
                                                     
Vážení čtenáři, vážené čtenářky,

k Vaším  očím  se  dostala  nebelvírská  ročenka.  Můžete  to 
považovat  za  menší  či  větší  zázrak,  každopádně  to  je  již  nevyvratitelný  fakt.  Příprava  naší 
ročenky probíhala dle klasických schémat – v době vyhlášení soutěže jsme si mysleli, že máme 
dost času (a také jsme ho měli). Ale pak čas běžel a běžel a my si stále mysleli, že ho je pořád  
ještě dost… No, nebudu Vás napínat, nakonec jsme vše zvládli, ale věřte, že poslední týden byl 
velice hektický.

Ale dost už o tom, co je nyní,  vraťme se raději k tématu ročenky - tedy do minulosti, 
konkrétně do loňského roku. Jaký to byl rok pro Nebelvír? Byl úspěšný, nebo neúspěšný? Kdo 
byli hlavní tahouni „červené koleje“? Jak se dařilo „červeným lvům“ ve famfrpálu? Co si myslí  
ostatní  studenti  a  profesoři  o  Nebelvíru?  Na  tyto  všechny  otázky  naleznete  v naší  ročence 
odpovědi a navíc se dozvíte spoustu dalších zajímavých informací a postřehů.

Teď už nám nezbývá nic jiného, než popřát Vám hezké počtení!
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Nebelvírská hymna



Jsme kolej lva, s jeho odvahou i hrdostí.
Pohrdáme zbabělostí i každou lstí.

Zlatá je barva naše, jako ušlechtilost srdce.
Klid, přátelskost a rytířskost jdou zde ruku v ruce.
Když nás něco zklame, otevřeme oči a jdeme dál.

Život je plný krásných věcí, nemá cenu, aby kvůli jedné věci na místě stál.
Červenou skví se náš znak, jako odvaha je naší vlastností.

Nikdy neutíkáme z boje a touhu pomoci máme, jedna z našich největších ctností.
Bolest a strach není stejně jako touha utéct z boje.

Když vše zdá se marné my se nevzdáme a sebereme zbraně svoje.
Svůj cíl nikdy neopustíme, jdeme za ním dál, dokud ho nezískáme.

Ruku na srdce, nikdy se ho nevzdáme.

Ref: Nebelvír je tvůj nový domov tak vítej a ukaž, co se v tobě skrývá,
I když strach že nezapadneš máš tak neboj se, strach tu prostě někdy bývá.

Přišel jsi, ale už neodejdeš od své rodiny,
Sám brzy poznáš, že s tímto okamžikem odbývají ti štěstí hodiny.

Otevři oči a podívej se, nic než vlastní stín tě leká.
Uvidíš lva v očích přítel a poznáš, co tě čeká.

Nebelvír je tu, vždy byl a bude,
Ve vašich srdcích, v srdcích přátel a vůbec všude.

Kdo nás nezná, ať pozná,
Jsme ti kdo tu jsou pro druhé, to vám každý dozná.

Přátelství je pro nás důležité stejně jako čest,
Jestliže někdo tvrdí opak, je to jen klamná zvěst.

Sám poznáš a sám uvidíš, kdo jsme my, potomci Nebelvíra,
Godrik Nebelvír byl naším praotcem, ať každý užasle zírá.

Neztratili jsme nic z toho, co nám přenechal,
Dědictví, které nám dal je nám ctí, vše nám dal, nic si nenechal.

Sličná profesorka de Libertine je naší ředitelkou,
Její jméno stejně jako slovo každému v uších sladce zní.

Tak víte toho o nás dost, co více byste věděti měli,
Zkuste a poznáte, že najdete to, co jste vždy chtěli…

Ref: Nebelvír je tvůj nový domov tak vítej a ukaž, co se v tobě skrývá,
I když strach že nezapadneš máš tak neboj se, strach tu prostě někdy bývá.

Přišel jsi, ale už neodejdeš od své rodiny,
Sám brzy poznáš, že s tímto okamžikem odbývají ti štěstí hodiny.

Otevři oči a podívej se, nic než vlastní stín tě leká,
Uvidíš lva v očích přítel a poznáš, co tě čeká.

Nebelvír je tu, vždy byl a bude,
Ve vašich srdcích, v srdcích přátel a vůbec všude

zapsal: Kai Black

Historie Nebelvíru



Prvním  Nebelvírským  kolejním  ředitelem  byl  zároveň  první  Hogwartský  ředitel  prof. 
Albus Mithrandir  Dumbledore.  Doba jeho působení,  coby kolejního ředitele  byla  přibližně od 
založení školy až po listopad 2004, kdy došlo k rozepři ve vedení školy a na čas byla uzavřena. 

Po znovuotevření Hogwarts připadlo ředitelování této koleje prof. Rosiel la Fey. Doba její 
funkce  byla  o něco kratší,  neboť v čele  koleje  stála  asi  tak  dva měsíce.  Nyní  ji  už na škole 
nenajdeme. V křesle ji vystřídala prof. Laura de Libertine, která vedla kolej až do června 2005. 
Nedostatek jejího času se podepsal také na koleji, která upadala do doby, kdy ji vystřídal prof. 
Sandrik Vrizas, který vede kolej do dnešních dnů. Také prof. Lauru de Libertine již na škole  
nenajdeme.

Jako pomoc při vedení koleje jim byli oporou Primus a Prefekti. Prefektským i primuským 
křeslem  si  prošel  také  prof.  Sandrik  Vrizas,  který  se  stal  nejprve  tajemníkem  školy  a  poté 
inspektorem výuky a ředitelem Nebelvírské koleje. 

Prvním  primusem  této  koleje  byl  Leonard  Wild,  který  vytvořil  kolejní  web.  Avšak 
z časových důvodů opustil školu. V jeho křesle ho vystřídal Dominic von Marllet, který měl v té 
době nejvíce bodů. Byl sesazen, jelikož ve škole často nepobýval a nedávno školu opustil. Jako 
třetí primus vedl kolej Peter Sviter, který se na post dostal přes prefektské křeslo a nyní byl znovu 
zvolen do této funkce. Jako čtvrtý a zároveň nejrychleji postupující primus je znám Kai Black. 
Kvůli  sporům  sestoupil  zpět  na  prefektské  křeslo  a  nyní  je  jedním  z obyvatelů  mrazáku. 
Posledním  zmíněným  primusem  je  zároveň  prozatím  jediná  dívka  na  tomto  postu  –  Lisa 
Abottová.  Zasloužila  se  velkou  aktivitou  pro  Nebelvír.  Bohužel  odstoupila  a  nyní  odpočívá 
v mrazáku. 

První  prefektkou,  dokonce  dvakrát  zvolenou,  byla  Levandule  Pastilová.  Pomáhala 
s kolejní fan -fiction a byla snaživá, nicméně odešla pro nedostatek času. Prefektské křeslo zakusil 
rovněž Jean Dolus, přezdívaný „Hogwartský Casanova“. Rovněž on opustil školu pro nedostatek 
času. Dalším z prefektů byla Wendy Horselove. Do postu byla zvolena pouze jednou, avšak na 
škole  ji  stále  ještě  můžeme  potkat.  Stejně  tak  její  nástupkyni  Elišu  Šálovou.  Ještě  nedávnou 
prefektku Jocelynn Elsie Firth již na škole nespatříme. Po sporech odešla. Nynějšími prefekty se 
stali  Filius  Orionis,  který  dostal  na  starosti  tuto  ročenku  a  Nefrit  Jantar  Opálová,  nejmladší 
prefektka v historii Nebelvíru. 

Studentské hábity odložilo postupně několik červených studentů. Někteří navždy odešli ze 
školy,  jiní  oblékli  profesorské  hábity.  Mezi  prvními  prof.  Sandrik  Vrizas,  nynější  ředitel 
Nebelvírské koleje a inspektor výuky. Dalším byl prof. Tom Wington, který učil Paranormální 
jevy a momentálně je jedním z obyvatelů mrazáku. Prof. Modesty Blaissová vyučuje na škole 
Starověké  civilizace  a  Vývoj  života.  A  prof.  Lucifera  Fides  Devil  Perchnerová  učí  předmět 
Dragonistika.

zapsal: Thomas Perchner

Godrik Nebelvír a jeho meč
Godric Nebelvír se narodil v červnu před více jak tisíci lety. On a jeho rodina žili nějaký 

čas v Africe, aby se vyhnuli mudlovskému honu na čarodějnice, který v té době zuřil v Anglii. 
Nebelvírovi  žili  na  místě  vzdáleném  od  jakékoli  civilizace.  Godric  měl  velmi  dobrodružnou 



povahu, co se projevovalo i v jeho dlouhých potulkách divočinou. Nejraději pozoroval lvy a jejich 
chování v divokém a tvrdém africkém prostředí.

Godric se vyučil za čaroděje za pomocí svého otce. On byl vlastně původcem myšlenky,  
aby byla založena nějaká škola pro čaroděje, protože počas vyučování svého neposedného syna si 
často  povzdechl,  že  je  velká  škoda,  že  neexistuje  škola,  která  by ho  zbavila  trápení  učit  tak 
nepokojné dítě jako je jeho syn. Godric měl svého otce velmi rád a i když se jeho otec snažil být 
na něho přísný, končilo jejich vyučování často procházkami po krajině nebo vyprávěním veselých 
historek.

Když Godric dosáhl osmnácti  let,  rozhodl se vrátit  do Anglie.  Usadil se v Prasinkách, 
protože se dozvěděl, že nedaleko se nachází začarovaný les. To ho zaujalo a rozhodl se na vlastní 
oči přesvědčit, zda se jedná jenom o mudlovský výmysl, nebo důkaz přítomnosti čarodějnického 
života. Jednoho dne se setkal v taverně s mladým Salazarem Zmijozelem a stali se přáteli. Hned si 
skvěle rozuměli, protože oba měli podobného dobrodružného ducha. Až později se ukázalo, že 
jejich dobrodružná povaha měla u každého jinou podstatu. Zmijozel se snažil sledovat vlastní cíl, 
Nebelvír měl více ušlechtilé zájmy a chtěl dělat něco skutečně záslužného.

Nicméně, Godric se Salazarovi svěřil o svém snu založit čarodějnickou školu A tomu se 
tato myšlenka hned zalíbila. V této době měli oba zhruba třicet let a zdálo se, že jejich přátelství je 
pevné a trvalé.  Oba byli  už slavní  a uznávaní  čarodějové s velikou mocí.  Salazar  se setkal  s 
Helgou z Mrzimoru, která byla taky skvělá čarodějka, a na jeho žádost se rozhodla pomoct založit 
Bradavice.  O  něco  později  potkal  Godric  Rowenu  z  Havrspáru,  která  byla  velmi  moudrá  a 
přispěla velkým dílem k rozvoji Bradavic.

Postupem času se situace v Bradavicích i ve vztazích jejich zakladatelů začaly vyhrocovat. 
Salazar  Zmijozel  měl  požadavky,  které  ostatní  nemohli  a  nechtěli  akceptovat.  Godric  nechtěl 
ustoupit Salazarově požadavku, aby v Bradavicích studovali jenom děti z čarodějnických rodin, 
zatím co Godric trval na tom, že právo studovat v Bradavicích mají všichni, kteří mají čarodějné 
schopnosti. Došlo k velké hádce a cesty Godrica a Salazara se navždy rozdělili. Z přátel se stali 
nepřátelé.

Godric si až do konce zachoval svou hrdost, odvahu a statečné srdce. V dnešní době je 
pravděpodobně nejrespektovanější ze čtyřlístku bradavických zakladatelů. Zachovali se i některé 
předměty,  které  patřili  Godricovi  Nebelvírovi  –  Moudrý  klobouk  a  meč  (nacházejí  se  v 
Bradavicích a jsou ve vlastnictví Albuse Brumbála). Nebelvírova hůlka se nachází v Gringottově 
bance, kde je pečlivě zamčená a střežená.

A teď konečně k  slavnému meči Godrika Nebelvíra.
Každý  určitě  ví,  že  tento  meč  je  v historii  kouzelníků  velice  důležitý.  Je  to  jeden 

z předmětů, jež se dochovali po zakladatelích Školy čar a kouzel v Bradavicích. 
Také je to zbraň opředená legendami a nevysvětlitelnými záhadami.  Nikdo přesně neví 

jaký je její původ. A o vlastnostech se historici dohadují neustále. 
Ovšem jednu věc již známe. A to jak vypadá. 
Je to jednoruční meč, který se řadí, co do ovladatelnosti, k těm lehčím zbraním. Jeho čepel 

je pevná a pružná. Rukojeť meče je utvořena do tvaru typického kříže. A je honosně zdobená. 
Zdobení se skládá s mnoha drahokamů a nápisů „Godrik Nebelvír“. 

Drahokamy,  kterých si určitě povšimnete,  jsou dva červené rubíny.  Jeden je vsazen do 
hlavice a ten druhý do středu kříže.

Nápis Godrik Nebelvír, je utvořen zřejmě nějakým stříbrným materiálem. Jeho vlastnosti a 
použití jsou dosud neznámé. Je možné, že je to obyčejné stříbro, které bylo magii přetvořeno do 
nynější podoby. 

 S jeho vzhledu, a „obyčejných“ vlastností se dá vypozorovat i jeho použití. 
Tento meč určitě sloužil jako ceremoniální zbraň. V tom historiky utvrzuje jeho vzhled a 

zdobení. 



Dále to byla zbraň v pravém slova smyslu,  a ne ledajaká.  Čepel tohoto meče je velice 
dobře  zpracovaná.  To  znamená,  že  se  dá  použít  i  tam,  kde  by  obyčejná  zbraň  selhala. 
Samozřejmě, žijeme ve světě plném magie a proto i tento meč je kouzelný. 

Určitě se mnou budete souhlasit, když budu tvrdit, že to je také výraz moci. Není to zbraň 
ledajaká a ani nijak levná. Navíc, když jste měli u pasu takovýto skvost, nešlo jej přehlédnout. 
Proto byl Godrikem Nebelvírem určitě používán za ozdobu své osobnosti.

Pořád  tady  píši  o  jeho  magických  schopnostech,  ovšem  doposud  jsem  žádný  příklad 
neuvedl, takže bych se chtěl zmínit o jeho magických úpravách. 

Kouzelníci, jež tento meč kdy měli šanci blíže prozkoumat tvrdí, že v nápise vsazeném do 
rukojeti  určitě  velká  stopa  magie.  Tvrdí,  že  je  to  právě  ono  centrum  rozpoznávání  držitele 
s pravým srdcem. Právě rukojeť je s uživatelem meče nejvíc spjata. Magie, dosud neprobádaná 
kompletně, v tomto nápise slouží určitě k rozpoznávaní. Teď čeho?

Godrik Nebelvír musel použít kouzlo pomocí, kterého určil jisté priority. A jestliže tyto 
priority jsou splněny, lze meč přivolat. 

