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1. úkol
Napsat povídku, kde bude hlavním hrdinou lord Vetinari – jedna z hlavních postav série 
knih o Zeměploše.

Probudil se ve stejnou hodinu, minutu i vteřinu jako každý den. Nejprve rozlepil pravé zeleně 
zbarvené oko, to vzápětí následovalo levé žluté oko. Rychle mrkl a oči dostaly obvyklou 
nevýrazně šedivou barvu. Ruce mu zamířily k uším. V dlaních se objevily dva špunty (v noci 
ho totiž budí hlasité a chrčivé zvuky). Plynule odhrnul deku neurčitého stáří a chodidla 
nasměroval do svých oblíbených huňatých šedých bačkor. Ovšem místo, aby ucítil měkké 
a teplé bačkůrky, vpadl oběma nohama rovnou do ....(nutno podotknout, že to bylo také 
teplé a měkké). 
Pomalu otočil hlavu. Z rohu místnosti se ozývalo spokojené trhání a slintání. Pachatele 
usvědčovali i zbytky domácí obuvi, ovšem nyní v poněkud preparovaném stavu, nacházející 
se po celé místnosti.
Ať už jeho myšlenky byly jakékoliv, obličej zůstal prost výrazu. Jednoduše se zvedl a odťapkal 
do koupelny. Tam prováděl svůj každodenní rituál - umyl si nohy, vyčistil zuby, zastřihl vous, 
opláchl špunty do uší, zbavil se přebytečného ochlupení v nose, .... Po dvou hodinách 
zkulturňování, shledal vše v pořádku a vydal se ke své skříni (dámy nyní jistě souhlasně 
přikývnou, když zmíním, jak je důležité vybrat si vhodné oblečení ve vhodný den). Patricij 
tedy otevřel svou almaru. Obyčejný a nevědoucí člověk by mohl vyřknout poněkud ukvapený 
názor, že všechny obleky jsou stejné a všední. To ovšem není tak docela pravda. Každému 
oděvu přísluší ojedinělé šedé zbarvení. Některé mají šedě-zelený odstín, jiné zase hnědo-
šedý či snad dokonce zeleno-šedě-hnědý. Nalezneme zde také příšerně zbarvený růžově-
šedý nebo oblíbený šedý s tmavě modrým nádechem. Udržovat vše čisté a seřazené podle 
barev má na starost komorník. Je za to také božsky placen. (v pracovní smlouvě se nachází 
takový nedůležitý dodatek. Pokud nebude pečlivý, má výhradní právo na malou procházku 
mezi patricijovi škorpióní miláčky. To je takový patricijův osobní, ba přímo vražedný žertík).
Rázným krokem vešel do jídelny. Do nosu ho udeřila směsice pachů. V hale se nacházel 
přibližně 20 metrů dlouhý stůl, který se prohýbal pod množstvím uzenin, drůbeže, ryb, 
salátů, omáček, exotického i domácího ovoce, dortů, řezů, pusinek, bonbónů,....... a také 
ovocných šťáv, aperitivů, piv a několika druhů červených a bílých vín. Vetinari přimhouřil oči 
a vydal se hledat své obvyklé jídlo. Asi po 30 minutách vyčlenil pět pohárů s průhlednou 
tekutinou. Po dokonalém zrakovém i pachovém prozkoumání, neomylně vybral číši s čistou 
vodou. Dalších 20 minut mu trvalo, než objevil krajíc chleba. Byl mistrně zamaskován mezi 
punčovými řezy.
Usedl ke stolu a vzal si do ruky denní hlášení. Ukousl první sousto, přečetl úvodní řádek 
a vyrušil ho šílený kravál, který se více a více přibližoval. Pak se rozlétly dveře. Do místnosti 
vpadlo několik pestře oděných žen. Od prvního okamžiku bylo jasné, že náleží k cechu 
Povolání nejstaršího. Jakmile ho madam zmerčila, okamžitě se vydala k němu a ostatní dámy 
ji následovaly jako hejno kdákajících slepic. Vetinari se zvedl a mírně zamračil. Avšak ani 
tento decentní a velmi výmluvný výraz v jeho tváři, nedokázal rozlícený dav zastavit. Děvčata 
vypadala, že ho doslova převálcují. Obklopila jej kolem dokola a jedna přes druhou láteřila. 
Zaměřil svůj pohled na madam. Ta hrozbu kupodivu pochopila a zjednala pořádek.
Pozval je všechny na hostinu. Když se mu snaživý kuchař pokoušel vnutit nějakou tu 
dobrůtku, přece jenom to nepřijde nazmar. No a jeho politice to také nahrává. Nadarmo se 
neříká, kam nemůže čert, tam pošle ženskou. Vždy od nich dostal ty nejlepší a nejpřesnější 



informace. Po třech hodinách už to neshledával jako tak dobrý nápad. Dámy již byly notně 
opilé. Začínaly tančit na stole a notovat oplzlé melodie. Když tu proseděl čtvrtou hodinu, cítil 
se dokonale prosycen nápady, stížnostmi a jinými informacemi. Nenápadně schoval dnešní 
hlášení, vstal od stolu a dámám se omluvil. Za dveřmi narazil na Elánia. Ten nemohl smíchy 
ani mluvit. Byl k němu naštěstí otočen zády, takže jej nezpozoroval. Patricij ustoupil do 
stínu. 
Nenápadně se dostal až do svého vězení. Vstoupil do první, nejlépe střežené cely, a zavřel za 
sebou masivní dubové dveře. Natáhl pravou ruku a zatlačil na roh patnáctého kamene zleva. 
Na druhé straně dveří se odsunula stěna, kde byly potřebné zásoby jídla, oblíbená literatura, 
špunty do uší a také náhradní klíče. Ty uchopil do ruky a zamkl na dva západy. Usadil se na 
pryčnu a vyndal hlášení. Na stolek si položil číši s vodou.
Najednou ho uprostřed místnosti vyrušilo prásknutí. Kde se vzal, tu se vzal, vedle vycpaného 
kavalce se objevil p. p. Renine (my povolaní víme, že se jen tak nezjevil nýbrž přemístil). 
Zmateně se rozhlédl po místnosti brblaje něco o tom, že tohle není kabinet lektvarů. Další 
rána a Vetinari byl opět sám ve své cele. Upřel nic neříkající pohled na pohár s vodou a vážně 
přemýšlel, jestli není přepracovaný. Ten dnešní den mu dal celkem zabrat. Lehl si na kavalec 
a vzal do ruky hlášení. Konečně se pobaví i on.



2. úkol
Pomocí investigativní reportáže osvětlit záhadu hradních hodin. 

I v dnešní uchvátané době se každý čaroděj a každá čarodějka pozastaví nad nádherou 
jedinečných věžních hodin, jež shlíží z jižní a severní věže Bradavického hradu na každodenní 
činnost studenstva i profesorstva, na malé i velké radosti či starosti a shovívavě nám 
odpočítávají osudem daný čas. Časně ráno bývají ponořeny do mlžného oparu, kterým 
krůček po krůčku prostupují první sluneční paprsky, líně odhalující jejich pravou tvář. Ačkoliv 
jsou poznamenány staletími, v jasném denním světle se pyšní svou bezchybnou dokonalostí. 
Neúnavně a přesně přeměňují současnost v minulost a podílejí se na nelehkém plánování 
budoucnosti. Ovšem nebylo tomu tak vždy. Pět dlouhý let jsme vídávaly na jižní věži pouze 
dřevěné latě, které vyplňovaly otvor po těchto neodmyslitelných obyvatelkách hradu.
Hodiny, jak je dnes známe, zdobí věž poslední tři roky. Prošly rozsáhlou rekonstrukcí. Jejich 
ciferník byl naprosto nečitelný, ručičky ulámané a mechanická část hodinového strojku se 
nacházela v naprosto dezolátním a nepoužitelném stavu. Za jejich nový vzhled a bezchybnou 
funkčnost, můžeme poděkovat dvěma lidem. 
Jedním z nich je celosvětově proslulý umělecký restauratér Petronius Petrus. Ten se pustil do 
obnovy vnějšího vzření hodin. Jejich původní vzhled se dochoval na jedné ze školních 
fotografií, již školní rada s radostí zapůjčila. V opravách byl nucen postupovat velmi šetrně. 
Hodiny, které se nacházely v tak ubohém stavu, se ještě více poškodily nešetrným 
zacházením při jejich přemístění do dílny bradavického hradu. 
Po důkladném prozkoumání, se rozhodl věnovat nejprve cifrám, jež byly polámané, uvolněné 
či dokonce chyběly úplně. Ani jejich barva se nedala přesně určit. Tu potvrdily teprve složité 
laboratorní testy. Na jejich základě se pustil mistr do obnovy stávajících číslic. Podle staré 
receptury vyrobil příslušnou hnědo-fialovou čerň, jež nanesl na odendaná, očištěná 
a původní barvy zbavená čísla. Tento postup opakoval pětkrát, aby zajistil barvě potřebnou 
sytost. Nakonec použil kouzlo pondus color, aby dosáhl její co možná nejdelší životnosti. Pak 
přišla složitější část. Ruční odlití měděno-bronzových chybějících cifer 3, 6, a 8. Při výrobě 
forem nastal problém s osmičkou. Ten byl díky Petrusově zručnosti vyřešen a po dvou 
měsících usilovné práce spatřilo světlo světa všech 15 číslic. 
Na řadu přišel další chybějící artefakt. Hodiny původně zdobily dvě ručičky ze speciální 
bronzové slitiny, již vynalezla nositelka Krtkovi ceny, slečna Eleonora Nadějná roku 1558. 
Výroba této drahé a dnes již velmi cenné slitiny, byla z bezpečnostních důvodů zakázána. 
Vystřídaly ji mnohem levnější a bezpečnější produkty. K její náhradě Petrus použil dva jemné 
ocelové plátky plechu. Těm dodal původní vzhled ručiček, které pozlatil a ošetřil jemným 
rtuťovým nánosem. Smícháním nestálé rtuti se zlatem a za pomocí jednoduchého 
zabarvovacího kouzla vytvořil takřka indentické kopie originálů.
Poté utkvěl pohled umělce na dřevěném podkladu, na nějž měli být umístěny nové cifry 
a ručičky. Po odkrytí nánosu různých usazenin, se dřevo jevilo v relativně dobrém stavu. 
Pouze spodní část byla uhnilá. Zřejmě se hodiny nacházely ve vlhkém, špatně větraném 
prostředí. Na výměnu této části se použila prkýnka z velmi poškozené staré truhly. Ta byla 
sehnána pomocí inzerátu. Po opětovném nánosu nové barvy nebylo vidět žádný patrný 
rozdíl. Nakonec přišel ochranný nátěr a mohli se na původní místo vrátit číslice i hodinové 
ručičky. Poslední drobné úpravy probíhaly při zabudování hodin zpět na jejich původní místo 
v jižní věži a následném připojení na hodinový stroj.
Zakázku na obnovu mechanické části hodin získala rodinná kouzelnicko-mudlovská firma 



