KOCOURKÁČ 2003
2. běh (30. 7. – 9. 8.)

HARRY POTTER

V hlubokém údolí stojí tábor náš…

Vítejte v Bradavicích !
Účastníci letošního letního sportovního tábora se proměnili v žáky prvního ročníku
bradavické školy čar a kouzel, ve které studoval také slavný Harry Potter. Odjezd byl
z nástupiště 9 a ¾, odkud je bradavický expres dopravil do Bradavic. U expresu si žáky
vyzvedl Hagrid, hajný a také profesor, který vyučuje péči o kouzelné tvory. Pomohl novým
žákům najít přístupovou cestu. V Bradavicích čekali na žáky ostatní profesoři a samozřejmě
i ředitel školy Albus Brumbál, nositel Merlinova řádu 1. třídy, velký čaroděj, nejvyšší
divotvorce a člen mezinárodního sdružení kouzelníků. Nejprve nové žáky čekalo rozdělení
do bradavičkách kolejí - Nebelvíru, Mrzimoru, Zmijozelu a Havraspáru. Rozdělení bylo
uskutečněno díky moudrému klobouku. Ten si každý žák nasadil nejprve na hlavu a klobouk
rozhodl, ve které koleji se bude žák nejvíce vyjímat, která pro něj bude ta nejvhodnější.

Píseň starého klobouku
Zdá se vám, že jsem ošklivý – myslete si, co chcete,
chytřejší klobouk než jsem já na světě nenajdete.
Nechte si svoje buřinky i své klobouky z plsti –
jsem moudrý klobouk z Bradavic, jenž vám nic neodpustí.
Každému vidím do duše, vím, z jakého je těsta –
nasaď si mě a řeknu ti, kam povede tvá cesta.
Možná tě čeká Nebelvír, kde mají chrabré srdce;
odvaha , klid a rytířskost jdou u nich ruku v ruce.
Nebo tě čeká Mrzimor: máš jejich mravní sílu,
jsou čestní a vždy ochotní přiložit ruku k dílu.
Či moudrý starý Havraspár, pokud máš bystrou hlavu,
tam důvtipní a chápaví vždy najdou čest a slávu.
Nebo to bude Zmijozel, kde nastane tvá chvíle –
ti ničeho se neštítí, by svého došli cíle.
Nasaď si mě a neboj se, jen vlastní strach tě leká!
Já moudrý klobouk z Bradavic, ti řeknu, co tě čeká!
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Rozdělování do kolejí

Jeden z budoucích
bradavických žáků
s moudrým kloboukem
na hlavě. Klobouk se
právě rozhoduje, do
které koleje ho zařadí.

Moudrý klobouk nebyl letos ve své kůži, tedy spíše plsti, moc toho nenamluvil a neustále si
pletl název jedné bradavické koleje. „Havranspár“, ozvalo se, když se rozhodl, že žák mající
ho na hlavě bude vhodný pro tuto kolej. Nakonec musel klobouku sdělit až samotný
Brumbál, že kolej se nejmenuje Havranspár, ale Havraspár.

Moudrý klobouku, nemáš náhodou díry v plsti?!

Někteří žáci byli skoro menší než samotný
moudrý klobouk. Žákům klobouk nasazoval
profesor Kratiknot (na obou snímcích).
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Výsledky rozdělování
Nebelvír

Zmijozel

Ředitelka koleje: prof. Prýtová (Petra) Ředitel koleje: prof. Snape (Vlasta)
Prefekt : Marek Zdeněk
Žáci: Botorek Michal
Chytráček Jonáš
Pivcová Petra
Průchová Veronika
Kašíková Petra
Slunečková Eliška
Marek Tomáš
Novák Tomáš
Skalický Filip

Prefekt : Smrž Jakub
Žáci: Černý Pavel
Ježek Martin
Koubík Marek
Suchánek Jan
Smržová Kateřina
Šedivý Jan
Tůma Petr
Juráčková Petra
Linková Barbora

Havraspár

Mrzimor

Ředitel koleje: prof. Kratiknot (Péťa) Ředitelka koleje: prof. Hoochová (Kamča)
Prefekt : Roman Gruncl
Žáci: Bartoňová Zuzana
Podlahová Tereza
Mařík Ondřej
Kinc Lukáš
Petřík Fabián
Tošenovská Kateřina
Trostová Markéta
Lachman Jiří
Suchánek Martin

Prefekt: Zdeněk Ziegler
Žáci: Adamec Lukáš
Pospíšil Matěj
Jandáčková Kateřina
Novotná Tereza
Čermáková Eva
Nováková Veronika
Ziegler Martin
Kubíček Tomáš
Průcha Dominik
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Jak vypadal profesorský sbor a ostatní personál
bradavické školy?
Ředitel školy, nositel
Merlinova řádu 1. třídy,
velký čaroděj, nejvyšší
divotvorce, člen
mezinárodního sdružení
kouzelníků:

Albus Brumbál (Milan ),
na fotografii s rodinou

Zástupkyně ředitele a profesorka
zaříkadel a kouzelných formulí:

prof. Minerva McGonagallová
(Pavla ), fotograf ji zachytil při výuce

Osobní praktikantka a
holka pro všechno:
skřítek Dobby (Zuzka),
na fotografii měří čas při
jedné ze soutěží vodního
dne
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Profesor lektvarů:

prof. Severus Sanpe
(Vlasta ), při hodině za
svým profesorským
stolem

Profesorka létání na koštěti:
prof. Hoochová (Kamča),
při teoretické výuce, mluví o efektu
polštářového kouzla, které je důležité
pro pohodlnost koštěte

Profesorka
bylinkářství:

prof. Prýtová
(Petra),
zachycena je v
„civilu“,ale nevadí,o to
lépe si ji můžete
prohlédnout (Taky se
mi zdá, že se asi moc
ráda nefotí:-)
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Profesor kouzelnických dějin:
prof. Kratiknot (Péťa),
fotografovi se nepovedlo zachytit
profesorovu tvář v jeho hodině, ale ještě
budete mít příležitost vidět pana
profesora detailněji

Vedoucí ošetřovny:

madame Pomfreyová
(Jana), při hodině, kde se
žáci dověděli to
nejdůležitější ze
zdravovědy

Hajný a profesor péče
o kouzelné tvory:
Hagrid (Stoupa), právě
učí žáky, jak zacházet s
trolem
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Záhadná postava
bradavické školy a též
pomocník s kouzly
v kuchyni: prof. Quirell
(Eso), zachycen při
závěrečné hostině

Další pomocník při
kouzlech v kuchyni:

Přemek
na fotce se právě chystá
pověsit naše hrníčky na
hřebíky.

