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1. úkol
Celá staletí žijeme na půdě Hogwarts po boku jiných ras a živočichů. Mezi ně patří i jezerní lidé žijící v lenivých vodách 
Hanibalova jezera s olbřímí olihní a další vodní havětí. V rámci oslav desetiletého výročí našeho hradu chceme strávit 
čas i s našimi sousedy a vedení školy vybralo právě vás, abyste se chopili organizace.

Vaším prvním úkolem bude zčeřit klidné vody jezera i života na hradě a uspořádat slavnost pro jezerní lid, která se bude
odehrávat právě v Hanibalově jezeře. Cílem slavnosti bude obeznámit obě rasy s kulturou té druhé a oslavit magickou 
říši jako takovou. Událost se odehraje v dubnu a neměla by trvat méně než jednu a déle než tři hodiny. Je nutné dále 
dodržet tyto náležitosti:

- jezerní lidé se vyjádřili, že by v rámci programu chtěli půl hodiny dlouhý prostor pro představení vlastní kultury
- je nutné zajistit, aby všichni kouzelníci dokázali dýchat pod vodou po celou dobu slavnosti (a aby mohlo docházet k 
bezproblémové interakci s jezerním lidem)

Všechny předměty potřebné k realizaci programu zajišťujete vy jako organizátoři a je silně doporučeno, abyste 
maximálně využili prostředí i zdroje, které nabízí samo jezero. Cokoliv budete potřebovat přinést z hradu, musí být 
zajištěno tak, aby bylo provozuschopné i ve vodním prostředí. Po celou dobu příprav nezapomínejte, že v jezeře je řada 
rušivých i přínosných vlivů, divoká fauna i flóra a je vhodné s nimi počítat. 

Výstupem vaší organizace bude psaný detailní plán programu, průběhu slavnosti a jejích náležitostí, který nesmí být 
delší než 21 palců. Na dalších maximálně 7 palců popište vzhled místa, kde se bude slavnost konat. Své vypracování 
navíc můžete (ale nemusíte) doplnit o max. jeden libovolný obrázek, pokud tak uznáte za vhodné. 

Velevážené vedení školy, drazí schvalovatelé programu,
byla jsem pověřena jedním z našich studentů, který byl vybrán k pořádání slavnosti s jezerními lidmi, ke komunikaci s 
Vámi. Tento student si prozatím přeje zůstat v anonymitě a je tedy znám pouze mně a Ronaldovi, který jej tím pověřil. 
Tímto dopisem bych Vám ráda přednesla návrh programu tak, jak si jej organizátor prozatím představuje. Spolu s tímto 
dopisem byl poslán dopis velmi obdobný zástupcům jezerních lidí v jejich rodném jazyce, aby i oni měli šanci se ke 
všem náležitostem vyjádřit. Mám Vás upozornit na fakt, že byla najata dvojice tlumočníků jezerštiny na tyto domluvy. 
Byla jsem též upozorněna na to, že okolí hlavní organizátora se spolu s ním rozhodlo jezerštině též věnovat a tak budou 
tlumočníci postupně uvolňováni z tohoto závazku. Nyní bych tedy moc ráda přistoupila k programu jako takovému, 
protože to je ten hlavní důvod mého psaní.

Organizátor si celý program představují na necelé tři hodiny v době odpolední. Odpoledne bylo vybráno hlavně z 
důvodu, že tehdy je v dubnu nejvíce světla a tak bude dobrá viditelnost i pod vodou. Přesněji je tento program 
naplánován od první hodiny odpolední přibližně do čtyř. Je to upraveno takto i z důvodu teploty vzduchu. Jakmile 
všichni povylezou z vody, okamžitě si nezvyknou na jinou teplotu. V teplejším počasí se jim tedy bude přizpůsobovat 
podstatně lépe.

Co se příprav týká, ty by měly být podstatně obtížnější. Je předpokládáno několik záležitostí, které se budou řešit po 
dobu delší. K těmto záležitostem se dostanu trochu níže, neboť nyní bych měla nastínit hlavně den, ve který se slavnost



odehraje. Bylo zatím předběžně vybráno rozmezí 4 dnů a to přesněji od 17. dubna do 20. dubna. Toto rozmezí bylo 
vybráno dle mudlovských teplotních tabulek, které hovoří, že v tomto období bývá nejvíc sucho a zároveň poměrně 
teplo. Počítá se s tím, že pevný den bude vybrán měsíc před začátkem slavnosti. Samotná finální příprava se počítá den 
předem a po celé dopoledne slavnostního dne. Jezerní lidé se vyjádřili k tomu, že oni si své přípravy povedou 
samostatně a kdyby hrad potřeboval pomoci, budou po ruce i pro naše stavby. Úklid je ještě větší otázkou. Jezerní lidé 
si stojí za tím, že každá rasa si uklidí u svých stanovišť. Jejich přesvědčení tkví v tom, že lidské odpadky jsou podstatně 
horší a tak na ně odmítají sahat. Z jejich vyjádření se k nám ale doneslo, že definitivní úklid nám umožní i další dva dny 
po slavnosti.

Nyní bych se tedy ráda dostala k těm přípravám, které budou potřeba dělat dopředu. Stavění stanů a podobných věcí 
není potřeba nějak extra dopředu, na to nám vystačí den předem, to všichni víme. Co se stanů týká, ty máme k 
dispozici v hradním kumbálu. Organizátor se byl pro jistotu zeptat školníka a ten tuto mou domněnku potvrdil. Další 
nutností pro zvládnutí této slavnosti je velká zásoba žaberníku. S tím by nám měli být schopni pomoci právě jezerní 
lidé, kteří jich prý mají velké zásoby a tak nám je dají k dispozici. Pro jistotu je i zaslána a vyřízena žádost o zaslání jedné
další bedny se žaberníky. Žaberníky jsou určeny pro studenty čtvrtých ročníků a mladších. Tito studenti nejsou ještě 
dostatečně zběhlý v magii a tak budou raději každou hodinu pojídat žaberník. Studenti starší a zaměstnanci školy 
budou proškolování v bublinovém kouzle. Toto kouzlo je prakticky nezbytné, neboť bez něj by se náklady na žaberníky 
ještě zdvojnásobily a to bychom se téměř nedoplatili. Toto školení bude probíhat v průběhu posledního měsíce před 
slavností a budou jej zastávat profesorky Niane z Libelusie a Janel Weil. Kdyby se náhodou stihla vrátit Belatris Nithelas 
Malrinová, jistě by byla i ona požádána o vedení jednoho proškolování. 
Následující příprava je velmi individuální. Jedná se o přípravu našeho školního lékouzelníky v podvodním 
lékouzelnictvím. Sice jsou jeho znalosti živlové magie jistě velkou výhodou, přesto však nemá potřebné certifikace, 
které jej opravňují k podání odborné lékouzelnické pomoci v podvodním světě. Na tato školení bude kolega Matthew 
vysílán dle jeho volného času a samozřejmě mu budou zaplaceny výlohy za tyto zdlouhavé a únavné cesty.
Poslední potřebnou přípravou, která bude potřeba udělat dost dopředu, bude vychytávání podvodní fauny. K tomuto 
účelu byli kontaktování Betelgeuse Orionis a Filius Orionis, aby se o to postarali při svých hodinách. Kolegyně 
Betelgeuse by tedy měla své studenty Péče o kouzelné tvory vodit častěji k Hanibalovu jezeru. Ve svých hodinách je 
bude detailněji seznamovat s bublinatkami a bude je i odchytávat, neboť se pak mají využít na část programu. Kolega 
Filius pak má se studenty Obrany proti černé magii chodit na ďasovce. Ty ovšem chytat nechceme, mají být odvedeni z 
okolí místa pro pořádání slavnosti. Po slavnosti mají být zase vráceni do vody (jak si přejí jezerní lidé). Tímto by mělo 
být zamezeno jakýmkoli problémům ze stran podvodního tvorstva.

Jen ještě bych ráda zpětně dodala k žaberníkům a bublinovému kouzlu. Jezerní lidé nám zapůjčí podvodní gongy, 
kterými budeme oznamovat blížící se konec hodiny. Všem studentům je doporučeno obnovovat po 57 minutách a 
hodině 55 minutách. Předpokládaný konec je po dvou hodinách a 50 minutách. Jezerní lidé nám nabídli 3 gongy, kdy 
každý vyluzuje jiný tón. Tedy první z nich se použije ve 13:50 a pak dvakrát po hodině. Druhý z nich je určen pro 13:55 a
14:55. Poslední se pak použije pouze ve 13:57.

Doprava je vyloženě na jednotlivcích. V průběhu drobnější ankety se 95% dotazovaných vyjádřilo, že plavat umí 
dostatečně, takže si kratší vzdálenost zvládnou sami doplavat. Zbylých 5% se vyjádřilo k tomu, že vlastní své koště a tak 
si mohou někam zaletět.

Zde předkládám hlavní program přesně dle časů. Tyto časy se mohou nějak lehce přesouvat, ale měl by být přesně 
takto dodržován a bude o to zvýšená snaha! 
13:00 - 13:15 - Proslov hlavního organizátora 
13:15 - 14:00 - Průzkum trhů a volná zábava 
14:00 - 14:30 - Řeč jezerních lidí o jejich kultuře 
14:30 - 15:00 - Průzkum trhů a volná zábava 
15:00 - 15:20 - Řeč vedení školy o kultuře lidí 
15:30 - Slib kouzelníků o odpadcích 
15:45 - Závěrečný proslov hlavního organizátora 
15:50 - Konec celé slavnosti

K tomuto hlavnímu programu je potřeba přidat ještě doprovodný program a některé informace. Všechny řeči, proslovy 
a sliby budou uskutečněny na hlavním pódiu. V dobách volné zábavy budou hrát různé kapely na hlavním pódiu. Je 
domluvena kouzelnická kapela "Silně a zvučně" na první volný program. Slíbili tedy hraní po dobu +/- 45 minut. Během 
druhé volné zábavy by měly vystupovat sbory a to tedy Bradavický sbor a Jezernia orchestra (sbor jezerních lidí).
Každá kultura má připravená svá městečka a své tržiště. Tato místa budou uzavřena po dobu proslovů a řečí, aby byla 
zajištěna co největší pozornost. V každém městečku je možno najít rozličné vyžití a to vyžití právě z dané kultury. Pro 
městečko jezerního lidu se dají vzít příklady jako vrhání kopí a odchytávání neposedných ryb metodou jezerního muže. 
Za kouzelníky tam budou například všechny prasinkářské aktivity. K tomu všemu bude ještě zřízena galerie a kreslení 
pod vodou speciálními barvami. O jezerních lidech se moc neví, že krásně kreslí. Tímto způsobem to má být ukázáno 



mladé generaci. K tomu budou vystavena i díla z brků obyvatel hradu.

Co se týče pokrmů na tomto místě, ty budou vyloženě v režii těch, kteří budou dělat v městečkách. V městečkách hradu
se toho mnoho nepředpokládá, neboť skřítci se vody bojí. V městečku jezerního lidu se něco nejspíš najde, ale to záleží 
pouze a jen na nich. Pokud bude chtít některý kouzelník něco vytvořit, bráněno mu v tom nebude.

