
Ročenka L2007

Nebelvír



Vážení a milí čtenáři,
právě otevíráte ročenku koleje Nebelvír za školní rok Léto 2007. 
 
Právě v tomto roce dosáhla naše kolej mnoha ohromujících i dílčích úspěchů, s nimiž (ale 
nejen s nimi) bychom vás chtěli na následujících stránkách seznámit. 
Nechci vás zdržovat sáhodlouhými úvodními projevy, protože textů na následujících 
stránkách naleznete více než dost, tak tedy: „Dejte se do čtení a dobře se bavte." 
 
Za celou kolej
Filius Orionis, t. č. primus
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Rozřazovací slavnost 2.1.2007

17:00  

A je to tady! Dnes se konečně stanu řádným žákem bradavické školy. Při zařazovací slavnosti 
mě Moudrý klobouk (třikrát sláva jeho maličkosti), zařadí do koleje se kterou budu prožívat 
strasti i radosti a budu s ní žít, doufám hezkých pár let. Už se nemůžu dočkat. Ještě zbývá do 
začátku slavnosti 30 minut. Jsem tak strašně nervózní. 

                                      

17:30 

Tak, slavnost už je v plném proudu. 
Přišel jsem do Velké síně před pár minutami a zůstal jsem stát ve dveřích s otevřenou pusou, 
kdyby mě tam nevlítla ta moucha a já se nedávil, tak jsem se mohl kochat nádherně 
vyzdobenou velkou síní. Všude kam jen mé modré oko dohlédlo se vznášely svíce, takže celá 
síň byla osvětlena tisíci poskakujících plamínků. No prostě nepopsatelná nádhera! 
Když jsem konečně došel k řadě ostatních prváků, přepadla mě nervozita.Začal jsem se 
strašně klepat (a to i ta moucha ve mě, a to uznejte to už byly vibrace!). Konečně jsem si 
uvědomil, že budoucích pár minut může ovlivnit můj život ve škole. Dál jsme čekali s 
ostatními prvňáky v řadě až nás Moudrý klobouk zavolá. 

17:45 

Mk: „Albert Williams!“
AW: Pomalu se blížím k Moudrému klobouku, klepu se nervozita mě kouše nehty.
Mk: ,,Nasaď si mě, nemáme na to celý den.“
AW: Rychle si nasazuji klobouk.
Mk: Mluví jen ke mně. ,,Tak co s tebou? Hmmm. Je to zajímavé.“
AW: Napjatě poslouchám.
Mk: Vykřikne na celou síň: ,,Kolej pro tebe bude vizitka na celý život, myslím že…“
AW: Zatají se mi dech.
Mk: ,,NEBELVÍR nebude špatná vizitka.“
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Rychle si sundávám klobouk a radostně utíkám k nebelvírskému stolu, po cestě však klopýtnu 
a narazím do p.p. Tarí Tinuvielové, která mi jde naproti, aby mi popřála hodně štěstí v mé 
nové koleji , abych prý přinesl do Nebelvíru co nejvíc bodů. Já se začervenám, zbrkle se jí 
omluvím a poděkuji za gratulaci a pokračuji v cestě k nebelvírskému stolu (teď už raději 
krokem). Hrnou se ke mně nebelvírští studenti, než mi ale stihne kdokoliv pogratulovat, 
Moudrý klobouk vyhlašuje dalšího prváka a my se musíme utišit. 

17:55 

Na všechny okolo se usmívám. Lidičky já jsem tak štastnej. Nebelvírští studenti mě hned 
umlčují, ať si to štěstí nechám na kolejku a tak mi nezbývá nic jiného než se radovat potichu. 

19:45 

Tak, ostatní spolužáci jsou už zařazeni a teď nás čeká hostina. Olíznu se při pohledu na 
propečené kuřátka , nadívané holuby s vábivou omáčkou a vůbec na všechno možné, na co si 
můj mlsný jazýček vzpomene. S pravým nebelvírským nadšením se do toho pustím! 

23:00 

Ležím v posteli s nebesy s ostatními nebelvírskými prváky. Přemýšlím o celém dnešním 
dni. Moudrý klobouk mě poslal do Nebelvíru, do koleje, která si cení chrabrého srdce a čisté 
hlavy .Jsem to ale šťastnej kluk, já jsem prostě nebelvírský student „skrz na skrz". No nic už 
mě přemáhá spánek. Musím se na zítřek pořádně vyspat. Budu si vybírat předměty, tak bych 
chtěl mít čistou hlavu. Dobrou.... 

Z deníku Alberta Williamse
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Můj první rok na Hogwarts

Když se dnes poohlédnu zpátky, musím říct, že první rok studia pro mě je, a nejspíš i bude, 
ten nejvíce vzrušující. Tím nechci říct, že je tento rok nudnější, ale minulý ročník jsem 
objevoval všemožná tajemství, která jen může student prvního ročníku objevit. Ale 
nepředbíhejme. 

Vraťme se ještě do doby, kdy jsem ještě do Bradavic vůbec nechodil. Do poslední chvíle 
jsem totiž vůbec nevěděl, zda do Bradavic nastoupím. Otec totiž studoval na Dahlově škole 
čar a kouzel v Německu, matka pro změnu studovala v Krásnohůlkách. Otec byl zprvu pro 
německou školu a já jsem také souhlasil. Pak jsem ale v jednom kouzelnickém měsíčníku 
našel článek o Bradavicích a bylo rozhodnuto. Otec z mého nápadu nebyl zrovna dvakrát 
nadšený, ale moje matka měla spoustu kamarádek z Bradavic, a tak mi bylo toto studium 
nakonec dovoleno. Málokdy jsem byl tak šťastný jako tehdy, když jsem dostal sovu 
z Bradavic, která mi nesla dopis o přijetí. Byli jsme s rodiči zrovna na lyžování 
v rakouských Alpách, když mi přilétla k oknu recepce. Zdaleka jsem si nevšímal zvědavých 
mudlů, kteří se sovu snažili vyfotit, a nedočkavě jsem rozbaloval dopis. Od té chvíle jsem 
odpočítával dny zbývající do konce hor a později i do mého prvního dne v Bradavicích. 

Těch pár dnů bylo nečekaně dlouhých, ale já byl trpělivý, a vyplatilo se mi to. Konečně 
přišel ten den, kdy se i pro mě otevřela mohutná hradní brána. Po zádech mi přeběhl mráz a 
já ucítil to hřejivé kouzlo Bradavic, které teď bylo všude. Postupoval jsem spolu s ostatními 
nováčky kupředu a rozhlížel se okolo. Každý nás vítal, kolem mě se míhali studenti ve 
všech možných barvách, o jejichž významu jsem samozřejmě již dopředu věděl. Zatímco 
někteří studenti přijížděli zdaleka a hned po příjezdu si hledali místečko na spaní, mé první 
kroky směřovaly do Velké síně. Chvíli mi trvalo rozrazit ty mohutné dveře, ale po chvíli se 
mi to podařilo, a já jsem vstoupil do té nejkrásnější místnosti, jakou jsem doposud viděl. 
Všude visely svíce, které ozařovaly tváře všech sedících i stojících studentů, vysoká okna 
nepropustila ani náznak zuřícího vichru, který zrovna řádil venku, a nad tím vším se vinula 
vysoká stropní klenba, která byla zamaskována do barev noční hvězdné oblohy. V prostoru 
se táhly do dálky čtyři kolejní stoly a na za nimi byl profesorský stolec, kde sedělo pár 
profesorů, a sametová ředitelská židle, momentálně neobsazená. Přemýšlel jsem, kam si 
sednout, když tu se vedle mě ozvalo:

„Můžeš si klidně sednout sem.“ Podíval jsem se. Vedle mě seděla mladá mrzimorská 
studentka, s černými kudrnatými vlasy a ve žlutém kolejním hábitu. Po chvíli váhání jsem 
se posadil k mrzimorskému stolu.

„Ahoj. Ty jsi nováček, viď? Já jsem Sheila.“ řekla mladá dívka a dala si do pusy bertíkovy 
fazolky. „Nechceš taky?“ nabídla mi. 

Při pohledu na fazolku neidentifikovatelné barvy jsem radši zdvořile odmítnul. 

„No a jak se vlastně jmenuješ?“

„Eeh, promiň. Já jsem Johny.“ zakoktal jsem.
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„Sheila.“ odpověděla dívka a napila se citronové limonády, která se před ní právě objevila. 
Tak jsem si povídal se Sheilou a představoval jsem si, jak by to bylo skvělé, kdybych byl 
také v mrzimorské koleji. Atmosféra v ní by musela být jistě báječná, pokud v ní jsou 
všichni studenti takoví, jako Sheila. 

Už dlouho před příjezdem jsem však měl vybranou svoji vysněnou kolej. Hřálo mě u srdce 
při pomyšlení, že bych mohl být členem koleje, která má ve znaku zlatého lva na červené 
standartě a která se řídí hesly jako čest, odvaha a přátelství.

V den před zařazováním jsem nemohl usnout. Děsila mě představa, že si nasadím Moudrý 
klobouk na hlavu a ten mi sdělí, že nepatřím do žádné koleje, a já se vrátím domu. Při této 
myšlence jsem si uvědomil, že mi je jedno do jaké koleje půjdu. V duchu jsem si ale 
představoval, jak asi vypadá nebelvírská kolejní místnost. Nakonec jsem přeci jen usnul, 
ale asi po dvou hodinách jsem se probudil. Rozřazovací slavnost. Již dnes. Celý jsem se 
klepal, a dokonce jsem ani nezašel na výtečnou snídani, nad kterou jsem si jindy tak 
pomlaskával. Musel jsem se jít projít. Vyšel jsem na školní pozemky, a rozhodl jsem se, že 
se půjdu podívat na Příčnou ulici. V kapse jsem si bedlivě chránil své dva galeony a chtěl 
jsem, abych vypudil ze své hlavy myšlenky na slavnost alespoň nakupováním. Prohlédl 
jsem si snad všechny výlohy, a pak si koupil i vanilkovou zmrzlinu. 

Byl jsem už na zpáteční cestě, když jsem se zastavil u Vetešníka. Za výlohou byla 
vystavena celá školní uniforma a celá stála jen něco přes galeon. Nechtěl jsem si kupovat 
uniformu, neboť jsem si stále ještě nebyl jistý, zda budu skutečně zařazen do nějaké koleje, 
ale pohled na uniformu změnil můj názor. Za chvíli jsem již odcházel od Vetešníka 
v zaprášené proděravělé uniformě. Byl jsem na sebe hrdý a se vzpřímenou hlavou jsem 
opouštěl Příčnou ulici. Cestou jsem se musel ještě zastavit v Prasinkách. Absolutně jsem se 
neorientoval, a tak jsem zašel do prvního domku, který jsem viděl. Uvnitř bylo mnoho 
stolků a u každého seděli dva zamyšlení hráči, kteří přemýšleli o svém budoucím šachovém 
tahu. Šachy se mi vždy velmi líbily, nyní jsem však na hru neměl ani pomyšlení. Šel jsem 
dál a hledal jsem nějaký podnik, kde by se dalo posedět. Můj zrak upoutal vysoký bílý dům 
a na něm cedule, kde bylo psáno: „Potřebujete si vydělat slušný peníz za krátkou chvíli? 
Přijďte do Žluté tlapy. Nabízíme práci všeho druhu!“ Věděl jsem, že placená práce se mi 
jednou bude hodit, ale ani do této budovy jsem nevstoupil. Vstoupil jsem až o několik 
kroků dál do slaměné chatrče, která zvenku připomínala nepovedené mraveniště. Neváhal 
jsem a vstoupil dovnitř. Uvnitř seděla za dřevěným pultem stařena, která mi ukázala do 
úzkého vchodu, a já jsem bez váhání vstoupil. Rozčarováním mi to moc nemyslelo, a tak 
jsem nad tím ani moc neuvažoval. Uvnitř bylo mohutné osidlo, které na mě začalo bez 
varování útočit. Uskakoval jsem co to dalo, než jsem po dlouhé době konečně našel 
východ. Od stařeny jsem za odměnu dostal fazolku. Pěkně děkuji! Znechucen jsem se 
odebral ven, kde jsem konečně uviděl útulnou světnici s cedulí se třemi košťaty. Uvnitř 
sedělo dost studentů a já si sedl na jediné volné místo. U stolu se mnou seděl i Albert, 
kterého jsem poznal již ve vlaku a který chtěl také do Nebelvíru. Oba jsme si objednali 
máslový ležák a povídali si o nadcházející slavnosti. On se pak zvedl a řekl, že už jde do 
Síně. Já jsem ještě chvíli upíjel můj ležák, a pak jsem odešel také. 

V síni už byl přistavený o něco menší stůl pro nováčky, kde seděli všichni nejmladší 
obyvatelé hradu, teď všichni bledí. Přicházela sedmá hodina, slavnost se blížila. Přisedl 
jsem si také, a přemýšlel jsem opět o slavnosti. Když tu se otevřely dveře a přišel muž 
v dlouhém fialovém plášti s hromovou holí a Moudrým kloboukem v rukou. Ředitel! Srdce 
se mi rozbušilo, když jsem uviděl takového velkého kouzelníka. Pan ředitel procházel skrz 
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Velkou síň za velkého potlesku a nakonec usedl na ředitelské místo. Po krátké úvodní řeči, 
kterou jsem ale moc nevnímal, nebo jsem ji už zapomněl, postavil na stůl Modrý klobouk, 
který začal zpívat svoji píseň. Po ní přišel pan zástupce, kterého jsem už znal, a volal si 
jednotlivé nováčky, kterým nasazoval Moudrý klobouk na hlavu. Nervóznější jsem snad 
ještě nikdy nebyl. Nebyl jsem schopný se soustředit... 

„Albert Williams. Nebelvír. Nicholas McElen. Mrzimor! Johny Max Oak.“ ozvalo se. Vstal 
jsem a trochu neobratně jsem došel až k samotné stoličce a Moudrému klobouku.

,,Hm, hm, zajímavé, velice zajímavé.“ začal Moudrý klobouk, jen co si sedl na mojí hlavu. 
„Nu dobrá tedy, ať je to tedy Nebelvír!“ Vykřikl, a já ještě ve stavu naprosté nevnímavosti 
jsem byl poslán zpět ke stolu, teď již nebelvírskému. Asi po patnácti vteřinách mi došlo, co 
se stalo, a začal jsem se radovat. Na nic jiného jsem v tu dobu nemyslel, než že jsem 
v Nebelvíru. Od té doby začalo být vše zábavnější a zajímavější. Hodně času jsem trávil 
v nebelvírské místnosti, kde jsem si našel spoustu kamarádů. Začal jsem pilně studovat, pro 
začátek jen tři předměty, a to Astronomii, Obranu proti černé magii a Přeměňování. Všemi 
třemi předměty jsem byl nadšený a jediné, co mě mrzelo, bylo, že nemohu chodit na více 
předmětů. Začal jsem tedy vydělávat. Vždy jednou za dva dny jsem se zašel podívat ke 
Žluté tlapě, jestli náhodou není nějaká práce. Dokonce jsem i občas přispíval do Denního 
věštce, jehož redakce mi vždy tučně přispěla. A tak jsem po čase vyměnil svoji roztrhanou 
školní uniformu za zbrusu novou, která teď byla i laděna do nebelvírských barev, a na 
prsou měla krásného zlatého lvíčka. Dokonce jsem si i vydělal na svou první sovu, které 
jsem začal říkat Catherine. Catherine mi začala být věrnou služebnicí, a nosila mi vždy 
poštu. Ale také jsem pomáhal svojí koleji. Vždy po dodělání úkolů jsem se chodíval dívat 
na nástěnky, zda-li není možné vypracovat nějaké úkoly. Dostával jsem hojně bodů, a když 
se to sečetlo i s bonusovými body a semináři, začal jsem se svými body dohánět i studenty 
staršího ročníku. Z prvních 150 jsem se dostal mezi prvních sto, a nakonec i mezi prvních 
50 a 40. Společně s ostatními prváky jsme pomáhali Nebelvíru tak, až předehnal ostatní 
koleje, a obdržel pohár za nejsilnější kolej. Můj pobyt na Hogwarts byl vskutku z velké 
části jedna velká euforie a já to své nebelvírské koleji s vděkem oplácel bodováním. 
Prožíval jsem s ostatními studenty pocity radosti, snahy a přátelství. Nakonec jsme vyhráli 
školní i famfrpálový pohár. Ze všech předmětů jsem dostal známku „výborný“ a ač nerad, 
musel jsem se s Bradavicemi rozloučit. Nastaly prázdniny a zároveň i můj postup do 
druhého ročníku. Ale i na prázdninách jsem po své věrné sově posílal články do novin a 
soutěží. Na  konci prázdnin jsem nastoupil se šestadvaceti galeony. Většinu z nich jsem 
utratil za famfrpálovou výbavu, a nyní pomáhám své koleji i při obhajobě famfrpálového 
titulu. Od mého prvního ročníku se toho hodně změnilo. Už nemám jen tři předměty, 
nechodím v roztrhaných šatech a nedivím se každý den překvapením, která Hogwarts 
skrývají. Stále ale mám tu atmosféru Bradavic moc rád a na první ročník vzpomínám jako 
na jedno z mých nejkrásnějších období v životě.

