Ten jehož

jméno
nesmíme
vyslovit
se vrátil
Ministr kouzel Kornélius Popletal ve
svém posledním prohlášení přiznal,
že množící se útoky na mudly jsou
dílem Smrtijedů, organizované
skupiny černokněžníků, kterou vede
Pán zla. Vzhledem k této ožehavé
situaci, sám ministr kouzel připustil,
že Ten jehož jméno nesmíme
vyslovit je zpátky. „S velkým
smutkem musím potvrdit, že Lord
V…– všichni dobře víte koho mám
na mysli –je zpět a živý.“ prohlásil
Popletal v odpověď na neustále
otázky našich reportérů. „Další
nepříjemností
je,
že
jsme

zaznamenali vzpouru v řadách
Mozkomorů,
kteří
hromadně
opustili
Azkabanské
vězení

a připojili se na stranu Pána zla.
Situaci v Azkabanu má pevně
v rukách Ministerstvo kouzel a není
proto důvod k obavám.“ ubezpečil
Popletal. Na konec svého prohlášení
pak
vyzval
všechny
mladé
kouzelníky k návratu do Bradavic,
kde budou v bezpečí: „Ministerstvo
kouzel organizuje hromadný přesun
mladých kouzelníků do školy čar a
kouzel
v Bradavicích.
Detaily
hromadného
odjezdu
budou
vycházet každý den v Denním
věštci.“

Bezpecné místo pro mladé
kouzelníky?
Vzhledem k situaci v kouzelnickém
světě se Ministerstvo kouzel v čele
s Korneliem Popletalem rozhodlo
umožnit studentům návrat do Bradavic
dříve. Odjezd se vzhledem k nebezpečí
nebude konat tradičně vlakem ze
známého
nástupiště
9
a
¾
z Londýnského nádraží King Cross, ale
jsou zařízeny bradavické kočáry, které
budou odjíždět 13.7.2019 v 11:00 z
parkoviště u bývalé budovy (Subtery),
ulice Bezová 1. Nejbližší zastávkou MHD
je Pobřežní cesta. Bradavické kočáry
budou odjíždět na čas, proto prosíme
všechny mladé kouzelníky a jejich
zákonné zástupce, aby se dostavili
nejpozději v 10:00 na určené místo.
Pokud se hodláte do Bradavic dostat
jiným způsobem (Letaxovoá síť,
přenášedlo a jiné), prosím vyšlete
spěšnou sovu na e-mailovou adresu
dzony@tcamp.cz a do Bradavic dorazte
nejdéle do 12:30 tohoto dne. Společný
návrat kouzelníků je naplánován na
stejné místo jako odjezd.
Každý z mladých kouzelníků musí před
odjezdem do Bradavic odevzdat
Bezinfekčnost a Potvrzení od lékaře.
Nezapomeňte
do
formuláře
Bezinfekčnosti vlepit kopii kartičky
pojištěnce. Všechny tyto potřebné spisy
jsou k dispozici na vývěsce na stránkách
www.tcamp.cz v sekci „Ke stažení“ TCAMP 2019. Léčiva, která trvale mladí
kouzelníci užívají, spolu s kompletní

hrneček. Pro co možná nejkvalitnější
odpočinek a pohodlí, doporučujeme
vlastní spacák, povlečení a polštářek.
Vše ale umíme případně zajistit v
Bradavicích. Dále by v zavazadle
každého mladého kouzelníka neměla
chybět pláštěnka nebo nepromokavá
bunda, holínky a repelent proti
drobné havěti. Kompletní seznam
doporučených věcí je vyvěšený na
www.tcamp.cz v sekci „Ke stažení“.

dokumentací odevzdáte naší bradavické
ošetřovatelce při nástupu do kočárů.
Vzhledem k plánovaným návštěvám
Prasinek, kde budou mít mladí
kouzelníci možnost si zakoupit něco na
zub, je vhodné mít u sebe odpovídající
peněžní obnos. Ředitelem doporučená
částka je jako každý rok stanovena na
400 Galeonů (1 galeon = 1 koruna
česká). Abychom finance mladých
kouzelníku udrželi v bezpečí, je
dohodnuta možnost uložit si finance po
příjezdu do Bradavic k místním
profesorům, kteří zajistí přesun
Galeonů do Gringotovy banky, která je
pověstná svým zabezpečením.
Výuka bude probíhat nejen v učebnách
bradavické školy ale i v jeho okolí, jako
je například Temný les, proto by měl mít
každý mladý kouzelník s sebou svou
láhev na pití a případně plastový

Pokud jste spolu s mladými kouzelníky
v nedávné době navštívili Příčnou ulici,
nezapomeňte zakoupené kouzelnické
potřeby zabalit do osobního zavazadla,
jejich využití je jisté.
Průběh a popis výuky ve škole čar a
kouzel, fotografie a pokroky mladých
kouzelníků
budou
pravidelně
zveřejňovány na internetové adrese
www.tcamp.cz. Pokud nedůvěřujete
soví poště, na této adrese bude také
možnost nechávat vzkazy, které budou
záhy vyřízeny profesorským sborem
našim mladým kouzelníkům.
Nakonec bychom rádi upozornili, že
v Bradavicích je přísně zakázána
konzumace alkoholu, kouření a požívání
jakýchkoliv omamných látek pod
hrozbou
okamžitého
vyloučení
z Bradavic a následného procesu na
Ministerstvu kouzel.

Novinka v obrane proti cerné magii z dílny Taškárova krámku bratrí
Weasleyových
V oblasti obrany proti černé magii došlo v poslední době
k obrovskému objevu. Vlastníci tohoto úspěšného krámku Fred a
George Weasleyovi, při nezdařeném pokusu o vytvoření nové
žertovné kouzelnické hůlky, která měla jeho majitele proměnit
v nervózního staříka, vynalezli zbraň, která bude dle názoru členů
Fénixova řádu nezanedbatelnou výhodou v boji proti Pánovi zla a
jeho stoupencům. Bratři Weasleyovi tuto zbraň uvedli na trh pod
obchodním názvem NERF. Kdo z mladých kouzelníků již tuto
novinku vlastní, nechť si ji rovněž nezapomene přivézt do Bradavic.
Bradavičtí profesoři jdou s dobou, a proto budou souboje

se zbraněmi NERF volitelnou součástí nácviku Obrany proti černé
magii. V Bradavicích je povoleno při soubojích používat pouze
zbraně NERF a to jak vodní zbraně, tak zbraně na klasické šipky.
Nejdůležitější podmínkou pro nácvik těchto soubojů, jsou ochranné
nebo sluneční brýle u každého účastníka. Zbraně budou po příjezdu
Bradavic uzamčeny v místní zbrojnici a hlídány samotným sirem
Nikolasem. Vydávání zbraní bude probíhat pod dohledem
bradavických profesorů vždy před začátkem soubojů. Přesný
průběh nácviku soubojů je popsán v sekci „Pravidla“ na
www.tcamp.cz.

