
„HARRY POTTER a SŮVÁCI“ 
 

Letošní celotáborová etapová hra je volně inspirována sérií knih 

spisovatelky J. K. Rowlingové o Harrym Potterovi. Jejich děj nás zavede do 

kouzelného světa, do světa čar a kouzel a dá nám možnost studovat na té 

nejlepší ze škol, v Bradavicích. 
 

 
 

Výhodou pro nás bude, že drtivá většina účastníků tábora o Harrym něco 

četla nebo viděla filmy. Zároveň zde však číhá nebezpečí, že malí táborníci toho 

budou o tématu vědět mnohem víc než dospěláci a budou nás opravovat . 
 

 

Etapová hra začne již odjezdem mladých učedníků 

kouzelnického řemesla Bradavickým expresem z nástupiště 9 a 

¾, který nás odveze do Školy čar a kouzel v Bradavicích.  

 

 

Po příjezdu nás bude čekat rozdělení mluvícím 

moudrým kloboukem do jednotlivých kolejí a tříd, 

které budou mezi sebou bojovat o Školní pohár 

(všichni mladí kouzelníci budou dle věku rozděleni do 

tří kategorií na mladší, střední a starší. Každá kategorie 

bude mít sice stejný námět i jednotlivé etapy, ale obsah 

bude jiný, uzpůsobený věku účastníků).  
 

          



 

Seznámíme se s profesorským sborem v čele s Minervou McGonagallovou 

a prefekty jednotlivých kolejí.  
 

       
Po nutné kontrole správného kouzelnického vybavení (blíže v sekci „Jak se 

obléci na etapovou hru“), navštívíme Příčnou ulici a pořídíme si kouzelnickou 

hůlku od mistra Olivandra, či kravatu symbolizující svými barvami, do které 

koleje mladý kouzelník patří. 

 

Abychom se mohli zúčastnit velkého 

famfrpálového turnaje o Ohnivý pohár, budeme si 

muset připravit i létající košťata a naučit se je 

ovládat.  

 

 

 

Bude nás čekat i výuka základů čar a kouzel, správné používání 

kouzelnické hůlky, bylinkářství a výroba lektvarů či obrana proti 

černé magii. Pokusíme se i vypěstovat kouzelnou mandragoru. 

 

 

Můžeme očekávat i líté boje se smrtijedy, mozkomory, pavoukem Aragogem 

a možná i se samotným Voldemortem. 
 

                      



Jaké etapy nás čekají: 

 Kámen mudrců (Trollové) 

 Tajemná komnata (Bazilišek a vrba Mlátička) 

 Vězeň z Azkabanu 

 Ohnivý pohár (Famfrpálový turnaj) 

 Kouzelní tvorové 

 Turnaj tří kouzelníků   

 Fénixův řád 

 Zkoušky Ministerstva kouzel 

 Princ dvojí krve (Viteály) 

 Relikvie smrti (boj s Voldemortem) 
 

         
 

Tak v létě v Bradavicích na shledanou se těší Sůváci: 
 

 