Johny Max Oak 
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Famfrpálová sezóna L2007

Tato sezóna pro mě moc znamenala. Z mnoha důvodů. Ale nebudu přece začínat 
zprostředka… 

Když na konci dubna začínala famfrpálová sezóna, nemohla jsem asi týden před prvním 
zápasem vůbec zamhouřit oko. Ale nedá se říct, že by tím žila celá kolej. Jen takové menší 
stálé jádro famrpálových vysloužilců z předchozích let začalo po večerech připravovat u 
krbu ve společenské místnosti svou nějaký čas zahálející výbavu, ale žádná mánie se 
nekonala. S ohledem na poslední vývoj, kdy zájem o famfrpál strmě roste a z prefektů, 
primuse a v první řadě z kapitána jakoby se stávali pracovníci agentury „famfrpál - vše, co 
o něm chcete vědět“, mi tohle vzpomínání přijde úsměvné. 

Když se v prvním zápase k „jádru“ přidalo pár nových tváří, vypadalo to, že bychom mohli 
pomýšlet na docela slušný výsledek.  

To, co se však našim hráčům podařilo, bylo úžasné.  

První výhra proti Zmijozelu, nejtěžšímu soupeři ze všech, byla první těžkou zkouškou. 
Díky počasí byl zápas (kladně se vyvíjející pro Nebelvír) přerušen a za nepříjemně zjitřené 
atmosféry, jíž dokreslovaly mnohdy dost drsné potyčky mezi oběma kolejemi, odložen. 
Nakonec jsme ale vše dotáhli do vítězného konce, myslím si, že v tom bylo víc hrdosti než 
sportovního zapálení, ale nakonec bylo důležité, že právě tahle výhra nás nakopla a ukázala 
nám, že v poháru máme na víc než jen slušný výsledek. Skupinka lidí, kteří věřili v pohár 
tehdy ještě nebyla nijak moc početná, ale byla… 

Ovšem proti Mrzimoru se dostavilo to, co neschází v žádném konvenčním příběhu: zádrhel. 
Výkon proti „žluťáskům“ byl podprůměrný. Datum bylo asi uřknuté, protože početná 
skupina hráčů nemohla na zápas dorazit, zranění se na tu hrstku statečných lepila 
s neochvějnou vytrvalostí, ale nakonec bylo těsné vítězství uhájeno, když Kate Resea 
chytila „zlatou“ a poslala „sedm červených statečných“ do sprch.

Všichni si oddychli (kromě mého domácího skřítka, který musel ještě několik dní a nocí 
dávat do pořádku propocenou a i v jiných směrech stejně vyčerpanou kolení výzbroj jako 
byli sami hráči).  

Bylo jasné, že poslední zápas proti Havraspáru, vítězi předchozí sezóny, nesmíme podcenit. 
Navíc se muselo zamezit absencím. Nebelvír shromáždil všechny své síly, dokoupila se 
výbava (dokonce díky daru Anstona Leroye měl tým k dispozici i basu energetických 
lektvarů Leroy!) a nic se neponechalo náhodě. Atmosféra byla jak jinak než napjatá, 
tentokrát v celé koleji. Buclatá dáma díky nervozitě přišla o své dlouhé pěstěné nehty. 

Celý (tentokrát velmi početný) tým se mohl doslova přetrhnout. Střídaly se posty, přísně se 
hlídalo zdraví, všichni byli naprosto koncentrovaní… Když se zápas začal vyvíjet natolik 
jednoznačně, že Havraspárští nedokázali vstřelit ani branku, nervy byly ty tam a naši hráči 
si dovolovali více drzůstek a parádiček a jakmile Filius Orionis chytil zlatonku, kotel 
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v nachových barvách explodoval a v jemném mrholení se začalo slavit. Únava byla ale 
natolik zdrcující, že hlavní těžiště oslav se roztáhlo do několika následujících dní, kdy 
hradem zněly radostné pokřiky, dvě klíčová čísla 1810 x 0 (výsledné skóre) a jména 
nebelvírských hráčů. 

Hezky se vzpomíná s odstupem času, když už člověk není k smrti utahaný, zpocený, 
s mozoly na rukou od odrážečské pálky, s modřinami od potlouků, promočený deštěm a 
hladový (což většinou hráč po dlouhém a vyčerpávajícím zápase je). Teď je ale v plném 
proudu sezóna další, konto je čisté a je třeba zase vytáhnout do boje, přetrpět nějaké ty 
mozoly, bouřky a potlouky, protože teď už nikdo nepochybuje, že na pohár máme!

                                                                                                 Belatris Nithelas Malrin

Nebelvírský famfrpálový tým
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Nováček roku – Aváček de Hillson

Studenti, kteří se nyní nacházejí v druhém a vyšším ročníku, si možná vzpomenou, kdy 
branami naší školy prošla, tehdy jako úplný nováček, Aváček de Hillson. Kdo ví, zda-li už 
tehdy by někdo dokázal odhadnout, jakých významných ocenění se jí dostane. A ptáte se 
jakých? Nejen, že se stala absolutním Nováčkem roku, ale také byla zvolena do funkce 
prefektky, v níž ji všichni jistě přejeme plno zdaru a dobrých nervů 

Aváček de Hillson – Nováček roku

  A tady je již samotný rozhovor a v něm vše, co nám na sebe Avi prozradila: 

1. Co říkáš na to, že jsi se ze všech studentů stala právě ty Nováčkem roku? 
Snažila jsem se jak jen to šlo a šlo to docela snadno:). Jsem pyšná na to, že to tak dopadlo. 
A jsem ráda, že jsem svými body pomohla Nebelvíru k vítězství... 
 
2. Je těžké skloubit povinnosti na Hogwarts s mudlovským životem? 
Zpočátku to ani těžké nebylo... Zvládla jsem dohromady státnice i to, že jsem byla v desítce 
bodování. Byla jsem nadšená a fantazie jsem měla dost, takže to šlo celkem samo. Ale teď 
už to je mnohem těžší. Přijde mi, že nároky všech se velmi zpřísnili a musela jsem si 
odhlásit několik předmětů, protože to prostě nešlo zvládnout. Mudlovská škola mi dává 
dost zabrat a navíc mám teď na Hogu další povinnosti, takže to je někdy opravdu náročné...

 3. Kdybys mohla, změnila by jsi něco na tom, co jsi podnikla na Hogu v minulém roce? 
Myslím, že bych nic nezměnila. S minulým rokem jsem spokojená:) 
 
4. Jaké jsou tvé zájmy v mudlovském životě či na Hogu? 
Tak toto vše mám v infu, takže koho to zajímá, tak se to tam může dočíst:) 
 
5. Máš už vytipovaného z nynějších studentů někoho, kdo by se mohl stát Nováčkem roku? 
No myslím, že červený to nebude, ale nejnadějnější z červených je podle mě Ignacius 
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Horak a Tim Amidamaru, kdyby kluci ještě trochu zabrali, tak myslím, že by i nováčkem 
roku být mohli - Chce to jen trochu víc máknout ;). 
 
6. Co říkáš na to, že jsi se stala prefektkou Nebelvírské koleje? 
Je to pro mne pocta a mám z toho velikou radost, ale také starosti a zodpovědnost - No 
nemohu si teď dovolit hodně klesnout v bodování a musím jít příkladem, tak je to trochu 
náročné . 
 
7. Který předmět tě na hogu nejvíce baví? (mohou být i z minulého ročníku) 
Baví mě víc předmětů. Z minula třeba Domácí kouzlení a nyní mám ráda francouzštinu, 
češtinu, poezii a domácí škůdce. 

Jak jde vidět, rozhodně to nebylo šlápnutí vedle, když byly Aváčkovi umožněny veškeré 
funkce, které zastává bezpochyby bravurně. Dle mého skromného názoru je do dívka, která 
má plno cílů a slibnou budoucnost před sebou – a to nejen na hogu, ale i v reálném životě.

Kdyby bylo takových lidí v Nebelvírské koleji více, jistě bychom byli nepřekonatelná 
kolej. Ale samozřejmě lidé jsou různí a v Nebelvíru se i tak nachází spousta skvělých a 
báječných lidí, i když nemají například takové úspěch, jako právě Avi.

                                                                                                            Elleanor Ronaelle

Pár veršovánek pro Aváčka:

Aváček je Nebelvírka, 
lvíčka u nohou si hýčká. 
Škola jde jí hravě, 
má toho dost v hlavě. 
(autorka: Aki san Marino)

Náš nejlepší prváček 
je bezpochyby Aváček. 
Pilná, chytrá, soutěživá, 
Rychlá rota je z ní živá. 
(autorka: Betelgeuse Orionis)

Aváček je skvělá holka, 
Vždycky se vším pomůže, 
Nevím jak ona to dělá, 
Že mě v bodování přemůže. 
(autorka: Elleanor Ronaelle)

De Hillson Aváček 
bude roku nováček. 
Dělá pro to vše, co může, 
už z ní visí cáry kůže. 
(autor: Filius Orionis)

Aváček-má sestřička 
to je hodná holčička. 
Dlouhé vlasy, rozum též 
lepší děvče nenajdeš. 
(autorka: Lenůlie Čihůlková)

Naše lvice Aváček, 
není žádný "plaváček. 
není žádný prosťáček, 
bude roku nováček. 
(autor: Ladard Papulka)

Letošního roku nováček, 
to je de Hilson Aváček. 
Bodík k bodíku pilně střádá. 
Je fakt dobrá, hurá tradá! 
(autorka: Mintaka Orionis)

Dostala prsten, lva i brk, 
V hodinách radostně natahuje krk, 
Potichu si zlehka zpívá, 
Když se nad Bradavicemi stmívá. 
(autorka: Morrigan Tristesse)
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Nový nebelvírský duch

Na naší škole se ale dějí věci, nejprve povodeň, pak zemětřesení… Co dál? Dokonce umírají 
kouzelníci…
Povodeň není však to jediné, co naší školu postihlo 7.2. Zda sesuvy půdy byly způsobené 
velkým deštěm nebo prostě zemětřesení přišlo bez původní příčiny nevíme. Každopádně 
krátce po vytrvalém lijáku se ozvalo velice silné zahřmění a země se zatřásla. První obětí 
otřesů bylo schodiště, které spadlo. Při pádu jedena cihla uhodila do hlavy Eillen McFir, která 
se svalila jak podťatá. Eillen byla ošetřena a dnes je již zcela v pořádku.
Toto však nebyl konec, ale naopak začátek. Během dalšího otřesu se zřítila část nebelvírské 
věže a vzplály plameny. Kameny však zabránili přístupu do kolejní místností, což by nebyl 
takový problém, kdyby se však lidé mohli dostat pryč. Oheň se rychle rozšiřoval a z kolejní 
místnosti nebylo úniku.
Na druhé straně, konkrétně ve VS, zavládl zmatek. Nikdo nevěděl co se děje, ani co má dělat. 
Někdo jen seděl a koukal, ale se našli i tací, kteří duchapřítomně začali odklízet kameny, které 
bránili průchodu do nebelvírské věže. Sutin bylo však mnoho, aby se p. prof Tarí Tinuviel a p. 
prof. Carwin Malin Velien rychle dostali do kolejní místnosti. Oheň se rychle rozšiřoval a i ve 
VS začínalo být horko. Otřesy půdy záchranným akcím moc nepomáhaly. Během chvíle se 
vystřídalo zemětřesení o síle 9 dechu draka a následně 7 dechu draka. Po těchto otřesech spadl 
ve zmijozelské podzemí strop, který zničil zmijozelskou laboratoř.
Následovali další, již menší, otřesy kdy se sesula se severní chodba. Bylo to naposled, kdy se 
zem otřásla. Pak nastal hrozivý klid. Někteří se neustále snažili dostat do nebelvírské kolejní 
místnosti. Trvalo to několik hodin odklízení, kdy se konečně pan prof. Carwin protáhl do 
kolejní místnosti. Jeho návrat však nebyl vůbec šťastný, v náruči nesl červenou studentku 
Lolu Kaki, která nejevila známky života. Po chvíli nám bylo jasné, že Lole již není pomoci. 
Nejsrdečněji tuto událost prožíval její bratr Ladar Papulka, který propadl naprosté letargii.
Po chvíli se objevil ve VS i pan prof. Nekro, který prohlásil, že už ani on nemůže nic udělat. 
Velká síň na pár minut utichla, všichni prožívali tuto smutnou záležitost v tichosti, každý 
uvnitř. Lola byla mrtvá…
Ticho až prolomilo nejisté „Ehm…?“ Nad našimi hlavami. Byla to Lola, ale už ne, ta Lola, 
kterou jsme znali, byl to Lolin duch. Sama vypadala zmatená a tak odletěla kamsi do sutin, 
zřejmě srovnat se se svojí situací.

Yenyfer Earth (zdroj: Lví tlapou)

Nebelvírská „dušice“ Lola Kaki
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Rozhovor s Lolou Kaki:

1.Ve kterém roce jsi přišla do školy? 
Na hog jsem se zaregistrovala koncem června roku 2006, přičemž stránku hogwarts jsem 
objevila 4 dny před otevřením registrace. 

2.Přišla jsi do školy jako studentka, popř. fialová? Popř. do které koleje jsi chodila, na které  
předměty jsi chodila?  
Moudrý klobouk mě poslal do nebelvírské koleje, která je mým domovem i teď. V červeném 
studentském hábitu jsem navštěvovala Dragonistiku, Drakomagii, Tajemství cizích řečí a 
krátce také Numerologii.  
Stejně jako v prvním ročníku, tak i v druhém jsem měla předpoklady k úspěšnému zakončení, 
jenže to by nesmělo přijít zemětřesení a požár v nebelvírské kolejní místnosti.  
Ten den, 7.2.2007, jsem umřela. 

3.Proč jsi ztratila barvu? 
Je to už poměrně dlouho, ale pro nováčky alespoň zběžně popíšu, co se tehdy stalo. 
Ten večer jsem seděla jsem v nebelvírské společenské místnosti, najednou se hrad začal 
otřásat. Zemětřesení mělo místy sílu až 10 dračích dechů. V naší kolejní místnosti navíc 
vypukl požár, všechno okolo hořelo a já neměla kudy utéci. Pamatuji si neuvěřitelný žár, 
praskající dřevo a pak jen tupou bolest, když mi něco těžkého spadlo na hlavu. 
Když jsem se znovu probrala, vznášela jsem se nad Velkou síní.  
Stačil jen jeden pohled dolů, abych pochopila, co se stalo. 
Uprostřed přeplněné síně, kde se tísnil celý hrad, jsem uviděla svoje tělo. Přesněji řečeno, 
svoje mrtvé tělo... 

4.Pamatuješ ještě na minulého ducha Nebelvíru? Chceš být jako on? 
Hm, moc zajímavá otázka... 8) 
Abych pravdu řekla, pamatuju si na něho moc dobře. Minulým nebelvírským duchem byl 
Thomas Perchner, můj otec. 
Když jsem se stala duchem, poletovala jsem chodbami hradu a měla dostatek času na 
přemýšlení. Došla jsem také k závěru, že jsem měla umřít, a měl se ze mě stát duch. Mám 
to přece jen v genech, ne? ;) Jestli chci být jako on? Vezmu to menší oklikou. Každý člověk 
je jedinečný; má své klady a zápory a i kdyby jste se snažili sebevíc, dalšího stejného 
člověka na planetě Zemi nenajdete. 
Takže i kdybych chtěla být jako on, o čemž teď nebudu spekulovat, nemůžu být stejná. 
Prostě to nejde. 

