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1. úkol
Vážení sedmibojaři,
úspěšně se Vám podařilo opravit dračí vejce, která byla zanechána v jeskyni na pospas
pytláků. Nyní však má nebohý dračí ochránce, který se tam nedokázal dostat včas, problém s
ostatními vejci v okolí. Draci v této kolonii spolu sdílí vše a tak je nad slunce jasné, že již
všichni ostatní draci již vědí, co se stalo dračici, která obývala tuto jeskyni. S největší
pravděpodobností se budou chtít přestěhovat.
Po Vás je tedy požadováno, abyste místní dračí kolonii přesvědčili o tom, že kouzelníci nejsou
špatnými lidmi a je tedy za potřebí, abyste se postarali o vejce vedlejší jeskyně.
Každý z vás tedy dostane jedno dračí vejce, o které se má starat! Je záhodno, abyste zůstali
zde, neboť draci by byli spíš více útoční, kdybyste jim ještě dračí vejce odnesli a pak se s ním
vraceli. Z toho důvodu budete částečně uvolněni z některých školních povinností, neboť
udobřit si tuto dračí kolonii je momentálně jedna z nejdůležitějších věcí pro kouzelníky
Anglie!
Součástí tohoto kreativního úkolu tedy bude Váš text o tom, jak jste se o dračí vejce starali.
Text bude mít maximální délku 18 palců! K textu musí být přiložen alespoň jeden obrázek,
maximálně však obrázky 3! Jinak nic jiného do vypracování nesmí být přiloženo!

Vypracování:
Dračí vajíčko
Jak každý ví, každé vejce - i to dračí, je potřeba stále držet v teple, aby se mohl malinký tvoreček
uvnitř pěkně vyvinout a ukázat se světu. Jelikož se nás ale máma dračice lekla (neoprávněně) a své
vejce dočasně nezahřívá, musíme trochu pomoct.
V jeskyni jsem si udělala takový svůj vlastní pelíšek, kde mám i sešity a další běžné věci, jelikož

teď budu s vajíčkem jedna ruka - alespoň po dobu, než si jej zase převezme máma, nebo se vylíhne
a bude už sám koexistovat s ostatními draky.
V jeskyni nám svítí příjemné světýlko z Nebelvírské lucerny a jemný teplý větřík z konce jeskyně. I
přesto, že je tu nadýchán teplý vzduch od ostatních dračích strýců a tetiček, je potřeba tomu
drobečkovi poskytnout víc. Jelikož draci potřebují více tepla, než lidské tělo a jejich pevná kůže
zvládne víc, než čtyřicet stupňů, i naše vajíčko bude potřebovat pořádně zahřát. Jelikož zase
nechceme aby bylo lokální teplo jen na jedné straně a na druhé nic, použiji princip vodní lázně.
Uprostřed jeskyně, v malé prohlubni jsem rozdělala malý (vskutku malý) oheň a dáme na něj
pořádný kotel. Dbám samozřejmě ale i na přísun kyslíku, aby nám to vůbec hořelo. Kotlík jsem
naplnila do půlky vodou a vložila malý kotlík s vejcem - vnitřní boky obložila dekou. Ohřátá voda
dodává teplo kotlíku, ten dekám a ty zase vejci - navzájem se ale teplo redukuje, takže nehrozí dračí
smaženice, nebo vzplanutí dek. Zároveň zase deky drží dlouho teplo a voda s kovovou nádobou
také. A tím, že v jeskyni je poměrně teplo i přirozeně, neztrácí se nám zase tak enormě, jako třeba
venku. I přesto ale čas od času vodu přihřejeme.
Zatím na nás sice draci jen povrchně koukají, ale my je přesvědčíme!

Kouzly pravidelně kontroluju jestli je dračí vajíčko v pořádku. Tedy jestli má dobrou a neměnnou

homeostázi. Samozřejmě také není úplně v pohodě čarovat nad vajíčkem moc dlouho - draci by se
lekli, cože to s ním vlastně dělám. Vše se snažím provádět co nejtišeji a nejopatrněji. No a dáme jej
zase zpět do naší připravené tepelné aparatury a hlídáme oheň, jestli není moc vysoký, či jestli
vůbec ještě hřeje. Je lepší si pojistit hranici tepla kouzly, aby se náhodou oheň nerozšířil během
drobné nepozornosti.
Průběžně také na draka i mluvím a povídám si s ním, i přesto, že pohled na mě a na mé monology je
vskutku zvláštní. Existuje dokonce studie, že během těhotenství je dobrý nápad poslouchat nějakou
klidnou, nejlépe vážnou hudbu. Rozhodla jsem se tedy toto aplikovat i na vejce a do pozadí draků
chrlících oheň pustit i nějakou tu melodii. Vybrala jsem klidnější skladby od Tchaikowského a
Mozarta. Vše je ale potichu a bez basů, nejsem si jistá jestli mi ostatní draci dospěláci nezadupou
očarovaný gramofon a desky - přece jenom neznám jejich vkus... A jediné co teď vážně nepotřebuji
je mít v jeskyni rozlobeného draka.
V jeskyni jsem teď sice pečená vařená a mám zde i místo na spaní, nicméně abysme zajistili
ochranu na těch pár hodin, co chodím do hradu pro jídlo a pro další potřeby (a hlavně mě tam taky
ti draci nechtějí pořád), vytvořila jsem na sever od vajíčka tři runy ochrany. Protože nevím, co by
eventuelně mohlo naše dráče napadnout, vybrala jsem tyto tři: ING, SIGEL, EOH. Ty by měli
zajistit bezpečnou ochranu jak nás, tak vajíčka.

