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1. úkol
Váš první úkol se bude odehrávat v Zapovězeném lese, kde musíte získat žíní jednorožce.
Jak to uděláte je na Vás, ovšem vyhněte se násilí a náhodnému nalezení. Samozřejmě, že
pokud byste se dostali do velkých nesnází, nemusíte mít obavy, budeme Vám na blízku.
Vaši dobrodružnou výpravu napište formou vypravování s popisnými prvky (od vstupu do
lesa, přes získání žíně, až po výstup z lesa) minimálně a též maximálně na 30 palců (30
palců, které se Vám počítají v adminu před odevzdáním).
Hodnotí se dodržení délky a slohového útvaru, dobrodružnost děje a také způsob jakým
jste žíni jednorožce získali.
Jednoho krásného dne, kdy vlastně vůbec nebylo hezky, jsem si umínila konečně splnit úkol
Sedmiboje. Získat žíni jednorožce by měla být pro odhodlaného člověka hračka, říkala jsem
si. A tak jsem provedla přípravy a rozhodla se vypravit na cestu do Zapovězeného lesa.
Poslala jsem spěšnou sovu průvodci, ale ten bohužel neměl čas, takže jsem musela jednat na
vlastní pěst. Bylo mi jasné, že ostatní na mě nepočkají, takže jsem se patřičně oblékla,
vytáhla z truhly lucernu, do kapsy zastrčila hůlku, pár lahviček s lektvary a hojivým balzámem
opatřených nerozbitným kouzlem, čistý kapesník, a doufala, že nebude vadit, že jsem
nechodila na Péči o kouzelné tvory. Knihu Fantastická zvířata a kde je najít jsem viděla jen
jednou… A velmi zběžně, protože jsem ji zastrčila do knihovny a úspěšně na ni zapomněla.
Maminka mi říkala, že by se mi někdy mohla hodit a měla samozřejmě pravdu. Hodila by se
mi. Pokud bych ji měla a mohla ji použít… A pokud by jednorožci nebyli až pod J, ke kterému
bych se svou vrozenou leností jistojistě nedolistovala. Vybavena nevědomostí, hůlkou,
lucernou a tmavým pláštěm jsem vyrazila do houstnoucí tmy. Ono se řekne, jděte do lesa
a sežeňte žíni, jenže ona to vážně není žádná legrace. Hlavně když nemáte průvodce, který
by vás tam vzal, musíte se z hradu vykrádat pod rouškou tmy a doufat, že vás nebudou
hledat a když náhodou budou, že vás spolužáci zapřou. Zakázala jsem si na podobné věci
myslet, s tím, že si s případnými problémy budu lámat hlavu až po návratu. Jestli výpravu
přežiju. Nehodlala jsem si ale podobné myšlenky vůbec připouštět. Kdybych mohla umřít,
někdo mi to měl říct před tím, než se moje jméno objevilo v nominaci!
Těsně na hranici lesa jsem se zastavila a zhluboka se nadechla, abych si ještě na poslední
chvíli dodala odvahy. Nejsem si jistá, kdo tohle dýchání pro odvahu vymyslel, ale musím říct
jednu zásadní věc: Absolutně to nefunguje! Akorát se mi roztřásla kolena, takže jsem mezi
první stromy vstupovala nejen potmě, co kdyby někdo z hradu zahlédl světlo?, ale i na velmi
vratkých nohách. Doklopýtala jsem za stromy a rychlým kouzlem zapálila plamínek v lucerně.
Hůlku jsem pevně sevřela v ruce, lucernu v druhé a odhodlaně jsem vykročila. Za prvním
křovím něco zašustilo, takže jsem hned uskočila zpátky, ale naštěstí to byl jen nějaký pták.
Byla jsem pořádně vyděšená. A to jsem byla teprve na začátku výpravy. Věděla jsem ale, že
když žíni nezískám dnes, další možnost už se mi nenaskytne. Posbírala jsem své třesoucí se
údy a vykročila vpřed. Netušila jsem, kde se jednorožci většinou nacházejí, ani kdy se tam
nacházejí, ale bylo mi naprosto jasné, že je musím najít stůj co stůj a pokud možno, vyhnout
se při jejich hledání jiným obyvatelům lesa. Na jedné výpravě nás chtěla sežrat Baba Jaga, ale
doufala jsem, že se zrovna zdržuje na druhém konci lesa a že jsou od ní jednorožci pořádně
daleko. Tenhle předpoklad jsem si logicky zdůvodňovala tím, že by těžko někdo chtěl být

v její přítomnosti. Došla jsem na mýtinku a sedla si na pařez, protože jsem byla přesvědčená,
že si musím promyslet další postup. Nesmyslné bloumání po lese mi nemohlo nijak pomoct.
Snažila jsem se z paměti vydolovat nějaké znalosti o jednorožcích, ale bylo to poměrně těžké
a hlavně marné. Věděla jsem jen to, že jsou bílí a mají radši ženy než muže. A samozřejmě
také to, že mají na hlavě roh. Chvilku jsem seděla a rozhlížela se po okolí. Noční les byl tichý,
ozývalo se jen jemné šumění listí ve vánku. Cítila jsem se velmi pohodlně a bezpečně, když tu
vpravo ode mne prořízl vzduch příšerný výkřik. Vyděsila jsem se, vyskočila a nazdařbůh
vyrazila do lesa. Nedávala jsem pozor na cestu, nekoukala po bludných kořenech, ani
napravo, ani nalevo. Jen jsem běžela. Protože tam vzadu bylo nebezpečí! Zvládla jsem utíkat
sotva pět minut, ale pak jsem se musela vydýchat. Zítra si zakážu kakao k snídani. Pokud mě
ta věc, která mohla být hejkal stejně jako cokoliv jiného od trolla po kentaura, nedožene
a nerozcupuje na kousky. Opřela jsem se o strom a snažila se přes své přerývané dýchání
zaslechnout, jestli se za mnou něco neprodírá lesem. Nezdálo se. Merline, dej ať mě to
nesleduje… Když jsem si byla jistá, že mě nic nestopuje, vykročila jsem opatrně hlouběji do
lesa. V duchu jsem si odříkávala přísady do lektvarů podle abecedy, abych se nebála. Když
jsem se dostala k písmenu K, napadla mě myšlenka. Bylo to přece tak strašně jasné!
Jednorožci jsou plaší, takže se budou zdržovat v nějaké odlehlé části lesa. Ale taky nemohou
být úplně odříznutí od některých věcí. Musí mít dostatek vody, aby mohli pít. A v noci se zvěř
cítí klidněji než přes den, takže možná nebudou tolik opatrní a já je najdu u nějakého
vodního zdroje. Hlavně musím zkontrolovat vítr, abych se k nim neblížila ze směru, odkud
fouká. A samozřejmě musím nejdřív vytipovat lokalitu. Ze všeho nejdřív mě napadlo dojít ke
krmelci, kam chodí dávat lesníci a průvodci zvířatům potravu. Krmelec sice není od hradu
moc daleko, ale jedná se o klidné místo, kam by mohli jednorožci občas zamířit. A pokud se
tak někdy v nedávné době stalo, mohly by tam ještě pořád být jejich stopy. Nadávala jsem si
do hlupáků, že mě to nenapadlo dřív. Ztratila jsem spoustu drahocenného času. Vydala jsem
se zpátky. Alespoň přibližně, protože jsem absolutně netušila, kde jsem. Narazila jsem na
mýtinku a rozhlédla se po obloze. Orientace podle hvězd nebyla moje silná stránka, ale něco
jsem přece jen věděla. Našla jsem severku a aspoň zjistila, kde je která světová strana a kudy
se mám ke krmelci vydat.
Krmelec jsem našla snadno, nebyla to zase taková práce, když k němu vedly doslova dálnice.
Opravdu, zdálo se, jako by všechny cesty vedly tam. Kolem krmelce byla spousta stop. Já ale
hledala stopy kopyt a doufala jsem, že jednorožci, stavbou svého těla takřka koně, nebudou
sudokopytníci. To by mě naštvalo. V blízkém okolí jsem ale žádné stopy kopyt nenašla.
Rozhodla jsem se tedy zkusit obejít krmelec ve větším kruhu. Mohlo se snadno stát, že stopy
jednorožců, překryly jiné, čerstvější. Neustále jsem zvyšovala okruh, až se mi podařilo najít
stopy kopyt. Nebylo jich právě mnoho, ale byly tam. Vydala jsem se po nich hlouběji do lesa.
Snažila jsem si moc nepřipomínat tu mudlovskou pohádku o Jeníčkovi a Mařence. Ti taky šli
po „značené“ cestě, a jak dopadli? Tedy, přirozeně, že ta pohádka nemá reálný základ, ale…
Nu, dost přemýšlení, stopování není věc, která by se dala ošulit. Pozorovala jsem stopy,
prodírala se houštím a tiše úpěla při představě množství kilometrů, které nachodím.
Stopovala jsem asi půl hodiny, překročila potok, kde se množství stop hodně rozrostlo, když
na mě začala dorážet neodbytná myšlenka, že jsem na něco zapomněla. Pokoušela jsem se
rozdělit svou pozornost mezi stopy a myšlenky. Probírala jsem se svou hlavou a přemýšlela,
co jsem to jenom… A sakra! Kentauři. Vždyť já klidně můžu stopovat stádo velmi
„přátelských“ kentaurů. Ti mají taky kopyta. Jakmile mě tahle myšlenka napadla, přestala
jsem dávat pozor na to, co se kolem mě děje. Z křoví vyrazilo velké tělo a povalilo mě. Hůlka

