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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:
„Hoď kost“ … když člověk dostane nečekaný a neobvyklý úkol, měly by instrukce, jakkoli
kryptické, tvořit jakýsi příbalový leták. Larry je při nástupu do muzea, v němž exponáty kouzlem
čarovné desky ožívaly, získal, a to mu starší hlídači rozhodně nehodlali práci nijak usnadňovat.
Jenže vejce mělo nanejvýš jednu hlubokou, děsivě vyhlížející rýhu, žádný vzkaz ohledně potřebné
péče. Také „moje“ jeskyně vypadala přinejlepším spartánsky, v jednom koutě se sice nacházel vak
se základními potřebami, ovšem neobsahoval nic, co by se třeba jen vzdáleně podobalo výtisku Od
vejce do pekel, který čekal ve školní knihovně na Hagrida. Dávalo to smysl – ony věci sbalili jistě
McFustyovi pro sebe, kdyby si dračí život v jeskyni vyžádal jejich zvýšenou pozornost a nepřetržitý
dohled. Protože se věnovali drakům prakticky od kolébky, žádné podobné příručky nepotřebovali:
po létech, či spíše staletích praxe toho sami věděli o hebridských dracích mnohonásobně víc než

kdokoli jiný. Jenže teď měl celý klan plné ruce práce s rozrušenými draky v okolí a péče o vejce
zůstala jen a jen na mně, a to bylo škrábnuté. Základní nápravná kouzla emendo či reparo skořápku
nijak nezcelila – jaký div, když není ani paže, ani brýle. Nezbývalo mi tedy než doufat, že rýha
neohrožuje zdraví dráčka uvnitř.
Vzpomínka na Hagrida nicméně přeci jen pomohla, byť se v mém dosahu nikde nenacházela žádná
z příruček o Chovu draků pro zábavu a podnikání, ovšem Norberta hřály místo matčina dechu
plameny v Hagridově krbu – naštěstí pro mě i „mé“ vejce stejnou roli splnilo i improvizované
ohniště. Radost z úspěšně rozdělaného ohně nicméně takřka okamžitě utlumily nové znepokojivé
otázky: nepřipálí či neupeče se vajíčko? Může zůstat v klidu ležet, nebo musí čas od času změnit
polohu? A pokud ano, pak jak často?
Před zkusmým štoucháním do vajíčka, které by má hůlka jistě neocenila, mě naštěstí zachránila
Granny, duch prabáby místních dračích ochránců. Alespoň tak se představila a já nemám nejmenší
důvod jí nevěřit, protože o dracích věděla první poslední a ukázala mi mnohem víc, než jen jak
zachránit svěřené vejce. Pokud jde o palčivé otázky, které mě trápily, pak ne, dračímu vajíčku oheň
neublíží, skořápka svůj obsah účinně chrání před jakoukoli tepelnou úpravou, na jakou si
vzpomenete, a ano, vajíčko by se v ohni skutečně mělo otáčet. Pro přežití dráčete to sice není
zásadní, ale výrazně to napomáhá jeho zdravému vývoji, prospívá to jeho duševní vyrovnanosti
a usnadní mu to proces líhnutí.
Ani ona hrozivá rýha naštěstí dráčkovi uvnitř nijak neublížila – Granny dokázala nahlédnout pod
skořápku, respektive přimět ji, aby tak nějak zprůhlednila a odhalila cenný poklad, který chrání.
Stačilo, aby k vejci přiložila svůj kostnatý prst, přestože skutečně dotknout se ho jako duch
nemohla, zamumlala několik slov, jejichž význam i podoba mi unikly, a místo hnědozlaté skořápky
i mé oči uviděly spící dráče stočené do klubíčka. Zvířátko svou barvou připomínalo uvařeného raka,
ovšem Granny mě uklidnila vysvětlením, že červená nijak nesouvisí s jeho kůží, ale ukazuje jeho
vitalitu. To modrá by naopak znamenala ledový chlad, který svírá ohnivé mláděcí srdce a tlumí jeho
tlukot postupně až k smrti.

Granny také zamítla můj nápad s vyhlazením oné rýhy, i když znala lektvar, který by skořápku
zcelil v mžiku oka a který bych pod jejím vedením dokázala namíchat i já. Důvod byl jednoduchý:
dráčkovi scházelo do vylíhnutí už jen pár dní a ona mu nechtěla proces ztěžovat tím, že by skořápku
takto na poslední chvíli výrazně posílila – do původního stavu, ke své přirozené tvrdosti, by se
nemusela dostat včas.
Místo toho mi Granny ukázala, co dalšího mohu pro vajíčko udělat krom péče o to, aby oheň vyhasl
a vajíčko se nenahřívalo pouze jednou stranou. Jistě vás nepřekvapí, že vejce lze bezpečně otáčet i
pomocí kouzla, takže hůlka s plameny vůbec nepřijde do styku. Kouzelník nemusí nevylíhnutému
dráčeti nahrazovat pouze horoucí mateřský dech, ale také její hlas, či spíše konejšivé mručení. Klan
McFustyů si k tomu účelu upravil irskou lyru, takže nyní zněla jako hluboké dunění. Netrvalo
dlouho a péče o vejce mi vneslo do života vcelku příjemnou rutinu sestávající se z udržování ohně,
otáčení vejce, drnkání na dračí lyru a vyprávění pohádek o hodných dracích, což Granny pokaždé
pobavilo. Samozřejmě mi řekla, že dráče mým slovům nerozumí, ba co víc, vůbec je nevnímá, ale
jinak mě v této kratochvíli nijak nebrzdila a myslím, že příběh o Dračím srdci se jí skutečně zalíbil,
jakkoli si neodpustila poznámku o jeho naprosté nereálnosti. Zvlášť ji zaujala představa souhvězdí
Draka, z nějž na věky září duše ušlechtilých draků na cestu těm, kteří v tmách hledají naději.