Runa EOH je hlavní zdroj magické obrany v jakýchkoliv fyzických útocích. Znamená také pomoc
na obzoru, jistotu, bezpečí a hlavě nové začátky. A to právě potřebujeme. Nový začátek dračího
života a nové kvalitní vztahy s draky.

Runa SIGEL podporuje zase vitalitu sílu a seberegeneraci dračího plodu. Také k dosažení cílů a
celkově úspěšnému dokončení - což se hodí i mě ohledně tohoto úkolu.
ING zase podporuje sílu v určité konstelaci hvězd a dodává duchovní osvícení. Je označována za
runu domácnosti a my chceme dráčeti především zajistit co nejpřesnější a nejpříjemnější domácí
podmínky.
Vejce stále hlídám, abych nic nezmeškala, mám dokonce kolem vajíčka kouzlo, které mě vzbudí,
kdyby náhodou klesli normy o více jak 20% a nebo se začalo dráče klubat ven. Hlavní je, jej
nenechat vystydnout.
Draci už sice nejsou zdaleka tak skeptičtí jak doposud, ale samozřejmě mi ještě dostatečně nevěří.
Jen doufám, že je nikterak nevylekám a nedonutím jeskyni opustit.
Zatím ale jen napjatě čekám, jak to vše dopadne.

Poznámka
Sedmibojař nedodržel pravidlo o tom, že nesmí úkoly podepisovat a nikterak upozorňovat na jeho
kolejní příslušnost. Za toto poručení obecných pravidel Sedmiboje mu je odečtena polovina
získaných hvězdiček.

2. úkol
Drazí Sedmibojaři,
úspěšně jste prošli přes tabulky u pana ochránce a nyní na Vás čeká další kreativní úkol. V
tomto úkolu Vás seznámíme s jednou dračí rodinkou. Tato rodina je velmi přátelská a
rozhodně Vás nepokouše ani nesežehne. Samozřejmě se jedná o rodinu norských
ostrohřbetých draků.
Vašim úkolem je se s nimi nějak sžít. Poznejte je a zjistěte, jaké to je být v jednotlivých
vývojových fázích dračího života. Konkrétně se jedná o tyto členy:

Olaf - malé dráče
Anna - dračice v "pubertě"
Sven - dospělý drak
Elsa - postarší dračice
Kristoff - již zesnulý prarodič
Vaše práce bude obsahovat přesně 5 kreslených obrázků různých členů dračí rodiny. Plus o
každém z nich napíšete oslavnou báseň, ve které zmíníte i něco důležité o daném vývojovém
stupni! Každá báseň bude mít maximálně 20 veršů. K úkolu nesmí být přidáno nic dalšího!

Vypracování:
Malé dráče
Olafek, to malé dráče,
rádo běhá, rádo skáče.
Jeho veselá kukadýlka,
jeho malinkatá křidýlka.
Roztomile cení zoubky,
učí se pomalu létat.
mijí značky, míjí sloupky,
radost jeho vidíte vzkvétat.
Jeho malé růžky,
drápky jako nůžky.
úsměv na jeho malé puse,
zběsilé zlobení v jednom kuse.
Snad vyroste z toho,
Času má však mnoho.
To naše krásné malé dráče,
co tak rádo skáče.

Dračice v pubertě
Naše krasavice, ta se nese!
Traví čas támhle v lese.
Zlobí doma, neučí se,
v pubertě je, ví se!
Však mladé krásné dračice,
jsou oblíbené nejvíce.
Stačí pohled do kukadel,
bacha na stopy od kusadel!
ze rvaček nemá žádný strach,
rozmetá nepřátele na prach.
Chce ji zbalit každý klučina,
Však pozor, ať z tebe není svačina!
Mašličku na krku roztomilou,
Vyznačuje tudle dračici čilou.
Dračice naše šikovná,
Málokdo se jí vyrovná!

Dospělý drak
V plné síle,
v plné kráse,
Uletí míle,
porazit nedá se.
Za svojí dračicí letí,
těší se i na děti.
Jeho silná křídla,
Vás jakoby vybídla,
abyste letěli s ním.
láká to, to dobře vím.
Jeho tvrdé šupiny,
lesk po celé jeskyni.
růžky na hlavě a hrdý škleb,
celého večera hřeb.
Majestátnost představuje,
mladé draky oslovuje.
Síla, ta v něm je,
Silnou kolonii on buduje!