s dlouholetými zkušenostmi Žukalík a synové, jež se mohou pochlubit takovými skvosty jako 
je údržba věžních hodin v Toweru či opravou pražského orloje. Nejprve dešifrovali jednotlivé 
chody starodávného hodinového stroje, vše pečlivě zaznamenali a pustili se do postupného 
rozebírání jednotlivých součástek. Nepromazávaná a prorezlá ozubená kolečka očistili nebo 
nahradili novými. Šrouby, které již také pamatovaly lepší časy, se po dohodě ve větší míře 
vyměnily za tzv. funglovky. Po měsíci usilovné práce byl kolos opět sestaven, kolečka 
úspěšně naoleovaná a až na pár drobností, vše fungovalo v naprostém pořádku. 
Jako největší hlavolam se nakonec ukázal starý nefunkční odbíjecí systém. Ten si vzal na 
starost nejmladší syn Igor Žukalík. Odbíjení, po čtvrt hodinách cinkl vyšší tón a celou odbíjel 
sytý bass, se nechtělo sehrát s ukazovaným časem. Problém byl v nedolíhajícím těsnění. To 
se postupně uvolňovalo a zbržďovalo tak chod strojku. Po jeho vyřešení se vše sestavilo 
a připojilo ke vnější části hodin. Dvoudenní test proběhl úspěšně.
Původní škoda na hodinách byla odhadnuta na 30000 galeonů. Tuto část po důrazném 
zkoumání uhradila pojišťovna. Celková suma na opravu přesáhla 35000 galeonů. Přibližně 
1/3 uhradila škola a na zbývající část se uspořádala veřejná sbírka. Přizvaní řemeslníci 
a umělci se vzdali části svých výdělků.
Musím se ovšem ptát, jestli tato nemalá vynaložená částka nebyla zbytečná. Nedalo se 
podchytit toto nedbalé zchátrání věžních hodin? V antikvariátu, kde byly hodiny objeveny, mi 
poskytli doklad vystavený při přijímání hodin. Tento dokument byl datovaný k 23.3.2004 
a psaný na jméno Pichalík Alois, U Vojtíšků 5, Brno. Důvěryhodné zdroje mi potvrdili moji 
domněnku, uvedené jméno i adresa se ukázaly jako falešné. Vrátila jsem se tedy na začátek, 
zpět do školy. Nikdo ze starších profesorů nechtěl odpovídat na mé otázky, ale kupodivu 
jsem bez větších problémů obdržela povolení pro vstup do archivu. Tam jsem se zaměřila na 
přelom roku 1999/2000. V účetních knihách jsem našla zmínku o vyplacení zálohy ze dne 
2.2.2000 na opravu věžních hodin p. Voříškovi, Příčná ulice 125, Londýn. Na tomto místě se 
dnes nachází známé hračkářství. Zašla jsem tedy na Ministerstvo a v kronice města jsem si 
nalistovala únor 2000. Nic. Zato v měsíci březnu jsem našla informaci o uzavření místního 
hodinářství a zlatnictví Voříšek z důvodu exekuce. Zamířila jsem do knihovny a vyhledala 
články uveřejněné tento měsíc v Denním věštci. Jestli tam není o exekuci zmínka. Nebyla. 
Objevila jsem však parte v němž vzpomínali na pana Voříška, který zesnul ve spánku ve věku 
nedožitých 85 let. Jmenovaný tam byl jediný člověk, jeho vnuk Adolf Vopršálek. V dalších 
měsících se žádná jiná zmínka o klenotnictví či panu Vopršálkovi neobjevila. 
Moji pozornost však upoutal článek z léta téhož roku o mezinárodní přehlídce šperků 
v Monte Carlu, na níž byl představen nový náhrdelník z dnes již nedostupné a velmi drahé 
bronzové slitiny posázený deseti diamanty nejvyšší kvality. Zhotovil ho mezinárodně 
uznávaný klenotník Alfons Lákavý. Psalo se tu, že náhrdelník vyrobili na objednávku pro 
zákazníka, jež si přál zůstat v anonymitě. Přesto jsem pana Lákavého kontaktovala. Na tuto 
zakázku si velmi dobře vzpomínal. Dva plíšky slitiny si vyzvedl v trezoru banky s pokyny 
týkající se vzhledu šperku a poznámkou - na ceně nezáleží. Zároveň zákazník projevil přání 
o možné účasti tohoto náhrdelníků na oné výstavě. Předání klenotu i peněz proběhlo stejnou 
formou. Od té doby se na veřejnosti neobjevil. Je náhoda, že z tohoto vzácného kovu byly 
vyrobeny i ručičky věžních hodin, které se do dnešní doby neobjevily? Tato podivná shoda 
okolností už zřejmě zůstane neobjasněna.
Zašla jsem do Příčné ulice podívat se na bývalé hodinářství, nyní hračkářství.. Ze vchodu 
vedle dveří zrovna vycházela bělovlasá stařenka. Napadlo mě se jí na pana Voříška zeptat. 
Odpověděla mi, že byli blízcí přátelé. Vyložila jsem ji, že píši příběh o ojedinělých věžních 
hodinách a ona mě pozvala na čaj. Doufala jsem, že dostanu odpověď i na některé mé 



otázky. Když jsem po třech hodinách odcházela věděla jsem vše o životě pana Voříška 
a hlavně o jeho vnukovy Adolfovy. Nebyl to právě příkladný občan. Působil svému dědovi 
mnoho starostí a přidělával spousty vrásek. Nechvalně proslul díky vřelému vztahu ke 
karbanu i alkoholu. Několikrát ho stíhali za drobné krádeže a jednou uvěznili za prokázanou 
zpronevěru větší částky peněz. Po sklonu pana Voříška, během chvíle rozházel celé dědictví 
a ještě víc si napůjčoval. Kouzelníci na něj začali podávali stížnosti a žaloby, když jim nevracel 
zboží přijaté na opravu. Při exekuci se samozřejmě našla jenom část těch méně cenných 
neopravených věcí. Adolf Vopršálek tvrdil, že ho vykradli. Pak se vytratil. Našli ho asi po 
měsíci skoro mrtvého v jednom opuštěném skladišti u řeky. Tamní obyvatelé slyšeli 
podezřelé hlasité zvuky, tak kontaktovali bystrozory.
Šla jsem tedy opět na ministerstvo kouzel, tentokrát kvůli zločinu. Nemohu říct, že byli právě 
vstřícní. Nicméně po několika minutách dohadování o právu na informace, jsem dostala kopii 
zprávy k tomuto případu. Vyšetřování probíhalo standardně. Skladiště uzavřeli a po 
důkladném prohledání našli většinu cenností, které neobjevili exekutoři při obstavení 
majetku. Věžní hodiny spolu s několika dalšími věcmi mezi nimi nebyly. Vyšetřovaný se 
k případu nemohl vyjádřit. Přivolaný lékař shledal u napadeného vážné poškození zdraví 
způsobené kletbou crucio, které se projevilo i na jeho psychickém vnímání. Nikdo nevyloučil, 
že k tomuto stavu mohly přispět i jiné kletby jako např. oblivite. Od té doby je veden jako 
pacient v oddělení nevyléčitelných chorob a nákaz U Svatého Munga. Jako oficiální 
stanovisko uvedli, že zadlužený Vopršálek zpronevěřil majetek, který mu nepatřil a v rámci 
vyřizování účtů mezi ním a vymahači došlo ke rvačce, která je klasifikována jako pokus 
o vraždu. Případ byl odložen pro nedostatek důkazů. Poději byla rukou dopsána poznámka, 
že některé ztracené předměty se začaly v dosti poškozeném stavu objevovat v různých 
antikvariátech. Tady stopy končí. Teď už následují jenom dohady a spekulace. Byli hodiny 
ukradeny kvůli hodnotným ručičkám? Věděl o nich Vopršálek? Snažil se je prodat největší 
nabídce, ale přepočítal se? Nebo to byla jen náhoda a on se opravdu stal pouhou obětí? 
Pokud se neobjeví nějaké další indície, zůstanou tyto otázky bez odpovědí.
Hodiny jak je známe dnes se staly neodbytnou součástí studenského života. Každý prvák se 
pozastaví nad jejich originalitou a nejeden sedmák naposledy vzhlédne k vrcholkům věží. 
Někdy dokážou dušičku nebohého studenta roztesknit svou pomalou chůzí, kterou se líně 
pohybují po vyšlapané cestičce a jindy naopak nedočkavě odpočítávají minuty strávené na 
nudném vyučování a probouzejí naději, že ten nekončící den skýtá nějaká neočekávaná 
a radostná překvapení. Profesoři nacházejí v neúnavném tikotu hodin podivnou jistotu, že 
i oni mají nárok na těch několik málo chvil, jež mohou strávit bez studentů, úkolů či dalších 
příprav na vyučování. 
Stačí se posadit na kraj jezera. V dálce nad hradem odbíjí poslední tón na věžních hodinách. 
Ty se zdají tak daleko. Čas se zastavil a do duše se vkradl příjemný klid a mír.



3. úkol
Rozluštit šifru a sepsat povídku o založení čítárny Sub Salix.

  Přečetla jsem si úkol a zadívala se na šifru. Zvýrazněná písmena hlásala obřádek 
a obsloupec. Začala jsem tedy v levém horním rohu kroužkovat písmena objedno. Dávalo to 
smysl. Pak jsem přeskočila sloupec a zase to dávalo smysl. Zakroužkovala jsem písmena 
a přečetla – Příběh pište pohledem jedné z profesorek. Výběr je jen na Vás. Zároveň pište 
v ich formě.
 
  Děj příběhu je smyšlený, použitá jména a názvy jsou skutečné.
 
  Pomalu jsem si promnula unavené oči. Jedna má studentka mě požádala o přečtení nové 
povídky. Povedený ucelený příběh popisující s jemnou nadsázkou milostný trojúhelník. 
Někdy mě fascinuje s jakou lehkostí a snad, ano i kouskem naivity, dokáže nahlížet mládež na 
svět. Zasáhla mě jednoduchá a přece oduševnělá krása těchto děl, jež se bohužel postupem 
času vytrácí a nahrazuje ji tvrdá seberealizace.
  Pohled mi sklouzl na velký oranžový hrnek, v němž se nacházel skoro netknutý ovocný čaj. 
Mé prsty přejely po ladné křivce ucha. Už musí být úplně studený. Uchopila jsem ho oběma 
rukama a za moment mi hrdlem protékala příjemná nasládlá chuť. Byl studený.
Najednou jsem si uvědomila to ticho. Připadalo mi ubíjející. Pokojem se rozlehlo krátké 
tlesknutí a vzápětí už vzduch vibroval melodií mého oblíbeného muzikálu.
Jak vzácný dar, ti byl dán,
  Vstala jsem od stolu a pomalým krokem se vydala k protější stěně, v které bylo zasazeno 
několik oken. Mé kroky ustaly těsně před jedním z nich. Čelo zalil chlad vycházející od 
studené skleněné výplně.
dar volně žít,jsi svůj pán,
 
  Poslední dobou nacházím uspokojení v samotě. Ostatně jako každý rok touto dobou. Tak co 
se divím. Když všichni odejdou a já se procházím jednotlivými policemi, kde rovnám svazky 
děl. Vím, že by na mě byla pyšná.
směr jímž chceš jít,sis určil sám,
  Přejela jsem zrakem loudavě přes zčeřené jezero. Bílé čepičky se objevovaly jedna za 
druhou a rozbíjely se o skalnatý břeh.Mé nynější myšlenky by se daly přirovnat k těmto 
vlnám. Vzniknou, rozběhnou se a v okamžiku jsou zapomenuty.
dar volby máš, jsi svůj pán
  Jaké pocity se asi odehrávali v člověku, který psal tyto slova? Napadaly mě taková slova jako 
svoboda, touha, naděje.
  Odvrátila jsem pohled od Hanibalova jezera, utlumila hudbu a vydala se směrem ke 
kabinetu. Spíš takové malé místnůstce, kam se ráda uchýlím k velkému krbu. Dveře byly 
otevřené, stačilo akorát podpálit připravená polena. Za chvíli už pokoj rozzářilo mihotavé 
světlo. Stíny a plameny roztančily divoký tanec po smetanově tónovaných zdech. Teplý 
barevný koberec nasával šířící se teplo. Minula jsem pohodlně vyhlížející křesla a zamířila 
k jednomu ze dvou stolů umístěných v rozích místnosti. Zpoza něj vykukovala velká dřevěná 
truhla. Na první pohled bylo patrné, že pamatuje lepší časy. Pomalu jsem přistoupila k této 
starožitnosti a napadlo mě, že by si zasloužila pár oprav. Není to tak dávno, co opustila místo 
v mém pokoji v Bradavickém hradu. Po chvíli přešlapování jsem ji opatrně otevřela. Před 



mým zrakem se objevily úhledně srovnané sešity v měkké i tvrdé vazbě, různých barev 
i velikostí. Můj celý život.
  Stovky stránek obsahující mé vzpomínky, domněnky, pocity, události, radosti i smutky, 
prostě všechno co jsem byla schopna od svých šesti let zaznamenat. S určitou nostalgií má 
ruka uchopila značně ošoupaný sešit, na jehož přebalu se vlnila malá mořská víla. Můj první 
deník. Sedla jsem si na židli u stolu a otevřela ho. Byl čistý, plný bílých nepopsaných listů. 
Zašeptala jsem Sub Salix a jednotlivé listy se zaplnily velkým kostrbatým rukopisem šestileté 
holčičky. Sem tam se mezi písmeny objevila pěkná kaňka a spisovný jazyk mi tehdy nic 
neříkal. Pomalu jsem listovala, až se má ruka zastavila na stránce, jež se od ostatních lišila. 
Byla plná zaschlých dětských slz.
  