5.Ve kterém roce jsi přišla do školy? Připadá ti, že v té době zde byli lepší studenti a  
profesoři, nebo jsi ráda, že vývoj jde dopředu? 
Jak už bylo řečeno, na školu jsem se přihlásila v červnu 06. 
Někdy mě trošku mrzí, že lidé, které mám ráda z hog zmizí. Na druhou stranu jich mnoho 
přichází - podle mého názoru až příliš moc. 
Nedá se říci, že "v tom a tom" roce přišli ti nejlepší studenti. Dobří studenti přicházejí, 
odcházejí a z některých se ti dobří teprve stanou. 
hogwartští profesoři jsou moc fajn; i když teď je moc soudit nemůžu, když se jako duch na 
předměty hlásit nemůžu. 
Samozřejmě, že jsem ráda, že jde hog dopředu. Za tu dobu, co tu jsem, se „dotunilo“ moc 
věcí a hodně se toho i usnadnilo.  
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Jen by se mohlo ještě něco udělat s přihlašováním na semináře... Na tolik studentů (, duchů 
a profesorů) je míst na seminářích málo a volná místa jsou vzácná. Zvlášť, když většina se 
jich otvírá každou druhou neděli v noci, či ráno. Místa okamžitě zaberou online lidé, popř. 
ti, co mají štěstí a ti ostatní prostě mají smůlu.

Bellatrix dela Lyndsey

Otevření Apatyky

Dne 6. dubna 2007 bylo na ošetřovně otevřeno nové oddělení - Apatyka. Pan ředitel v 
oznámení studentům důrazně vysvětloval, že lektvary slouží pouze k ošetření zranění z 
famfrpálu. Mezi ně patří: zlomená noha, otřes mozku, pohmožděné oko, pálivé odřeniny. 
Přesto mnoho studentů nedbalo jeho upozornění a chodilo pít lektvary do Apatyky. To 
samozřejmě mělo následky - ošetřovna se naplnila. Bylo třeba přidávat postele do mnoha 
dalších řad. Nemocných studentů přibývalo po desítkách každý den, proto se pan ředitel 
musel uchýlit k opatření. Vzhledem k opakovanému zneužívání Apatyky, byla 8. dubna 
uzavřena a s okamžitou platností bylo zakázáno ji svévolně navštěvovat a brát lektvary. Od 
této doby se je Apatyka otevírána kapitánem famfrpálového družstva při zápasech. I nadále 
slouží k léčení úrazů vzniklých při famfrpálu.

Aki san Marino

Lektvary uložené v Apatyce
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Nejvýznamnější studenti Nebelvíru

Filius Orionis

Filius Orionis se může pyšnit mnoha tituly. Je prvním primusem, který přivedl Nebelvír 
k zisku školního poháru, je to nejuniverzálnější famfrpálový hráč na škole, drží prvenství 
v počtu bodů nasbíraných za jeden školní rok (i celkově), získal cenu Godrika Nebelvíra, je 
zástupcem šéfredaktorky Denního Věštce, redaktorem Lví Tlapy a v neposlední řadě módní 
ikonou Nebelvíru. U Tří košťat jsem si s ním povídala hlavně o letošním školním roce. 

• Čeho si na své „hogwartské kariéře“ nejvíc vážíš? 

F. O.:  Nejvíce si vážím toho, že mohu nyní být označen za prvního primuse, který dovedl 
Nebelvír ke školnímu poháru.  

• Jsi znám též jako mužská módní ikona Nebelvíru. Co letos podle Tebe frčí? 

F. O.:  Myslím si, že letošním největším hitem byly podkolenky v kolejních barvách, které 
jsou součástí mého proslulého modelu „Sněhový poprašek".  

• Jaký je tvůj recept na první místo bodovacího žebříčku?  

F. O.:  Žádný recept není, stačí mít ke sběru bodů dostatečnou motivaci, odhodlání a 
v neposlední řadě i volný čas.  

• Jak dlouho podle Tvého názoru vydrží tvůj bodový rekord? 

F. O.:  Rekord podle mě vydrží tak dlouho, než ho někdo překoná. :) A nedivil bych se 
tomu, když by se tak stalo již letos.  

• Čím to podle Tebe bylo, že Nebelvír konečně získal školní pohár? 

F. O.:  Mnou. 

•  Jaký předmět Tě loni bavil nejvíc?  

F. O.:  Těžká otázka. Ale asi u mě loni vedl předmět Kouzelnická tvořivost; v psaní a 
malování úkolů jsem se opravdu vyžíval. Jsou opravdu zábavné.  

•  Jak probíhaly oslavy po zisku famfrpálového poháru? 

F. O.:  Oslavy byly U Tří košťat, podrobnosti raději nebudu zveřejňovat, jelikož si někteří 
možná vzpomínají, že jsem se zvláštní shodou náhod celé akce účastnil v pyžamu...  

•  Kde hledat největší slabiny Nebelvíru? 
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F. O.:  Podle mého názoru jsou naše rezervy v tom, že u nás „maká" pouze pár lidí a zbytek 
se jen veze. Uvítal bych, když bychom měli spíše onen proslulý „silný střed".

Děkuji za rozhovor. 

Mintaka Orionis

 

Náš „kus“ Filius

A na závěr ještě pár kolejních názorů ve verších na Filiuse: 

Orionis Filius,  
To je náš skvělý primus,  
Mistr brankář, odrážeč i chytač,  
Je to lev nás všech lvíčat.  
(autorka: Aváček de Hillson) 

  Pro Filia verš je malý,  
  nemůžu s ním nijak hnout,  
  je to mladík nebývalý, 
  jeho nelze přehlédnout.
  (autorka: Sigheag z Erinu)  

Filius, náš primus  
není humus, je to kus!  
Tajně hlídám jeho kroky  
- miluji ho už dva roky!  
(autorka: Betelgeuse Orionis) 

O Filovi jenom hezky,  
Módu tu má v malíčku,  
Neplácá tu třesky plesky,  
Směsi míchá v kotlíčku.  
(autorka: Elleanor Ronaelle) 

Pravá ruka nebelvíru,  
Vždy věří, že máme sílu,  
Že máme sílu prorazit,  
A zmijozel porazit  
(autorka: Kalira Sionská) 

Náš největší lev,  
to Filius Orionis je,  
Ve famfrpálu vyniká,  
V bodování všem uniká  
(autorka: Kate Resea) 
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Náš kolejní primus Fil  
bodíky se pochlubil,  
za kolej se rve jak lev  
kdo by to byl do něj řek.  
(autorka: Lenůlie Čihůlková) 

  Představím vám právě tady  
  představeného naší řady  
  Nebelvírské koleje,  
  jež Fil primusem je.  
  (autorka: Lucy McBrave) 

Filius dle mého soudu,  
člověk na svém místě,  
vede nás když pro pohár jdem,  
s náskokem a jistě.  
(autor: Ladard Papulka) 

Syn Oriona, bratr můj,  
chce být nejlepší stůj co stůj.  
A celkem se mu to zatím daří,  
a zelení se závistí jen škvaří…  
(autorka: Mintaka Orionis) 

Filius je bystrá hlava,  
zlaté péčko nosí,  
vede bodovací žebřík,  
soupeře tím kosí.  
(autorka: Lada Wonder Papulková) 

Vítězství nám zaručí,  
Hadi jen si zasyčí,  
Shání body kde se dá,  
Nikdo s ním si nezadá.  
(autorka: Morrigan Tristesse)

Mintaka Orionis

Ahojky Mintí, tak mám za úkol zjistit něco pěkného o Tobě:)

1.Kde jsi vyrůstala? A jaká je Tvoje rodina? A samozřejmě důležitá otázka: Kdy a jak se  
projevily poprvé Tvoje kouzelnické schopnosti?
Naše rodina je poněkud zvláštní a leckoho možná překvapí naše vskutku netradiční pojetí 
rodiny a výchovy. Všichni sourozenci Orionisovi (a je nás vskutku hodně) máme společnou 
pouze matku, otcové jsou odlišní. Vychovávána jsem tak byla svými staršími sourozenci, 
neboť matka se zabývala svým vědeckým projektem. Vliv různých kouzelnických otců na 
potomstvo a neměla příliš času na moji výchovu. Jelikož pocházím z kouzelnické rodiny, 
považovala jsem své zvláštní schopnosti za zcela normální.

2.Proč ses rozhodla pro školu čar a kouzel v Bradavicích?
Volba to byla jednoduchá studovali zde mí rodiče a většina mých sourozenců.

3.Jaké byly Tvé reakce, když Ti přišel dopis o přijetí?
Asi jsem radost měla, ale příliš si to nepamatuji, neboť jsem v té době měla závažnou 
kouzelnickou chorobu a ležela jsem u Munga...

4.Chtěla jsi do Nebelvíru?
Jednoznačně. Ale nezlobila bych se ani za Havraspár.

5.Hned jak jsi přišla do Nebelvíru, stala ses nováčkem roku. Dalo to hodně práce?
Ani ne, v té době mi tady tak silná konkurence nepřišla. A vším jsem byla vysloveně 
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nadšená, takže to byla hračka a šlo to samo.

6.Pro kolej děláš vše. Momentálně jsi první v žebříčku bodování. Jak to vše zvládáš?
Zvládám to docela dobře, protože mě to baví a protože v porovnání s tím, co po mně chtějí 
mudlové je to jednoduché a odpočinkové. Když něco dělám, dělám to naplno. S jedním 
předmětem bych na Hog opravdu nevydržela...

7.Kolikátý rok vlastně už jsi ve škole?
Jsem ve třeťáku. To to letí...

8.Pokolikáté jsi prefektkou?
Je, tak to nějak nepočítám, netuším. Ani nevím odkdy jí jsem. Na tohle jsem hrozná.

9.Změnilo Tě nějak to, že jsi momentálně jednou z nejvýznamnějších osobností koleje?
Asi ano, snažím se jít příkladem. A než něco řeknu, tak počítám do deseti.

10.Tvůj bratr je primus, snažíš se mu vyrovnat, nebo ho dokonce překonat? Jaké plány k  
tomu máš? Co strategie?
Ne, přeju mu ten pocit, že aspoň v něčem je lepší než já. :-)

11.Jsi úspěšná nejen v bodování, učení a pomoci pro kolej, ale také jsi výborná ve  
famfrpálu. Na jakém postu Ti to jde nejlépe?
Mám 100% na odrážeči a střelci. Takže asi tam budu nejplatnější.

12.Co považuješ za Tvůj největší přínos pro kolej?
To, že jsem navrhla, aby si Lenůlie vzala na starosti Lví tlapu. To považuji za opravdu 
zásadní.

Moc děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů a nápadů. Měj se moc pěkně.

Aváček de Hillson

Mintaka umí být elegantní lvicí i pilnou studentkou
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Rýmovačky na Mintaku:

Orionis Mintaka, 
Naše skvělá prefektka, 
Střelkyně je to mistrovská, 
Lvice hrdá, bojovná a obrovská! 
(autorka: Aváček de Hillson)

Mintaka vždy ví co říct, 
na vše si názor udělá, 
prefektka skvělá, co víc říct, 
dívčina milá, veselá. 
(autorka: Sighead z Erinu)

Prefektka je to fakt skvělá 
je vnímavá a k tomu smělá: 
svým slovem Nebelvír spojí, 
bratrovi po boku stojí. 
(autorka: Betelgeuse Orionis)

Naše školní prefektka, 
To je sama ctnost, 
Jmenuje se Mintaka, 
Dělá nám jen radost. 
(autorka: Elleanor Ronaelle)

Mintaka je hvězda též, 
to je pravda, žádná lež. 
Je to moje sestra rodná 
stříbrného postu hodná. 
(autor: Filius Orionis)

Čoko čoki čokoláda, 
Tu má naše Mintí ráda 
Za ruku se s Bete vezme, 
A řekne jí: sladké jezme 
(autorka: Kalira Sionská)

Mintaka Orionis lvice, 
byla nováčkem roku, 
však se stále lepší, 
jednou bude nejlepší 
(autorka: Kate Resea)

Mintaka – Filova sestra, 
prefektka o jaké se nezdá. 
Orionisův rod zdá se, 
jen tak lehce nevzdává se. 
(autorka: Lenůlie Čihůlková)

Šikovná dívka z Orionis rodu 
jež z každé soutěže odnese hodně bodů. 
Nebelvír na ni hrdý je 
na prefektku, která vždy ve všem boduje. 
(autorka: Lucy McBrave)

Prefekta, jak kvítek z růže 
moc hrdí jsme na ni, 
kvůli blahu koleje 
se postaví i sani. 
(autor: Ladard Papulka)

Belatris Nithelas Malrinová

Je mnoho lidí, kteří dávají koleji její osobitý charakter. Ale málokdo to dělá tak energicky a 
zároveň s velkým šarmem jako famfrpálová kapitánka Belatris Nithelas Malrinová. Pod 
jejím vedením Nebelvír doposud neprohrál a navíc získal podruhé ve své historii 
famfrpálový pohár. O to příjemněji se nám U Tří košťat na loňskou sezonu vzpomínalo. 

• Napadlo tě někdy, že se staneš famfrpálovou kapitánkou? S jakými cíli jsi vlastně  
nastupovala do prvního ročníku?
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B. N. M.: Famfrpál jsem milovala od začátku, byla jsem u všech zápasů, kdy jsem mohla, 
ale nejsem žádný kariérista, hlavní pro mě bylo hrát, takže na post kapitána jsem moc 
nemyslela. A moje počáteční ambice? Nebýt během pár týdnů na dlažbě a dělat něco pro 
kolej (něco podnětného, samozřejmě).  

• Máš nějaké famfrpálové vzory? Jakým týmům fandíš? 
 
B. N. M.: Nemám oblíbené týmy, ale hráče. Hlavně jsem zatížená na odrážeče (to je totiž 
post mého srdce). Hlavně obdivuji kousky Ricka Petersena z Carfaxských kojotů, myslím, 
že dokonce dostal Zlatou pálku za minulou sezónu. Už druhou v řadě, jako jediný hráč v 
historii. 

• Už od Jamese Dennyho Freedoma (bývalého famfrpálového kapitána Nebelvíru) jsi  
dostala dobře rozjetý tým. Jaká byla tvoje vylepšení? Co konkrétně jsi v týmu změnila ty?  
Sestava zůstávala, pokud se nemýlím, dost podobná. 
 
B. N. M.: Nic zásadního jsem neměnila, v podstatě to nebylo třeba. Tým se formoval 
víceméně samovolně a výsledky byly dobré. Jen se občas vyskytlo nějaké to nedorozumění 
kolem střídání na postech, tak tohle jsme podle mého názoru dost vypilovali. 

• V čem si myslíš, že je síla nebelvírského týmu? 
 
B. N. M.: V nasazení, nadšení pro hru, v týmové práci (poslední zápasy prokázaly, že 
spolupráci, která je nutná při dobrém střídání, už máme zažitou), v dravosti a v  touze po 
vítězství. To jsou podle mě hlavní rysy nebelvírských hráčů. 
 
• V čem naopak vidíš (případné) slabiny? 
 
B. N. M.: Slabiny mohou přijít s novými hráči, kteří se mohou vrhnout na posty 
bezmyšlenkovitě, čímž by se později při zápasech mohla narušit rovnováha mezi počty 
hráčů na jednotlivých postech. Tahle rovnováha nám v minulé sezóně dost pomohla. Jinak 
pochopitelně případné absence hráčů na trénincích a zápasech udělají své, ale doufám, že 
nadšení vydrží a procenta porostou.  

• Koho považuješ za největšího famfrpálového soupeře a proč? 
 
B. N. M.: Za největšího soupeře považuji nedostatek času. Tréninky i samotné zápasy 
vyžadují nějaký ten čas, a pokud nastane situace, kdy polovina týmu nemůže na zápas, pak 
je to hodně smutné... A ještě samozřejmě zranění - jako u všech sportů. 
 
• Jaký zápas byl nejtěžší a proč? 
 
B. N. M.: Určitě ten poslední proti Zmijozelu, kolem kterého bylo hodně emocí, 
nepříjemných výměn názorů nebo útoků (z obou stran), proto nebylo vůbec lehké toto 
zvládnout - klidnit sebe i hráče.  
 
• Ovlivnilo nějak průběh zápasu N-Z jeho přerušení? 
 
B. N. M.: Myslím si, že jen co se psychiky týká. Bylo to mnohem nervóznější, přestože 
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zápasy proti Zmijozelu mají vždy trochu jinou atmosféru, než zápasy jiné, ale bylo to 
hlavně o psychice. Nelíbí se mi, když se zápas vynáší ze hřiště a ty střety po něm mi lezly 
hodně na nervy. Takový je sport, počasí se nedá poručit (na to přišli i soudruzi v sovětském 
svazu).  
 
• Jak se stavíš k používání bomb hnojůvek? 
 
B. N. M.: Jednou je to povoleno školním řádem, tak se smějí používat. Nesportovní 
chování není v pravidlech definováno, nemáme žádného sudího, který by o něčem takovém 
měl rozhodovat, proto tohle vidím jako hodně nedořešené. Chtělo by to alespoň nějaké 
omezení jejich použití za jeden zápas, stanovit nějaký limit nebo něco na ten způsob. 
 