Ovšem to  není  vše.  Jeho čepel  také  vykazuje  magickou  činnost.  Jenže  tam jsou  jisté 
prodlevy. Intenzita energie v meči se mění s držitelem. Zřejmě se síla energie odvíjí od toho, jak 
jsou  zvoleny  držitelovy  priority.  Kouzelníci  si  myslí,  že  jestliže  bude  nalezen  kouzelník  se 
stejnými  vlastnostmi,  nebo aspoň co  nejvíc  podobnými,  bude čepel  nabývat  největší  energie. 
Ovšem když se budou více odlišovat čepel bude takřka na úrovni obyčejného meče.

A dalším pozoruhodným úkazem jsou právě ty dva rubíny. Slouží jako skladiště energie. A 
proč jsou tak zvláštní? Pro jejich kapacitu. Ještě se nepodařilo je „naplnit“ energií. 

To je, co se týká kouzelných schopností, o meči Godrika Nebelvíra vše. Na závěr bych jen 
rád podotknul, že je to výborná zbraň a symbol Nebelvírského ducha. 

zapsal: Thomas Perchner

Reportáže
Nyní se přesuneme k událostem v minulém školním roce. Přemýšleli jsme dlouho nad tím 

jak vám podat průběh těchto událostí. Přičemž jsme se rozhodli, že je napíšeme formou reportáží. 
Chtěli jsme tímto docílit spolupráci mezi studenty a zlepšení vzájemných vztahů.



Famfrpál
 

Psal se zrovna 3. květen roku 2006, když se na hlavní nástěnce objevilo toto sdělení:
 

Školní Famfrpálové Mistrovství 
školního roku léto 2006, na veřejnosti známé pod jedinečnou zkratkou

ŠFM-l06.

Již tradičně se v něm utkají všechny čtyři koleje naší školy a absolutní vítěz této prestižní soutěže 
získá vedle peněžité ceny a zápisu do Síně slávy i rovných 1 000 bodů pro svoji kolej. 
 

Pod tímto oznámením byl ještě připíchnut rozpis zápasů. Na naši kolej vyšla tato data:
 
13. května zápas se Zmijozelem
27. května zápas s Havraspárem
a 10. června zápas s Mrzimorem
 
Již tehdy jsme ale všichni pevně věřili, že si zahrajeme ještě jednou a to tento zápas:

17. června - Exhibiční zápas mezi vítěznou kolejí a mužstvem profesorského sboru.
 

Naše družstvo bylo  favorizováno již  od samého začátku a to  hned z několika  důvodů. 
Spolu s Havraspárem jsme absolvovali  největší  počet  tréninků,  hned dva.  Při  obou jsme naše 
protivníky  (pokaždé  proti  nám  stálo  havraspárské  družstvo)  porazili.  První  trénink  skončil 
rozdílem 2 370 bodů, při druhém jsme skóre ještě navýšili, výsledný rozdíl byl bezmála téměř pět 
tisíc bodů. 
 Termín zápasu se Zmijozelem se však nezadržitelně blížil. Kolej pořizovala nová košťata, 
na dračku šly ale i chrániče a helmy. V deset hodin v onu osudnou sobotu třináctého bylo však 
naše družstvo v té nejlepší kondici vyřádkované na hřišti (zmijozelské družstvo tam mimochodem 
bylo taky, bez soupeřů by se hrálo poněkud zvláštně). Pak zazněl hvizd píšťalky a... zápas začal. 

Družstva mezi sebou soupeřila jak lvi, chvíli měli převahu červení tentononci, chvíli zase 
zelení. Zápas se protáhl na rekordní dobu, trval téměř sedmnáct a půl hodiny. Zpětně můžeme říci, 
že se jednalo o vůbec nejdelší zápas této sezóny. Skóre bylo do poslední chvíle vyrovnané a v 
noci na hřišti zbývala už jen hrstka posledních vytrvalců, kteří se pokoušeli Zlatonku chytit. Zápas 
skončil  až  v pozdních  večerních  hodinách,  kdy  Zlatonka  vlétla  do  dlaně  našemu  studentovi 
Phosgenovi Crestfallovi.  Tímto zápas ukončil  a Nebelvír  vyhrál  svůj  první zápas této sezóny. 
Konečné skóre nabylo těchto hodnot – 1550 ku 1240 bodům. 
 Ani vítězná kolej neměla však šanci usnout na vavřínech, protože by její členové zaspali 
další zápas. Tentokrát byla naším soupeřem kolej Havraspár, kterou jsme však již při trénincích 
dvakrát porazili. Dva týdny po tom, co jsme nad Zmijozelem slavně zvítězili, bylo naše družstvo 
opět připravené dostat se k famfrpálovému poháru zase o krok blíže. Hned po zahájení zápasu se 
naše  kolej  ujala  vedení.  Netrvalo  dlouho  (jen  přibližně  šest  hodin)  a  skóre  se  vyhouplo  až 
k hodnotám 280:10, samozřejmě pro naši kolej. Havraspárské družstvo se v této chvíli vzdalo a 
modrá slečna bibi střeštěnka nastoupila na post chytače, aby chycením Zlatonky ukončila trápení 
své koleje. Po malé chvilce se jí to podařilo a zápas skončil  již druhým vítězstvím Nebelvíru 
v této sezóně. Naopak pro Havraspár tento zápas znamenal konec nadějí na vítězství ve Školním 
famfrpálovém mistrovství, jelikož se již jednalo o jejich druhou prohru a ani sebelepší výsledek 
zápasu se Zmijozelem by je nevrátil do boje o famfrpálový pohár. 



Před posledním zápasem sezóny, v němž se měla utkat družstva Nebelvíru a Mrzimoru, 
měly různé koleje různý počet vítězství. Havraspár nakonec Zmijozel překonal a na svém kontě 
měl připsanou jednu výhru, Zmijozel si tutéž hodnotu odnášel ze zápasu s Mrzimorem. Mrzimor 
měl taktéž jednu výhru, ale měl v záloze ještě jeden zápas a jediný Nebelvír zatím prošel bez 
ztráty kytičky (to jest, měl výhry dvě). 

Pokud  by  zápas  skončil  naším  vítězstvím,  získali  bychom  pohár  my,  pokud  by  však 
zvítězil Mrzimor, hrál by se zápas další, kde by se o vítězi rozhodlo. 

Jestli ale vůbec k druhému zápasu dojde, se mělo rozhodnout desátého června. Nebelvír 
samozřejmě doufal, že už žádný další rozhodující zápas nebudeme muset hrát, a proto se pouštěl 
do boje doslova a do písmene lví silou. Bojovalo se dlouho předlouho a po čtrnácti hodinách hry 
se  začal  Mrzimor  naší  koleji  nebezpečně  vzdalovat.  Zlatonku  chytil  v nočních  hodinách 
mrzimorský student Gilbert von Gilsa a rozhodnul tak o tom, že se bude hrát zápas rozhodující. 

Po mnoha dohadech bylo datum tohoto zápasu stanoveno na 23. června. Nervozita byla 
vysoká, toto byla poslední šance Nebelvíru na získání alespoň jednoho poháru v tomto školním 
roce.  Každý hráč se připravoval  na urputný boj, leštil  si své koště a trénoval na letové dráze 
v Prasinkách. 

Netrvalo  dlouho a  onen osudný Den D se  přiblížil.  Nyní  už  každý tušil,  co  může  od 
soupeře  čekat,  ale  ani  to  nenapomáhalo  ke  zmenšení  nervozity.  Zápas  byl  velmi  vyrovnaný, 
camrál  byl  chvíli  na jedné straně,  chvíli  na druhé.  Pomalu  ale  jistě  se však zvyšoval  náskok 
Nebelvíru. Po necelých dvou hodinách nabylo skóre těchto hodnot: 210:120 pro Nebelvír. Pouhé 
chycení zlatonky stačilo oběma družstvům na získání neuvěřitelného tisíce bodů, deseti galeonů a 
famfrpálového poháru. V čase 1:52 se ale povedlo chytit zlatonku nebelvírské studentce jménem 
Kate Resea, která tím zápas ukončila ve prospěch červené koleje. Nebelvír tedy nakonec zvítězil 
s rozdílem  240  bodů  a  získal  s definitivní  platností  titul  vítěze  Školního  famfrpálového 
mistrovství školního roku léto 2006. 
 Pohár byl do rukou kolejního ředitele předán na slavnosti k ukončení školního roku, která 
se konala 26.  června.  Ačkoliv Nebelvír  nezískal  školní pohár, měl  rozhodně důvod k pořádné 
oslavě. Přeci jen, 1 000 bodů, 10 galeonů a pohár navrch nedostáváme každý den. Zásluhu na 
tomto úspěchu nese podle mého názoru každý člen Nebelvíru, který na koště – byť jen na chvilku 
– nasedl.

Poté se každý student těšil na exhibiční zápas s družstvem Profesoři, ale bohužel se žádný 
zápas nekonal. 

Doufáme však, že se nám podaří  si někdy s profesory zahrát.  A dodnes žijeme s touto 
nadějí v duši.

zapsal: Filius Orionis

Jak nebelvírské vedení seznalo velkých změn
Málokdo o tom věděl dopředu a většina z nás se to dozvěděla až když se to stalo. Ptáte se, 

o čem mluvím? Přece o tom, že se Nebelvírský primus Peter Sviter odebral na neurčitou dobu do 
našeho mrazícího boxu. Když jste ho zeptali,  co ho k tomu vedlo, odpověl, že si potřebuje na 
chvíli odpočinout, od sebe i od ostatních. Řekl, že se vrátí, až nastane vhodná chvíle. Když se za 
ním zabouchly dveře mrazáku, začali se Nebelvírští studenti dohadovat o tom, komu připadne 
odznak primuse.  Peter jako svoji nástupkyni  navrhoval  Lisu Abottovou. O pár dní později  se 
ovšem nechala  zmrazit  i  Nebelvírská prefektka  Eliša  Šálová,  což mnohé studenty nepříjemně 
zaskočilo. Také byla mezi kandidátkou na primusku, ačkoli její šance nebyly z největších. Jestliže 
po odchodu Petera nastal zmatek, nemůžu najít žádné slovo, které by dokázalo vystihnout to, co 



se dělo po odchodu Elišy. Pan kolejní ředitel to ovšem vyřešil. Už před tím, než naše prefektka 
odešla,  bylo  téměř  jisté,  že  Kai  Black  bude  leštit  už  ne  stříbrný  –  prefektský,  ale  zlatý  – 
primusovský odznak. Pan ředitel to vyhlásil již před zmražením Elišy. Také se stalo to, co všichni 
očekávali  - Kaiova stříbrného odznaku se ujala Lisa Abottová,  která je mimochodem nejlepší 
v Nebelvírském bodování, a ten Elišin připadl studentce druhého ročníku Jocellyn  Elsie Firth. 
Věřím tomu, že pan Sandrik Vrizas to vyřešil nejlépe, jak se dalo a že náš nový primus a naše  
nové prefektky jeho očekávání nezklamou. Popřejme jim hodně štěstí!

Dodatek autora:  Mrazící boxy Nebelvíru jsou již naplněné k prasknutí, a proto už do nich žádný 
Nebelvířan nesmí :D

zapsal: Filius Orionis

O nepříliš úspěšném boji o školní pohár
Přemýšlela jsem nad tím, proč se nám nedaří vyhrát pohár, o našem nebo spíše našich 

neúspěších ve spoustě kolejních soutěží.
Čím to je, že se nám nedaří být úspěšnějšími než jiné koleje? Je to vedením koleje a nebo 

námi studenty? Došla jsem k tomu, že náš neúspěch ovlivňuje vcelku dost skutečností. Hodně lidí 
si myslí,  že když někdo nosí Péčko, tak nese i odpovědnost a hlavně povinnost dělat všechny 
kolejní soutěže. Ale je to přece blbost, jsou tu hlavně proto, aby ostatní studenty motivovali a 
snažili se je vést určitým směrem. Nevím, zda tomu tak je nebo ne...

Takže by náš neúspěch ovlivňovalo složení koleje? Vždycky jsem si říkala, že to asi bude 
tím,  ale  už toho názoru nejsem.  Neříkejte  mi,  že jediná naše kolej  je  okupována lidmi,  kteří 
nechtějí nic dělat a ostatní koleje mají holt štěstí?! To je prostě blbost. Náš neúspěch spočívá 
v tom, že mezi námi panuje dost nevraživá nálada. Někdo se nemá rád s támhle tím, druhý zase 
s tamtím a tím tu dochází k neustálému napadávání a jen obviňování toho vedle z neúspěchu a nic 
nedělání. 

Neexistuje tu a nebo je jen malinká solidarita k ostatním. Proč hned strhat někoho za to, že 
se snaží a má nápady a třeba já holt s ním nesouhlasím. Je jasné, že každému se líbí něco jiného, 
že lidé nejsou stejní a jinak by si to představovali, jenže tak ať se chopí příležitosti a pustí se s 
plnou vervou do práce a nenechají si zkazit nadšení pro věc. To je další naše slabost. Na to, že 
máme ve znamení lva, nejsme vůbec bojovní. Rychle všechno vzdáváme a ve všem, co děláme, je 
pouze počáteční euforie a poté přijde pád a rychlé vzdání se. 

Tohle nejvíce ovlivňuje boj o pohár.
Co nám ale jde (škoda, že i za to se nedostávají body), je nekonečné debatování o všem 

možném. Rádi něco řešíme ale pouze krásnými slovy, které se po čase rozplynou v zapomnění a 
žádné činy se nekonají. 

Poté bychom tedy měli  zavést  diktaturu,  kde pouze jeden vše povede a ostatní  mlčky 
budou muset dotyčného poslouchat a třeba pak bychom se dostali tam, kam chceme...Ale komu 
by se líbilo, nemoci vyslovit svůj názor, takže si važme toho, že  každý, kdo má zájem, se může 
projevit,  ale nejdřív ať nad tím popřemýšlí  a rozmyslí  si slova. Protože tím, jak ze sebe něco 
„vyplácnem“ kazíme ostatním chuť do práce a pohár se začne vzdalovat...

zapsala: Eliša Šálová



Sedmiboj
Sedmiboj, co to vlastně je sedmiboj? Sedmiboj je soutěž dvanácti vyvolených z celé školy. 