mi vylétla z ruky a měkce zapadla mimo můj dosah. Plamínek v lucerně zaprskal a zhasl. Byla
jsem absolutně v kelu! Nedaleko ode mě se ozývalo zběsilé větření a mně asi tak vteřinu
trvalo, než mi došlo, že to zvíře, které mě srazilo na zem, očichává mou nohu, jako by si ji
chtělo dát k večeři. Bolela mě ruka a srdce bušilo v bláznivém rytmu. Znáte ty situace, kdy ze
všeho nejvíc chcete být absolutně neviditelní? Tak tohle byla jedna z nich. Strašně jsem se
chtěla vyhrabat na nohy a utéct. Temné zavrčení a těžká tlapa dopadnuvší na mé břicho však
zastavily jakýkoliv můj pohyb. Vlhký čenich se přiblížil k mému krku a já se modlila ke všem
mocným kouzelníkům, aby se něco stalo. Něco, co by mi zachránilo život. Šmátrala jsem
kolem sebe v marné snaze najít svou ztracenou hůlku. Bohužel se nedařilo a čichání se
kousek po kousku blížilo k mé bradě. Ovanul mě smrdutý dech. Uklidňovalo mě jen to, že
dnes není úplněk a já možná přežiji. Sice se vzteklinou, ale přežiji. Zvíře znovu zavrčelo. V tu
chvíli se na obloze spoza mraků vyloupl měsíc. Osvítil psí tlamu plnou pořádně ostrých zubů.
Toho pohledu bych bývala byla ráda ušetřena, ale znáte to… když něco nechcete vidět,
vystaví se vám to přímo před očima. Nehýbala jsem se. Pes pololežel na mém těle a stále mi
dýchal na obličej. Snažila jsem se nezačít ječet. Sbohem maminko, sbohem tatínku, stanu se
potravou nějaké toulavé potvory. Náhle se pes pohnul. Tlapa opustila můj žaludek, do
kterého předtím tak vytrvale ryla. Ozvalo se zavrčení, temnější než předtím a také jakoby
radostnější. Zvíře se nakrčilo a naježily se mu chlupy na krku. Neviděla jsem, co způsobilo tu
změnu, ale děkovala jsem tomu. Zvíře se zcela jistě připravovalo ke skoku. Ale na co chce
skákat? Jeho tělo se zvedlo do vzduchu rychleji, než bych řekla famfrpál. Zahrabala jsem
kolem sebe a konečně našla hůlku. Postavila jsem se na nohy rozhodnutá čelit jakémukoliv
nebezpečí, které mohlo ještě přijít. Otočila jsem se a uviděla, jak pes napadl jednoho
z jednorožců, kteří tudy zřejmě právě procházeli. Většina stihla uniknout, ale tenhle byl asi
nejpomalejší, protože ho zvíře dostihlo a zakouslo se mu do zadní nohy. Jednorožec,
vyděšený a zraněný, se zamotal do podrostu a upadl.
„Ne!“ vykřikla jsem, když jsem viděla, jak se mu pes vrhá po krku. Stála jsem moc daleko,
abych stihla nějak zakročit, ale psa můj výkřik vyrušil a vrátil jeho pozornost zpět ke mně.
Zřejmě se rozhodl, že si mě dá jako předkrm a jednorožce jako hlavní chod. V tu chvíli jsem
úplně zapomněla na to, kdo jsem a prostě jsem se po něm vrhla a chtěla ho bacit lucernou,
kterou jsem stihla sebrat. Naštěstí jsem byla dost pomalá, jinak bych se tak maximálně
přerazila o své vlastní nohy. Světlo měsíce se zalesklo na mé hůlce. No jistě! Hůlka! Pes už se
blížil. Vrhla jsem proti němu překážecí kouzlo, a když se, milimetr po milimetru posunoval
směrem ke mně, vyslala jsem na něj ještě kletbu úplného spoutání. Rychle jsem se vydala
k jednorožci, který se těžce stavěl na nohy. Polekala jsem ho, takže jsem k němu natáhla ruku
a snažila jsem ho uklidnit jemným mlaskáním. Nedůvěřivě ke mně natáhl hlavu, ale zůstal na
místě. Strach v jeho očích se mísil se zvědavostí. Stále jsem k němu natahovala otevřenou
dlaň, mumlala uklidňující slůvka a přistupovala blíž a blíž. Očichal mi ruku a nechal se
pohladit po hlavě. Vytáhla jsem z kapsy lahvičku s hojivým balzámem a zuby z ní vytrhla
zátku. Nalila jsem si trochu do dlaně a nanesla mu ji na ránu na zadní noze. Škubl sebou.
„No, já vím, že to bolí. Ale bude ti líp… Víš, potřebovala bych jednu tvou žíni, kdyby ti to
nevadilo,“ mumlala jsem potichu a hladila ho po hřbetě. Kupodivu neříkal nic. Byla jsem
zmatená. Nechtělo se mi připravovat ho o žíni, když mi vlastně zachránil život. Jasně,
neudělal to schválně, ale byla jsem mu dlužná a budu ještě víc, když si žíni vezmu. Jenže úkol
je úkol. Strávila jsem v lese hodně chvilek, které mě nutily vzít si to, pro co jsem přišla. Ale
vrtalo mi hlavou, jestli tím splním úkol. Nebýt té nehody se psem, našla bych jednorožce?
Chtěla jsem věřit, že ano. Že bych byla schopná je vystopovat. Takže jsem ho ještě jednou

pohladila po hlavě a prsty mu prohrábla hřívu. Na dlani se mi zatřpytila jedna jediná žíně.
Jednorožec pohodil hlavou a prchl do lesa. Chvíli jsem se za ním dívala…
Měla jsem radost, že jsem přežila a mohla mu pomoct. Moje radost ale zmizela jako pára nad
kotlíkem, když jsem se rozhlédla a uvědomila si, že absolutně netuším kudy jít zpátky do
hradu. Pokrčila jsem rameny a vydala se nazdařbůh směrem, který se mi zdál
nejpravděpodobnější. Po tomhle zážitku už mě v lese nemohlo nic překvapit. No, možná
stádo kentaurů tancujících makarenu… Procházela jsem lesem a přemýšlela o tom, jak by asi
na čtyřech nohách mohli poskakovat a vrtit se do rytmu. Potutelně jsem se usmívala, jak
jsem si to představovala, a rozmarně jsem mávala lucernou ve vzduchu. Les byl tichý a klidný
a já byla ráda. Na nějaké další boje jsem byla příliš unavená. A taky jsem si myslela, že už
bych si další překvapení nezasloužila. Narazila jsem na potok a byla si jistá, že jdu správným
směrem, což mou náladu ještě vylepšilo. Za chvíli jsem vyrušila nějaká zvířata u krmelce.
Naštěstí byla z toho setkání ještě víc vyděšená než já. Potichu jsem se zasmála a vydala se
nejprošlapanější cestou. Pohybovala jsem se opatrně, protože jsem nechtěla narazit na
nikoho z průvodců. Co já vím, kdy se rozhodnou jít do lesa? Ještě by mě odlovili a byl by
průšvih. Za okamžik jsem se dostala na hranici lesa. S tichým poděkováním Merlinovi a s
vidinou horké koupele a odstraněním jehličí a bahna z vlasů jsem se vydala k hradu...

