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Předpověď počasí 

Bradavice – ve dne světlo, v noci tma                 Kvikálkov – kvílí orkán 
Londýn – deštivo, jako vždy                                 Příčná ulice – tam je mrtvo 
Prasinky – zapraseno                                           Godrickův důl – koho to zajímá 

 
 

 

DENNÍ VĚŠTEC 

   

,,Vítáme Vás u prvního vydání Denního věštce, obsahem tohoto dílu je nezbytná součást studia v 
Bradavicích, reklamní plochy a mnoho dalšího. Dozvíte se na následujících stranách. 

redakce Denního Věštce, Colin Creevey” 

 
 

Je vaše koště příliš zastaralé? 
Nemáte dost košťat pro všechny členy rodiny ve vaší rodinné garáži? 

Máme pro vás řešení! 
Ze série nejkvalitnější řady košťat na světě – Nimbus – přichází novinka. 

Úžasné obří rodinné koště Fambus kombi. Vystupte do nových výšek s 

Fambusem kombi, nejchytřejším koštětem na trhu. Toto skvělé koště je 
až pro 6 osob.  

Ministerstvo kouzel varuje: jízda na tomto koštěti může být vysoce 
návyková. 

 
 

Nyní Vám přinášíme rozhovor 

s ředitelem Bradavic – Nevillem 

Longbottomem. 

 Stále vlastníte žábu? 
Samozřejmě, nejčastěji *kvak* 

chodíme k jezeru na výlety. 
 Nosíte u sebe stále pamatováčka?  

Nepamatuji se. 
 Pane řediteli, jak trávíte karanténu?  

Šiju si plášť – na každý den v roce 
jeden.  Co děláte po nocích?  

Studuji byliny, snažím se v tomto 
oboru zdokonalit. Teď zkouším “čaj” z 
vývaru kopřiv a tisu. 

  Jak jste se stal ředitelem Bradavické 
školy? 

Po dokončení studia jsem cítil, že škole 

něco dlužím. 

  Jak vycházíte s ministerstvem 
kouzel?  

Dobře, Harry mi vždy dokáže poradit 
se vším, co potřebuji. 

  Jak vzpomínáte na bitvu o Bradavice? 
Co si z toho pamatujete?  

Byl to hodně vysilující zážitek. 
Pamatuji si vše, ale raději bych na 
některé momenty zapomněl. 

 
Děkujeme za Vaše odpovědi. 

 
 

,,Ministr kouzel Draco Malfoy vzpomíná na Severuse Snapa, letos 
je již 22 let po smrti. Ministerstvo na jeho čest vyvěsí vlajku 

Zmijozelu. 
Vyzývám ostatní k zapálení svíčky.” 

 

 

Pozor! 

Hrabák na útěku.  

Chraňte si své lesklé předměty. 
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DENNÍ VĚŠTEC 

Hábity z druhé ruky 

Pro každého studenta kouzelnické školy je povinnost mít plášť! 

- černá látka, ostré nůžky, jehla a nit, špendlíky, knoflík nebo brož 
 

Množství látky si určíme podle výšky člověka, kterému plášť šijeme.  
Na šířku by látka neměla být menší než rozpětí rukou dané osoby. 

Na výšku měříme od kotníků po klíční kost + 10 cm. 
Na kapuci je třeba látka 50:100 cm. 

Nejdříve si změříme postavu a vytvoříme si míru. To bude provázek, který povede od kotníků ke klíční kosti. K jeho 
délce přidáme ještě 10 cm. Provázek si nechte, tato míra nám ještě poslouží. 

Látku si podélně přeložíme. Naměřenou míru přiložíme k rohu. Pracujeme se stranou, kde je látka přeložená a 
neotevírá se. 

Jeden konec provázku zůstává na místě. Druhým koncem si vytvoříme pomyslný oblouk. Obrázek 1 

Označíme si jej špendlíky – chytne obě vrstvy látky – tato linie značí, kudy budeme stříhat. 

Od pravého dolního rohu si naměříme 30 cm podélně a 5 cm svisle. Obrázek 1 

Tyto dva body spojíme a následným vystřihnutím vznikne prostor pro krk. 

Vytvoříme linii spojující konec dolního půlkruhu a bod nacházející se 10 cm od otvoru pro krk. 

Obstřihneme látku podél našich linií. Obrázek 3 

Nyní uděláme kapuci. Látku přeložíme a vystřihneme tak, ať máme 40 cm dvě identické části, které sešijeme. 

Části sešijeme, obrátíme kapuci naruby a přišijeme k plášti. Obrázek 4 

Navlékneme plášť na postavu. Zjistíme, jaká je nejpříjemnější pozice pro umístění knoflíku nebo brože. 

Na jednu stranu pod krkem přijde našitá brož. Na druhou stranu se vytvoří díra. Toto bude sloužit jako zapínání.  
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