Pomocná kuchtička a
občas i holka pro všechno:

Radka (a taky
Gábinka:-),
pomáhá dětem při výrobě
sov
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A co se dělo po rozdělení do kolejí?
Po ubytování se konal první nástup a pak prof. Kratiknot s prof. Snapem
provedli žáky po bradavické škole, aby věděli, kam se mají chodit mýt, kde se
bude jíst a tak podobně. Poté si děti nechaly u svého ředitele koleje podepsat své
jídelní misky, jelikož nějaký zlý skřítek v naší jídelně jich několik každoročně
zašantročí. A po tom mohl přijít, jak se říká, zlatý hřeb večera a to byla:

Úvodní hostina
Pilo se, jedlo se a
samozřejmě se i povídalo a
seznamovalo….
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Menu bylo opravdu bohaté.
Celým táborem se linula
nádherná vůně. Jen se divím,
že nepřišli ti dva hladoví psi
z Dolní Světlé, co nás už byli
jednou navštívit.

Dalším bodem večerního programu byla:

Noční hra Pro kouzelné oko
A když se setmělo najednou byli všichni žáci slepí a ještě k tomu svázaní. Pouze
ten kdo šel první, toho zlé kouzlo nepostihlo a viděl. Před věčnou slepotou je
mohlo zachránit jen kouzelné oko, které měla každá kolej ukryté na jiném místě.
Úkol to nebyl jednoduchý, cesta po většinou vedla lesem a vyhnout se stromům,
když vidí pouze jeden, nebyla žádná maličkost. Na místě kde bylo oko ukryté ale
žáci začali opět vidět a svázání bylo také tentam. To aby kouzelné oko mohli
najít a dotknout se ho, aby se slepota a svázané ruce opět nevrátili. Navíc
dostali od profesorky McGonagallové úkol, vrátit se co nejpřesněji do jedné
hodiny. Ale zkuste to, když nikdo nemá hodinky. A jak to dopadlo?
1. Mrzimor
příchod 57:44
odchylka 2:16

2. Nebelvír
příchod 1:04:42
odchylka 4:42

3. Havraspár
příchod 54:26
odchylka 5:34

4. Zmijozel
příchod 1:06:28
odchylka 6:28

Bohužel i fotograf trpěl touto slepotou, takže z této hry nemáme žádné záběry!
A potom už bylo slyšet jen svištění zubních kartáčků, pak zipy spacáků a
nakonec spokojené oddechování. Říká se, že když někde spíte poprvé a něco se
vám zdá, tak se vám ten sen do roka vyplní. Tak doufám, že se vám zdály samé
hezké sny!
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31. 7. 2003 – den druhý
Každé dopoledne měli žáci vyučování.Předměty se přednášely v rozsahu dvou
hodin a to vždy v jiné dny. Tento den to byla hodina lektvarů s prof. Snapem a
hodina bylinkářství s prof. Prýtovou. Ze všech vyučovaných předmětů žáci
nakonec skládali NKÚ-náležitou kouzelnickou úroveň. A to nebylo vůbec
jednoduché.

Lektvary
Než si žáci mohli zkusit uvařit svůj první lektvar,museli se nejprve naučit teorii
tzn., naučit se z čeho se ten či onen lektvar skládá a jak se postupuje při jeho
výrobě.
Takže, žáci,do
lektvaru zvaného
Zmenšovací
Dryák se přidává
také scvrkloflík!

Tak takhle vypadala
naše učebna.Právě
probíhá hodina teorie
lektvarů. Musím
poznamenat, že panu
prof. Snapeovi dělá
problém scvrklofík,
tedy scvrkloflík, jak
říká pan profesor J.
No i mistr tesař se
někdy utne!

Jak je vidět, všichni si
pečlivě zapisovali
poznámky a někteří
možná i při hodině
snili, jaké to bude, až
budou stát u kotlíku.
( Evo, nad čímpak jsi to
hloubala doopravdy?:-))
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Test z lektvarů
1) Do lektvarů na léčení vředů patří:
a) drcené hadí zuby
b) kůra ze stromu ginko
c) Hagridův vous
2) K čemu slouží lektvar, který se Kostirost nazývá:
a) zpevňuje kostru člověčí i jinak dvorskou
b) nahrazuje chybějící kosti v lidském těle
c) nemá s lidskou kostrou nic společného
3) Do kterého lektvaru patří tyto přísady – sedmikrásové kořeny, svrklofík,
krysí slezina, housenky, šťáva z pijavic:
a) lektvar zpomalení
b) lektvar nadouvací
c) lektvar dryák
4) Jak se jmenuje lektvar, který způsobuje zvětšování předmětů až na
pětinásobek původní velikosti:
a) vlkodlačí
b) nadouvací
c) zrychlení
5) Do kterého lektvaru patří gepardí dráp:
a) do lektvaru zrychlení
b) do přeživšího lektvaru
c) do žádného
6) Vyjmenujte alespoň jednu přísadu do lektvaru, jež se vlkodlačí nazývá:
7) Vyjmenujte alespoň jeden lektvar patřící do skupiny tzv. pomocných nebo
také užitečných lektvarů
8) Co způsobuje lektvar, jež se Doušek živé smrti jmenuje:
a) okamžitou smrt
b) měsíc dlouhý hluboký spánek
c) takto se žádný lektvar nenazývá
9) Který lektvar se používá jako náplň do lamp:
a) sluneční
b) lamponáplňový
c) svítivkový
10) Scvrklofík je:
a) zvíře
b) rostlina liánovitého charakteru (používá se kořen)
c) neexistuje
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Bylinkářství
Bylinky - to je téma velmi obsáhlé a ač se to nezdá, také zajímavé. Vezměme si
např. mák. Taková obyčejná rostlinka a kolik má způsobů využití. Tak
například se z něj lisuje olej, jeho extrakty se používají do různých barev či
mýdla a ještě se z něj dají získat některé látky pro výrobu léků. Žáci se v těchto
hodinách naučili nejen užití máku. Seznámeni byli s mnoha jinými bylinkami a
také si zkusili sami jednu z nich pěstovat.