Nakonec bych ráda dodala ještě něco k Hlavnímu pódiu. Tato část podvodní slavnosti bude speciálními kouzly 
přivedena k tomu, aby se nadnášela ve vodě. Bude to velmi obtížné v rámci čarování a tak se usneslo, že to též bude 
zkoušeno, ale předpokládá  se to na ozkoušení v rámci dopoledne před slavností.

Nyní bych ráda přistoupila k popisku místa, na kterém bude celá slavnost pořádána. V příloze tohoto dopisu byla 
každému z Vás zaslána kopie obrázku hlavního organizátora, kde znázorňuje členitost terénu a k tomu i umístění 
jednotlivých městeček. 
Pro pořádání celé slavnosti bylo vybráno místo v Hanibalově jezeře takové, kde je pozvolný přístup k vodě, na kterém 
by bylo možno udělat jeden menší kemp. K tomu bylo zapotřebí, aby celý povrch břehu byl dostatečně vertikální 
členitost, aby se na ní dalo stavět. K tomuto účelu bylo vybráno jedno ze starších měst jezerního lidu - Vzdálenberg (v 
jezerštině rrchn). Tato malá víska je sice umístěna téměř přes celé jezero od jejich království, ale je to ideální místo pro 
konání slavnosti jezerních lidí s kouzelníky.
Dno jezera je v tomto místě vyčištěno od všech kamenů. Většinu těchto kamenů využili jezerní lidé na stavbu svého 
města, jiné byly přesunuty, aby zde nevadily. Břeh je též velmi uhlazený ačkoliv není moc vzhledově upravený, neboť na 
něm nenajdeme velký výskyt trávy. Toto místo je velmi ušlapané a takové jakoby uválené, ale na postavení stanového 
městečka je to vyloženě akorát.
Celkově je toto místo poměrně daleko i od Hogwarts, takže se předpokládá, že voda nebude nikterak zanesená. Břeh se
zdál být naprosto čistý, ale to nezaručuje čistotu vody. Navíc je toto místo poměrně odlehlé i od dalších částí světa 
kouzel a tak se předpokládá, že by se sem neměl připlést ani žádný šotek či rarach.
O tomto místě se dá snad navíc říci jen to, že země je tu hnědá, voda modrozelená (je plná takových těch drobných 
tvorů, kterým mudlové říkají sítnice), obloha (na jaře) modrá a tráva zelená. Místo je to skoro jako každé jiné, nejvíce se
podobá ostatním tehdy, když jej sleduje někdo z břehu. Původní víska jezerního lidu tu totiž je chráněna kouzly a tak 
není vidět. Když se porozhlédneme pod vodou, naskytne se nám také taková obyčejná podívaná, jen je ozvláštněna 
právě touto vískou.
A teď bych chtěla v rychlosti představit ještě vizi hlavního organizátora. Ten si představuje rozvrstvení přesně podle 
obrázku. Jezerní lidé se i vyjádřili k tomu, že by rádi zůstali ve své vísce. Stanoviště Hogwarts tedy bylo přesunuto o 
jeden úsek výš. Těsně vedle vody by měl být umístěn ještě jeden suchozemský kemp, neboť víme, že na hradě najdeme
některé obyvatele trpící hydrofobií a nechceme je nechávat na hradě. Nad vesnicí Vzdálenberg se bude tyčit náš 
vytvořený Žaberníkov, aby byl odevšad dostatečně blízko. Zde se bude tedy pojídat další žaberník a obnovovat 
bublinové kouzlo. Poslední zajímavostí pak ještě může být jeden reprodukční tor, který bude umístěn v městečku pro 
hydrofobiky, aby i oni mohli slyšet proslovy.

Osobně si myslím, že k tomuto tématu již nemám, co bych řekla. Přeformulovala jsem sovu od studenta tak, aby to 
bylo psatelné i vedení školy. Chtěla bych Vás tedy poprosit, aby všechny komentáře k programu byly zaslány do mého 
sovince, já se pak s organizátorem spojím sovou a až přijde pravý čas, organizátor bude odhalen.

S pozdravem a úctou

Larrie Larstonová



2. úkol

Stojíš v sedmém patře před zdivem, které skrývá Komnatu nejvyšší potřeby. Zde usídlil se Chtíč, hřích tužby, žádosti 
a malicherného pozlátka. Čeká tě oukol přetěžký. V Komnatě nachází se tisíce předmětů, artefaktů a tajností. Jen 
sedm z nich však dodá hradu do budoucích let nejvyšší přínos. 

Otevři Komnatu nejvyšší potřeby, svatyni úkrytu a haraburdí, a vyber ve změti předmětů sedm takový, které budou 
pro Hogwarts nejužitečnější a nejpřínosnější. Dbej však na několik zásad:

- Sedmici předmětů musíš prezentovat v pořadí podle jejich důležitosti od nejpřínosnější k méně prospěšným. 
- Každá věc bude popsána na max. 3 palce textu. Popis musí obsahovat, čím je předmět specifický, jaký je jeho 
přínos pro hrad a proč byl vybrán právě on. 
- Ke každému předmětu připojíš jeho ilustraci, vypracování tedy bude čítat přesně sedm obrázků – ne více, ne méně.

Je jen na tobě, jaké atributy předmětů budeš hodnotit jako přínosné pro hogwartskou školu. Vybírej však pečlivě. 
Není všechno zlato, co se třpytí. Chtíč je mocným vládcem, který se pokusí svést tě na scestí, oslnit pozlátkem, 
přinutit k povrchním volbám. Chceš-li jej porazit, buď obezřetný ve svém rozhodování. 

Abys prokázal pravost svého úsudku, doplň vypracování o 3 další předměty, nad nimiž jsi uvažoval a které jsi 
nakonec nezvolil. Každý předmět může být popsán na max. 2 palce a musí být zdůvodněno, proč nakonec nebyl mezi
hlavní sedmici vybrán.

Žádný další text nesmí být obsažen. Mnoho štěstí.

Havraspárská klec utvořená z roztavených galeonů 

Jedná se o velmi užitečnou klícku z dílny koleje havraspárské. Někteří hradní veteráni již jistě poznali, kdo to je Corvino 
Candor. Pro ty, kteří s ním ještě neměli tu čest (šťastlivci!), ho krátce přestavím. Corvino Candor je strážcem 
havraspárského konta. Candor je havran, který má pomáhat pokladníkům koleje. Jenže on konto nejen stráží, on se 
někdy vydá i na cestu pro další galeony. Přesně pro tyto účely mu byla dříve zkonstruována tato klec, ve které byl 
zavřen a byl vpouštěn pouze do trezoru, když pokladník odešel. 



Tato klec se záhadně ztratila v dobách pokladničení slečny Eveliny van Eyck a tak se dá dobře domyslet, kdo ji tam 
tehdy strčil! Slečna zombEvey totiž Candora litovala. Jenže od té doby by měla více litovat obyvatelstvo hradu, které je 
oklováváno, či bombardováno extrémními exkrementy tohoto dobře živeného havrana.
Přínosem pro hrad je tedy jednoznačně právě zavření nebezpečného Candora, který jde tvrdě po každém svrčku všech 
obyvatel hradu. A kdyby se celá havraspárská kolej vzbouřila, že to nepřipustí, může se klec roztavit a tak přinést 
několik galeonů, které by se rozhodně hodily do školní pokladničky. Sice se nedochovalo, kolik jich padlo na klec, ale 
malé množství to rozhodně nebylo!

Nebelvírské děravé bodovací hodiny

Po obnově hradu Sefrenii z Ylary se někteří obyvatelé hradu přičinili pro to, aby rozhodně nebyla červená kolej tak 
úžasná, jak ji popsala slečna Rowlingová. Každý na to měl svůj způsob, některé byly čestnější, jiné byly zákeřnější, ale 
klacky pod nohy tato kolej měla házené neustále. Jejich ztráta se datuje někdy kolem převratu moci a nástupu 
všemocného Nimrandira na ředitelské křeslo.
Kdyby se tyto hodiny vyndaly z úložiště komnaty a začaly opět používat, mohlo by to více pozvednout morálku 
ostatních kolejí. V posledních letech je nebelvírská kolej zdánlivě nejlepší v oblasti bodosběračtství. Její studenti jsou 
velmi pilní a snaživí. Často hned v prvním termínu odrovnají ostatní koleje svým silným začátkem a studenty ostatních 
kolejí to jenom demotivuje. Tyto hodiny by tomu měly zamezit. Kdyby se občas červeným ztratil tu a tam nějaký ten 
bodík, celý boj o pohár by se mohl rozrůst na víc jak jednu (zřídka kdy dvě) koleje a mohl by být život na hradě o něco 
napínavější. 
Kdyby vedení školy neschválilo tuto možnost, můžeme ještě přistoupit k památce. Tyto hodiny totiž mohou připomínat 
i "temná období" červené koleje, kdy jim byl pohár na míle vzdálen a tedy motivovat ostatní koleje, že určitě může být 
lépe.

Zmijozelský náhubek na bazilišky



Zmijozelským kolejním mazlíčkem je velmi známý bazilišek jménem Ferdinand. Ferdinand byl nejvíce spojován s 
bývalým kolejním ředitelem Zmijozelu Nekrem the Gravediggerem. Ztráta tohoto cenného artefaktu se datuje někdy 
do málo vysvětleného sesazení profesora Gravediggera z postu kolejního ředitele. Od té doby se na hradě vyskytuje víc 
a víc nevysvětlitelných zmizení studentů, které se nejčastěji připisují právě Ferdinandovi.
Přínos pro hrad je jednoznačný. Ferdinand by byl opět omezen v požívání studentů a v přímém pohledu do jejich očí. 
Jenomže zde můžeme mít i ten kámen úrazu! Někteří obyvatelé hradu by to mohli brát jako omezování Ferdinandovy 
svobody.  Z toho důvodu mám ještě jeden návrh a tím je pouhé pohrození, že mu bude náhubek nasazen. Druhá 
možnost v sobě ale nezahrnuje úplné bezpečí, proto je to doopravdy jen takové to krajní řešení, kdyby se náhubek 
setkal s hodně velkou nelibostí. 
Prospěch je zároveň i v tom, že by se Ferdinandovi mohli podstrkovat i nějaká zbytečná zvěř, která kde na hradě odešla 
do věčných bojišť. Jedinou nevýhodou je to, že by se mu muselo jídlo důkladně mixovat, aby byl schopen jej pozřít skrz 
brčko, ale to je to nejmenší, horší bude nasazení toho náhubku. Nejspíš se bude bránit, že ano.