2. úkol
Váš druhý úkol se bude odehrávat v Příčné ulici, konkrétně v krámě pana Ollivandera. Jistě
všichni víte, že pan Ollivander není nejmladší, a proto si pečlivě vede záznamy o tom, jaké
zboží má v krámku a kde jej má umístěné. Ovšem zákeřné škrkny mu zničily všechny
pergameny a Vaším úkolem je, dát tyto popisky opět dohromady. Samozřejmě Vám pan
Ollivander pomůže, jak jen bude moci, respektive pro Vás sepsal malý návod, neboli to, na
co si vzpomněl:
1) Hůlka z 2. poličky má 10 ¼ palce, ale není to dubová hůlka s úponkem chytavníku.
2) 7- palcová hůlka s perem fénixe není vyrobená z javoru.
3) Cyprišová hůlka patří na 3. poličku. Její náplň není z pera fénixe, ani z žíně jednorožce.
4) Vrbová hůlka má náplň z křídla netopýra a nepatří na 4. poličku. Ani cesmínová hůlka
nepatří na 4. poličku.
5) 9- palcová hůlka patří na 1. poličku.
6) Hůlka s rohem cerastése neměří 13 ¾ palce.
7) Vrbová hůlka nepatří na 2. poličku.
Dále víte, že na každé z 5 poliček je jen jedna hůlka různé délky (7, 9, 10¼ , 11, 13¾ palců),
každá má jinou náplň a je vyrobena z jiného dřeva.
Přiřaďte tedy do každé poličky správný popisek se všemi informacemi o hůlce a své řešení
odevzdejte ve formě tabulky.
Hodnotí se správnost a poté čas, který jste potřebovali do odevzdání.
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Chytlavníku

Dub

5

7

pero Fénixe

Cesmína

3. úkol
Jistě každý znáte Godrikův důl, kde žijí kouzelnické rodiny, ale přes tuto kouzelnickou
populaci je vesnice maskována jako klasická mudlovská. Když si tedy odmyslíme
maskování kvůli mudlům, kdy naše domy vypadají zvenku stejně jako ty mudlovské, jak
vlastně takový kouzelnický příbytek vypadá? Stejně jako Doupě rodiny Weasleyových, jen
ty bohatší rodiny jej mají honosnější? Či vypadá naprosto jinak?
1) Nakreslete zvenčí odmaskovaný dům kouzelnické rodiny střední vrstvy ze 2 úhlů, kdy
jedním z úhlu bude přední část domu, tedy ta, kde jsou vchodové dveře. Druhý úhel je na
Vás. Kreslete jen samotný dům, případně plot, nikoli však zahradu a dekorativní prvky na
ní.
2) Nakreslete zvenčí odmaskovaný dům kouzelnické smetánkyze 2 úhlů, kdy jedním z úhlu
bude přední část domu, tedy ta, kde jsou vchodové dveře. Druhý úhel je opět na Vás. Také
zde kreslete jen samotný dům, případně plot, nikoli však zahradu a dekorativní prvky na ní.
3) Vymyslete a popište, co za kouzelnické předměty, nábytek či vybavení by nemělo chybět
v těchto domech a řiďte se následujícími podmínkami:
Povinně budete vymýšlet vybavení kuchyně, koupelny a obývacího pokoje, k těmto třem
místnostem si zvolíte ještě jednu dle vlastního výběru, fantazii se meze nekladou.
Pro každou z těchto místností vymyslíte tři kouzelnické předměty - jeden jen pro střední
kouzelnickou vrstvu, jeden jen pro kouzelnickou smetánku a jeden, který by se mohl
objevit v domě obou vrstev. Tj. 3 předměty pro kuchyň, 3 pro koupelnu, 3 pro obývací
pokoj a 3 pro místnost dle Vašeho výběru, celkem tedy 12 originálních (a neopakujících se)
kouzelnických předmětů.
Popis jednotlivých předmětů by neměl překročit jeden palec, celý text by tak měl mít
maximální délku 12 palců. Neměl by však mít palců méně než 10. Popisy by měly
obsahovat název předmětu a zejména jeho funkci - jak, kdy, proč a nač se používá.
Všechny tři části musíte splnit, tedy to, co je psáno, více se toho po vás nechce, takže také
toho více nedělejte.
Zakázáno je zpracování úkolu ve formě prezentace či webové stránky.
Obrázky domů nahrajte do obrázkové chýše a do vypracování vložte jen linky! Také
nezapomeňte napsat, které linky patří ke kterému domu. Předměty i s popisky a určením
vrstvy nezapomeňte přiřadit k jednotlivým místnostem.
Hodnotí se splnění zadání, nápad, originalita a samozřejmě kvalita zpracování.

Střední vrstva – přední strana:

Střední vrstva – zadní strana:

Smetánka – přední strana:

Smetánka – zadní strana:

Zařízení:
Dům Střední vrstvy:

Kuchyně:
Věštecká pánev - Jste hodně zaměstnaná a nemáte čas neustále vymýšlet, co k obědu?
Právě pro Vás je ideální naše pánev. Má klasické rozměry, zabudovaný samoohřívací systém
a navíc je v ní vloženo na 400 receptů, které vybírá podle dne v týdnu a konstelace hvězd.
Funguje také jako komunikační prostředek – kupte mamince stejnou a ona Vám vždy ráda
poradí… A co když manželovi nebude chutnat? Můžeme Vás ujistit, že je pánev odolná vůči
nárazu…
Koupelna:
Kouzloholič – Nejste příliš dobří v kouzlech na holení, jste alergičtí na vousodrtič, či nešikovní
s břitvou? Máme pro Vás úžasný výrobek, který si najde místo nejen ve Vaší koupelně, ale
i ve Vašem srdci. Jednoduchá maska, použitelná na každou část těla, velikostně
přizpůsobitelná, snadno omyvatelná. Odstraní i to nejjemnější chmýří. A udělá to
bezbolestně. Dejte vale pořezaným tvářím!
Obývací pokoj:
Magická chůvička - Nemáte čas se svému dítěti věnovat celý den a nechcete ho svěřovat
cizím lidem? Potřebujete si doma poklidit nebo uvařit večeři pro vašeho partnera? Není nic
jednoduššího. Stačí nastavit čas na magické chůvičce a ta se rázem promění ve vaši dvojnici,
která se postará o dítě. A vy si zatím odpočinete. Vždyť i to nádobí počká. Chůvička je
schopná zpívat, číst pohádky a hladit dítě po hlavě. Nechávat na ní koupání se nedoporučuje.
Knihovna:
Ohňován – Nevyhovují Vám kouzla na zabránění rozšíření ohně, a přesto byste rádi ochránili
své svazky před vzplanutím? Zakupte si náš skvělý Ohňován, paraván, který bezpečně
propouští teplo a světlo a bezpečně nepropouští jiskry a plamínky. Vedeme různé varianty
pro různé druhy krbů, varianta Profesionál má dokonce zabudovanou speciální zábranu proti
nechtěnému přiletaxování.
Dům Smetánky:
Kuchyně:
Rozpývavá kouzlospíž deluxe – Nechcete si kazit nákupní výlety pořizováním potravin?
Nedivíme se! Vytvořili jsme pro Vás luxusní provedení kouzlospíže! Nejen, že uchová vaše
potraviny vždy čerstvé, ale díky systému rozplývavosti stačí otevřít účet v jednom z našich
obchodů s potravinami, naprogramovat se na jejich kouzlospíž a poslat skříní seznam! Skříň
je samozřejmě chráněna proti zpětnému odeslání potravin.
Koupelna:
Podlahový kouzlosušič – Už Vás nebaví volat skřítka do koupelny, aby za Vás uklidil
nacákanou vodu z podlahy, nebo se prostě jen bojíte uklouznutí, které by mohlo způsobit
vážný úraz? Pořiďte si náš nový Kouzlosušič. Jedná se o systém několika ozdobných nádob,
které zcela vysuší Vaši podlahu, jakmile se jí dotkne byť jen kapička vody.
Obývací pokoj:

Termag – Máte často společnost? Nebaví Vás neustále posílat skřítka pro čerstvý horký čaj či
kávu, nebo pro led do studených nápojů? Není nic jednoduššího než pořídit si náš servírovací
tác se zabudovaným kouzlem pro udržení teploty. Vaše jídlo a pití na něm stále zůstane
ledově chladné, či příjemně teplé. Náš Termag je téměř bezúdržbový a hodí se do každého
interiéru.
Knihovna:
Vznášecí koberec s katalogem knih – Máte velkou knihovnu s policemi až ke stropu a nebaví
Vás neustále přerušovat čtení a přivolávat nové knihy? Pořiďte si náš vznášecí koberec. Je
chytrý, pojme obrovský katalog knih a navíc bude slušet Vaší podlaze. Sice se na něm venku
neproletíte, ale rozhodně unese Váš stůl, Vaše křeslo i Vás.
Domy obou vrstev:
Kuchyně:
Kouzelný pachosaj – Obtěžují Vás páry a pachy při vaření ve Vaší kuchyni? Není nic
jednoduššího než pořídit si náš přístroj, který všechny pachy dokonale pohltí… Systém
filtrovacích kouzel a kouzlo přeměny pachu zaručí nejen to, že ve Vaší kuchyni nebude cítit
ryba, kterou jste měli k večeři před týdnem, ale také to, že Vaše kuchyně bude příjemně
vonět. V nabídce máme více vůní…
Koupelna:
Vzduchosvěž – Náš skvělý osvěžovač vzduchu pro vaši koupelnu! Není lepší věci, než je tento
výrobek. S čidly na dveřích rozpozná v okamžiku vstupu do místnosti osobu a vypustí do
prostoru její oblíbenou vůni. Na každý den si můžete nastavit jinou! Máme velký výběr
různých vůní, od sladkých pro ženy jako je jablečný koláč, přes bonbonkové vůně pro děti až
po vůni motorů a kůže pro muže.
Obývací pokoj:
Kouzlofon – Máte rádi hudbu a doma máte spoustu desek ze zlaté éry kouzelnické
popmusic? Mudlovský gramofon se rozbil a nový už nejde sehnat? Neklesejte na mysli! Vzali
jsme z něj to nejlepší a vytvořili pro Vás Kouzlofon! Reaguje na magii, má podpůrná
energetická kouzla a rozhodně vydrží déle než mudlovská technika. Navíc je možné přidat
jeho reproduktory do více místností.
Knihovna:
Samoštelovací stolní lampa – Čtete zrovna napínavou pasáž knihy a chtěli byste pocítit
ponurou atmosféru na vlastní kůži? Nebo jste právě uprostřed milostné scény na náměstí
v Římě a chybí Vám svit slunce? Pro Vás je určena naše speciální lampa. Reaguje na emoční
klima místnosti a upravuje osvětlení podle toho, jak se cítíte a po čem toužíte. Pozor! Při
čtení o černé magii se sama vypíná!