27.7.1979
  Tatínek se už nevráti. Ráno udělala mamka ke snídani lívance s borúvkovou marmeládou. 
Pak jsme šli do zoo. Byla tam spousta krásných zvíratek. Nejvíc se mi líbili tučnáci. Vypadali 
legračně. Na objedě jsme byly u Housek a párečků. Odpoledne jsem hrály loutkové divadlo. 
Byla jsem princezna a měla jsem krásné dlouhé zlaté vlásky. Maminka se mě zeptala, jak by 
se mi líbylo bydlet v Egyptě. Povídala mi o faraónech a pyramidách, o velbloudech a velké 
knihovně. Tam by pracovala a já bych za ní mohla chodit a číst si spousty knížek. Pak jsem se 
zeptala, jestli se vrátí tatínek, aby jel s námi.
  Maminka se na me vážně podívala. Takový výraz má vždycky, když mě za něco hubuje. Chce 
abych věděla, že jsem udělala něco špatně. Dospěláckým způsobem mi řekla, že tatínek 
s námi nepojede. Prý mě má ale pořád rád. Utekla jsem do pokoje a brečela. Všechno jsem 
pověděla Dorotce. Neměla jsem být tolik zlobivá. Možná, že když budu hodná, tak se k nám 
vrátí.
 
  Zavřela jsem deník. Nikdy se ani neozval, parchant. Vzmáhal se ve mně starý vztek. Časem 
jsem se dozvěděla, že v době, kdy od nás odešel, měl už roční dceru se svou asistentkou. Na 
mě si nikdy ani nevzpomněl. Později nastoupila do Bradavic. To jsem byla v sedmém ročníku. 
Pár měsíců po začátku školního roku se ukázalo, že je moták. 
  S pocitem zadostiučinění jsem se zvedla od stolu, vrátila sešit na své místo a vytáhla velký 
bleděmodrý blok, který se nacházel v dezolátním stavu. Listy do něj byly vlepovány,, aby 
mohly být opět vytrženy, obal počmáraný, pošpiněný a pomačkaný. Na první stránce se, po 
pronesení nezbytného hesla, objevilo datum 9. 10. 1988
  
9.10.1986
  Dnes nastal den D. Mamča byla u snídaně značně nervózní a s Morrigan jsme ji uklidňovaly, 
že všechno bude dokonalé. Otvírá svoji první vlastní kavárnu – čítárnu. Společně jsme ji 
pojmenovaly Sub Salix, podle mé oblíbené dětské říkanky.
 Nacházela se na místě starého knihkupectví. To prošlo neuvěřitelnou proměnou. Když se 
podívám na fotografie pořízené při první návštěvě, tak musím žasnout. Teď se z ní stala 
útulná kavárnička hrající teplými barvami. Vedle vchodu se přistavil malý bar s pokladnou 
a pěti barovými stoličkami. Půlku místnosti zabírá patnáct menších stolečků max pro 4 
osoby. Zbytek prostoru vyplňují regály. Ty jsou zatím poloprázdné. Mají se zaplnit autorskou 
originální tvorbou kouzelníků i mudlů. Prostě každá kniha či povídka, která se objeví, najde 
v policích své místečko.
 Mamka se šla minimálně třikrát převléknout. Malém dorazila na otevření pozdě. Přišli ji 
podpořit všichni přátele i známí. Byla okouzlující. Úvodní řeč trvala zhruba 5 minut. Ani 



dlouhá ani krátká, avšak dokonale vystihla její přání, aby kavárna sloužila všem spisovatelům 
bez rozdílu. Byla jsem na ni pyšná jako nikdy a hrdá na to, že jsem její dcera. Nikdy 
nezapomenu na ten výraz v její tváři, když přestřihla tu červenou pásku a pozvala nás dál. Její 
oči se doslova rozzářili a ústa se roztáhla do toho nejšťastnějšího úsměvu. Můžu klidně 
zařadit ten den mezi nejúžasnější v mém životě.
 Uvnitř jsme se posedali do pohodlných křesílek. Mamka nás všechny obešla a nabídla nám 
nápoje a něco malého na zakousnutí. Několik návštěvníků se zvedlo a zamířilo k regálům, 
jestli nenajdou něco zajímavého k četbě.
 Večer jsme spolu seděly na terase, popíjely kakao a plánovaly jaké vyhlásíme zajímavé 
soutěže, podáme si inzerát, upravíme nápojový lístek,... Postele mě přivítala ve tři hodiny 
ráno. Ještě, že byla neděle. 
 Při čtení těchto řádků mi stékaly slzy po tvářích. Ani jsem si toho nevšimla. Teprve až se mi 
jednotlivá písmenka rozmazávala a spojovala v jednu velkou nečitelnou černou skvrnu, přišly 
na řadu kapesníky. Na další stránce byla nalepena fotografie asi čtyřicetileté ženy v tmavě 
zelených šatech, která v rukou držela tác. Upřeně jsem se dívala na tuto momentku 
a oživovala si každý její detail, jež mi mohl vypadnout.
  Znovu jsem listovala, až se v deníku objevily stránky, kdy bylo napsané pouze datum a pod 
ním velká černá čára. Takto proškrtané zůstali dva nekonečné měsíce. Uplynula nějaká doba 
a papíry v deníku opět zdobilo moje písmo.
 
 
3. 7. 1987
   Jsem v Anglii. Ležím ve svém novém pokoji v londýnském domě své babičky. Za měsíc 
nastupuji spolu s Morrigan do šestého ročníku Bradavické školy. Poprvé po dlouhé době 
mám sílu psát. Chci napsat co se stalo, i když na to nikdy nezapomenu.
 15.4.1987 byla středa jako každá jiná. Ráno jsem vyrazila spolu s  Morrigan do školy. Užívaly 
jsme si chvíle strávené spolu, protože její táta dostal místo v Anglii, takže se tam během 
května měli stěhovat. Škola proběhla v pohodě. Učitele na nás začali pouštět hrůzu z blížících 
se zkoušek. Učím se celkem dobře, takže proč bych se stresovala. Odpoledne jsem měla 
rande s Filipem. Zbožňuji ten jeho francouzský přízvuk. Čas s ním mi vždycky utekl tak rychle. 
Málem jsem zapomněla, že mám sejít s maminou. Měly jsme vyrazit na večeři. Celou cestu 
jsem utíkala, abych nepřišla pozdě.
  Už jsem byla skoro na místě, když mě do nosu udeřil štiplavý zápach. Zahnula jsem za roh. V 
ulici bylo plnou kouře a nervózní dav lidí. Z domu uprostřed hlavní třídy šlehaly plameny. 
Dostala jsem strach. Dav mi bránil v rychlém postupu k požáru. Hořel dům s velkou cedulí 
Sub Salix, dům s maminčinou kavárnou. Před ním byla vynesená hromada knih. Rozběhla 
jsem se směrem ke vchodu. Právě dovnitř vběhla má matka. Chtěla jsem běžet za ní, ale 
někdo mě zadržel. Pak se zřídila přední část domu. Nikdo nestačil vyběhnout ven. Zůstala 
uvnitř. Ještě si vzpomínám, jak se se mnou někdo přemístil a pak jsem omdlela.
 Probrala jsem ze za tři dny. Další den byl pohřeb. Za týden byla vyřízena pozůstalost a já 
odjížděla spolu s Tristesseovými do Londýna k babičce. 
 
   Jako bych to nepsala já, ale někdo jiný. Bylo to napsáno tak věcně a stručně. Skoro by mě 
napadlo, že se to ani nestalo mě, kdyby mi o pár měsíců později babička neřekla, že mi 
museli upravit vzpomínky. protože mi hrozil fyzický i psychický kolabs. Spánek se 
nedostavoval. a když už konečně přišel, nesl s sebou noční můry, z kterých jsem se 
probouzela s křikem, Nezabíraly lektvary ani jiná léčba. Uzavřela jsem se do sebe a s nikým 



nemluvila. Neplakala jsem, Neplakala jsem ani na pohřbu své vlastní matky. Občas jsem 
uvažovala jestli měli právo připravit mě o tu bolest ze ztráty milované osoby, o žal, který měl 
mučit moji duši a o neutuchající vztek, že se vrátila do hořícího domu, místo aby myslela na 
mě. To co mi nechali, však stačilo, aby se každý rok na několik dní projevil melancholický 
smutek.                        
 
   Z mých úvah mě vyrušil mě hluk. Někdo se sem přemístil. Do místnosti vešla Morrigan. Její 
pohled padl na otevřenou truhlu a nemalou hromádku papírových kapesníků. Beze slova ke 
mě přišla a objala mě. Byla a bude pro mě tou nejbližší osobou. Vždyť díky ní opět ožil sen 
mé matky.
 Povzbudivě se na mě usmála. Pokusila jsem se jí úsměv oplatit, ale asi to dopadlo dost 
žalostně. Najednou máchla hůlkou a uprostřed místnosti se objevilo piano. Na chvíli mě 
udivilo, jak se tam mohlo vejít, ale pak jsem si šla přisednout ke své přítelkyni. Nikdy jsme 
nehrály nějak úžasně a náš mudlovský učitel z nás byl určitě nešťastný, ale obě nás to bavilo. 
Piano rozezněly první údery našich rukou. Dohady o výběru písně nebyly potřeba, v paměti 
nám utkvěla pouze jedna. Za chvíli se pokojem rozléhaly i naše hlasy.
Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo, 
hlavně nesmí býti smutno, natož aby se brečelo. 
Chceš-li, trap se, že ti v kapse zlaté mince nechřestí, 
nemít žádné kamarády, tomu já říkám neštěstí. 

pozn. Příběh je psaný formou pocitů a vzpomínek jedné z profesorek. Název Sub Salix, byl 
vyjmut z dětské kouzelnické říkanky, Později tak pojmenovala svoji kavárnu matka oné 
profesorky. K otevření čítárny u Hanibalova jezera je vedla, kromě lásky k psaní a knihám, 
památka k zesnulé zakladatelce první kavárny – čítárny Sub Salix.



4. úkol
Popsat hogwartský pantheon a výtvarně ztvárnit jeho jednotlivé bohy. 

Božstva Hoqwarts

Jako každá božstva i ty z Hogwarts mají svoje zvyky i neduhy, koníčky a záliby, kladné či 
záporné vlastnosti, jež pronikají i do jejich pozemského života. Není to žádná ucelená 

rodinná společnost, jako jsme zvyklí např. u pohanských bohů. Nicméně spolu vychází a 
někdy i spolupracují. Tedy pokud je to v jejich zájmu.

Božství se projevuje u kouzelnických jedinců po nastoupení na profesorské místo a jeho 
opuštěním zaniká. Je nutno podotknout, že ne všichni získávají toto privilegium. Někteří ho 

dosáhnou rychle a jiní vůbec. Bohy i bohyně dokonce navzájem pojí svazky, které se do jejich 
“normálního života” vůbec nepromítají.

Nyní si některé z těch známějších představíme a pokusíme se proniknout do jejich tajů 
a porovnat je i s jejich profesorským životem.

Bohyně módy - Angela a Lenůlie



Dvě nevlastní sestry patří k bohyním oblíbeným, hlavně mezi dívkami a zvláště pak u 
profesora Werewolfa. Není tajemstvím, že u něj v komnatách tráví mnoho času a pan 

profesor patří mezi nejlépe oblékané jedince kouzelnického světa. Díky nim drží i rekord za 
největší osobní šatnu kouzelnického světa (v lidském už ho trumfne jenom Madona). I když 

obě pojí láska k módě, jejich záliby jsou poněkud rozdílné.
Angela se věnuje převážné avangardní a umělecké módě. Její modely jsou sexy, vyzývavé a 

velmi originální. Baví se také vymýšlením doplňků. Mezi její oblíbené motivy patří had.
Naproti tomu Lenůlie je lidštější typ. Ráda navrhuje modely večerních rób i kouzelnických 

věci pro denní nošení. Její velkou zálibou se stala dětské móda. Stává se, že i studenti 
nacházejí u svých lůžek kousky oděvů, pocházející z jejích rukou.