 
• Jak vydatně se vlastně slavil famfrpálový titul? 
 
B. N. M.:  Menší jádro našeho týmu, s nímž jsem slavila já, titul oslavilo se vší parádou, 
ostatní snad nezůstali pozadu. Takováhle vítězství však stejně dochází až postupem času, 
takže bezprostředně po posledním zápase radost hodně limitovala únava. 

• Co nového plánuješ pro letošní famfrpálovou sezonu? Čekají tým nějaké změny? 
 
B. N. M.:  Zůstala bych u osvědčených základů - jen zopakuji na trénincích a před zápasy 
pár rad nebo zásad, nic víc tým nepotřebuje. Jsme v dobré formě, jen mě moc mrzí ztráta 
Ladarda Papulky, toho času pana profesora. Letos ale (jako každý rok) přibude zas nová 
nebelvírská krev, tak myslím, že bude z koho vybírat. 

• Jaké jsou tvé osobní plány pro tento školní rok? 
 
B. N. M.:  Zastávat funkci kapitánky na plný úvazek a ku prospěchu týmu, no a 
samozřejmě co nejlepší bodový přínos pro Nebelvír. V podstatě jsou to tytéž cíle jako v 
prváku, jen to kapitánství je (příjemný) bonus.  
 
• Obhájí Nebelvír podle tebe famfrpálový pohár? 
 
B. N. M.:  Má na to, proto věřím, že obhájí. Ale jak už jsem řekla, sport, stejně jako život, 
není vždycky fér a všechno se ovlivnit nedá... 

Mintaka Orionis
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Sličná kapitánka Belatris a její dvě odlišná image

Básničky o naší kapitánce:

Bel je naše kapitánka, 
ve famfrcu takt udává. 
Kamarádí s taktikou, 
Lvíčata pro pohár jdou. 
(autorka: Aki san Marino)

Belatris Nithelas Malrinová, 
Naše nová kapitánka, 
Famfrpál je pro ní vše, 
S ní ten pohár dostaneme! 
(autorka: Aváček de Hillson)

Nebeltýmu hlavní guru, 
motivace dává fůru. 
Akce se jí povedla, 
k poháru nás dovedla! 
(autorka: Betelgeuse Orionis)

Naše skvělá kapitánka, 
Vždy nás vede k úspěchu, 
Bel je přece skvělá holka, 
Vždy jí vděčná zůstanu. 
(autorka: Elleanor Ronaelle)

Belatris mužstvu vévodí, 
spolu s ním na hřišti závodí. 
Kapitánka, jak se sluší, 
má famfrpál v těle, v duši. 
(autor: Filius Orionis)

Belatriska tančí lehce, 
Jenom zradu nese těžce. 
Dokáže si dupnout, 
A vzteky i puknout 
(autorka: Kalira Sionská)

Belatris Nithelas Malrinová, 
je na nás všechny moc hodná, 
je to naše kapitánka, 
díky ní, nám patří zlatonka. 
(autorka: Kate Resea)

Belatris Nithelas Malrinová, 
vždy upravená, jako nová. 
Básničku vám složí z fleku, 
Potom zas hup do obleku. 
(autorka: Lenůlie Čihůlková)

Bela odráží potlouk o sto šest, 
Nebelvír tím dělá velkou čest. 
Občas i camrál slavně chytí, 
a úsměv na tváři se jí pak třpytí. 
(autorka: Mintaka Orionis)

V ruce fénixův brk, 
Koštěte na hrad mrk, 
Papíru svěří básně, 
Pročtěte si je, krásně. 
(autorka: Morrigan Tristesse)
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 Kate Resea

Naše nejlepší famfrpálová chytačka studuje nyní v šestém ročníku a v současné době se 
pilně připravuje na složení zkoušek NKÚ.
Kaťuše, jak jí kamarádsky říkám, je pro mě nepostradatelnou členkou koleje, která poprvé 
zaťukala na naše brány dne 24.8.2005.
Moudrý klobouk ji moudře zařadil mezi naše lvíčky, neboť ( a snad mi Katík promine, ona 
je takový holčičí Harry Potter)
Kate je člověkem,který má rudé srdíčko a je někdy trochu klackovitá, ale  neznám lepší 
kamarádku a člověka s tak dobrým a obětavým srdíčkem, jako má Kate. 
Minulý rok, kdy naše kolej získala oba dva poháry naráz se v obou dvou případech do 
poslední vteřiny "bila" o každičký bod a každičký milimetr prostoru vzduchu, aby mohla 
pro kolej chytit zlatonku.
Právem jí náleží cena Godrica Nebelvíra, kterou byla vyznamenána při oslavě zisku 
školního poháru na závěrečné školní slavnosti. 
Rád bych zde také připomenul, že Kate společně s Albertem Williamsem udržuje 
Nebelvírskou obrazárnu, píše do kolejního časopisu Lví Tlapou a živě se zajímá o 
kouzelnickou módu.
Jsem velmi rád, že ji mohu považovat za svou kamarádku a doufám, že se jednou stane 
prefektkou či famfrpálovou kapitánkou. 
Mnoho koleji dala, a já jsem na ni hrdý.

Ladard Papulka

 

Lvice Kate Resea
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Rýmujeme pro Kate:

V bodování celoškolním, 
drží se stále ve špici, 
se zlatonkou při famfrcu, 
nemazlí se, hned chytí. 
(autorka: Aki san Marino)

Kate Resea, 
To je lvice největší, 
Draci a famfrpál, 
To ji nejvíce potěší. 
(autorka: Aváček de Hillson)

Kate Resea se vážně snaží, 
po síni slávy tuze baží. 
Ve famfrpálu není nad ní, 
zlatonku má levou zadní. 
(autorka: Betelgeuse Orionis)

Vždy, když se chytač řekne 
každý si na Kate vzpomene. 
Na tu milovnici draků 
co na koštěti létá až do mraků. 
(autorka: Lucy McBrave)

Pro Kate já mám v srdci slabost 
je to milá holčina, 
někdy ale v Velké síni 
s nepokoji začíná. 
(autor: Ladard Papulka)

Kate Resea chytačka je smělá, 
za zlatonou letí, je skvělá! 
Též v bodování míří vysoko, 
nedělá pro Nebel jen „naoko“. 
(autorka: Mintaka Orionis)

Elleanor Ronaelle

Musím uznat, že v lednu byl Moudrý klobouk k naší koleji velice milostivý. První ročník se 
nám jen hemžil talentovanými studenty - a jedním takovým skvělým prvákem byla i Elleanor! 
Nejenže celý rok Nebelvíru přispívala pravidelnou dávkou bodů a na konci roku byla na 
bradavického nováčka v bodování opravdu vysoko (21. místo v celoškolním bodování, tj. 11. 
místo v kolejním žebříčku) - navíc ovšem byla i nepostradatelným členem nebelvírského 
famfrpálového týmu na postu střelce a jako bonus k tomu všemu nám potom s sebou do 
koleje přinesla soustu přátelskosti, pohody a vřelosti. 

Přináším zde proto rozhovor s touto talentovanou, inteligentní a krásnou Nebelvířankou – 
vlastně, posuďte si její kvality sami:

Ahoj Ell! Takže abych nechodila kolem horké kaše, radši se hned zeptám - co tě k nám 
na Hog vlastně přivedlo? Vděčíme za tvou přítomnost nějakým tvým známým nebo 
pouhé štěstěně?
Dostala jsem se sem prakticky náhodou. Projížděla jsem si tak net, koukala se na nové trailery 
k filmu HP a Fénixův řád a když jsem si tak projížděla odkazy, které se mi při hledání 
objevily, byly tam i stránky Hogwarts. Zhruba jsem pochopila, o co tam jde a ani jsem 
nemusela dlouho čekat a za dva týdny jsem psala esej pro přijetí :) 

Koho máš (nebo jsi alespoň loni měla) v koleji nejradši, kdo tě vždy potěšil (či stále těší), 
byl tvá opora? Klidně uveď i víc lidí, to je fuk =D
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Jak se znám, tak kdybych začala všechny jmenovat, tak bych tutově na někoho zapomněla :D 
A to bych byla nerada :) Mám na Hogu samozřejmě oblíbené lidi, s kterými komunikuji i na 
krbu, ale spousta lidí mi tam přirostla k srdci :) Na Hogu jsou lidé jiných povah a názorů, ale 
přesto se dokáží stmelit a dosahovat skvělých výsledků :) 

Jaký předmět tě loni nejvíc bavil a proč?
Každý předmět, který jsem navštěvovala, mě bavil - jinak bych se na něj nehlásila, že :D Ale 
mezi nejoblíbenější patřily přednášky od madam Rawenclav - je pravda, že její nároky jsou 
možná kapánek náročnější, ale tím víc mě hecovaly k lepším výkonům :) takže mě nejvíce 
bavilo Studium mudlů a LS- poezie :) 

Co si myslíš o famfrpálu, který post tě nejvíc baví?
Famfrpál je úžasná hra, při které se dokáže člověk pobavit, odreagovat a ještě má dobrý pocit, 
že pomohl koleji - jak samotným hraním, tak podporou třeba jako divák :) Mě osobně 
famfrpál bavil - baví ... tím je důkazem i to, že vlastně už v prvním ročníku jsem měla stovku 
na střelci a asi 20 % na brankáři - pokud si dobře pamatuji :) A nedá se říct, který post je 
nejlepší, každý má své kouzlo. 

Co máš na Nebelvíru nejradši, chtěla jsi k nám? A co se ti u nás vlastně nejvíc líbí?
Když jsem si měla při registraci vybrat, která kolej je mi nejbližší, dala jsem myslím Nebelvír. 
Možná to z části bylo ovlivněno knihami, kdy jsem chtěla patřit do ctnostné koleje :) Když se 
na koleje podívám s nadhledem, tak každá má nějaké své plusy i mínusy - a lidi jsou taky 
všude skvělý, ať už jsou v té nebo té koleji :) Ale Nebelvír mám samozřejmě ráda hlavně 
kvůli lidem, kteří do něj chodí a snaží se pro svou kolej dělat maximum :) 

Co tě loni nejvíc potěšilo (či kdo a čím)?
Mě těšili všichni okolo - nebýt těch lidí na Hogu, ani bych tam nechodila :) Nejvíc mě ale asi 
potěšilo, že jsem našla na Hogu i rodinku – posílám velkou pusu :D
A co tě naopak nejvíc rozzlobilo (nebo kdo)?
Asi jsem natolik velký optimista, že už si nepamatuju, co mě nejvíc rozzlobilo :D 
Pochopitelně mi nervy naskakovaly při ztrátě gumové kachničky - ale kdo by na tyto chvíle 
vzpomínal šťastně, že? :) 

 
Nebelvírská „pokladnička“
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Pár vešíku pro Elleanor:

Ell, lvíče náruživé 
sbírá čile body. 
Studuje a patentuje 
čtení je její hobby. 
(autorka: Aki san Marino)

Elleanor Ronaelle, 
Miluje nejvíc přátele, 
V Nebelvíru střelec je, 
S ní se famfrpál vyhraje. 
(autorka: Aváček de Hillson)

Elleanor, střelkyně skvělá, 
červená je skoro celá. 
Statečná rajčata vpřed zdatně vede, 
k vítězstvím v soutěži je jistě vede. 
(autorka: Betelgeuse Orionis)

Z naší prvačky Ell 
příklad by si vzít měl 
každý, kdo chce famfrc hrát, 
či snad body získávat! 
(autor: Filius Orionis)

Vášní jí jsou motorky, 
Nemá ráda panenky. 
Foťák jí je přítelem, 
Vyráží s ním často ven 
(autorka: Kalira Sionská)

Elleanor Ronaelle je skvělá střelkyně, 
je to naše malá bohyně. 
Je úspěšná ve famfrpálu, 
brankáři bacha, dá vám pár gólů. 
(autorka: Kate Resea)

Elleanor Roanalle, 
vždy a všude veselá je. 
Je to děvče slušných mravů 
nikdy není vidět vzadu. 
(autorka: Lenůlie Čihůlková)

Ell je naše fotografka, 
také milá kamarádka 
Vždy na ni spolehnutí je 
na dívku, co hudbu miluje. 
(autorka: Lucy McBrave)

Sama sebe přirovnává 
k mourovaté čičince, 
v brzké době plánuje si, 
roznach svého sovince. 
(autor: Ladard Papulka)

Famfrpálový střelec výjimečný 
a talent Nebelvír jedinečný. 
El naše z prváku, 
nadechuje se k trháku! 
(autorka: Mintaka Orionis)

Ellík to je srdce, 
všemi moc milovaná. 
Kouzlo a půvab v ní převládá, 
naše srdíčko neopustíme. 
(autor: Joe Bart)

Batolí se Síni, 
Fialoví neví, co tím míní, 
Batolí se sem a tam, 
Pozor, zašišlá a pak ham. 
(autorka: Morrigan Tristesse)

Ladard Papulka

Jsou lidé, kteří kolejí prošli naší kolejí aniž by zanechali výraznější stopu. Mluvím zejména o 
svých krásných, štíhlých spolužačkách. 
Jsou naproti tomu i lidé, jako je Ladard Papulka, který nejenom díky své statné postavě 
zabořil výrazněji svou stopu do slavného "prachu" naší kolej obklopujícího.
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Ladard Papulka a jeho studetská a profesorská visage

Dovolte abych Vám představila našeho bývalého spolužáka, pokladníka, prefekta, nynějšího 
pana profesora a hlavně našeho Lvíčka pana Ladarda Papulku.
S panem profesorem jsme zavzpomínali na jeho studentská léta. 

Ladardík byl k Nebelvíru
od klobouku zařazen
ihned přidal k ruce dílu,
Godrikem jsa zasažen.

Zažil s námi zlé i dobré,
pokladnicky vládl nám,
koleji svým úsilím
napomáhal k výšinám.

Byl i naším prefektem,
odznáčku si hleděl,
kde se co kdy u nás šustlo,
o tom dobře věděl.

I když horoskopem beran
v famfrpálu střelcem byl
mnoho cizích brankářů
camrálem svým zahambil.

I když už tu není s námi
v naší krásné koleji
snad se brzy vrátí zpátky
chováme to v naději.
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Opěvujeme našeho Ladarda:

Jako žába na praveni, 
pro Nebelvír srpce hájí. 
A když dojde na výdaje, 
obhájí je vždycky hravě. 
(autorka: Aki san Marino)

Ladard Papulka, 
To je naše prdelka, 
Střelec je to excelentní, 
Každou slečnu hned oslní. 
(autorka: Aváček de Hillson)

Ladarda slova poslouchají, 
jak pískne, tak se poskládají, 
dělá tím koleji čest, 
poeta bez levných gest. 
(autorka: Sighead z Erinu)

Správce naší pokladny 
je velice proradný. 
Kšeftovat chce se vším možným, 
problém má s prostorem složným. 
(autorka: Betelgeuse Orionis)

Ladard je náš kamarád, 
Vždy se s námi bude smát, 
Pokladníka dělá hravě, 
Vždy s ním konto pěkně spěje. 
(autorka: Elleanor Ronaelle)

S penězi si rozumí, 
malovat prý neumí. 
Radši básně skládá, 
kolej má ho ráda. 
(autor: Filius Orionis)

Galeony počítá, 
Každýmu to spočítá. 
Než zavoláš maminku, 
Na zádech máš hokejku. 
(autorka: Kalira Sionská)

Náš nejlepší pokladník i lvíček, 
nemá na srdci ani jeden černý flíček. 
Je to Ladard Papulka, 
máme ho rádi všichni zhluboka. 
(autorka: Kate Resea)

Ladard to je pane švihák, 
na vše, co má sukni číhá. 
Pokladnu nám udržuje, 
srpečky tam přihazuje. 
(autorka: Lenůlie Čihůlková)

Tento aktivní hokejista 
je vynikající poetista. 
Dejte téma a minut pět 
a máte báseň krásnou hned. 
(autorka: Lucy McBrave)

Papulka, básník to zdatný, 
Nebelvíru je bodově platný. 
Navíc partu tmelí rád, 
je to zkrátka kamarád. 
(autorka: Mintaka Orionis)

Vrchní básník koleje naší, 
jenž galantnost v sobě nosí. 
S úsměvem na tváří chodí 
a svojí přítomností nás těší. 
(autorka: Eillen McFir)

Ladík hodný a ochotný jest, 
prefektem možná bude jest. 
Papulka a Papulková, 
mocnější je však Papulka. 
(autor: Joe Bart)

Poklad nám střádá, 
Jak drak nad ním křídla skládá, 
Baví se rád v síni 
A nemocným dá bílí. 
(autorka: Morrigan Tristesse)
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Největší a nejznámější trestanec

Nebelvírští průšviháři

                                                  Průšvihářů v Nebelvíru bylo loni dost a dost,

Madam Tarí ku starosti – nebo spíše pro radost?