4. úkol
Jistě každý znáte alespoň jednu kouzelnickou kapelu, jako jsou Sudičky, Půlnočníček na
tahu a jiné. Vaším úkolem bude vymyslet Vaši vlastní kapelu a samozřejmě přidat
ukázkové písně.
Požadavky jsou následující:
1. originální, ovšem kouzelnický, název kapely
2. krátké info o kapele, včetně členů kapely
3. 5 písní s kouzelnickým tématem, a to po jedné vánoční,valentýnské, jedné pro děti či
mladé, anebo pro postarší kouzelníky (záleží o jakou kapelu se jedná), jedné o osobě ze
světa kouzel, nikoli však z naší školy, a jednu s libovolným, ovšem opět kouzelnickým
tématem.
Každá píseň bude mít název, a obsahově bude mít minimálně a též maximálně 5 slok +
refrén o 2 slokách, a bude převážně rýmovaná, tedy více jak ze 3/4.
Pozor, jedna sloka může mít minimálně 4 verše a maximálně 6 veršů!
V písních se vyhněte opěvování násilí, černá magie, Smrtijedů, a Toho-jehož-jménonesmíme-vyslovit.
Info o kapele, tedy 2) bod, sepište maximálně na 6 palců.
Hodnotí se splnění zadání, nápad a originalita. U druhého bodu se hodnotí originalita,
nikoli kvantita!
V temném sále svítí jediné mírně načervenalé světlo. V jeho záři stojí uvaděč a drží mikrofon.
Pod pódiem to vře, lidé neklidně přešlapují a čekají, až se konečně začne… Moderátor
pozvedne mikrofon k ústům a napětí vzroste geometrickou řadou.
„Dobrý večer vám všem! Dnes jsme se tu sešli na koncertě světoznámé rockové skupiny,
která proslula svým zvláštním, ironickým a tvrdým přístupem k některým věcem. A dnes to
roztočí právě tady na tomto pódiu! Banda, jež zažívá raketový postup v žebříčcích hitparád.
Skupina, která si nebere servítky! Kapela skládající se z mistryně v práci s bubny – Děvany,
která v ruce udrží nejen paličky, ale stejně skvěle si prý poradí i s vařečkou; nejnadanější
basové kytaristky posledních let – Balthazary, jež skupině navrhuje všechny kostýmy; slečny,
která ovládá nejen struny elektrické kytary, ale i zpěv a pevnou rukou i veškerou propagaci
skupiny – Amélie! Jediný muž v této krvelačné partě – klávesista a příležitostný zpěvák Goryn
- o těchto třech dívkách jednou prohlásil, že kdyby je neznal, nechtěl by je potkat v noci… Ale
dnes v noci se nemusíte bát, přišli z vás získat jen nadšení a pot výměnou za nářez, který
poskytnou vašim uším. Přivítejte prosím hvězdu dnešního večera… Upírky v krevní bance*!
**
Na pódium postupně vystoupí čtyři postavy zahalené v kápích, světelný kruh se rozdělí na
čtyři a sleduje každý pohyb postav po pódiu. Publikum začne dupat a křičet. Každá z postav

se postaví k jednomu nástroji, Děvana se posadí za bicí. Amélie připluje k mikrofonu a všichni
najednou shodí kápě z hlav. Kytary opustí stojánky a za chvíli se sálem rozlehne skřípot strun.
„Vítejte! Jsme rádi, že jste přišli. Upírky v krevní bance vám teď zahrají. Pozor na bubínky! A
začneme pěkně zvesela, máme po Vánocích a každý z vás si jistě pamatuje, jak ho rodiče
strašili, že když nebude hodný, nedostane dárky. A my vám zazpíváme píseň o tom, že se to
může stát, i když hodní budete! Píseň nazvaná:Skřítek, který zkazil Vánoce!“
Skřítek shodil stromek na dveře,
nemohl vstát, pak vzplála večeře.
Vánoční punč mu stoupnul do hlavy,
zkazil rodině sváteční oslavy…
1

Pak přišla na řadu dávka agrese,
rodina v koutku strachy třese se.
Větve se lámou a dřevo sténá,
skřítkova nálada je dnes šílená.

2

Černý dým valí se z kotlíku nad ohněm,
skřítek zápasí v salóně se stromem.
Fleutýna válí se smíchy pod stolem,
dům bude pár týdnů vonět karbolem.

Ref:

Děti se marně těšily na dárky,
místo nich budou chtít odvar z třezalky
Být hodný a milý celý rok nestačí!
Letošní Vánoce všechny nás vytáčí!
Andílci na stromku křičí bolestí,
trpí příšerně skřítkovou neřestí…
Víly už odmítly dělat ozdoby,
odlétly ke stropu – nikdo se nezlobí.
3

Maminka marně hůlkou mává,
skřítek strom ničit nepřestává.
Fleutýna pod stolem dostala škytavku,
rozsedla si taky s dárky přepravku.
4

Černý dým valí se z kotlíku nad ohněm,
skřítek zápasí v salóně se stromem.
Fleutýna válí se smíchy pod stolem,
dům bude pár týdnů vonět karbolem.

Ref:

Děti se marně těšily na dárky,
místo nich budou chtít odvar z třezalky

Být hodný a milý celý rok nestačí!
Letošní Vánoce všechny nás vytáčí!
Vánoce měly být svátky míru,
skřítek však udělal do oslav díru.
Rodina magičů opřekot závodí,
kdo jako první, ten punč vyhodí!
5

Muzikanti přestanou skákat na podiu a osvěží se před dalším kouskem.
„Všichni víte, jakou zálibu má náš klávesista… Ano, jsou to bylinky! A určitě taky všichni víte,
jaký svátek se blíží. Ano, je to svátek lásky! Ale i ten umí být zákeřný, proto nyní přichází náš
oblíbený duet o klávesistovi, který pro stromy neviděl les:Bylinkář o Valentýnu! (část
normální zpívá Goryn, část označenou tučně Amélie)
Jak mám potěšit ženu srdce svého?
Přemýšlí Goryn u likéru bylinného…
Jaký dar jí asi tak dát?
Aby viděla, že jí má rád?
1

Kytkou žádnou holku neurazíš!
Kytkou nikdy nic nepokazíš!
Však vybírej pečlivě, jakou vykouzlit,
nebo bys mohl svůj vztah ohrozit.
Ref:

Bistorta že tvému oku lahodí?
Skvělé! Jenže ta se moc nehodí.
Když koupíš Petasites hybridus,
urazíš holku, která má vkus!
Koupit plyšového trolla či skřeta?
Ne! To by byla po vztahu veta!
Možná tak draka či gryfa ze zlata?
Pak by však byla až příliš bohatá!