V profesorském světě se obě módou zabývají. Staly se zakladatelkami Šikmé ulice, ve které 
se nyní nachází spousta vyhlášených módních butiků a salónů. Paní profesorka Angela 

dokonce vyučuje předmět zvaný Kouzelnická haute couture.

http://hogwarts.czechzone.net/postava.php?koho=79&session=d414c04c83a33fdcc0a391160cf09e4a


Bůh chamtivosti a spořivosti – Ladard
- obrázek do dnešních dob nedochován - 

Tento malý bůžek je velmi nestálý a náladový. Neustále schraňuje svůj majetek a opatruje ho 
jako oko v hlavě. Praví se, ze v Bradavickém hradě je tajná místnost uvnitř které se nachází 

velká bezedná pokladnice. Tam jsou schovány všechny jeho poklady a cennosti.
Studenti i někteří profesoři se ho i přes všechny jeho neduhy snaží nalákat do svých komnat. 
Kde se tento mužík objeví, tam je cítit vůně pěněz. Je ovšem důležité ho zastihnout v dobrém 

rozpoložení. Pak můžete doufat v nečekaný zisk. Má dost velký apetit, takže mu stačí 
podstrčit dobré jídlo a vyčkávat, jestli se objeví.

Jedna historka dokonce praví, že nejmenovaný student mu přichystal kilo dobrého 
propečeného bůčku a byl za to odměněn výhrou ve výši 100 galeonů.

Další naopak říká, že studenti jedné koleje si z něj udělali srandu a ukradli mu jeho pytel s 
cennostmi, když se právě ládoval naservírovanými dobrůtkami. Hned druhý den se zjistilo, že 
to byli oni, kdo vysklil velké okno v jednom ze skleníků. Vše museli uhradit z vlastních úspor. 

Při tom se prý tak rozhádali, že spolu do dneška nemluví.
I ve skutečnosti toho má p. Profesor Lanard Papulka dost společného s penězi. Vyučuje si 

vesele předmět Pokladničení a jeho bůčkománie se stala všeobecným tajemstvím.

Bohyně pocitů – Anseiola



Neboli bohyně rýmu, jak je ji také s oblibou přezdíváno. Z jejich rtů splývá rým jako lehké 
pírko, které se třepotá v jarním vánku. Pokud na Vás promluví, rozjitří se ve Vás ty nejlepší 

vlastnosti a na povrch vyjdou všechny Vaše pocity.
Mnoho času tráví u lůžek malých studentů a ve snech uklidňuje jejich tesknící dušičky. Pokud 

se Vám poštěstí, podaruje Vás nějakou sladkostí, kterých má velkou zásobu.
Poněkud nepříjemné je potkat dotyčnou bohyni pokud se nacházýte ve smutném nebo 

naštvaném rozpoložení. To potom může vést i k deprimujícímu melancholickému stavu či se 
dokonce ráno probudíte na ošetřovně ve svěrací kazajce, do které Vás umístil pan p. Midar 

Kilahim, jelikož jste byli rozjívení a až okolí nebezpeční.
Paní profesorka Anseiola Jasmis Rawenclav vede hodiny poezie a literárních seminářů. Její 

nadání se tudíž probudilo její božství. No, ale na potkání tedy bohužel nerýmuje.

Bůh gumových kachniček - Nimrandir

http://hogwarts.czechzone.net/postava.php?koho=1994&session=935aff505139f5eacf53d42dc88ee60b
http://hogwarts.czechzone.net/postava.php?koho=14&session=935aff505139f5eacf53d42dc88ee60b
http://hogwarts.czechzone.net/postava.php?koho=9057&session=935aff505139f5eacf53d42dc88ee60b
http://hogwarts.czechzone.net/postava.php?koho=9057&session=935aff505139f5eacf53d42dc88ee60b


Tak tady u toho bůžka pozor. Sice se často vyskytuje v podobě žluté gumové kachničky, ale 
může být i želvou, žirafou, krokodýlem či tučňákem. Je zahaleno tajemstvím, proč zrovna 

gumová kachnička.
Každopádně je to velice přítulný společník, který zbožňuje děti. Pořád se nachází v jejich 

blízkosti a podporuje je v jejich lumpárnách.
Miluje také vodu. Jakmile se ohřeje voda v jezeře, můžeme ho zahlédnout jak si nechává 

unášet vlnami nebo se líně převaluje spolu s olihněmi.
Myslím, že ředitele Bradavické školy čar a kouzel nemusím nijak zvlášť představovat. Vztah 

k dětem má kladný a jeho sbírka gumových kachniček je prostě nedotknutelná.

Bohyně lesa a bůh trestu – John a Raven



O této nesourodé dvojici toho moc nevíme. Přesto jsou to bohové, na které není těžké 
narazit. Bohyně lesa je jedna z nejstarších, která se v Bradavicích vyskytuje. Ochraňuje 

všechnu zvěř v Zakázaném lese. Tvrdí se, že má dar předvídavosti. Dokáže se přesně objevit 
na místě, kde se nachází zraněné zvíře a poskytnout mu potřebnou pomoc.

Bůh trestu je svým božstvím spíš znechucen než polichocen. 
Vniklo díky dávnému prokletí, které se s ním potáhne již po celý život. Není přesně známo, 

zda se může jako bůh zjevovat i o úplňku, ale jinak se od ostatních bohů příliš neliší. Často ho 
mohou zahlédnout studenti vracející se z trestů nebo lidé, které spáchali nějaký prohřešek.

Jedna z četných historek vypravuje, že mu kdysi bohyně lesa zachránila život, když uvízl 
v bažině. Od té doby jí pomáhá hlídkovat v Zakázaném lese.

Do profesorského života se jejich božství promítá 100% Paní profesorka Raven Maris 
Gravediggerová vyučuje péči o kouzelné tvory a p.p. John Werewolf spatřuje ve svém 

vlkodlactví smysl svého života.

http://hogwarts.czechzone.net/postava.php?koho=79&session=d414c04c83a33fdcc0a391160cf09e4a
http://hogwarts.czechzone.net/postava.php?koho=120&session=d414c04c83a33fdcc0a391160cf09e4a
http://hogwarts.czechzone.net/postava.php?koho=120&session=d414c04c83a33fdcc0a391160cf09e4a


5. úkol

Zodpovědět otázky o hepčítači:
1) Amálka Zlatá se ptá, jestli hepčítač umí štěkat či mňoukat a jaký vztah má ke zvířatům 
vydávajícím podobné zvuky. 
2) Aleath deDark Spellman se ptá, Štěkn Sie Deutsch?! 
3) Madam Angelu Grey-Slytherin by zajímalo, kolik má tak Hepčítač přibližně na kontě 
a kolik by vydělala, kdyby mistra Slytherina pustila k vodě a vdala se za Hepčítač. 
4) Abaddon Sammael Gorgo se ptá, kdo sem tu šunku proboha přinesl.
5) Madam Anseiola Jasmis Rawenclav se ptá, zda-li se Hepčítač může mazat na chleba. 
6) Amon Revan Travt se snaží všechny své kolegy přesvědčit o tom, že se ve sborovně 
nachází ďábelský stroj a že uděláme nejlépe, když se jej co nejrychleji zbavíme. Prý by se 
tohoto úkolu s radostí a odvahou sobě vlastní zhostil. Jak moc je nebezpečné svěřit 
Hepčítač do jeho rukou? 
7) Arengil Almandi Heliodora se ptá na teplotu, při níž by se na Hepčítači dalo usmažit 
vajíčko. 
8) Vážený kolega Carwin Malin Velien by rád věděl, zda-li je Hepčítač chytřejší než kolejní 
zvíře Havraspáru. Podrobnou úvahu zpracují Havraspárští soutěžící. 
9) David Nekromacer se rozhodl sestavit Hepčítači horoskop na následující dekádu. Ovšem 
pak si vzpomněl na naše sedmibojaře a svěřil tento úkol jim. 
10) Elle Sutherland se ptá zda a za jakých podmínek se dá na Hepčítači létat.
11) Velectěný kolega John Werewolf má zcela zásadní otázku: Kde je zakopanej pes?
12) Kris Glowr po nás stále požaduje pohádku Jak šel Hepčítač do lesa. 
13) Vážený pan kolega Ladard Papulka se ptá, zda-li Hepčítač preferuje v jídelníčku bůček či 
pohanku. Podrobnou úvahu vypracují Nebelvírští soutěžící. 
14) Lenůlie Čihůlková marně shání pro Hepčítač noční úbor. Uvítala by, kdybyste jí každý 
jeden nakreslili. 
15) Madam Letitia te Tiba se ptá, zda-li je Hepčítač na světě sám nebo jestli má na světě 
bratia a sester a kolik (přesně se zaokrouhlením na deset desetinných míst).
16) Midar Kilahim se ptá, kolik bychom za Hepčítač mohli dostat, kdybychom jej prodali.
17) Vážený kolega Nekro the Gravedigger se ptá, kde je ten prďola, který tady čepuje to 
pívo?! A také zda-li umí lépe syčet než kolejní zvíře Zmijozelu. Podrobnou úvahu zpracují 
Zmijozelští soutěžící.
18) Pan ředitel, vládce náš, slunce naše jasné se údajně dozvěděl, že v Hepčítači sídlí jakýsi 
skřítek Rád by věděl, co je to za skřítka a nakolik se podobá všemocné gumové kachničce.
19) Sairalindë Aina Litray se ptá, zda být či nebýt.
20) Ségolas Clermond Revain se ptá, zda Hepčítač umí počeski.
21) Drahý kolega Serge Renire touží po odpovědi na otázku, zda-li je lepším vypravečem 
jezevec nebo Hepčítač. Podrobnou úvahu zpracují Mrzimorští soutěžící.
22) Madam Silvia Honorová tvrdí, že Hepčítač je mimozemšťan. Co je na tom pravdy?
23) Madam Tarí Tinuviel se ptá, zda-li ďábelský nástroj umí hrát DrD a pokud ne, proč 
tomu tak není?

1)Amálka Zlatá se ptá, jestli hepčítač umí štěkat či mňoukat a jaký vztah má ke zvířatům 
vydávajícím podobné zvuky. 
Tento mudlovský přístroj nemá vůbec hezký vztah ke zvířatům. Je totiž takový jemňoučký a 



heboučký, a zvířata s ním nevybíravě pohazují, válí se na něm či na něj dokonce slintají. 
Vrchol všecho byl, když se mu jedna kočička pokusila kousnout do ucha zatímco druhá si 
brousila drábky o jeho čumáček. Od té doby si vybudoval ochranný štít. Jakmile se ho nějaké 
zvířátko dotkne, dostane malou ránu. Jako by si hrálo ze zásuvkou. Ať přežije ten nejsilnější!
2)Aleath deDark Spellman se ptá, Štěkn Sie Deutsch?! 
Jo, Jo ono štěkn Deutsch. Micht nun Deutsch, aben Engish, Japaneeeeeese, Rusina, 
Mongolina, Chaina, Spanish, Mexicana, French, Nörsk, Sviden, Italiano, Greecko, Česko.... No 
prostě komunikuje v jakémkoli světovém i nesvětovém, živém i mrtvém, umělém či 
neumělém jazyce. A nechtějte raději vědět i jak on umí psát – cyrilycí, hlaholicí, metodicí 
(taky jste nevědli, že existuje) klínovým písmem, azbukou, čínským a japonským písmem, 
hieroglifickým písmem,.... 
3)Madam Angelu Grey-Slytherin by zajímalo, kolik má tak Hepčítač přibližně na kontě a kolik 
by vydělala, kdyby mistra Slytherina pustila k vodě a vdala se za Hepčítač. 
No to bych zrovna madam Angele neradila. On je totiž Hepčítač odjakživa škrt. Pro vlastní 
potřebu on penězmi nešetří, ale jakmile se má o svůj majetek podělit, je to hrůza. Dvakrát 
převlací každý cvrček v dlani. A kromě toho, on provozuje slamníkovou ekonomiku (cca 5 
slamníků gaelonových, 3 slamníky srpcové a 10 slamníků cvrčkových ). A to v celém domě. 
Návštěvy vždycky ubytovává do pokojů s matracemi, jež jsou vypané cvrčky, aby se jim spalo 
co nejhůře. Nechce, aby mu domu někdo chodil. Pokud si neřeknete, nedostanete ani 
obyčejnou vodu.
4)Abaddon Sammael Gorgo se ptá, kdo sem tu šunku proboha přinesl.
Je nám jedno, kdo ji přinesl, hlavně už ji naporcujete!!!!
5)Madam Anseiola Jasmis Rawenclav se ptá, zda-li se Hepčítač může mazat na chleba. 
No určitě mu můžete mazat med kolem pusy, ale mazat si ho chleba bych nedoporučovala. 
On totiž vůbec nechutná dobře. Leda by madam Anseiola měla zálibu v plyši a šroubkách. Tak 
to potom jo. Ještě to pokapat olejem, aby to lépe klouzalo do krku a mňamka je hotová.
6)Amon Revan Travt se snaží všechny své kolegy přesvědčit o tom, že se ve sborovně nachází 
ďábelský stroj a že uděláme nejlépe, když se jej co nejrychleji zbavíme. Prý by se tohoto 
úkolu s radostí a odvahou sobě vlastní zhostil. Jak moc je nebezpečné svěřit Hepčítač do jeho 
rukou? 
No v nepovolaných rukou se může stát takřka smrtící zbraní. Doslova Vás unudí k smrti svými 
nudnými, nic neříkajícími monology, které se trošku podobají seminářům p.p. Travta (pak mi 
písněte, kdy se mám dostavit na ten trest) Téda teď mě napadá, že on ho poslal do Bradavic 
sám, aby mohl vykonat hrdinský čin. Vždycky o něm bylo známo, že chtěl mít vyznamenání 
Goldrika Nebelvíra za statečnost. Pane profesore měl byste se stydět. A jestli se ukáže, že je 
to pravda, dostanete od pana ředitele školní trest minimálně do konce školního roku!
7)Arengil Almandi Heliodora se ptá na teplotu, při níž by se na Hepčítači dalo usmažit 
vajíčko. 
No když dosadíme za x číslo 1,15 a to pak vynásobíme pí/r2 tak dosaneme (s-2/3)krát(5+1), 
to všechno zaokrouhlíme na dvě desetinná místa. Poté to vydělíme (a2 + b2) = d2, kde a2 
rovná se 1, b2 rovná se -1 a d2 rovná se +- 1. Vyjde dám, že sinus má cca 35% a cosinus (s 
vychýlením o 0,002°)– 125%. Minimální teplota, při níž na Hepčítači můžeme usmažit vajíčko 
se tedy rovná zapnutí mikrovlné trouby na dvě minuty při nastavení teploty na medium 
hight. Nezakrývat!
8)Vážený kolega Carwin Malin Velien by rád věděl, zda-li je Hepčítač chytřejší než kolejní 
zvíře Havraspáru. Podrobnou úvahu zpracují Havraspárští soutěžící. 
No to nevím, protože p.p. Velien tu přesně neuvedl o jaké zvíře se tu jedná. Ale máme 