Postarší dračice
Už za sebou má nejlepší léta,
Už nad horami nelétá.
úsměv ji ale tváři zdobí,
teď má klidné období.
vypráví vnoučátkům svým,
co ve světě prožila,
kam všude se plížila,
co vykonala proti všem zlým.
Sice už moc zoubků nemá,
Však stále umí bojovat všema!
Už brýlky a hůl potřebuje,
Ale mládež ji obdivuje.
Je vzorem pro všechny z kolonie,
Na hádky ji neužije.
Naše pra-máma dračí,
Na zloduchy ještě stačí!

Zesnulý prarodič
Už sice není mezi námi,
ale živý je dost.
ale kdysi byl však známý!
Ten drak, učiněná hrdost.
Byl hrozbou pro všechny kolem,
Šli proti němu spolem,
byl silný jako golem.
Však v jádru to byl hodný drak,
Ctnosti měl dostatek tak,
jak málokdo z dalších
draků našich.
Jeho planoucí pohled,
oheň tryskající z hrdla.
Na mladé draky dohled,
Však víčka jeho už ztěžkla.
Jako duch tu bloudí,
kolem nás všech proudí.
Kristoff, ten velký drak!
Chybět nám bude i tak!

Christina Elizabeth Stark

Poznámka
Vzhledem k porušení pravidel o podepisování je Sedmibojaři odečtena polovina získaných
hvězdiček.

3. úkol
Drazí Sedmibojaři,
opět se Vám podařilo projít skrze nástrahy Arény a nyní na Vás čeká část kreativní. Tato část
Vás zavede do Švédska a to před temnou jeskyni. Před jeskyní se nachází mohyla s křížem.
Merlinužel však čas vymazal veškeré vzpomínky na to, komu ten hrob patří. Ani velikost
nespecifikuje, čí to byl vlastně hrob. Jediné vzpomínky, co na toto místo existují, ukazují, že
zde pobývala samice švédského krátkonosého draka.
Vaším úkolem bude napsat příběh. Příběh se musí nějakým způsobem dotýkat tohoto místa.
Navíc bude obsahovat následující náležitosti:
* Zraněná pravá zadní tlapa draka
* Norský ostrohřbetý drak - samec
* Skořápky povalující se po zemi
* Ohořelý keř u řeky
* Červená tekutina na zdi
* Stopy lidského tábořiště
* Škrábance ve skále vně jeskyně
Text nesmí být doplněn žádnými obrázky ani ničím podobným! Text bude mít rozsah mezi 20
- 22 palci a nic dalšího k vypracování nesmí být dodáno.

Vypracování:
Příběh mohyly
Když pohlédneš na starobylý kámen s olámanými kraji, přistoupíš blíže a chceš se dotknout nápisu
na kříži. Aniž bys to ale stihl, najednou tě vtrhne časová trhlina a ty se ocitáš v něčí vzpomínce.
Všechno je černobílé, ale ty přesto cítíš barvy podzimu a opadané listí, vidíš, že na místě mohyly,
není nic – jen kopec spadaného listí a velký dub. V okolí je více stromů a celkově cítíš úplně jinou
atmosféru.
V jeskyni kousek od velikého dubu stála stříbřitě modrá mladá dračice s nádhernými kukadly a
malými růžky na hlavě. Chytala na svoji nádhernou šupinatou kůži paprsky podzimního slunce. Žila
si poklidně v této jeskyni už... No, už pár let to bude. Né, že by to byla zlá dračice, ale žila odděleně
od ostatních lidí. Né každý člověk je zrovna nadšený, když vidí draka a v nejlepším případě zdrhne.
Ale ty dnešní příběhy o princích jak jdou na draka, vymítají těm lidem hlavu a ženou je spíše do
útoku, jak do ústraní... Je prostě lepší žít mimo jejich obydlí a trochu dál než jsou kolonie ostatních
draků. Ano, žila tu sama.