Vycpaný bobr Helgy z Mrzimoru

Tato vycpaná (skoro) hračka je pozůstatek jedné ze zakladatelkyň naše hradu. Helga z Mrzimoru nedala na svého 
drahého bobříka dopustit. Po jeho smrti si jej dala vycpat, aby si ho mohla i po jeho smrti s láskou prohlížet. Bobr ji 
doprovázal během jejího života (i ve vycpané podobě) a nakonec ji doprovázel i do smrti, neboť umřela s ním v náručí. 
Ztratil se někdy v průběhu přesídlení hradu na naše území, kde slovo "bobr" je spojováno s nepěknými věcmi, tehdy byl
nahrazen jezevcem.
Pozitivem pro hrad by bylo ukázání pravdy! Krom bobra se dají v komnatě najít i vyobrazení Helgy právě s tímto 
zvířetem. K tomu by to konečně vypomohlo všem obyvatelům, aby si uvědomili pravou podstatu mrzimorských 
studentů. Jezevec nikdy nebyl charakteristickým symbolem něčeho. Bobr oproti tomu je typický pracant a stavitel. 
Přesně tedy vystihuje i žluté studenty, kteří jsou pracující a budující.
Vyvstává tu ale problém toho, že se bude muset vyrobit nový erb. Ale to je už brnkačka. A pak tu budou možná někteří 
žlutí brblat nad náhradou jejich drahého jezevce. Rozumnějším z nich snad dokáže vedení školy dostatečně vysvětlit 
logiku této náhrady a tak je dokáže správně usadit. Navíc se s tímto vycpaným tvorem dá i mazlit a má hebkou srst!

Imaginární bič profesorky Meissed

Lilien Emity Meissed byla do nedávna oblíbenou studentkou Havraspáru.  Mimo jiné vládla i jejich kolejnímu plátku. 
Právě v průběhu vedení tohoto plátku se začaly šířit zvěsti o tom, že slečna užívá nekalé metody. Byla též vyobrazována 



s bičem v ruce a tato představa se nakonec usídlila v podvědomí celého hradu. Tento bič byl do komnaty strčen krátce 
po zfialovění profesorky a tedy si jej nemůžeme domýšlet v jejích rukou i nyní.
Prospěšný pro celý hrad by mohl být hlavně tím, že by mohl všechny donutit něco dělat. Kdo by chtěl být bičován, že? 
Dle všeho tato metoda "biče a biče" v Corvinovi fungovala na 200% a tak bychom mohli rozhýbat celý hrad, který by se 
stal velmi kvalitní studentofakturou. K největším kladům tohoto biče patří to, že s ním trestání nebolí. Funguje to jako 
představa skutečného potrestání a tak raději zapracujeme.
Fakt, že bič je pouze imaginární, se nelíbí. Ovšem v dnešních dnech by se trestat skutečným bičem určitě trestalo 
mudlovskými úřady a to nikdo nechce. Krom toho si pak každý trestaný může přimyslet svou vlastní vizi biče. To rozvíjí 
fantazii a představivost a tak může mít každý vizi tohoto biče úplně odlišnou. Mou vizi můžete vidět nahoře, jaká je 
ostatních, to doopravdy netuším a snad to zjišťovat ani nechci!

Kotlík na škrkny profesorky san Marino

Škrkny ovládají celý hrad, to ví snad každý. Profesorka san Marino jednou přišla s geniálním nápadem a to vařit škrkní 
guláš. Do škrkního guláše byly škrkny hlavními přísadami a v dobách největší slávy této pochoutky jsme se škrken začali
zbavovat velkou rychlostí. To se nelíbilo škrknám a právě při jedné jejich velké invazi, kdy se slečna Aki vrhala do 
největších houfů na odchyt zákeřných škůdců, byl kotlík ztracen. Nový slečna použít odmítla, protože prý vývar ze 
škrken kotlíky pěkně rozežírá a ničit je zbytečně nechtěla.
Největším přínosem pro hrad bude určitě ukonční hladovky! Když nebude záviset jen na stávkujících skřítcích, zda bude
ve Velké síni nějaké jídlo, určitě se tam něco objeví. K tomu to pak může ještě pomoci s deškrknatací. Zbavit se škrken 
byl od počátku Hogwarts sen a ten by se mohl splnit, kdybychom tento kotlík vyndali, nablýskali a začali v něm opět 
vařit chutný škrkní guláš!
Záporem pak opět mohou být nějací ochránci, ale každý uzná, že škrkny jsou hrozné zlo! Takže ochráncům se zatne 
tipec klidně jednou lžící guláše! Záporem ale může být i to, že bez škrken padne velké kvantum výmluv! Tu nemluvím 
jen o studentech v úkolech, ale i třeba o profesorech, kteří nedorazili na výuku.

Protéza profesora Renina



Serge Renine je jedním z nejznámějších upírů v kouzelnickém světě, aktuálně je jediným upírem na hradě. Profesorka 
Anseiola (též upírka) bývala za pana Serge vdaná a donutila jej nosit upírské protézy. Tyto protézy mají tvar lidských 
zubů a nasazují se na zuby upírské, aby je zakryly. Profesor Serge na to dříve nedbal a chodíval si po hradě normálně a 
kdejakého prváka vyděsil. Profesorka Rawenclav jej tehdy donutila jednu nosit a tak nikoho jen tak nevyděsil. Ztracená 
byla krátce po rozvodu profesorského páru.
Jak bylo zmíněno v předchozím odstavci, hlavním důvodem návratu této protézy by měla být ochrana nováčků. Nikoliv 
před zakousnutím, ale spíš před děsem. Profesor Serge již dlouhou dobu seká dobrotu a studenty nepojídá. Nepojídal 
je ani před příchodem slečny Ansí do jeho života. 
Jenže nyní přichází na scénu série otázek. Bude mít profesor ještě u studentů dostatečný respekt? A co jeho éra 
strašení? Padl tu totiž návrh mu protézu přidělat kouzlem trvalého přilnutí a tak by se ze slvaného upíra velmi rychle 
stal bývalý upír s lidskými zuby. 
K přihlédnutí k těmto otázkám a připomínkám si stejně stojím za tím, že by se protéza profesorovi vnutit měla, 
minimálně vždy v dobách registrace, aby nebylo tolik umrlých hrůzou.

Nekrohrneček

Veleslavný hrnek, který se opět nacházel za dob velkého kolejního ředitele Zmijozelu Nekra. Byl ukryt po jeho odchodu,
aby měli zelení studenti nějakou upomínku na něj a on s ním nemohl odejít. 
Velké pro u tohoto artefaktu je jeho magická moc. Málokterý student ví, že v prvním Sedmiboji vybíral účastníky právě 
on. Jenže to je též jeho velké negativum, neboť tím může přivést deprese Poháru Sedmiboje a to určitě nikdo zde 
nechce. 
Dalším pozitivem by pak mohl být už jen fakt, že to je pozůstatek po velkém Nekrovi a tak by mohl pozvednout morálku
zeleného studentstva. K tomu ale přichází též jedno velké negativum, které nakonec rozhodlo pro nepřijetí 
Nekrohrnečku mezi finálovou sedmici. Nekro byl věhlasný tím, že svůj Nekrohrneček nenechával moc daleko od těla. 
Nemohlo by to u obyvatel hradu vyvolat domněnku, že se Nekro vrací? ANO!

Atrapa kachničky

Jedná se o pouhou náhradu ředitelovy kachničky. Kachnička pana Nimrandira bezpochyby doprovází jeho Cestou čar a 
tak se na hradě nevyskytuje. V určitých místech je dost znatelné, že kachnička obyvatelům schází, dokázala vždy 
všechny nadchnout k většímu pracovnímu úsilí.
Přesně proto mě napadlo vytáhnout tuto skvělou atrapu kachničky z Komnaty, aby pozvedla celohradní morálku. 
Kachnička dokázala pozvednout náladu v době absence ředitele, zvládla by to i tato atrapa, ač je podobou 
zaměnitelná? A neměli by všichni pocit, že je to skutečná kachnička? Nešířily by se pak zvěsti o návratu ředitele? To jen 
Merlin ví a možná ani ten ne!
Kvůli obrovskému počtu otazníků, které se k jejímu případnému vytažení vztahují, bylo rozhodnuto tam atrapu 
kachničky nechat na pospas času a vytažena může být třeba později.

Origami lodička z novin

Lodička, kterou poskládal nějaký nenechavý student v dobách vzniku Denního věštce na naší škole.  Vytvořena byla 
hned z prvního vydání a setkala se s pozitivními ohlasy. Tato lodička byla ukryta v komnatě někdy v době převzetí 
Denního věštce profesorem Orionisem a od té doby se o ní i přestalo mluvit. Dříve byla takovým menším maskotem 
novin.
Lodička by měla být vytažena hlavně z důvodu symboliky. Představuje to, jak obyvatelé dokáží z mála udělat mnoho. 



Jakou fantazii má každý obyvatel hradu. Též nám ukazuje i hravost každého kouzelníka našeho světa. 
Negativně přijatá by mohla být též. Negativně se na ni nahlíželo v dobách odchodu profesorky Ansí z Denního věštce, 
neboť pro některé redaktory značila určitou neuctivost. Brali to jako znehodnocení jejich práce, že to zruinovali. To byl 
důvod odstranění. Neopakovalo by se to náhodou?

3. úkol

Drahejš kouzelníče, kterož se snažíš odolávatiš svodům nejoblíbenějšoš pochoutkaš, jejiž svodoum se odolávaš
nejhůřeji. Na každýš jediný rituál jest potřebnou pomouckou něcoš jinejho. 

Všechen rituálný tekstoš jsme s přajteli vytvořáli, kedyž jsme sami probléme mali s obžerstevným hříchom. Každýž z nás
trpil na jiný neduch a každý popísal jináčí rituál pro kenderace následujcích kouzelníčenků s čarodejnicami. Já samoten,
Premysel, jsem sepísal ochranu před žužu. Kejmaráti nechcejí býti jmenovaní a tedy jejíchž jmená nebudem přidávat. 
Jakožto velecí kouzelníci dnešnějš doby jsme písali rádi rejmy. Oblíbenýmž se stal tento rok starý anetický typ básnie.

Jednáž se o hexameter jímž jsme písali všecheni tři písatelové.

Připrav si tedyž následujícíž předmjetů. Žáden neopomeň a jejichž vyoužití najdeš, kouzelníče, v jednotlivýchž 
rituáloch. Určitě vemž džberu tekutajny, bez kterýž bys nepřežil ni sekoundu. Kdybys chybnul vemž trochu vícero 
džberou, bys měl náhradnou tekutajnou. Bez klacejku magickjého bys neuvařil ni jeden! Stejně jakož bez kotléku bys 
byl v hajzli.
Nejní bych doporučál vařiti u sebe douma. Se sklepnými miesty by se rituál vouči čekuládě dělál těžko, neboť jest 
potřebené vlhko s chladem zaráz. K tomu přidejž zahradu s mechem a maceškámi. Bez schodou by to byl takéž 
problémož. Krom inkrediencií lektvárožích potřeba berku s perkaménom. K tomu navejc ještě švihadlo by se čiklo.
Přistupněme k tomu, co potřebné na vařenje. Cízorodníkové květy s temnostínom a kyslým vejnem vůči žužu. Hádje, 
dertič, koust s kreví posluhovačíků, sádlem, chlebovitým plodem a zhouštidlem vůči čekuládě. Na poslednejž rituál 
potřebnéž sklenka, sušeničkou s dračím tesákom a zablešenejm chlupom hafoňa.

Žužu ochránož 

Hola hej, hola hej,
žužu rychle pryč dej!

Teď v klidu poslouchej,
a bude zase hej!

Kotlík naplň vodou,
nevař ji náhodou!
Látkou cizorodou,
nikoliv jahodou!