Učilo se, kde se
dalo. V jednu
z učeben se také
proměnila
jídelna. Myslím,
že prof. Prýtová
zrovna ukazuje
žákům obrázky
některých
bylinek.
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Samozřejmě, že žáci se jen neučili. Tohle dopoledne byl v plánu ještě jiný
program. Po vyučování se začalo vydělávat! No, ne že bychom měli pracovní
tábor, to ne.Peníze, teda galony a scvrčky se získávaly docela jiným způsobem.
Takže byste asi chtěli vědět jak , že? :-) No tak vám poskytnu takový stručný
postup, jak přijít k nějakému tomu malému jmění. Ale předem upozorňuju, doma
to nezkoušejte, jelikož tento způsob funguje pouze v Bradavicích! J

Získávání peněz
V lese nedaleko od Bradavické školy byly stromy, na které prof. Kratiknot
vyčaroval několikamístná čísla a v jednom případě dokonce i znaky. Čím bylo
číslo delší, tím se pak proměnilo ve více galonů. Nejvíce galonů se dalo získat za
ony znaky.Úkolem každé koleje bylo, získat co nejvíce peněz v daném časovém
limitě (bohužel si už nepamatuju, jak dlouho se mohlo“vydělávat“). Jenže to
nebylo tak jednoduché. Samozřejmě, že čísla se nesměla opisovat ani
fotografovat či něco podobného. Jediným možným přenosem těchto čísel bylo to,
že si je žáci museli zapamatovat. Pokud bylo číslo delší, mohli si ho žáci rozdělit
mezi sebe a každý si zapamatoval pouze část.A kam že se čísla nosila?K
vedoucím jednotlivých kolejí(každá kolej ke svému).Ti kontrolovali správnost
doneseného čísla. Konečný počet galonů dostala pak každá kolej ve vkladní
knížce a odpoledne se mohlo jít nakupovat!

Jo tady je šestka.
Máš to…?
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Ač to vypadá, že kluci loupou kůru ze
stromu, opravdu tomu tak není. Snaží
se uložit si do svých mysliven jedno
z delších čísel.

A v jídelně se čekalo a
kontrolovalo. Musím
ještě poznamenat, že
když zrovna nikdo nešel,
tak tam bylo takové
božské ticho!!
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Jak už to bývá, když máte peníze, máte je hned touhu za něco
utratit.Odpoledne měli všichni šanci.Z peněz, co družstva vydělala při
dopolední hře, si měla „nakoupit“ všechny potřebné věci do bradavické školy.
Seznam ale nedostala, naopak byl rozvěšený na stromech a děti si jej musely
zapamatovat a pak nakupovat. A kde že? No přeci v nám velmi dobře známé
Příčné ulici (Zadní Střítež) a také v Prasinkách (Pojbuky-zde samozřejmě
taky použily mudlovské peníze a vykoupily sladkosti v místní knajpě).
Myslím, že i po těchto velkých nákupech každému družstvu něco galonů ve
vkladních knížkách zbylo na horší časy.
Na večer nám skřítci přičarovali táborák,takže se hrálo a zpívalo, ale ještě den
nekončil, čekala nás totiž noční hra jménem Trol. Už z názvu je jasné, kdo v hře
účinkoval. Děti měly za úkol Trola chytit a získat, co nejvíc knoflíků, které jim
trol za chycení dal. Vše se odehrávalo na louce, protože v lese byla absolutní
tma. A bez baterky by možná někdo dopadl takhle.

Trolové u sebe ale světlo měli a sem tam blikli, aby děti věděli, kam jít chytat.

Tak to by bylo pro tento den všechno!
Brum, brum, brum, o čem se zdá medvědům…
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1. 8. 2003 – den třetí
Tento den, byly opět na plánu hodiny lektvarů a také zdravovědy- o té něco více,
lektvary už jsme si probrali.

Zdravověda
Jelikož je čarování někdy také nebezpečná záležitost (např. odčaruje-li vám
někdo kosti z těla, či spolknete-li (fuj!) žabí hlen), bylo třeba bradavické žáky
seznámit se základy zdravovědy. Věda toť velmi užitečná, neb každý jistě chce
umět pomoci druhému, když naši pomoc potřebuje. A tak se učilo, jak se řádně
starat o hygienu, abychom nesmrděli jako trol, či jak položit kamaráda do
stabilizované polohy, když už se s takovým trolem setká a upadne z toho do
bezvědomí. Také jsme se dozvěděli, jak se dýchá z plic do plic. A nouze nebyla
ani o informace o životním prostředí čarodějů a mudlů.

I takhle vypadala hodina
zdravovědy…ne, madame
Pomfreyová opravdu nikoho
neškrtí, nýbrž demonstruje,
jak otevřít ústa při dýchání
z plic do plic.

Ke zkoušce si měli žáci dle družstev připravit ročníkovou práci na téma:
Jak ve svém životě můžete pomoci chránit mudlům jejich životní prostředí a jak
ochránit Bradavice před negativními vlivy!
A jak to dopadlo? Inu-rození ekologové!:-)
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Test ze zdravovědy
1) Proč je třeba mít informace o hygieně a životním prostředí mudlů:
a) abychom se co nejvíce přizpůsobili
b) aby se z nás nestali mudlové a abychom chránili Bradavice
c) jen tak z legrace

2) Očkování je způsob:
a)
a) ochrany proti nemoci
b) házení očkem po čarodějovi opačného pohlaví
c) c) způsob roubování vrby mlátičky

3) Poloha, která zabraňuje porušení záklonu hlavy se nazývá:
a) stabilní
b) stálá
c) stabilizovaná

4) Při dopravě raněných je nutné:
a) hodit ho přes koště a letět
b) znát jeho zdravotní stav, uložit ho do správné polohy a zajistit správný
způsob přepravy
c) vyzkoušet na něj kdejaké kouzlo, snad na něj zabere

