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Zadání: Vše má svůj čas 

Tvým úkolem bude dohnat magíkový rest a splnit magíka „Vše má svůj čas“. Na první pohled se to 

může zdát snadné, na ten druhý je třeba být precizní a vychytat správné doby na uvaření potřebných 

lektvarů. Do zkoušky pošleš print (ideálně získaného) magíka s krátkým komentářem, jak všechno šlo či 

nešlo a co Ti dalo zabrat, nebo co byla naopak brnkačka. Vzhledem k charakteru zkoušky není potřeba se 

nikterak rozepisovat, na prvním místě je uvaření lektvarů na zisk magíka! 

 

 

Vypracování: 

První část lektvarů šla velmi dobře. Udělala jsem rejs na náš zmijoweb, sekci recepty, 

a hnedka si aktivně vypsala, kdy mám vařit jaký lektvar.  

 

lektvar mládí – úplněk 

energizující dryák – dorůstající měsíc 

lektvar obratnosti – východ slunce (8:00-8:45) 

ropušníkový dryák – dorůstající měsíc 

měsíční dryák – v noci 

vousodrtič – couvající měsíc 

 

Jak vidíš, začala jsem hnedka! Nad jezerem svítil couvající měsíc a tak jsem tohoto 

momentu řádně využila. 



 

 
 

 

Pak přišlo asi pět dnů velmi kvalitního novu, kdy jsem asi pětkrát zvládla napsat celé 

koleji, způsobilé k míchání lektvaru noční ochrany, a zlanařila rovnou 4 lidi!  

Pak přišel dorůstající měsíc, který trval docela dlouho, takže jsem měla dostatek času 

vrhnout se na další lektvary. 

 

 



 

 
 

U ropušího séra jsem bouchla, už si ani nepamatuju proč. Dneska mě ta laboratoř 

prohnala trochu víc. 

 

 
 

Úplněk mě úplně podělal. No, to je jedno. U někoho očividně byl, u někoho tak úplně 

ne (už fakt přestanu s těmi narážkami na úplněk) a po půlnoci už tam hezky visel 

couvající měsíc :)  

A pak východ slunce. Vstát pro mě v tak nekřesťanskou hodinu, jakou je kritických 8 

ráno, mi teda dalo. Ještě když to přišlo v niveč! 

 



 

 
 

Ano, Slunce pěkně žlutě zářilo, když mělo zářit oranžově v tuto dobu, takže asi 

absolutně nechápu, jak fungují hodiny na hogu nebo se Nim v něčem zas pro jednou 

šťoural místo aby řešil věci s prioritou, ale o tom asi jindy. 

 

 
 

Lektvar jsem míchala přesně tolikrát, kolikrát jsem bouchla. Takže následující 

kompromitující screen třetího pokusu nic neznamená! A ještě mě to dohnalo na 

ošetřovnu, odhaduju psychiatrické křídlo. 

 

Takže to bylo moje CKÚ z Lektvarů. Přivodilo mi spoustu sazí na tvář, naštěstí žádné 

popáleniny, neboť i v 8 ráno jsem zvládla zapojit mozek a nasadit si rukavice. A magík 

nikde. Ale když mi zbývají jen dva, tak se to někdy ještě pokusím umíchat a získat ho, 

ať to vypadá, že má Zmijozel v čele aspoň trochu kompetentní ředitelku. Díky moc za 

zadání a hodně štěstí s opravováním úkolů a zkoušek!  

 



 

 


