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Nezadržitelný střet v Mlžném pásu se stal skutečností 

Zasedání smrtijedů, jemuž velel ten, jehož jméno se nevyslovo-

valo, rozhodlo, že svoje temné síly bude směrovat na Bouráko-

vice, školu, která kdyby kapitulovala, bylo by to s celým kouzel-

nickým světem velmi zlé. Smrtijedi zaútočili zbaběle, jak jinak 

než v noci, kdy zaujali nejvýhodnější pozici v Mlžném pásu. Na-

še koleje, pomocí světelných signálů se nebály a dorazily na 

místo bitvy. Jejich pozice na bojišti nebyla tak výhodná, co však 

všechny překvapilo, byla odvaha malých učňů, kteří neúnavně 

jeden po druhém vyráželi na území smrtijedů, aby získávali je-

jich životy. V první fázi bitvy učňové kapitulovali, získali mi-

nimum životů a naopak o spoustu z nich přišli. Když už se zdálo, 

že nebudou mít šanci, zasáhl Dávnor Snape, který ocenil sebe-

vědomí malých učňů a povolal své souputníky Mlhomory, kteří 

smrtijedům znesnadnili orientaci a získali tak mnoho životů. 

Historie se tak trochu opakovala, obě strany utrpěly ztráty, 

nicméně síly zla ne a ne se vzdát. Na scéně se totiž zjevil ten, 

jehož se všichni obávali, pán zla lord Voldemort. Bourákovice 

však měly na své straně chrabrého Špekuluse, který odrazil 

smrtící kletbu pána temna Avada Kadavra a k velkému překva-

pení temného lorda na něj zaútočil Ventomírovým mečem, 

jedinou zbraní, která ho dokázala zahubit. To však nebyl konec. 

Na scéně se objevil samotný zrádce Ventomír Lešenář, o které-

ho se však postarali naši učňové a po nasazení řetězů ho od-

vlekli do Tánoru, kde si počkal na transport do věznice Azkaban. 

VÍTEZSTVÍ TAK BYLO NAŠE!!! 

Mátový lektvar na oslavu vítězství byl začarován 

Poté, co si učňové na oslavu vítězství veledlouhými brčky přisrkli 

mátového lektvaru, na některé z nich jeho požití mělo neblahé 

účinky. Jak bylo později zjištěno Georga Wlízlijová učinila další ze 

svých nejapných vtípků, když do ženského lektvaru aplikovala by-

linku tance, díky níž se děvčatům v průběhu diskotéky samy hýbaly 

ruce a nohy. K chlapcům byla ale o dost příkřejší, v průběhu disko 

jim totiž z pusy začaly lézt tajemné kluběnky. 

Mlhomoři na závěrečnédiskotéce?! 

Denní věštec exkluzivně zjistil, že závěrečného plesu se zúčastnili 

taktéž naši přátelé Mlhomorové, kteří v jednu chvíli parket tak za-

mlžili, že nebylo vidět na krok. Učňové, aniž by o tom věděli, tak v 

tu chvíli netancovali mezi sebou, ale se samotnými Mlhomory 

osobně, tento tanec oslavy vítězství tak vstoupí do historie. 

Čičiřád vychovává škole ohnivé draky 

Čiči koleje přihlásily do soutěže o nejsilnější hlas učně To-

máše D. Hru organizuje drak Křikloun ze Zapovězeného 

lesa, který každoročně vyzývá nejohnivější draky světa 

a jejich hlasivky. Vítěz soutěže získá schopnost plivat oheň, 

což se škole v Bourákovicích může hodit. 

Bourácké viteály pod ochranou učňů v Bourákovicích 

Pro úspěch v závěrečné bitvě bylo důležité disponovat tzv. 

bouráckými viteály. Učňové se s nimi setkávali po celý pobyt 

aniž by to sami tušili. Dávnorův prsten, Špekulusova Bourác-

ká relikvie, Brumbafouskovy hadí boty, Ondravanderova 

dokonalá hůlka, Bourácká kronika, Brumbálův pohár, T.K. a 

samotný moudrý Tánor. Tyto předměty z Bourákovic učinily 

tu nejsilnější kolej v celém světe čar a kouzel, postrach smr-

tijedů, mozkomorů a všech temných živlů.  

Ondravander zhotovil dokonalou hůlku 

Věc, po které celý život toužil, dokonalá hůlka z 
ondravanderovníku, jeden z bouráckých viteálů, spatři-
la konečně světlo světa. Při poslední souboji s pánem 
zla tuto hůlku použil samotný Špekulus. 

BOURÁKOVICE Meč Ventomíra 

Lešenáře 

 

Pardálové si na chvíli vyměnili role 

V předvečer památného střetu u Mlžného pásu pardálové vycítili, 

že strana temna se blíží k pevnosti a že má snahu zaútočit. Povolali 

tak na zteč učitele a profesory z Bourákovic, kteří prohlédli terén a 

zjistili nejčastější místa výskytu smrtijedů. Za nejstatečnější učitel-

ku byla samotnými pardály zvolena Freda Wlízlijová.  

Trolové na útěku 

Poté, co v zapovězeném lese Trolové zjistili, že je-

den z nich byl zabit a ugrilován hladovými učni v 

Bourákovicích, přesunuli svoje sídlo do dalekých 

hor, kam síla a magie Bourákovic nesahá. 

MlhoRita Kocourková 

Bourákovický SEM-TAMNÍK! NIKDY NEZVEŘEJNĚNÉ ČÍSLO! 

Vodní famrfál zná první vítěze a poražené 

Jako velice prestižní byl shledán souboj mezi slič-

nými učitelkami kolejí a chlapeckým učňovským 

all star týmem. Dramatický souboj nakonec roz-

hodlo získání zlatonky na straně chlapců. Nejlep-

šími hráči byli vyhlášeni pardál Tomáš U. a na 

straně děvčat Uršula Blacková. 

Velký společenský ples v Bourákovicích 

Jednotlivé koleje představily úžasná představení, bylo 

prakticky nemožné vybrat nejlepší. Za největší showman-

ky však sklidily aplaus učňovky Ivanka H. a Aneta S. a celý 

AsiSpár za roli Brumbafouska, která byla tak originální, že 

se nesmazatelně vryla do paměti všech učňů. 

Závěrečný nástup kolejí na Bouradle 

Brumbálův pohár za vítězství v CTH tentokrát převzaly 

společně koleje Strakomocr a Čmelodor. Gratulujeme. 