5) Optal, či optalo-septonex je roztok, který slouží k:
a) pití
b) výplachu oka
c) přípravě kouzelných lektvarů

6) Resuscitační rouška je:
a) pomůcka. kterou používáme k dýchání z plic do plic
b) nový název nového typu ubrousku prostři se
c) ubrus přes stolek v Brumbálově pracovně

7) Trojcípí šátek je:
a) nezbytný doplněk čarodějovi výbavy
b) součást zdravotní brašny, která má mnoho použití
c) šátek pro mudlovské motorkáře

8) Při velkém krvácení použiji:
a) dezinfekční roztok
b) náplast
c) škrtidlo

9) Dezinfekční roztoky jsou:
a) kysličník ( peroxid vodíku), jod
b) coca – cola, fanta
c) roztok heřmánku, roztok máty

10) Mezi nebezpečně nakažlivé mudlovské choroby patří:
a) ukopnutí palce
b) slepé střevo
c) žloutenka (hepatitida)
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Dopoledne jsme si ještě zahráli hořící míč. Byl hroznej hic a všichni jsme měli
ukrutánskou žízeň.

Hráčům bylo horko…

…i na „tribuně“ bylo
horko…
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Odpoledne následovala další část etapovky, kterou měl na starosti profesor
Snape, a tak se nemohlo jednat o nic jiného než o přípravu lektvarů. Nejprve
bylo třeba pořídit si suroviny, a tak se celé odpoledne běhalo a shánělo.

Voda – toť základ téměř
každého lektvaru! A
zvláště potoční.

Když už jsme měli dle přiloženého receptu všechny potřebné ingredience, každé
družstvo si rozdělalo oheň a v kotlíku začala fáze nejdůležitější – samotná
výroba.

A táborem se ozývalo
bublání.
„Pane profesore, míchám
to takhle dobře?“

„Vař se lektvare, jen se vař,
neuteče před tebou žádný lhář.
Tento lektvar nesnáší lháře,
ten, kdo ho ochutná a lže,
změní se mu tváře.“
(autorem zaříkadla je družstvo Nebelvíru)
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Profesor Snape využil svých zásob a pro zvýšení účinku lektvaru si každý mohl
zakoupit, co mu ještě scházelo. A tak, pokud jste měli dost galeonů, srpců či
svrčků, mohli jste si tu pořídit třeba žabí hlen, kohoutí trus a jiné. A protože
zájem o přísady rozličné byl veliký, při prodeji asistovala prof. Snapeovi i sama
prof. Mc Gonagalová a domácí skřítek Dobby.

Díky tomuto prodeji se vaření protáhlo až do večerních hodin…

Všechny lektvary se povedly. Některé byly husté a černé, jiné zas lákavě
průzračné. Úkolem jednotlivých kolejí pak bylo popsat rituál doprovázející jejich
výrobu i omamný účinek, který v sobě skrývají.
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Jako inspirace z hodiny lektvarů pak vznikl ještě jeden speciální odvar z dílny
mladých kouzelníků Verči, Tomáše a Evy, a to lektvar lásky. Voněl krásně až
omamně, jeho účinky jsem však na vlastní kůži vyzkoušet nemohla, neb to byl
lektvar velmi vzácný a určený výhradně pro potřeby jeho tvůrců.

V akci…

…a výsledek!

Tak končí den třetí…
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2. 8. 2003 – den čtvrtý
Dopoledne na žáky čekaly hodiny létání na koštěti a péče o kouzelné tvory.

Péče o kouzelné tvory
Už z dálky byl cítit ohromný trol(:-), jejž si Hagrid přivedl na svou hodinu, aby
žáky naučil, jak s ním správně zacházet. To měla být praktická část hodiny, ale
samozřejmě se žákům dostalo také teoretické poučení o dalších kouzelných
tvorech a zacházení s nimi. Družstva také dostala za úkol starat se o jednu
havěť během jejího růstu. Potřebovala totiž ke svému růstu hodně vody.

I z fotografie si můžete
povšimnout, jak je
Hagrid proti trolovi
nicotný.

Otázky z písemné práce z péče o kouzelné tvory
1.
2.
3.
4.
5.

Jaká je typická vlastnost upíra?
Vyjmenujte alespoň dvě možné obrany proti upírovi.
V jaké podobě se bazilišek nejčastěji vyskytuje?
Čím je bazilišek nebezpečný?
Čím se živí mantichora?(bohužel nevím, zda je tento název kouzelného
tvora správný, protože Hagrid píše asi levou zadní:-))
6. Která příšera má melodický hlas?
7. Jaké je nejznámější kouzelnické zvíře?
8. Která obluda má míň prstů na rukou než na nohou?
9. Co nesnáší trol?
10.Které divotvorné stvoření se mění podle našich nejhorších představ?
11.Jakým symbolem mantichora je?
12.Jaký pošťák nám nosí dopisy?
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Létání na koštěti
Žáci se nejprve dověděli, jak je to vlastně s historií létání na koštěti a pak také
viděli, jak takové správné lítací koště vypadá a z jakých se skládá částí. Koště
jim předvedl jeden z kudleyských kanonýrů(mužstvo famfrpálových hráčů), který
patří k mistrům létání na koštěti.

Kudleyský kanonýr nám velice rád zapózoval i na fotografii pro naši kroniku( Je
to přece jen hvězda a ty se přeci velmi rádi fotí.).Můžete si také povšimnout, že
nemá jako jiní kouzelníci velký klobouk, ale má naopak malou a velmi
aerodynamickou pokrývku hlavy,to je pro hladší a rychlejší průběh letu.

Při hodině…
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A protože žáci svá košťata neměli, bylo třeba si je vyrobit - každý podle svého
gusta a fantazie.Košťata to byla opravdu různorodá a samozřejmě, že byla
všechna hezká a měla ty nejlepší vlastnosti pro létání. Nebylo ale zatím nikomu
povoleno létat,jelikož na koště nikdo neměl ještě řidičský průkaz(teda kromě mé
maličkosti:-))
Výroba košťat
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Dopoledne pak bylo ještě trochu času na zřízení sovince. A co je vlastně ten
sovinec? No sovinec je místo, kde všichni kouzelníci mají své sovy, které jim nosí
poštu. Každý si svou sovu vybere sám,takovou, která se líbí zrovna jemu.