takové tušení, že je to havran. Hepčítač se ale ptá, proč zrovna on by měl mít za kamaráda 
takovýho ptáka?
9)David Nekromacer se rozhodl sestavit Hepčítači horoskop na následující dekádu. Ovšem 
pak si vzpomněl na naše sedmibojaře a svěřil tento úkol jim. 
1.5. blíží se úplněk. Už popopozítří. Tento den nebude nudný. Rýsuje se tu setkání s nějakými 
kouzelníky. 
2.5  popozítří nastane úplněk. Nuda, nuda, nuda, nuda. Předzvěst finančního úspěchu. 
3.5 pozítří doroste měsíc do úplňku. Opět setkání s kouzelníky. Pozor na začátek 
náměsíčnosti. 
4.5 zítra měsíc bude zítra v úplňku. Připravte si penízky. 
5.5. měsíc dorostl do úplňku. Náměsíčnost nabrala plné obrátky. Po finanční stránce se Vám 
bude dařit. Je to vhodný den pro investice a machinace na burze. 
6.5 dnes je den po úplňku. Penízky se jen sypou. Náměsíčnost mizí. 
7.5 dva dny po úplňku a měsíc ubývá. Náměsíčnost ustala. Dnešek bude dnem jídle. Přijde na 
návštěvu kouzelník a donese spousty bůčku. 
8.5 třetí den po úplňku. Měsíc se dostává do couvající fáze. Opět návštěva kouzelníků 
a spousta všetečných otázek, které budou přetrvávat další tři dny. 
9.5 měsíc stále couvá. Návštěva kouzelníků,příšerné otázky. 
10.5. Měsíc viditelně ucouvl a těší se na další fázi. Návštěvy kouzelníků ještě horší dotazy než 
předchozí dva dny. 
10)Elle Sutherland se ptá zda a za jakých podmínek se dá na Hepčítači létat. No nejlépe létá, 
když mu někdo pomůže. Například posledně ho uchopil jeden mudla a vyhodil ho z okna. To 
byl takzvaný volný pád. Ale nedá se říct, že by létal rád. 
11)Velectěný kolega John Werewolf má zcela zásadní otázku: Kde je zakopanej pes? Hepčítač 
se dožaduje advokáta. Bez něho už neřekne ani slovo. A měl by jste ho poučit o jeho 
právech, jinak to použije proti Vám. PS: Prý ví kam se chodí vlk zašívat s Karkůlkou 
12)Kris Glowr po nás stále požaduje pohádku Jak šel Hepčítač do lesa. 
Hepčítač jednou takhle vyrazil na návštěvu za babičkou. V košíku nesl bábovku, bůček, víno, 
čokoládu a na provázku si vedl Milku. No a jak tak šel, tak se najednou Milka lekla, splašila se 
a utekla až tam nějak do alpských hor. Tak Hepčítač pokračoval sám. Pak přišel k rozcestí, 
kde byly tři cesty. Jedna vedla k babičce, druhá vedla k perníkové chaloupce a na třetí mu 
vesele mávala Červená Karkulka. Tak se vydal tou svou k babičce. Najednou ho někdo 
omráčil a vzbudil se až v divném pokoji, kde na něj koukal ještě divnější pán. 
13)Vážený pan kolega Ladard Papulka se ptá, zda-li Hepčítač preferuje v jídelníčku bůček či 
pohanku. Podrobnou úvahu vypracují Nebelvírští soutěžící. 
No pane profesore to je tedy otázka. Vy jste se nekoukal poslední dobou do svého 
bůčkošpajzu? A jejda, že bych teď něco prokecla? 
Rozhodla jsem se udělat takový malý pokus. Nastražila jsem na něj návnadu. Položila jsem 
před něj bůček (podotýkám, že z vlastních zásob) a mističku pohanky. Ráno, jsem se šla 
podívat a oboje bylo pryč. 
Opakování je prý matka moudrosti, takže druhý den jsem narafičila tu samou kombinaci 
a tentokrát neopustila místnost, abych věděla, co se stane. Ale zkuste pořád koukat na 
hepčíka, misku s pohankou a krásným prorostlým bůčkem. Najednou se mi začaly sbíhat 
sliny. Pak jsem se přistihla jak mám před sebou bůček a už je způlky snědený. Tak když už 
jsem začala, tak to také dokončím, že. 
Třetí den mého pokusu jsem se pro jistotu pořádně nacpala, abych neopakovala předchozí 
chybu.



Pořádně jsem se nachystala a sledovala připravené jídlo. Nechápu, jak se to stalo, ale usnula 
jsem. Ráno jsem se probrala a zase všechno snědené. Musela jsem na to prostě jinak. Asi se 
mě ten hepčík nějak bojí. 
Vzala jsem tedy další kus bůčku (tentokrát již vypůjčený) a nainstalovala jsem kamery (to je 
takový mudlovský vynález, který zachytí co se děje v pokoji a nikdo nic nemusí vědět) a šla 
spát. Ráno jsem si netrpělivě přehrála záznam. Nebudete věřit, co jsem zachytila. Hepčítač se 
tak v pět hodin ráno probral a přiblížili se k jídlu. To náležitě očichal a začal jíst Uhryznul kus 
bůčku a zajedl to pohankou, zase ukousnul kus bůčku a opět to zasypal pohankou a takto to 
šlo dokud to nesnědl. 
Došla jsem k závfěru, že je to barbar. Nedokáže vychutnat dobré jídlo!!! 
14)Lenůlie Čihůlková marně shání pro Hepčítač noční úbor. Uvítala by, kdybyste jí každý 
jeden nakreslili. 
To by bylo zbytečné. On totiž Hepčítač pyžamo nenosí. Co nenosí, on je přímo nesnáší!!! Já 
být Vámi, tak si to pořádně rozmyslím.
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/ /\ o  /\ \
/ /\ o  /\ \
/-/\--o--/\-\

15)Madam Letitia te Tiba se ptá, zda-li je Hepčítač na světě sám nebo jestli má na světě 
bratia a sester a kolik (přesně se zaokrouhlením na deset desetinných míst).
No to je takové těžké. On má totiž spoustu bratrů a sester. Nyní je to cca 
1255555.1233667899

16)Midar Kilahim se ptá, kolik bychom za Hepčítač mohli dostat, kdybychom jej prodali.
No teda, že se nestydíte. A ještě se ptát takhle před ním. To to alespoň nemůžete udělat za 
jeho zády? Jinak ho můžeme zkusit dát vydražit na i-kup (mudlovský vynázlez) a uvidíme kolik 
nám za něj kápne.

17)Vážený kolega Nekro the Gravedigger se ptá, kde je ten prďola, který tady čepuje to 
pívo?! A také zda-li umí lépe syčet než kolejní zvíře Zmijozelu. Podrobnou úvahu zpracují 
Zmijozelští soutěžící.
Syčet on neumí. Není to přece papyňák. Leda jednou, když se v létě zapotil, nebo spíš zavařil, 
tak to pak syčel, když ho polévali studnou vodou.
18)Pan ředitel, vládce náš, slunce naše jasné se údajně dozvěděl, že v Hepčítači sídlí jakýsi 
skřítek Rád by věděl, co je to za skřítka a nakolik se podobá všemocné gumové kachničce.
Není to skřítek, je to rarášek. A někdy to s ním i pěkně šije. Většinou je ale hodný a nejsou 
s ním žádné problémy. Jenom když se přejí a trápí ho zažívací problémy, tak to nastává 
peklo. Raději se v jeho blízkosti v tuto dobu nevyskytovat. Co se týče gumové kachničky, tak 
ta je nedotknutelná.

19)Sairalindë Aina Litray se ptá, zda být či nebýt.
Raději být. Jsme mladí a máme život před sebou. A jak se to zpívá v té písni – nemít prachy 
nevadí.

20)Ségolas Clermond Revain se ptá, zda Hepčítač umí počeski.



Viz otázka p.p. Aleatha deDarka Spellmana

21)Drahý kolega Serge Renire touží po odpovědi na otázku, zda-li je lepším vypravečem 
jezevec nebo Hepčítač. Podrobnou úvahu zpracují Mrzimorští soutěžící.

No to je chyták. Tady je to nerozhodně. Jezevec je spíš na dobrodužné a akční a hepčítač zase 
na pohádky a romatiku. Takže to zázleží výhradně na posluchači.
22)Madam Silvia Honorová tvrdí, že Hepčítač je mimozemšťan. Co je na tom pravdy?
Težko říct. Zkusíme se zeptat ITho, až přiletí na návštěvu.

23)Madam Tarí Tinuviel se ptá, zda-li ďábelský nástroj umí hrát DrD a pokud ne, proč tomu 
tak není?
Umí a strašně ho to baví. Má to, ale jenom takový malinkatý problém. Nikdo s ním už nechce 
hrát. Říkají o něm, že není týmový hráč. Koneckonců to s ním můžete zkusit sama. Rád by Vás 
vyzval.

 



6. úkol
Sepsat muzikál o daném počtu písní, jehož děj bude propagovat naši školu. 

Nevím.



7. úkol
Formou oběžníku zpracovat informace o turnaji ve Tchoříčkách.

LETEM SVĚTEM TURNAJEM 

Vážení kouzelníci a kouzelnice, vážení čarodějové a čarodějky a vážení mudlové – dámy a pánové,

je mi ctí, že Vás mohu uvítat na 358. turnaji ve Tchoříčkách. V následujících třech měsících Vás budeme 
provádět turnajem, uvádět Vás do dění a informovat o výsledcích probíhajících zápasů a soutěží.

Příjemnou zábavu Vám přeje

Jaruška Jahodová a redakce časopisu Kouzelnický svět

PROGRAM

358. turnaje ve Tchoříčkách

          Místo konání: Zapáchající vrch

Termín konání: 1.5 – 30.7. 2008

Květen

1.5. – Zahájení Turnaje ve Tchoříčkách - večerní páry

k poslechu hrají – Hraboši, Šedé myšky 

PŮLNOČNÍ PŘEKVAPENÍ !!!!