Vlož prvně temnostín,



bys neměl žluční splín.
Nakapej žejdlík vín,

bys zahnal spoustu slin.

Víno neber sladké,
bys měl tvary hladké.

Netoč se vpřed zadkem,
nehraj si s odpadkem.

Vař celou hodinu,
vteřin pár prominu.
Dej si teď svačinu,

teď vše dokombinuj.

Pohybem kol krouži,
neskonči však v louži!

Pomalu se plouži,
po žužu netouži!

Zda čistou mysl máš,
lektvar v hrdlo své dáš,
nechutností teď lkáš,

tak na vše hezky dbáš.

Žužu hrozba psána,
smrt jí zažehnána.

Zničil jsi satana,
co teď za tyrana?

Pokud nezakaziloš postupoš, vytvořál jsi správen lektvar. Neporoušáj ni jeden krok a budeš schopnán postavitoš se žužu
laskominámož, kteráž bývalož velkom lákadlom. A teď dalej na další rituáloš.
Jen ještě maléžto rady ti posekytnem. Nevař tuten odvár za slunice svitu. Svejtlo špaten pre uderžení temnostínu 
skutočným! Tato inkrediéncia potřeba uschovati do temna, by svojmu názvu čestož nosilož!

Čekuládož ochránoš

Chceš-li být stále mlád,
avšak máš sladké rád,

nedržet diet stád,
nejez moc čokolád!

Zda chceš pomoc pořád,
nejsi žádný neřád,

sliny měj ve dvojřad
a znič svůj zlořád!



Vezmi kotlík sobě,
ať pak nejsi v hrobě.
Vnoř teď hadí robě,
zdrť kosti v nádobě.

Skřítčí krev přikapej,
kol kotle přešlapej.
Brkem texty drápej,
pusou chvíli klapej.

Zhusti zhušťovadlem,
podbarvi to sádlem.
Skákej se švihadlem,

čaruj zaklínadlem.

To vše je potřeba,
pak dej ještě chleba.

Vařit dýl netřeba,
teď lektvar do sklepa.

Ve vlhku a v zimě,
zanechej to břímě.
Zatvař se nevinně,
nechovej se líně!

Lenoch se nebrání,
konej bez meškání!
Skončilo již uzrání,
vypij bez počkání!

Každejž jeden krok je potřebeným vůči čekuládné ochráně. Zaskotačáj se švihadlom u kotléku, bys zmocnil moc odváru.
Zaklínadloš při skákaňoš jest: "Kouletum varítum, kouletámus vodámus! Silnímén ochrámén, silnámut celámut!" Dejš 
pozoru na déchání, bys čarovál moceně i srozumetélně. Čekuládoš nejest starašákom tvojom! Teďkoms hupsnouš na 
cukrkandel a budeš mít s obžerstvom na dobéro vyhránen!

Cukerkandelož ochránoš

Cukrkandl zbývá,
dřinu velkou skrývá.
Slaďoučký on bývá,

slinami omýván!

Úkol je to těžký,
jako rodit ježky.

Choď teď vůkol pěšky,



nemoč na macešky!

Stačí teďka sklenka,
přežije v ní mřenka?
Vrstva vody tenká,

a na ní sušenka.

Sůšu rozmočit nech,
přidej chlup plný blech.
Vydej tlumený vzdech,
sám se polož na mech.

Zalij trochou vody,
bys měl práce plody.
Najdi blízké schody,

nevěda důvody.

Odstát nechat musíš,
sušenku tak zdusíš.
Pokud to teď zkusíš,
důsledky tak zrušíš.

Deset minut stačí,
vykotlej zub dračí.

Trochu moku vtlačí,
co do zubu stačí!

Lektvar pij, když běžíš,
sám pak z toho těžíš!
Prádlo v klidu věšíš,
bez chutí se těšíš!

V perven řadoš dodatkoš! Ježkoš podoben jako bodloš, tedy roďákovat jej menoho bolá! To jen pro pořádkoš 
kouzelníkoš. Ježkoš tvorom mudloveskom. Mřenkou mejníme tvora podevodného z mudloveského světá. Jest to ryba 
obyčajná, nic zvaláštnóho. Pokud nepokazál jedinejho kroka poslednejž ochranož, balahopřejme tvojmu umu. Pouze 
zdaten kouzelníče pokořá obžersetvno se všou parádnou!

Pokud neschopníče vytvořát techento rituálen, vyčkej páren rokou. Potřebené schopenosti se sbírajou věkom, kterejž 
přijde. 
S pozedravom dalšom kenderacom přejou Premysel se svojmi dvejma spolunožníky, se ktorejma sepsálož rituáloš! 
Byťte zdrávy!

Samotné zkoušení:

Tento rituál byl testován v naší rodině. Rodina jsme smíšená, tedy takovýto rituál byla schopna udělat i máť má s její 
částí rodiny. Testování bylo skutečně zábavné, neboť jsme mohli zvesela zkoušet i na "mudlovské části rodiny".
Vedlejším účinkem, který byl námi zjištěn, byl ten, že bez první ochrany nefunguje ochrana druhá. Tedy musíte se 
ochránit na žužu, abyste se mohli ochránit proti čokoládě. Pokud nemáte ochranu proti čokoládě a žužu, neochráníte se
proti cukrkandlu. Toto zjištění jsme nedokázali nikterak odůvodnit, ale skutečně to tak bylo.
Samotná funkčnost lektvarů je taková, že vám opuchne jazyk, jakmile danou pochutinu dáte do úst. Toto vám zamezí 
pochutinu polknout. Funguje to stejným způsobem u všech tří překážek v překonání obžerství. 
Pokud se dané lektvary (se spjatými lektvary) udělá špatně, vyráží odporná vyrážka na celém těle. Není to jen u 
kouzelníků, ale i u mudlů. Máme takto poškozenu polovinu rodiny. 
Vedlejší účinky u správně fungujících lektvarů jsme žádné nenašli. Jediné, v čem byl trochu problém, byly alergie. S 
těmito neřády se bojuje dnes a denně u kouzelníků i mudlů a to jsou jediné nepříjemnosti, které jsme našli. 
Poslední pak ještě bylo, že při začátku vaření vody u první ochrany se nám roztavil kotlík.

4. úkol

Proto, abyste mohli bojovat proti závisti, musíte znát její nejtemnější myšlenky a nekalé praktiky. I v kouzelnickém 
světě se ve velkém rozmohla reklama, která láká kouzelníky do obchodů, kde si kupují věci, které jim jiní poté závidí.
Vaším úkolem tedy bude vytvořit takovou reklamu - konkrétně to bude plakát obchodu Keprník a Frivolitka, v jejichž
skladech jste opravovali roztrhané oblečení. Vytvořte tedy plakát, který by i sama závist záviděla - a to bude zároveň 
ta nejsilnější zbraň, kterou ji pokoříte.



Podmínky jsou následující:
- plakát musí být vyroben ručně, technika výroby je čistě na vás 
- všechny části plakátu musí být vyrobeny, takže není možné si vytisknout i jen malý kousek obrázku a v plakátu ho 
použít
- plakát musí obsahovat obrázek nějakého akčního zboží a také jeho cenu. Obrázek zboží může být znázorněn 
kresbou či jiným způsobem výroby, ale znovu upozorňuji, že nesmí být vytištěný a vložený do plakátu
- z plakátu se poline instrumentální hudba (tzn. bez zpěváků, pouze nástroje) - do vypracování vložte odkaz na 
YouTube, kde si to budou moci porotci nejlépe přehrát. Hudba nemusí být autorská (ani to nikdo neočekává), 
hodnotí se její vhodnost pro plakát a ne zdroj, odkud pochází.
- plakát bude vykřikovat hesla - jejich forma a povaha je čistě na vás. 

Formální náležitosti:
- vypracování bude obsahovat nejméně 2 fotografie - jedna fotografie bude ukazovat plakát pověšený na reklamním 
místě (na zdi, apod.), druhá bude zobrazovat detailní záběr na zboží na plakátu. Je čistě na vás, zda se přiložíte další 
fotografie
- fotografie do vypracování vložte jako obrázky přes galerii (tedy ne jako odkaz mimo Hogwarts) 
- ve vypracování můžete přidat popis toho, jak jste předmět vyráběli - nesmí ale přesáhnout 10 palců
-  texty pro všechny hesla dohromady nesmí překročit 2 palce

PLAKÁT 

Text plakátu:

Keprník & Frivolítka přináší novou akční kolekci "Píchy, píchy", která je zaměřena na unikátní kousky za skvělé ceny. 
Přijďte si vybrat i Vy nějaké šaty, které donutí i závist puknout závistí!!! 
Další šaty, sukně, kalhoty, halenky i ostatní oblečení najdete v našem obchodě. 



Šaty Šípkové Růženky za 1 galeon. 

Suknitá růže - Růžová sukně za 7 srpců.  

Píchaté kalhoty za 2 srpce. 

Trnité spodní oblečení za 4 srpce. 
* Většina kousků je skutečně unikátní. Maximální počet kusů na skladě je 5, tak si pospěště. Každý si však může odnést 
jen jeden jediný kousek z této kolekce! 



- Na těchto šatech můžete vyzkoušet různé látky z naší kolekce.

Hesla, které plakát vykřikuje:

S růžovou je život i svět růžovější!
Tvá skříň potřebuje též květinu, kup jí růži!
Růže sem, růže tam.. hlavně sem!

Hudba linoucí se z plakátu:

https://www.youtube.com/watch?v=77OGNHdWmFI
Vyrobené šaty: 

VÝROBA

Šaty, halenky a košile
(možno šáhnout na vyrobených šatech a přiložených šatech na vršku)

Všechny tyto předměty jsou vyrobeny z toho nejjemnějšího hedvábí. Hedvábí je vyráběno z pavučin klasických pavouků
(tedy nalezených po různých koutech). Jenomže jej nemohou samotní pavouci utkat tak moc hedvábné. Pro tyto 
případy má obchod Keprník a Firvolítka pár dospělých akromantulí. Tyto akrumantule jsou dobře vychované, ovšem 
jakmile by se to dozvěděli zákazníci, nejspíš by do obchodu již nevkročili. Ale akromantule dokáží ze všeho možného 
utkat tak úchvatnou látku a hlavně tak dokonale jemné hedvábí, že z něj se dělají tyto šaty naprosto snadno. Jsou pak 
úchvatné a dámy (případně u košil pánové) je pak nechtějí skoro sundat.
Ovšem práce s tímto hedvábím je extrémně obtížná. Kolem a dokola se musí říct o tomto hedvábí, že se snadno trhá, 
pokud není nacucané barvou. Tím myslím fakt, že neobarvené hedvábí se může rozpadnout pod rukama, když je 
obarveno, je již pevnější.
Veškeré vzory na těchto kusech oblečení jsou všitá a vkreslená. Do hedvábí se nedá vložit kusy květů aniž by se v něm 
udělaly větší díry. Proto se musí s hedvábím pracovat velmi jemně a tedy se dají na úravu použít jen jehly s nití a ony 
vpisovací a vkreslovací pomůcky.