Někteří se snažili
v kolektivu…

Jiní raději tvořili pěkně
v ústraní…

Takhle vypadala konečná
fáze výroby sovince.
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A protože košťata vyrobená dopoledne byla opravdu hezká, byla uspořádána
módní přehlídka. Zde všichni bradavičtí měli šanci předvést svá přenášela, ale i
své hábity, rukavice, čapky či zvíře. Molo bylo postaveno v lůně té nejčistší
bradavické přírody. Každý účastník přehlídky si svůj model popsal a při
předvádění tento popis četl jeho vedoucí. Sláva to byla veliká, dokonce k nám
zamířil i jeden reportér a fotograf kouzelnického tisku „Denního věštce“.
Předskokan přehlídky Mrzimoru –
sám profesor Kratiknot.

A profesorka Hoochová se svým
dokonalým přenášedlem.

Vyhlašování výsledků.
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A zde jsou Ti
nejlepší z
bradavických
modelů.

A konečně také na vlastní oči uvidíte jednotlivá družstva, a jak jinak než ve
slavnostních hábitech. Takže…

Mrzimor
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Zmijozel

Nebelvír

Havraspár
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Vedení s fotografem,
ale jak se mu povedlo
vyfotit nás a
zároveň být s námi
na fotce, je mně
kouzlo neznámé.

Nutností samozřejmě také bylo vyzkoušet technické dovednosti a hlavně také
technický stav košťat. Proto byl odpoledne uspořádán závod, jehož vyvrcholením
bylo udělení řidičského průkazu na koště. Ale bodovala se také rychlost a kvalita
splnění úkolu na trati.

Trocha nervozity před závodem.
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Závod dopadl velmi dobře, přenášela utrpěla sice nemalé újmy, ale záhy byla
opravena, a tak mohli jejich majitelé využít konečně pořádně jejich služeb, neboť
získali své řidičské průkazy!
Na večer byl připraven závod jménem Pošťák. Myslím, že pravidla tohoto
závodu jsou téměř všem jasná, neboť se ho každý alespoň jednou zúčastnil. Ale i
přes to trochu tyto pravidla objasním, kdyby si náhodou někdo nemohl
vzpomenout. Jde o závod většinou smíšených dvojic, každá obdrží kartu s čísly.
Do karty potom zakresluje obrázky, které jsou umístěné v blízkém okolí tábora.
Aby věděli, kde se tyto obrázky nachází je u startu přichystaná nakreslená
mapa, kde si závodníci najdou, kam vlastně mají pro obrázek běžet. To aby se na
jednom stanovišti s obrázkem nesešly dvě dvojice zajišťují háčky s čísly dvojic a
kontrol. Kam dvojice běží, tak na ten háček pověsí své číslo a jiná dvojice tam už
nesmí.
Bohužel se nám stala taková nepříjemnost, že nějakým nedopatřením (doufám)
žáky zasáhlo kouzlo nečestnosti. Dvojice si cestou říkaly, které obrázky, kde
jsou, asi se jim nechtělo běhat. Samozřejmě zde byly ale i čestné výjimky.
No, ale každý si jednou nejspíš musí zkusit, že podvádění není nic dobrého, a
proto doufám, že se to už vícekrát opakovat nebude a že toto ošklivé kouzlo se
našemu táboru zdaleka vyhne.
Závodili i někteří pohlaváři tábora, ale ti samozřejmě každý sám. Byly pro ně
vypsány dvě kategorie, a to sice Bouráci a Rakváči ( v Rakváčích byla pouze
Pavlínka). Někteří závod ani nedokončili alebrž si přihodili zranění a některým
pomohli jejich imaginární mazlíčci, viď Vlasto?
Na závěr tohoto dne by seděl jeden citát od pana Xenofona:
„Kdo lituje, že chyboval, je téměř nevinný.“
Myslím, že v noci mnohé tížil balvan jménem svědomí!
Tak teda dobrou noc ??!!!

30

3. 8. 2003 – den pátý
Toto dopoledne byly na pořádku stejné hodiny jako včera, tedy péče o kouzelné
tvory a létání na koštěti. Pouze připojuji ještě test z teoretických hodin létání na
koštěti:
1) Jak se nazýval způsob létání či vznášení se před vynálezem jediného povoleného prostředku osobní
přepravy - létajícího koštěte?
a) evitace
b) devitace
c) levitace
2) Proč se zrovna koště stalo jediným povoleným prostředkem osobní přepravy?
a) Protože se snadno přechovávalo v domácnosti, bylo lehce přenosné, nebylo drahé a když na ně
mudlové narazili, nebylo třeba vymýšlet žádné výmluvy.
b) Protože bylo a je velmi pohodlné.
c) Protože prometalo zároveň i komíny a krby,když se čarodějové a čarodějky vraceli z cest.
3) Od kterého letopočtu užívají evropští kouzelníci létajících košťat?
a) od roku 1962
b) od roku 962
c) c) od roku 1862
4) Jaké nevýhody měla první létající košťata?
a) Bylo nepohodlné a dokázalo se pohybovat pouze kupředu, dokázalo stoupat, klesat a zastavovat.
b) Za letu si koště s čarodějem či čarodějkou povídalo a rušilo ho při řízení.
c) Nemělo volant a řadicí páky.
5) Kolika rychlostmi se dokázala první košťata pohybovat?
a) kolika si kouzelník přál, bylo to určeno pouze prostředím a dobou letu
b) čtyřmi či pěti
c) pouze jednou
6) Který název nepatří mezi názvy závodních košťat?
a) Zameták Jedna
b) Větroň Jedna
c) Nimbus 2000
7) Dříve kouzelníci získavali koště:
a) od obchodníka za peníze
b) směnou například za lektvary od zručného výrobce
c) objednávali si ho na dobírku
8) Harry Potter dostal svoje druhé koště – Kulový blesk od:
a) Siriuse Blacka
b) Brumbála
c) profesorky McGonagallové
9) Jak se jmenují čarodějové a čarodějky, kteří se umí proměnit do podoby okřídlených tvorů a je jim tak
umožněno létat?
a) zvěrokouzelníci
b) zvěromágové
c) zvěročarodějové
10) Jak se jmenovalo Harryho první koště?
a) Nimbus 2000
b) Zameták 4
c) Meteor 2
11) Vyjmenujte části koštěte!
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12) Jakým povelem skočí koště do ruky svého majitele?
13) Jak se jmenoval strom, do kterého Harry Potter se svým koštětem vletěl a přišel tak k úrazu?
a) vrba bouchačka
b) vrba mlátička
c) vrba pohlavková
14) Z jakého družstva byl hráč famfrpálu, který byl na vaší hodině?
a) z družstva Kudlejských kanonýrů
b) z družstva Kudlejských kanonářů
c) z družstva Kudlejských koronářů
15) Na čem létají kouzelníci z východu?
a) na posteli
b) na ručníku
c) na koberci
16) Proč je dnes koště pohodlné?
a) díky efektu peřinového kouzla
b) díky efektu polštářového kouzla
c) díky efektu křeslového kouzla