2

Kytkou žádnou holku neurazíš!
Kytkou nikdy nic nepokazíš!
Však vybírej pečlivě, jakou vykouzlit,
nebo bys mohl svůj vztah ohrozit.
Ref:

Bistorta že tvému oku lahodí?
Skvělé! Jenže ta se moc nehodí.
Když koupíš Petasites hybridus,
urazíš holku, která má vkus!
Možná bych jí mohl koupit trpaslenku…
Ale s tou se nedá procházet venku…

3

Třeba by se jí hodila dávka letaxu?
Jenže to by ses neplácnul přes kapsu!
Kytkou žádnou holku neurazíš!
Kytkou nikdy nic nepokazíš!
Však vybírej pečlivě, jakou vykouzlit,
nebo bys mohl svůj vztah ohrozit.
Ref:

Bistorta že tvému oku lahodí?
Skvělé! Jenže ta se moc nehodí.
Když koupíš Petasites hybridus,
urazíš holku, která má vkus!
Nechtěla by třeba koště závodní?
Goryne, prosím tě, na to se vybodni!
Koupit jí čokošku nebo snad květiny?
Konečně nápad, co nemá trhliny!
4

Kytkou žádnou holku neurazíš!
Kytkou nikdy nic nepokazíš!
Však vybírej pečlivě, jakou vykouzlit,
nebo bys mohl svůj vztah ohrozit.
Ref:

Bistorta že tvému oku lahodí?
Skvělé! Jenže ta se moc nehodí.
Když koupíš Petasites hybridus,
urazíš holku, která má vkus!
Na tyhle kytky mě moc neužije…
Zkus jí koupit třeba Gardénie!
Vezmu jí prostě rudé růže!
Za ty tě určitě nestáhne z kůže.
Kytkou žádnou holku neurazíš!
Kytkou nikdy nic nepokazíš!
Však vybírej pečlivě, jakou vykouzlit,
nebo bys mohl svůj vztah ohrozit.
Ref:

Bistorta že tvému oku lahodí?
Skvělé! Jenže ta se moc nehodí.
Když koupíš Petasites hybridus,
urazíš holku, která má vkus!
Děvana naposledy uhodí do bicích a Goryn se ukloní. Publikum šílí. Amélie se znovu chopí
mikrofonu.
„Nyní vám zazpíváme píseň o člověku, kterého jistě všichni znáte. Proslul svým výjimečným
talentem a my o něm napsali písničku, která se jmenuje: Srostlý s koštětem.

V Kruvalu dosáhl značných úspěchů,
koště mu dodalo slastnou útěchu.
Famfrpál se stal jeho životem,
tribuny se plní silným jekotem.

1

Koště jak milenku objímá,
jedině zlatonka ho teď zajímá.
On nekouří, nedýmá, nepije rum,
tak všichni sborem zvolejme KRUM!
Ref:

Rád vyhýbá se novinářským upírům,
a také přehlídkám a dlouhým špacírům
On nekouří,nedýmá, nepije rum
tak všichni sborem zvolejme KRUM!
Jeho život je splněné přání,
od Merlina snad dostal požehnání!
Abys byl druhý Viktor Krum,
nestačí mít jen letecký um.
2

Abys mohl létat jako on,
abys mohl být šampion,
musíš na koštěti snad i spát,
potom máš šanci stejným se stát.
3

Když na hřiště vchází svým krokem kačeřím,
když vítr dá volnost jeho kadeřím,
Bulhaři šílí a pevně doufají,
že nad každým týmem drtivě vyhrají.

4

Koště jak milenku objímá,
jedině zlatonka ho teď zajímá.
On nekouří, nedýmá, nepije rum,
tak všichni sborem zvolejme KRUM!
Ref:

Rád vyhýbá se novinářským upírům,
a také přehlídkám a dlouhým špacírům.
On nekouří, nedýmá, nepije rum
tak všichni sborem zvolejme KRUM!
Vronského fintu zvládá bravurně,
soupeři na to koukají pochmurně.
Zlatonku snad i poslepu polapí,
skromností všechny nás překvapí.

5

Po této skladbě následuje krátká přestávka, během níž se jde kapela občerstvit do zákulisí. Po
návratu kapely na pódium se znovu rozjede hudební mašina na plné pecky.

„Nyní přichází na řadu Gorynova píseň nazvaná: Mozkomorů rojení… Jsme rádi, že tuhle
píseň stále držíte na prvních místech hitparád!“
Jednou takhle jako vždycky seděli jsme u košťat,
popíjeli ohnivou se spoustou děvčat.
Náhle dovnitř vběhl skřítek, že tu slídí mozkomor,
my, co už jsme znalí věci, nečekali na rozbor.
1

Dali hlavy dohromady, promysleli taktiku,
být tu s náma Jindra Hrnčíř, ten by to měl v malíku,
nad putykou smrákalo se, zima byla lezavá,
do kola kol bylo ticho, slyšet jen branka rezavá.
2

Morkomor tu kolem lítá,
a tu další k němu slítá mozkomorů rojení,
až jsme z toho šílení.

Ref:

Od myšlenek pomohou ti,
štěstí, lásku ukradnou ti.
Teď tu nikdo nechachá,
bez duší nás zanechá.
U vchodu jsme stáli v celkem pevném sevření,
a pak z venku ozvalo se prapodivné kvílení.
Však nebyl to jekot zrůdy, ale dívčí ječení,
nečekal jsem, vrazil do tmy a bez místa určení.

3

Morkomor tu kolem lítá,
a tu další k němu slítá mozkomorů rojení,
až jsme z toho šílení.

Ref:

Od myšlenek pomohou ti,
štěstí, lásku ukradnou ti.
Teď tu nikdo nechachá,
bez duší nás zanechá.
Pohled zkázy naskytl se, plavé vlasy zaleskly se,
chudák holka bezvládná, byla kdysi zábavná.
Už to ve mně všechno vřelo, byla to má jediná,
na to pěkné s ní vzpomenul a voilá – hrdina!

4

Vytáhl jsem hůlku dlouhou, zamyslil se chvíli pouhou,
jak se bránit mozkomorům? Vyřkl Expecto patronum
Hůlka moje šikovná, vyvolala Patrona.
A teď doma na lůžku, strhl jsem z ní osušku…

5

Kapela zvolna přejde do jiné melodie, aniž by bylo byť na vteřinu ticho.
„Nyní pro vás máme píseň Dračí mstitel, která volně vychází ze staré rumunské legendy
o Dračím jezdci, který trestal hříchy lidí z pověření starých bohů.“
Nad černou vsí ponurou,
mračna se dnes nepohnou,
liják se dnes nespustí,
naše viny nesmyje.
1

2

Zde prázdnota tě obklopí,
kdo nebyl tu nepochopí,
s nenadálou hořkostí,
mračen bal se rozbije.
Dračích křídel šustění,
temný cinkot brnění,
ruku s hůlkou pozvedá,
hříchy světa odkrývá.

Ref:

Kradli jsme a vraždili,
zatím jsme neplatili,
teď k nám letí výběrčí,
každý z nás to dobře ví!
Hůlkou mračna rozráží,
přilétá na zápraží.
Ruka s hůlkou poklesá,
nad vsí srdce neplesá.

3

Letí trestat hříšníky,
dědy, báby, chasníky…
Každý hříšek odhalí,
kletbu za něj uvalí!
4

Na draka pak nasedne,
prach ze země pozvedne.
Mlhou, mraky zahalen,
přijde v další soudný den.
5

Dračích křídel šustění,
temný cinkot brnění,
ruku s hůlkou pozvedá,
hříchy světa odkrývá.

Ref:

Kradli jsme a vraždili,
zatím jsme neplatili,
teď k nám letí výběrčí,
každý z nás to dobře ví!
...
* - bod 1
** - bod 2
bod 3:
Vánoční píseň – Skřítek, který zničil Vánoce
Valentýnská píseň – Bylinkář o Valentýnu
Píseň o kouzelnické osobnosti – Srostlý s koštětem
Píseň pro mladé kouzelníky – Mozkomorů rojení
Píseň na libovolné téma – Dračí mstitel

5. úkol
Redakce Denního věštce je impozantní třípatrová budova nacházející se na Příčné ulici
vedle Zmrzlinářství Floreana Fortescuea, která v nedávné době prošla zásadní
rekonstrukcí, při níž se mimo jiné uvolnila místnost o velikosti 6 x 10 metrů. Tento prostor
by současný šéfredaktor rád přetransformoval do podoby reprezentativní čekárny, v níž by
se zdržovali návštěvníci, očekávající jeho přijetí.
Na vás se obrací proto, abyste mu pomohli.
Co se po vás chce?
Navrhnout zařízení této místnosti, která by v konečné fázi měla být jakýmsi „minimuzeem“, kde bude možno dozvědět se velké množství faktů o historii Denního věštce, ale
zároveň bude sloužit i jako čekárna, kam se vejde minimálně sedm osob.
* Požadován je především půdorys zařízené místnosti (samozřejmě včetně zakresleného
vybavení), jež může být doplněn popisem o maximální délce 1600 znaků bez mezer.
* Dále si každý vybere 7 různých kusů zařízení, s nimiž místnost vyplnil, a ke každému
přiloží obrázek a popis(maximálně 1000 znaků bez mezer na jeden kus). Za zařízení může
být požadován jak vlastní nábytek (křesla, stolky, vitríny s exponáty, nejrůznější informační
panely,...), tak i doplňky místnosti (lustr či jiné osvětlení, vzorek použitých tapet, koberce,
portréty,...).
* Na závěr je možnost přiložit obrázek zobrazující pohled (úhel), který uvidí osoba stojící
v zařízené místnosti.
Víc se toho po vás nechce, víc toho také nedělejte.
Obrázky nahrajte do obrázkové chýše a do vypracování vložte jen odkazy.
Zakázáno jest také zpracování úkolu ve formě prezentace či webové stránky.
Hodnoceno budiž především: SPLNĚNÍ ZADÁNÍ, tedy hlavně faktografická a pravopisná
správnost, nápad a originalita.