Dneska byl obzvlášť krásný den na to, že je podzim. Dračice si zašla na procházku lesem. Každý
strom znala jako své boty a každý kámen byl tam, kde měl být. Prošla celý hájek a dostala se až k
jeskyňce, která byla vždycky opuštěná. Z ní se ale ozývali zvuky hrubého chrápání. Zjevně tu něco
velkého usnulo.
Nakoukla dovnitř. Její pohled nejprve zaujal ocas dlouhý a rohovitý, tak podobný tomu jejímu.
Postupovala výše a pohlédla na veliké ležící tělo dračího samce zelené barvy s výrazným hřbetem,
pravděpodobně norský ostřohřbetý drak - samec. Leknutím uškytla a draka vzbudila.
"Cco-o tady děláte? V tomhle lese nikdy žádný jiný drak nebyl, než já..." Z leknutí napjala křídla a
přichystala se k protiútoku.
"Ty křídla klidně složte paničko, na mě byste stejně neměla." A s hrozivým úsměvem a výrazem zla
ve tváři vstal, napjal se a poslal směrem k dračici zášleh ohně. Dračice uskočila a rychle vycouvala
z jeskyně. Draka zjevně tahle návštěva nijak neznervóznila a ulehl zpět do svého spánku.
Dračice se vrátila do jeskyně s odhodlaným výrazem ve tváři. "Co tu vlastně hledáte? Víte vůbec, že
tohle místo - zde ve švédských horách není úplně to pravé místo pro norského draka jako jste vy?
Proč nejste ve své zemi?"
"Trochu to tam zlobí - však určitě máš své vlastní zkušenosti s lidma... Rozhodl jsem se trochu
nabrat sil a pak jim dát co proto. Co oni zmůžou proti drakovi? Proti mému ohni..."
"I přesto, že je všechny proti sobě poštvete? To vám nevadí žít neustále ve strachu, že jednou se jim
to povede a taky vás zabijí?!" nasupeně odpověděla dračice.
"Heh.. Jasně. Víte vy vůbec jak ti lidé vypadají? Jak jsou velcí? Ti nemají proti nám žádnou šanci.
Udělej mi radost a bež pryč, běž vychovávat dráčata a tohle nech pro velký chlapce. ...A proč
vlastně nezačít s tím strachem tu, že? Kousek odsud - tak 8 minut letu na sever jsem viděl rozdělané
ještě doutnající ohniště, lidé nejsou zase tak daleko, jak si zjevně myslíš holka. " stále rozvalený
drak na dračici mrkl, zlověstně vycenil zuby a zase zavřel víčka.
Dračice odešla z jeskyně nasupeně pryč a dosud stále ještě dost zaražená si pro sebe řekla "Ne.. To
ne, to může být konec mezi tímhle stavem míru mezi draky a lidmi, musím - musím je nějak
varovat.."
Letěla opravdu chvilku, i přesto, že je horším letcem než onen drak, asi 13 min na sever a skutečně,
byly zde ještě stále stopy po uhašeném ohništi. Na zemi se povalovali nějaké odpadky a skořápky
od vajíček ledabyle se povalující po zemi. Lidé nemůžou být daleko. Opatrně přistála a šla blíže, tak
aby bylo vidět, že nechce zaútočit. Kousek od ohniště byly rozdělané dva stany a byl slyšet smích
lidí. Dračici jelo srdce na plné obrátky.

Kousek od stanu si jedno mládě, tak 17 let max umýval u potůčku nějaké nádoby, pravděpodobně
od jídla. Pod dračicí křupla větévka. Když ji spatřil, ztuhl a vyděšeně koukal do jejich modrých
velkých očí. Než stihla otevřít tlamu, chlapec zaječel co to šlo a po dračici hodil klackem, přímo na
zadní packu. Dračice ucukla a lehce vykřikla. Její lehké vykřiknutí, ale lidem zase tak lehké
nepřijde a kluk se rozhodl bránit svojí čest a postavil se do protiútoku.
"Né, já ti nechci ublížit!" řekla.
Bohužel, lidé ji nerozumí a jediné co kluk slyšel, byl opět jen řev. Zahlédl její řadu ostrých zubů a
zavolal své ostatní kamarády ze stanu na pomoc. Vynořilo se jich 8, kdo ví, jak se tam do toho
malého stanu naskládali všichni a všichni si vzali do ruky to, co bylo po ruce.
"A do prkýnka... Johne, do jakého problému si se to zase dostal? To je... Drak?!?"
"Já nevím, jenom jsem tu stál a ono to na mě zaútočilo! Pomožte mi házet ty šutry kolem, třeba to
vylekáme. A asi to nebude drak - nechrlil oheň a zjevně mě ještě ani nezabil, navíc je dost
nepravděpodobné narazit v lese na neexistujícího tvora." Chlapec začal dobře mířenou trefou házet
kameny a klacky po dračici. Ostatní se přidali a ona měla co dělat, aby uhnula.
"Nechte toho, já vám neublížím, chci vás varovat, tady není bezpečno!" řvala.
Neubránila se ale jednomu dobře mířenému šutru, který ji poranil pravou zadní packu. Vzdala své
snahy a rychle vzlétla, aby se dostala zpět ke své jeskyni. Opravdu těsně, jeden z turistů už si
chystal kuš a další nějakou divnou kovovou podlouhlou věc. Dobře mířená trefa do břicha by ji i
mohla vážně zranit.
Nevšimla si ale, že ji lidé sledovali, kam letí a to, že se k ní vypraví už nevěděla vůbec. Když
doletěla, dokulhala k jeskyni, kde před chvílí našla draka. Nebyl tam. Vrátila se tedy do své jeskyně.
<o>
V noci, když měsíc svítil přímo na její jeskyni, uslyšela rachot a zvuky, jako by byly poblíž lidé a to
ne jenom pár, jak viděla u stanů, celá skupinka. Do toho slyšela, jak někdo zařval. A pořádně. Když
vykoukla ven, viděla kus od ní hořící les a siluetu obrovského draka, který s chrlil další a další
oheň, slyšela křik lidí a smích onoho draka, kterého již ráno potkala.
"Tak to tedy ne, nenechám ho, aby jim ublížil."
Sice lehce kulhavě, ale přesto se postavila mezi vyděšené lidi a draka a poslala na něj svůj modrý
ledový oheň.