Kalhoty a kalhotové sukně
(možno šáhnout na vyrobených šatech na mašli, která je kolem pasu)

Tyto části oděvu jsou vyrobeny ze speciální látky. Tato látka je vzájemně podobná džínsům. Ovšem je jim jen zdánlivě 
podobná, neboť džíny byste pokazili prakticky čímkoliv. Tato látka je podstatně pevnější. Je vyrobená podobným 
způsobem, jako se vyrábí bavlna. Jen je to podstatně pevnější jako bavlna a hutnější. Vyrobit ji trvá pouhé tři dny, což je
obrovská výhoda a tak se s tím dá hodně rychle začít párat dál.
Tato látka se dá protkat různými dalšími věcmi, takže se do ní dají vetkat třeba trny, jako tomu je u jedněch 
ukazovaných kalhot. Případně se dá protkat i květy jako je tomu u druhých ukazovaných kalhot.
Mimo jiné se tato látka používá i na vytváření mnohých sukní v kouzelnickém světě jako takovém. Nejtěžší na ní je 
obarvování, které je dost nepěkné v tom, že látka nerada vstřebává barvu a tak se hodně těžko obarvuje.

Sukně, spodní prádlo a spodky šatů
(možno otestovat na suknici přidaných šatů)

V těchto součástech oděvů můžeme používat velké množství různých látek. Vždy záleží pouze na výrobci. V případě této
kolekce se můžete setkat jen a pouze s látkou umělých květin. Typickým příkladem různorodosti by se dalo pojmout to, 
když si šáhnete na suknici šatů a pak když byste přistihli právě naši sukni, kterou najdete na plakátu. 

https://www.youtube.com/watch?v=77OGNHdWmFI


Nejvýhodnější na tom je, že dané látky se nikdy nevyrábí v obchodech a vyrábí se ve velkém ve skřítkofakturách. 
Obchody si většinou objednají obrovský počet této látky a používají ji v obchodě přesně tak, jak se jim hodí. V našem 
případě jsou po umělokvětových sukních kreslené i pruhy štětcem, aby to vypadalo správně květně. 
Tedy se dá říci, že na dané oblečení je potřeba všech možných látek, které se dají vzít a nějak použít. Nic se nevyhodí 
jen tak. S každou látkou se pracuje trochu jinak a každá látka se upravuje jinak.

5. úkol

Rušná londýnská ulice skrývá přetemné místo. Prodereš se skrze spěchající mudly k proskleným dveřím moderního 
kancelářského komplexu. Opatrně se rozhlédneš, sáhneš do měšce s kouzelným prachem, který jsi získal v praktické 
části, a vhodíš hrst prášku na veliké dveře. Budova se zachvěje, obloha potemní a oči ti zatemní ostrý záblesk. Když 
se probereš, ulice je liduprázdná, působí pustě a pochmurně. Jakmile se z těžkých mraků spustí první kapky deště, 
vezmeš za mosaznou kliku brány a vejdeš do ponurého Woolova sirotčince.

Místo už je léta opuštěné. Okna opatřená mřížemi jsou orámovaná mohutnými otrhanými závěsy a nos ti zaplní 
pach hniloby a špíny. Na podlaze z černobílých dlaždic se válí podezřelá tekutina, ale než ji stihneš prozkoumat, z 
hloubi domu se ozve skřípavé zavrzání, až se ti zježí chlupy na rukou. Vydáš se raději po točitých kamenných 
schodech do druhého patra a všimneš si, že do dřeva na vyřezávaném zábradlí kdosi neobratně vydřel iniciály K. S.

Druhé patro tvoří dlouhá chodba plná omlácených dveří. Na jejím konci se však skví jeden neposkvrněný, vábivě 
vyhlížející vchod, z něhož se line stříbřité světlo. Váhavě se vydáš pošmourným koridorem a obezřetně se ohlížíš. 
Když se dostaneš na úroveň prvních dveří, ozve se tlumené cvaknutí a dveře se samy otevřou dokořán. Uvnitř spatříš
asi desítku rozházených hopíků, ale pokračuješ. S hrůzou zjistíš, že se postupně otevírají všechny dveře, kolem nichž 
procházíš.

Ve čtvrtých dveřích vlevo zahlédneš rozbitou okenní tabulku, skrze níž na tebe velikýma, žalostnýma očima hledí 
osamělý rozcuchaný pták. Jakmile se vaše pohledy setkají, pták vydá polekaný hrdelní skřek a ztratí se z dohledu. Ve 
dveřích hned naproti leží zase vzhůru nohama převržená železná postel. O kus dál visí na dveřní klice šedá 
sirotčinecká halena s mastným flekem ve tvaru spirály. Zvědavě nahlédneš také do dvanáctých dveří vpravo a spatříš
na zdi pobledlou fotografii dvou malých světlovlasých chlapců, kteří se drží za ruce před kovovou bránou sirotčince. 
Jeden se vesele směje do objektivu, druhý vypadá nepřítomně a hledí kamsi za fotografa. V předposledním pokoji 
na konci chodby odhalí pootevřené dveře rozbitou vázičku, která spadla z nočního stolku s ulomenou nožkou. Z 
pokoje naproti slyšíš zlověstné kapání vody do rezavého umyvadla. Pod umyvadlem leží pohozená knížka, jejíž název
už nelze přečíst.

S protaženým obličejem se zastavíš před vchodem do světelné místnosti na konci chodby. Připravíš si hůlku a vkročíš 
dovnitř. Se zájmem zjistíš, že záři vydávala veliká mosazná Myslánka. Vedle ní je položený pergamen.

"Vítej ve Woolově sirotčinci, statečný Sedmibojaři. Jistě sis stihl prohlédnout zdejší prostory a shledat, že skýtají 
řadu nezodpovězených otázek. Tvým úkolem bude ponořit se do této Myslánky a navštívit vzpomínku, která ti na 
otázky dá odpověď. O čí vzpomínku se bude jednat a z jaké doby, je jen na tobě. Po návratu z Myslánky ji však musíš 
sepsat formou povídky/příběhu o délce max. 30 palců. Vzpomínka musí obsahovat vysvětlení, jak došlo k 
následujícím jevům v sirotčinci:

- tekutina na černobílých dlaždicích ve vstupní hale
- iniciály K. S. v zábradlí u kamenného schodiště
- rozházené hopíky v prvním pokoji
- rozbitá okenní tabulka i pták ve čtvrtém pokoji vlevo
- převržená železná postel ve čtvrtém pokoji vpravo
- šedá sirotčinecká halena s flekem visící na dveřní klice
- fotografie dvou malých chlapců z dvanáctého pokoje vpravo
- rozbitá vázička a noční stolek v jednom z pokojů na konci chodby
- knížka z jednoho z pokojů na konci chodby

K povídce můžeš (ale nemusíš) připsat krátký úvod, v němž zmíníš, čí vzpomínku jsi navštívil, z jakého období a 
případné další informace, jež uznáš za vhodné. Tento úvod však nesmí přesáhnout 2 palce textu.

Kromě povídky a případného úvodu tvé vypracování nesmí obsahovat žádné přidané prvky navíc.

Hodně štěstí.

-Nalijete do Myslánky lahvičku s označením Sedmibojař a ponoříte se-
-Následujete osobu v dlouhém hábitu. Dojdeš ke stříbřité misce, ve které okamžitě poznáte Myslánku. Vidíte, jak osoba
v hábitu před vámi naprosto neomylně vezme lahvičku ležící hned vedle Myslánky a přeljie do ní obsah této lahvičky. 
Jakmile osoba před vámi zmizí, seberete všechnu odvahu a podíváte se, co je na lahvičce poznačeno. Hrůzou ustrnete, 



když uvidíte štítek s nápisem: "sirotek č. 1479". Vyděsíte se tímto označováním sirotků, lidských bytostí, ale přejdete to 
a rychle se doběhnete schovat, abyste nebyli načapáni šmírováním soutěžících. Schovali jste se právě včas, když z 
Myslánky vyskočí osoba v kápi, která prohlásí: "Nebohý Jeremy Striker... Jeho vzpomínky musí být všechny tak 
depresivní z tohoto období." Po tomto zjištění vás neviditelná síla táhne ven z Myslánky a do rukou dostáváte 
vypracování-

Psalo se dne patnáctého dubna. My, sirotci, jsme měli na dnešní den slíbený výlet podél Temže. Jenže venku bylo od 
rána ošklivo. Slečně Johansonové nezbylo nic jiného, než výlet zrušit a zůstat s námi v sirotčinci. Nikdo z toho nebyl 
moc nadšený, ale nedalo se s tím nic dělat.

Slečna Johansonová byla jedna ze tří našich vychovatelek. Od ostatních se diametrálně odlišovala a to hlavně tím, že s 
námi zacházela, jako bychom byli její děti. Nebrala nás jako nějaký hnus a péče o nás pro ni nebyla jen nehezká 
povinnost. Byla vysoká a měla dlouhé vlasy barvy havraních per. Její oči byly modřejší než ty nejmodřejší studánky, co v 
lese najdete. Nebyla ani tlustá a ani hubená. Byla to krásná, milá a chytrá žena, kterou jsme měli všichni rádi. Tedy.. 
Všichni až na zbylé ošetřovatelky. Obě dvě vždy vytrestalo její zacházení s námi, protože jsme se na ni často odvolávali.

Mně a klukům Bertramovým fakt, že zůstaneme v sirotčinci tak moc nevadil. Všichni ostatní se těšili, že si venku 
nakoupí nějaké sladkosti, které by tam mohli sníst. My jsme ale měli zašité nějaké čokolády a sušenky. Samozřejmě 
jsme to měli schované u kluků ve skříni, protože Sam, můj spolubydlící, by to všechno napráskal a tak by nám sladké 
zabavili a ještě bychom dostali trest.

Sam Witerman je strašně hodný kluk. Na první pohled si o něm všichni myslí, že je to fracek, ale on právě zdáním 
klame. Má tmavě hnědé vlasy, které se prostě nedají učesat. Jednou měl jít na procházku s Monique, tak jsme mu je 
chtěli úplně uhladit, ale to se nám nepovedlo ani po hodině práce. K tomu má hezké čokoládové oči, ve kterých se 
většina děvčat utopí a zamilují se do něj. Pro mě však je důležitější, že je hrozně pilný a pracovitý. Z přátelství s ním 
plynou určité výhody v naší skromné výuce, protože vždycky všechno umí a všechno má hotové. Vychovatelky, vyjma 
slečny Johansové, nám jej stále předhazují jako příklad, jak bychom se měli chovat. Hrozně ho protěžují a přeceňují a 
on sám to nemá rád.

Tony a Martin Bertramovi byli úplný opak Sama. Vypadali jako andílci, ale ve skutečnosti to byli uličníci a rebelové. Oba 
měli blonďaté vlasy s andělskou tvářičkou. Jejich oči se postupem času ztmavovaly.. Teď byly takové našedlé a krásně 
doplňovaly celý jejich obličej. Být s nimi ve při by byl ten nejhorší nápad, který koho napadl. Někde ukrývali celou 
bednu pukavců. Jednou dali do polštáře jednomu z kluků právě jednoho toho pukavce. No to byl hnus jen co je pravda!