Půdorys místnosti:

Pohled do místnosti (od krbu):

Popis místnosti:
Čekárna Denního Věštce je místnost se světle zelenou podlahou. Vzhledem k tomu, že jsou
tu jen dvě okna, dali pracovníci novin při zařizování přednost světlým barvám, a to jak
u malby, tak u zařízení, které je laděné do pastelových barev. Místnosti vévodí světle zelená
pohovka, na kterou se vejde šest osob. Před ní je v podlaze zabudované logo DV4, které lze
nalézt v každé z místností v budově. Krb2 je obložený mramorem s tmavým žilkováním,
stejně jako tři informační panely, na nichž si návštěvníci mohou přečíst informace o DV.
Čekárna je velmi vzdušná s dostatkem prostoru, který mohou návštěvníci využít k protažení
ztuhlých končetin. V každém z rohů místnosti je zařízení, které umožňuje návštěvníkům
poznat věci, které k DV patří. Jedná se o skříně s exponáty, které mapují historii novin
a archivátor1, který je jediným tmavším kusem zařízení. Na zdech čekárny visí zarámované
články o DV – článek o založení v Jinotaji5, článek o změně šéfredaktora a další, a portrét
současného šéfredaktora. Trojice dveří nijak neruší vzdušnost a pocit volnosti v interiéru.
Před dveřmi, jimiž se dá do místnosti vstoupit od schodiště, leží tmavě růžový koberec, který
překvapivě ladí s barvou podlahy. Kousek od něj stojí stolek, na němž je k nalezení
občerstvení, které návštěvníkům jistě přijde při delším čekání k duhu. Pod jedním ze dvou
oken stojí stolek s křeslem, který mohou návštěvníci využít k soukromému čtení. Nachází se
hned vedle archivátoru, který jim umožňuje vyhledat stará čísla DV. Vpravo od něj jsou do zdi
zasazeny dveře vedoucí do kanceláře šéfredaktora. Před vstupem do jeho kanceláře si každý
musí očistit boty. K tomuto účelu slouží světle modrá rohožka. Vpravo od dveří je v rohu
místnosti takřka oddělené sezení - stolek a tři křesla, z nichž jedno je určeno pro
šéfredaktora3. Poslední dveře vedou do kanceláří redaktorů. U nich je k nalezení stolek
s knihou přání a stížností.
Popis a obrázky zařízení (zmiňované věci v textu popisu místnosti označené čísly):
1)

Archivátor:

- toto zařízení slouží nejen návštěvníkům, ale i pracovníkům DV. Jedná se o přístroj, který
podle zadaných kritérií prohledá všechna vydání DV, ve kterých se články, obsahující určité
téma, objevují. Umí hledat podle data, podle frází a podle roku. Stačí zadat např. Kudlejští
kanonýři, červen 2006 a přístroj vypíše, jaká čísla obsahují články o daném týmu. Pak si stačí
jen vybrat a skřítek dané tiskoviny doručí k Vašemu stolku.
2)

Krb:

- klasické zařízení pro přepravu. V celé budově jsou kvůli bezpečnosti protipřemisťovací
zábrany, takže jiný způsob přepravy nepřichází v úvahu. Krb v této místnosti využívá pro
přepravu i personál. Nejvíc je ovšem využíván šéfredaktorem, který sice sedí hned ve vedlejší
místnosti, ale kdyby chodil dveřmi, neviděl by při každém vstupu svůj portrét v nadživotní
velikosti, který nechal pověsit na zeď přímo proti krbu.
3)

Kousací křeslo šéfredaktora:

- Šéfredaktor někdy přijímá návštěvníky přímo v čekárně. Hlavně ve chvílích, kdy se jedná
o větší skupinu osob, která by se do jeho, vlastními portréty přeplněné, kanceláře prostě
nevešla. Má proto v čekárně vyhrazené křeslo. Jak ho poznáte, abyste ho nezasedli? Je
začarované, přirozeně. Každého kromě šéfredaktora při usednutí kousne do zadku.
Šéfredaktor jako jediný dokáže křeslo zkrotit. Nejčastěji používá fráze typu: „Nevrč!“, „Kousni
mě, potvoro, a půjdeš na podpal!“ apod.
4)

Logo Denního Věštce na podlaze:

- redaktoři DV svou práci nad míru milují. I proto je v každé místnosti na podlaze či stropě či
zdi vyvedeno logo Denního Věštce. Nejinak je tomu i v čekárně. Logo je zde na podlaze, kryté
sklem, na které se přirozeně nedá stoupnout. To by tak hrálo, aby návštěvníci šlapali po logu.
Kam by asi tak šlapali příště? Nedejmerlin třeba až by byli naštvaní?
5)

Článek o založení DV v Jinotaji:

- jeden ze zarámovaných článků nevypadá zrovna ukázkově. Jde o úvodní stránku časopisu
Jinotaj, který na ní informuje o založení Denního Věštce a upozorňuje na rozhovor se
šéfredaktorkou. Celý výtisk se bohužel nedochoval, jelikož došlo k požáru archivu Jinotaje.
Tato stránka je jediným pozůstatkem celého tehdejšího nákladu ze dne 6. února. Je ohořelá,
roztržená, ale je nedílnou součástí historie novin.

6)

Psací stroj:

- za sklem skříně s exponáty mohou návštěvníci narazit na jeden z nejcennějších exponátů,
které jsou v redakci DV vystaveny. Jedná se o starý psací stroj vyrobený mudly, který si slečna
Anseiola pořídila ze zvědavosti. Zamilovala se ovšem do tohoto mudlovského vynálezu
natolik, že na něm napsala první článek do Denního Věštce. Proto je tento stroj vystaven
v čekárně, ačkoliv se ho, teď již paní, Anseiola nechtěla vzdát. Současný šéfredaktor ji ovšem
přemluvil a my všichni se můžeme kochat pohledem na tento vzácný kousek historie novin.
7)

Osvětlení:

- čekárna je i přes své zařízení a výmalbu večer poněkud tmavá. Proto ji osvětluje lampa,
která je vyrobena podle historických plynových lamp, které můžeme ještě vidět v některých
městech naší země. Je uzpůsobena tak, aby vydávala dostatek světla v jakoukoliv denní
i noční dobu. Osvětlení se reguluje automaticky a v interiéru dokáže doslova divy. Lampa je
ozdobena rampouchy, které odkazují na redaktory, kteří odešli do země ledu a mrazu.

6. úkol
Jistě jste se na hradě setkali se Škrknami, někdo dokonce i se Žblemcokazem, a Vaším
úkolem je zapátrat v těch nejtemnějších sklepeních a nejvyšších věžích a odtajnit nám
dalšího hradního škůdce.
1) VYMYSLETE originální jméno tohoto tvora, popište jehovzhled, jeho
obvyklé útočiště a samozřejmě čím nám škodí. Pokud Vás napadne nějaká zajímavost či
doplňující informace, neváhejte a pište (pište tak, jakoby Vaše práce měla vyjít
v pokračování knížky Fantastická zvířata a kde je najít).
Při popisu vzhledu si dejte záležet a nezapomeňte ani na sebemenší detail, ať si jej každý
dokáže představit! Ilustrační obrázky nebudou hodnoceny! Proto tedy nic nekreslete!
Minimální a též maximální délka této části je 10 palců (10 palců s tolerancí ± 0,2 palce,
které se Vám počítají v adminu před odevzdáním)
2) Napište poutavý článek, ve kterém čtenáře seznámíte s nějakým řáděním tohoto
nového hradního škůdce (žádné strohé informace, které čtenáře uspí již po přečtení
prvního odstavce). Příkladem Vám budiž ztracený článek, jehož titulek zněl „Škrkny
překazily slavnost a zajaly pana řídícího!“.
Minimální a též maximální délka této části je 7 palců (7 palců s tolerancí ± 0,2 palce, které
se Vám počítají v adminu před odevzdáním)
Hodnotí se SPLNĚNÍ ZADANÍ a ORIGINALITA.
U obou délek textu je dovolena TOLERANCE ± 0,2 palce!
Část I.
Láskounek přítulný (Lasconcus mazlitus)
Klasifikace MK – XXXX*
Základní informace, výskyt: Láskounek je poměrně nebezpečným tvorem, který pochází ze
střední a jižní Evropy. V současné době se ovšem vyskytuje všude na světě, kromě Antarktidy
a ostatních věčně zamrzlých míst. Svědčí mu teplo, ale nemá rád příliš světla. Objevuje se
tedy nejčastěji na místech, kde se před světlem může skrýt. Ať už se jedná o místa v zemi
(jakési nory), skalní průrvy a jeskyně, kde nemůže působit na ostatní živé tvory, nebo
o tmavé kouty, přístěnky, sklepy, půdy či nepoužívané místnosti v domech mudlů
i kouzelníků. Nejraději má ovšem místa, kde může narazit na živoucí organismy, takže je
velmi často k nalezení na místech, kde dochází k jejich akumulaci. Nejbližší nepotvrzené
výskyty jsou na Ministerstvu kouzel, v Bradavické škole čar a kouzel, na famfrpálových
tribunách všech profesionálních i poloprofesionálních týmů, na Příčné ulici, v Prasinkách
a podobně. V blízkosti kouzelníků i mudlů může způsobit neuvěřitelné škody. Není agresivní,
ale jeho vlastnosti (popsané níže) dokážou napáchat obrovské škody.
Vzhled: Láskounek je malé, křehké stvořeníčko, svou tělesnou vizáží ne nepodobné víle.
Neumí ovšem létat. Tělo Láskounka přítulného je pokryto šupinami. Jeho největší devizou je
možnost přizpůsobit svou barvu okolí tak, aby s ním doslova splynul. Je proto velmi těžké