"Ale ale ale, holka, co jsem ti říkal, jdi pryč, než se ti něco stane - nebo dokonce už stalo" posměšně
pohlédl na její zraněnou tlapku.
"Tohle je mezi námi, nech ty lidi jít."
"Snad nebudeš ty malé červíčky bránit! Si jako já drak, ne nějaký lidumil."
Dračice pomalu nenápadně odváděla draka dál od lidí, směrem ke své jeskyni.
"Copak chceš abych ti ublížil slečinko?" a foukl na ni docela silnou dávku ohně. Dračice útok
opakovala a jeho krk zmrazila zase svojí salvou ledových kousků.
"Tak ty takhle? Dobrá! Čas na drápy!" A vrhl se po ní. Tak tak uskočila, jeho pohyby však byly
rychlé a brzo měla od draka nepěkný kousanec v ocasu. Na zdi jeskyně se objevila červená tekutina
a dračice bolestí klesla do dřepu.
"Stále máš ještě šanci z toho vycouvat! Nechci tě zabít." se samolibým úsměvem vykřikl drak.
"Nenechám tě vraždit ani tyto lidi, ani nikoho jiného, odleť si zpět do své země." Postavila se a
začala opět dorážet na draka, který již koukal s vražedným pohledem na lidi kolem.
"Podívejte kluci, ten modrý drak nás brání, pojďte mu pomoct!" vykřikla jedna z mála děvčat v
davu.
"No jo, pojďte, útočte na toho zeleného!" přidal se John.
Drak se otočil a jednou ranou ocasem první řadu mladíků zhodil. "Tak slečinka umí kousat, jo? Co
říkáš na tohle?" Opět se zahryzl stříbro modré slečně tentokrát do zad a odhodil ji na její vlastní
jeskyni.
Všechno ji bolelo, už pořádně nemohla ani vstát. Síle vůle byla ale větší a pořádně se drápy zapřela.
Na vnější straně jeskyně zůstaly škrábance. Měla stále ještě dost sil na to ho odrazit, ale věděla, že
na to, aby ho porazila, do toho musí dát víc.
Počkala až byl blíž a když viděla, že se naklání a žhaví svůj už jen lehounce namrzlý krk, vši silou
mu pustila led do krku. Zároveň drak skousl zubama její hlavu a dračice spolu s druhým drakem
zaráz klesly k zemi.
Všude bylo ticho, jen praskal oheň v hořícím lese. Lidé se nezmohly ani na slovo. Jen koukaly, jak

na zemi leží dva velcí mrtví draci, draci, kteří donedávna pro ně byly jen fantazíí. A s pocitem, že se
jeden z nich pro ně obětoval.
Začalo pršet, voda kapala a uhasínala dohořívající větve stromů. Jediná památka po nějakém požáru
byl ohořelý keř u řeky a ohořelé stromy v okolí jeskyně.
Přistoupíš ve vzpomínce blíž k dračici a chceš se dotknout jejího stále ještě teplého těla. Aniž by sis
to uvědomil, tečou ti slzy z očí a nudle z nosu. Těsně před dotekem se vzpomínka rozplyne a ty stojíš
ve slunném dnu u mohyly s křížem, na tváři ti stéká slza jako korálek a ty si konečně přečteš nápis Zde leží ten nejstatečnější drak se srdcem na tom nejsprávnějším místě. Nechť je udržována tvá
památka.

4. úkol
Vážení Sedmibojaři,
úspěšně jste rozsmístili stany a dračí ochránci se tak mohou věnovat studiím ukrajinského
železnobřichého. Na vás zde mezitím čeká zadání dalšího kreativního úkolu.
Je nyní na vás, abyste vyrobili plakát, který bude sloužit jako učební pomůcka pro ty, jenž se
rozhodli věnovat svůj čas studii draků. Mějte na paměti, že by se z plakátu měli dozvědět něco
zajímavého, tudíž by to neměl být pouhý obrázek draka.
Také nezapomínejte, že se jedná o výrobu, na plakátu se tedy musí objevit i něco jiného krom
papíru. Jsme kouzelníci, proto je jasné, že se nespokojíme s plakátem jak pro mudlovskou
společnost.
Vaše vypracování bude obsahovat minimálne 3 fotky, maximálně však fotek 5, na kterých
bude vidět hotový plakát. K vypracování můžete přidat max 2 palce dlouhý popisek toho, jak
jste plakát vyráběli. Nic dalšího nesmí být k vypracování připojeno.

Vypracování:
Studium draků
Na prvním obrázku je horní polovina plakátu, na druhém spodní.
Třetí obrázek ukazuje celkový vzhled.

Jelikož jsme ale v kouzelnickém světě, tak nás drak nemůže překvapit ani chrlícím ohněm a to
znázorňuje obrázek čtvrtý a pátý. Pátý tedy zachytil moment výšlehu plamene.
Na obrázku jsou použity nejen přírodní materiály, ale i kousky výzbroje z hliníku (alobalu) a velmi
skutečný oheň.

