Prázdninová škola s Harry Potterem
Letos již šesté léto trávené ve Vidnav a popáté s integrací postižených d tí
z Vincentina ve Šternberku prob hlo ve znamení literárního hitu autorky paní J.J.Rowlingové
Harry Potter.
které d ti p ijely vyzbrojeny dokonalou znalostí film i knih, takže už krátce po
íjezdu jsme v li, že Hermiona je p evle ená za Lucku Svobodovou a odhalení Draco
Malfoye netrvalo dlouho. Celý tábor se d l v duchu kouzel a dobrodružství. Turnaj v trochu
upraveném Famfrpálu probíhal denn . Hrá i mí bylo p esn podle pravidel, zm na byla
jen v tom, že potlouky ovládali instrukto i a zlatonka nelétala, ale schovávala se a hledaly ji
ti z Vincentina, aby si taky užily.
hem školního poháru dostávali všichni body za všechno, co se jim povedlo, za
znalosti z p íb , za pomoc druhým, za po ádek. Body se s ítaly pro celý oddíl, pardon, pro
celou kolej. Za proh ešky proti školnímu ádu zase body ubývaly.
Ohnivý pohár v arod jnických sout žích byl skvostný. Vymýšlela a p edvád la se
kouzla na prom nu ehokoliv na n co jiného, o arovávaly se p edm ty a lidé a všechna
kouzla vyvolala salvy smíchu. D ti prom né v žáby skute
zezelenaly, skákaly a kvákaly.
Kouzelné lektvary m ly kouzelné v
a barvy, byly kouzeln zabaleny a kouzeln popsány.
Sout ž v získávání dra ího vejce zpod dra ice se trochu zvrtla, takže n kte í
nejurputn jší dobyvatelé byli diskvalifikováni a sout ž nakonec anulována. Hledání kamene
mudrc bylo náro né a projít celou trasu p es áblovo osidlo, kolem spícího trolla, vyhrát
utkání v kouzelnickém šachu, vyprostit klí a uhodnout, která ze sedmi lahvi ek s tekutinami
je ta pravá bylo opravdu velké dobrodružství. Nejnáro jší bylo nakonec najít kámen
mudrc blízko velmi p esv ivého Voldemorta. Kámen pak nosil vždycky p l dne n který
z dosp lák a kámen ho nutil d lat n co, co normáln ned lá. Úkolem za body bylo p ijít na
to, kdo má kámen u sebe a co d lá divného. Všichni ale na tábo e d láme v ci, které by nám
jinde neprošly, takže uhodnout kdo, co a pro , bylo n kdy p íliš t žké.
Soubojnický klub byl ve znamení nejr zn jších sout ží. Hrály se šachy, piškvorky,
slovní souboje, v domostní sout že, sportovní hry a turnaje a každý se mohl p ihlásit, kam
cht l. Jestli si n kdo myslí, že n které sout že byly pro postižené a jiné pro zdravé, velmi se
plete. P ebornicí ve stolním tenise byla Maruška (s Dawnovým syndromem), nejlepší bavi a
komentátor zase Románek (po d tské mozkové obrn ). Nejrychlejším hleda em zlatonky se
ukázala být Zdeni ka na vozí ku.
Nejv tší kouzelnické svátky Vánoce a Halloween byly kouzeln nalad ny a p esn
v duchu knihy m li sk ítci volno a slavnostní ve i p ipravovali profeso i se svými
pomocníky. Vrcholem byl slavnostní ples s pr vodem, na který si každý p ipravil
vlastnoru
kostým. Když si n kdo netroufl, pomoc se vždycky našla.
Dvanáct dn se p ehouplo jako nic a najednou nám všem bylo jako Harrymu, když se
l vracet do všedního sv ta. I slzi ky ukáply. Jezdíme spolu i s Vincentinovskými už
spoustu let a b hem roku jezdí do Vincentina za kamarády všelijací malí i velcí návšt vníci.
Ale nic se ned je, rok ute e jako voda a máme tady další prázdniny. Šušká se n co o
dobrodružné výprav s prstenem moci tajemnou St edozemí. Zachráníme ji spolu s Frodo
Pytlíkem? Nebo nás eká n co úpln jiného?
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