První místo – slečna Lisa, školních trestů královna.

(Z jejích prací vzniknout mohla samostatná knihovna!)

Studentka to byla pilná, s tím problémy neměla,

její pusa však vždy řekla to, co říci neměla...

Druhé místo – chrabrý Peter, primus jeden bývalý,

přes měsíc nám ve sklepení třídil krysí výkaly!

Na Joea Barta vzpomínáme s nevěřícím úžasem

prý dvojníka si v sklepě stvořil v tichosti již před časem!

(Madam Tarí provedla s ním proces celkem kratičký,

milý Joe si nezavázal ani u bot tkaničky...)

V koleji to prostě žilo, však to sami vidíte,

doufám, že teď s Madam Tarí náležitě cítíte!

Betelgeuse Orionis

               

Naši trestanci..
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Z prací nebelvírských studentů

Školní hymna

Už září se blíží, já těším se velice,
až usednu s přáteli za školní lavice.

Kotlíky budou zas bublati lektvarem,
každá kolej bude žít školním pohárem.

Až Halloween nastane, budem se bavit.
Smrt našich duchů zas budeme slavit. 

Úctu jim vzdáme a budem jim přát,
posmrtný život jež musí brát.

R: Já přátele vidím, už s nimi se bavím.
Na nich své štěstí a úspěchy stavím.

S nimi jsem výjimečný, mají mě rádi.
Bez nich jsem nic, jsou mí kamarádi. 

A Vánoce přišli a každý se těší
na dárky od přátel, co srdce potěší.
Na rodinu svoji, jež navštíví zas.
A budou spolu po kraťoučký čas.

Po svátcích zas do školy, učit se dál.
Těsit se na jaro a školní famfrpál. 
Tréninky začnou a bude se randit,

při zápasech s láskou svou vesele fandit.

R: Já přátele vidím, už s nimi se bavím.
Na nich své štěstí a úspěchy stavím.

S nimi jsem výjimečný, mají mě rádi.
Bez nich jsem nic, jsou mí kamarádi. 

Sezóna skončí a nastane čas,
kdy budem se učit na zkoušky zas.

Nám však nevadí, my zvládnem to hravě.
Vždyť nejsme tu náhodou, ale po právě.

Až bude po zkouškách a nastane loučení,
budu si přát už prázdnin skončení. 

Nač je mi volno, když budu zas sám.
Jediné štěstí, že přátele mám.

R: Já přátele vidím, už s nimi se bavím.
Na nich své štěstí a úspěchy stavím.

S nimi jsem výjimečný, mají mě rádi.
Bez nich jsem nic, jsou mí kamarádi. 

Až léto pokročí, nebudu tesknit,
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snad jen nad úkoly tiše běsnit.
Vzpomenu na přátele, co na mě se těší

a radost z učení bude hned větší.

R: Já přátele vidím, už s nimi se bavím.
Na nich své štěstí a úspěchy stavím. 
S nimi jsem výjimečný, mají mě rádi.
Bez nich jsem nic, jsou mí kamarádi.

Eillen McFir

Deník lesního zemědělce

Veldrinův deník... (Upozorňuji, že text neprošel jazykovou ani pravopisnou korekturou.) 
 
nějakí den asi 22. 4.  
Š k o da, še neumým moc psaat. Dneska s e tooho dost událo. Po tr kal mně ježek. Ne, jee 
žek to nebyl, bil to nosorožec. Nějak se m u nelí bylo, kdy ž jsem mu neda l dva dni najíst. 
To nechápu (ac h jo, to ch je takoví těžkí pýsmenko, jak ho jen správ ně napsat... že já se 
výc ve škole neučyl...). Nic, jdu spát. 
 
někdy  
Mylí deníčku, proč jen jsem dostal mravenčí mor? Co s tím? Co kdiž ně kdo pozná, že jsem 
nemocný? A třeba příjdu o práci? Ne, blbost, musým to nějak zamaskovat. Asi si na to dám 
nějaký ten lesnický mej kap z dubové kúry. syce My troch u zčerná oblyčej, ale asponj mně 
nikto nepozná ve tmně. Budu nevyditelnej, to jsem si vždycky moc přál. Poučení před 
spaním: Nikdy se nelýbej s mravencema. Y když se tji libý. Múže bejt nemocný... 
 
15:30 hodin 
Do lesa má být výprava. Co mám dělat? Co kdiž sy njekto, ňákej rejpal všymne, že jsem 
nemocnej? Asy se někam schovám, nebo jí udělám v noci, abi mnje nikdo nevyděl. Všem 
nařídím shasnout lucerny. Přeci se já takoví sekáč nenechám vydět s mravenčím morem. To 
bich skončiyl, to bis y vo mně začaly myslet njeco špatného. To psaní, ale unavuje. Jdu 
spáát. Hezki se vispi notýsku, múj mylovanej, moje vrbo lesní... 
 
jak se ten den jen jmenuje...  
jo, sobota 
Tak dneska se nic nedjelo, bo si to nepamatuju. 
 
den po sobotě, mislím uterí 
Byla výprava, přišlo moc lidí. Nikdo sy ničeho nevšíml. Zfouknul jsem jym světla v lucern, 
pořád mně moc obdivujou. Někdo řekl, už nevím, který ctitel, že to snad není možní, ten 
Veldryn. Libý se mi, že jsem pro ně nedosažitelní vzor, njeco jako búh. ale vydí, že se 
človjek může vypracovat, kdiž tvrdje maká... Ale teda njeco je jako talent, to jako zas jo. 
Ne kazdej múše bejt tak dobrej jako já. Ale jako rád jím poradým, když za mnou přijdou 
a řeknu, hele, to musíte makat jako matky (nebo se říká jako šrouby?já na ti cyzý řeči moc 
nejsem). Nějak mně tenhle projev vyčerpal, dobrou noc. 
 
asi rok 2006 nebo 2007 
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mor mizí, ale mám pakostnici. Nebo, že by to bila pazubnice? Sem bil celej den v lese ssám 
to je pak človjeku smutno. Taak jsem si povýdal se zvířátky. Říkal jsem jiim nějakou 
poháádku, ale byla tak Smutná, že jsem se rozbrečel a konec jym nedokázal říct. Ale jsem 
tvrdej lesník a všichni to vý.  
 
njekdy, později 
Zapomněl jsem, co jsem chtěl napsat.  
 
Už vým. další moudro! Slyšel jsem to od njekoho někdy, ale je to fakt dobrý. Hluboká 
mišlenka, ti já mám rád, umým je ocenit. vždycky se nad tím zamyslým a pak řeknu, jo, tak 
to bila teda mišlenka a pak řeknu nějakou svojy, ještě hlubší. a nykdo to nechápe, jak je 
hluboká. ta je tak hluboká, že y kdibich dva dny kopal, tak ji nevykopu, bude tam, takhle 
hluboko... 
 
pondělí po středě a pátku 
Dneska jsem musel do ka nceláře. Viřyzoval jsem další vstupenky pro studentjíki ze školi. 
Nevým, proč sem furt chodí, když se pak bojej, ale já jím vihovým. Pustjím je sem, jen se 
musej nechat vovočkovat proti moru, tomu mravenčímu. Já jím řýkám, ne abijste se lýbaly 
s mravencema. jednou to někdo, kdisi dávno uďál, a mor dostal. A oni se ptaj kdo a já 
říkám, to vám neřeknu, ale je to jeden velkej a víznamnej chlápek. Dobrej chlápek, jako 
snad nejlepší lesnýk, kerího znám.  
 
14:22:33 
Někdo mi řek, co je sekunda, já nejdřív mislel, že to bude něco sprostího, ale je to malá vod 
mynuty. A mynuta je malá vod hodyny, ta už je docela velká, ale když vyroste, tak je pak 
třeba týdnem. A ještě může rúst, ale musí se hodně krmyt. Jen nevým čím, třeba bich je 
mohl taky chovat v lese... 
 
Konečně všichni víme, že Veldrin opravdu umí psát. Osobně to považuji za osmý div 
světa! I když kvalita psaní a projevu není nejvyšší, ale přeci jen je to doklad alespoň nějaké 
inteligence. Dokonce Veldrin má i jakousi mlhavou představu o čase a doufejme, že i o 
prostoru... Inu, je to lesník na správném místě! 

Mintaka Orionis

Školní pohár
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Elleanor Ronaelle

Deník Ferdinanda 
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sssSsss ssssSŠ ssssss šsssssš ššsšššssSS ssss ssssss sss s ssssšš ŠssSsšš sssssss ssss ssss 
ssssss sss sssss ssss sssssssss ssssssssssssss ssssssss sssss ssssss sssss ssssssS ssss ssss 
sssssss ss ššsssss ssss sssssssŠš ssss ssssssssss ssssS sssss ssssš S ssss sssss sssssss ss 
šssssššššss sSSS ŠŠ ssss sss ssss ssssss sssš ššš šš ššš ššš šš ššššš šššššš sššs šsšsš sšsš sšsš 
sšsssss sssssš sšsš sšsšS Sssss sssss šš ššššššš šššššss ssšsšsŠ šŠsss ssssss ssss Ssssss s sss 
ssss sss ssssss ssssssss ssšsš sšsš sšsš sssššššs šsss 
 
 
Tak to je originál. Nejsem si jistá Vaší znalostí hadí řeči, proto to raději přeložím. 
 
čtvrtek 21.června 2007 
 
Tak jsem se dozvěděl, že se sem zas chystají nováčci, už si na ně brousím zuby! Teď to 
jinak je nuda, ani v apatyce není moc chcíplotin, takže se nemám z čeho těšit. Jsem 
zavřenej ve sklepení a nikdo za mnou nejde. Jen Nekro tu zas byla a sliboval a sliboval... 
Jenže jeho sliby! Kdo tomu má věřit! To prej - budeš mít k večeři studenty, už je to 
dohodnutý... A kde nic tu nic. Už mě to nebaví! Abych si tak jednou nesmlsnul na panoj 
zástupcoj! Furt mi sem leze a ruší mě z mého rozjímání. 
 
pátek 22. června 2007 
 
Nuda. Ani Nekro dnes nepřišel. Všichni se už těšej na konec školního roku. A tak si říkám, 
jestli bych se neměl poohlídnout po nějaký tý nevěstě. Samotnýmu je takhle baziliškovi 
smutno. Jo ve dvou, to by byla jiná. Jenže kde tady potkat nějaký ucházející baziliščí kus, 
když tu člověk o baziliška nezavadí. Něco vymyslím. Mohl bych třeba frnknout do světa na 
zkušenou a trochu se porozhlédnout. Sklepení už mi začíná být malý... 
 
sobota 23. června 2007 
 
Opět neskutečná nuda. Ve Velký síni ale bylo nějak živo, slyšel jsem ty hlásky až sem. 
Hned bych se do nějakého toho studentíka zakousl... Ty propadlíky by mi sem ale mohli 
hodit, neučej se, kašlou na to, tak by mohli bejt užitečný aspoň mně! Jo, Veldrin mě sem 
přišel nakrmit - chcíp mu v lese jednorožec, tak ho potřeboval tajně zlikvidovat. Nebyl 
problém, akorát ten jeho roh mě chvíli tlačil v žaludku... Jinak prý ani v lese nic novýho, 
žádná bazilišková na obzoru. No co se dá dělat, budu se asi muset zařídit sám, všichni na 
mě kašlou a přehlížej mě a já přitom netoužím po ničem jiným než po troše toho citu 
a obrovském množství potravy... Proč mě nikdo nemá rád a všichni mě jen využívaj? 
Možná to je uděl nás, bazilišků.  
 
neděle 24. června 2007 
 
Dnes se hrál famfrpál. Doufal jsem, že mi přinesou nějakýho toho uhynulýho studentíka 
nebo profesůrka, ale nic, kašlou na mě. Zřídili dokonce apatyku, aby je zas uzdravili. Já na 
nějaký uzdravování nejsem, příroda je krutá a nejslabší umírá. tyhle jejich humanistický 
tendence mě ničí a připravují mě o mou jedinou radost - jídlo. Ale v hlavě se mi rodí plán - 
na prázdniny někam odjedu, nejlíp k moři. Trochu pročistím pláže od turistů a budu se 
slunit. Ono do sklepení moc světla nepronikne a vycházky nemám povolený. Kam bych se 
tak mohl podívat? Určitě někam, kde je pěkně teploučku, svítí tam sluníčko a nejsou tam 
kuny... 
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pondělí 25. června 2007  
 
Tak famfrpál se prý ještě hraje, ale žádný úhyn není hlášen! Jaká škoda! A já se tak těšil 
a pořád si dělal naděje. Byl za mnou zase Veldrin s další mršinou. Nějak se mu to tam 
vymyká z rukou. Ale slíbil, že by mohl zařídit, aby se jako nenápadně na výpravě nějaký 
ten student ztratil. Uvidíme, co se z toho vyklube. No nebudu si dělat marný naděje. Ale 
kde jsou ty časy, kdy jsem dostával každý den nejméně jednoho studenta k večeři jako 
delikatesu! Hm, to byla idyla, ale to už se asi nikdy nevrátí. Kručí mi v břiše... Mohli by 
toho nosit víc.  
 
úterý 26. června 2007 
 
Nuda, žeru se nudou. Škoda, že nemám nehty, takhle si musím okusovat vlastní ocas! No je 
to jasný, na prázdniny mizím! Nehodlám se dožít toho, že se jednou vlastnohubně sežeru, 
to už by i na mě bylo silný kafe. Balím kufry! Beru s sebou všechny cennosti a mizím pryč. 
Teplo volá! Snad tam najdu i nějakou tu spřízněnou duši, která má stejný smysl pro 
romantiku jako já. Ale proč by ne, jsem přeci ještě štramák! Moje tělo jedna báseň, duševně 
jsem na vrcholu! Co by která chtěla víc! Navíc jsem romantickej typ - jídlo jedině při 
svíčkách a za zvuku houslí, jinak nepolknu... I když jsou nějaký ty výjimky, to jo... Ale 
pusu si vždycky utírám po jídle ubrouskem!  
 
středa 27. června 2007  
 
Teď se to tu hemží nováčky, ale do sklepení se bojej, jaká škoda. Možná svoji 
prázdninovou cestu přeci jen na chvíli odložím a počkám si na ně. Nějaký zvědavec 
a naivka se vždycky najde! A nováčci jsou pěkně čerství, křupavoučcí, nemaj ještě zatuhlé 
mozky, ale docela chutné mlaďounké mozečky. Mňam! Spoléhám na Veldrina, že mi sem 
nějakýho naivku pošle. Já bych si s ním rozhodně už poradil! 

Mintaka Orionis

Zástava
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                                        Elleanor Ronaelle

                                                                                                              

Rýmovačky na konec školního roku

Prázdniny pomalu přichází, 
a mé kosti ve stavu únavy se nachází. 

Už vyhlížím je každým dnem, 
kdy už nebudou jen pouhým snem? 

 

 Konec školy už se kvapem blíží, 
a mnohé obava z vysvědčení tíží. 

Já strachu se nepoddávám 
a jedničku k jedničce dávám! 

 

Prázdniny nás už volají 
a já si říkám potají 

- kéž by už tady dneska byly, 
to by se jinak životy žily! 
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 Už to vidím, je to jasné, 
prázdniny nám začínají krásné. 

Hodně slunce, teplé vody, 
hlavně ať jsou bez nehody! 

 
 Škola se pomalu uzamyká, 
a neposlušný student pyká, 
za to že flákal se celý rok, 

nehne se z ročníku ani krok! 
 

 Zkoušky a zkoušení,  
to strašné soužení... 

Teď učitelé žáky mučí 
a ti se chudáci jen učí. 

 
Na prázdniny těšíme se, 

však už nám je vývoj nese. 
Pomalu škole mávám 
a nohy nahoru dávám. 

 
 Hurá, sláva, je to tady! 
Je to fajn, nemá to vady. 

Prázdniny nás vítají konečně 
a já zpívám si tralala bezděčně! 

 

 Je tu čas volna a skvělých dnů 
je to ten nejkrásnější z krásných snů. 

Válím se u vody a je mi krásně. 
radostí z toho skládám básně!  

 
 Odkládám hábit školní 

a nechávám odpočinout své vlastnosti volní. 
Nyní si ležím u vody 

a užívám si volna, pohody.