No a abyste měli kompletní představu, tak se tu ve stručnosti představím i já, Jeremy Strikes. Moje vlasy sice stále 
tmavnou, ale v té době se daly považovat za pošpiněnou slámu. V mých očích každý viděl jinou barvu a to od modré 
přes šedou a zelenou i ke kouskům hnědé. Býval jsem lehce oplácaný a asi jediný tlustší klučík, který v našem sirotčinci 
vyrůstal. Nikdy jsem v ničem nevynikal a nikdy jsem nebyl v ničím pohledu TEN sirotek, kterého byste museli 
adoptovat. Často jste viděli nějaké páry, které se rozhodovaly mezi dvěma sirotky. No a já nikdy nebyl ani ten druhý. 
Kdo by si také všímal malého, nevýrazného a ušlápnutého Jeremyho, že? Ale to se mělo toho osudného dne změnit!

Ještě na kratičko bych uvedl, že z ostatních je maličko důležitý jen Karl Smeiner, což je jediný sirotek starší 13 let. S 
nikým se nebavil a byl neustále zahloubán do svých knih.

Jak jsem psal v úvodu, hned ráno začalo pršet. Déšť byl velmi vytrvalý a hustý. Nemělo cenu ani vylézt před sirotčinec, 
protože kolem se prohánělo jedno auto za druhým a tak nejspíš každý chodec by byl ošplíchnut vodou z louže. Všichni 
jsme se hned po budíčku nacpali k oknu a posmutněle koukali ven.

"Ale zlatíčka!" prohlásila slečna Johansová, když vlezla do společné místnosti. "Zkraťte ty vaše protažené obličeje. 
Můžeme se naučit něco nového! Co říkáte třeba na kuchtařskou hodinku? Nebo můžeme udělat nějaké turnaje? V 
kuličkách, stolních a karetních hrách a dalších takových věcech." tvářila se strašně šťastně, ale bylo vidět, že to 
předstírá, abychom se i my usmáli.

"Půjdeme vařit! Já vždycky chtěla udělat něco hrozně těžkého, ale se slečnou Kitzcharlovou to nejde, protože nám 
nevěří!" ozvalo se z dívčího osazenstva.

"Takže s děvčaty půjdeme něco vařit. No a kluci, co s vámi? Karl si asi zase bude chtít číst, že? A ostatní budou dole hrát
společenské hry? Nebo se k nám připojí?" opatrně se zeptala slečna a stále se usmívala, aby do nás nalila novou vlnu 
optimismu.

"Já chci hrát hry!" zapištěl nějaký z malých kluků. Nevím, který to byl, ale to je vlastně úplně jedno.

"No a já bych zase zkusil to vaření.." opatrně řekl Sam. Já se nedivím, že to řekl. Vždycky se chtěl zavděčit i slečně 
Johansové, tak toho asi chtěl využít. Nebo snad doopravdy chtěl vařit? To se asi nedozvíme...

"Já bych asi taky zkusil to vaření. Nikdy jsem to nezkoušel a vy nám vždycky říkáte, že vyzkoušet se má všechno." přidal 



jsem se k Samovi. Bertramovci se mi sice vysmáli, ale to mi nevadilo.

"Tak to uděláme takhle." nadnesla medově ošetřovatelka a usmála se. "Vezmeme dolu nějaké hry. Kdo nebude chtít 
vařit, může si tam hrát. Karl si tam vezme knížku, abych měla na dohled i jeho. Všichni souhlasí?" zeptala se s 
obrovským úsměvem, takže jí bylo těžko odporovat.

No a teď to začalo být teprve divné. Poprvé v životě jsme měli návštěvu, která nebyla ani doktor a ani případný 
adoptivní rodič! Zazvonil zvonek, slečna Johansová zčervenala, protože nikoho nečekala a utekla se podívat, kdo to 
přišel. Za pár minutek byla zpátky a za sebou vedla vysokého muže s prošedivělými vlasy.

"Zdravím vás, mládeži." usmál se na nás ten divný chlápek. Měl na sobě něco divného, co vypadalo jako nějaký župan. 
Na hlavě měl špičatý klobouk. No.. asi chtěl být za vtipného, nebo nás měl vystrašit.

"Drahoušci," usmála se na nás ošetřovatelka: "Toto je profesor Vermanter. Přišel si promluvit s Jeremym." dodala a 
trochu nejistě se na mne usmála.

"Cože?!" vyhrkl jsem a vyvalil oči.

"Ahoj Jeremy," usmál se na mne: "Slyšel jsi správně, jdu právě za tebou. Můžeme si někde v soukromí promluvit, 
slečno?" otočil se zase zpět na ošetřovatelku a stále se usmíval.

"Ale určitě!" snažila se usmívat, ale neustále byla dost nervózní z toho muže. "Můžete použít třeba společenskou 
místnost. Je tamhle na konci chodby. My ostatní jdeme mezi tím do kuchyně. Budeme mít kuchařskou hodinu, když je 
venku tak ošklivě."

Všichni ostatní odešli se slečnou Johansovou po schodech dolů. Já zůstal ve druhém patře s tímhle záhadným 
profesorem Vermanterem.

"Můžeme jít?" zeptal se mne stále s tím svým úsměvem.

"Jasně." odpověděl jsem, ale byl jsem víc a víc nervózní. S cizím mužem o samotě je dost zvláštní. Hlavně mě udivuje, 
že nás slečna Johansová jen tak nechala. Ani případné adoptivní rodiče nenechávala s nikým o samotě. Že by jí 
vyhrožoval? To snad ne!

"Tak poběž!" ozval se profesor z poloviny chodby. Jsem si ani nevšiml, že už vyrazil. Rozeběhl jsem se tedy za ním. Vešli 
jsme do naší herny a pohodlně se usadili u dvou křesílek. Jemu sice bylo málo, ale evidentně ho to netrápilo.

"Jeremy, Jeremy, tváříš se, že nevěříš na kouzla a magii." začal svůj monolog a lehce se usmíval. Já jen maličko pokynul 
hlavou a on pokračoval. "Jak šeredně se pleteš. Kouzelníků je na světě hodně. No a právě tvoji rodiče byli kouzelníci. A 
řekněme si tedy pravdu, ty jsi taky. Netvař se tak, jako bych zrovna spadl z nějakého vysokého stromu, je to pravda! 
Určitě se divíš, co to mám na sobě, že? To je kouzelnický hábit, který se nosí v Bradavicích, což je kouzelnická škola. Já 
jsem tam ředitel a přišel jsem za tebou, abych tě do naší školy pozval. Sám jsi určitě někdy..."

"Nechte toho! Nevím, kdo vás poslal, ale vím, že já nic speciálního neumím!" skočil jsem mu neslušně do řeči. "Jsem 
nikdo oproti ostatním a tím to hasne. Promiňte, ale je to tak."

"Jak myslíš. Pokud se rozmyslíš, stačí zavolat mé jméno a já tu budu. Měj se." usmál se a odešel.

Chvilku jsem tam ještě jen tak seděl, ale pak jsem se zvedl a běžel za ostatními. U schodů jsem našel Karla. Hrál si tam s 
nějakým nožem u zábradlí. Když mě zahlédl, okamžitě přestal. Bylo mi to jedno, běžel jsem dál. Až později jsem zjistil, 
že do zábradlí vyryl své iniciály K.S.

Doběhl jsem dolu asi právě včas. Teprve si rozdělili nějaké hrnce. Nevím proč, ale mi přidělili něco, co vypadalo jako 
kotlík. Prý už vše ostatní bylo zabrané. Neustále mi vrtalo hlavou, jestli přeci jen nemůžu být ten čaroděj. Když jsme 
vařili a měli jsme udělat nějakou tu improvizaci, právě na to jsem myslel. Házel jsem tam hlavně něco, co vypadalo jako 
bylinky. No a jak jsem to tam tak přidával a soustředil se na kouzla, tekutina nějak zhoustla. Po chvíli dokonce vystříkla 
Melody, co pracovala vedle mne. Bylo to vtipné, protože na sobě měla děravou mikinu. Když si jí sundala, tak měla 
zamaštěnou halenku s něčím, co vypadalo jako spirála.

Tím nám vaření skončilo. Všichni se Melody smálo, až mi jí bylo líto. Jenže mé omluvy nepřijímala. Vrátili jsme se 
nahoru. Když slečna Johansová odešla, uviděli jsme všichni jasně iniciály Karla. Stál nad schody a se slovy "Mějte se, 
děcka!" zmizel ze schodů a zabouchl za sebou dveře. Nikdo se nad tím nepozastavil a všichni se rozprchli do svých 
pokojů. Melody na kliku pověsila svou halenku ještě před zavřením dveří. Takhle se věšelo prádlo pro uklízečku na 
vyprání.

Vrátil jsem se do pokoje se Samem. Ten tam ale dlouho nepobyl. Chtěl se na něco zeptat slečny Johansonové, tak jsem 
tam zůstal sám. Byl jsem stále vytočený z toho profesora a tak jsem chtěl nakopnout skříň, co jsem měl u postele. 
Omylem jsem ale trefil nohu malého stolku s vázou. Stolku upadla noha a váza se rozbila po dopadu na zem.



Běžel jsem za kluky Bertramovi, zda nemají nějaké lepidlo. Měli na stěně svou fotku z jednoho našeho výletu. Byli na ní 
oba hrozně šťastní. Až mne později mrzelo, že tam po té nehodě zůstala! Ale k té nehodě vás musím ještě dostat!

S kluky jsme se šli podívat do pokoje Karla. Býval tam vždy sám a když utekl, pokoj byl vyklizen a prázdný. Bylo to divné. 
Jak jsme tam tak mlčky stáli, zase jsem si vzpomněl na profesora. Tentokrát mé naštvání vyústilo v podstatně horší věc! 
Najednou se přede mnou objevila ohnivá koule! Já se lekl a ona vylétla oknem ven. Rozbila tak okenní tabulku. Kluci 
přede mnou začali couvat a utekli. Já se mračil, když zrovna přilétl do okna pták, kterého jsem později objevil v 
učebnicích, že je Černozobník černopeří, který bývá přilákán neusměrňovanou magií.

Přišla za mnou slečna Johansová se zeptat, co se stalo. Vylíčil jsem jí odchod Karla a ta se mi svěřila, že za to asi mohla 
ona. Prý mu zabavila jeho nejoblíbenější knihu o magii na zemi a nechala ji u sebe v pokoji. To ho nejspíš kompletně 
zlomilo. Ale prý to plánoval již delší dobu, jen tohle asi byla třešnička na dortu.

Vyšla se mnou na chodbu. Měla proběhnout kontrola, ale vyrušil ji z toho hluk z jednoho z pokojů. Běželi jsme tam a 
mezitím se tam dělal hlouček z jiných pokojů. Slečna zaťukala a vlezla. Holky tam stály nad postelí a hrozně se smály, 
když nás viděly.

"My jen chtěly na další noc vyzkoušet, zda ta pérka nebudou tlačit méně obráceně." smála se Monique.

"Ale holky!" zasmála se vyčítavě slečna Johansová a všichni se vrátili ke své práci.