Tří  z  každé  koleje.  Na ty, kteří  do soutěže  vkročili,  byla  vložena  důvěra celé  koleje.  Důvěra 
pro bodový zisk, kterým se dá velmi dobře upravit skóre ve školním poháru pro blaho své koleje. 
Nejen, že se jako výhry rozdávaly hromady bodů na konta koleje, ale také i finance ve hře byly  a 
to v nemalé výši.Jak už název napovídá bude v tomto turnaji hrát nějakou roli číslo sedm.toto 
číslo  symbolizuje  počet  úkolů,  které  musejí  soutěžící  podstoupit,  aby  se  dostali  k  zdárnému 
závěru  soutěže.  Sedm  úkolů,jež  prověří  jejich  tvořivost,  fantazii  ale  také  schopnost  logicky 
uvažovat. Tyto vlastnosti jsou velmi důležité a toho si byli tvůrci úkolů také dobře vědomi a podle 
toho také vybírali všechny úkoly. Sedmiboj se odehrává takřka celý jeden školní rok. Jak již jsem 
zmiňoval: jsou tři účastníci z každé koleje, ale jak se vyberou? Kolej pošle pět, ve svých očích 
nejlepších či nejvhodnějších kandidátů, a jejich jména se vhodí do nekrohrníčku, který propůjčil 
na tento účel škole pan profesor Nekro The Gravedigger. Do nekrohrníčku se vložila jména a on 
vybral 12 vyvolených, kteří se spolu utkají v sedmiboji. Z Nebelvíru vybral Kaie Blacka, Jamese 
Dennyho Freedoma a Jeana Doluse. Jen pro úplnost řeknu také další,  kteří byli  v sedmiboji z  
jiných kolejí. Z Havraspáru se účastnili bibi střeštěnka, Justýna Anna Loukoská a Lavender dela 
Spacey. Mrzimor reprezentovali Elerin Portmenová, Silvia Honorová a Stellar from Rivendell. A 
za Zmijozel se dostavili k soutěži Faltus Petra Catiniová, Klofa Fiona Jonesová a Paulina Sentis 
Parker. Soutěž byla zahájena a všichni se s chutí pustili do plnění úkolů. Jak čas ubíhal,  úkolů 
pomalu ubývalo.Ale ztráta  se chystala  pro nebelvírskou kolej.  Jeana Doluse vyloučila  komise 
sedmiboje za neodesílání  úkolů a tak už tu  z červené koleje  zbyli  jen dva.  A to už bylo zlé 
znamení,  že nedokážou získat tolik bodů jako ostatní v tříčlenných přesilách. Po další várce úkolů 
se začalo ukazovat průběžné pořadí a to byla také neslavná záležitost. Poslední byl Kai a před ním 
James a všichni ostatní byli ještě nad nimi. Zhruba po třetím úkolu začali představitelé komise 
dávat vypracované úkoly Dennímu věštci, který je horlivě všechny otisknul,což si nenechal ujít 
snad asi žádný student nebo profesor.Když se schylovalo k poslednímu a také tomu nejtěžšímu 
úkolu, bylo už zřejmé že asi ani jeden červeňásek nezaujme pozice vítězů. A také že ne .James se 
umístil na desátém místě a hned za ním i Kai na jedenáctém místě.Byly rozdány jak finanční tak 
také bodové odměny a soutěž se ukončila se vší slávou na slavnostní oslavě, kde slavili především 
Havraspárští  se  svou vítězkou  bibi  střeštěnkou.  Tak to  by byl  průběh celého sedmiboje.  Od 
začátku do konce, od rozlosování až po oslavu..Výherce se zapsal navždy do síně pohárů, kde se 
můžete jít také podívat.Tak a to by bylo asi tak vše na téma první hogwartský sedmiboj.

zapsal: James Denny Freedom

Nebelvírský  maskot  se  zdržel  komentáře  a  vyjádřil  se 
gestem.



 

Články o osobnostech loňska

Tato sekce je velmi zajímavá, protože se na ni podílela celá kolej. Dokázali jsme do ní 
zapojit naše nejmladší lvíčata. Je známo, že je těžké využít nováčky, protože neznají historii, ale 
my jsme měli dobré nápady. Využili jsme i drobnosti, fantazii a hravost a dali jim za úkol zjistit 
věci minulé, napsat o lidech, kteří jsou už v naší koleji delší dobu. 

Sandrik Vrizas

Sepsáním článků o tom “nejvyšším“v naší kolejí, o našem panu řediteli jsme pověřili  pana 
Ladarda Paulku:

Svou práci kolejního ředitele vykonával v minulém školním roce  a svou práci odváděl 
kvalitně.  K tomuto  postu  se  „vyšplhal“  od  studenta  přes  post  prefekta,  primuse.  Následovně 
tajemníka školy, vyučujícího profesora. Dlouhou dobu pod jeho rukama Nebelvír rozkvétal, ale 



když už sám rozhodl, že už nemá dostatek sil na „zkrocení lví smečky“ uznal za vhodné odstoupit  
ze své funkce kolejního ředitele a předat to, člověku, který tu sílu má.

Dlouhé hodiny jsme hledali v archívech, procházeli svitky, prohledávali hrad, kde bychom 
mohli  naleznout  obraz  našeho  bývalého  kolejního  ředitele,  Sandrika  Vrizase.  Když  už  jsme 
ztráceli naději. Podařilo se. Nalezli jsme ve sklepení místnost, kde bylo naházeno mnoho svitků. 
Díky mravenčí práce našich studentů jsme nalezli portrét z doby poněkud nedávné:

A nyní se vrhněme na rozhovor, který připravil Ladard Papulka.
Ladard Papulka – tučně
Sandrik Vrizas – normálním písmem 
 Je mi ctí a potěšením, že jste si na mě ve svém nabytém rozvrhu udělal čas a souhlasil s 
rozhovorem pro kolejní ročenku Vaší domovské Nebelvírské koleje, kde jste před řádkou 
let, nastoupil na startovní čáru Vaší kouzelnické kariéry. Mohl byste, zavzpomínat na své 
pocity, když Vás Moudrý klobouk ve své neskonalé moudrosti zařadil do červené koleje? 
Musím upřímně přiznat, že jsem si přál skončit právě v Nebelvíru. Ne, že bych snad byl nějak 
ovlivněn knížkami o HP. Spíše jsem podvědomě cítil, že to je pravá kolej pro ne. Takže, když 
jsem tam skončil měl jsem pochopitelně velkou radost.

Měl  jste  při  zařazovací  slavnosti  obavy?  Co  k  Vám  Moudrý  klobouk  pronášel?
Hodně se zapomíná, že tenkrát probíhala registrace studentů poněkud jiným a hlavně skromnějším 
způsobem. Po vyplnění nezbytného formuláře a zodpovězení na záludné otázky nám bylo ihned 
umožněno poprvé ochutnat atmosféru Bradavické školy. Takže záhy jsme se ihned dozvěděli, k 
jaké barvě buďme mít nejbližší vztah. Co si tenkrát Moudrý klobouk myslel? Já doufám a věřím, 
že se nemýlil ve své volbě:-)

Nejen já, jsem přesvědčen, že se Moudrý klobouk nemýlil. Co jste si jako první koupil, když 
jste se,  jako a teď mi prosím promiňte ten výraz,  malinký kouzelník poprvé rozběhl  do 
Příčné ulice?
Pokud si dobře pamatuji, tak určitě povinnou výbavu každého studenta 1. ročníku. Tenkrát byla 
Příčná ulice více než v "plenkách". Takže nebylo pomalu ani za co utrácet.

Jaký  byl  první  "základní"  obnos,  kterým  školní  pokladna  přivítala  nováčky? 
Tak to opravdu hádat, tuším, že něco málo přes 2 galeony. (Omlouvám se předem, pokud je to 
mylná informace)

Kdo byl Vaším kolejním ředitelem?
Samotný  tehdejší  ředitel  celé  školy,  pan  profesor  Albus  Mithrandir  Dumbledore.

Na jaké předměty jste tehdy chodil?
Tehdy  výběr  moc  veliký  nebyl,  tuším,  že  jsem  navštěvoval  klasické  předměty  jako  např. 
Lektvary, Bylinkářství či Kouzelné formule. Přihlásil jsem se tuším na 5 předmětů, které jsem 
později zkorigoval na 2.

Dostal jste někdy školní trest? Pokud ano jaký?
Takt trest jsem nikdy nedostal, to bych se musel stydět. Ve funkci ať už primuse, či prefekta si to  
student  nemůže  dovolit.  Nezadával  jsem  příčiny,  proč  by  mi  ho  měli  někdy  udělit.

Předběhl  jste  mou  další  otázku:  Kdy  jste  se  stal  prefektem  a  kdy  primusem?



Už hned při  prvním vyhlašování  P+P jsem se stal  prefektem,  posléze po odchodu tehdejšího 
primuse Leonarda Wilda i primusem.

Promiňte malé odbočení, jak se jmenovala Vaše první sova, Máte ji ještě?
To je pěkná otázka. První sovu jsem si překvapivě nekoupil, ale dostal od tehdejšího profesora 
Samuela  Michaela  Lynda.  Pojmenoval  ji  Banshie  a  létá  spolehlivě  až  do  dnešních  dnů.

Mohu potvrdit. I mě Vaše Banshie spolehlivě přinesla milé zprávy od Vás. Když jsme se 
tímto dostali  k  létání,  co  Famrpál,  hrál  jste  za  kolejní  družstvo? Pokud ano,  na jakém 
postu?
Mám pocit, že jsem se zúčastnil jen tréninku, tenkrát ještě nebylo žádné ŠFM. Jako poste jsem si 
tužším vybral, asi brankáře, protože jsem neměl, ani moc nešlo chytání těch pověstných terčíků.

Děkuji. Je mi známo, že na zdejší škole studuje i Váš bratr, pan Ráďa Romanoff, co říkáte  
na jeho kolejní příslušnost k Havraspáru?
Když jsme se to dozvěděl byl jsem z toho mírně v šoku. Samozřejmě, že jsem si přál, aby skončil 
ve stejné koleji jako já. S odstupem času si myslím, že Havraspárská kolej je pro něj jako dělaná.

Kdy jste ukončil svá studentská léta?
Pokud mě paměť neklame, bylo to někdy na konci června, před začátkem mudlovských prázdnin.
na konci června minulého roku 2005

Učil  jste  již  tehdy  Kouzelnický  zeměpis?  Byl  Vaším  prvním  předmětem?
Byly a jsou prvním a jediným předmětem, který prozatím vyučuji. Neumím si představit, že bych 
učil něco jiného.

Nyní několik otázek v rychlém sledu. Kdy jste se stal členem školní rady?
Bylo to někdy v červenci 2005.

Jste  i  inspektorem  výuky?  Jak  se  Vám  daří  skloubit  tyto  náročně  funkce  s  Vašimi 
profesorskými povinnostmi?
Správně, zastávám i tyto 2 funkce. Skloubit se to určitě dá, i když to je náročné, nejvíce práce  
zpravidla bývá na začátku a konci šk. roku.

Zpět k Vaší učitelské profesi. Měl jste oblíbené studenty?
Tomu se nelze ubránit, takže bez mučení říkám, že ano.

Prozradíte jména?
Klidně. bibi střeštěnka 

Byl jste po zásluze jmenován ředitelem Nebelvírské koleje. Jaký jste měl při jmenování do 
této, Vám jistě nejmilejší funkce, pocit? 
Pocit  to  byl  hřejivý,  mísil  se  však  s  pocitem zodpovědností  a  pověstí  "prokleté"  koleje  plné 
problémů.

Vraťme se k školním trestům, kolik jste jich jako profesor uložil, kolik jako ředitel a může 
dostat školní trest i profesor nebo zaměstnanec?
Já dávám tresty hrozně málo, nepovažuji je za nejlepší řešení vzniklé situace. Dal jsem jich tak 
max. 10.  Profesor ani zaměstnanec trest dostat nemůže.

Děkuji, Vám za rozhovor a přeji mnoho úspěchů ve Vašem životě.
Děkuji, Vám také.



Otázky pokládal: Ladard Papulka

James Denny Freedom

Jamese  alias  Čokoprinc  tatroš  káchně  považuji  za  svého  kamaráda,  i  když  se  osobně 
neznáme. Narazila jsem na něj náhodou na hradě, přímo ve Velké síni někdy v listopadu minulého 
roku. Chudák se zde moc nevyznal a tak se pořád na něco ptal. Nemohla jsem ho přece jako svého 
nebelvírského  spolužáka  odmítnout  a  tak  jsem se  snažila  mu  pomoci.  Od té  doby je  to  můj 
nejlepší kamarád, přítel v naší koleji a vlastně i celkově na hradě. Snad mi to má „zmije“ ségra 
promine.

Nejlepší jsou ty jeho „tatroš“ dny, kdy se fakt zasměji. To je asi  jeho největší plus. Navíc 
občas si z něj udělat legraci taky není k zahození, protože je pak správně vyjukaný. A občas si 
děláme spolu legraci z jiných lidí...to je ještě lepší.

Kouzelné, až přímo magické, je to jeho extra dlouhé vedení. Už jsem měla párkrát v rukou 
nůžky, abych mu jej přistřihla, protože mě rozčiloval, jak mu dlouho trvá něco pochopit nebo spíš 
ta doba, než se zorientuje, ale pak jsem si to rozmyslela, protože to prostě k němu patří.

Asi  bych  měla  něco zmínit  o  tom,  proč  mu  říkám tak  divně.  Takže  tu  tatroš  si  moc 
nepamatuji, ale je nejspíš odvozeno od čokoprince. Káchně, protože jsem si ho chtěla s Kedulko 
upéci  a Čokoprinc...protože je to princ s čokoládou u pusy.  Vzniklo to tak,  že když jsem ho 
kreslila, tak jsem mu omylem k puse připlácla čokoládu, takže od té doby je to můj čokoprinc:))

zapsala: Eliša Šálová

Wendy Horselove
Wendy - je bezpochybně jedna z osob, která pobývá v Nebelvíru nejdéle. Je zde vlastně 

téměř od začátku Hogwarts a poprvé se na školu přihlásila přesně 2.7.2004 v 18: 21, sami si tedy 
můžete spočítat, jak dlouho na Hogwarts tráví část svého života.

Za celou svou existenci na Hogwarts a v rámci svých možností byla Wendy velice úspěšná 
v bodování. Jeden rok se statečně držela v TOP25 a dnes se může pyšnit téměř dvou tisíci body na 
svém celkovém kontě. 

Ve  třetím  ročníku  se  dostala  do  trojice  nejváženějších  studentů  v  Nebelvíru  a  byla 
prefektkou po celé jedno období, kde svou funkci statečně zvládala a snažila se o dodržení svého 
příslibu jakožto svědomité prefektky. 

Sama o sobě říká, že nikdy neměla příliš kamarádů, ale Hogwarts jí to stejně jako mnohým 
vynahradilo a pobývala tam nesčetné množství času, i když se sama nedokázala otevřít natolik, 
aby někomu dokázala  říct  své  pravé  pocity.  Přiznává  ale,  že  u ní  převažují  zejména  emoční 
stránky a mnohdy se při šťastných či velice smutných chvílích rozpláče.



Jediná věc, kterou opravdu nemá ráda a nejde jí, je tělesná výchova, ve které vždy velice  
trpěla,  protože  je  astmatička  a  z  tělesné  výchovy  si  vypěstovala  fóbii  a  nakonec  od  tohoto 
nebezpečného předmětů sama získala osvobození, které jí zvedlo značně sebevědomí.