Mintaka Orionis

Kouzelnická přísloví

1)Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí, protože nemá klíč. 
2) V máslovém ležáku je pravda 
3) Galeony kazí kouzelníky. 
4) Když Norriska není doma, máme pré. 
5) Hábit dělá kouzelníka. 
6) Nový Forcer dobře mete. 
7) Jez do polosyta, pij do polopita, Veldrine! 
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8) Každý chvilku drží camrál. 
9) Potrefená krůta zakejhá. 
10) Všude dobře, v Bradavicích nejlépe. 
11) Kouká jako čerstvě probuzený pan ředitel. 
12) Bez peněz na Příčnou nelez. 
13) Bazilišek smrdí od hlavy. 
14) Lepší sova v hrsti než hulák ve Velké síni. 
15) Zdi mají ultradlouhé uši. 
16) Kdo chce s Werewolfem žíti, musí s ním výti. 
17) Ferdinand nikdy nespí. 
18) O kom se mluvívá, ve Velké síni bývá. 
19) Student míní, pan ředitel mění. 
20) Bližší košile než hábit.

Mintaka Orionis

Nebelvírský klobouk

Elleanor Ronaelle

Devět životů

Malá Kloinka seděla na verandě a v rukou se jí lísal malý chlupatý tvoreček. Když mu 
sluneční paprsky zasvítili do jeho drobných, spánkem zavřených očích, zavrtěl se a opět se 
ho zmocnil spánek. Kloinka chvíli pozorovala toto stvoření a hlavou jí probíhaly myšlenky 
a nápady, jak svého nového mazlíčka pojmenovat. Když si déle prohlížela jeho bílé 
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načechrané tělíčko, drobné tlapky, malinký čumáček ve tvaru srdíčka, drobná ouška 
a jemné vousky, zrodil se v ní nápad. S ohledem na to, že toto stvořeníčko, v kterém viděla 
snad všechnu roztomilost světa, bylo koťátko, rozhodla se, že jej pojmenuje Bělíšek. Z 
Kloinky a Bělíška se stala nerozlučná dvojka, kterou bylo možné vídávat při jejich společné 
procházce. Jak tak plynul čas, z malého koťátka se stal pořádný kocour. Svůj čas si 
zpestřoval chytáním myší a toulkami po okolí. Kloinka, přestože už Bělíšek značně 
povyrostl, ho stále zdobila barevnými pentličkami a stuhami. Jednou, když procházeli 
kolem strmého lomu, se pod Bělíškem propadl kus hlíny a Kloinka jen viděla, jak se jeho 
bezvládné bílé tělíčko sune dolů. Když oběhla celý lom a doběhla dolů, chvíli jí zabralo, 
než svého mazlíčka našla. Byl totiž celý od hlíny a Kloinky se začal zmocňovat pláč. Ale 
jaké bylo pro ní překvapení, když se před ní Bělíšek posadil na tlapky a začal mňoukat. 
Popadla ho do náruče a běžela s ním zpátky domů. V pokoji odpočíval Kloinčin dědeček 
a bafal dýmku. Když jí spatřil, v úžasu se jí zeptal, co se stalo. Kloinka mu všechno živě 
povyprávěla a divokými gesty ukazovala, jak Bělíšek spadl a přesto se mu nic vážného 
nestalo. Dědeček si vzal kocoura do náruče, prohlídl ho a řekl: "ale samozřejmě, vždyť je 
ještě mladý, než aby za dobu, co je na světě, stačil ztratit všech devět životů." "Devět 
životů?" Vydechla Kloinka. "Copak může mít někdo děvět životů?" Dědeček jí pokynul, 
aby si sedla vedle něj a začal jí vyprávět příběh, který mu vyprávěl jeho pradědeček, 
kterému to říkal zase jeho pradědeček a který to nejspíše slyšel z nějakého vyprávění, 
o neposlušném koťátku, které se vydalo hledat Bohy. Nejprve se zamyslel a pak začal 
vyprávět: "Bylo to obyčejné koťátko, které se chtělo stát neobyčejným. Bylo značně 
nemotorné a to bylo důvodem, proč se mu ostatní koťata posmívali. Jednoho dne se 
rozhodlo, že vyleze na horu Kočkolymp, aby požádalo Bohy o pomoc. Chtělo je poprosit, 
zda-li by mu neporadili, jak si získat mezi ostatními kočkami úctu. Bohové, kteří ovšem 
byli v povznesené náladě z mléka s kapkou kočičího alkoholu, se na jeho prosbu zatvářili 
rozpačitě. "Copak to jde, abychom dávali pozemských živočichům rady? Jsme tady snad 
nějaké informační centrum?" zeptal se jeden z Bohů. Koťátko se zadívalo s uslzenýma 
očkama do země a už se mělo k odchodu. V tom si jej ale více začala prohlížet jedna 
z Bohyní a nabídla mu, aby si s ní zahrál přetahovanou s klubíčkem. Jestli koťátko vyhraje, 
poskytne mu něco, co mu dá na jedinečnosti. Koťátko její nabídku přijalo a přetahovaná 
mohla začít. Netrvalo to ani 10 vteřin, protože Bohyně se tak hluboce rozesmála, že nebyla 
schopna odkutálet klubíčko dál. S úsměvem od ucha k uchu se na něj podívala, vložila před 
něj misku a pravila: "pij mladej". Koťátko ponořilo jazýček do chutné tekutiny a za chvíli 
byla miska zcela prázdná. "Od této doby budou ty a tví potomci mít výsadu, kterou nemá 
žádný jiný tvor na zemi - devět životů". "Fíha" odvětilo koťě, které nebylo schopno 
žádného jiného gesta. Odkráčelo zpátky na zem a jeho nemotornost byla ta tam. Od této 
chvíle se mu dařilo ve všem, našlo si i milou kočičí slečnu a měli spolu spoustu koťátek, 
kterým zanechali dědictví Devíti životů". Když dědeček dovyprávěl svůj příběh, Kloinka se 
na něj přesto dále urputně dívala. "Takže to znamená, že Bělíšek je potomkem toho 
koťátka, které vystoupilo na Kočkolymp?" "Je to více než zřejmé. Víš, koček je na světě 
hodně a zdá se, že všechny mají jenom díky tomuto zprvu nemotornému koťátku výsadu, 
kterou žádné jiné zvíře nemá." odpověděl dědeček. Kloinka se zadívala na ještě stále 
zaprášeného Bělíška a ten se na ni spiklenecky podíval.

Elleanor Ronaelle

Kolejní místnost
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Filius Orionis

Tajemný večer 2

Co jsem slíbila, to plním,

o večeru Tajemném vám povím:

Pokoj nemocniční celý

skví se róbami a fraky.

Šperky-to jste neviděli,

žhnou, až přecházejí zraky.

Jméno roku tady zazní,

skřítek slavnostní hold vzdá.
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Nekro! Však to bylo jasný..

Diplom, odznak-ten se má.

Co se potom stalo dále?

Výsledky jsou nenadálé.

Čtvrtý měsíc, čtvrtý den,

souboj Čtyřhry odzvoněn.

Výběr studentů čtyř dále

z každé koleje už máme.

Nezbývá, než držet pěsti,

každému z nich hodně štěstí.

I já mezi nimi jsem

přivítána potleskem.

Zpráva končí, všichni spí,

vyhraje ten nejlepší!

Lenůlie Čihůlková

Bradavická čtyřka – II. úkol
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„Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno jiným.“

Slovní vysvětlení pro ty, jimž přijde samotný obrázek nesdělný (předpokládám, že stejné 
asociace jako já má málokdo):

Rozhodl jsem se, že vám pravdivost tohoto citátu budu demonstrovat na pyramidě z kostiček 
domina. V takové pyramidě má každá kostička své vlastní místo, které je jen její. Co myslíte, 
že by se stalo, když by nějaká kostička najednou zmizela? V nejlepším případě by byla 
pyramida neúplná (v případě, že by zmizela kostička, která se nalézá úplně nahoře), 
v kterémkoliv jiném z případů by se úplně celá pyramida zbortila.

Ale nejsou to jen kostičky z domina, na podobném principu funguje i svět lidí… Každý je 
spojen s někým jiným a ten zase s dalším… Pochopitelně to není přesná pyramida – když 
bychom chtěli mít každého člověka za kostičku z domina, vznikne nám jeden obrovský kolos, 
který se více než pyramidě podobá kouli (kterou jsem tu pochopitelně z prostorových důvodů 
namalovat nemohl), která nemá nikde žádný vrchol, kde je na každém každý závislý. 

Vyplývá z toho tedy, že si myslím, že neexistuje žádný člověk, na němž není nikdo závislý? 
Ano. Ale vy můžete namítnout – co lidé v domovech důchodců, co nejrůznější bezdomovci a 
samotáři? Také na nich stojí a padá svět? Já říkám – ano. Vždyť každý někomu pomáhá – ať 
jen třeba tím, že si s někým druhým povídá, či třeba jen tím, že existuje, že si ten druhý může 
říct: „Ano, nejsem v tom sám.“ A já si myslím, že i tento postoj k věci může znamenat 
ulehčení toho pomyslného břemene. 

A jak je tedy možné, že smrt libovolného člověka nemá za následek zhroucení celého 
universa? Je to tím, že jeho místo nahradí někdo nový, nějaká nová kostička. Celá soustava se 
tedy jeví navenek v klidu. A tak je to správně.

Co říci na závěr? Snad jen, že doufám, aby rovnováha hodně dlouho vydržela a aby se nikdy 
nestalo to, že zmizí kostička, která za sebe už nikdy nebude mít náhradu. 
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Filius Orionis

Bílá tma

Mladíka, zahaleného do pláště tmy, který postával před plotem domu, si mohl všimnout snad 
jen ten, kdo by pozorně pohlédl pod svit pouliční lampy. V té době bylo krajně zvláštní, když 
se někdo potloukal sám ulicemi a proto se podobné nedůvěryhodně vyhlížející osoby stávaly 
kořistí strážníků. Ten večer si však mladíka zřejmě nikdo nevšiml, neboť se k němu ani po 
hodinovém setrvání na stejném místě nepřidal žádný policejní doprovod a neodvedl jej. Občas 
si mladík vytáhl z kapsy něco, co připomínalo stříbrné kapesní hodinky. Podíval se na objekt 
svého pozorování, jakoby doufal, že čas se mu stane spojencem, a opatrnými gesty jej vložil 
zpátky do kapsy. Chvílemi to vypadalo, že jeho rysy naznačující známky nerozhodnosti, ty 
však záhy nahradil viditelně zlomyslný úšklebek. Když potom, co pozoroval své tkaničky u 
bot, zhaslo poslední světlo v domě přes cestu, obrátil svůj zrak na stavbu. Přestože pohled do 
jeho tváře byl skryt tmou, ve vzduchu zůstala stopa jeho vítězoslavného úsměvu. Jeho kroky 
byly tak tiché, že nikdo neměl sebemenší šanci zaslechnout ho, jak se přibližuje k velkému 
domu. Když přišel až k hlavním dveřím, natáhl ruku, aby mohl stisknout kliku. Něco jakoby 
mu ale bránilo v tom, aby to udělal. Ohlédl se pro jistotu kolem sebe. Tmavá noc ho však 
zradila a on kvůli jejím radovánkám neviděl ničeho. Obrátil se zpátky, stiskl kliku a pomalu 
dveře otevřel. Čekal nějaké zavrznutí, protože dveře byly stářím celé prošlé, ale nic se 
nedostavilo. Vešel do vstupní síně a přímými kroky se vydal po schodech nahoru. Kupodivu 
ani schody nejevily žádný náznak hluku a tak se nepovšimnut dostal až do velké místnosti. 
Místnost musela být při svém zrodu krásně vybavená a útulná. Teď se tu však povalovaly jen 
kusy starého nábytku, na zemi ležel prochozený koberec a na zdech visely obrazy starých 
podobizen a zaprášené poličky s knihami. Jeho zrak nejvíc upoutala velká dřevěná komoda, 
která stála téměř uprostřed síně. Přešel k ní, se zájmem si jí prohlížel a snažil se jí otevřít. 
V tom se ale zapotácel k zemi. Když mladík otevřel oči, uvědomil si, že leží na podlaze. Pak 
spatřil postavu tyčící se nad jeho tělem s pálkou v ruce. Nechápavě se na ni podíval a v jeho 
tváři se objevil náznak překvapení. Když vstal, chtěl se podívat osobě do tváře, ale ta tam již 
nebyla. Rozhlédl se kolem sebe, aby ji našel, ale místo ní viděl desítky dalších postav, které se 
kolem něj shromažďovaly a obstoupily ho tak, že pro něj nebylo úniku.
Stál uprostřed kruhu. Šklebil se na všechny strany. Nebo to tak alespoň připadalo těm, kteří  
stáli okolo. On se ve skutečnosti usmíval. Tak, jak to uměl jen on. Věděl, že tohle není konec.  
Věděl, že se z toho nedostane. Že už je zkrátka a dobře pozdě. Jenže něco uvnitř mu říkalo, že  
neprohrál. Odvážně pohlédl do tváří těch naivních vesničanů. Jak si vůbec mohli myslet, že  
tohle je řešení? I tu jeho pohled zabloudil ke staré ženě, která jako jediná vypadala, že se ho 
nebojí. Neslyšně pohybovala rty, až se mu zdálo, že šeptá nějaké kouzlo. Nemohl od ní  
odtrhnout oči. Náhle se místnost zaplnila neproniknutelnou mlhou. Dav se vyděsil a zmateně 
pobíhal sem a tam. Po několika vteřinách mlha zmizela. Po ženě nebylo ani památky ...
Vesničané zmateně pobíhali sem a tam. Ti, kteří si zanechali chladnou hlavu, začali hledat 
mladíka. Ten ale využil situace, která se mu naskytla, a z místnosti stačil uprchnout dřív, než 
mlha zmizela. Stál právě opět na ulici před domem a v hlavě mu proudily myšlenky, kam se 
má teď vydat. Bylo mu jasné, že musí odsud zmizet. Zmizet někam, kde ho nikdo nezná a kde 
nikdo neví, co už všechno stačil za svůj mladý život napáchat. Někam, kde mu se mu 
naskytne příležitost pro lepší život. Pro život lepší, než je tento jeho dosavadní. On přece 
nemůže za to, že se kolem něj dějí zvláštní a nadpřirozené věci. Ano, má sice tendenci 
porušovat zákony, ale to, že kvůli němu strážník letí 20 metrů daleko, on přeci neovlivní. 
Nebo tak si to alespoň doposud myslel. Tento jeho názor mu totiž za několik chvil vyvrátila 
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ona stará dáma, která s ním byla ještě před chvílí v jedné místnosti. Objevila se před ním tak 
nečekaně, že by se až dalo říct, že vyrostla ze země. Když jí mladík spatřil, bylo by 
pochopitelné, kdyby uprchl. Byla přeci mezi vesničany, kteří mu s radostí rezervovali místo 
na šibenici. Ale něco se mu na ní zdálo jiné, než na jiných lidech. Už jenom ten hábit, který 
měla sobě, se lišil od běžného oděvu a její postoj k němu byl zcela odlišný, než jaký znal od 
ostatních lidí. Dívala se na něj s pohledem porozumění. Oslovila ho a mladík sebou škubl. 
Dělala, že si toho nevšimla, přistoupila k němu a natáhla ruku. Když se mladík do její dlaně 
podíval, uviděl jen umouněný tolar. Natáhl pro něj ruku. V okamžiku, kdy jeho prsty chytly 
peníz, se mu stalo něco, co ještě nikdy dříve nezažil. Vznesl se i s ženou a jejich těla letěla 
odsud pryč. Mladíkovi se zdálo, že musí letět snad pár hodin. Když se konečně ocitl opět na 
pevné zemi, uvědomil si, že je nejspíše na úplně jiném místě. Nebyl si tím zcela jist, protože i 
zde byla velká tma. Žena se na něj obrátila,  zřejmě pochopila jeho tázavý pohled a vysvětlila 
mu, že se nachází ve světě čar a kouzel. Začala mu vyprávět příběh o kouzelnické rodině, 
které se ztratil syn a kterého vychovávali po celá léta obyčejní lidé – mudlové. Čím více 
mladík příběh poslouchal, tím více si uvědomoval, že to dítě, které se ztratilo, byl on sám. 
Žena nejspíše opět vycítila jeho myšlenky a přikývla. Mladík se díval na stříbrnou věc, kterou 
si už tolikrát za svůj život prohlížel a která byla jeho jediným vodítkem k jeho pravé rodině. 
Žena se na ni podívala a řekla: „Ano, ten medailon máš od svých rodičů. Je to rodinné 
dědictví. Chápu, že žít mezi mudly muselo být pro tebe strašné … zvlášť, když máš v sobě 
neobyčejnou moc. Neboj, vše ti vysvětlíme, ale teď už bychom měli jít Salazare, tvá rodina už 
na tebe čeká“ … 

Elleanor Ronaelle

Anděl strážný

Elleanor Ronaelle

Moudrý klobouk
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V Bradavicích hola hej,

brzy bude velký rej.