No a po namáhání hlav přišla také nějaká ruční práce. Každý měl za úkol udělat
si tričko barvy své koleje. Použít se mohla batika, savo či fixky na textil.
Moc se povedla!
Bohužel fotograf opět zapomněl pořídit dokumentaci, ale ještě je určitě
zahlédnete na jiných fotografiích.

Odpoledne bylo v plánu něco trochu z orientování.Orientační závod pro starší
byl připraven velmi důmyslně, a aby se vyvážila fyzická námaha, tak na
kontrolách byly i obrázky bylinek-tudíž se muselo i přemýšlet. Smůla ale byla, že
mnoho závodníků nedokázalo své jistě hbité nohy navést tím správným směrem,
a tak se zatoulali po bradavických lesích. Všechno ale dobře dopadlo, žádné
ztráty nebyly. Je možné, že je přilákala vůně večeřeJ!
No a večer se sedělo u ohně, hrály se drobné uohňové hříčky a zpívalo se a člověk
si mohl vychutnávat pohodovou a tak trochu romantickou atmosféru noci
v Bradavicích. Zkusili jste už někdy u ohně zavřít oči……..
Zavřely je i všechny děti, ale až zanedlouho ve svých stanech. Tábor utichl a do
tiché a teplé noci se ozývalo jen bublání potoka a šum lesa.
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4. 8. 2003 – den šestý
Dopoledne bylo, jak jinak, vyučování. Tentokráte se žáci dozvěděli něco o
zaříkávadlech a také něco z historie. Tak tedy vzhůru do hodin!

Přeměňování a zaříkávadla
Čáry máry pod kočáry…No bylo to
trochu jinak, všichni se učili, jak
správně zaříkávat a přeměňovat, což
poté využili v jedné z etapových her.
Důležitá byla také spolupráce družstva
a hlavně dobrá paměť a koordinace
pohybů. Hodina probíhala v přilehlém
lese a z něj se jen ozývalo:“Tlesknout,
lusknout, ukázat, lusknout, nebo caput
draconis“, a podobně. Profesorka
McGonagallová je mistrině zaříkávadel
a přeměňování, takže učení probíhalo
na vysoké úrovni. Však také vypadá
velmi, no jak bych to
řekla,sofistikovaně, což můžete
posoudit sami z přiložené fotky.

Dějiny/historie
Další vyučovací hodinou
tohoto dopoledne byly
dějiny bradavického okolí
před i po založení ŠČaK
v Bradavicích. Vyučující,
profesor Kratiknot, si na
hodinu přinesl historickou
mapu Bradavic a žáci si
s její pomocí mohly
přestavovat doby dávno
minulé. Věda jest to velmi
zajímavá, ale kdo nemá
hlavu na příliš mnoho
informací a hlavně dat, nebylo pro něj lehké složit NKÚ z tohoto předmětu.
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Test z bradavických dějin
1) Co se stalo a kde se to stalo roku 4561 př.n.l. v létě?

a) byla použita 1.kouzelnická hůlka v krutém hvozdu
b) byla použita 1.kouzelnická hůlka ve švitořivém lese (les elfů)
c) byla použita 1.kouzelnická hůlka nad Pojbuky u staré lípy
2) Jaký je rozdíl mezi kouzelníkem a mágem?
a) kouzelník létá na koštěti a mág chodí pěšky
b) kouzelník raději pracuje s hůlkou a mág zaříkává
c) kouzelník má radši lektvary a mág vyvolávací kouzla
3) Ve kterém roce byla otevřena na jihu Itálie cesta do pekel a vypuštěn 1.pekelný démon
Barlog?
a) 1480
b) 1520
c) 1640
4) Jaká kouzelnická odvětví byla oblíbená během prvních civilizací ve středomoří?
a) vyvolávací a oživovací, též kletby
b) vyvolávací a oživovací, též směry zkoumající budoucnost
c) různé formy útočných blesků
5) Kdo byl v době prvních civilizací nejvýznamnější v našem okolí?
a) nohatém dědek
b) nohatá bába
c) ušatej kmet
6) Roku 36 n.l. napadly národ lesních elfů Orkové. Jak se jmenoval orkský generál?
a) Ka-Vjotak
b) Ka-Thugrag
c) Ka-Brajtak
7) Roku 918 byl zvolen hejtmanem kraje kníže Zbyšek. V dalším roce dal vystavět hrad
vodický, stavěl se dva roky. Kdy byl dostavěn:
a) 920 n.l.
b) 921 n.l.
c) 922 n.l.
8) Kdo napadl o vánocích roku 1000 vísku Vodici?
a) 8. a 9. pluk 2.orkské artilerie se dvěmi bojovnými hordami
b) orkští fanatici s legiemi mrtvých
c) orkská jízda na vrcích s několika zloby
9) Druhého dne přichází do zničené Vodice skupinka:
a) malešínských kleriků
b) malešínských notoriků
c) malešínských mediků
10) Vypište celá jména 4 zakladatelů naší školy.