určit přesně jeho barvu, ačkoliv většina předních odborníků na tuto problematiku se shoduje
na světle modré barvě, která na hlavě a končetinách přechází do šedé. Láskounek má 4
poměrně dlouhé končetiny, zakončené drápky. Dokáže chodit po čtyřech i po dvou. Jeho
hlava je poměrně velká, má trojúhelníkový tvar. Nejvýraznější na ní jsou dosti citlivé jasně
růžové oči, tři páry tykadel a malá ústa plná ostrých zubů. Láskounek je velmi subtilní, na
výšku má sotva 10 centimetrů a je velmi štíhlý. Břicho a hrudník mu zdobí pruh tmavě
modrých šupin, jehož účel se zatím nepodařilo osvětlit. Na zádech se nacházejí zakrnělá
křídla. Vědci se shodují, že v dávných dobách byl Láskounek létajícím tvorem, ale postupem
času došlo v jeho vývoji ke změně a křídla zakrněla, stejně jako ocas. Vědci předpokládají, že
křídla mohla mít rozpětí asi kolem 12 centimetrů a byla blanitá. Ocas spíš byl prý podobný
ocasu ještěrů a oproti tělu dost krátký. V současné době probíhají průzkumy, které mají
objasnit, jestli je Láskounek schopný řeči, nebo ne.
Vlastnosti: Láskounek je poměrně škodolibé stvoření, které ovlivňuje emoce lidí. Nejlépe
ovlivňuje ty kladné, ačkoliv ani záporné emoce před jeho vlivem nejsou v bezpečí. Největším
problémem je to, že dokáže v podstatě jakoukoliv emoci neuvěřitelně znásobit. Zalíbení mění
v zamilovanost, při dlouhodobém působení dokonce v posedlost. Lidé si často ani
neuvědomí, že jsou pod jeho vlivem, a dokážou pak dělat neuvěřitelné věci. Bylo popsáno
hodně případů, kdy z nevinné zábavy dokázal Láskounek vytvořit takřka smrtelnou záležitost.
Lidé pod jeho vlivem mohou být například posedlí hraním hazardních her, nakupováním,
přejídáním se a podobně. Sportovci pak třeba nekonečným trénováním, což může způsobit
jejich absolutní vysílení. Jedinou obranou proti vlivu tohoto stvoření je velmi silná vůle. I
s tou ovšem dokáže Láskounek zamávat a silného člověka ovlivnit. Následky nejsou příliš
patrné, ani hrůzostrašné. Spíše mohou být úsměvné, proto není Láskounek často spojován
příliš velkým nebezpečím. Opak je ovšem pravdou. Tento tvoreček dokáže nadělat pěknou
paseku, pokud se včas nezasáhne.
Kde byl nebo mohl být přítomen:
Slavný rod Darcyů zkrachoval poté, co byl jeho poslední dědic pod vlivem Láskounka nucen
neustále provozovat hazardní hry, sázet vyšší a vyšší částky, až přišel o vše, neměl z čeho
brát, a zemřel v hanbě a chudý.
Spekuluje se, že Ten, jehož jméno se nevyslovuje, byl tak dlouho pod vlivem Láskounka, až
jeho nelibost vůči mudlům přerostla v šílenou nenávist.
Vědci se domnívají, že pod dlouhodobým vlivem Láskounka byl i malíř Alfons Mucha v době,
kdy maloval slavnou Slovanskou epopej.
Nepotvrzených teorií o ovlivnění tímto tvorem je ovšem daleko víc a vypisovat je všechny by
bylo velmi zdlouhavé…
* nebezpečný/vyžaduje odborné znalosti/zkušený kouzelník si s ním poradí
ČÁST II.
(Bonzák, 22, 6.6.2010)
Bradavice se zbláznily nebo je za tím něco jiného?
Je cosi shnilého ve zdech Bradavických, řekne si každý, kdo měl možnost pozorovat chování
některých místních profesorů či žáků. Ačkoliv se vedení školy brání s tím, že je všechno
v nejlepším pořádku a na obyvatelích hradu se podepisuje pouze blížící se konec školního
roku, naši redaktoři pozorovali jisté situace, které jasně mluví proti tomu. Podařilo se nám

zjistit, že se ve školní umývárně, kam chodí obyvatelé kupodivu psát na zeď, objevil
nebezpečný tvor, který se jmenuje Láskounek přítulný. Jak známo, tento tvor ovlivňuje
emoce. A nejinak se tomu stalo i v této škole.
Studenti, kteří mezi sebou mají většinou velmi dobré vztahy, se najednou začali mít rádi až
příliš. Na zdech umývárny se objevují vzkazy typu: „Proč mě nechceš, K.?“, „Jsi má jediná
láska!“, „H., je muž mého života!“ a podobně. Jedna nejmenovaná studentka nám přiznala,
že zahlédla koutkem oka cosi divného a „najednou se probrala a létala na růžovém obláčku.“.
Dalším příkladem ovlivnění je neobvyklá bojovnost a nadšení kolejí při letošním
famfrpálovém mistrovství. To jsou zápasy! Bum, prásk, trefa, vykrytí, úhyb… Jen to sviští, jen
to lítá! Madam Rosmerta nám potvrdila, že její tržby oproti loňské sezóně vzrostly na
trojnásobek.
Nejen studenti jsou ovlivněni. Profesor Amon Revan Traft byl přistižen, jak jedné
nejmenované studentce z Nebelvíru říká, že ji má docela rád. Toto tvrzení jasně podporuje
teorii o ovlivnění Láskounkem. Jinak si nedokážeme vysvětlit, jak by k něčemu takovému
mohlo ze strany tohoto zásadového antinebelvíra dojít. Navíc si prý v poslední době navykl
strčit hlavu do jakéhokoliv krbu se slovy „Ahoj lásko má jediná!“ na rtech.
Profesor George McBrave od začátku Sedmiboje vyznává lásku Sfinze, neustále opěvuje její
krásu, nosí jí květiny a snaží se ji všemožně zaujmout. Donesly se k nám zvěsti, že ji dokonce
požádal o ruku. Takovéto chování je typickým příkladem chování člověka, jemuž Láskounek
ovlivnil emoce. Sfinga viditelně jeho city neopětuje, což vede k tomu, že je profesor McBrave
věčně nešťastný, uplakaný a celkově mimo. Snaží se to sice maskovat zvláštním účesem
a sluneční módou, ale moc hradních obyvatel (těch, kteří jsou dost odolní na to, aby nebyli
ovlivněni) mu to nevěří.
Nejnovější pozorování se nám podařilo minulý víkend, kdy jeden z našich redaktorů
procházel Příčnou ulicí. Zápis toho, co se událo, si můžete přečíst v nezměněné podobě.
Slunečný den, 5.6.2010, Příčná ulice
Zatímco gumová kachnička ředitele Bradavické školy Nimrandira Elenére zoufale kačká
(škoda, že neumím po kačinsku pořádně) u výlohy hračkářství „Dlouhý nos“ a dožaduje se
svítivě růžové vaničky pro prďácké kachničky s opravdovou fungující masážní sprchou,
samotný ředitel, se zrcátkem přikouzleným k naleštěné polobotce, přistupuje ke všem ženám
v dohledu a strká jim svou elegantní botku pod lemy hábitů. Jestli ten nemá v ředitelně
Láskounka, ať je ze mě Mantichora!
Poznámka: K tomuto článku se vztahuje ještě jeden, který sice nepatří do vypracování, ale
měl by být uveřejněn.
(Bonzák, zvláštní číslo, 8.6.2010)
Omlouváme se profesorům a žákům Bradavické školy. Nejvíce se omlouváme řediteli
této instutuce za lživé informace, které jsme o něm uveřejnili, a prosíme ho, aby našeho
redaktora změnil zpět do lidské podoby…

