co nesmíte nikdy zapomenout!

Odbor pro dohled nad kouzelnými tvory kontroluje jak teritoria divoce žijících magických tvorů, 
tak chráněné rezervace, kde se tvorům dostává častějšího kontaktu s kouzelníky. Nikdy si ale 
nemyslete, že tvorové z rezervací jsou ochočení! Není tomu tak. Draci, mantichory, chiméry, 
akromantule, bazilišci, nundu, pětinohové, smrtiplášťové a další tvorové z kategorie XXXXX 
Ministerstva kouzel jsou vrcholní predátoři našeho světa. A pokud se zrovna chovají neagresivně, je
to proto, že sami chtějí, ne proto, že by plnili vaše přání.

Každý tvor, a to i tito nebezpeční zabijáci kategorie XXXXX, touží po životě plném stereotypů, po 
dnech plných jistoty, bezpečí a hojnosti. Často bývá důvodem útoku právě narušení jistot daného 
tvora – obava o teritorium, nepřítel či sok v lásce v dohledu, divné chování vetřelce, divné a 
neznámé pachy, použití nevítané a nebezpečné magie, zahnání do kouta, úlek. Při kontrolách je 
nutné vlastním rozumem a zkušenostmi posoudit, jaký postup je nejvhodnější, to vše vás naučí až 
praxe. Často vás ochrání zastírací a matoucí kouzla, nejsou však vhodná za všech okolností. Někteří
tvorové nesnesou přítomnost „divné“ magie, které se bojí, jiní budou o to víc agresivní, další těmito
kouzly neošálíte. Buďte ale nadmíru opatrní vždy, když se setkáte s:
● matkou chránící mládě nebo hnízdo
● samcem i samicí v říji
● tvorem hodujícím na kořisti
● nebezpečnými tvory ve vzájemném boji
● nemocným či zraněným tvorem
● tvorem spícím (často je to lovecká taktika)
V těchto případech platí heslo: „Nikdy není příliš brzy na útěk, dokud na něj není příliš pozdě.“



2. Kontrola draků

Součástí našeho kurzu je nácvik kontroly draků v dračí rezervaci a také následná praxe 
v polodivoce žijící dračí kolonii. Způsob kontroly je vždy nutno přizpůsobit tomu, co chcete zjistit.
Potřebujete-li ověřit bezpečnost ochranných kouzel, můžete projít vně i uvnitř bariéry, uvnitř 
trojnásob pozorně!
Potřebujete-li zjistit, jak se daří drakům žijícím v rozlehlé oblasti, prolétněte na koštěti tiše a 
nenápadně oblastí, nezapomeňte si ovšem dávat pozor na oblohu – draci létají tiše a rychle. Pokud 
je oblast menší, často si vystačíte s bezpečným úkrytem a dalekohledem.
Pokud zjistíte, že se některý drak chová neobvykle a je nutno ho vyšetřit, je lepší, když je na to více 
lidí. Z toho důvodu pracují kouzelníci v páru či v menší skupince.

3. Vyšetření draka

Klasický drak k sobě většinou nenechá nikoho přiblížit. Jedinou výjimkou je, když je mu opravdu 
zle, i tehdy však nelze plně odhadnout, jak se zachová, neboť pro něj je přítomnost kouzelníků 
pocitově bojem o život. Výjimku tvoří draci vychovaní od vejce, kteří jsou schopni určité osoby 
tolerovat. Občas je ovšem nutno vyšetřit nejen nemocného draka, ale i draka v plné síle.

Základním postupem je navařit silné dračí uspávadlo (naučíte se v rámci kurzu) a přimět draka, aby 
ho požil, ideálně ukryté někde v útrobách čerstvé ryby nebo malého savce (ryba pachem lépe 
zamaskuje lektvar uvnitř), aby vše snědl. Tuto „návnadu“ před draka přenášejte vždy pomocí 
levitačního kouzla. Účinek uspávadla zvýšíte kouzlem ukolébavky, do které se promítá vaše vlastní 
magie. Často právě té vděčí kouzelník za úspěch celého postupu, slova mají svou moc. Ukažme si, 
jak může taková ukolébavka, dračí uspávanka, znít.

***

V náruči mraků kdekterý z draků
dá sbohem tlaku, co svíral plec,
křídlům i zraku, sluchu, čumáku
se bez rozpaků rozbila klec.

Už luna sklání líce své k pláni,
na které chrání dračí tvůj rod,
pusť, co ti brání poddat se spaní,
než slunce ranní přijde ti vhod.

V objetí trávy sen chutně hravý
do dračí hlavy vpluje jak duch,
tvorové draví chuť si v něm spraví
horou potravy, libý má čmuch.