Tvrdí o sobě, že miluje a jdou jí slohové práce, celkově český a anglický jazyk a myslím, 
že všichni její tvrzení můžeme potvrdit. ;-)

Na Hogwarts  se  Wendy nenechala  strhnout  moderním oblečením a  volí  dlouhé  vlnité 
vlasy, které doplňuje kloboukem, okrouhlými brýlemi a šálou. Její velké oči jenom podtrhávají 
eleganci. Na sobě nosívá školní uniformu, jelikož její především studijní typ a hodně času tráví v 
učebnách. 

zapsala: Nefrit Jantar Opálová

Yenyfer Earth

... tvůj duch se podobá věži, jež padá prachem,
těžkými berany drcena ve svých zdech…

 
Tato studentka je na naší škole již od registrace, která proběhla v létě roku 2005. Za tuto 

dobu  však  stihla  pro  kolej  udělat  mnoho  užitečného.  Hlavní  věcí,  o  kterou  se  zasloužila,  je 
zprovoznění nebelvírského časopisu Lví tlapou. Sama o tom říká: „Lví tlapa byla moje dítě, byl to 
pro mě velice náročný porod a velice bolestná ztráta.“ Jak by ne, vždyť na něm pracovala bez 
přestávky téměř čtrnáct dní. Je to neuvěřitelná doba, ale já nemám důvod Yen nevěřit. Zpočátku 
byla i šéfredaktorkou časopisu, nyní však časopis funguje (či nefunguje) pod taktovkou někoho 
jiného. 

Yenyfer  za  kolej  famfrpál  nehrála,  jelikož,  jak  tvrdí  –  je  lemra,  která  zná  sport  jen 
z televize. Jenže, odkdy famfrpál sledují mudlové?!

Tato dívka se již stala neoddělitelnou součástí naší koleje, stala se primuskou.

zapsal: Filius Orionis

Eillen McFir

Eillen  McFir  se  narodila  5.  listopadu  1985  v Plzni.  Své  úspěšné  studium v Hogwarts 
začala v lednu 2006. Bez váhání odpověděla kladně na moji žádost o interview. Když jsem na 
smluvené místo přišla a vytáhla svůj Bleskobrk, byla jsem překvapená dívčinou osobností. Musím 
říct,  že  je  velmi  živá a  temperamentní,  stále  se  usmívá  na všechny strany a  živě gestikuluje. 
Rozhovor s ní  se mi dělal  velmi  dobře,  dozvěděla jsem se o ní spoustu nových věcí,  o které 
nebudete připraveni ani vy. Na Eillen je zajímavé například to, že při svém prvním famfrpálovém 
zápasu hrála pouhou půlminutu, než ji srazil potlouk, píše fantasy povídky a tají největší změnu 
ve svém životě.

Vím, že na Hogwarts studuješ již druhým rokem. Co tě přivedlo k tomu, aby ses na školu 
přihlásila?
Byla jsem zvědavá, jak to může vypadat na internetové škole a jak se kouzlí. Navíc jsem se chtěla 
poznat s novými lidmi.
 
Měla jsi představu, že to bude vypadat nějak takto, nebo se tvá očekávání nenaplnila?



Vlastně jsem netušila, co od toho očekávat. Mile mi překvapilo, jak je to propracované a co vše 
jsem tam objevila.
 
Co nejzajímavějšího jsi objevila?
Tak teď jsi mě dostala :-) Vlastně Zasedačka a Sál rady. Vůbec mě nenapadlo, že něco takového 
by na škole mohlo existovat.
 
Když se řekne famfrpál - co se ti vybaví? Skóre zápasu, nebo spíš ta atmosféra, která při 
nich panuje?
Spíše atmosféra. emoce vybičované na maximum. Radost ze hry…

To zní, jako bys ses už nějakého zápasu zúčastnila jako hráč. Vybavuješ si, kdy to bylo?
No, byl to snad první zápas. Ale vydržela jsem půl minuty, pak jsem to schytala potloukem.
 
Doufám, že to nebylo vážné zranění... Nebo ano?
Naštěstí na ošetřovně vše vyléčili. Jen zlomená kost.
 
Zmiňovala ses o Zasedačce a  Sálu rady. Vím, že tam nemá přístup každý. Jak se ti povedlo 
se tam dostat?
Pokoušela jsem se co nejvíce pomáhat koleji. Nejen v bodování, ale i jinými způsoby. Při založení 
našich novin jsem přispívala recepty a povídkami, později jsem si vysloužila funkci redaktora. 
Opravdu netuším. Na to by měli odpovědět ti, co mě vybrali.
 
Mnoho lidi tě pokládá za velmi přátelskou a milou osobu. Jak by ses charakterizovala ty 
sama?
Já si připadám jako takový flegmatický cholerik. Většinou mi nevadí, co se kolem mě děje, ale 
když  už se mi  toho zdá opravdu moc,  tak  většinou bouchnu.  Tak mě  zatím nikdo nepoznal,  
protože to nebylo třeba. Za přátelskou bych se mohla povazovat. Zde jsem se naučila potlačit 
svoji plachost. Ale jestli jsem milá, to opravdu netuším, spíše bych řekla, že jsem taková praštěná 
holka. (Usmívá se)
 
Ano, je pravda, že jsi na mě také zapůsobila trošku "praštěně". Předpokládám ale, že 
taková vlastnost se hodí k nějaké tvé zálibě. Co tě nejvíc baví?
Nejvíc  psaní  povídek  a  plavání.  Tam se  ale  moc  ztřeštěnost  neuplatní.  Dříve  to  byl  taneční 
kroužek.
 
Dříve? Proč jsi přestala tančit?
Jednalo se tehdy o finance. Zaplatila jsem za tábor, kterého jsem se nemohla účastnit a bylo mi 
řečeno, že peníze mi už dávali, což nebyla pravda. Teď toho hluboce lituji.
 
Neláká tě tedy znovu začít?
Teď už ani ne. Nemám na to čas a hlavně zdraví už mi to nedovoluje. Mám artrózu kolen a s tím 
se moc dobře tančit nedá.
 
To je škoda. Ale věřím, že ti to nahrazují jiné koníčky. Mluvila jsi o psaní povídek. Proč 
zrovna toto? A jaký žánr píšeš?
V poslední době vlastní tvorbu - převážně fantasy. Chtěla bych ale něco o starověkém Egyptě, ale 
na to si netroufám. A proč vůbec píšu? Poprvé to bylo asi v šesté třídě. Změnila jsem spolužáky a 
ti noví mě nepřijali. Tak jsem utekla do světa, ve kterém jsem měla přátele.
 
Mnoho lidí, kteří píší, říkají, že by jednou chtěli vydat knihu. Co je tvým snem v tomto 
směru?



Také bych ráda vydala své dílo. Ale stačilo by mi, aby si to přečetl někdo, kdo tomu rozumí a řekl 
mi svůj názor. Vlastně bych si přála, aby si něco přečetl můj bývalý učitel na český jazyk.
 
Výběr předmětů ve škole by také měl alespoň částečně odpovídat tvým zájmům. Jaké 
předměty jsi ve svém prvním ročníku na Hogwarts navštěvovala, a který tě nejvíc zaujal?
Jelikož jsem neměla moc financí, mohla jsem jít jen na jeden předmět a vyhrála Egyptologie. 
Jsem prostě blázen do Egypta. V současnosti studuji tento předmět druhým rokem.
 
Co plánuješ do budoucna? Budeš dále studovat v Bradavicích nebo chystáš nějakou 
zásadnější změnu ve svém životě?
Nadále  hodlám  studovat.  Možná  se  příští  školní  (mudlovský)  rok  nechám  dočasně  zmrazit, 
protože budu dělat poslední ročník na vysoké, ale nemohu to plánovat, dokud nepostoupím dál. 
Snad nejzásadnější změnu nehodlám nikomu říkat.
 
Nejzásadnější změnu? A až k ní dojde, dozvíme se ji?
Určitě. Pokud budete mít zájem.
 
A dříve se ji opravdu nikdo nedozví?
Možná ano, možná ne. Opravdu teď nevím.
 
 
A co si o Eillen McFir myslí její nebelvírští spolužáci?
 Nefrit Jantar Opálová říká, že její vystupování je velice sympatické.
Peter Sviter lituje, že Eillen moc nezná, ale co ji zahlédl, zdála se mu pracovitá, milá, pilná a 
snaživá.
Margaret  Rose Pigeon Eillen  bere  jako jednu z těch  akčnějších  z Nebelvíru,  což  považuje  za 
velmi dobré. Nachází na ní ale i něco, co by bylo dobré změnit – to, že je Eillen někdy trochu  
nechápavá.
 

zapsala: Lelli Lisse

Nefrit Jantar Opálová
Nefrit nastoupila do Hogwarts na podzim 2004. Úspěšně nastartovala sběr bodů jako šestá 

v bodovacím žebříčku a vybudovala si pověst trhlé holky s hodnou duší, zato ale bývala náladová, 
rozmrzelá  a někdy nepříjemná.  Z osobních důvodů se na podzim 2005 nechala zmrazit  a tak 
nepostoupila do dalšího ročníku. Následně se vrátila ale v létě 2006 (v roce, který naše ročenka 
popisuje) propadla znovu, protože nevypracovala závěrečné eseje. Karty se ale obrátily a Nefrit se 
najednou ocitla druhá v bodovacím žebříčku a byla jmenována prefektkou. Díky naší škole prostě 
vyrostla.  Díky  tomu  teď  bývá  velice  veselá,  milá  a  řeší  problémy  života  s  nadhledem  =))
S úsměvem ve tváři přiznává, že pro kolej udělala pouze to, že ji kritizovala, přitom podle mého 
názoru  oživuje  čas  od  času  kolej  nějakou  zábavou  a  teď  dokonce  i  body  a  vedením.
Životní heslo nemá, protože „je to pro její kchůůlovist nepodstatná položka“.

Famfrpál hrála dříve, ale teď už na něj jak se říká kašle, protože sport je pro ni neznámá na 
třetí. Radši fandí z povzdálí a raduje se když vyhráváme.

Nefrit si svojí roztomilostí (o které ví a ví, jak ji použít) vysloužila přezdívku Ňufíček a k 
tomu  spoustu  profláklých  hesel  jako  „Ňufíček,  anywhere“  nebo  „Opálová  na  hrad“.



A co na ni říká náš pan kolejní? „Já si myslím o ní jen to dobré. je to naše střeštidlo, které mě  
vždycky dokáže rozesmát a rozčílit najednou :-)“

Bez Nefrit by prostě Nebelvír nebyl Nebelvírem =).
zapsala: Sofie Caruca

Jocelynn Elsie Firth
Jocelynn  Elsie  Firth,  jinak  také  Lynn,  Lynník,  kofčomaniačka,  rozmnožila  naše 

nebelvírské řady v lednu roku 2005. Po pečlivém prozkoumání své koleje a celé Bradavické školy 
se zapojila do sbírání bodíků do školního poháru.

Mudlovské povinnosti byly důvodem jejího prvního zmražení. Lynn strávila nějaký čas v 
školním mrazáku.  Naštěstí  se jí tam moc nelíbilo  a tak se před Vánocemi roku 2005 nechala 
rozmrazit  a stala  se opět oporou Nebelvírské koleje.  Za svou snahu byla v půli  příštího roku 
odměněna  prefektským  odznakem.  Když  naše  současná  primuska  Yenyfer  Earth,  odjela  na 
prázdniny převzala po ní kolejní časopis Lví tlapou a stala se jeho šéfredaktorkou.

Jak  se  Lynn  přiznala,  v  dřívějších  letech  byla  členem  Nebelvírského  famrpálového 
mužstva.  Nyní je spíše profesionální fanoušek, jejíž hlasivky ženou nebelvírské lvy a lvice za 
vítězstvím.

V současné době je mimo náš kouzelnický svět, ale doufáme, že jí nalezneme v kolejní 
místnosti se svými přáteli a pomůže nám vybojovat školní pohár.

zapsal: Ladard Papulka



Ohlédnutí za minulým školním rokem

Sandrik Vrizas
Mám zrekapitulovat loňský školní rok, tak bych ho nazval "Zase poslední, ale blýská se na 

lepší časy." Spousta lidí určitě zapomněla, že to byl rok dvou kolejních ředitelů. Na začátku kolej 
vedla velká osobnost a milá kolegyně Laura de Libertine. Její délku a výdrž na tomto postě jen tak 
nikdo nevyrovná. Navždy se zapsala do kroniky červené koleje tučným písmem. Mé maličkosti se 
dostalo té cti,  že jsem ji mohl  nahradit  a plout dál cestu nevzpytatelnými  vodami nebelvírské 
koleje.  Byl  to  rok  dílčích  úspěchů.  Nikdy  nezapomeneme  na  fantastické  tažení  Školním 
famfrpálovým mistrovstvím, na jehož konci jsme mohli pozdvihnout trofej pro vítěznou kolej. 
Šachový turnaj ovládl Phosgen Crestfall. Ale i neúspěchy jsme zažili. 1. ročník Sedmiboje by se 
dal nazvat "vražděním" červených neviňátek. Poslední 3 místa obsadili zástupci červené koleje. 
Poslední místo ve Školním poháru asi už také nikoho nepřekvapilo. V minulém šk. roce jsme 
"ztratili" i spoustu studentů, bez kterých jsme si to neuměli představit. Za všechny jmenuji Jeana 
Doluse. Když to podtrhnu a sečtu, nebyl to špatný rok, přinesl s sebou závan čerstvého vzduchu, 
naděje a slibných vyhlídek do roku dalšího.

Lisa Abbottová
Minulý  školní  rok..  něco  tak  vzdáleného,  ale  přesto  něco,  na  co  se  nedá  jen  tak 

zapomenout. Někteří si vybaví, že jsme opět skončili čtvrtí ve školním poháru, jiní neúspěch v 
Sedmiboji.  Někteří  si  vzpomenou  na  naše  vítězství  ve  famfrpálu.  Loňský  rok  byl  nabitý 
událostmi, ať už veselými nebo smutnými. Každý z nás si ho pamatuje jinak. A jaký byl minulý 
rok pro mne?

Byla jsem tenkráte pouhá druhačka, co občas projevila nějakou tu snahu, ale většinu času 
zlobila. Studovala jsem Kouzelnickou angličtinu, Upíry, Mythologii a Přeměňování. Asi  nejvíce 
jsem si oblíbila Mythologii, neboť jsem pak díky ní složila jednu mudlovskou zkoušku dospělosti. 
Jenže.. proč plýtvat slova na to, který předmět.. seminář.. či soutěž se mi líbila. Vám se jistě líbilo 
něco  jiného  a  nevyvrátím  vám  to  a  ani  se  o  to  nechci  pokoušet.  Řeknu  vám  něco  jiného.  
Zodpovězte mi mou otázku.. Kam se podělo to nadšení? Ta zábava? 

Minulý rok se v ledasčem lišil od toho nynějšího. I když jsme prohrávali, co se dalo, přesto 
jsem se bavila. Zkuste přestat řešit malicherné spory a odložte ješitnost.. jinak v koleji zůstanete 
sami. 

Filius Orionis
O loňském roce se nedá říci, že by byl dobrý, nebo špatný. Přihodily se některé věci pro 

kolej potěšující, k nim bych na první místo zařadil vybojování famfrpálového poháru, ale i věci 
smutné (zde se naopak vyjímá čtvrté místo v boji o školní pohár a velká ztráta bodů i na místo 
třetí). 

