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První táborový den si 

pracovníci vyzvedli skupinu mladých 

kouzelníků na parkovišti u Jesenky 

v Jeseníku. Za podmínek stanovených 

ministerstvem zdravotnictví (výskyt 

Covid – 19) jsme společně vyrazili 

bradavickým expresem do bradavické 

školy čar a kouzel (Středisko 

ekologické výchovy Švagrov). 

Ubytování bylo dojednáno ve školních kolejích (chatky). Součástí střediska bylo moderní 

sociální zázemí (WC, sprchy) a společenské prostory pro stravování a trávení volného času. 

Po příjezdu do Bradavic byly děti přivítání 

učitelským sborem kouzelníků (Albus Brumbál, 

Severus Snape, Rubeus Hagrid a další). Albus Brumbál 

seznámil děti s prostorami a pozemkami Bradavic a také 

pravidly školy a dětského tábora, která musela být po 

celý pobyt dodržována. Po přivítání a úvodním proslovu 

ředitele školy Abuse Brumbála čekalo na děti rozdělení 

do jednotlivých týmů a kolejí. O to se postaral Moudrý 

klobouk, který po staletí rozděluje nové studenty 

bradavické školy čar a kouzel. 

Slavnostní zahájení školního roku však narušil 

zlý čaroděj Lord Voldemort, kterému se podařilo 

z bradavické školy ukrást vzácné relikvie smrti (Bezová 



hůlka, Kámen vzkříšení, Neviditelný plášť). Albus Brumbál dětem poradil, jak Lorda 

Voldemorta zničit, a to nalezením a zničením sedmi viteálů, do kterých zlý čaroděj ukryl své 

duše. Tato scénka započala  celotáborovou hru s tématikou Harry Potter.  

Kromě společného cíle, najít a zničit všechny viteály a tím i 

Lorda Voldemorta, se děti během pobytu v bradavické škole 

pravidelně účastnily ranních rozcviček. Nechyběly pravidelné 

úklidy chatek a jejich bodování. Během pobytu měli děti možnost 

výrobkování v rámci kterého vyráběly kouzelné hůlky, košťata, 

zlatonky a další vzácné předměty, které si pak mohly vzít na 

památku z Bradavic domů. V rámci bradavické olympiády se proti 

sobě utkaly 

jednotlivé týmy 

(červení, zelení, modří a žlutí) v různých 

disciplínách. Byly to Famfrpál, běh 

s koštětem a štafety. Nechyběla střela z luku 

a také ze vzduchovky. Protože bylo krásné 

letní počasí, užily si děti také vodní hry 

stavěním přehrad a mohyl v místní kouzelné 

říčce. 

 

Ne vždy se mladí kouzelnici mohli 

spoléhat na bezpečné prostory a pozemky 

bradavické školy čar a kouzel. Děti se 

musely častokrát vypravovat do temného 

lesa, kde se při plnění úkolů často setkávaly 

s nástrahami a také s cizokrajnými a 

kouzelnými zvířaty. V temném lese také 

navštívily Hagridovu lesní chatu, kde si 

společně z ingrediencí lesa uvařily oběd 

v přírodě.  

 



Předposlední den se skupině mladých kouzelníků 

podařilo najít a zničit závěrečné dva viteály, které zničily 

Lorda Voldemorta. Po zlém čaroději zůstaly vzácné relikvie 

smrti (Bezová hůlka, Kámen vzkříšení, Neviditelný plášť), 

které děti předaly řediteli školy. Ty byly následně bezpečně 

uloženy do bradavické školy čar a kouzel. Na závěrečném 

ceremoniálu ředitel školy vyhlásil celkové pořadí 

jednotlivých týmů. A za nalezení vzácných relikvií předal 

mladým kouzelníkům odměnu v podobě velké truhly s 

pokladem. Poslední den tábora následoval úklid chatek a 

odjezd autobusem zpět do Jeseníku.  

 

Táborový pobyt dětem pomohl najít nové kamarády, zlepšit svou fyzickou kondici, 

komunikační schopnosti, osvojit si nové dovednosti a zažít něco nového. Pro nás všechny to 

bylo příjemné zahájení letních prázdnin a už teď se těšíme na příští rok.    
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