Zdálo se, že Tony s Martinem nikomu neřekli o tom, co se stalo v Karlově pokoji. Bylo to zvláštní a nevysvětlitelné, ale 
kam se to hrabe na to, co se stát teprve mělo.

Byli jsme svoláváni na oběd. Klasicky jsme šli do kuchyně v přízemí a pak se s jídlem vydali po schodech nahoru. Všichni
byli smíření s tím, že se pak vrátí s hadrem, aby za sebou uklidili a všem to bylo jedno. Jenže tentokrát za sebou už 
nikdo rozlité pití s rozlitou polévkou už neuklidil. To se tam nejspíš kazí do dneška, pokud to neuklidil někdo později.

Po obědě jsme měli náš oblíbený polední klid. Všichni si šli lehnout až na Melody a Monique. Já s oblibou odcházel ze 
společenské místnosti poslední a toho právě tyhle dvě využily.

"Co si o sobě myslíš?" začala Melody. Byla vyšší jak já, což mne děsilo.

"Vždyť jsem se Ti už omlouval!" obhajoval jsem se.

"Si myslíš, že omluva tohle spraví? Zničil jsi tu halenu na dobro!" Vrazila do mne obouma rukama Monique.

To mne dopálilo. Letěl jsem dozadu až jsem dopadl na zadek a než jsem se stačil uklidnit, vzplanula podlaha přede 
mnou. Holky utekly a volaly "Hoří!".

Všichni s panikou utekli a nikdo si nevšiml, že s nimi nejsem. Kluci se mne evidentně stále báli, s ostatními jsem se 
nebavil... Sam byl na nákupu... Všichni společně pak někam odjeli a mne tam nechali samotného.

Prošel jsem ohněm a ten zhasl. Smutně jsem chodil po pokojích a zjišťoval, že všichni uprchli. Našel jsem ležící knihu, či 
rozházené hopíky, což bylo jen tak necháno. Navíc zde prý našli i prasklé potrubí. Konec našeho sirotčince nastal.

6. úkol

V rámci otestování vaší odolnosti proti hříchu Hrabivosti budete postaveni před náročný úkol. V následujících dnech 
máte neomezeně k dispozici prostory Gringottovy banky. Skřeti již dlouhá léta nedělali kompletní revizi tunelů a 
technické nákresy a mapy labyrintu mezi skalisky dávno upadly v zapomnění neznámo kam. Jakožto elita mladého 
kouzelnictva jste byli Ministerstvem kouzel povoláni, abyste tyto nákresy vytvořili.

Vyžaduje se po vás následující: 
- kompletní, všeobsahující, velká mapa celého podzemí Gringottovy banky, která musí zahrnovat: 
* označení vstupu k vozíkům z bankovní dvorany
* rozdělení podzemních prostor do tří úrovní - obyčejné trezory, trezory se střední úrovní ochrany a nejhlouběji ležící
trezory s největšími poklady kouzelnictva
* jasné naznačení, kde se vyskytuje vodopád zvaný Zlodějova zhouba
* vymezení alespoň tří dalších speciálních ochranných zaklínadel a jejich grafické znázornění v mapě

Mapa musí být kreslená/malovaná - ať už ve 2D nebo 3D provedení, nicméně musí jít o výtvarně zhotovené dílo, 
volba konkrétní techniky nebo média je na vás.
K mapě přiložíte text s maximální délkou 4 palce, kde musí být vysvětleny tři vámi vymyšlená speciální ochranná 
zaklínadla a mohou být přidány jakékoli další komentáře, které uznáte za vhodné. Pokud se vám obrázek mapy 
nevejde do hogwartské galerie, vložte do vypracování odkaz na externí umístění mapy. Pokud budete pro prezentaci 
mapy potřebovat více detailních záběrů, je však povolené maximum 3 fotografií (včetně té jedné hlavní).



Dále se po vás požaduje:
- kresba nejlépe zabezpečeného trezoru, který se v Gringottově bance ukrývá. Na 2 palce maximální délky kresbu a 
prostředky ochrany trezoru jasně popíšete a přiložíte do vypracování. Obrázek vložte do galerie k vypracování.
- kresba vozíku, jímž skřeti přepravují návštěvníky v podzemních prostorách. Na 2 palce maximální délky vozík a jeho
specifika popíšete. Obrázek vložte do galerie do vypracování.

Vypracování tedy sestává ze tří kreseb, jednoho textu na max. 4 palce (komentář k mapě), dvou textů o max. délce 2
palce (jeden o trezoru, druhý o vozíku). Žádné další prvky navíc se ve vypracování nesmí vyskytovat.

Hodně štěstí, neztraťte se v podzemních slujích a hlavně - neztraťte v nich sebe. Čarovné pozlátko a poklady jsou 
náramným lákadlem.

Mapa podzemí Gringottovi banky 

-Do ruky vezmete obrázek překreslené mapy z kanceláře Gringottovy banky. Mapa je pouze ilustrační a funguje spíše
pro jednotlivé skřety, aby věděli, kde mají jakou část. Vezmete tedy i text k ní přiložený a začtete se.-

Vedle máte přiloženou mapu podzemí Gringottovy banky. Celý je kreslen jakoby prostorově a zepředu. Tedy když se 
podíváte na kompas, je lehce nakloněn ve směru, ve kterém je nakloněná i celá mapa. K mapě je přiložena i kratičká 
legenda, aby se nikdo neztratil. Nakonec je záhodno dodat, že tvar jednotlivých pater není aktuální a hlavně jistý, 
protože ani vysoce postavení skřeti nevědí, jak všechny trezory vypadají půdorysně.

První projíždí všichni kouzlem Portus antimágus. Toto zaklínadlo ovládne všechny kouzelné hůlky. Kouzelník po projetí 
nemůže používat útočná kouzla. Strážci používají jiné cesty, tedy ti tímto kouzlem ovlivněni nebudou, obrana je 
zajištěna i jimi. Celé zaklínadlo je vsazeno do kamenného rámu a viditelné zeleným závojem.

Druhé zaklínadlo, které hlídá všechny trezory, se nazývá Stěna úmyslu. Vozíky projíždějí ohnivou stěnou, která je však 
očarována tak, aby popálila jen toho, jehož úmysly se prokážou jako nečisté. Kouzelník s čistými úmysly projede bez 
poškození pokožky.

Zlodějova zhouba má číslo tři v pořadí a ochraňuje až druhé a třetí patro. Za zajímavost této ochrany můžeme 
považovat hlavně přesouvání vodopádu. Ten se přesouvá po jeho úseku, aby s umístěním nikdo nemohl dopředu 
počítat.

Poslední pak najdeme Zrcadlo chamtivosti. Oproti ostatním ochranným kouzlům, které jsou přímo na trati, zrcadlo 



najdeme nad tratí. V tomto zrcadle se zobrazí přesný úmysl, se kterým kouzelník k nejvíce střeženým trezorům jede. 
Pokud jde o chamtivost a krádež, bývají odhaleny právě tímto kouzlem.

Vozík na přepravu v Gringottově bance

-Nyní vezmete do ruky druhý obrázek, na kterém je zachycen vozík, který skřeti, kteří pracují pro Gringottovi, používají k
přepravě s kouzelníky. S ním seberete i papír s popiskem, který ležel hned na daném obrázku.-

Vozík se pohybuje na 4 lanech, kdy je zachycen vždy dvojnásobně na jednom laně. Tedy každá z "nožek" vozíku je 
přichycena ke dvěma lanům, na každém laně jsou dvě "nožky". Uvnitř jsou vždy 4 sedačky. Jedna bez podhlavníku, 
kterou si berou skřeti, neboť ji najdeme u řídících pák. Zbylá tři sedadla jsou opatřena i pásy, kdyby náhodou se stala 
nějaká nehoda, či když někdo vystupuje z předchozího vozíku na traťovém nástupišti.

Vozík se sice pohybuje sám po hlavní trati, ovšem je potřeba jej odchylovat do vedlejších úseků a hlavně jej brzdit. Kvůli
tomu má onen páčkový řídící systém na panelu.

Nejlépe chráněný trezor

-Nakonec vezmete do rukou i poslední obrázek, na kterém se nachází obrázek nejvíce chráněného trezoru. Rychle si k
němu přidáte i text k němu přidělaný, abyste nebyli moc zmateni.-

Nacházíme se u trezoru v posledním patře Gringottovi banky. Jeho číslo a obsah je cenzurován, aby nikoho, kdo by 
náhodou viděl ten obrázek, nezachvátila chamtivost a nechtěl by jej vyloupit, když již ví i o tom, jak chráněná tato 
banka je.

První krok pro přístup majitele je ten, že se do díry po pravé straně vloží hůlka, dle její loajality se pozná osoba. To 
rozhrne záclonu před trezorem, kde uvidí množství kruhů. Vybráním správného kruhu (=dveře trezoru) a místa, kam 
umístit ruku skřeta, se začne otevírat. Následuje ještě "přístupové heslo", které je přes kouzlo *DEPULSO* 
doprovázeno pohyby hůlkou, které si vybral.

7. úkol

Ultimátní zkouškou pro každého kouzelníka je to, aby se necítil jako něco víc – jak vzhledem k ostatním 
kouzelníkům, tak k mudlům i k jiným rasám. To je důvod, proč se pokusíme vžít do mysli domácího skřítka – ne však 
ledajakého domácího skřítka, ale do mysli skřítka, který dlouhé roky sloužil bohaté kouzelnické rodině Blacků – do 
Krátury. Rodina Blacků je vrcholným úkazem kouzelnické pýchy, a konfrontace s nimi proto výsostně prověří vaše 
vlastní hříšné tendence.

Krátura si psal deník - vaším úkolem bude jej najít a prezentovat z něj 7 úryvků o událostech z tohoto seznamu:



 - úryvek o trollí noze jako stojanu na deštníky
 - úryvek o vzniku obrazu paní Blackové
 - úryvek o hlavách domácích skřítků na chodbě
 - úryvek o některém z kouzel, které chrání dům na Grimmauldově náměstí č. 12
 - úryvek o rodinném gobelínu
 - úryvek o dni, kdy přišel Moody zabezpečit dům proti Snapeovi
 - jakýkoliv další úryvek z deníku

Každý úryvek může mít nejvíce 5 palců, další texty ve vypracování mohou obsahovat dalších max. 5 palců. U každého
úryvku by mělo být datum, kdy byl do deníku přidán. Berte v potaz, že Krátura sloužil rodině Blacků cca v letech 
1979 - 1996 (kdy zemřel Sirius Black).

Ve vypracování nejsou žádná další omezení - jde o poslední úkol, ukažte tedy, co vše jste schopni udělat pro vítězství 
v úkolu. Příliš se ale nevychloubejte - nezapomínejte, že pýcha předchází pádu.

Zdravím velevážené porotcovstvo,

zasílám potřebné úryvky z Kráturova deníku. Sice jsem se snažil tyto úryvky alespoň trochu přepracovat, aby byly
čitelné. K tomu byl přidán jeden obrázek z Kráturova deníku, abyste si mohli udělat celkovou představu jeho deníku.