Začal  bych těmi příhodami,  které  koleji  radost  udělaly.  O zisku famfrpálového poháru 
jsem se již zmínil, další potěšující událostí byl pak rozjezd kolejního časopisu. Za něj můžeme 

http://hogwarts.czechzone.net/postava.php?koho=474&session=8f7ca90ad85742ac99d6430415c90da9


poděkovat  především  naší  současné  primusce  Yenyfer  Earth  a  Phosgenovi  Crestfallovi. 
Sympatické  bylo  i  právě Phosovo vítězství  v  šachovém turnaji,  ačkoliv  to  koleji  žádné body 
nepřineslo. 

Na  opačný  konec  bych  zařadil  smutné  události,  kterými  jsou  například  odchod  části 
nebelvírských studentů. V minulém roce nás například opustila Ashlee di Bouquette nebo Jean 
Dolus. Mnoho dalších se zmrazilo,  někteří  už jsou  mezi námi,  jiní se stále ještě klepou zimou.  
K těm druhým patří např. bývalá kolejní ředitelka Laura de Libertine, kterou na postu vystřídal 
pan profesor Sandrik Vrizas, dále pak třeba Dominic von Marllet, bývalý primus naší koleje. 

Další  poněkud nepovedenou událostí naší  koleje bylo vystoupení  v Sedmiboji.  Jeden z 
našich tří soutěžících ani soutěž nedokončil, druzí dva skončili na posledním a na předposledním 
místě. I to se podepsalo na žalostném stavu našich přesýpacích hodin a následném čtvrtém místě 
ve školním poháru. 
Na konec jsem si nechal události, které se nedají zařadit ani do dobrých, ani do zlých. Jim kraluje 
výše zmíněná změna kolejních ředitelů, nebo ještě třeba svatba bývalé červenačky Lucifery Fides 
Devil-Perchnerové. 

Loni jsem byl já osobně zapsán pouze na dva předměty – na Přeměňování a na Obranu 
proti černé magii. Tento „nedostatek“ jsem však vykompenozval tím, že jsem měl z celé školy 
nejvíce bodů za semináře,  tedy řečeno přesněji  –  v sekci  „jiné“.  Dohromady jsem absolvoval 
sedmadvacet seminářů, spolu s výukou a soutěžemi to pak nakonec „hodilo“ hezkých 1702 bodů. 
Ze soutěží mě nejvíce bavilo skládat básničky, ale ani kreslení nebylo k zahození. Velmi jsem si 
také oblíbil soutěže madam Angely Grey Slytherin, jejichž cílem bylo rozluštit nějakou hádanku. 
Dalo se na nich slušně vydělat – ať již body či srpce. 

Ze  seminářů  mě  velice  zaujal  jeden  vypsaný  madam  Anseiolou  Jasmis  Rawenclav, 
jmenoval se Literární seminář – Základy novinářské práce. Zadáním bylo vypracovat rozhovor na 
1 A4 s některou z níže uvedených osob – na mě vyšel Peter Sviter. Tento úkol mě velmi bavil a 
také mi připadal užitečný. 

Mishel Patterson
O Hogwarts jsem se vlastně dozvěděla úplně náhodou na jedné internetové adrese. Když 

jsem si pak prohlížela zdejší internetové stránky, bylo mi líto, že je po registraci a že budu muset  
čekat až do ledna, než se opět otevře. Těch pár měsíců uteklo jako voda a já jsem se po registraci a 
následným zařazení dostala do Nebelvíru. Byla jsem šťastná jako blecha :-D

Dělala  jsem  jednu  soutěž  za  druhou,  abych  se  mohla  přihlásit  do  spousty  předmětů, 
bojovala jsem v Siláckém ringu jak o život a získávala poklady z Ďáblovy jámy.

Co se předmětů týče, byla jsem přihlášená do OPČM, Kouzelné angličtiny a Kouzelných 
formulí.  OPČM jsem si  jako správný kouzelník  vybrat  prostě musela.  Ten rok jsme probírali 
různé kletby a kouzelné bytosti. Možná by bylo lepší, kdyby to tenkrát bylo rozdělené pro každý 
ročník určitá látka (jak je to tento rok) a ne všechno dohromady. Kouzelnou angličtinu jsem si 
zvolila kvůli mým jazykovým schopnostem a taky proto, že se mi líbí.Výklady z každé hodiny se 
mi  líbily  nejen  proto,  že  byly  zaměřeny  na  HP,  ale  taky  kvůli  probírané  gramatice  atd.  Ze 
zvědavosti  jsem se ještě přihlásila do Kouzelných formulí.  Hodiny byly zajímavé, ale domácí 
úkoly  byly  o  něco  náročnější..  Jenže  po  měsíci  a  půl  jsem už  tolik  nestíhala  a  musela  se  z 
Kouzelných formulí odhlásit. 

A pak začala famfrpálová sezona a já nemohla u jakéhokoli zápasu či tréninku chybět. 
Mohla jsem ho hrát dokola a stejně by mě to nepřestalo bavit =) Nakonec se ukázalo, že ta dřina a 
snaha nebyla marná, protože jsme famfrpálový pohár vyhráli.

Za tu dobu, co tady jsem, jsem se seznámila se spoustou skvělých lidí. Ráda bych se s nimi 
setkala na nějaké akci, pokud mi to vyjde.



Victoria Enchantée
   Když přilétla  sova s dopisem, že jsem byla  přijata na tuto školu,  byla  jsem hrozně 

šťastná. Hned jsem si nakoupila všechny pomůcky a těšila se, jak si první rok na škole hezky 
užiji.  Po  příjezdu  do  školy  mi  všechno  připadalo  ještě  krásnější  a  kouzelnější,  než  jsem  si 
představovala.  Všichni  studenti  byli  milí,  usmívali  se  a  když  jsem potřebovala  radu,  tak  mi 
vždycky poradili. Jiné to nebylo ani u profesorů. Našla jsem si spoustu nových přátel a úplně jsem 
si  tento  jiný  svět  zamilovala.  Nepanovala  tady  žádná  rivalita  mezi  kolejemi,  což  mě  velmi 
příjemně překvapilo. A cítila jsem se v tomto novém prostředí velmi dobře. 

   Dlouho jsem přemýšlela, co bych chtěla studovat za předmět. Nakonec jsem se rozhodla 
pro OPČM. Bylo to hrozně zajímavé a hrozně mě to bavilo,  jen se mi to zdálo hodně těžké. 
Myslím, že na to, že jsem byla v prvním ročníku jsem si vzala velké sousto, ale nakonec jsem se 
s tím vypořádala  celkem dobře.  Občas  jsem měla  problémy s časem,  hlavně kvůli  mudlovské 
škole, ale vždycky se to dalo nějak zařídit. Co se týče seminářů, tak jsem je vůbec nestíhala. Když 
jsem přišla,  všechny nové semináře  byly  už rozebrané.  Jeden jediný se mi  podařilo  chytnout 
v jedné volné hodině ještě celkem brzy dopoledne. Velmi mě zaujal, jelikož jsem měla štěstí, že 
byl zrovna na téma, které mě zajímá, baví mě a je mi blízké. Díky tomu jsem se mohla dozvědět 
nové  informace  a  při  vypracovávání  domácího  úkolu  jsem  taky  našla  ještě  spoustu  dalších 
zajímavých  věcí,  které  mě  zaujaly.  Z předmětů  a  seminářů  jsem  měla  nové  informace  a 
v soutěžích jsem je mohla využít.  Nejvíce mě bavily soutěže,  ve kterých jsme skládali  básně. 
Vymýšlení básniček mám hrozně ráda a tady jsem za to mohla dostat ještě body pro kolej. Nikdy 
by mě nenapadlo, že budu tak ráda psát různé povídky, příběhy a podobné věci. Právě v tom jsem 
nikdy nebyla moc dobrá a díky tomu, že jsem to neustále tím procvičovala, jsem se v tom hrozně 
zlepšila a moc mi to pomohlo. 

   Na závěr bych chtěla říct, že jsem strašně ráda za to všechno, co odsud můžu čerpat. 
Ráda tomu věnuji i svůj čas, jelikož toho co se mi vrátí, je daleko více. Prožila jsem tady toho už 
hodně a ještě  bych chtěla  hodně zažít  a  věřím,  že volím správné místo.  Vždycky když třeba 
nemám dobrý den,  tak na mě hrozně zapůsobí ta  atmosféra,  co tu vládne,  a hned mám lepší 
náladu. Jsem moc ráda, že mi byla dána možnost tohle všechno prožít.

Peter Sviter
Začínalo se nanovo, v očích každého bylo vidět, že tentokráte bychom chtěli konečně něco 

dokázat, každým dnem se v kolejce ukazovali další a další jedinci volající po revoltě, po změně, 
volající motivujícími proslovy a přislibujíc vítězství. Však nikdo netušil, jak se tento rok vyvine, 
ostatně jako každý rok, před začátkem v kolejní místnosti jeden velký žár a touha, a ke konci roku 
si všichni stěžují, otázku proč nechám na jindy, stejně jako její odpověď, avšak tento rok bylo 
leccos jiné, byla tu soutěž, v které jsme měli a mohli mít vcelku slušné úspěchy, už od konce 
školního roku zima 06 byla známa, hogwartský sedmiboj, z koleje vybráni ti nejlepší měli být, 
hlasem lidu, padaly různé návrhy, a shodou okolností jsme dostali pětici, vcelku talentovaných 
mladých  lidí,  shodou  náhod  většinou  chlapci,  což  se  postupem  času  ukázalo  jako  maličká 
chybička, avšak ze začátku jsme mohli být spokojeni. Přidám-li pak svůj osobní komentář (Blbej 
hrnek,  blbej)  nebude  se  snad  nikdo  zlobit,  neboť  hned  ze  začátku  roku  z  oné  pětice  byla 
magickým předmětem (zmiňovaný hrnek, Nekrohrnek), vybrána pouze trojice. Ouhla, toto bylo 
překvapujícím elementem a trochu to pobořilo naše naděje, když pak zejména jediná slečna v 
týmu pak nebyla vybrána (největší naděj), a naopak vybráni jest Jean Dolus, o jehož oddanosti 
jsme měli pochyby již ze začátku (dostaneme se k výsledku, nebojte :P), Kai Black, rozhořčen 
osobními problémy v oněch dnech, a James Denny Freedom, v té době jsem ho osobně moc 



neznal a pokládal jsem ho za ne zrovna toho nejlepší z týmu, ale budiž, věřil jsem každému z 
nich, stejně jako úpěnlivě celá kolej. Přišly první dny školního roku (6.2. 06)  a rozjela se výuka a 
všechny podobné „blbůstky“, již po prvním termínu, bylo znát, jak zase ztrácíme, už zase?! V 
kolejce každý nahání ostatní, aby něco dělali, však co je to platné, málokdo bere si slova dobrá k 
srdci, ztráta narůstala, brzy na to přišel i první úkol do sedmiboje, soutěže, jenž měla být naše, a  
ouhla, co se nestalo, problémy, a jen u nás, sklíčené otázky proč my už si pokládalo pár lidí, Jean 
(teď otázku musel-li  či  chtěl-li)  zmizel,  konec jeho účasti  v  sedmiboji,  konec jednoho člena, 
soutěž se začala stávat prokletím, a co se nevidí, zástupci Nebelvíru po prvním úkolu okupují 
poslední místa, prokletí se stává realitou, proměňuje naděje v tuto soutěž v nenávist a ve mně 
stálo více budí tu myšlenku (blbej hrnek, blbej hrnek :P). Abych neopomněl, na začátku roku, 
jako již pravidelně nastalo ohlášení nového vedení, nějakou pěknou haluzí jsem se dostal na post 
primuse  (zase?!  :D)  s  prefekty  Kai  Blackem  a  Elišou  Šálovou  -  zajímavé,  jak  v  Nebelvíru 
dominují  chlapci  a  bývá  neustále  poslední;-)  -  To  však  nebylo  dost,  co  se  změn  týkalo, 
diskutabilní situaci u nás, měl vyřešit nový člověk. Madam Laura de Libertine měla v této době 
početné osobní starosti a neměla na kolej jako takovou dostatek času a také proto se tento muž 
Nebelvíru objevil, Sandrik Vrizas, od červených hábitků po fialové, až po titul kolejního ředitele, 
přítel a kamarád, vzor ? Byl to člověk z prostředí, znal nás, znal Nebelvír a mohl leccos změnit. A 
zkusil to. Během prvního měsíce na akci zvané Pragocon, námi „hojně“ zastoupené svolal první 
schůzi, řešili jsme snad vše od prasklého potrubí v nebelvírské umývárně až po rezavějící strategii 
v boji o pohár (tedyž žádné), vypadalo to nadějněji hned -mimochodem v době Pragoconu, ještě 
ředitelem nebyl  -  ,  Na chvíli.  Zkrátím to,  už nemám nálady psát  dál,  sedmiboj  jsme projeli,  
poslední dvě místa jsou líbivá, kupodivu jsme projeli i školní pohár, poslední místo nám sedí, jak 
jsme všichni čekali, objevil se u nás sportovní talent a rozdrtili jsme všechno a famfrpálový pohár 
byl náš, prostě vše dle očekávání, muck, díky Nebelvíru =D, jinak zajímavý rok, promile působí a 
nemám chutě psát to dál %D

Kai Black

           Každý si jistě již četl o mnohých významných událostech loňského roku, různé změny ve 
vedení, napínavý boj o školní a famfrpálový pohár , samozřejmě včele se Sedmibojem, 
nejvýznamnější akcí minulého roku. Ale právě o nich já psát nebudu... Je pravdou že školní média 
jim věnovala nejvíce pozornosti ale jen málokteří studenti je považovali za to nejdůležitější. 
Kolikrát do noci jsme zůstávali ve velikém množství v Nebelvírské společenské místnosti a 
dopisovali úkoly na zítřejší hodiny a všechen volný čas jsme trávili dětskými hrami a hloupostmi 
ve velké síni nebo na ošetřovně, tehdy byla vytvořena jakási "ošetřovňácká banda" která čítala asi 
na deset student z různých kolejí. Dalo by se říci že vše bylo v monotónním tempu, nebylo tomu 
však tak ani zdaleka. Nikdy jsme nemohli říci, že bychom se nudili nebo že by nebylo co dělat. 
Samozřejmě nás nebavilo psát dlouhé úkoly a eseje do předmětů obzvláště, když jste jich měli pět 
jako já, ale vždy jsme se měli čím odreagovat. Mezi studenty se vytvořilo několik skupin, nebylo 
to však, že jsme se mezi sebou nepřátelili, naopak, byli jsme přátele všichni a celý rok probíhal ve 
velmi přátelském prožití, ale tyto skupiny se mezi sebou velmi rychle sbližovaly. Neplatilo zde, že 
jsme se dělili do ročníků, někteří moji nejlepší přátele byli o ročník níže nebo i o několik výše, 
bylo to nanejvýš idylické a dalo se říci že jsme byli všichni "taková jedna velká rodina" 
(samozřejmě až na Zmijozel který se vždy snažil dělat neplechu :-) ) Navštěvoval jsem tehdy pět 
předmětů, bílou magii, šedou magii, Obranu proti černé magii druhý ročník,  a zastával jsem 
hodnost prefekta, později primuse a řeknu vám, že to není žádná sranda a obzvlášť ne v druhém 
ročníku... Nejhorší je že místo respektu jste všem pro smích, ovšem je rozdíl jestli se smějou vám 
nebo s vámi. Všichni lidé se naštěstí smáli se mnou a já jsem se rád podílel na všem co souviselo s 