Zbytek času se mi pak dělil mezi spánek (kratičký, zato však dvakrát denně), jídlo z vaku, které tu
zanechali McFustyovi, vycházek do blízkého okolí jeskyně pro vodu nebo chrastí na podpal (lesní
plody si dvanáct měsíčků asi ponechalo pro Marušku) a sem tam i příběhy o skutečných dracích,
které mi vyprávěla Granny.
Den D se zatím blížil mílovými kroky a dráček už se ve své skořápce začínal cítit značně stísněně a
sem tam se zavrtěl, až se otřáslo i vajíčko – už nešlo jen o to, aby se vajíčko pravidelně otáčelo, ale
aby ve svém ohništi také zůstalo a neskutálelo se stranou dřív, než skutečně nadejde jeho čas.
Granny se rozhodně postavila proti nápadu zahranit ohniště velkými kameny, které by neposedné,
byť stále ještě nevylíhnuté mládě zaručeně udrželo v plamenech, kam patřilo. Vysvětlila mi, že pro
dráče bude mnohem lepší, aby se ze skořápky dostávalo sice ve velkém teple, ale ne přímo v ohni.
Ona nezacelená rýha mi navíc vzala nejvýraznější znak započatého líhnutí – čekat na první
prasklinu bylo teď jaksi bezpředmětné, a tak se Granny stala ještě víc neocenitelnou, než už byla.
Nenechala mě zaspat žádný z předčasných dráčkových výletů a také mi zabránila jej vrátit zpět do
plamenů, když už to skutečně přišlo.
Neobjevila se přitom žádná nová trhlina, ani se ta stávající neprohloubila, alespoň pro můj
neškolený zrak. Granny si rozdílu nicméně všimla – pro mě se první známkou započatého líhnutí
stal až ocas, který si pomocí svého šípovitého bodce na konci prorazil rýhou cestu ven a čilým
mrskáním nejenže vzdálil vejce ještě o další kousek od plamenů, ale především vytrvale narušoval
soudržnost své skořápky, až ta skutečně pukla a dopřála dráčkovi, aby se konečně narovnal. Zprvu
vypadal tak trochu jako kalimero, nicméně zanedlouho se osvobodil i od zbytků skořápky a s
potěšením spořádal zvláštní kaši, která na něj díky prozíravosti McFustyů čekala ve vaku a díky
Grannyině pokynu pak včas i v misce... přiznávám, že mě – snad i zbaběle – nijak zvlášť
nezajímalo, co způsobilo to krvavé zabarvení. Dráčkovi směs chutnala a na ničem jiném mi nesešlo.

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:
Olaf – malé dráče

Znáš jen vřelá objetí,
bezstarostné hrátky,
čas, jenž záhy uletí,
už nevrátí se zpátky.
Zoubky jako jehličky
ve hře ceníš dravě.
Že jsi ještě maličký?
Na startu jsi právě!
Dnes je tvojí obětí,
co přinesla matka,
trháš, lovíš, vzápětí
zmizí chůze vratká.
Den ode dne výš a dál,
– přitom roztomile –
brzy budeš nebes král,
nadejde Tvá chvíle.
Zatím ovšem dál si hraj
pod ochranným křídlem,
bez jabloní máš svůj ráj,
učení je cílem.

Anna – dračice "v pubertě"

Svět čeká na Tebe,
klíčem je touha Tvá
vzlétnout až do nebe,
dětství už vale dát.

Volání dálavy
zní v srdci hlasitě,
co neklid napraví,
co v dálce čeká Tě?
Rodná sluj nemá už,
co by Ti dala víc,
sama své síly tuž.
Do krásy vyrostlas,
životu letíš vstříc,
Tvůj nyní přišel čas.

Sven – dospělý drak

Vzrostlý a krásný, drak plný sil,
uletět můžeš i stovky mil,
nad mořem kroužit, vyhlížet cíl.

Patří Ti nebe, patří Ti zem,
necouvneš nikdy, před žádným zlem,
soupeře neznáš v království svém.
Na hřbetních destičkách blyští se svit,
zpěv větru slýcháváš v svých křídlech znít.
Zuby i drápy máš ostré jak břit,
pohledem stejným se dívá Tvůj zrak,
podobný jantaru, živoucí však,
když pátrá krajinou s chtivostí strak:
zlata třpyt není, oč mohl by stát,
Ty hledáš poklad svůj uprostřed stád,
ovšem i v moři si zalovíš rád.
Zkrátka jsi krasavec, o jakém sní
– že jednou vyvede mláďata s ní –
dračice každičká v své jeskyni.
Elsa – postarší dračice

V krajinách, kde vládne mráz,
plameny Tvé zas a zas
hřejivou péči dávaly,
by dráčci brzy nemalí
jenom vzkvétali.
Divoká, však znáš i lásku,
stokrát dalas život v sázku
pro svá vejce, mláďata,
hleď – máš srdce ze zlata,
zlata ryzího.
Podzim máš v svém životě,
spánek snáz už zláká Tě,
a ač méně zbývá síly,
létáš s elegancí vílí,
oheň v žilách máš.
Nadšení sic patří k mládí,
s léty těžkou bitvu svádí,
získalas však zkušenosti,
vybrousilas svoje ctnosti,
pravý klenot jsi.

Kristoff – již zesnulý prarodič

Jen pohled tklivý a v srdci žal
míří, kde mouchy již krouží lehce.
Vpovzdálí draci jak ochranný val
brání, by mrchožrout nedotíral,
byť drahý druh se navrátit nechce,
vzpomínka bouří, s ní v srdci žal.
Postupně přec jen jde život dál,
i draci smrti ustoupit musí,
v temnotě zhasne žár, který plál.
Co zbývá, když plamen nezanechal
zde víc než tělo, neživé kusy?
Ach, pohled tklivý a v srdci žal.
Drak kde dřív, podoben noci, spal,
tam nyní pokladů hora roste:
magii v kůži, jíž svět se bál,
v krvi ni v srdci drak nepostrádal,
zůstane v játrech též – o svolení proste
ten pohled tklivý a v srdci žal.

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:
Emoce v ní přímo vřely, přesto však zůstala ještě nějakou chvíli na svém místě a bedlivě
naslouchala svému okolí, aby se ujistila, že navzdory rozházeným věcem se jejich majitelé
nenacházejí nikde nablízku. Musela si pospíšit, a možná i proto se příliš nezabývala otázkou, proč
dali pašeráci přednost spánku pod širákem před jeskyní, jejíž temné ústí se černalo za vzrostlými
keři. Její pozornost se upínala k několika vakům, zpola otevřeným, kolem vyhasínajícího ohniště –
po několika dnech úmorného pronásledování měla své vejce konečně na dosah. Rychle zavazadla
prohledala, zároveň ovšem dbala, aby vše zase položila na své místo: tentokrát nepřišla pašerákům
vysvětlovat zákony o ochraně magických tvorů, chtěla jen to vejce, a jakmile je přenese do bezpečí,
vrátí se sem s posilami. S trochou štěstí do té doby pytláci nezjistí, že z jejich krvavé kořisti zmizelo
to nejcennější. Když už však držela vejce v rukou, na místě ji přimrazil chladný hlas plný stěží
ovládané zuřivosti: „Ani sa nepohni.“
Uposlechnout autoritu, rezonující v tom příkazu, jí nedělalo nejmenší potíže a příští povel,
vybízející ji k pomalému odložení vejce tam, kde ho našla, téměř uvítala – dostala tak šanci uvolnit
si ruce a chopit se hůlky, ležící v záhybech pláště u její nohy. Pohybovala se velice zvolna, aby jí
pak rychlý, nečekaný výpad vynesl několik cenných vteřin navíc, a přitom horečně zvažovala
nejvhodnější taktiku. Trhalo jí srdce, když vejce opatrně pouštěla z rukou, zatímco zároveň
nepozorovaně sevřela v prstech svou hůlku, ale nemohla riskovat jeho zničení, zvlášť když dosud
netušila, kolika lidem vlastně v tuto chvíli čelí. S jedním by si poradila, ale starosti jí dělali jeho
mlčenliví kumpáni, tábořiště ukazovalo na skupinu nejméně o pěti lidech. V příštím okamžiku proto
místo bleskurychlého výpadu zvolila skok do kotoulu plavmo, který mezi ni a útočníky postavil
nejdřív pár kamení a hned poté i skalní výčnělek. Rudý paprsek kolem ní prosvištěl tak těsně, až
téměř cítila jeho žár, nicméně přeci jen minul, další se hned vzápětí se zlověstným zasyčením vryl
do stěny, za kterou právě zmizela. Zůstala přikrčená a napjatě čekala na další krok: budou ji
bezhlavě pronásledovat, najdou si vlastní krytá místa pro boj, nebo si ze všeho nejdřív zkontrolují
svůj lup? Nejraději by se přemístila a vpadla jim do zad, ale netušila, zda by se tím spíš neobjevila
přímo v jejich středu, teď byla řada na nich. Spokojeně jen konstatovala, že za ni už se přemístit
nemohou, pokud se nechtějí ocitnout na hraně příkrého srázu a skončit se zlámanými kostmi dole
v řece – zároveň ale ani ona už neměla kam ustoupit… dalo by se říct, že se ocitla v pasti. Pašeráci
si své tábořiště vybudovali na dobře chráněném místě, ale ona má v rukávu stále ještě pár triků.
A tak, když ji cizincův mrazivý hlas vyzval, aby nedělala hlouposti, vzdala se a vylezla, jen s
úsměvem mávla hůlkou a napodobila tichý zvuk přemisťování, načež bez hlesu, se zatajeným
dechem čekala, zda jí uvěří, že v bezvýchodné situaci vzala nohy na ramena, nebo zda jeden z nich
půjde sráz zkontrolovat. Potřebovala, aby se rozdělili, protože v boji jednoho proti jednomu mohla
její mrštnost porazit jeho sílu – alespoň na chvíli, aby se dostala k vejci a zmizela s ním do bezpečí.
Za okamžik zaslechla blížící se kroky... někdo nehodlal nechat nic náhodě a šel sám. Bez meškání
mu podrazila nohy, vymrštila hůlku z ruky a pak se skutečně přemístila k ohništi a tašce s vejcem
(doufala, že pozornost pytláků odpoutá osud jejich druha). Jenže svého protivníka podcenila,
nevyznačoval se jen svaly, jak předpokládala, ale i hbitostí, díky níž se situaci rychle přizpůsobil:
takřka jediným plynulým pohybem se dokázal dostat zpět na nohy, sebrat hůlku i znovu zaútočit –
pod jeho omračujícím kouzlem, byť nepřesným, zavrávorala, ale tentokrát už se vejce nehodlala
vzdát, přitiskla je k sobě a vyslala proti pašerákovi Petrificus totalus. Ovšem ani ona se úplně
netrefila, takže dosáhla jen určité ztuhlosti v jeho pohybech, jeho další výpad pak snadno odrazila,
avšak sama přidala jen další škrábnutí na stěnu za ním.

Těžko říct, kdo z nich by souboj vyhrál, kdyby je nepřerušil rozzuřený dračí řev někde z hlubin
jeskyně. Překvapeně se po něm ohlédla a v příštím okamžiku už ležela na zemi, odzbrojená a hned
nato i spoutaná. Než se zmohla na víc než rozlícený pohled, odvrátil se od ní a beze slova, jen
s nesrozumitelným zabručením, zamířil do jeskyně k drakovi. S vynaložením značného úsilí se
posadila, zatímco se smíšenými pocity obav a zloby odhadovala, co se asi právě děje v jeskyni.
Dokázal tam snad uvěznit draka, aby ho mohl snáz krutě dobít? Nebo ho snad hodlá pro nějakého
kupce surově zkrotit? Její úvahy přerušilo dračí zaúpění plné bolesti a za okamžik se ze vchodu
vypotácel ten lotr, uspokojivě ožehnutý a dýmající. Už už měla na jazyku štiplavou poznámku,
litující toho, že se karbonizace nezdařila docela, a přející mu mnoho úspěchů v načaté cestě
k užitečnosti, když vtom si všimla zakrvácené látky v jeho ruce.
„Vrahu, surovče! Jak ses jen mohl opovážit? To v sobě nemáš ani tu nejmenší jiskřičku úcty
k životu?!?“
Na chvíli se zarazil a nevěřícně se na ni podíval, pak si s úšklebkem odplivl: „Povedala zlodejka a
pytliačka.“
Nyní byla řada s ohromeným pohledem na ní: „Co prosím? Co si to… já přece ne… na rozdíl od…
ty také ne?“
Nějakou chvíli to trvalo, nakonec si však přeci jen vysvětlili, že k pašerácké bandě, která si tu
zřídila tábořiště, nepatří ani jeden z nich, ba co víc, oba svůj život spojili s ochranou draků, jen
každý na jiné straně Skandinávského pohoří. Zraněný drak uvnitř jeskyně také vysvětloval věci
pytláků spíš naházené než naskládané kolem venkovního ohniště, vnitřní prostory mu neuvolnili
právě dobrovolně – a také přestěhování věcí si nevzali na starost oni sami, ale Pär poté, co se tváří
tvář plamenům rozlíceného draka rozhodli zachránit si kůži útěkem. Ohořelý keř dole pod srázem
byl němou připomínkou toho, že při svém úprku nejdřív nepochopili, že řeka ještě náleží k
bezpytlácké zóně.
Chamtivá přirozenost pašeráků dávala tušit, že se časem otřepou, posbírají víc sil a pokusí se získat
svůj úkryt zpět a s ním navíc i draka, v čemž Tyra viděla ideální příležitost, jak na ně nalíčit past:
stačí jen varovat její kolegy a pak tu tiše čekat, než je v pravý čas zavolá. S Pärem se rozhodli starat
se o draka i vejce přímo na místě, aby transportem vzrostlého exempláře norského ostrohřbetého
neupozornili pytláky na odhalení jejich úkrytu a také aby zbytečně neoddalovali vylíhnutí mláděte,
na které chtěla Tyra osobně dohlížet.
Společné chvíle si krátili cvičnými souboji a povídáním, Tyra Pärovi vyprávěla o dračici, první, se
kterou se po nástupu do rezervace setkala a kterou pašeráci zabili, aby se dostali k jejímu vejci, na
oplátku se dozvěděla o nepovedeném útoku norských pytláků, kteří nakonec dokázali draka pouze
rozzuřit, když mu jejich smrtelný úder vedený na hlavu bolestivě poranil zadní tlapu. Drak je pak
pronásledoval i přes ochranná hraniční kouzla a Pär se zase vydal za ním.
„Počkej, počkej, mířili na hlavu a trefili zadní tlapu? Co to máte v Norsku za ostrostřelce?“ vyprskla
Tyra smíchy.

„Lebo oni si mysleli, že sa otočí po ľavej strane, ale on v polovičke otočky zmenil smer. Tak sa
kliatba zviezla po jeho boku a zasiahla mu pravú nohu.“ Pak se šibalským mrknutím pohladil stěnu
poškrábanou kouzly z jejich seznámení: „No bolo by zaujímavé zistiť, čo by si bola trafila ty.“
„Hej, moje muška je naprosto v pořádku! To jen terč měl víc štěstí než rozumu, když ho každý
závan větříčku odfoukl stranou.“
Bok po boku se tedy starali o drakovu pravou tlapu a on jim dal oplátkou dostatek ohně pro vejce.
Společně přihlíželi zázraku zrození, když se malá švédská krátkonosá holčička vylíhla a napila se
výživné směsi, kterou pro ni Tyra připravila.
Než však stihli poklidit kusy skořápky, které dráče s vervou rozmetalo po celém okolí, pytláci se
vrátili. Jako první je zahlédla Tyra: mrštila vakem se svou dračí směsí k protější stěně tak prudce, až
se po ní rozlila rudá skvrna, která odlákala dráče od vchodu hlouběji do jeskyně a tím i do bezpečí.
Poté vyčarovala patrona a vyslala po něm znamení svým kolegům. Spolu s Pärem se pak připravili
k boji, jak si to v předchozích dnech pečlivě naplánovali. Merlinužel nevzali v potaz zvídavost
mláděte – zachránilo je jen to, že se Tyra postavila do cesty kouzlu vyslanému na něj. Zásah ji však
odmrštil přes sráz, kde našla svou smrt, v říčních vlnách jen kousek od keře ožehnutého na výstrahu
pašerákům.
--Když bylo po všem, odvedli strážci pytláky před soud a dračí holčičku k jiným právě vylíhnutým
mláďatům, aby v bezpečí rostla a sílila – až jednou dospěje, sama se sem vrátí jako do svého
domova. Pär v jeskyni ještě nějakou dobu zůstal, navršil Tyře mohylu a zabodl do ní kříž, který
vlastnoručně vyřezal z dřeva keře u řeky, pak do něj vyryl podobiznu havrana, jejž poznal v Tyřinu
stříbřitém patronovi, a k němu jediné slůvko: nevermore. Nevěřil, že by ještě někdy mohl zažít a
pocítit to, co za těch pár krátkých dní s Tyrou.
Když se pak zranění na dračí tlapě zhojilo, s pomocí švédských strážců jej bezpečně transportoval
zpět do Norska, kam patřil, a jeskyně zůstala opuštěná, než se tam, na místo svého vylíhnutí,
skutečně vrátila Tyřina dračice.

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:
Plakát
Celkový pohled:

detail – otevřená okýnka:

detail "brány" se zvýrazněním prostorových prvků:

detail origami:

detail plamen:

Text plakátu
DRAK
Ukrajinský železnobřichý
Ukrainian Ironbelly Dragon
Draco Ucrainicus ferriventris
/levá strana/
Vzhled:
kovově šedé, drsné šupiny
ohromné rozpětí křídel
pomalý let
zavalitý
tmavě červené oči
dlouhé ostré drápy
Chůze po dvou – bipedální

vajíčko napodobuje vzhled šupin
(pravá strana/
Největší z dračích plemen:
Délka dospělého jedince (prům): 60 stop = 18,29 m
Váha: až 60 tun
Plameny: 3560 °F = 1960 °C
Budovy se pod jeho vahou bortí
/spodní okraj, otevírací okénka/
1998:
R. 1998 unikl poloslepý drak z krutého zajetí u Gringottů, kde byl přikován ke skále a naučen bát se
zvuku kováříčků.
1779:
Ukrajinští draci jsou pod dohledem místních kouzelnických úřadů od r. 1799 – od únosu plachetnice
(bez lidí) z Černého moře.

Výroba – nepapírové části:
oko: dřevěný korálek (pomalovaný)
plamen/oheň: pet lahev
... "kouzelnický" a "ne pro mudly" spole s "něco krom papíru" pochopeno jako "může být i výrazně
3D"
... při výrobě použita ozdobná lepicí páska (modrá s motivem růžiček)
Použitá předloha:
origami: https://www.youtube.com/watch?v=kUsxMXwCW8A
oheň: http://www.fler.cz/zbozi/prani-posezeni-u-ohne-5280293
oko: seminář Kedin Kedinář – 3. vánoční hvězdy (výklad už k dispozici nemám, ale zde
nepodepsaný úkol: http://www.hogwarts.cz/gallery/13096-20160424110743.jpg)
okýnka: http://navody.hurapapir.cz/?p=4115
kresba draka a spáru: http://www.dinopedie.wbs.cz/Carnosauria.html (kombinace několika obrázků:
dráp - baryonyx, drak na střeše - eustreptospondylus a gorgosaurus )
kováříčci (clankers):
http://vignette4.wikia.nocookie.net/harrypotter/images/9/99/Clanker.jpg/revision/latest?
cb=20110725200304
ukrajinské státní symboly (vlajka, znak): https://cs.wikipedia.org/wiki/Ukrajina

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:
Kterak na draka lítého vyzráti
Rezervace, jež dnes poskytují domov naprosté většině těch nejnebezpečnějších tvorů, se všemožně
snaží zajistit vše potřebné pro spokojený život svých chráněnců, prostor i potravu, aby se nemuseli
vydávat za hranice vymezeného území. Samotná podstata draků, jejich svobodný a divoký duch, je
však přesto žene výš a dál – a disponují dostatkem vlastností, ohromnou fyzickou silou, odolnou
kůží, plameny a křídly, aby svého cíle dosáhli.
Ovšem to, co draky tvoří majestátními, takřka nepřemožitelnými tvory, by také mohlo snadno
přivodit zkázu nejen jejich, ale i celého našeho světa, skrývaného před zraky mudlů. Nelze proto
nechat draky zcela po jejich vůli létat a lovit, ale naopak musí být, pro svou i naši bezpečnost,
drženi za hranicemi rezervace. Taktéž je třeba – čas od času – zkrotit dračí zuřivost vyvolanou
bolestí ze zranění, nemoci nebo ztráty vejce či mláděte, zvlášť přičinil-li se o to nějaký pytlák.
Jak tedy na to?
*
1. Ohněchladicí a hasicí kouzla
Chrlení ohně k drakům patří zcela neodmyslitelně, plameny jim slouží k boji, k obraně, při lovu i
při péči o vejce. Bez ohledu na barvu, dosah i teplotu, které se u jednotlivých druhů liší, představují
ohnivé jazyky vždy významnou překážku při kontaktu s drakem: brání kouzelníkovi, aby se přiblížil
na dosah kouzel své vlastní hůlky.

Než tedy kouzelník podnikne jakékoli kroky, měl by sám na sebe – po vzoru Vendelíny Výstřednice
– aplikovat ohněchladící kouzla, aby se v příštím okamžiku nezměnil v pochodeň či chutnou
pečínku.
Hasicí kouzla poté hojně přijdou k užitku při nápravě škod, aby se z širokého okolí nestalo jedno
velké spáleniště. Také popáleninové masti by měly tvořit nedílnou část výbavy každého, kdo má co
do činění s draky.
2. Kouzla k odlákání pozornosti
Přestože ohněchladící kouzlo zabrání zpopelnění, plameny namířené přímo do tváře společně s
drápy, rohy a ostny stále drakovi zajišťují poměrně široký kruh, do nějž není radno vstupovat. Víc
než ochranné pomůcky zde zmohou kouzla, jež odvedou drakovu pozornost jiným, nejlépe
opačným směrem.
V případě nouze pomohou i jednoduchá kouzla Avis nebo Vyvolání netopýrů (zpravidla dobře
procvičené ze soubojového klubu), která přimějí draka alespoň na krátký okamžik odvrátit hlavu,
větší prospěch však přinese vyčarování zvířete, které bude drak považovat za vážnější hrozbu
(jakoukoli větší šelmu) či za chutnější sousto (tučnou kozu, ovci či krávu) než kouzelníka.
Hraničáři z dračích rezervací již několikrát slavili úspěch, když přiměli uprchlého draka k návratu
tím, že mu prakticky před nos vyčarovali z balvanů vhodnou kořist, prchající směrem k otvoru v
ochranné bariéře.
3. Oslepující kouzlo (Konjunktivitus/Conjunctivitis)
Pokud se drak odmítá nechat rozptýlit, lze využít jeho nejzranitelnějšího místa – jediného na celém
těle, jež nechrání silná kůže, odolná proti ránám i magii – a oslepit jej.
Riskantnost takového počinu ovšem spočívá v tom, že ztráta zraku draka zpravidla ještě víc rozzuří,
což mívá často děsivé následky: drak bez rozmyslu a možnosti zamířit plive oheň všude kolem sebe
a ohání se drápy i ocasem s takovou vehemencí, že uniknout ošklivým zraněním lze jen s velkou
dávkou obratnosti a štěstí. Šance dostat se k drakovi blíž a spoutat jej tu už ovšem je, stejně jako v
předchozím případě, kdy se díval jinam.
Po oslepujícím kouzlu musí vždy přijít na řadu nějaká forma zklidnění, ať už přivede draka do
bezvědomí, nebo hlubokého spánku, protože s běsnícím, byť spoutaným drakem se toho mnoho
udělat nedá.
4. Omračující kouzlo (Mdloby na tebe)