Vyhlášení soutěže o osobnost Tchoříkovského turnaje

2.5. Zahájení soutěže v kuličkované - družstva

9.5. - Zahájení turnaje v kouzelnickém šachu

13.5. Soutěž v pití máslového ležáku – vyhlášení soutěže 

22.5. Vyhlášení soutěže v kuličkované – družstva

25.5. Zahájení soutěže v kuličkované – jednotlivci



Červen

2.6.Zahájení soutěže v akrobatickém létání – ženy

5.6. Exhibiční famfrpálové utkání – ALL STARS proti Tchoříkovu AC

6.6. Zahájení soubojového turnaje

15.6.Vyhlášení turnaje v kouzelnickém šachu

17.6.Vyhlášení turnaje v akrobatickém létání – ženy

18.6. Divadelní představení pod širým nebem – Zkrocení zlé ženy – W. Shakespeare

v podání ochotnického tchoříkovského souboru Bří Tchoříků

24.6. Zahájení turnaje v akrobatickém létání - muži

28.6.Vyhlášení turnaje v kuličkované - jednotlivci

Červenec

2.7. – 9.7. – Mudlovský sportovní týden

10.7.Vyhlášení soutěže v akrobatickém létání – muži

15.7.Karnevalový bál s  ohňostrojem

k poslechu hrají Bludičky

16.7. – 23.7. Vyhlášení týdne ve znamení kouzelnických i mudlovských pohádek

- soutěž o nejlepší pohádkový kostým

29.7.Vyhlášení soubojového turnaje

Závěrečná čaro-párty – zakončení turnaje ve Tchoříčkách

K tanci hrají Dva srpce, Divoké víly

Vyhlášení osobnosti Tchoříků

30.7. Letem světem turnajem – dopolední promítání



Dokument o 358. turnaji v Tchoříčkách

LETEM SVĚTEM TURNAJEM 1-5.5.

Zahajovací párty
Máme za sebou úvod turnaje. Ten začal tradičně dlouhým a nudným proslovem starosty 
města p. Mauricia Tchořáka a přehlídkou turnajových pohárů. Poté nás čekala velká 
kouzelnická párty. I když se ještě nezaplnila kapacita ubytování asi z půlky, návštěvnost byla 
vskutku pompézní. Zdá se, že všichni se rozhodli zahájit turnaj s velkou parádou.
Celý večer nás proháněly kapely Hraboši a Šedé myšky. Kolem jedenácté hodiny se na pódiu 
objevil známý komentátor Libor Opička, který nás bude provázet celým turnajem, a vyhlásil 
první soutěž – O osobnost tchoříkovského turnaje! Ta zasáhne do všech tří měsíců. Vyhlášení 
osobnosti
připadá na polovinu července. Nominován může být kdokoli. Stačí jen hodit lístek se jménem 
do velkého průhledného poháru. Hlasovat lze pouze jednou!
O půlnoci nás čekalo překvapení – vystoupení mudlovské iluzionistické dvojce – Voříšek + 
Vopršálková. Kdyby neprošli kontrolou, tak mnozí z přítomných neuvěří, že to nejsou 
kouzelníci!
Zábava opadla, kolem čtvrté hodiny ráno, kdy hostinskému Marotkovi došla veškerá zásoba 
ohnivé whisky. Což rozvášnilo mírně opitý dav. Naštěstí měl hostinský natolik duchaplnosti, 
že se včas vypařil, čímž ukončil prakticky celý večer.                                                         -kih-

První soutěž – kuličkovaná – družstev
Turnaj zahájila tradičně rok od roku oblíbenější soutěž v kuličkované - družstev. Přihlásilo se 
celkem 158 družstev. Čímž se také vytvořil letošní rekord! Soutěž začala poklidně a bude nás 
provázet celým květnem. Soutěž postupuje výlukovým systémem. Družstvo, které prohraje
2x, vypadává. Poslední den turnaje zůstanou pouze 4 družstva z nichž jedno bude vítězné!
Pro ty, kteří nejsou zběhlí v pravidlech, připomínám, že soutěží družstva po třech, kde 
nezáleží na věku ani na pohlaví. Hraje se pomocí kouzelnických kuliček. Ty se skládají ze tří 
typů – 20ti obyčejných cvrnkajících kuliček, deseti bomb (kulička, která když se dotkne jiné 
kuličky, způsobí její výbuch) a jedné velké duhové koule, která zdvojnásobuje počet bodů. 
Hráč se snaží dopravit všechny kuličky do důlku, který má 10x10 cm a je očarován kouzlem 
pro bezednost, a přitom odrazit protihráčovi kuličky z jeho dosahu. Pokud se podaří dopravit 
do důlku i velkou duhovou kuličku, tak se počet jeho cvrnkajících kuliček, které se nachází v 
důlku, zdvojnásobí.
Každý hráč družstva má svoji sadu kuliček, s níž hraje. Vyhrává to družstvo, které má na konci 
zápasu nejvíce bodů.         -jj-

LETEM SVĚTEM TURNAJEM 10-15.5.

Kouzelnické šachy se daly do pohybu!
Na začátek měsíce května také připadá zahájení turnaje v kouzelnickém šachu. Zde se sešly 
tak význačná jména jako je Zachariáš Noel z Izraele, Vasilievna Nikolajevna Nadičová z Ruska 
či domácí Pepík Pastorek, který je držitelem národního titulu.



První zápas byl tak trochu raritou. Zúčastnila se ho Adriana Květostlavová na jedné straně, 
a jejím soupeřem byl Karel Khanovkým. Adriana předvedla vskutku skvělou hru. Pomocí 
Machalačovy finty dostala soupeřovu královnu do tak pevného sevření, že si Khanovký 
zapomněl hlídat krále a v deseti minutách bylo ohlášeno vítězství Adriany Květoslavové.
Zachariáš Noel porazil svého soupeře Jakuba Golema II ve vyrovnaném souboji po 30 
minutách. První partie Nadišové je naplánována na 4.5. a Pastorka na 5.5 
Za zmínku stojí nejmladší teprve osmiletý Jarda Potyčka z Mňoukova, který dokázal porazit 
pětatřicetiletého Nicolase McEndishe po 55 minutách.                         -kl-

Máme rádi Máslový ležák!
Proběhla „lidová" soutěž v pití Máslového ležáku, do které se mohl zapojit každý účastník, 
divák, pozorovatel,.... no prostě každý, kdo chtěl. Nakonec se zúčastnilo 456 soutěžících 
z nichž prvních dvacet, kteří vypili láhev ležáku nejrychleji, postoupilo do finále.
Tam o jednu jedinou setinu zvítězil Alfréd Howard z Manchasteru před domácím Karlem 
Kájou. Zvládl ležák vypít za krásných 15s. Kromě putovního poháru si odnesl poukázku na 
dodávkovou službu – Ležák do domu i postele! Gratulujeme!
Zároveň děkujeme firmě Rukavička a syn za poskytnutí nápojů do soutěže!       -pr-

Zavolejte léčitele!
V dosud hladkém průběhu soutěže v kuličkované družstev, došlo k nešťastnému úrazu. 
Potlouknické družstvo – Židlička, Lavička a Stoleček bylo nuceno soutěž předčasně ukončit 
po nešťastném zranění jednoho z hráčů družstva Lavičkovi. Při jednom z nervy deroucích 
momentů si Lavička špatně našlápl, zakopl o vlastní nohu a velmi nešťastně padl na pravou 
ruku, kterou cvrnká. Způsobil si zlomeninu v zápěstí a deformaci ukazováčku. Zlomeninu mu 
léčitelé okamžitě zcelili, ovšem ukazováček se ukázal jako větší problém. Po preventivním 
ošetření, byl hospitalizován do nejbližší nemocnice. Tam lékaři konstatovali porušení nervů 
a svalů a nařídili mimo léčby i týden naprosté nehybnosti.
Leaderem soutěže se stalo, stejně jako minulý rok, družstvo bratří Páteničků. I letos hladce 
proplouvají turnajem a zanechávají za sebou jen poražené soupeře.
Mezi další úspěšné hráče můžeme zařadit i Jezinky z Bezovky, Kovačíkovce z Jamného či 
Bardy z Dublinu. -jj-

LETEM SVĚTEM TURNAJEM 22.5 – 27.5

Tram, tram , tramtadadááááá
A máme tu očekávané vyhlášení soutěže v kuličkované – družstev. Po urputném boji se do 
semifinále probojovali čtyři družstva – favorizovaní bratři Páteníčkové, Bardi z Dublinu, Parta 
z Vrchlabí a Divocí draci.
První los padl na bratry Páteníčky a Partu v Vrchlabí. Druhou jamku obsadili Bardi z Dublinu 
a Divocí draci. 
Začátek soutěže probíhal vyrovnaně. Během půlhodiny se však bratři Páteníčkové dostali do 
výrazného vedení. To se pak Partě z Vrchlabí podařilo dohnat pomocí famózně hozené velké 
duhové kuličky. Vzápětí svoji duhovou kuličku umístil i Franta Páteníčka a souboj byl 
rozhodnut. Bratři Páteníčkové postoupili do finále!
U druhé jamky se hráči vzájemně trápili. Duhovou kuličku se nepodařilo umístit žádnému ze 
soupeřících týmů. Konečné výsledky pak vyšly v prospěch Divokých draků (Michal Janík, 



Evelina Koudelková a Petr Peťánek). Draci zvítězili o dvacet bodů a stali se tak druhými 
finalisty.
Odpoledne se obloha poněkud zatáhla, ale počasí vydrželo a nepršelo. Divocí draci se zdáli 
o poznání nervóznější než jejich soupeři. Hned na začátku udělal Petr Peťánek menší 
chybičku, která se promítla do celé soutěže. Divocí draci, tak poskytli soupeřům malý náskok. 
Do napětí dostal diváky Alois Páteníčka, kterému se nepodařilo přesně zahrát duhovou kouli. 
O pár kol později však svou chybu napravil a družstvo bratří Páteníčků si dokázalo udržet 
malý náskok až do konce
hry. Stali se tak vítězi turnaje už po třetí za sebou. Sláva vítězům, čest poraženým!      -pr-

Kuličkovaná – jednotlivci
Měsíc se blíží ke konci a my jsme byly svědky posledního zahájení soutěže v měsíci květnu. 
Jednalo se o soutěž v kuličkované –jednotlivců. 
Letos se přihlásilo rekordních 625 soutěžících! Pořadatelé byly nuceni pozměnit pozměnit 
podmínky soutěže a místo na dvě prohry, se nyní hraje na kdo prohraje, jde z kola ven! Až po
vyhlášení posledních 20ti zbývajících hráčů, se pravidla mění na zavedené dvě prohry. Nutno 
podotknout, že tato změna přinesla sice více nervozity a napětí mezi hráče, ale o to více se 
stala atraktivní pro publikum. Během prvního dne vypadlo 50 hráčů.                 -jj-

Paničková vs. Ráthová
Úspěšně jsme se prokousali do poloviny turnaje kouzelnického šachu. Zcela nečekaně vypadl 
jeden z horkých kandidátů na vítězství - Vasilievna Nikolajevna Nadičová. Vyřadil ji nováček 
Igor Pomětlo po 3 hodinách hry, kdy šikovným Kovačovým hmatem zahnal jejího krále do 
kouta, a postaral se tak o senzaci turnaje. 
Zatím suverénně turnajem proplouvá Zachariáš Noel, kterého čeká utkání s nejmladším 
účastníkem Jardou Potyčkou. Pozadu nezůstává ani domácí Pepík Pastorek, jež zdolal Ivanu 
Jobovou z Kalichu.
O malé zpestření se nám postarala dvojce hráček Paničková, Ráthová. Paničková se 
nedokázala smířit s porážkou a poslala na Ráthovou známou neškodnou kletbu – Plivej 
slimáky. To si Ráthová nenechala líbit, nahnula se nad hráčský stůl a počastovala spoluhráčku 
silným políčkem. Včasný zásah rozhodčího naštěstí zabránil možné bitce. Obě hráčky byly ze 
soutěže vyloučeny za nesportovní jednání a porušení zákazu o kouzlení.                                     
            -kih-

LETEM SVĚTEM TURNAJEM 1.6. – 5.6.