Nebelvírem a občas jsem pomáhal i přátelům z jiných kolejí (přiznávám O:-) ) Rád vzpomínám i 
na záležitosti více se hodící k našemu věku, a ty se minulý rok také velmi rozšířily po naší 
škole.Samozřejmě myslím přátelství mezi kluky a dívkami, mnohdy i více než přátelství. Občas to 
bylo provázeno i nepříliš světlými okamžiky, rozchodů bylo mnoho, ale vše se vždy napravilo a z 
rozešlého páru se stali dobří přátele či podobně, málokdy se stalo že se lidé nemohli ani cítit, 
atmosféra na hradě byla nasátá zamilovaností a všichni se nám párovali. Ani mně se to nevyhlo 
O:-) ale o tom se nebudu rozepisovat... když tak až jindy :-) 

Eillen McFir

Loňský rok byl pro mě úplně prvním a byla jsem velice hrdá, když mě Moudrý klobouk 
zařadil do Nebelvíru. Během chvíle jsem se v této koleji cítila jako doma. Jelikož jsem si nestihla 
vydělat moc peněz, musela jsem si vybrat jen jediný předmět. Tím byla Egyptologie. V průběhu 
roku, kdykoliv jsem tušila, že budu mít trochu času a byla zároveň možnost, hlásila jsem se na 
semináře. Neustále jsem byla na soutěžích a snažila jsem se získat co nejvíce bodů. Ale nebyla to 
moje  hlavní  přednost.  Ačkoliv  mi  bylo  líto,  že  Nebelvír  byl  neustále  na  posledním  místě, 
neznamenalo to pro mě, že musím víc zabrat.  Velikou ctí pro mě byla možnost zapojit se do 
vydávání článků v kolejním časopise. Já sama jsem to brala jako malé uznání a přijetí sebe mezi 
ty  "starší  a  zkušenější"  studenty.  Sice  jsem  si  v  začátcích  docela  naběhla.  Neustále  jsem 
připomínala,  čím jsem koleji pomohla,  ale naštěstí jsem rychle dostala rozum a nechala toho.

Vcelku to pro mě byl  velmi krásný rok. Sice jsme nevyhráli  pohár, ale to si myslím,  že není 
důležité. Já jsem zde našla mnoho přátel, kteří mi pomohli změnit svůj pohled na život a to si 
myslím, že je důležitější, než výhra.

Martin Draculo

  Loňský rok nebyl pro Nebelvírskou kolej příliš příznivý. I když na post primuse byl vybrán 
Peter Sviter a  za prefekty Jocelynn Elsie Fortn a Lisa Abottová. Bohužel již od začátku roku 
kolej  začala  ve  školním poháru  bodově  silně  „pokulhávat“  za  ostatními  kolejemi.  V pololetí 
nastala  pro kolej  velká změna.  Prof.  Laura de Libertine  odstoupila  z postu ředitelky koleje a 
vedení školy dosadilo za vůdce lví smečky prof. Sandrika Vrizase. Tato změna byla velmi vítána, 
neboť prof. de Libertine neměla dostatečně času vésti kolej tak, jak to kolej potřebovala.  Všichni 
tedy doufali, že s novým vedením se Nebelvírské koleji vrátí elán a chuť do práce. Kolej zapojila 
všechnu svou snahu a svůj um, leč dohnat ostatní koleje bylo nad jejich síly. Počáteční propad byl 
příliš veliký. Nebelvír bohužel školní pohár nevyhrál,  ale zato se mohl pochlubit jinou trofejí. 
Nebelvírské  famfrpálové  družstvo  se  nadmíru  vyznamenalo.  Chytilo  tu  správnou  formu  a 
převálcoval snad každého, až na Mrzimor. S tím musel hrát nadvakrát. To proto, že měli tyto  
koleje  stejně  bodů.  Nakonec  vyšel  ze  souboje  vítězně  Nebelvír,  a  tak  mohl  slavit  alespoň 
famfrpálové vítězství. 

Tento rok je spojený rovněž s malou aférou, která se stala. Hlavní lesník Zapovězeného 
lesa, pan Veldrin Midgard odmítal brát na výpravy kohokoliv z červené koleje. Svůj odmítavý 
postoj  vysvětloval  tím,  že  Nebelvírsaká  prefektka,  Lisa  Abottová  slovně  napadá  jeho  osobu. 



Tetnto spor však dopadl pro Nebelvírské vítězstvím, takže upíraný vstup do Zapovězeného lesa ve 
výpravách, jim byl opět povolen. 

Podle mého názoru nebyl loňský školní rok neúspěšným. Je sice pravda, že kolej nezískala 
ani  tentokráte  školní  pohár,  nicméně o to větší  radost  jsme měli  ze získaného famfrpálového 
vítězství. Nemůžeme přeci vyhrát všechno =).

Do Nebelvíru přišli ten rok velice snaživý prváci,  takže se dalo očekávat,  že další  rok 
Nebelvír bude mířit k vítězství v obou pohárech. Mimochodem i talentovaní famfrpálový hráči. 
Poté co přišel do koleje p.p. Vrizas sem si myslel, že se v získávání bodíků zlepšíme, ale bohužel.  
Mohli jsme být tedy rádi za ten famfrpálový pohár. Ten rok sem byl docela spokojen, hlavně tím, 
jak jsme byli, my prváci přijmutí do koleje. Snad příští rok obhájíme famfrpálový pohár a získáme 
konečně ten školní!!

Dlouho jsem přemýšlel, o jakém předmětu nebo semináři bych Vám něco napsal. Nakonec 
mě napadlo napsat Vám o Obraně proti černé magii.

Ten rok v prvním ročníku vedla OPČM paní profesorka Arwen Večernice.  Na začátku 
školního roku vše nasvědčovalo tomu, že tento předmět nebude nic těžkého a že ho zvládnu na 
výbornou. Hned první hodinu nás p.p. Večernice hezky přivítala, a řekla nám, co tam černá magie 
je a co tento rok probereme.Jenže na konci hodiny přišlo zadání úkolu a já naprázdno polkl. To 
zadání si přesně nepamatuji,  ale bylo to pro mě hodně těžké vymyslet  o něm něco, co by p.p. 
upoutalo.  Moje znalosti  ještě nebyly tak dobré a slovní zásoba také ne, a proto na úvod jsem 
dostal  z  DÚ za přijatelné.  Ten den jsem si  uvědomil,  že  OPČM nebude procházka růžovým 
sadem. Jelikož jsem chodil na jeden předmět, musel jsem OPČM za každou cenu udělat, a tak 
jsem při druhé hodině dával obrovský pozor. Z úkolu jsem dostal (na můj obdiv) za Dobré. Byl  
jsem tak šťastný, že jsem při další hodině nedával vůbec pozor. Přišlo zadání úkolu a radost mě 
přešla. Snažil jsem se, jak jsem mohl (i v knihovně jsem byl), ale vyšlo z toho za Slabé. Chyba 
byla na mé straně a já smutný proseděl celou hodinu a snažil se něco přes můj zármutek pochytit. 
No, a zase přišlo zadání DÚ. Tentokrát se mi úkol poměrně podařil dostal jsem za Přijatelné. 
Další hodina probíhala normálně.  Pozornost byla docela dobrá, jenže na konci hodiny se nám 
oznámilo, že máme 14 dní na odevzdání pololetní eseje. To byl můj konec! Pololetní esej a ještě 
prý na stránku!!! Začal jsem prolézat knihovnu a hledat potřebné knihy. Hledáním jsem strávil asi 
2 dny a 4 dny jsem to sepisoval na papír. Nadešel den D. Vešel jsem rozklepaně do učebny a 
položil esej na stůl. Sedl jsem si do lavice a ani nemukal.Hned po skončení hodiny se mi ulevilo a 
ani zadání DÚ už mě nepřekvapilo.  Další  hodinu to nastalo.  Dostal  jsem z pololetní  eseje za 
Přijatelné. Lepší nežli nic. Dalších pár hodin probíhalo normálním stylem. Rozklepaně vcházím 
do třídy a s těžkým zadáním DÚ odcházím. Několikrát za sebou jsem dostal přijatelné, ale už se 
blížil konec školního roku a s ním i zadání závěrečné eseje. No, tu hodinu jsem překonal, ale to 
zadání  jsem nemohl  rozdýchat.  Úporně jsem na  eseji  pracoval  a  podařilo  se.  Dostal  jsem za 
Dobré. Největší můj úspěch! No, ale to vysvědčení… Dostal jsem za Přijatelné.

Ten rok mohl být lepší, ale nebyl. Alespoň jsem si odnesl ponaučení, že učení a pozornost 
neškodí:-)

Bára Coccinelle

Byl to pro mě moc zvláštní rok, asi už jen proto, že jsem byla prvák a tak jsem se teprve 
začínávala rozkoukávat. Rozhodla jsem se, že začnu chodit na hodiny „Létání na koštěti“ k paní 
profesorce Elle Sutherland.



 Protože miluju sport všeho druhu, byla to moje celkem jasná volba. Na další předměty mi už 
bohužel nevystačily srpce, takže jsem se spokojila s tímto jedním. Moc mě to bavilo, takže za 
odevzdané úkoly bylo vždy celkem dost bodíků:-)

Taky jsem se často chtěla zapisovat do seminářů, ale protože to nebylo zrovna nejlehčí, 
stačila jsem jich absolvovat jen sedm. Pro mě určitě nejzajímavější z nich byly „Zmenšovací a 
odlehčovací  kouzla“,  „Výroba  a  použití  neviditelného  inkoustu“  a  „Vývoj  vesmíru  v 
budoucnosti“. Semináře mají zkrátka své kouzlo. Moc se mi líbí, že se člověk nemusí celý rok 
zabývat jen předměty, které má zapsané, že si rozvrh může takhle moc příjemně zpestřit.
Teď, když se dívám, kolik jsem za léto stačila udělat soutěží, jsem celkem překvapená, kolik jich 
bylo :-) Moc ráda mám výtvarné soutěže, a tak jsem se snažila udělat každou, kde se mělo cokoli 
kreslit. Také jsem měla v oblibě soutěže spojené s Čarodějkami, kde se vždy vymýšlela rýmovaná 
kouzla. A nakonec bych nechtěla zapomenout na logické soutěže…lámat si nad nimi hlavu mě 
taky dost bavilo.

Nakonec bych řekla, že jsem moc ráda, že jsem se dostala mezi fajn lidi, které jsem tady 
potkala a získala tak nové kamarády. Moje povinnosti na mudlovské škole mě sice někdy omezují 
v plnění všech úkolů, ale líbí se mi tu natolik, že si nějaký ten čas vždycky najdu..:-)

James Denny Freedom

                   Mno, loňský rok byl celkem obyčejný a ne až zas tak záživný jako letošek, ale přesto na 
něm bylo  něco  kouzelného.  Něco,  co  mě  přimělo  postoupit  do  dalšího  ročníku,  něco co  mě 
oslepilo,  svázalo  a  nepustilo  odsud  odejít.  Loňský  rok  nebyl  zrovna  velkou  úrodou  mých 
předmětů a to proto, že jsem chodil jen na dva předměty a to na Létání na koštěti druhý ročník a 
OPČM první  ročník.  Tyto  dva kouzelné  předměty mě  doprovázely celý rok.K létání  není  co 
dodat. Tento předmět jsem navštěvoval již od prváku, velmi mě bavil a uchvátil a to vhodnými a 
zábavnými úkoly.  OPČM jsem chtěl vyzkoušet ze zvědavosti a také mě to velmi začalo bavit, 
mno, a také ty úkoly byly super. Sice ne všechny, ale větší část z nich byla zábavná. Semináře 
jsem také nějaké zvládl, ale větší přednost jsem dával soutěžím. Soutěže tvořily polovinu mého 
bodového konta. Soutěže mě velmi bavily a vyžíval jsem se v nich. Byly prostě něco, co mě 
uklidňovalo a bavilo. 

Jocelynn Elsie Firth

Vrátila jsem se z mrazáku před ukončením předešlého školního roku. Nenadšená, utahaná 
a rozhodně hodně skeptická ohledně šancí na pohár. Měla jsem jeden, nebo dva předměty, soutěže 
mě nelákaly a jediné, v čem jsem naší koleji věřila byl famfrpál, protože každý červený student 
byl nadšený hráč, snažili se a během roku poráželi koleje a nakonec vyhráli. 

Já  sama jsem byla  ale  jen aktivní  fanoušek,  ale  na koště  by mě nikdo nedostal.  Snad 
možná kvůli té zahořklosti, pesimismu, nebo jak by se to dalo nazvat. Půlku školního roku jsem se 
věnovala spíše lidem v koleji, než bodové stránce věci. Pak ale přišla změna. Změna kolejního 
ředitele a s ním související změna vedení celé koleje. Stávající ředitelka Laura de Libertine byla 
odvolána z funkce ředitelky a na její místo nastoupil nejčervenější profesor školy- Sandrik Vrizas. 
V koleji měl skvělou pověst, byl dobrý student, sběrač bodů a v neposlední řadě primus. 

Při jeho jmenování jsem jásala a nebyla jsem sama, má spřízněná duše, Lisa Abottová, 
jásala se mnou. Společně jsme si dodávaly chuť do soutěží, do úkolů a i když se resty a ztráta  



nedala dohnat, tak jsme si mohly gratulovat, že něco děláme a že nás to baví a že dostáváme svým 
povinnostem, které s sebou přinesly odznaky. Peter Sviter byl odvolán z funkce primuse a jeho 
zlatý odznak s velkým P převzal Kai Black, prefekt, který se ve své funkci osvědčil a povýšení si 
zasloužil. Dále byla odvolána Eliša Šálová, takže místa pro malá p zůstala volná. Obsadila jsem je 
tedy já a Lisa Abottová. Lisa byla novopečená a ve funkci nová, já už jednou prefektský odznak 
měla a věděla jsem, že to nebude hračka, protože tehdy jsem to nezvládla. Snažila jsme se tedy 
zůstat při zemi a makat. Navíc šéfredaktorka Nebelvírského časopisu Yenyfer odjela pryč a já se 
s Lisou pustila i do vedení a udržování Lví tlapy. Byla to moc hezká práce a když se zapojilo víc 
studentů než jen pár, kteří něco dělali stále, bylo co číst a na co hezkého koukat.  

Myslím, že pracovat se nám to dařilo, ale motivovat studenty k lepším bodovým výkonům 
nějak  nešlo,  tak  jsme  je  aspoň  podporovali  ve  famfrpálu.  Bez  ztráty  vítězství  jsme  šli  do 
finálového  zápasu  s Mrzimorem,  který  jsme  prohráli.  Všichni  oplakávali  prohru,  pro  někoho 
spravedlivou  a  pro  někoho  nespravedlivou.  Nakonec  se  rozhodlo,  že  bude  ještě  jeden  zápas 
s Mrzimorem a ten jsme vyhráli, mohli jsme gratulovat aspoň k tomu, že máme jeden, sice menší, 
ale přece pohár. 

Nebyli jsme tedy stoprocentně úspěšní, ale když se na to podíváte trochu jiným okem, tak 
jsme byli vlastně nadšená kolej, a když byla trocha snahy, tak jsme dokázali dojít až k nějakému 
úspěchu. 

Pandora Vianueva

Když se ohlédnu za uplynulý školní rok, vybavím si spoustu přátel, kteří mne podpořili. 
Učitele, se kterými si mohu promluvit a kteří nás toho hodně naučili. Soutěže ve kterých jsem 
uspěla nebo se o ně pokusila. Je toho mnoho. Má kolej mi dává spoustu. Mimo jiné odvahu a 
touhu.  Touhu  vyhrát  pro  kolej  body,  odvahu  vítězit  ve  famfrpálu  navzdory  všem  utrpěným 
zraněním.  
Škola bývá jen o učení.  Nudně sedíš a přemýšlíš,  zda to k něčemu potřebuješ. Dva lidé mne 
dokázali přesvědčit, že tomu tak není. Dva lidé, co mi ukázali,  že hodina i úkoly mnohou být 
zajímavé,  zábavné.  Dva  lidé,  co  mne  podpořili  k  cestě  za  učením.  Děkuji  vám.
Velká síň, jedna velká místnost, kde si vždycky máte s kým promluvit. Když jsem měla špatnou 
náladu, podpořilo mne mnoho lidí. Mé zájmy a touhy se zde staly skutečností. Nikdo mi neříkal,  
tohle  nedělej,  ale udělej  to lépe!  Zkoušej!  Tvá kolej  má šanci  vyhrát!  Mnoho rad zde padlo, 
mnoho jich bylo vzácných a jedinečných. 
I jim díky.
Děkuji všem z celé koleje za snahu a trpělivost. 
Celý rok byl namáhavý, leč přínosný. Doufám, že další roky budou ještě lepší a přeji hodně 
úspěchů. Ať žije Nebelvír!

esterka evermore
Loňský  školní  rok  byl  fajn,  ostatně  jako  všechny  roky  na  Hogwarts.  Já  navštěvovala 

hodiny profesora McBrooma - konkrétně astronomii  a  bylo to hm … poučné řekněme :-)  do 
ničeho jiného jsem se nijak zvlášť nehrnula, sem tam nějaká soutěž, času nebylo zrovna nejvíc, 
ale i tak myslím že mi toho Hogwarts daly hodně … hlavně spoustu skvělých přátel, kterých už se 
nezbavim, vlastně ani nechci … pak taky jednoho člověka který už se nezbavi mě :-) Když už 



jsem se zmínila o astronomii, nesmím zapomenout ani na skupinové pozorování hvězd, které p. p. 
McBroom  působivě  vedl  v  létě  v  Újezdě  u  Brna.  Čímž  se  dostávám  ke  spoustě 
nezapomenutelných srazů se strašně skvělými lidmi, které bych bez loňského školního roku na 
Hogwarts jistě neabsolvovala. Občas mi to všecko chybí :-) 

Geney Revell … esterka evermore … vyberte si.

Názory studentů   prvního ro  č  níku  

Do letošní ročenky jsme se rozhodli zařadit i tyto minirozhovory,  kde nám odpovídali studenti 
letošního prvního ročníku.  Možná namítáte, že to v ročence z loňského školního roku nemá co 
dělat,  když ti studenti loňský rok vůbec ani neznají.  Nezapomínejme ale, že se právě oni loni 
rozhodovali,  jak odpoví  Moudrému klobouku na  jeho záludné  dotazy.  Oslovili  jsme všechny 
nebelvírské prváky a přinášíme vám pět odpovědí, které nás zaujaly nejvíce. 

Položili jsme jim tyto otázky:
1) Co od koleje Nebelvír očekáváte?
2) Co jí chcete dát?



Lelli Lisse

1) Od Nebelvíru očekávám to, že budu mít tu čest většinou s čestnými lidmi, poznám zde nové 
přátele a budu mít důvod být na svou kolej hrdá.
2) Snažím se Nebelvíru dávat vše, co je v mých silách - to znamená věnovat mu část svého 
volného času, přestože ho mám až příliš málo, věnovat mu snahu o získání co nejvíce bodů a 
snažit se čestně bojovat o školní pohár.

Caileen Novelty:

1) No teď možná trochu zklamu, ale čekám od něj přesně to, co bych čekala i od jiné koleje. Že  
podrží toho člena, který to budu potřebovat. Spolukolejní nebudou navzájem proti sobě intrikovat, 
urážet se. Samozřejmě čekat, že tohle bude platit i vzájemně u členů jiných kolejí... to by bylo asi 
tak  pravděpodobné,  jako  že  z  nebe  začnou  padat  sami  od  sebe  růžoví  králíčci...  Jen  když 
nahlédneme  do  historie  tak  třeba  Harry  Potter  a  Draco  Malfoy  se  zrovna  nemilovali.  
2) Určitě mu chci pomoci na cestě k vítězství. Nemyslím si že bych se někdy dostala do top 10 
nejvýkonnějších studentů... Ale na druhou stranu, co by byla ta "elita" bez nás ostatních, bez toho 
zbytku? A to si myslím, že je taky moc důležité. I když každý nemá na to být tak výborný student, 
je potřeba držet při sobě a navzájem se podporovat. utužuje to nejen vztahy, ale zároveň chuť i 
sílu bojovat dále. Tak mě napadá, to, co chci dostávat, možná ale i dávat je humor... To je další  
nedílná věc, která dává sílu jít dál... Když je někdo nervózní a má nervy v ... Těžko má chuť 
bojovat...  A jestliže  tohle  všechno  žák  od koleje  dostává,  je  spokojený...  a  o  tom to  vlastně 
všechno je... ;-)

 
Ladard Papulka: 

 1)  Čekám  že  Nebelvír  potvrdí  svou  pověst  nejlepší  koleje   a  že  mi  pomůže  rozvést  mé 
kouzelnické schopnosti a  najde mi ve svých stěnách mnoho opravdových kamarádů.
 2) Co mu chci dát? Vše. Zatím se mi to nedaří naplňovat podle mých představ ale pokusím se 
alespoň přiblížit svými skromnými  schopnostmi k slavným kouzelníkům, kteří studovali v této 
koleji
 
 
Lucy McBrave:

 
1) Hlavně bych se ráda  seznámila s novými a novými lidmi,navázala s nimi třeba nějaké pěkné 
přátelství  a vycházela  s nimi vždy v dobrém. Dále čekám, že se všichni aktivně zapojíme do 
soutěže o pohár jak školní tak i ten famfrpálový, protože já jsem velký famfrpálový nadšenec a na 
žádném zápase nesmím chybět a snažím se vstřílet co nejvíce gólů...=)
 2) Samozřejmě bych chtěla pro něj získat nějaká vítězství ale taky tím že se budu snažit pro kolej  
dělat  vše co bude v mých silách (a času), postarat  se o to, aby si vždy všichni mohli  říct,  že 
Nebelvíru můžou závidět nádherný kolektiv,  který tam mají,  a body,  které se budou rychlostí  
světla řítit  výš a výš, až bude Nebelvír nedostižný, a taky aby nás nebrali  na lehkou váhu ve 
famfrpálovém zápase, protože naše nebelvírské družstvo budou sehrané a vytrénované, takže než 
se diváci stačí ohřát na tribunách, zlatonka už bude v ruce našeho nebelvírského chytače... Tak 
doufám, že si to o nás tak ostatní koleje budou říkat, protože já se o to budu snažit ze všech sil... 
( hlavně teda u toho famfrpálu..=) )     
 

http://hogwarts.czechzone.net/postava.php?koho=10806&session=cfb8bce9330fb08865c2a18280133797


 
 AnnaMarie Bouviere:

1) Čekala jsem spoustu super lidiček, kteří tady asi i jsou, ale já nemám moc času je poznávat, a  
hlavně mě docela zklamalo, jak tady byla nedávno ta krize, nadávky a obviňování, to jsem se spíš 
styděla za to, že sem patřím.
 2) Ráda bych samozřejmě pomohla co se týče poháru, takže mu dávám každou volnou minutku 
na netu a soutěžím už ne pro peníze, ale pro bodíky.
 

Názory ostatních
Podařilo se nám zastihnout některé naše vážené paní profesorky, které si našly čas, aby 

nám mohly  říct  svůj  názor  na  Nebelvír.  Však za  pravdivost  neručíme.  Jsou tam také  názory 
záporné i kladné, kdybychom vyškrtly ty záporné tak bychom nebyli objektivní, a proto jsme je 
tam zanechali. Jak se říká: „Upřímnost nade vše“.

Lucifera Fidel Devil Perchnerová (  bývalá studentka Nebelvíru  , nyní   
profesorka)

Nebelvír je plný různých povah a osobností. Zpočátku si vedl vcelku dobře, ale pak měl 
smůlu  na  ředitele,  kteří  neměli  tolik  času  a  vést  kolej  nezvládali.  Myslím  si,  že  za  mých 
studentských let na tom nebyla příliš dobře. Teď, když se začala trochu vzpamatovávat, zase je 
rozhodila  jejich tvrdohlavost.  Řekla bych,  že jde o snaživou kolej,  která  by se za normálních 
okolností hřála na výsluní, ale potřebují pevnou ruku, která udrží jejich povahy na uzdě a aktivitu 

směřuje správným směrem .

http://hogwarts.czechzone.net/postava.php?koho=10829&session=cfb8bce9330fb08865c2a18280133797


Anseiola Jasmis Rawenclav (členka profesorského sboru)
Když  jsem  z  počátku  roku  viděla  nasazení  Nebelvírské  koleje,  byla  jsem  příjemně 

překvapená, že se kolej zvedá z prachu. Vždy jsem věděla, že Nebelvír má na víc než jen na čtvrté 
místo. Ovšem to, co se děje s Nebelvírem v poslední době, se mi ani trochu nelíbí. Ale věřím, že 
se z toho kolej za nějaký čas vzpamatuje a bude opět držet pohromadě a potáhne za jeden provaz.

Do Nebelvíru,  krásné to  červené  koleje,  přišlo  mnoho šikovných lidí,  a  tak jsem byla 
nepříjemně překvapená, že se jim ani letos nepodařilo zabojovat o školní pohár. Ovšem do koleje 
čestných a odvážných má příští rok nastoupit můj syn, pan Ladard Papulka. Snad to vytrhne. :-)

Angela Grey-Slytherin (  bývalá studentka Zmijozelu  , nyní profesorka)  
Byla jsem požádána duchem pana Perchnera napsat pár slov o Nebelvíru. Stále mi vrtá 

hlavou, proč o to žádá vysloveně zmijozelskou profesorku a zda-li  jsou očekávána slova plná 
chvály, která by jistě byla očekávána zbytečně. O Nebelvírskou kolej se nijak zvlášť nezajímám, 
vnímám  jí  jako  jednu  z  ostatních  tří  kolejí.  Zaregistrovala  jsem,  že  ještě  nikdy  jako  jediná 
nevyhrála  Školní  pohár  a  v  minulých  letech  v  bodování  vždy  byla  v  hlubokém  závěsu  na 
posledním místě. Spravedlivě musím uznat, že začátek letošního bodování však vedla a nyní jí 
přeji  krásné  druhé  místo  hned  za  Zmijozelem.  Ale  abych  nekřivdila,  zaregistrovala  jsem,  že 
vyhrála pohár famfrpálový v létě roku 2006. Též jsem zaregistrovala,  že díky panu Phosgenu 
Crestfallovi kolej vyhrála Turnaj bronzového jezdce; jak bych to mohla nezaregistrovat, když mě 
výše jmenovaný z turnaje vyřadil. Ale už jsem mu to odpustila. 

Kromě pana Cresfalla  dlouhodobě registruji jako zajímavé osobnosti  v Nebelvíru pana 
Petera Svitera, který je mi sympatický, ale už nevím proč ;-), dále pana Filiuse Orionise, u kterého 
si důvod taky už nepamatuji a slečnu Nefrit Jantar Opálovou. 

Vlastně těchto pár řádků jsem měla odevzdat už včera (29.11.) a chtěla jsem s nadsázkou a 
trochou humoru poznamenat, že jediné pozitivní, co na Nebelvíru shledávám, je kolejní ředitel. 
Pana kolegu Sandrika Vrizase považuji za jednoho z nejsympatičtějších profesorů zdejší školy a 
bylo rozhodně Nebelvíru co závidět.  To zpoždění o den mi stálo tuto větičku, protože kolejní 
ředitel byl včera večer vyměněn. Zajímala jsem se o zákulisí tohoto a dozvěděla se o Nebelvíru 
nepříjemné věci. Nemohu jmenovat zdroj, ale Nebelvír mi byl několikrát označen jako „prokletá 
kolej“ plná nepříjemných hádek a svárů. Asi všude je něco, ale musím říci, že mi to docela nemile 
překvapilo. Netušila jsem, že se Nebelvír zmítá v nějakých žabomyších válkách a potížích. Je to 
škoda a sem do naší Bradavické školy to jistě nepatří. Budeme tu mít přesně takové prostředí, jaké 
si vytvoříme. 

Neznám  moc  dobře  kolegyni  Tarí  Tinuvielovou,  současnou  novou  kolejní  ředitelku 
Nebelvíru, takže nic proti ní, ale řeknu to takhle Nebelvír přišel o vynikajícího kolejního, kterého 
si zjevně nezasloužil. 

Doufám,  že  od  zmijozelské  profesorky  se  načekala  slova  povzbudivá.  Taky  bych 
Zmijozelu vyčetla, kdyby si nechal vzít Nekra. 
Pokud bych snad měla být vyzvána k napsání pár slov do ročenky příštího roku, doufám a přeji 
Nebelvíru, aby má slova byla více pozitivní. 

Letitia te Tiba (  bývalá studentka Mrzimoru  , nyní profesorka)  
Podľa kníh si nebelvírski študenti hodne zakladajú na spravodlivosti a cti. Áno, myslím si, 

že aj naši červení študenti berú otázky cti a spravodlivosti veľmi vážne. Dokážu sa rozčertiť pre 
každú nespravodlivosť. 



V našom Nebelvíre sa nájdu mnohé silné osobnosti, ľudia, ktorí dokážu urobiť veľa, a 
dokážu prísť s niečím netradičným. Ale sú tu aj mnohí milí študenti, ktorí zaujmú skôr radostným 
a slušným vystupovaním, či peknými študijnými výsledkami.