28. 12. 1979

To byl den. Teda noc. Vůbec jsem nespal, protože paní nahoře furt něco dělala. Nevím, co to bylo, ale děsilo mne to. 
Uklízel jsem u jejích dveří, že kdyby odešla, podíval jsem se, ale ona neodešla! Naposledy takto řádila, když byl živí 
velký pán. Vlastně naposledy to bylo 9 měsíců před narozením pana Reguluse!

Konečně bylo 9 hodin. Paní vyšla ven na snídani. Její jekot "Kráturo" se nesl celým domem jako líbezný zvuk pro mé uši.
Utíkal jsem pracovat. Udělal paní snídani a k tomu jsem přidal i trochu domácího džusu. Paní sice džusy moc ráda 
nemá, ale jsou potřebné, mají vitamíny!

Když jsem měl hotovo, přemístil jsem se k paní do pokoje. Dělala tam cosi zvláštního. Měla tam dvě velké jehlice 
zapíchnuté do nějakého koberce. Uprostřed každého kolečka se ušklíbal nějaký obličej. Ty obličeje dole jsem znal! Byl 
tam i Sirius *tato pasáž byla vycenzurována, protože nebyla slušná* pan Regulus i má paní nad nimi!

Nevím, co to bylo, ale bylo to docela hezké. Jenže paní mne už zase volala, musím rychle zpátky, aby nevěděla, že jsem 
se na to byl podívat.

"Kráturo, nahoře jsem ušila gobelín rodiny. Pověš ho do pokoje v přízemí." řekla mi stroze.

"Ano má paní." odpověděl jsem, uklonil se a přemístil se ke globelíně.. nebo ... gloublínu.. no .. to je jedno! Prostě ten 
koberec přemístit. Udělal jsem tak a spokojeně ho pověsil!

"Ještě jsem chtěla tohle!" řekla paní, když přišla ke gobelínu. Vzala do ruky doutník a spálila toho zmetka Siriuse *další 
vycenzurovaná pasáž s

urážkami* a pak ještě nějakou Andromedu, kterou neznám.

15. 4. 1981

Byl to ale ošklivý den! Umřel Příšera. Bylo to docela smutné, hlavně kvůli tomu, že jsem teď musel dělat všechnu práci 
sám. Musel jsem tedy uklízet i bývalý pokoj pana Reguluse i Siriuse, toho *cenzurovaná pasáž kvůli nehezkým slovům, 
která se zde původně nacházela*. Uklízet celý byt bylo dost těžké. Ale to nebylo to nejhorší!

Poprvé jsem se dostal i do druhého patra a vyšších, které byly právě rajony Příšery. Tamější chodba je děsivá! Jsou tam 
hlavy skřítků! Je to nechutné! Hlavně je nechutné, že Příšera umřel ráno a už večer tam měl hlavu i on.

Když jsem je oprašoval, přišla ke mně má paní a řekla: "Takhle nás naši sluhové alespoň nikdy neopustí." Bylo to hodně 
ošklivé takhle slyšet, ale alespoň nikdy neopustím mou paní. Je to docela dobrý způsob!



Ode dneška si budu dělat tu cestu do těchto pater častěji. Budu jim takto vzdávat čest, když jsem na to sám. Doufám, 
že paní brzy najde nějakou výpomoc. Sám to moc nezvládám.

31.10.1985

Paní si našla nového chlapa. Je ošklivý a strašně smrdí. Paní mám ale tak moc rád, že to překousnu.  Doufám, že s ním 
bude alespoň šťastná. Pan by měl být z čistokrevného kouzelnického rodu, jinak mu načůrám do pití. Paní o něm sice 
nemluví, ale já si to zjistím!

Snídani si paní ani nedala. Jenom mi dala příkaz, abych udělal snídani tomu smradlavcovi. Po snídani ho mám poslat 
domů. Jenže ten pan spí hrozně dlouho! Bylo jedenáct a on ještě nevylezl. Musel jsem se jít podívat, jestli tam ještě je. 
No a on tam nebyl. Jaké nezdvořilé! Ale to je u něj asi normální. Udělal to i posledně. Měl by se stydět!

Vrátil jsem se tedy do kuchyně a začal uklízet. Připravil jsem si zásoby pro případné mudlovské šmejdy, kteří sem chodí 
vždy o Halloweenu a šel oprašovat prach nahoru.

A tu se to stalo! Nahoře se ozvala strašně velká rána. Zpanikařil jsem a přemístil se tam. Dostal jsem vyhubováno od mé
paní, že jí lezu do pokoje bez vyznání. Bylo to velmi zvláštní! Paní držela za palec něco velkého a smrdutého! První mne 
napadl ten pán, co tu byl ráno, ale to to nebylo. Smrdělo to o moc víc než ten pán!

"Kráturo! Vydlabej to a našij dovnitř nějakou látku. Budeme to používat na vycházkové hole!" rozkazovala a já jen 
přikyvoval.

"Ano má paní." odpověděl jsem a chtěl se dát do práce.

"Ale ne, ty hloupý skřítku! Ne tady! Zničil bys mi pokoj! Udělej to ve sklepě!"

"Ano má paní, omlouvám se má paní." řekl jsem a přenesl to do sklepa.

Pak jsem to dlabal a dlabal a dlabal. Nakonec jsem to šil a šil a šil a šil. Byla to hrozná práce, ale nakonec to bylo 
hotovo. Paní mne nepokárala, takže jsem si vedl dobře.

25. 12. 1985

Bylo tu další vánoční ráno. U mé postele nebylo nic, protože mi nikdy nic nedává, ale vždy se mi líbilo koukat, jak paní 
rozbaluje dárky. Přemístil jsem se tedy k ní, abych zjistil, jak dlouho ještě bude spát. Dle toho, jak leží, tak bude spát 
ještě půl hodiny. Mám tedy čas na to, abych jí připravil snídani do postele, jako při každých Vánocích.

Připravil jsem jí její oblíbenou omeletu a to dvojnásobnou porci, jako o každých svátcích. Pak jsem jí připravil kafe, aby 
měla dost nálady na to rozbalování dárků. Je to vždycky potřeba, protože je nemá ráda. Všechno jsem připravil, dal na 
tác a přenesl se k ní do pokoje. Klasicky jsem ji neprobudil.

Pohled na tu hromadu byl šokující! Byl tam jeden obrovský dárek! Nevím, co to je, ale vypadá to šíleně. Snad se paní z 
toho nezblázní, už takhle mám práce o sto hafoň. Hned v tu chvíli se madam probudila.

"Snídaně!" řekl jsem paní a cpal se k s tácem.

"Právě včas! A doprava se nekoukám, ať je ta snídaně jediné dobré na dnešku." řekla stroze a přesně to, co jsem čekal.



Nacpala se, div si nezašpinila celou postel. Když dojedla řekla: "Tak jdeme na ten děs."

Začala zběsile rozbalovat dárky a začala právě tím velkým. Byl v něm její obraz.

"Och, to je tak milé. Kdo mi ho dal, Kráturo?"

"Nevím, paní. Nemáte tam někde lísteček k tomu?" zeptal jsem se opatrně.

"Ho najdi!" odeskla a mezi tím rozbalovala další dárky.

Nenašel jsem ho, ale ten obraz jsme pověsili hned další den do předsíně, kde se má paní vyjímala jako královna, jakou 
ona byla.

29. 6. 1995

Další strašný den. Bydlí tu jenom ten *vycenzurováno Sedmibojařem, aby nebyl vyražen z bojů* Sirius. Je to hrozné! 
Pro toho ničemu pracovat! Toho, co utekl z domu, když mu bylo šestnáct a teď, když je paní pryč, má tu drzost se vrátit!
Naštěstí je tu jenom on, tak se můžu schovávat v jiných patrech a přemisťovat se před ním pryč.

Tento den navíc přivedl toho Brumbála. Toho profesora, co se ho i Pán zla bál. Ten si sem přivedl i toho Ošuka, nebo jak 
mu říkají. Společně tu udělali nějaký ty jejich kouzla na ochranu domu. Prý tu bude nějaké ústředí nebo co. Snad sem 
nebudou chodit nějací mudlovští šmejdi! To by bylo znesvěcení tohoto posvátného domu! Pro všechny kouzelníky by to
měla být svatyně, protože rod Blacků je obrovský a úchvatný.

Vylezli tak spolu na ulici a něco tam dělali. Když se vrátili, tak říkali něco o Fideliově zaklínadle. Doufám, že to není 
pravda, protože to by znamenalo, že slečny Narcissy syn již nikdy nepřijde na návštěvu. Ano, stavil se za mnou dvakrát, 
aby zjistil, jak si vede Dobby. Je to divné, ale měl ho docela rád. Nechápu to. Takového zatraceného skřítka!

1. 7. 1997

Prý konečně umřel ten Brumbál. Pán zla je na vzestupu a teď by sem mohlo chodit víc lidí, když padlo i to Fideliovo 
zaklínadlo! Ale asi to stejně všichi vzdali, když trvalo dva roky! Asi jim pudu říct, že je to ono. Počkat!

Slyšel jsem zvuk přemístění. Běžel jsem se podívat, kdo to je. Byl to zase ten Pošuk! Divím se, že se tu ještě neobjevil 
ten Potterovský kluk, zrádce krve! Ale co tu ten Pošuk zase dělat? Je to hrozné jak sem chodí tihle lidi úplně bez 
ohlášení!

Nevím, co tam dělal, ale je to docela divné. Stojí před dveřmi a furt tam mává rukou. Je to hrozné a otravné! Odešel 
jsem radši zpátky do kuchyně. Dal jsem si rohlík a rozhodl se přemístit za slečnou Narcissou. Jenže ona zase nebyla 
doma. Doma u nich nebyl nikdo v tuhle dobu. Je to hrozné, když se o něco snažím a oni přede mnou utíkají.

Tak jsem se vrátil domů a zase se zašil pod umyvadlo.

3. 9. 2000

Pan Potter je tak dobrý pán. Až se divím, že k němu nechtějí jít všichni domácí škřítci z Bradavic. U něj je vážně skvěle! 
On je hrozně pozorný. A dělá první a poslední, abych se u něj měl dobře. Já mu sice připravuji jídlo a uklízím, ale on pro 
mne dělá zase kvantum jiných věcí. Stará se o mne a i mi nabídl, že mi bude platit. To jsem odmítl, protože jsem hrdý 
domácí skřítek.

Tento den se pan Potter vzal se slečnou Weasleyovou. Tento den se prvně nastěhovala k nám. Bude to zajímavé 
zpestření. Doufám, že slečna Ginny se bude chovat podobně jako pan Ronald, její bratr. On byl na Kráturu docela hodný
a tak doufám, že ona bude taky. Podle slov pana Pottera je slečna hodnější jak Ron a na to jsem docela zvědavý.

Áááá už jsou tady! No to jsem zvědavý! Uvítání bylo zdlouhavé! Slečna Ginny se mi dřív hodně vyhýbala, když jsem byl 
ještě na ně tak zlý. Teď jsem ale jiný, tak snad se mi vyhýbat nebude.

Tímto ukončuji úryvky z Kráturova deníku. Snad byla pokryta většina chyb, které napsal, ale zaručit se moc nemohu.

Zároveň bych vám chtěl popřát, abyste si užili poslední opravování úkolů v Sedmiboji a krásné prázdniny pak.

Váš Sedmibojař