Další dopolední program byl ve znamení sportu, hrál se totiž oblíbený famfrpál.
Vrcholem famrpálu pak byl zápas mezi nejlepšími žáky a učiteli, ale bohužel si
nepamatuju, kdo vyhrál. Jen si pamatuju, že jsem při jedné ze zkoušek dostala
velkou ránu potloukem do hlavy. Možná bych ještě měla pro nezasvěcené
malinko objasnit pravidla famfrpálu. Takže v hřišti jsou odrážeči, útočníci,
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brankář a chytač. Brankář hlídá tři brány svého družstva, protože se druhé
družstvo snaží prohodit míč nazývaný camrál, jednou z těchto branek. Ztěžují
jim to ale také odrážeči, kteří po útočnících vrhají potlouky, které mají za úkol
uhodit hráče tak, aby upustil camrál, nebo byl na chvíli ve hře ochromen. Za
každý gól se počítá 10 bodů. Velmi důležitou roli má chytač, který chytá třetí
druh míčku – zlatonku. Chytači musí být velmi ostražití, neboť chycením
zlatonky svému družstvu pomohou 100 body. Po chycení zlatonky také končí
hra. Takže to bylo krátce k pravidlům, a teď se podívejte na záběr ze zápasu.

Dopoledne probíhala také praktická hodina létání. Myslím, že to nepotřebuje
komentář. Podívejte se sami, jak probíhali přípravy a samotné létání.

Profesorka Hoochová
na koštěti.
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Na rozletovém prostoru…

Navlékání záchranného pásu…

Připraveny k letu. Nechybí ani
ochranné šátky na vlasy.
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Peťák pomáhá s přistáním.

Odpoledne probíhala hra s názvem Jezerní lidé. Jezerní lidé mají svou říši a
zrovna v té době trpěli nedostatkem potravy. Aby si nějakou vynutili, unesli
z každého družstva jednoho člena a družstva musela jezerním lidem přinést
chleba a sůl. Ale nebylo to tak jednoduché, jelikož zpráva o únosu a úkolech od
jezerních lidí byla zašifrovaná. Navíc se pro potraviny muselo až do Dolní
Světlé. A k nalezení jezerních lidí bylo nutné vyznat se v mapě. Nakonec ale
všichni zajatci byli vysvobozeni a jezerní lidé nezemřeli hlady.
Na večer byla připravena bojová hra s názvem Ocásky. Vše se odehrávalo
na louce u Dolní Světlé. Úkolem každého jednotlivce bylo chytit protivníkův
ocásek, který představoval bílý fáborek zasunutý za kalhotami. Samozřejmě, že
hráči byli rozděleni do dvou skupin – na mladší a na starší.
No a po skončení hry byla provedena hygiena a šlo se spát.
Takže dobrou noc.
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5. 8. 2003 – den sedmý
Dopoledne se opět konaly hodiny zaklínadel a přeměňování a dějin Bradavic.
A protože tento den bylo opravdu hezky, taaaak Vodní den!
Před obědem se hrál Vodní fotbal. Hra to velmi oblíbená, hlavně když děláte
„polévače“. Aby jste tomu rozuměli, tak tenhle fotbal se hraje pokud možno
v koedukovaných dvojicích, které jsou svázané fáborkem. A vtip tohoto fotbalu
je to, že družstva, která právě nehrají mají na signál možnost polít některou
z těchto dvojic vodou. V horku je to příjemné osvěžení:-)

Nejlepším oblekem pro
tuto hru jsou plavky.

Odpoledne bylo také plné vody. Konaly se všemožné vodní a s vodou spojené
hříčky a štafety.
Jejich seznam:
1. běh v holínkách
2. přenášení vody v puse
3. přenášení vody lžící
4. kdo vydrží déle pod vodou
5. běh s plnou miskou
6. lovení věcí pusou z vody
7. kláda nad přehradou – její přechod
na čas
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A hlavním hřebem vodního dne byl
tradiční kaňonkros!
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Večer probíhal táborák, kde se každé družstvo předvedlo s nacvičenou scénkou.

Pak si ještě velcí vyzkoušeli bojovku Obrana tábora. Vedoucí bránili tábor a
ostatní se snažili proniknout do tábora. Už si ale nepamatuju, jaká byla přesně
pravidla.
Když všichni ulehali, nikdo netušil, že je v noci čeká setkání lordem
Voldemortem….
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V noci jsme budili vždy dvojice z jednoho družstva. Jejich úkolem bylo dojít na
ke starému hřbitovu a rozhodnout se, zda dál budou pokračovat sami, což by
družstvu přineslo daleko více bodů, a nebo jít ve dvojici, když by se opravdu
hodně báli. Když jednotlivec či dvojice vstoupili do protoru hřbitova, museli říct:
„ Voldemorte, Voldemorte, já jsem (př.) Veronika Nováková z Havraspáru a
nebojím se tě. Poté se lord objevil, a dotyčný ho měl zneškodnit trefením míčku.

Lord byl kupodivu v „přátelské“ náladě, nechal se totiž vyfotit s prof.
McGonagallovou a prof. Quirellem
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6. 8. 2003 – den osmý
Dnes si vzal vyučování ten, kdo potřeboval se žáky dopsat písemky a podobně.
Po škole zábava…. po vyučování se dopoledne otevřely dveře od dílny ručních
prací. Tentokráte bylo v nabídce malování na květníky. Hlavní
„květníkářkou“nemohl být nikdo jiný než profesorka Prýtová, která tuto práci
zvládala opravdu bravurně. Musím říct, že i mě tato zdobící technika zaujala. A
nejen mne. Přesvědčte se na následujících fotografiích.

A výsledky tvorby!
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Odpolední hra byla doménou profesorky McGonagallové.Jednalo se tedy o hru
zaříkávadel.
Profesorka měla nakreslený podrobný plán, kde byly vyobrazené jednotlivé
příšery či bytosti, se kterými museli žáci formou zaříkadel bojovat. Pokud celé
družstvo zvládlo najednou odříkat zaklínadlo a k tomu tleskat, luskat a
podobné věci, co se u zaříkávadel dělají, mohla postoupit k další bytosti. Úkolem
bylo zvládnout to co nejrychleji a hlavně správně. Vše záviselo na souhře
družstva a samozřejmě na dobré paměti.
A tady je plán.

A tady soutěžící družstvo.
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Po večeři se ještě konala hra Dračí vejce. Nejprve musela družstva v táboře najít
zprávu s informací o tom, kde je ukryto dračí vejce. Potom si vejce vyzvednout a
nakonec sestavit skládačku
draka , která byla ve vejci
ukrytá.

