
Soutěž O nejlepší kouzlo  

 

 V úterý 7. 3. 2017 jsme vstoupili do tajemného světa čar a kouzel. A nebylo třeba pořizovat 

koště a cestovat do Bradavic ani nikam dál. Vše jsme měli na dosah ruky, přímo v naší družině. 

Konal se totiž v pořadí již třetí ročník družinové soutěže O nejlepší kouzlo. A zcela předčil naše 

očekávání, což vlastně nebylo tak těžké, neboť letos jsme popravdě nečekali téměř nic. Jednak jsme, 

jako každý rok, počítali s velkým počtem „odpadlíků“ - tedy jedinců, kteří se na začátku s velkou 

parádou přihlásí, ale těsně před zahájením soutěže je zachvátí panika a pocítí nekontrolovatelnou 

touhu vyškrtnout svoje jméno ze seznamu soutěžících. A navíc se v naší škole zrovna v době konání 

soutěže roztahovala nenasytná epidemie chřipky, která zasadila našemu startovnímu poli další ránu, 

takže nedlouho před zahájením připomínalo spíše pole po prohrané bitvě. Všechny tyto skutečnosti 

nás donutily soutěž o jeden týden odložit. A ukázalo se, že to byl dobrý tah – nemocní se stihli 

uzdravit a na startovní pole přibyli dokonce i někteří noví soutěžící... 

 Naše soutěž měla vše, co má správná kouzelnická show mít. V první řadě soutěžící, 

odhodlané předvést to nejlepší ze svého umění, dále podmanivou hudbu, senzacechtivé publikum a 

v neposlední řadě samozřejmě přísnou porotu, která vše sleduje ostřížím zrakem a každého 

spravedlivě ohodnotí.... 

 Na pódiu se nakonec vystřídalo 7 soutěžících. A viděli jsme mnoho zajímavých triků – od 

velice populárního kousku se zmizením a znovuobjevením mince, přes vychytané karetní triky až 

po hádání myšleného čísla. A přestože ani letos nikdo nevytáhl králíka z klobouku (zřejmě vlivem 

pokračujícího úbytku doma chovaných králíků), bylo se opět na co dívat...  

 Každá soutěž však mívá pouze 3 stupně vítězů. A tak se po krátké pauze, kterou jsme strávili 

sledováním vystoupení nejmenovaného českého kouzelníka v nejmenované televizní show, zrodili 

tři vítězové naší soutěže. Na třetím místě se umístila Sophia Hogan, druhou příčku obsadila Eliška 

Kvasnicová a na první místo se hrdě postavila Amálka Knoflíčková, která svým vystoupením 

ohromila celou porotu i publikum. 

 Vítězům patří obrovská gratulace, slova uznání za odvahu si ale zaslouží všichni účastníci, 

kteří dokázali vzdorovat strachu, vystoupili na pódium a předvedli svoje triky. Velká vlna 

„odpadlíků“ svědčí o tom, že to není nic jednoduchého. A nakonec jedno zvláštní poděkování 

adresované žákům ze třídy 5. B, kteří se osvědčili nejen jako obratní a svědomití pomocníci při 

chystání celé soutěže, ale fungovali také jako porotci, kameramani či fotografové v jedné osobě.  

 Pro letošní rok máme tedy „odkouzleno“, ale už teď se těšíme na příští ročník naší soutěže a 

potají doufáme v hojnou účast :).  

 

 



 

 

















 

 



 

 