5. úkol
Vážení Sedmibojaři,
máte za sebou zdárně praktický úkol, ve kterém jste vařili lektvar na uspávání draků. My
doufáme,že si alespoň trochu pamatujete, co jste do něj přihazovali, protože to budete možná i
potřebovat v kreativním úkolu.
Posledně jste dělali příručku do škol, nyní bychom po Vás chtěli příručku do kurzu pro
kontrolu kouzelných tvorů. Vašim úkolem bude se soustředit na draky a případně jiné tvory
kategorie XXXXX, ovšem větší část by měla být o dracích. Je však jen na Vás, zda zrovna
lektvar, který jste vařili v praktickém úkolu, zahrnete i do této příručky.
Součástí úkolu budou dvě věci.
1) Textová část: bude obsahovat jakékoliv informace, které budete chtít zmínit, ale maximální
délka této části je 12 palců. Součástí této příručky nesmí být žádné obrázky!
2) Ukolébavka: jistě si pamatujete Chloupka, kterého jste uspali zpěvem. Na draky existuje
plno ukolébavek, které též fungují. Maximální rozsah této části je 20 veršů! Též se nesmí
vyskytovat žádný obrázek.

Vypracování:
Příručka na kontrolu draků
Jestliže vaším koníčkem a vášní je právě chov draků, občas určitě potřebujete také nějaké to
uspávadlo, nebo návod na zklidnění vašeho pubertálního, či jinak podrážděného miláčka.
Mezi prvními radami od správné babky kořenářky - v tomto případě od babky lektvarářky, je námi
již vyráběný lektvar Uspávadlo draků. Nedoporučuje se podávat mladým dráčatům, kde je potřeba
ještě správný dovývin kostí, drápů a šupin. Protože jde o poměrně silný a komplikovaný lektvar,
podávají se ze tři kapky s minimálním rozestupem tři dny, aby se nevytvořila závislost a lektvar měl
stále stejný účinek.
Budeme potřebovat opravdu spoustu materiálu a několik podlektvarů, pokud ale svědomitě dodržíte
postup a zvládnete lektvar do pěti minut, není problém a váš drak bude zase hezky poslouchat.
Nejprve vhoďte do kotlíku pět křídel netopýrů, hned na to dvě kapky ranní rosy a jeden hezky
urostlý papyrus. Zamíchejte třikrát doleva a přidejte dvakrát dračí výluh - ten je potřeba vyrobit
dopředu, jako další níže zmíněné lektvary. Zamícháte jednou doleva, jednou doprava a můžete na
zhoustnutí přidat dvě unce dobře mazlavého jílu. Přidáme jednu mantichoří emulzi a dva listy
lopuchu, vše zamícháme jedenkrát doprava. Pro správný účinek přidáme dva gryfí lektvary a
zamícháme opatrně pětkrát vpravo. Netroškaříme a přidáme do kotlíku také pět mandragořích
lektvarů, zamícháme třikrát vpravo a hlídáme si nejen oči kvůli výparům, ale i čas. Ještě je potřeba
přidat dva chiméří odvary, zamíchat je jednou vlevo, jednou vpravo, přidat čtyři dávky - tedy dvě
unce zhušťovadla a celé to na závěr zamíchat jednou vlevo. Teď máme lektvar hotov a opatrně jej
slijeme. Aby jsme ale skutečně lektvar zvládli, budeme potřebovat recept také na podlektvary.

Dračí výluh - celý žejdlík dračí krve, lopuchový list, odvar z mandragory
Emulze z mantichory - dva ledvinové kameny z mantichory, třiř drápy mantichory, janovec metlatý,
třikrát vlevo, dvě dávky - tedy unci zhušťovadla
Gryfí lektvar - pět kapek ranní rosy, pět kapek půlnoční rosy, dvě kapky gryfí krve, dvě pírka gryfa,
dvakrát doleva, jedenkrát vpravo, jeden lopuchový list, půl unce zhušťovadla, třikrát vlevo
Odvar z mandragory - tři madragory, dát je do kotlíku vždy po jednom
Odvar z chiméry - dvě oči chiméry, tři kapky ranní rosy, půl unce zhušťovadla, dvakrát vlevo,
jedenkrát vpravo
Půl unce zhušťovadla - čtvrt unce medu, půl litru mléka, lopuchový list a 3x zamíchat vlevo

Né vždy nám ale zabere lektvar a vy potřebujete svého zdivočelého kamaráda uklidnit. Pro dobře
vycvičené krotké jedince tu máme dračí hry, které by je měly alespoň na chvíli zaměstnat.
Jednak můžete udělat překážkovou dráhu ve vzduchu s tím, že si každý (alespoň dva ať máte s kým
soupeřit) vemete svého draka, nasednete na něj a letíte s ním po dráze plné kliček smyček a nástrah,
kterým se musíte vyhnout a předhonit nejlépe svého soupeře. Taková hra ale zabírá spoustu času na
přípravách a navíc není úplně vhodná pro obrovské draky.
A druhak si mohou hrát také s obyčejným mírně zvětšeným míčem. Nejen lidé, kočkovité šelmy, ale
i draci mají rádi balóny na hraní a když jim nějaký ten balón upravený kouzly tak, aby jej nějaký
drak nepropíchl, nebo totálně neseškvařil dáte, bude skutečně rád a vděčně si s ním bude hrát celé
odpoledne.

Pokud jde o jedince spíše divočejšího rázu, vy jste zaměstnanci v dračí kolonii a máte zde divokého
krvežíznivého draka, i na to je řešení! Nemusíte se bát, tato příručka je určena i pro vás, rozhodně
jste za ni nevyhodili vaše srpce zbytečně ;) !
Jeden kouzelník, který se zajímal právě o drakologii, vyvinul kouzlo, které dočasně bezbolestně
paralyzuje draka. Tato paralýza trvá asi sedm a půl minuty a drakovi dočasně ochrne v podstatě celé
tělo. Nic ho ale nebolí, jen jde o poměrně nehumánní postup, když se nemůže chudák vůbec hnout a
ani neví proč. Proto je toto kouzlo povoleno jen v dračí kolonii, kde se skutečně jedná s draky v

jejich právu a obecně se ví, že jim není ubližováno. I tak je dobré jej použít jen v krajních mezích.
Inkantace kouzla zní PE-tri-fi-kuS DRa-kus. Při výslovnosti tohoto kouzla kroužíte rukou po směru
hodinových ručiček a jakoby kouzlem onoho draka zabalujete. Kolem znehybněného draka se
vytvoří zářící bílé pole, které po odeznění účinků zmizí.
Pro přesun vzpouzícího se draka do klece se používá slabší varianta tohoto kouzla, která akorát
draka na pár minutek oslabí a zabrání mu chrlit oheň. Inkantace je skoro stejná - při mávání rukou
akorát řeknete Petrifikus drakus minimus.

Dále také můžete zkusit draka lehce... Jak to říci kulantně? Lehce zdrogovat. Ne doslova. Prostě
místo, kde divoký drak žije, můžete nechat vydýmit speciálním kouřem ze sušených bylinek s
uklidňujícími účinky. Jde o směs Levandule, máty, meduňky, Svítivky ovíjivé a léčivice ostrolisté.
Můžete přidat trochu růže galské pro lepší aroma. Drak je po soustavném dýchání takového dýmu
uklidněn a nějaké zlobení ho ani nenapadne. ozor abyste se nenadýchali i vy! Jde o silnou směs a
člověk by mohl upadnout po nadýchání i do bezvědomí.

Dračí ukolébavka
Dobrou noc náš malý dráčku,
nech si něco zdát.
Pusinku máš na čumáčku,
Tak utíkej už spát.
Tvoje ostré drápky,
tvoje krásné tlapky.
Do života chuť ať zase máš,
Jak přes den blbnul si, vzpomínáš?
Jen poslouchej zvuky řeky,
u ní žab zvučné skřeky.
Chrlící oheň je tvou rajskou hudbou,
Však zítra už budu zase s tebou.
Teď už ale hvězdy vykukují,
Tvé ruce a nohy spát potřebují.
Tvůj šupinatý ocásek,
Tys krásný jako obrázek.
Tak zavři své očka,
Aktivita venku počká.
Teď je už tma a zima,
Ráno zase bude ti príma.

6. úkol
Drazí Sedmibojaři,
Váš šestý kreativní úkol bude trochu zákeřnější. Budete mít tři části, kdy všechny tři jsou
povinné. V každé části bude obsažen právě jeden obrázek a jedno drabble (tedy literární
útvar přesně o 100 slovech). Každá část bude mít vlastní téma a styl, kterým má být
zpracováno.
1) Uvnitř dračí kolonie (hororové zpracování)
2) Souboj o dračí vejce (dramatické zpracování)
3) Drak lovící lidi (komické zpracování)
Tedy Vaše vypracování bude obsahovat přesně 3 obrázky a 3 drabble. Nic víc nesmí být ve
vypracování obsaženo.

Vypracování:
Drabble
1)
V dračí kolonii se sešli draci do hlavní jeskyně. Byl čas krmení. Alfa samec všech draků přinesl
v drápech dvě mladé dívky a pohodil jejich zkrvavená těla. „To je dar pro vás moji milí.“ Pronesl.
Jsem drak, který miluje pach krve a strachu. Drak, který se nebojí zkousnout něčí krk. A ptáte se
proč? Těší mě ten jejich pocit strachu z neznáma, těší mě, že zrovna já budu ten, kdo ukončí jejich
život.
Na dvě mladé dívky se vrhla krvežíznivě skupinka draků. Na kamenné podlaze se objevila veliká
krvavá stopa a celou jeskyní se jen rozezněl zvuk křupání jejich kostí…

2)
Na temné planině za malou kouzelnickou vesnicí byly dva draci. Oba byly již značně potlučeni,
pravděpodobně to byly dva dospělí samci Rumunského dlouhorohého. Z jejich očí sršely blesky,
z nosních děr se valila pára a každý měl alespoň jedno popálené místo. „To vejce patří mě!“
agresivně prohlásil drak na levé straně. „Nemysli si, že jej dostaneš jen tak, bez boje. Ty víš, že na
mě nemáš.“ Odvětil druhý drak klidným a o to děsivějším tónem a kryl křídly velké vejce. „Snad se
mě nebojíš?“ odfrkl. Na temné planině se rozezněl řev a objevily plameny. Nevypadali, že by se
chtěli vzdát…

3)
„Dostal jsem za úkol od otce ulovit člověka. Jó, jemu se to řekne, ale když mě nedal žádnej manuál,
jak to mám udělat? Jak takový člověk vlastně vypadá?“ povzdechl si mladý drak Stříbrodrápek a
klesal pomalu k zemi, kousek od vesnice. Stále přemýšlel nad vzhledem člověků a přitom se dostal
až do pole řepky, ve kterém se tyčila postava. Stříbrodrápek si ji všiml a pomalu a potichu se k ní
přiblížil zezadu. Šel tiše jako myška. Tedy, jako přerostlá myška. Rychle popadl postavu a vyletěl
s ní do vzduchu. Zajímavý pohled to byl na letícího draka se strašákem v drápech!