Už luna sklání líce své k pláni,
na které chrání dračí tvůj rod,
pusť, co ti brání poddat se spaní,
než slunce ranní přijde ti vhod.



Už luna sklání líce své k pláni,
tobě se klaní, ctí dračí rod,
na tiché stráni poddej se spaní,
než snové brány zavře se vchod.

***

Každá uspávanka by měla jemně uvolnit napětí dračího těla i mysli, evokovat příjemné chvíle 
létání, vůni trávy a svobody, bezpečí. Je třeba draka přilákat k návnadě a k hodování obecně. 
Stranou pak nesmí zůstat ani nevtíravé pohlazení dračího ega, protože oni jsou pány svých teritorií, 
i kdyby právě okupovaných kouzelníky. Závěrem je třeba zopakovat výzvu k spánku. Uspání draka 
vlastní ukolébavkou je tou pravou zkouškou pracovníka kontroly kouzelných tvorů. Spícího draka 
lze následně vyšetřit.

4. Příprava na praxi

Nastudujte si prosím před praxí v kurzu tyto spisy:
● Barbatulus Křovíčko: Zálesákův lexikon kouzel
● Exmachina Prchalová: Slabikář úskočných kouzel
● Flammus Quedlatus: Dračí alchymie
● Honeybert Pochleba: Magie slůvek lichotných
● Monstrigustus Vzteklina: Péče o tvory nejagresivnější

6. úkol

Drazí Sedmibojaři,
Váš šestý kreativní úkol bude trochu zákeřnější. Budete mít tři části, kdy všechny tři jsou 
povinné. V každé části bude obsažen právě jeden obrázek a jedno drabble (tedy literární 
útvar přesně o 100 slovech). Každá část bude mít vlastní téma a styl, kterým má být 
zpracováno. 
1) Uvnitř dračí kolonie (hororové zpracování)
2) Souboj o dračí vejce (dramatické zpracování)
3) Drak lovící lidi (komické zpracování)
Tedy Vaše vypracování bude obsahovat přesně 3 obrázky a 3 drabble. Nic víc nesmí být ve 
vypracování obsaženo.



Vypracování:

1.

Drželi mě pevně, když ke mně promluvil rádoby udiveně MacLear, vůdce mé bývalé bandy: „Tony, 
Tony, že ty jsi zapomněl na první a jediný pravidlo pytláckýho cechu? Tak já ti ho připomenu. Kdo 
zradí pytláky, bude žrádlem pro draky! A věř mi, do smrti už to pravidlo nezapomeneš. Sbalte ho, 
půjdeme do kolonie.“
A pak mě přivedli sem, do jeskyně uprostřed dračí kolonie, kterou jsem kdysi i já připravil o pár 
nových životů. Je příšerná tma. Nemohu se hnout. Slyším, že už jsou tady, cítím jejich dech a 
zkoumavé jazyky na ztuhlé kůži. Prosím, ať mě nechají, ať mě ne-“

2.

Mallony nebyl pytlákem první rok. Vycítil, že jeho soupeř je méně zkušený. V souboji kouzel a 
lstivosti dostal protivníka přesně tam, kde ho chtěl mít. Dál od škvíry, užitečné únikové cesty, dál od
vejce, blíž k… V duchu si gratuloval, že ho intuice opět nezklamala, tušil, že dunění, které otřásá 
jeskyní, není jen dílem jejich kouzel a výkřiků. Když se za soupeřem vynořila ze tmy hlava 
rozčilené dračice, ušklíbl se. Ve chvíli, kdy dračice zařvala a jeho sok ztuhl, chmatl po vejci a 
s pokladem v náručí zmizel ve škvíře. Souboj, který se v jeskyni odehraje, už není jeho věc.



3.

Percival musel dát kolegům za pravdu, byl to nečekaný pohled. Klak, jak dračímu mláděti říkali, 
měl sbírku nakradených klobouků vystavenou na starém stromě. Percival vytáhl z brašny klobouk 
namočený ve šťávě feferonek, věřil, že něco takového Klaka odnaučí lovit lidi a brát jim věci. Kůže
ho při doteku pálila jako čert. Nemusel čekat dlouho. Klak se po chvíli vyřítil se šťastným řevem z 
úkrytu, chňapl s přesností chytače po špičce klobouku a popolétl do bezpečí, kde ukořistěný 
klobouk opatrně očichal, mlsně olízl… a spolykal. Z tlamy mu vyšlehly ohnivé plamínky.
„Ať se picnu, tomu drakovi to chutná!“ zaúpěl Percival zoufale.