A tohle se zrodilo z dračích
vajec. →

No a pak se šlo brzo spát, protože další den nás čekal celodenní výlet. Museli
jsme tedy nabrat síly.
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7. 8. 2003 – den devátý
Vstávalo se dřív. Všichni si připravili své batůžky, dostali svačiny, úkoly na
cestu a mohlo se vyrazit. A kam? No přece do Chýnovských jeskyní, kde kouzlila
ne nějaká slavná čarodějka, ale příroda! Šlo se po dvou skupinách a každá měla
jinou trasu. Cestou jsme děti učili vázat uzly a pracovat s buzolou. Vlastík by to
taky potřeboval znova naučit!

Cesta byla dlouhá…

…ale všichni jsme nakonec
dorazili na místo.

←Fotka u jeskyně. Pro sebe jsem ji
nazvala Verča a její chlapecký
harém J

V jeskyni →
No a večer byl táborák, kde každé družstvo vyprávělo zážitky z cest.
Tak končí den devátý.
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8. 8. 2003 – den desátý
A nastal den poslední před odjezdem. Už si ani nepamatuju, zda bylo
vyučování, ale pamatuju si, že dopoledne děti hledaly kámen mudrců. Musely
nejprve rozluštit
zprávu. Z té jim
vyplynulo, že musí
z přehrady vylovit klíč
od truhly s kamenem
mudrců. Poté ode mě
dostaly informaci, že
mají jít ke studánce,
která je nedaleko
tábora a od ní naměřit
azimut a jít tím
směrem, dokud
nenatrefí na truhlu
s kamenem. Vše
probíhalo dobře až do
té doby, než přiběhl
nejstarší nehelvítský
člen družstva a řekl, že
vyšli dle toho azimutu
až na louku a nic
nenašli. Tak jsem ho
poprosila, ať mi ukáže,
jak na buzole nastaví
ten azimut. No a
samozřejmě, že hnal do
chlívečku na buzole
opačný konec střelky, tudíž družstvo šlo o 180 stupňů na druhou stranu. Hned
mi bylo jasné, kde se stala chyba – á Vlasta :-) Ale všechno nakonec dobře
dopadlo, děti si přinesly kámen mudrců, vlastnoručně si ho pomalovaly a
vymyslely k němu, co všechno zvládá a umí, a dvě družstva, která šla na druhou
stranu díky Vlastíkově špatné informaci, dostala od Vlasty nějaké body na vrch,
takže všichni byli nakonec spokojeni. A mohlo se jít na oběd.
Odpoledne se konala umělecká soutěž ZLATÁ SOVA. Do soutěže se
mohl přihlásit kdokoliv. Hlásili se hlavně zpěváci, ale měli jsme tu i mažoretky.
Předskokany pěvecké soutěže byli malý Pavlík a hajný Horina.

Vše uváděla sličná
moderátorka (vlevo) a body
udělovala nestranná
porota.
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←Pavlík a Horina – netřeba
komentáře.

Holky zpívají písničkuuu… no prostě
nějakou písničku. →

← Kluci zhudebnili Rafaelu stonožku.

A družstvo Nebelvíru předvedlo
reklamu na bonbóny Mentos. →

No a holky mažoretky.
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Na večer byla plánovaná slavnostní večeře. Každé družstvo dostalo suroviny a
připravilo si svojí hostinu. Všichni měli opravdu krásné slavnostní tabule.
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A po večeři se konala velká světelná kouzelnická show. Každé družstvo si
mělo připravit nějaký tanec. Připravilo si něco i vedení a kuchaři a někteří
účastníci měli uchystáno i něco
navíc.

Příprava aparatury. Díky patří DJ
Martinu Nevolovi.

No a večer:
←Každý dostal razítko na
některou část těla, aby se vědělo, že
má „zaplacen“ vstup.

Úvodní taneček vedoucích na
Novambu.→

Píseň z Noci na Karlštejně
v podání Verči, Katky a Tomáše.
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Kuchtíci mají svou
sestavu na píseň od
Maxim Turbulenc -Vařila
myšička kašičku.

No a pak už se jen pařilo!

Kolem jedenácté už nohy ne a ne tancovat, takže všichni našli svoje
spacáky a za chvíli už spokojeně pochrupkávali.
Takže dobrou poslední kocourkovskobradavickou noc!
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9. 8. 2003 – den jedenáctý
Den odjezdu. Balíme, vyhlašujeme výsledky celotáborové hry, stahujeme vlajku a
loučíme se.
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A společné foto na závěr.

Tak za rok zase na Kocourkáči!

Ahoj!
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Ale pozor, ještě nekončíme, připravila jsem si pro vás ještě sekci
rozcvičky a co se nikam nevešlo.
Rozcvičky 100krát(3krát) jinak
←Á naše oblíbená rozcvička – do
přehrady a zase zpátky v co
nejkratším čase.
Péťa právě zapisuje pořadí.

A další rozcvička. Léto bylo opravdu
parné, takže další vodní rozcvička. Soutěž
družstev – kdo vyždímá do pekáče za daný
limit co nejvíce vody ze svého oblečení.→

←Přenášení „raněných“ na
nosítkách –opět štafetový
závod družstev.

53

Co se nikam nevešlo

No má někdo na táboře takhle
svalnatý kuchaře?

Škrábeme brambory (2x) ↓

Místo tříkulí byly letos sběračky.↓

Jedno foto do rodinného alba.

54

←Už jste někdy viděli, že by člověk byl mokrej
jen z jedný poloviny? Tak zkuste uklouznout na
lávce u potoka J

Chyceni při činu! Zatáčka ve
dvojbobu.→
Ze seriálu Chicago hope.
Sestra Vlasta právě dává pacientce narkózu. Narkózu odmítla, takže dáme anestetikum.

2

1
Přežila to. Koneckonců vosí bodnutí není
na umření:-)

3
THE END
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←Čtyřmístné koště

Zlatonka se tulí k Pavle.→

←“Trpaslíci“ s lucerničkou.

Dominik
má svátek.
↓

A kdo že je nejvíc ulítlej? :-) ↑

Tak ahoj definitivně!
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