Soubojový turnaj – skupina C
Už je to tady! Už je to tady! A co? No přece soubojová utkání!!!! Začátek turnaje proběhl 
vskutku slavnostně. Starosta měl krátký přednes, ve chráněné skleněné vitríně byl vystaven 
vítězný pohár a proběhlo krátké představení rozhodčích soutěže. Mezi nimi byli i Michal 
Grebeniček a William Hartley, kteří soutěží za skupinu B.
Po proslovech patřilo zahájení turnaje právě jim. Uvolili se předvést krátký souboj pro 
pobavení publika. Vyžívali se hlavně v ohňových, elementálových či výbušných kouzlech, 
která jsou v souboji typu C zakázány. Jejich utkání bylo odměněno bouřlivým potleskem!
Poté se všichni soutěžící dostavili k přezkoumání hůlek a podepsání příslušných soubojových 
dokumentů. Také zde, vše proběhlo v pořádku.



Celkem se tedy přihlásilo 167 soutěžících. Jsou mezi nimi i jména pěti účastníků, kteří se 
nacházejí v první světové desítce – Jiří Malík, Karolína Živá, Martin Austin Arm, Henry John, 
Ismajl Aben Ferragi. Maximální počet zápasů byl stanoven na pět denně a závěrečného dne 
soutěže proběhne pouze finálový zápas.
Jednotlivé souboje probíhají tří kolově. Vyhrává účastník, jež má dvě a více vítězství. Ten pak 
postupuje k dalšímu souboji. Poražený protihráč ze souboje vypadává. Ve skupině C jsou 
zakázány, samozřejmě kromě zakázaných kleteb, také již zmiňovaná ohňová, elementálová a 
výbušná kouzla.
Ještě stojí za zmínku soubojové skupiny A, B a D. Skupina D se používá pro juniorské 
kategorie, kde se jednotlivé skupiny zakázaných kouzel mohou mírně lišit např. nemusí být 
povoleno kouzlení zvířat či některé druhy omračujících kouzel. Ze skupiny B jsou vyřazeny 
kletby, jež se nepromíjejí a nejtěžší skupina A obsahuje všechna kouzla včetně kleteb, které 
se nepromíjejí. Tato skupina však byla v roce 1983 zakázána! V dnešní době existuje už jen 
málo kouzelníků, kteří se těchto turnajů osobně zúčastnili.              -hl-

Vrut, vývrtka a dvojité salto vzad!
Konečně se rozjíždí i adrenalinové soutěže. Máme tu akrobatické létání žen! Tato soutěž, 
stejně jako akrobatické létání mužů, se dělí na 2 kategorie – První povinné lety, kde musí 
akrobatky co nejlépe předvést sérii předepsaných prvků a druhé tzv. volné jízdy, kde mohou 
získat i ztratit hodně bodů ve vlastních akrobatických sestavách.
Většina závodnic přiletěla už před týdnem, aby se mohly zorientovat ve zdejším prostředí.
Byla mezi nimi i současná mistryně světa v akrobatickém létání, pětadvacetiletá Daniela 
Connorová z Irska. Má za úspěšnou pětiletou kariéru a zdaleka nekončí. Získala již tři tituly 
mistryně světa, z toho poslední dva po sobě. Je také držitelkou dvou světových rekordů a to 
v počtu vývrtů za 1 min a za nejrychleji zdolanou akrobatickou dráhu v kategorii B (věnuje se 
i sportovní akrobacii)
Její trenérkou není nikdo jiný než bývalá pětinásobná mistryně světa Juliana Galačovová.
Po první disciplíně – povinných letech vede Connorová z Irska, na druhém místě se umístila 
Jabutinová z Ruska a o třetí a čtvrté místo se Mahcáčová z Česka a Smithová z Ameriky.   -jj-

Exhibiční famfrpálové utkání
Na jeden den se Tchoříkovský stadión změnil na velkou famfrpálovou tribunu. Turnaj přijelo 
podpořit famfrpálové družstvo ALL STARS ve složení – odražeči – Johan a Alexa Marcierovi 
(Harpye), brankář – Frederik Alex (Červené Lišky) chytač – Xenie Fjrodorovna (Ruské střely), 
střelci – Patrik Dempsey (Drakobijci), Karolína Černá (Horské šelmy) Karl von Dicke (Úhoři) 
proti domácím Tchoříkům AC ve složení – odražeči - Marián Vlako, Karola Black, brankář – 
Antonie Růžičková, chytač – Vladko Brada, střelci – Chlodovíka Pastilková, Rumpík Otto, 
Vladimír Branclík.
Hra byla napínavá a divácky poutavá. Mužstva se předváděla v nejlepším světle. Zápas se 
hrál dvě hodiny a skončil chycením zlatonky Xenií Fjodoronou s bodovým náskokem 360:230 
pro ALL STARS.
Po ukončení utkání následovala krátká autogramiáda.                         -kl-

Už se nám to blíží!
A už známe jména finalistů v kouzelnickém šachu. Stal se jím Noel z Irzaele a zahraje si proti 
domácímu Pepíkovi Pastorkovi. 
Noel postoupil celkem snadno, kdy po hodině hry porazil Elisabethu z Main. Pepík Pastorek 



se naproti tomu dvě hodiny trápil proti nováčkovi Igoru Pomětlovi, který se stal jasným 
oblíbencem soutěže! Boj byl vyrovnaný do poslední chvíle, kdy se po osudové chybě Pomětla 
podařilo vrátit do hry Pastorkovi dámu. Od té chvíle bylo takřka rozhodnuto. 
Jasným favoritem soutěže se stal Noel, který do této doby nenarazil na hráče sobě rovného. 
Se všemi si poradil s hravostí sobě vlastní.
Podařilo se nám získat krátké interview po zápase.

Gratulujeme k postupu do finále, jak hodnotíte dosavadní průběh turnaje?
Děkuji. Turnaj se mi zamlouvá. Atmosféra je  příjemná, publikum je skvělé, soupeři jsou 
důstojní.

Jak hodnotíte svoje šance ve finále?
Viděl jsem hrát Pepíka Pastorka již dříve v několika soutěžích a musím obdivovat klid 
a rozvahu s kterou promýšlí taktiku a řídí hru. Těším
se na naši společnou partičku.

Máte nějaké plány do budoucna?
Směje se. Chtěl bych se i nadále věnovat šachu. Pokud to nevyjde asi se vrátím k učitelskému 
povolání.                             -kih-

Kuli, kuli, kuličky
Kuličkovaná jednotlivců se pomalu rozjíždí. Je čím dál více vidět profesionální výkony, ale 
také se objevuje mnoho podvodníků, kteří se snaží kuličky očarovat. Od toho jsou tu 
speciálně vyškolení rozhodčí, kteří dokážou takovýto podvod rychle rozpoznat a pomocí 
kouzla jednoduše odhalit.
Jako favoriti soutěže se zatím jeví Karluše Grumová z Kruvalu, Matýsek Horáček z Komůrek 
nebo Angelika Mointeaste z Francie.     -pr-

LETEM SVĚTEM TURNAJEM 13.- 18.6

Velké finále, které se nekonalo
Máme za sebou velké finále v akrobatickém létání žen. Volné jízdy opravdu mohou mnohdy 
zamíchat pořadím. Své by o tom mohla vyprávět favorizovaná Daniela Conorová z Irska. Té 
se na konci skladby nepovedlo dvojité salto s vývrtkou kolmo a málem skončila v košaté 
koruně nedalekého stromu. I když se hrozícímu kolapsu vyhnula a jízdu nedokončila nestačilo 
to žádnou medaili. Skončila na pátém místě.
Jako první se po bezchybné a velmi ladné jízdě umístila Italka Danaia Sanoto, druhá byla 
Američanka Amy Whatson a třetí skončila domácí Eržika Úžasná. Gratulujeme!         -kl-

 

Zkrocení zlé ženy?
Měly jsme možnost shlédnout představení místního ochotnického souboru, jež si 
nastudovalo mudlovskou hru Zkrocení zlé ženy od W. Shakespeara a převedlo ji do 
kouzelníkům blíže srozumitelné hry. Nevíme zda to tak autor původně zamýšlel, ale hra 
překypovala množstvím humorných prvků. Na konci hry měl divák dojem, zda název hry 



neměl spíše znít – Jak nás zkrotilo zlé koště. Doteď nevíme jestli je ona herečka opravdu 
oplývá tak komediálním talentem nebo opravdu není schopná ovládat své létací koště.             
                                        -kih-

Šach Mat
V kouzelnickém šachu se stal vítězem, po zdařilém souboji, Noel z Izraele, který porazil 
domácího Pepíka Pastorka. Ten nerozehrál svoji hru zrovna nejšťastněji. Kulinasovou fintou 
se Noelovi podařilo získat jeho královnu a pak už takřka bez ustání lstivě útočil na dobře 
bráněného krále. Pastorek nakonec po hodině a dvaceti minutách soupeři podlehl a důstojně 
uznal svoji porážku.
Po dohrané hře oba hráči odešli na skleničku něčeho tvrdšího.                             -pr-

Myšičky v soubojovém turnaji?
Mohli jsme již zhlédnout několik zápasů z nich stojí za zmínku souboj mezi Frederikem 
Rochforsem a Monikou Růžičkovou. Jasným šampiónem v zápase byl otrlý hráč Frederik 
Rochfors. Ihned v začátku zápasu prudce zaútočil na slečnu Růžičkovou, ta však pomocí 
jasného růžového štítu zápas odrazila. Seslala na protihráče paralyzující kouzlo, jež se jí však 
podařilo pouze částečně, ale i tak svého soupeře dočasně oslabila. Rochfors se však udatně 
bránil a i když nakonec díky svému částečnému znehybnění nestačil uhnout před jedním 
tlakovým kouzlem. Rozhodně nemůžeme říct, že dal vítězství svému protihráčce snadno. Oba 
soutěžící, pak museli být dopraveni na ošetřovnu.
Další zajímavostí bylo kouzlo Alimo Papirdum, které použil Antonus Petru v zápase s paní 
Sudkovou. Po jeho užití mu z hůlky vytryskl proud malých šedých myšek. Místo kouzlení však 
paní Sudková pouze hlasitě zaječela a vyběhla ze soubojového stanu.
Za zmínku stojí, že svůj první a vítězný zápas za sebou má Henry John, který bez větších 
problému porazil Emu Satz a 3:0 na jednotlivá kola.  -jj-

LETEM SVĚTEM TURNAJEM 24.6. - 29.6.

A I kuličkovaná již má svého vítěze!
Stala se jím překvapivě padesátiletá hráčka pocházející s Dolního Moršova. Paní Liběna 
Hrudková, hraje kuličkovanou se svými vnoučaty pro zábavu a tak se rozhodla, že se přihlásí 
a zkusí štěstí v této soutěži.

Doufala jste ve vítězství?
Propáníčka, to ani náhodou. Jsem jsem to chtěla vyzkoušet na trochu profesionální úrovni. 
Vůbec by mě nenapadlo, že bych mohla vyhrát.

Už víte jak naložíte s výhrou 100 galeonů?
Určitě vyrazím z vnoučaty někam na výlet. Vždycky jsem se chtěli podívat do kouzelnického 
parku ve Francii. Tak teď si splníme svůj sen.

Chystáte se zahájit profesionální kariéru? Takový výkon, který jste dne předvedla se vidí málo 
kdy.
Na to bych neměla už čas ani chuť. Trmácet se po celém světe, spát často v jiné posteli. To 
opravdu už ne. Možná kdybych byla mladší, ale teď si užívám svoje vnoučata.



 

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho štěstí.                                                                 -pr-

Akrobacie ve volném prostoru
V akrobatickém létání u mužů jsme se mohli těšit na dva věčné rivaly, Rusa Vladimira 
Pluščenka a Němce Gertruda Hofstaflera. A ti nás opravdu nezklamali. Na jejich let byla 
nádherná podívaná. I přes bezchybnost obou letů se nedá Plušenkovi popřít jakási ladnost se 
kterou předvádí jednotlivé úkony. S předepsanými prvky si poradil lehce a celému 
vystoupení dodal na něžnosti a melancholičnosti.
Za zmínku také stojí let teprve osmnáctiletého Antonína Páničky, který se po povinných 
letech umístil na výborném pátém místě.
Po nešťastném pádu ze hry vypadl Rakušan Michael Wolf. Nyní je již mimo nebezpečí.
Na prvním místě se usadil Vladimir Pluščenko, na kterého 2 body ztrácí Gertrud Hofstafler 
a třetí je Stanislav Brzonda.                             -kl-

A jsme v polovině soubojových utkání!
Měsíc v soubojovém ringu máme skoro za sebou a k vidění jsou čím dál odvážnější zápasy. 
Velmi pěkný souboj předvedli Karolíná Žívá a domácí Martin Maleček. Kouzla létala z jedné 
strany na stanu na druhou. Byla k vidění i kobra plivající jed, kterou v neuvěřitelné rychlosti 
vyčarovala Karolína Žívá. Malček se však jedu bravurně vyhnul a zaútočil na kobru 
kouzelnickým bičem, v který proměnil svou habrovou hůlku. Koncem biče vyslal proti Živé 
zákeřné paprskové kouzlo, které ji na okamžik oslepilo. Tak tak se stačila vyhnout poutacímu 
kouzlu. V nestřeženém okamžiku použila Živá neverbálně oblíbené dětské kouzlo na spoutání 
tkaniček. Protivník si toho nevšiml a doplatil na to, když chtěl uhnout lehkému růžovému 
paprsku a rozplácl se na podlaze. Pak stačilo Živé použít lehké arcio hůlku a zasloužené 
vítězství bylo na dosah.
Zápasy za sebou mají již také Jiří Malík a Martin Austin Arm. Své soupeře zdolali takřka bez 
problémů. Martin Austim Arm utržil v souboji malé zranění na pravé ruce, které vyžadovalo 
lehčí ošetření. Podařilo se nám ho odchytit a získat pár odpovědí.