7. úkol

Vážení Sedmibojaři,
úspěšně jste propluli všemi nástrahami praktických úkolů a nyní je před vámi váš poslední 
kreativní.
Přestože jsme spolu ušli dlouhou cestu a navštívili různá místa, nemáme žádnou hezkou 
dokumentaci, kterou bychom mohli předat dále. Vaším úkolem tedy bude vytvořit mapu, na 
které budou vyobrazena místa, kterými jsme za tu dobu prošli.
Nezapomeňte při zakreslování dodržet pořadí draků. Dále je vám určitě známo, že všechna 
dračí místa jsou chráněny kouzly, proto i do mapy zakreslete ochranářské kouzlo a vysvětlete,
na jakém principu funguje. V každé zemi používají jiná kouzla.
Vaše práce by měla obsahovat alespoň jednu fotografii celé mapy, a alespoň dvě fotografie na 
detailní záběr.
Vzhledem k tomu, že se jedná o poslední úkol, ve kterém byste měli předvést to nejlepší z vás, 
nebudeme vás nikterak více omezovat. 



Vypracování:

Mapa dračích lokalit

***

Podrobněji o druhu ochrany

Je nutné si uvědomit, že každá lokalita obývaná draky je místem chráněným sérií kouzel. Některá 
jsou tradiční a je jimi chráněna každá bezpečná oblast. Jiná jsou jedinečná pro každou jednu 
rezervaci, s těmi se nyní stručně seznámíme.



Vrtošivé vřesoviště chrání tzv. bezpečné lokality pro kouzelné tvory tím, že narušiteli hranic 
rozmanitými způsoby brání v postupu. Vřes kupříkladu může vonět tak silně, až narušitel usne, 
může být zapáchající, stébla se mohou zaplétat kolem kotníků tak silně, až není možno udělat 
jediný krok vpřed, pouze vzad.



Překážecí pustina je valem mezi vnějším světem a chráněnou kouzelnou lokalitou, kdy chrání jak 
to uvnitř před vnějšími narušiteli, tak také to uvnitř, aby to zůstalo, kde to je. Při zemi se na holé 
pustině rozkládá nepříjemný pás různých překážek, například ostrých klacků či zcela sypkého a 
neprůchodného písku, na obloze je pak neviditelná bariéra, která nedovolí průchodu těm, kdo 
k němu nemají oprávnění.



Mlžné mokřady halí chráněnou lokalitu před zraky i vpádem zvenčí, zároveň udrží kouzelné tvory 
uvnitř, vše díky matoucí mlze magických mokřadů, v nichž se nacházejí spletité bludné kořeny. 
Pokud se někdo zvenčí pokusí mlhou projít a pokud přežije (což není pravidlem), objeví se na míle 
daleko od místa, kde do mlhy vstoupil. Pokud se kouzelný tvor pokusí uniknout, mlha jej bude 
neustále vracet na jeho místo, k jeho doupěti.



Divoké dřeviny, jako jsou například vrby mlátivé, škrtiduby či břízy metelivé, se starají o udržení 
magické bariéry hned dvěma způsoby. Udržují magické pole konstantní za pomoci syrové magie, 
zároveň jsou schopné pohybu a reakcí, pokud do této oblasti vstoupí někdo neoprávněně.



Blata běsů jsou formou ochrany, která působí na bázi strachu. Lokalitu chrání série kouzel 
podpořená magií divokých bubáků. Kdokoliv sem neoprávněně vkročí, uteče takřka záhy, neboť zde
spatří to, čeho se nejvíc bojí, co je mu naprosto proti srsti, co nesnese. Magie bariéry drží také silné 
magické tvory uvnitř v bezpečí vůči okolnímu světu.



Mucholapí močály vyvolávají odpor tím, že vetřelce pozvolna obaluje větší a větší počet ohavného
hmyzu, prvotně mouchy, ale také komáři, klíšťata a další havěť hmyzí říše. Nemluvě o tom, že 
pozvolna zabředá do nechutně páchnoucího bláta močálu. Je tak záhy donucen vrátit se tudy, kudy 
přišel, bez povolení nelze do chráněné oblasti vejít, mouchy a hmyz střeží pozorně i oblohu.



Svíravá skaliska využívají prastarou magii proudící pod povrchem země. Skály jsou schopny 
pohybu a kymácení, magicky svůj tvar upravují dle potřeby. Dá se tedy říci, že bez povolení kolem 
člověka utvoří stále více se zužující prostor, až nakonec zcela uzavřou cestu kupředu, nechají pouze 
labyrint chodeb k návratu.
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