Moudrý klobouk rady dává,

to se jednou v roce stává.

Rozdělení do kolejí,

přece žádná sranda není.

Nováčkové v posteli

obavou se tetelí.

Každý uniformu leští,

i rozpadlé značí štěstí.

Brzy svoji kolej novou

všichni hrdě hájit budou.

Lenůlie Čihůlková

Úkol na Kouzelnickou tvořivost: Bradavický hrad z výšky
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Legenda:

1. Vstupní chodba se vstupní bránou
2. Vstupní síň (respektive střecha Vstupní síně)
3. Střecha Velké síně
4. Centrální padesátipatrová věž
5. Pravé nádvoří (z pohledu vycházejícího z hradu) s fontánou
6. Levé nádvoří se sochou Hudlala von Hudliduk
7. Severní chodba
8. Severní věž (tu probíhají hodiny astronomie)
9. Jižní věž (zde se učíme např. kouzelnické hudbovědě)
10. Hanibalovo jezero, kde končí mnoho studentů, kteří porušují řád
11. Famfrpálové hřiště (momentálně prázdné)
12. Šafářova chata
13. Školní pozemky
14. Zapovězený les

 

Kromě těchto základních věcí si ale můžete všimnout mnoha dalších věcí… 

Jistě jste stejně jako já zaregistrovala pár chybějících tašek na střeše. Také jste si možná 
všimla rozbitého okapu u Jižní věže, či chybějící dlaždice na levém nádvoří… Drobnosti, 
řeklo by se… A rozbité sedačky na famfrpálovém stadionu jste si nevšimla? Přijde mi, že to 
úplně bije do očí… Dále pak jsem si všimnul, že je v Hanibalově jezeře v jednom místě 
poněkud zakalená voda… A školní pozemky že nejsou okopané… A že pan šafář není 
nejspíše u sebe, protože z komína se nekouří… 

Filius Orionis
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Do nového roku

 

Další rok se sešel s rokem

a my všichni rychlým krokem

o stupeň výš postoupíme

Prošlý rok tím završíme.

Vzpomínky jsou jak korálky

na niť všechny navlékáme..

jedna, druhá, až nakonec

vzácný šperk z nich uděláme.

Body sbírali jsme čestně,

školní pohár vyhráli.

Na hřišti si mnozí hráči

i famfrpál zahráli.

Se školou jsme vzlétli všichni,

celý týden letěli.

mnozí z nás i včetně duchů

krásná místa viděli.

Zemětřesení nás stihlo,

z Loly Kaki duch se stal

Jméno roku zvolili jsme
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Nekro umístil se tam.

V bradavické čtyřce čtyři

studenty jsme vyslali.

Aby pro Nebelvír nám body

a pár srpců vyhráli.

Nováčky jsme uvítali,

hej, prváci vítejte!

Bradavickou píseň slávy

s námi za rok zpívejte..

Lenůlie Čihůlková

Tajemný večer

Velká síň se plní zas

další sláva čeká nás.

Večer tajemný se blíží,

ať si nikdo neublíží.

A když přece-nevzdychej!

K ošetřovně pospíchej.

Pan Kilahim poštou soví

tajemný vzkaz všem záhy poví.
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„Všeho nechte, přezujte se,

k ošetřovně přesuňte se!

Nemocen jsem, achich, běda,

ošetření je mi třeba!“

Tak se večer tajemných sil

na ošetřovnu přemístil.

Jak to všechno skončí potom?

Příště napíšu vám o tom..

 Lenůlie Čihůlková
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Ohlédnutí za minulým rokem

Rozhovor s primusem Nebelvíru -  Filiusem Orionisem

1.) Jak dlouho jste vlastně na naší škole? 

Jsem tu od toho roku, kdy Nebelvír poprvé získal pohár (sice "jen" famfrpálový, leč taky  
pohár). Pro historie neznalé - jsem tu od ledna 2006. 

2.) Jak si podle vás Nebelvír jako celek vedl v     minulém školním roce?   

Skvěle - konečně dokázal, že v této koleji přeci jen možná něco bude. A zápisy v Síni slávy,  
ty o tom snad mluví jasně... 

3.) Co byla podle vás nejdůležitější událost v     minulém školním roce? Příp. jaká byla   
nejhorší a jaká nejlepší? 

Rozhodně se nedá určit jedna událost. Pro mě osobně byl zlomovým momentem 
famfrpálový zápas se Zmijozelem (myslím tu první část, tu nedohranou), kdy se rozhádala  
celá škola. A pochopitelně byla také nezapomenutelná a pro mě osobně do jisté míry  
zlomová událost slavnost k ukončení školního roku spojená s předáváním obou pohárů.  

4.) Jaký je váš názor na vedení školy, organizaci výuky apod. v     minulém školním roce?   
Myslíte, že se letos něco zlepšilo nebo naopak zhoršilo? 

Vedení školy zavedlo loni několik jasných pravidel, která podle mě přispěla jedině k  
lepšímu. A to třeba maximální bodový strop za soutěže. 

A co se týče toho porovnání...

Způsob zápisu na předměty mi byl oproti letošnímu roku sympatičtější, stejně tak jako fakt,  
že loni končil termín na odevzdání úkolů v neděli.  
 

5.) Jak by jste zhodnotil chování studentů Nebelvírské koleje mezi sebou a vůči ostatním ze 
svého osobního i profesního pohledu? Myslíte, že si letos vedou lépe, případně hůře? 

Vždycky se najde někdo, kdo se bude chovat nevhodněji než ostatní. Loni jsme s jedním 
takovým udělali krátký proces a byl klid. 

A všelijaké rvačky o post na famfrpálu a tak... S tím se prostě musí počítat.

Každý rok má nějakou tu svoji "hvězdu", co se chování týče, a proto nelze tyto roky  
porovnávat, protože se třeba každá ta "hvězda" angažuje v jiném oboru.  
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6.)Neboť nepochybně vím o spoustě důležitých událostí minulého školního roku, mohl by 
jste nám říci, co si myslíte o těch nejdůležitějších, případně nám i nějakou méně známou a 
přesto důležitou sdělit? 

Nejdůležitější události jsem již zmiňoval, ale opakování matkou moudrosti, že? Tak tedy...

Famfrpálový zápas Nebelvír x Zmijozel byl naprosto zbytečně vyhrocený. Také se mi příliš  
nelíbilo to, jak se zachovalo vedení, ale co, nakonec jsme to přeci jen vyhráli! A o to přeci  
(alespoň mně) šlo. 

Slavnost k ukončení školního roku byla velice napínavá, leč v závěru to všechno dopadlo  
dobře. 

A ty méně známé události měly vliv spíše na mě než na kolej, či dokonce na školu, tak  
nemyslím, že je nutné je tu zmiňovat. 
 

7.) Stalo se v     loňském roce něco, co by jste chtěl změnit, případně z     čeho by se měli   
obyvatelé hradu vyvarovat a poučit se? 

Již potřetí uvedu onen famfrpálový zápas ze Zmijozelem. A s potěšením musím konstatovat,  
že ten letošní vypadal, jako by se všichni skutečně poučili. 

8.)Co by jste studentům vytkl a co pochválil vzhledem k     minulému školnímu roku?   

Pochválil bych je za to, že se konečně vzchopili a dosáhli na oba poháry, to se rozumí. A 
vytknout jim jako celku nemůžu nic, to leda jednotlivcům. 

9.) Co by jste chtěl na Nebelvíru změnit? 

Fakt, že kolej získává pohár jen díky několika snaživcům a ne kvůli tomu, že pracuje jako  
celek. Ale to už se letos zlepšuje, tak mám radost. 

10.) Jaký je váš názor na Nebelvírskou kolej, na studenty a na celkovou atmosféru 
vzhledem k     minulému školnímu roku?   

Kolej šťastná, studenti vyčerpaní a atmosféra vyhrocená.  

11.)Co vám připadá, že pro vás bylo nejtěžším úkolem, případně rozhodnutím, můžete 
uvést i více, jež jste musel v     minulém školním roce učinit a co by jste nechtěl znovu prožít   
či si to zopakovat? 

Nejtěžším? Těžko říct. Možná jmenování studentů na "tajemný večer", z nějž se nakonec 
vyklubala Bradavická čtyřka. Nakonec se to vyřešilo jmenováním mimo jiných sebe sama. 

A nechtěl bych znovu prožít ony emoce na zápasu se Zmijozelem, to jsem tu jistě ještě  
neříkal... 

12.) Jak by jste popsal minulý školní rok jedním slovem? 
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Konečně. 

13.) Chtěl by jste ještě něco vzkázat našim studentům a čtenářům této ročenky? 

Studentům koleje vzkazuji své zprávy jiným směrem a čtenářům ročenky? To jsem vzkázal v  
úvodu. ;-)

Znovu zprovoznění Lví Tlapy

Vše začalo jedním hecováním z legrace v zasedací místnosti rudé koleje..

Nenápadně jsem upozornila, že Tlapka dlouho zahálí a už se do mě všichni pustli, jestli si ji 
nechci vzít na starost já. Vzala jsem to jako výzvu.

S velkým pocitem strachu, jestli jsem schopná vést kolejní časopis jsem si díky našemu web 
masterovi Phosgenovi, který mi vtiskl do dlaně klíč k hlavní kanceláři, jednoho dne osobně 
prohlédla redakci.

S pocitem úzkosti, ale i nadšením jsem procházela všechny redakční místnosti. Ze stěn jsem 
strhla vrstvy hustých pavučin a zálibně jsem hladila dřevo starého šéfredaktorského stolu..

V tu chvíli se ve mně něco zlomilo a já si uvědomila, že to místo hrozně chci. 

V hlavě se mi začalo honit tisíc nápadů a na zítřejší den-přesněji 4.6. 2007, jsem už na 
rozvrzané dveře redakce nalepila lístek s inzerátem: „Chcete se stát redaktorem? Chcete mít 
svou pravidelnou rubriku zaměřenou na cokoliv? Napište mi E-mailem vaše nápady a připojte 
ukázku textu. Předem připomínám, že LT je neziskový plátek a tudíž odměnou vám bude jen 
dobrý pocit z dobře vedeného kolejního časopisu..“

Redaktoři se k mé velké radosti hlásili o sto šest a já nestačila přidělovat pracovní stoly..

Tím časem mi také do mého sovince přiletěla spěšná sova se spásnou myšlenkou, napsat list 
madam Anseiole a domluvit se s ní o proplácení odměn našim redaktorům za jejich skvělou 
práci..

Madam Ansí  nám vyšla vstříc a tak 5.6. 2007 začala Tlapka opět fungovat se zbrusu novými 
rubrikami a novým systémem proplácení článků.

Ten ohlas který jsem zaznamenala díky desítkám děkovných dopisů v mém zaplněném 
sovinci si budu pamatovat ještě hodně dlouho..

Musím říci, že Tlapka mi hodně přirostla k srdíčku a díky spolehlivé práci našich redaktorů, 
vrhajících se den co den do terénu, aby pro vás zachytili novinky z hradu funguje perfektně 
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dodnes. Za tu dobu jí prošlo redakcí mnoho redaktorů, někteří odešli, jiní setrvali dodnes, ale 
stále má spoustu lvích a dokonce i mimo kolejních čtenářů a to je to nejdůležitější..

Díky vám všem! Vivat Tlapičko..!

Lenůlie Čihůlková

Boj o Školní pohár Léto 2007

Boj o školní pohár byl loni opravdu nadmíru zajímavý a napínavý. Hlavními hráči ve hře byly 
dvě vyrovnané koleje – Nebelvír a Zmijozel. O prvenství se přetahovaly celé měsíce, Nebelvír 
překvapoval svou odhodlaností a houževnatostí, Zmijozel naopak zastával pozici obhajovatele 
poháru z předchozího roku. Na vítězství té či oné koleje by si s jistotou a lehkostí v srdci 
rozhodně nikdo nevsadil. Napětí a nejistota zůstávaly v obou kolejích doslova až do 
posledních minut před slavnostním vyhlášením, kdy byly během slavnosti k zakončení 
školního roku přičítány a odečítány poslední body. Nakonec, s potem na čele, okousanými 
nehty a několika srdečními infarkty, zvítězil Nebelvír. Podařilo se nám nasbírat 
neuvěřitelných a v historii dosud neopakovaných 54 057 červených bodů! 

Jak jsme to viděli v Nebelvíru

Ráno 28. června se každý Nebelvířan probudil s obrovským předstihem – nikdo z nás nemohl 
dospat, protože právě tento den jsme měli na večerní slavnosti získat svůj první Školní pohár. 
Již půl hodiny před začátkem snídaně si nebylo v kolejní místnosti kam sednout, všichni jsme 
totiž vyběhli ze svých ložnic, abychom si spolu užili poslední společný den před odjezdem na 
prázdniny, abychom se společně těšili ze svého úspěchu. 

Poslední týdny jsme všichni makali na sto procent, každý (nebo tedy téměř každý) se snažil 
nasbírat poslední body kde se jen dalo, abychom pohár vyhráli. Vedení koleje nás všechny 
neustále povzbuzovalo, duo Mintaka-Filius neustále přicházelo s novými a novými nápady 
(jako jeden příklad za všechny poslouží „Akce barvokouzlení", během které se madam Leti 
během dvou dnů přebarvily všechny třídy načerveno). Pro celý Nebelvír bylo získání poháru 
zkrátka naprosto srdeční záležitostí. Nejenže jsme se na něj jako jediní až dosud dívali pouze 
přes sklo vitrínek ostatních kolejí v Síni slávy, navíc jsme ho ovšem měli nadosah již loňský 
rok, kdy nám ho právě Zmijozel vyfoukl prakticky před nosem. Tentokrát jsme prostě 
nemohli připustit, aby nám opět unikl! Avšak tento poslední školní den, kdy jsme si v naší 
blahé nevědomosti a důvěřivosti mysleli, že již máme pohár v kapse, neboť se nám na 
posledních soutěžích přeci jen podařilo Zmijozel předstihnout, jsme se již cítili uvolněně, 
předání poháru jsme považovali za pouhou formalitu. Ještě jsme totiž netušili, jaké 
překvapení si pro nás pan ředitel nachystal. 

Když jsme se všichni v podvečer shromáždili ve slavnostních hábitech ve Velké síni, svíce 
slavnostně zahořely a domácí skřítkové před nás postavili mísy plné nejlepších lahůdek, stalo 
se něco nečekaného. Pan ředitel povstal a po obvyklé zahajovací řeči došel k přesýpacím 
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hodinám. Pozvedl hůlku a začal čarovat: „Nejprve musím uvést na pravou míru problémy a 
spory, které provázely hodnocení posledních dvou soutěží. Zaprvé strhávám všem kolejím 
body přidělené v soutěži Opěvuj bližního svého." - mávnutí hůlky, všechny přesýpací hodiny 
se zachvěly a v každých se přesunula určitá část barevných kamínků ze spodní části hodin do 
části svrchní. V každém u našeho stolu hrklo – Zmijozel se ocitl dalece před Nebelvírem. 

„Dále potom strhávám všem kolejím body přidělené v soutěži Mudlovská profesní mluva." - 
další mávnutí hůlkou a další přesun kamínků. Nebelvír se sice posunul znovu směrem k první 
pozici, nicméně na Zmijozel mu stále několik bodů chybělo. Slabší povahy u našeho stolu 
začínaly zelenat, celkově mezi námi zavládla pohřební nálada a nikomu v celé síni nebylo do 
smíchu. Nikdo ani nedutal, pouze od zmijozelského stolu se místy ozývalo vzrušené šeptání. 

Nakonec pozvedl pan ředitel hůlku potřetí: „A jako poslední věc – uděluji Nebelvíru 1000 
bodů za vítězství ve famfrpálu! Nebelvír tak získává 54 057 bodů a vyhrává Školní pohár!" 

Zástavy vyvěšené ve slavnostně vyzdobené Velké síni se rázem přebarvily do rudozlata, síní 
se rozezněl potlesk a nám pomalu docházelo, co se stalo, pomalu jsme se vzpamatovávali z 
prožitého šoku a během několika chvil jsme již propadli naprosté radostné euforii. 