7. úkol
Vážení Sedmibojaři,
úspěšně jste propluli všemi nástrahami praktických úkolů a nyní je před vámi váš poslední
kreativní.
Přestože jsme spolu ušli dlouhou cestu a navštívili různá místa, nemáme žádnou hezkou
dokumentaci, kterou bychom mohli předat dále. Vaším úkolem tedy bude vytvořit mapu, na
které budou vyobrazena místa, kterými jsme za tu dobu prošli.
Nezapomeňte při zakreslování dodržet pořadí draků. Dále je vám určitě známo, že všechna
dračí místa jsou chráněny kouzly, proto i do mapy zakreslete ochranářské kouzlo a vysvětlete,
na jakém principu funguje. V každé zemi používají jiná kouzla.
Vaše práce by měla obsahovat alespoň jednu fotografii celé mapy, a alespoň dvě fotografie na
detailní záběr.
Vzhledem k tomu, že se jedná o poslední úkol, ve kterém byste měli předvést to nejlepší z vás,
nebudeme vás nikterak více omezovat.

Vypracování:
Mapa

Pro vypracování tohoto kola jsem zvolila vytvoření skládací mapy, takže se dá v pohodě složit do
toho pruhu, ve kterém se zrovna nacházíme. Obsahuje tedy 6 pruhů - oblastí, které jsou
znázorněním toho, jaký drak v které krajině vládne a co po vás požaduje za projití touto krajinou.
Křížky na mapě ukazují místo, kam se přenesete přenášedlem.
První pruh je královstvím Hebridského černého a musíte složit rozbité vejce, plus se postarat o dračí
vejce.
Druhé je domovinou šedého Norského ostrohřbetého a zde je potřeba popsat vývojová stádia tohoto
draka hned potom, co vyluštíte zakódovaný obrázek.
Třetí pás vás vezme do světa modrých Švédských krátkonosých draků, vaším úkolem je vyluštit
anagramy a říct co pravda/lež.
Čtvrtá oblast je pod vládou Ukrajinského železnobřichého, stačí když poskládáte pořádně stany ke
stromům a vypracujete náborový plakát a můžete pokračovat dál.
Pátá část cesty vás vezme do světa lektvarů, kde je potřeba umíchat něco na dračí uspání pro
Maďarské trnoocasé.
Poslední, šestá oblast, je domovinou Rumunského dlouhorohého a vaším nesnadným úkolem je
pomocí pár informací zjistit vše. Co kdo jedl, kolik má vajec, jak je starý. Nakonec vás drak
propustí dále, když mu řeknete nějaké Drabble na zadané téma.
Všechny oblasti jsou samozřejmě kryty krycími kouzly a to lze na mapě vidět tak, že každá tato
oblast je oddělena různou barvou. Tedy vždy takovou barvou, která je typická pro určitého draka.
Skrz tuto magickou ochranu se nedokáže dostat nikdo, kdo neprošel předchozím kolem a žádný
drak z ní nemůže utéct. Když se ale dostanete dovnitř, nemůžete bez splnění ven.
Kouzlo na tyto oblasti uvrhlo Ministerstvo kouzel asi půl rok po založení těchto pásů. Jelikož
interakce mezi jednotlivými draky byly vskutku katastrofální, ministerstvo tedy vytvořilo mezi
jednotlivými oblastmi permanentní magická silová pole. Draci se skrze ně ani nevidí, takže ani vy
nevidíte, co vás čeká jako další úkol. Přenášedla jsou určená pouze na to jedno místo a nelze jeho
cestu změnit. Po vašem transportu se přenášedlo vrací zpět na své místo, aby tak mohlo přenést
dalšího cestovatele.
Proto volte moudře než vstoupíte do této divočiny! Né každý kouzelník se odtud vrátil zpět s plným
psychickým zdravím...

Poznámka
Organizátoři vyjádřili pochybnosti o tom, zda bylo splněno zadání úkolu v tomto vypracování.
Z důvodu nedodržení zadání úkolu jsme navrhli možnost penalizace tohoto vypracování.
Sedmibojař nezahrnul do vypracování posledního draka - Velšského zeleného.
Hlasování:
Pro: Kouhei Hasangeki, Lilien Emity Meissed, Oresta Vianueva a organizátoři
Proti: Niam i Tir-na-nog
Z tohoto důvodu byla vypracování odečtena polovina získaných hvězdiček.