Niam i Tir-na-nog (návrhářka)
Náš  Nebelvír...  slovo  samo  označuje  tuhle  kolej  vlastně  jako  onu  NEJlepší  a 

privilegovanou a spolu se svým protějškem vlastně i jako dominantní protistranu. Dobro versus 
zlo  ...řád  a  chaos bla  bla  však  to  znáte.  Ostatní  koleje  proplouvají  kolem jako bezvýznamné 
doplnění  celku,  což  mi  někdy příjde  jako škoda,  protože  mnohdy  jsou právě  tyhle  koleje  ty 
schopnější, nicméně abych se konečně dostala k tomu co jsem chtěla říct. Jaké je překvapení žáka, 
když se ocitne v oné červené koleji a s nadšením mu v uších zní slova o hrdinském srdci, odvaze a 
dalších  kladných  vlastnostech  a  ono  ejhle!  Mnozí  z  naších  červených  studentů  jsou  mnohdy 
prohnanější  a  podlejší  než  celé  zmijozelské  osazenstvo  a  s  radostným  úsměvem  sledují  cizí 
zmatenost. To je prosím naše hrdá nebelvírská kolej, rošťárnám a podlým úskokům zdar drazí 

červení. 

Effel d'Herblay (bývalá studentka Mrzimoru)
Když mi byl přidělen úkol, říci, co si o Nebelvíru myslím...ptala jsem se na to, nakolik 

mohu být kritická. Odpovědí mi bylo: Nakolik si troufneš. Musím se přiznat, že mne to velmi 
vyděsilo, Nebelvír jsem zažila v době, kdy společně s mou kolejí Mrzimorem bojoval o poslední 
místo. Vždycky jsem se s Wendy Horselove dohadovala, kdo nakonec skončím na čestném třetím 
místě.

Musím se přiznat, že to byly zlaté časy. Laura Libertine byla ještě aktivní, v Nebelvírské 
koleji se pohybovali samí příjemní lidé, kteří nováčky přijmali s otevřenou náručí a měli jen pech, 
že vždycky dostali ty neaktivní. Taková Jocelynn vždycky uvítala nováčky ve VS a my jí byli 
nadmíru vděční, Peter  vždycky provedl nějakou hovadinu, ale což..byl to jeden z těch starších, z 
těch co nám ukazovali, že Nebelvír není zase až tak špatný. 

Všechno  se  to  však  zvrtlo,  přišli  noví  lidé,  aktivní,  také  příjemní  a  většinou  snaživí. 
Myslela jsem si,  že se všechno k dobrému obrátí,  přece jen, proč by jednou nemohl Nebelvír 
vyhrát školní pohár? Až posléze mne to začalo šokovat, Nebelvír se začal měnit, už tam nebyli ti  
příjemní lidé, kteří nás na začátku drželi! Začali jste se strašně měnit má milá Nebelvírčata, to co 
vidím, mne trhá na kusy. Ve chvíli kdy začnete bodovat, se rozhádáte, začnete se chovat jako by 
vám patřil svět.

Není  to jen reakce na poslední  výstup,  který se rozšířil  po celé  škole,  je to reakce na 
změnu, která proběhla u těch starší. Mám dojem, že už na nás hledíte jen jako na ten hmyz, že 
vaše jediná myšlenka je "já udělal všechno dobře, jen vy jste si to zničili". Nebelvír byl odjakživa 
oblíbená kolej, která snášela všechny chmury s novou nadějí a já nemohu pochopit, proč tomu už 
tak není ? 

Podívejte  se  na  své  aktivní  nováčky..Nováčky,  nevím  jak  Vás  mám  nazvat?  Aktivní 
studenty nové doby? Naši rádoby starší souputníci by si měli uvědomit, že doby kdy jste tu ještě 
nebyli, oni nezmohli nic. Byli poslední a až v minulém roce se vaše kolej začala rozvíjet, začala 
sama na sobě pracovat a také začala chřadnout. Začali spory, měli by jste si uvědomit, že všechna 
ta tíha tohoto světa leží  na vašich ramenou a je jen a jen na vás,  jestli  budete tou skvělou a  
přátelskou kolejí jako dřív, nebo to zůstane tak jak je a studenti si budou říkat " ne, do Nebelvíru 
nechci, tam jsou ti divní". 

Se vší přátelskostí, které jsem se ve své neskoromné duši dopracovala se s vámi loučím.

Vaše Effel..



bibi střeštěnka (studentka Havraspáru)
Nebelvír je kolej plná zajímavých, svérázných, paličatých lidiček se smyslem pro humor, 

kteří mají občas problém se dohodnout, ale na druhou stranu je s nimi fakt sranda a je fajn, že 
berou sportovně, když třeba prohrávají. Možná jim trošku chybí taková vyrovnanost, jakou má 
třeba Mrzimor, ale zase to jejich chaosáctví nemůže nikdy přejít ve stereotyp :-D.
Nebelvíru přeju, aby nikdy nic nevzdával, učil se z vlastních chyb a sakra už vyhrajte ten školní 
pohár, vy na něj přeci máte ;-).

Ked Looben (studentka Zmijozelu)

No abych pravdu řekla je velice smíšený. Někdy je mi jich líto a někdy si zase myslím, že 
to jsou ti největší dříči, co znám. V loňském roce trochu ubrali plynu, jak by řekl kdekterý mudla, 
ale podle mě jen odpočívali na rok přicházející. Však již nyní mají dobře nakročeno, tak uvidíme 
jak to vše dopadne. V létě 06 měli pár slušných zářezů, jako byl Bronzový jezdec a taky myslím, 
že jejich famfpálové družstvo je silné, hodně silné. Ale, abych si nepobouřila svou zelenou krev, 
musím dodat my budeme lepší.

Ota Galad Felkerion (student Mrzimoru)

Nebelvír? Podle mě tam jsou až moc temperamentní lidi, kteří se rádi hádají... teda jsou i 
výjimky...  dále  bych řekl,  statečnost  jim nechybí  a  o  chytrosti  nemluvím...  co říct  na  závěr? 
Nebelvír, smrdí jako sýr =D

Silvia Honorová (studentka Mrzimoru)

Co bych řekla o Nebelvíru? Tak především . Nebelvír je červená kolej. No, vím, že to není 
novinka, ale to jen tak pro pořádek. Jinak je to kolej, ve které mám několik dobrých kamarádů. 
Jsou přátelští, což je ovšem myslím znak kterékoliv z našich kolejí:-)V létě 2006 se prokázali jako 
výborní  hráči  famfrpálu  ...  sice jsme se velmi  dlouho bránili,  ale  nakonec  nad námi  vyhráli.  
Svědčí o tom i získaný pohár z famfrpálového mistrovství.

A co dodat? Nechť se jim daří a dojdou někdy i k tomu poháru školnímu :-)



Tvorba koleje
Do  této  sekce  jsme  zařadili  nahodilou  tvorbu  studentů  Nebelvírské  koleje.  Některé 

obrázky vytvořili přímo do ročenky, jiné do soutěží či úkolů. 

Tohoto lva kreslila Lucy McBrave, byl přímo tvořen pro ročenku. Musíme uznat, že se ji povedl.



Tohoto lva pro naši ročenku namalovala Kate Resea. 

Toto  dílo  bylo  vytvořeno  Filiusem Orionisem do soutěže  Famfrpáloví  maskoti.  Zde  můžeme 
vidět, že náš lev je  milovníkem famfrpálu. Je symbolem naší síly a víry ve vítězství.



Tuto barevnou variaci na Nebelvír stvořila pro ročenku Mintaka Orionis.
Hymny

Vybrali jsme 3 nejlepší díla. Však první z nich se stala oficiální Nebelvírskou hymnou. 
Tuto hymnu vytvořil: Kai Black. 

  Řešitel:   Ashlee Di Bouquette                                       Řešitel:   Jocelynn Elsie Firth
  Vypracování: Lví král        Vypracování: Nebelvírská hymna
  
  Godric Nebelvír je náš král,                               Lev když zařve, každý se bojí
  co vždy jen poctivě karty hrál.        tak jak, když jsme v plné zbroji.
  Cenil si přátelství a statečnosti,        Ani modrá, žlutá, zelená
  Kterých na světě není nikdy dosti.         vítězí nám červenává!
  
  Později své znalosti klobouku předal,        Ref.:Červená se line záře,
  aby za něj své studenty hledal.        z hábitů na naše tváře.
  Studenty se srdcem na pravém místě,        Září na nás okraj zlatý,
  a plní to dobře, to jistě.        no řekni, není krásný?
  
  REF.
  V Nebelvíru vždy přátelští studenti jsou,        Se lvem v čele kráčíme,    
  pyšní se také svojí odvahou.        protivníka zničíme. 
  S dobrým srdcem proti zlu bojují,        Letos pohár vyhrajeme buď jak buď
  Své nejbližší vždy milují.                                nech si na něj zajít chuť.
  
  Na erbu skví se mocný lev,        Ref.:Červená se line záře,



  jež nikdy zbytečně neprolije krev.        z hábitů na naše tváře.
  Rudá a zlatá naše barvy jsou,        Září na nás okraj zlatý,
  a takové vždy zůstanou.         no řekni, není krásný?
  
  Naše motto totiž zní:        Jako lev kolektiv jsme silný,  
  Buď spravedlivý a statečný,        nechybí nám odvaha i čest.
  život není nikdy zbytečný!        Každý špatný dojem je mylný,
         nám cizí je každá špatná lest.
  Buclatá dáma je tajný vchod,
  jež skrývá mnoho nevýhod.       Ref.:Červená se line záře,
  Tajné heslo musíš znát,       z hábitů na naše tváře.
  pokud máš dobrou paměť,       Září na nás okraj zlatý,
  tak buď, příteli, rád.       no řekni není krásný?
      
  REF.       My se nikdy nevzdáváme,
  V Nebelvíru vždy přátelští studenti jsou,       odvahu na to máme.
  pyšní se také svojí odvahou.       Lenost je nám cizí,
  S dobrým srdcem proti zlu bojují,       mi si vždycky pomůžeme,
  Své nejbližší vždy milují.       a starosti zmizí.

Nejúspěšnější povídka

V loňském  roce  byla  vyhlášena  i  soutěž:  Povídka  z Hogwarts.  Napsala  ji  bývalá 
nebelvírská studenta  Lucifera Fides Devilová. Vyhrála  na „plné čáře“.  Je to považováno jako 
jedno z nejlepších  děl  v daném roce.  Nyní  vás  seznámime  se  stručným obsahem,  který  bude 
následovat úryvek z povídky.

Stručný obsah

Hlavní hrdinkou povídky je Lucifera, která se svými přáteli zažije neobvyklý den. Při cestě 
na hodinu lektvarů zahlédne podivného tvorečka, který, jak později zjistí, je zakletým mužem. 
Ačkoliv zpočátku je trochu na pochybách, tvoreček ji stále nejde z hlavy. S pomocí znalostí z 
hodin mytologie, důvtipu a svých přátel se pokusí kletbu zlomit a zachránit tak nejen onoho muže, 
ale i jeho družku, zakletou do podoby sovy.

Úryvek



„Dělej,“ zvedl mě Sandrik. „Nebo ještě přijdeme pozdě na lektvary!“
Chtěla jsem mu říct něco pěkně peprnýho, ale najednou jsem si všimla něčeho za sloupem. Bylo to velký asi  
třicet centimetrů a vypadalo to jako skříteček. Ale když se nad tím tak zamyslím, vypadal spíš jako tupoun  
z těch pohádek o šmoulech. Opásaný byl jakousi kožešinou, měl veliké uši a v ruce držel maličký kyj. 
„Hele,“ ukázala jsem na něj, ale v tom momentě byl pryč. Neviděla jsem mu ani do obličeje. Sandrik i Petr se 
otočili.
„A co jako?“ zajímal se Sandrik.
„Saní, byl tam nějaký malý tvoreček,“ ukázala jsem na prázdný kout. 
„To byl  asi  nějaký domácí  skřítek z kuchyně,  který  se  chtěl  trochu protáhnout,  nebo se  vracel  z úklidu 
v nějaké místnosti,“ mínil Sandrik. „Tak už pojď.“
„To nebyl domácí skřítek,“ zavrtěla jsem hlavou, ale následovala je do třídy.
„A co to podle tebe bylo?“ zeptal se Saník, když jsme připravovali přípravy do lektvaru.
„Nic, Sane, to ta rána do hlavy!“ zašklebil se Petr.

Letní soutěž 3

Podařilo se nám získat jedno z úspěšných děl této soutěže. Jako jedna z nejlepších byla 
hodnocena i nebelvírská studentka, Eillen McFir. Nyní vám přiblížíme o jakou soutěž vlastně šlo.

Soutěž:   Letní soutěž 3   
Zadání:  Prózu a obrázky už tedy máme za sebou a můžeme se vrhnout na poezii. Tady máte text 
a vaším úkolem je ho dokončit. Rozsah by měl být minimálně na 1 A4.Upozorňuji, že tato báseň 
již existuje, tedy ji nekopírujte!!!Nehlučte děti! Ani muk! Povím vám příběh z lesních luk. Bude 
to příběh pohádkový, o mravencích a o cvrčkovi. Hodně zdaru.
Ukončení:  31.8.2006Zadal(a):  Midar Kilahim
Odměna:  do 20 srpců (pouze peníze)
Určeno pro:  všechny

Samotné dílo:

Nehlučte děti! Ani muk!
Povím vám příběh z lesních luk.

Bude to příběh pohádkový,
o mravencích a o cvrčkovi.

Mravenec chudinka samotinký,
žil celý život bez maminky.

Pořád jen plakal a u stromu stál,
tak kde pak upadl, tam i spal.
Přátele neměl, neznal lásku,

na jednom tykadle nosil pásku.
Byla to mašlička maminky,

to říkal si potmě ten malinký.
Jednou se vydal na cestu,
chtěl hledat svojí nevěstu.
Mít svůj vlastní domov,

děti své, koukat se, jak jsou snaživé.
Žádná ho nechtěla, neměl nic,

a ony chtěly peněz víc.
Tak s pláčem odcházel zase sám,

najednou před malým cvrčkem stál.



"Copak je maličký, proč jsi smutný? Já jsem cvrček pokoutný. Přátele nemám, pořád jen cestuji,  
na malé zahrádce jídlo si pěstuji. Mohu tě pozvat teď na jídlo k sobě? Neboj se, nemám tam žádné  

robě. Budeme sami, můžeme si povídat,o svých problémech klidně se zpovídat."
Mravenec neváhal ani vteřinku,
hodil si přes záda svoji peřinku.
Doma si užili velikou srandu,

cvrček si vzpomínal na strejdu Standu.
A teď si žijí, šťastně a spolu,
snídají denně u jednoho stolu.

Poděkování
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se zúčastnili tvorby této ročenky. Děkujeme 

vám, že jste pomáhali svými příspěvky, komentáři, názory, výtvory a reportážemi. Odvedli jsme 
společně  kus  práce  a  troufám  si  říct,  že  výsledek  je  vidět.  Tím  samozřejmě  nemyslím  jen 
Nebelvírské studenty, ale i zaměstnance školy, kteří byli ochotni věnovat nám kousek svého času, 
aby nám řekli své názory a komentáře. Ještě jednou díky všem. 

Vážená  poroto,  hlavní  poděkování  patří  vám,  protože  díky  této  soutěži  jsme  dokázali 
vytvořit  schopný celek,  který byl  ochotný spolupracovat.  Dokázali  jsme se chovat  jako jedna 
duše. Jako skutečná smečka.  



      Nyní se s vámi loučíme posledním lvím zařváním.