Určitě nebudu lhát, když řeknu, že tento večer byl pro všechny přítomné Nebelvírské 
nejkrásnějším večerem v roce. Naše píle a úsilí byly odměněny, Filius se vrátil od 
profesorského stolu s krásným blyštivým pohárem v ruce a nechal ho kolovat podél celého 
stolu, neboť každý z nás si ho chtěl na chvíli podržet, každý si chtěl alespoň sáhnout... 

Zkrátka - Vivat Nebelvír!!

MiniRozhovor s kolejní ředitelkou, madam Tarí Tinuviel:

Kolejní ředitel je dle oficiálních nařízení osoba nestranná a nezaujatá, která pouze „zodpovídá 
za chod své koleje". Podle těchto nařízení by tedy teoreticky měl takovéto funkcionáře 
mezikolejní souboj o Školní pohár nechávat zcela klidnými. Jaká je ovšem realita? Pro 
odpověď jsem si zaskočila do kabinetu naší kolejní ředitelky... 

„Dobrý den, paní profesorko. Mám tu pro vás několik otázek, poskytnete mi rozhovor do naší 
ročenky? (Madam Tarí je velice laskavá dáma, pokud to někdo netušíte, takže můj rozhovor 
samozřejmě neodmítla. Naopak mě posadila do pohodlného křesla pod oknem, nabídla mi čaj 
a s vlídným úsměvem mě nechala, abych ji vyzpovídala!) 

1) Bylo pro vás loňské vítězství ve školním poháru také důležité, nebo jste zůstavala "nad 
věcí"?
Na tuto otázku je odpověď velmi jednoduchá... který kolejní by byl "nad věcí", jedná-li se o 
boj o vítězství "jeho" koleje v soutěži o školní pohár? 
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2) Jaké byly vaše vztahy s ostatními kolejními řediteli, zvláště potom s panem Nekrem?
Přiznám se, že jste mě touto otázkou poněkud zaskočila. Co odpovědět... Svých kolegů 
kolejních si vážím a respketuji je. Slečnu Judith a madam Letitii jsem měla a stále mám velice 
ráda. S panem Nekrem si myslím, že udržujeme vztahy na "přátelské" úrovni se vzájemným 
neútočením. 

3) Udělala jste vy osobně něco pro to, abyste Nebelvíru na cestě k poháru pomohla?
Tak to nevím, to by spíš měli posoudit studenti, jestli jsem je nějak motivala či podpořila...

4) Co byste ještě na již takto dokonalém Nebelvíru zlepšila, aby byl ještě lepší kolejí (protože  
vždycky je co zlepšovat, že =)) 
Byla bych ráda, kdyby vztahy mezi jednotlivými členy koleje byly ještě srdečnější a 
přátelštější, kdyby se do života koleje vneslo více zábavy a potěšení.

Mockrát vám děkuji za váš čas a ochotu!"

Bradavická čtyřka 

Bradavická čtyřka (označovaná častěji zkratkou B4) je zvláštní druh mezikolejní soutěže. 
Ve školním roce Léto 2007 se konal již její druhý ročník.

Ale jak už to tak na našem hradě bývá, ani tato událost nezačala zcela normálně... 

Pan Kilahim v březnu prohlásil v kolejním pokecu velice zajímavou věc. Její úryvek vám 
dám přečíst: 

"...abyste ze svých řad vybrali 4 zástupce, jenž dosahují skvělých hodnot nejen v různých 
oborech vědění, ale také jsou velmi kreativní, komunikativní a nenacházejí se na 
pozemcích školy jednou za azkabanský rok..." 

Rozhodně ale neprozradil, že tito vybraní budou naši kolej reprezentovat v tak důležité 
soutěži, jakou je Bradavická čtyřka! Vše bylo v tu dobu ještě zahaleno rouškou tajemství... 

A tak jsme vybírali. 

Po dlouhém rozhodování jsme na útržek pergamenu napsali a panu Kilahimovi do sovince 
poslali tato jména: 

Filius Orionis

Ladard Papulka
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Lenůlie Čihůlková

Mintaka Orionis 

Pořád ještě ale nikdo netušil, k čemu jsme vlastně byli vybráni. A začaly se rojit zajímavé 
dohady... 

Betelgeuse Orionis > Užijte si to a hlavně na sebe dávejte pozor! Kdo ví, co vás čeká....

Filius Orionis > Oh, ty jsi tak starostlivá... Neboj, kdyžtak budeš dědit... 
Betelgeuse Orionis > hmm =) 22 galeonu? Ale tak jo, zemri si tam! =D Sbohem, majetny 
bratre... 
Filius Orionis > Tsss... Podceňuješ mě, ještě připočti majetek v hodnotě 50 G :))

Tari Tinuviel > tak ja nevim, neměl v tomto pžřípadě připadnout majetek koleji?..případně 
kolejní?.... 
 

K tomuto bych chtěl říci s odstupem času jedno. Nyní je můj majetek již přes osmdesát 
galeonů.  

Ale vedení školy nás příliš dlouho nenapínalo. Na začátku dubna bylo na Ošetřovně (to 
víte, zrovna byla na škole epidemie) vyhlášeno (kromě ankety Jméno roku 2006, v níž se 
mimochodem z naší koleje nejlépe umístila Aváček de Hillson) zahájení soutěže 
Bradavická čtyřka. A my už jsme byli uvnitř víru událostí... 

Plnili jsme čtyři úkoly – tři samostatně a jednu jako celý tým. V prvním úkolu jsme měli za 
úkol rozlousknout šifru, ve které se skrývala čtyři přísloví. V druhém úkolu jsme měli 
některé přísloví zpracovat – bylo na nás jestli brkem či barvokouzlicími zaklínadly. Třetí 
úkol byla směsice všeomžných otázek – z oblasti hůlkovědy, mytologie, ale i jiných 
všeobecných kouzelnických znalostí (o kachničce pana ředitele, ...). Čtvrtý úkol byl 
týmový – společně jsme měli kouzelníkovi vysvětlit, jak vypadají a fungují určité 
mudlovské předměty (např. eskalátor).  

A jak jsme si vedli? Ze začátku naprosto výborně. V průběžném hodnocení po prvních 
dvou úkolech jsme vedli, těsně za námi byl Havraspár. Tomuto týmu (ve složení Petula 
Laskavá, Alisma Bailly Fisto, Anne Ikari a Martin Javor) se nakonec podařilo předběhnout 
i naši sestavu. I tak se naše kolej ale umístila poměrně dobře. Druhým místem v této soutěži 
jsme přinesli koleji 512 bodů. 

První modří získali bodů 768, třetí Mrzimor (který reprezentovala Felicitas Frobisherová, 
Silvia Honorová, Iva WildDragon a Annes Prévoir) si odnesl 256 bodů. Pro nás však bylo 
důležité, že jsme zvýšili náskok nad Zmijozelem, jehož tým (Ked Looben, Marakai Hiswea 
Pelderin, Nicolette von Dragon, Brilian McBjorin) skončil čtvrtý a vybojoval “pouhých” 
128 bodů.  
 

Tato soutěž hýbala doslova celým hradem, velice oblíbené bylo také „podporování svých 
šampionů“ v místnůstce hned nad Síní slávy. 
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A co je důležité – naše kolej si v ní ostudu opravdu neuřízla! 
 

Filius Orionis 

 
 
 
 
 

 Kolejní soutěže

Jedním z důvodů, proč jsme vyhráli školní pohár, byly podle mě i poměrně dobré kolejní 
soutěže (to se mi to říká, když jsem jednu vymyslel).

Ta první se jmenovala Nebelvírské klání a příliš mnoho informací vám o ní neprozradím. 
Jedno ale říci můžu. Nešlo jen o to, abychom nasbírali mnoho bodů (ale pochopitelně o to 
především), ale i o to, abychom se pobavili a stmelili ducha koleje (čímž nemám na mysli 
dušici Lolu).

Kolej byla rozdělena do jednotlivých týmů, které mezi sebou soutěžily jednak v množství 
bodů, které nasbírají, ale i v takzvaných „zpestřovacích soutěžích“. Těch bylo několik – 
například o nejoriginálnější název týmu (pro příklad musím uvést alespoň tato – Trollí 
vývar, Statečná rajčata, či Rudá výzva). Další zpestřovací soutěží bylo třeba vymyslet 
motto týmu. A opět si nedovolím alespoň jedno odpustit:  

"Míchám, míchám vývar z trollů, 
kvedllám v míse zhora dolů. 
Soutěž tuhne, chce to sílu, 
ve vítězství máme víru." 

Tyto zpestřovací soutěže byly hodnoceny porotu ve složení Tarí Tinuviel, Sandrik Vrizas, 
Modesty Blaissová, Lola Kaki, Filius Orionis.

Toto by myslím k „Nebelvírskému klání“ stačilo.  
 

Další motivační soutěží byly takzvané „Nebelvírské speciály“. A jak již název vypovídá, 
šlo o něco speciálního... To se ví, vždyť duchovním otcem této soutěže byl samotný Ladard 
Papulka! 

Šlo o to, že se stanovily tři magické bodové hranice, za jejichž překročení dostal onen 
úspěšný předmět, který měl pouze on a spolu s ním jiní studenti, kteří tuto hranici překročili 
také.  

Hranice, předměty a úspěšní snaživci byli následující: 

300 bodů – Prsten s rudým kamenem – Filius Orionis, Kate Resea, Lucy McBrave, Mintaka 
Orionis, Caileen Novelty, Aváček de Hillson, Yenyfer Earth, Daria Drake Graham, Belatris 
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Nithelas Malrinová, Bee Flahertie, Betelgeuse Orionis, Lenůlie Čihůlková, Eillen McFir, 
Elleanor Ronaelle, Lada Wonder Papulková, Aki san Marino, Rebecca Shadowfang, 
Morrigan Tristesse, Johny Max Oak, Synthia Charmaine Arrison  

600 bodů – Brk z ptáka fénixe - Filius Orionis, Kate Resea, Mintaka Orionis, Lucy 
McBrave, Aváček de Hillson, Caileen Novelty, Belatris Nithelas Malrinová, Bee Flahertie, 
Daria Drake Graham, Betelgeuse Orionis, Lenůlie Čihůlková, Lada Wonder Papulková, 
Ladard Papulka, Elleanor Ronaelle, Johny Max Oak, Lelli Lisse 

1200 bodů – Soška lva - Lenůlie Čihůlková, Ladard Papulka, Aki san Marino, Lada 
Wonder Papulková, Elleanor Ronaelle, Belatris Nithelas Malrinová, Betelgeuse Orionis, 
Filius Orionis, Kate Resea, Mintaka Orionis, Aváček de Hilson, Lucy McBrave, Caileen 
Novelty 
 

Pro názornou představu přikládám malý obrázek: 

   

Prsten s rudým kamenem, Brk z ptáka fénixe a Soška lva
 

 
 Na závěr dodám, že výše uvedené hranice byly překročeny i jinými studenty, našich 
„speciálů“ však bylo jen omezené množství, a proto nemohli být oceněni všichni.  

Tolik ke kolejním soutěžím! 

Filius Orionis 
 
 
 
 

Já mám body – kdo je víc?

Body, body, body. Člověk má někdy pocit, že se kolem nich točí svět. Jsou ale opravdu tak 
důležité? Odpovědi na tuto otázku se nám různí – někteří naši školu studují jen kvůli nim, 
někteří by nejraději celou soutěž o školní pohár zrušili. 
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Já osobně body chápu jako určitou výzvu – proč nezkusit jich mít hodně? A právě loni 
tahle moje zkouška vedla k tomu, že jsem ukořistil titul snaživce roku. 

To ale v žádném případě nechci rozebírat... Spíše bych rád uvedl, co byli ostatní nebelvírští 
ochotni udělat pro to, aby měli dostatek bodů. 

1) Zapsat si hodně předmětů. Tyhle statistiky mluví za vše: 

     Filius Orionis - 25 absolvovaných předmětů

     Kate Resea - 15 absolvovaných předmětů 
 Mintaka Orionis – 10 absolvovaných předmětů 

2) Stihnout hodně seminářů. Také přiložím statistiku:

 
Filius Orionis absolvoval 22 seminářů  
Aváček de Hillson asolvovala 20 seminářů  
Kate Resea absolvovala 18 seminářů 

3) A v neposlední řadě bylo více než důležité udělat nějakou tu soutěž. Kdo byl v tomto 
ohledu nejpilnější? 

      Mintaka Orionis – 2057 bodů za tvorbu

      Filius Orionis – 1859 bodů za tvorbu

      Aváček de Hillson – 1692 bodů za tvorbu 

Toto jsou víceméně jediné možnosti, jak si body vydělat. A jak to vypadá se závěrečnou 
kolejní statistikou? Ukážu vám závěrečnou sestavu kolejní TOP 10: 

1. Filius Orionis - 6675 bodů

2. Mintaka Orionis – 4286 bodů

3. Kate Resea – 3614 bodů

4. Aváček de Hillson – 3034 bodů

5. Lada Wonder Papulková – 2557 bodů

6. Lenůlie Čihůlková – 2381 bodů

7. Lucy McBrave – 2114 bodů

8. Ladard Papulka – 2084 bodů

9. Caileen Novelty – 1942 bodů
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10. Aki san Marino – 1908 bodů 

Já osobně považuji za velmi zajímavý fakt, že všichni výše uvedení se vešli do TOP 15 
celoškolního bodování. A to je skutečně úspěch! 

Tolik o bodech v loňském roce, a doufám, že ty, kteří body za důležité nepovažují, jsem 
neunudil k smrti! 

Filius Orionis 

Nejoblíbenější předměty Nebelvíru loňského roku

Jak všichni víme, v loňském školním roce vyhrál Nebelvír školní pohár. Napomohla tomu i 
hojná účast studentů při výuce. Nabídka předmětů byla téměř nepřeberná. I když některé 
velmi žádané předměty byly brzo obsazené, byla možnost volného zápisu do mnoha dalších 
předmětů. 
Můj seznam uvedený níže pouze ukazuje předměty, které měly červení studenti nejraději. 
Neukazuje se zde samozřejmě jednotlivá preference každého, takže je možné, že některé 
oblíbené předměty nejsou uvedené, ale není jich jistě mnoho...  
 
Nejoblíbenější předměty byly následující...
 
Architektura - vyučoval prof. Kris Glowr
Astrologie - Čína  - vyučoval prof. David Nekromacer
Bonzologie - Tatokalan Watanka
Bylinkářství - Raven Maris Gravediggerová 
Bylinkářství - ohrožené druhy - Raven Maris Gravediggerová 
Dějiny mudlovských záhad - Angela Grey-Slytherin 
Domácí kouzlení  - Angela Grey-Slytherin 
Egyptologie - Ross Winfield 
Elfové - Sayuri Yoshiaky
Filosofie - Sairalindë Aina Litray
Kouzelné formule - Ross Winfield
Kouzelnická hudbověda - Tatokalan Watanka
Kouzelnická literatura - Majdule Hafila
Kouzelnický zeměpis - Sandrik Vrizas
Latina - Consuela Zirkon 
Léčivé rostliny - Jori Damien Faustová 
Lékouzelnictví - Jori Damien Faustová 
Lektvary - Serge Renine
Létání na koštěti - Elle Sutherland
Literární seminář - Anseiola Jasmis Rawenclav 
Literární seminář - poesie - Anseiola Jasmis Rawenclav 
Lykantropologie - John Werewolf 
Magické kameny - Jori Damien Faustová
Magické kameny - Jori Damien Faustová
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Numerologie - Tarí Tinuvielová 
Obrana proti černé magii - Carwin Malin Velien
Přeměňování - Gabriella de Emma 
Starověké civilizace - Modesty Blaissová
Studium mudlů - Anseiola Jasmis Rawenclav
Symbolika kolem nás - Tarí Tinuvielová 
Taj lesa a jeho života - Kris Glowr
Tajemství cizích řečí - Aneiola Jasmis Rawenclav 
Taroty - Tarí Tinuvielová 
Teorie famfrpálu - Melisa de Salivander 
Upíři tak, jak je neznáte - Serge Renine
Vývoj života - Modesty Blaissová 
 
Jako geniální byly vyhodnoceny předměty: Architektura, Latina, Literární seminář - poesie, 
Přeměňování, Taj lesa a jeho života.
Samozřejmě, že je zajímavé výklady a vedené hodiny bereme jako běžnou součást výuky 
každého předmětu a jsme moc rádi, že máme možnost výběru mnoha kvalitních předmětů.

Aki San Marino

Obrazárna

První ročník
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Druhý ročník

Třetí ročník
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Čtvrtý ročník

Šestý ročník
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Vedení koleje

Tímto naše ročenka končí. Myslím, že vlastní názor na ni máte a že není třeba dalších (vesměs 
zbytečných) slov. Těch už tu bylo dost.

Filius Orionis
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