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ZKOUŠKY SE BLÍŽÍ
Všichni studenti ČOUD se již
přes rok pilně připravují
na státní srovnávací zkoušky
s novou metodikou Ministerstva Kouzel, která vychází
z mezinárodního standardu
MMGA (Make Magic Great
Again)
„Jsme všichni trochu nervózní, ale pěvně věříme, že
ve všech zkouškách obstojíme,“ pověděl nám student

Rubín Trkal, „já osobně jsem
nadšený z toho, že certi kace
získaná
touto
zkouškou
je uznávaná téměř všemi
zaměstnavateli, a to dokonce
i v zámoří,“ pověděl nám
nadějný posluchač pátého
ročníku. „Hmmpfmh hmmh
hmm hmph hmmmmmpf,“
sebejistě doplňuje ředitel
školy Brumlal.

více se dozvíte na straně 3

KOUZLA S PAMĚTÍ
V magickém poli okolo školy
Duncan byla Bystrozory
detekována slabá podezřelá
aktivita, týkající se změn
vědomí a/nebo střednědobé
paměti. „Aktuálně nemáme
informace, že by cílem kouzla
byl člověk,“ informuje mluvčí
okresního ředitelství magické
policie Karolína Šedivá.
Dle zdrojů našeho deníků
se takovéto anomálie dějí
zpravidla v souvislosti s hony

myslivců, kteří tato kouzla
používají pro nahánění srn.
Po přímém dotazu v tamním
magicko-mysliveckém spolku
nám však bylo sděleno, že
letos se hony - stejně jako
ostatně každý rok - pořádají
až na podzim.
Podle okresního ředitelství
není důvod k sebemenším
obavám a nejspíše šlo jen
o přirozenou anomálii magickém poli.

placená inzerce

CO ČEKAT?
Famfrpál bude obzvlášťněn
exhibičním týmovým sekvenčním duelem, které umožní
hráčům eskalovat vzájemné
kon ikty.
Slavomír Hlahol, mluvčí ředitele školy, nám při rozhovoru k této připravované
sportovní aktivitě s úsměvem
řekl: „Přijďte se podívat
na horní tribuny ČOUDu.
Hraje se za každého počasí.“

Čeká se cvičné utkání kolejí
a rozsáhlá družba.

STOPY V SÍTI
Dle exkluzivních informací podaných našemu deníku
experty na mudlovská studia se na "internetové
adrese" http://duncan2019.m42.cz nachází internetové stránky věnované závěrečným zkouškám.
Informace tam uvedené mají pomoci studentům
v posledních týdnech před zkouškou s opakování
celoroční látky. Proslýchá se dokonce i něco o hrách
pro relaxaci, které však nejsou z webu dostupné skrz
menu.
Víc informací o "internetu" se dozvíte v našem
speciálu "Mudlové a jejich kouzla" na stranách 4-7.