7. úkol
Představte si, že za pár dní budete čelit tváří tvář Sfinze, která Vám však nedá hádanku,
budete ji totiž muset ošálit jen Vy sami za pomocí lektvaru, který si nyní VYMYSLÍTE
a připravíte.
Jaké účinky lektvar bude mít (tedy jak Sfingu ošálíte) je jen a jen na Vás, ovšem nesmíte
nijak Sfinze ublížit na těle ani na duši!
Tedy nejprve sepište přísady, které jsou na Váš lektvar potřeba. Poté důkladně popište, jak
se onen lektvar vyrábí, včetně zpracování přísad a samozřejmě do postupu nezapomeňte
připsat, jak lektvar vypadá a v závěru to, jaké má mít účinky. Nezapomeňte také napsat,
jak se lektvar používá a jak jeho použití vypadá a hlavně, jak se onen lektvar jmenuje!
(Pište tak, jako byste psali do učebnice lektvarů!)
A jistě nemusím dodávat, že Vámi VYMYŠLENÝ lektvar má být sama originalita, tedy nic co
již známe.
Také pozor, jaké přísady používáte, přeci jen, kdybychom chtěli někoho otrávit, nebudeme
do lektvaru dávat bezoár, že? Ale tak ještě, že nikoho otrávit nechceme, přesto si Však
účinky jednotlivých přísad ověřte! A to, že používáme jen legální přísady je jistě
samozřejmost, že?
To vše by Vám před odevzdáním mělo dát 13 palců (s tolerancí ± 0.3 palce)
Tím to však nekončí, neboť poté, co vše sepíšete, onenlektvar UMÍCHÁTE a Váš výsledek
VYFOTÍTE. Celkem jsou potřeba 2 fotky, kdy na jedné zachytíte lektvar, jak vypadá
v nádobě a na druhé tekutinu samotnou (tedy záběr "do nádoby"). Pochopitelně budou
fotky zaostřené, neboť rozmazané jsou porotě k ničemu.Fotky poté pověsíte do obrázkové
chýše a k vypracování vložíte jen linky.
Hodnotí se ORIGINALITA, také ZPŮSOB jakým jste Sfingu ošálili a samozřejmě
SMYSLUPLNOST přísad, postupu i výsledku.
SMYSLOŠAL
Přísady (na jednu dávku lektvaru):
a) houby:
Krysolebka obecná – výluh ze sušené houby (0,5 dcl)
Bizardnice tečkovaná – 2 středně velké klobouky pokrájené na plátky
b) byliny:
Třezalka tygří – naběračka sušeného květu
Blátivka horská – prášek z kořene (2g)
Tulík kyperský – 2 květy

Rosomilka kapská – 5 semen sbíraných o podzimní rovnodennosti
c) části či produkty organismů:
Testrálí mléko – 1 dcl
Kančí zuby – 4 kusy
d) další přísady:
Voda – 2 dcl
Měsíční prach – na špičku stříbrného nože
Poznámka: Přísady nejsou uváděny v pořadí, v jakém se přidávají do lektvaru.
Postup výroby a zpracování přísad:
Vždy pracujeme v rukavicích z dračí kůže, ochrannými brýlemi a rouškou.
Krok I.
Nejdříve připravíme výluh ze sušené Krysolebky obecné – vezmeme 10 sušených plátků
houby a přelijeme je půl decilitrem vroucí vody. Necháme 2 minuty louhovat a scedíme.
Krok II.
Použijeme standardní cínový kotlík velikosti číslo 2. Nalijeme do něj vodu a necháme ji vařit
na plném plameni. Když voda pět minut vře, vlijeme předem připravený výluh z Krysolebky
obecné. Jednou zamícháme po směru hodinových ručiček, stáhneme plamen, a vmícháme
naběračku sušeného květu Třezalky tygří. Třikrát zamícháme proti směru hodinových
ručiček, lektvar má mít v této fázi průzračnou žlutou barvu, a necháme vařit. Mezitím se
připravíme na krok III a IV – navážíme 2 gramy prášku z kořeneBlátivky horské a na
pravidelné slabé plátky pokrájíme dvě středně velké Bizardnice tečkované. Po deseti
minutách by měl lektvar získat okrovou barvu a měl by zhoustnout tak, aby pomalu stékal
z naběračky.
Krok III.
Do lektvaru přidáme připravený prášek z Blátivky horské a mícháme po směru hodinových
ručiček, dokud lektvar nezíská hnědočervenou barvu. Poté přidáme plátky z Bizardnice
tečkované a bez míchání necháme pět minut povařit. Připravíme si 4 kančí zuby a rozdrtíme
je na malé kousky v hmoždíři. Dva květy Tulíku kyperského nasekáme na jemno.
Krok IV.
Dvakrát zamícháme po směru hodinových ručiček, načež vsypeme nadrcené kančí zuby do
lektvaru. Zvýšíme plamen a dvakrát zamícháme proti směru hodinových ručiček. Pak do
kotlíku vhodíme nasekané květy Tulíku kyperského. Lektvar by měl v této fázi mírně zřídnout
a přejít do jemně fialové barvy.

Krok V.
Na špičku nože nabereme Měsíční prach, který pomalu vmícháme do lektvaru (po směru),
abychom ho stabilizovali před přidáním další přísady. Necháme provařit a odměříme si 1
decilitr Testrálího mléka. Vlijeme ho do vroucího lektvaru, jednou zamícháme proti směru
hodinových ručiček a odstavíme z ohně. Lektvar bude mít již tmavě fialovou barvu.
Krok VI.
Lektvar necháme zchladit a připravíme si poslední přísadu. Vezmeme pět semen Rosomilky
kapské nasbíraných o podzimní rovnodennosti a rozdrtíme je, abychom z nich uvolnili šťávu.
Ve chvíli, kdy je lektvar zchlazený přibližně na 90 stupňů, vmícháme nadrcená semena (po
směru) a necháme 20 minut odstát. Po odstátí slijeme do lahvičky, necháme vychladnout,
a pevně uzavřeme, aby lektvar nevyprchal.
Vzhled – barva, hustota a další vlastnosti lektvaru:
Lektvar by měl být hustší než voda, ale ne příliš řídký. Musí z naběračky stékat zcela
přirozeně.
Lektvar „voní“ po citrusech, ale vzhledem k tomu, že šálí všechny smysly, tedy i čich,
můžete cítit něco jiného. Zkušení mistři lektvarů ale popisují jeho „vůni“ jako ostrou,
citrusovou se zemitými podtóny.
Barva je tmavě fialová, neprůhledná, s občasnými víry světlejší fialové.
Lektvar nedráždí ani kůži ani oči.
Lektvar se nesmí používat v kombinaci s Životabudičem a se žádným z lektvarů na
spaní.
Doba působení jedné dávky lektvaru (0,25 l) je 1,5 hodiny.
Použití:
Lektvar je legální, ačkoliv by se mohl snadno stát nelegálním, kdyby byl zneužit.
Používá se jako prostředek pro omámení smyslů. Ovlivňuje především zrak, sluch a čich. Chuť
ovlivňuje prostřednictvím jejího úzkého spojení s čichem, na hmat působí jen málo. Může být
použit pro různá vyšetření, pro překlenutí nějakých stresových situací a podobně. Jedná se
o náladotvorný lektvar, který není nebezpečný ani při dlouhodobém počínání.
Je nutné jej vypít minimálně pět minut před tím, než chceme omámit smysly. Jakmile začne
správně účinkovat, člověku, jenž ho požil, se rozostří zrak a pokud se ho na něco zeptáte,
s největší pravděpodobností vám neodpoví, nebo odpoví na něco úplně jiného.
Pokud ho chcete podat někomu, kdo odmítá pít lektvary, stačí mu dát přičichnout, protože
většinu lidí omámí již výpary. Voní jim jako něco velmi dobrého k pití, takže se vůbec
nezdráhají ho vypít.
Účinky:
Smyslošal, jak už název napovídá, šálí smysly. Jedná se o kladné ovlivnění smyslů tím,
nač zrovna myslíme. Pokud chce člověk, který požil tento lektvar, něco slyšet, může každý
říkat opak, ale jedinec slyší to, co slyšet chce. Pokud chce něco vidět, nezáleží na tom, kam se

dívá, vždy uvidí přesně to, co touží shlédnout. Stejné je to i s čichem, pokud musí setrvat
v místech, kde je zhoršený vzduch, může použít Smyslošal. Elixír ovlivňuje mozková centra,
ale nijak jim neškodí. Jeho použití je ale poměrně nebezpečné na místech, která nejsou
stabilní, v přírodě mohou být jeho účinky velmi na škodu, neboť omámené smysly nás
nevarují před blížícím se nebezpečím. Proto se doporučuje používat ho zásadně
v bezpečných podmínkách.
Nežádoucí účinky:
Smyslošal nemá žádné výrazné vedlejší účinky. Po jeho vyprchání z organismu se může
objevit mírná slabost a chvilkové točení hlavy. Tyto účinky přejdou do 15 minut.
Ilustrační fotografie:

