
 

 
 

 

 

 

 

Kapitola 1. – Příjezd. Na pátečním příjezdu není 

co popisovat, prostě klasika. Jsme na místě, vybalit, 

ubytovat se a na večeři. Aţ potom to začíná. 

Vyzkoušíme si svoje ručičky a pouštíme se do 

zpracovávání buď těsta na perníčky, které si pak 

nazdobíme anebo keramiky, ze které vytváříme 

někdy prapodivná (nejde pojmenovat co to je) a 

někdy zcela jasná – popelník (viď Áďo). Večer 

pokračuje, hrajeme hry a odměnou jsou pro nás 

drobné výhry, které si postupně vybíráme pod 

vánočním stromečkem. Aţ do doby, neţ nám vypnou 

proud, a ne na krátko – nesvítíme skoro čtyři 

hodiny. Kapitola 2. - Harry Potter aneb 

školy čar a kouzel. objevení Bradavické 
Sobotní sychravé dopoledne (letos úplně bez sněhu) 

se začaly dít podivné věci. Do označených 

poštovních schránek byly doručovány dopisy pro 

Harryho Pottera, z nichţ vyplynulo, ţe máme být 

připraveni přesně ve 14.00 hodin místního času. A 

pak se objevil on, veliký obrovitánský chlap, který se nám představil jako Hagrid a odvedl nám Příčnou ulicí do hospody U tří košťat. 

Hospoda, taková ve které se zastavil čas, ze dveří se valil kouř jako z opiového doupěte. Báli jsme se, ale následovali jsme Hagrida 

dovnitř. Všude pološero, zapálené svíce a povinnosti pro nás, získat kouzelnickou hůlku za peníze, které získáme částečně výběrem z 

banky a zbytek si musíme vydělat hazardem. Všichni postupně kupujeme kouzelnické hůlky, ještě nám zbylo i na netradiční 

občerstvení – podivný chlebíček a bradavický teplý sváteční leţák. V podvečer vyráţíme hledat londýnské nádraţí King´s Cross a 

nástupiště 9 ¾ . Bradavický express vyráţí přesně a postupně se přemisťujeme noční krajinou, ve které svítí jenom lampy kolem 

kolejí do cílové stanice, do Prasinek, kde nás očekává sám Albus Brumbál – ředitel Bradavické školy čar a 

kouzel. Stáváme se studenty školy a získáváme Ţákovskou kníţku se svojí fotografií. Jsme ve velkém sále 

bradavické školy. Na přivítanou je pořádaná slavnostní večeře, která pokračuje zábavným videostopem, při 

kterém máme předvést své filmové znalosti. Nejdříve musíme uhádnout film, a pak následuje doplňující 

otázka, se kterou nám pomáhala nápověda – Jirka –Vondras – Píno. Filmový večer 

pokračuje. Premiéra filmu Tábor Malotice 2011. Všichni se uvelebujeme na ţidličkách, 

v rukách popcorn a colu (jsme přeci v kině) a připomínáme si to, co jsme v létě 

v Maloticích zaţili a zjišťujeme co nám všechno uniklo, nebo co si nepamatujeme. To 

byla sranda. Filmový večer pokračuje, a na plátně se objevuje 3.díl Harryho Pottera – 

Vězeň z Azkabanu. Ale to uţ v kině zůstává jenom Jirka a Pepíno, a po půlhodině uţ 

jenom Pepíno …. Jirka uţ spí a díl bude muset dokoukat jindy. Kapitola 3. 

Bradavická škola a profesoři. Nedělní dopoledne se seznamujeme 

s profesorským sborem bradavické školy. Albus BRUMBÁL – ředitel (Jirka), Hagrid 

(Méďa), Duch Binns – Dějiny čar a kouzel  (Šulan), profesorka Sinistrová – 

Astronomie (Léňa), profesorka Sibylla  Trelawneyová – Jasnovidectví (Fofinka), profesorka Septima 

Vectorová - Věštění z čísel (Kóča), Argus Filch – bradavický školník (Vondras), ředitelka ošetřovny -  Poppy 

Pomfreyová  (Verča M.), profesorka Madam Hoochová – létání na koštěti (Verča), profesor Zlatohlav 

Lockhart – Obrana proti černé magii (Píno), a ředitelé kolejí  Nebelvír - Minerva McGonagallová - profesorka 

Přeměňování (Péťa ), Mrzimor - Pomona Prýtová - profesorka Bylinkářství (Kajda), Havraspár – Filius 

Kratiknot - profesor Kouzelných formulí (Jaruška), Zmijozel - Severus Snape  - profesor  Výroby Lektvarů 

(Iva). Zároveň dostáváme první potvrzení do Ţákovské kníţky, označení účasti na první harryovské výpravě.  
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