Dračí kůže poskytuje svému majiteli vynikající ochranu před zbraněmi i magií, nicméně
několikanásobný zásah dokáže překonat i odolnost šupin. Naději na úspěch ovšem poskytuje jen
velice dobrá souhra celého týmu kouzelníků: Mdloby musí na draka vyslat současně a mířit na
jedno (či několik, je-li skupina větší) předem dohodnuté místo.
5. Uspávací kouzla (lektvar, hudba)
Hluboký spánek představuje pravděpodobně nejhumánnější způsob, jak se vypořádat s drakem,
který se vymkl kontrole, naneštěstí ovšem vyžaduje ze všech jmenovaných možností tu časově
nejnáročnější, ať už zvolíme omamný lektvar či pokojnou melodii.
Lektvar, jenž čerpá svou moc z draka, mantichory, chiméry, gryfa i mandragory, nejčarovnější z
kouzelných bylin, lze drakovi vpravit v jídle (mnohem příhodnější než naplnit maketu krávy
nehašeným vápnem) či střele (kdepak kolovrátek), v obou případech však trvá dobrou půlhodinu,
než zabere.
Účinnost hudby závisí na použitém nástroji (raději hluboké, takřka dunivé tóny mlžných rohů než
jásavá fistule flétny) a zručnosti hudebníka, zvlášť pokud hodlá hru na dračí lyru doprovodit
vlastním zpěvem.
Výhoda uspávací metody tkví především v možnosti působit na draka i mimo dosah jeho plamenů,
drápů a ostnů, proto ji často používají ošetřovatelé z rezervací.
*
Bez ohledu na použitý postup však první a nepřekročitelný zákon dračích strážců zní: NIKDY
SÁM!
"Dračí jednotka" by vždy měla čítat alespoň šest či sedm kouzelníků, zdatných fyzicky, v létání i v
užívání hůlky.
***
Dračí ukolébavka
Slyš, jak má píseň vábně zní,
sirény k spánku zvou Tě v ní.
Do říše hojné kořisti,
jež lovce nikdy nezjistí
dřív, než ji v spárech má.

Do říše dračí svobody,
kde člověk je pan Nobody,
má píseň zve tě, vábí dál,
do říše, v které budeš král,
král, jenž co chce, to má.
Do říše světla, plamene,
kde snadno drak zapomene
na všechno malé, tísnivé.
Leť tam, kam touží srdce tvé,
kam láká píseň má.

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:
1) Uvnitř dračí kolonie (hororové)
Nevěřícně zírala na spoušť kolem sebe. Odevšad na ni němě křičely známky apokalyptické zkázy:
krev, spáleniště, krev, úlomek rohu, krev … Zoufale se vyhýbala pohledu na nehybné tělo, jako by
tím snad jeho smrt mohla popřít. Když však chtěla dát průchod vřícím emocím, řev jí zamrzl
v hrdle: temnotou jeskyně se rozlehl zvuk skořápky drcené čísi vahou. Celá ztuhla, děsivě si
uvědomovala, že je jen mládě na své první procházce dračí kolonií, nesrovnatelně slabší než mrtvý
drak před ní. Přikrčila se a zrakem pátrala po vetřelci, když tu jí na hřbet dopadla těžká tlapa a
přitiskla ji k zemi úplně.

2) Souboj o dračí vejce (dramatické)
Přikrčila se a temně zavrčela. Kdepak, tohle je její vejce, rozhodně ho tomu zloději nenechá. Šlo
přece o její mláďata! Se zuřivým výkřikem skočila po tom prašivém nenechavci a povalila ho. Než
však její ostré zuby pronikly jeho kůží, přetočil se a ohnal se po ní. Zuřivě potlačila bolest, která jí
projela tlapkou. Vzpomínka na tři věčně hladové čumáčky, jejichž život závisel jen a jen na ní, jí
dala sílu k dalšímu útoku. Vzduchem létaly chlupy i nadávky. Kousala, drápala a na vlastní šrámy
se neohlížela. Za žádnou cenu mu nedovolí, aby její děti připravil o takto výživnou večeři. Nesmí.

Použitá předloha:
http://forum.fretka.cz/file.php?1,file=5275
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT9QqZiCWaMqH2ZnFRJWo9msr2EB6P5MMR2kiM7KMRj5cniPxrNw

3) Drak lovící lidi (komické)
Spokojeně se ušklíbl, když zahlédl svou kořist. Člověk, žádné pořádné zuby ani drápy, ale umí
překvapit. Rozhodl se neriskovat a zaútočit ze zálohy, překvapivě jako blesk z čistého nebe. Přikrčil
se v podrostu, takže mu koukal jen hřbet… jen další zelená hora. Plížil se velice tiše, dunivé otřesy
shodily z větví pouze pár šišek a veverku. Vzrušeně mrsknul ocasem a skácený strom na něj dopadl
jako maskování. Přesto si však oběť musela něčeho všimnout, protože začala utíkat. Vystartoval za
ní. Jednou, dvakrát mávnul křídly, přesně zaměřil cíl – a vrazil hlavou přímo do skály, nenápadně se
tu tyčící až k nebi.

Použitá předloha
http://g.denik.cz/45/24/ligreta_120_velka_pardubicka_lucie_baluchova_pad_denik-600.jpg
http://image.shutterstock.com/display_pic_with_logo/1435/1435,1108758887,2/stock-photo-lightcoloured-male-domestic-ferret-jumping-160508.jpg

Poznámka
Sedmibojař nedodržel zadání úkolu a to konkrétně tím, že v prvním drabble má pouhých 99 slov. Z
tohoto důvodu mu je odečtena polovina hvězdiček.