Jak hodnotíte průběh právě skončeného zápasu?
Květoslav Macháček je rychlý soupeř. Kolikrát jsem měl co dělat, abych uhnul jeho přesně 
mířeným střelám. Jednou se mi to nepovedlo.Pokynul zraněnou rukou

Troufnete si odhadnout finálovou dvojici?
Doufám, že to budu já –smích – no a soupeře si netroufám odhadnout. Ale viděl bych to tak 
na Arma či Feragiho. Oba jsou ve vynikající kondici.

Co Vás na dosavadních soubojích nejvíce zaujalo?
Líbilo se mi několik rychlých kouzel jako Pario Matre (na protivníka se sypou herní karty) či 
Kuba Libre (protivníkovi se v rukou objeví vynikající nápoj) a samozřejmě mě pobavilo 
neverbální kouzlo seslané Karolínou Živou.             -kih-

LETEM SVĚTEM TURNAJEM 2.-10.7.



Mudlovský sportovní týden
Pro zábavu pořadatelé kouzelnického turnaje uspořádali i mudlovský sportovní týden. 
Představily na něm hry jako, kopaná, košíková, baseball, tenis, floorbal, které zaujali 
především mladší diváctvo turnaje. Měli možnost se dozvědět historii her, podrobná pravidla 
a nakonec si je vyzkoušeli na vlastní pěst.
Zeptali jsem se Irenky Hladíkové, účastnice fotbalového zápasu, jak se ji mudlovský sport 
líbí?
Je to fajn. Ale i divné, když tu nejsou žádná kouzla, ale aspoň mi to rodiče dovolí. Je to 
zábavné!
Pro starší generaci tady byli připraveny bowlingové dráhy, kulečníkové stoly petangová 
hřiště. Ve večerních hodinách byla otevřena i pokerová herna. Zájem o tyto mudlovské 
sporty byl nečekaně veliký a shledal se s pozitivní odezvou.                                                     -pr-

Akrobatický tanec vrcholí
Máme za sebou opravu podařené volné akrobatické lety. Nic se nedalo vytknout ani 
jednomu z dnešních favoritů. Přesto pro nás výsledek nebyl překvapením. Přes všechny 
snahy se Gertrud Hofstafler umístil na druhém stříbrném místě za svým věčným rivalem 
Vladimirem Plušenkem. Ten předvedl nádherný let na dojemnou hudbu z mudlovského filmu 
Philadelphia a nezapomněl se blýsknout svým čtverným vývrtem s otočkou vzad.
Na třetím místě skončil Alexej Pladinov. Vítězům gratulujeme!                                     -jj-

V soubojích jde pomalu do tuhého!
A máme za sebou další část kouzelnického soubojového turnaje. Síly už jsou nyní velmi 
vyrovnané a i otřelí závodníci leckdy ztrácejí nervi. Jako se stalo v duelu Kačinský vs. 
Chrochtálek. Ve třetím kole se již unavený Kačinský neudržel a seslal na svého protivníka 
jedno z nepovolených kouzel – Avima Fira. Soupeři okamžitě vzplály vlasy zeleným ohněm. 
Toto kouzlo, ačkoliv není nijak bolestivé či životu nebezpečné – postiženého pouze brní hlava 
– se řadí mezi kouzla ohňová, tudíž zakázaná. Rozhodní okamžitě zasáhly a zasaženému vlasy 
uhasily. Kačinský byl z turnaje vyloučen a Chrochtálek postoupil do dalšího zápasu.
V průběhu turnaje závodní léčitelé náhodně kontrolují účastníky turnaje zda nepoužili nějaké 
povzbuzovací či posilňovací lektvary. Ani v tomto případě se někteří nepoučili a byly u nich 
prokázány zakázané látky jako Lektvar neohroženosti, Posilující lektvar či Lektvar pro dodání 
energie. Mezi vyloučenými byl i Gustav z Merlotu, který loni získal třetí místo na mistrovství 
světa v soubojích.
Velmi zajímavý zápas proběhl mezi Henry Johnem a Ismajlem Abenem Ferragii. Toto utkání 
zatím navštívil největší množství diváků. Tito dva vysoce cenění bojovníci předvedli vskutku 
rozmanitý souboj. Vrhaná kouzla byla přesná a účinná. Už od začátku bylo jasné že i malinká 
chybička se pro hráče stane osudnou. Souboj byl velmi vyrovnaný a vše se rozhodlo až ve 
třetím kole, kde John malinko zaváhal s vykouzlením obranného štítu a vržená sněhová 
kouzle se o něj otřela. Tato chvilka nepozornosti stačila soupeři, použil silnější odmršťovací 
kouzlo a vyrazil protihráči dech. Odzbrojeni bylo jen sladkou tečnou nakonec.  -llm-

LETEM SVĚTEM TURNAJEM 15-27.7.

Pohádkový týden
Prožili jsme nádherný pohádkový týden, který nám zahájil velký Maškarní bál. Tam se 



projevila přirozená hravost a mohli jsme zhlédnout celou plejádu pohádkových postav. K 
poslechu i tanci hrála celosvětově proslavená kapela Bludičky. Během večera jste se mohli 
naučit spoustu dobových tanců nebo si projít strašidelné pohádkové bludiště.
Po celý týden se mezi námi se procházely kouzelnické i mudlovské pohádkové postavy a i 
mnoho diváků se zapojilo do pohádkové nálady a oděli se do nápaditých a originální 
kostýmů. Mohli jsme narazit na bezpočet šlechticů i šlechtičen, upírů, draků a dráčků, 
zbojníků, princezen, princů, neandrtálců, kostlivců, mudlovských čarodějnic,…
Každý den jsem měli možnost shlédnout jednu pohádku v podání místního ochotnického 
souboru a i v kulturním domě se promítaly většinou mudlovské pohádky.
Konec týdne završila módní pohádková přehlídka v níž se představila spousta modelů 
a modelek. Ocenění si odnesl osmiletý Odřej Patiška z Lipníka, který šel v převleku za 
mudlovskou pohádkovou postavu, zvanou Krteček a rodina Masných za Sněhurku a sedm 
trpaslíků.                   -kl-

Neuvěřitelné vypětí v probíhajících soubojích
Už se to pomalu blíží. Probíhající souboje se stávají profesionální záležitostí. Ve hře jsou ještě 
taková jména jako Jiří Malík, Martin Austin, Ismajl Aben Ferragi či nováček Alex Leon. Jako 
další z favoritů opustila soutěž Karolína živá, která podlehla v souboji stávajícímu mistrovi 
světa Jiřímu Malíkovi. Zápas byl naprosto vyrovnaný. Ve třetím kole upřednostňoval Malík 
fyzicky náročná kouzla proti svému soupeři. Ač se Živá snažila a tuto taktiku mu oplácela, 
přece jenom bylo vidět, že ji pomalu docházejí síly. Nakonec nestihla odrazit jedno 
z akrobatických kouzel a začala klikovat. Tím byl zápas ukončen a Źivá musela být dopravena 
kvůli naprostému vyčerpání organismu.
Poprvé se také na turnaji vyskytl vážnější úraz. Utrpěl ho Petronius Seranus z Beržaku, když 
poněkud popletl formuli a místo zrcadlového štítu Miros Maricus zakouzlil Miros Taricus, 
čímž vyslal na protivníka chechtací kouzlo, nicméně Primus Totalus schytal naplno. Kouzlo je 
odmrštilo až na plachtu stanu. Ten nápor neudržel a začal se hroutit na přihlížející diváky. 
Díky duchaplnosti některých kouzelníků a kouzelnic bylo nebezpečí zažehnáno. Pro Petronia 
Seanuse z Beržaku souboj skončil. Jeho zdravotní stav je v tuto chvíli stabilizovaný.
Soutěž také skončila pro Amalie Vykulilovou a Libora Hackena, kterým vyšli pozitivně testy na 
zakázané lektvary.          -llm-

LETEM SVĚTEM TURNAJEM 29.-30.7.

A to je konec!
Dámy a pánové, již známe vítěze 358. soubojového turnaje ve Tchoříčkách, stal se jím 
favorizovaný Ismajl Aben Frerragi. Ve strhujícím souboji se postavil Jiřímu Malíkovi, 
současnému mistrovi světa. Síly byly na tolik vyrovnané, že si před začátkem zápasu nikdo 
netroufal odhadovat, jak by mohl dopadnout. Oba soutěžící tu měli své fanoušky i své 
odpůrce. Ačkoliv se Ferragimu vyčítá přílišná tvrdost a lstivost, Málík proplouval s vrozenou 
rychlostí a rafinovaností jeho nástrahami. Občas se zdálo, že dokáže předvídat každý jeho 
krok. Oba do toho dávali maximální množství energie a nikdo z nich nedělal chyby. Na konci 
prvního kola však Malík přecenil své síly a nepodařilo se mu vyčarovat dostatečně silný 
obranný štít na odražení kletby. Maximu Totalus ho zasáhl do nohy, kde mu způsobil ošklivé 
roztříštění kolene. Doktoři mu nedoporučovali nástup do dalšího kola, protože zranění 
potřebovalo bezodkladně ošetřit. Ovšem Malík trval na návratu do soutěže a tak mu nohu 



pouze zpevnili. Všichni byly napnuti jak zápas bude pokračovat. Hned na začátku zápasu bylo 
jasné, že i přes silný bezbolestný lektvar, se nepodařilo utlumit veškerou bolest.Po pěti 
minutách z jeho hůlky vyšlehlo červené světlo, což je smluvený signál pro přerušení zápasu 
při zranění či jiných vážných důvodech. K Malíkovi přistoupil jeden z rozhodčích a po chvíli 
dal pokyn k ukončení zápasu. Malík byl okamžitě přemístěn do nemocnice. Jeho stav je nyní 
již stabilizovaný.                                  -kih-

A jako všechno i turnaj končí

Konec turnaje byl opět završen velkou čaro-párty pod širým nebem. Než večírak začal, 
starosta srdečně poděkoval všem účastníkům turnaje a ještě jednou jim pogratuloval. 
Ukázala se tu většina oceněných závodníků a přinesla si s sebou i dobrou náladu.
K tanci hrály kapely Dva srpce a Divoké víly. Jejich hudební produkce byly protkány 
množstvím rozverných vystoupení pro pobavení zúčastněných.
O přestávkách si zval Tonda Opička jednotlivé vítěze na pódium a tahal z nich vtipem sobě 
vlastním, nějaká moudra či drby o turnajích. Každý měl v zásobě nějakou malou historku.
Během první části večera proběhlo vyhodnocení soutěže O osobnost Tchoříků. Byl jím 
vyhlášen účastník soubojového turnaje Marek Malík, těsně za ním zůstala Irwen Zeleničková 
(moderátorka) a Francen Pruník (kuličkovaná – jednotlivci)
O půlnoci se na parketu objevila taneční skupina Vílí krok, která předvedla vskutku originální 
vílí tanec. Páni byli nadšeni a jejich drahé polovičky si je pro jistotu držely u těla.
Zábava se protáhla do časných ranních hodin. -jj-

Dovolujeme si Vás ještě pozvat na promítání LETEM SVĚTEM TURNAJEM, které se uskuteční 
dne 30.7.08 v 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 a 20:00 v Tchoříkovském kulturním domě a které 
Vás provede nejzajímavějšími částmi turnaje.
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