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1.    Rozšiřte mezi obrazy nepravdivý drb. Čím vtipnější, tím lepší. [11b] 

2.   Zkuste přemluvit svoje Nebelvírské kamarády, aby vám dovolili navštívit Godrika. 

[12b] 

3.   Celý den se vydávejte za někoho ze svých spolužáků. Co by si asi oblékl? Co by si dal k 

obědu? Jak by se choval? (nezesměšňovat!) [13b] 

4.   Čaj o páté. Uspořádejte čajový dýchánek, kterého se zúčastní alespoň po jednom 

zástupci z každé koleje. [19b] 

5.   Profesoři nebo celebrity. Kolik podpisů bradavických profesorů dokážete získat? 

[5b/kus] 

6.   Taky už vám ty věčně hladové Kluběnky lezou na nervy? Zkuste je přesvědčit, že hlad 

vlastně vůbec nemají. A hlavně je nekrmte! [27b] 

7.   Myslím, že je všem jasné, že dřevu vašich postýlek by slušela modrá barva. A puntíky. 

[12b] 

8.   Každý ví, že schodiště je děsivé a nevyzpytatelné místo. Někdo by měl ostatním 

studentům pomáhat s chůzí do a ze schodů, aby se jim nic nestalo, nemyslíte? [13b] 

9.   Je jasné, že klavír v klubovně je k hudbě nepoužitelný. Možná kdyby však slyšel 

nějakou jinou hudbu, umoudřil by se. [9b] 

10. Prefekta Kassandra Hatzidakis má velkou tlustou kočku, kterou je třeba vyčesat. 

Obrňte se a do toho.[10b] 

11. Divadlo! Mají kouzelníci vlastní divadelní představení? Nějaké historické hry nebo 

alespoň významné dramatiky? Chtělo by to nějaké menší představení či přednášku ve 

Velké síni, nemyslíte? [25b] 



12. Piknik při hvězdách! Že se večer z hradu nesmí ven, říkáte? Řešení je jasné, piknik na 

zemi ve velké síni. [16b] 

13.   Oslava narozenin s překvapením pro vašeho kamaráda. [15b] 

14. I skřítci jsou společenské bytosti. Určitě by rádi, kdyby se jim dostalo příležitosti s 

někým zatancovat. [17b] 

15. Zúčastněte se libovolného famfrpálového tréninku a fanděte týmu, který nehraje. 

Klidně si i vymyslete vlastní hráče! [11b] 

16. Proč se v Bradavicích hraje jen famfrpál? Myslí někdo na všechny ty děti, kterým 

chybí třeba takový prachobyčejný mudlovský fotbal? [17b] 

17. Vyrobte nějaký dárek nebo napište nějakou milou zprávu a darujte ji náhodnému 

studentovi. No není pěkné takhle dělat radost ostatním? [5b] 

18. Zkuste všechny ve svém okolí přesvědčit, že jste umřeli a teď jste svůj vlastní duch. No 

tak, alespoň na chvilku. [11b] 

19. Dramatické čtení učebnice lektvarů. Bonusové body, pokud nebudete číst vy, ale 

profesor lektvarů. [9b] 

20. Hradní kuchyni by mnohem více slušelo, kdyby se alespoň na jeden den stala 

zábavním parkem pro domácí skřítky. [45b] 

21. Chudáci mudlovští studenti v Bradavicích. Někdo by jim měl vysvětlit, jak se dá hledat 

v knihách, a proč je to lepší, než internet. [7b] 

22. Mudlové! Vysvětlete kouzelníkům kouzlo gumové kachničky na koupání. No vážně, 

jak bez ní vůbec mohou žít? [7b] 

23.  Když mrzimorští mohou mít vlastního jezevce, proč bychom my nemohli mít vlastního 

orla? Nemusíte chytat živého, zkuste nějakého toho maskota alespoň vytvořit nebo 

se za něj převlečte, představivosti se meze nekladou. [18b] 

24.  Nějak originálně vyzdobte sochu Roweny v naší společenské místnosti.[15b] 



25.  Vrba mlátička stále stojí na pozemcích školy a chudáci studenti nemají ani potuchy o 

nebezpečí, které skrývá. Někdo by měl vytvořit nějaké bezpečnostní opatření. [13b] 

26.  Víte, co chybí ve Velké síni? Číšníci. [14b] 

27.  Oprašte svého tvořivého ducha a piště články do Bradavičníku! [5b/kus] 

28. Wraaau! Sežeňte si nebo si vyrobte vlkodlačí kostým a v klubovně postrašte nic 

nečekající oběť. [22b] 

29. Někdo by měl ocenit chudáky členy studentské rady. Napište obdivný dopis svému 

oblíbenému prefektu/primusovi. [8b] 

30.  Mluvte celý den v rýmech. [25b] 