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:
Ochranářská kouzla
(formuli třeba číst od barevného předělu, psána v kruhu, aby zamezila úniku)
Uvnitř kroužků/heptagramů místo přímého vyobrazení scenérie dané rezervace letmá vzpomínka na
úkoly tam plněné.
I. Hebridský černý
Zpěv sirény láká blíž,
zde však opak pravý slyš.
Klan McFustyových využil své ostrovní polohy a pomocí kouzel stvořil jakousi Antisirénu: její
zpěv vnímá lidské (a pravděpodobně i dračí) ucho pouze podprahově: zpočátku vyvolává touhu se
danému místu prostě obloukem vyhnout, pokud daný jedinec neuposlechne, vyvolává zpěv
nepříjemný neklid, který brání člověku se plně soustředit, z blízkosti několika desítek metrů pak
způsobuje bolest hlavy a slabší jedinci mohou upadnout i do mdlob, z nichž se proberou, až když je
McFustyovi (nebo někdo jiný) odveze do bezpečné vzdálenosti od břehu / od plotu.
II. Norský ostrohřbetý
Nic nevidíš, však si piš,
neproklouzne ani myš.
Norské ochranné kouzlo mutí kolemjdoucí, aby prázdný palouček, který je jim předváděn, bez
nejmenší špetičky zájmu přehlédli jak výkladní skříň, a to i v případě, že by hledali místo pro

rozbití stanu nebo kratičký odpočinek. Mozek chápe vjem jako naprosto podružný, který nestojí ani
za uvědomění či "zápis" do krátkodobé paměti (o té dlouhodové ani nemluvě).
III. Švédský krátkonosvý
Za hranicí touto – věz –
není nic, tam chcípl pes.
Švédské kouzlo pracuje v zásadě na stejném principu jako to norské, jen přidává pocit neskutečné,
ubíjející nudy pokaždé, kdy se oči jen pokusí stočit se směrem k rezervaci. Zároveň je do mozku
vyslána informace, že někde jinde by se právě teď určitě skvěle bavil. Tato zpráva není nijak
konkrétní, upřesňuje se až podle preferencí dané osoby: ta zničehonic pocítí nutkavou touhu vrátit
se domů k oblíbenému filmu, sportovnímu přenosu nebo knize, vyrazit s přáteli ven (kamkoli, ale
jinam). Kouzlo tak nezvaným kolemjdoucím pomáhá ke kvaliteně strávenému volnému času, který
si skutečně užijí.
IV. Ukrajinský železnobřichý
Strachy se až ježí vlas,
odkud přišels, tam jdi zas.
Ukrajinské kouzlo v sobě záludně spojuje pocit nedefinovatelného strachu se studem – člověk se
stydí dokonce i sám sobě přiznat, že se zde bojí (od mírné nervozity až ke stavu, kdy vyděšeně
vyskočí při každém, i sebemenším zvuku, záleží na vzdálenosti do plotu: čím dojde člověk blíž, tím
víc mu "cosi" nahání strach, aniž by přitom byl s to ono "cosi" identifikovat). Stud funguje jako
jakási pojistka proti milovníkům hororů, strašidelných pouťových atrakcí a záhadologům – mozek
se snaží co nejdřív vytěsnit, že se v blízkosti onoho místa vůbec pohyboval, popř. přichází s mnoha
logickými, zcela přirozeně a uvěřitelně znějícími důvody, proč odtud odešel a o návrat nestojí ani v
nejmenším.
V. Maďarský trnoocasý
Mandragora, blín, vratič,
vrátit chceš se, už být pryč.
Maďarští strážci rezervace vsadili na mocné bylinky, které vysázeli kolem plotu a pro jistotu je ještě
nabízejí v podobě drinku – místní speciality, skoro zadarmo – ve stánku před zneviditelněnou
odbočkou k drakům. Podle nepodložených zpráv navíc výtažek z daných tří bylin "pašují" po
kapkách i do všech ostatních nápojů prodávaných ve vzdálenosti dvou set kilometrů od plotu.
Mandragora v blízkosti draků aktivuje blín, který vyvolá náhlou nevolnost (skutečné zvracení opět
až v blízkosti plotu), a vratič, který okamžitě nabídne řešení v podobě návratu domů nebo dokonce
vyhledání lékaře (závisí na míře hypochondrie daného jedince). V dostatečné vzdálenosti nevolnost
postupně odeznívá, přičemž díky kouzelné moci mandragory si mozek není s to uvědomit spojitost,

ani ho nenapadne pátrat po tom, proč se tělu udělalo zle.
VI. Rumunský dlouhorohý
Mene tekel, apage,
vari, abi et age!
Rumunští ochránci vsadili "jednoduše" na přímý, byť podprahově předávaný, pokyn k okamžitému
odchodu. Změť jazyků (bible, latina, lidové varování, dnes známé např. z Erbena "Vari pryč, ty lítý
vrahu, vari od našeho prahu") zajišťuje, aby byl povel předlumečen do každé řeči, které nezvaný
návštěvník rozumí.
VII. Obyčejný velšský zelený
Bludný kořen vždy a hned
stočí kroky zase zpět.
Wales vsadil na tradici a v okolí rezervace vysázel modifikované bludné kořeny, které každého
poutníka, aniž by si to uvědomil, obloukem vrátí na místo, odkud do jejich teritora vstoupil a jemně
ho pobídnou k další cestě bez jediného ohlédnutí. Člověk prostě jde, jde a jde... a najednou kouká,
že je doma.
Mapa
celkový pohled svrchu

celkový pohled zepředu

celkový pohled zezadu

Detaily jednotlivých dráčků:
Norský ostrohřbetý

Švédský krátkonosý

Maďarský trnoocasý

Použitá předloha:
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Informace k použitým obrázkům:
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(Mapka odbarvena a poté použita jako omalovánky)

