
 

Matthew Davis 
Adresa: Neville St. 14.; Cardiff; Wales 

Sova: Neznamyclovek#1234 
Datum narození: 30. 11. 1965 

Vzdělaní: Bradavice - Mrzimor (1977-1984) 

O.V.C.E.: Přeměňování - V 

 Obrana proti černé magii - N 

 Formule - V 

 Bylinkářství - V 

 Lektvary - P  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Předchozí zaměstnání:   
 Krucánky a Kaňoury:  

   Prodej knih 1984 - 1986 

 Domácí učitel rodiny Crawley:  
   Domácí vyučování 3 dětí 1986 - 1991  

 Domácí učitel rodiny Bechamp:  
   Domácí vyučování 2 dětí 1991 - 1993 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Jazyková vybavenost:   
 Latina: Více pokročilý 

 Francouzština: Začátečník 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Motivační dopis:   
Vážená paní řiditelko, 

 

Zaujal mě váš inzerát v Denním věštci na uvolněnou 

pozici profesora v Bradavické škole čar a kouzel v Bradavi-

cích. Rád bych na tuto pozici projevil vážný zájem. 

Už při svém vlastním studiu v Bradavicích, mým 

cílem bylo, jednoho dne předávat vědomosti dále. Pokračoval 

jsem samovzděláváním a to hlavně v oblastech přeměňování, 

kouzelných formulí, bylinkářství, Opčm a také dějin čar a 



kouzel a mytologie. Jsem tedy způsobilý učit jak nižší ta-

ky vyšší ročníky. 

Během posledních deseti let jsem se převážně pohyboval 

v domácím učitelství dětí od 11 do 16 let. Obě rodiny vám jistě 

budou ochotny podat pozitivní reference, jakožto jsem všech-

ny děti úspěšně dovedl ke složení N.K.U.. A i když mě to-

to zaměstnání skutečně bavilo, preferoval bych práci s více 

dětmi a „skutečnou“ pedagogickou práci a Bradavice samo-

zřejmě mají jisté kouzlo a prestiž, která je také velice láka-

vá. 

Mám klasický vyučovací styl. Preferuji bezpečnou a 

zodpovědnou výuku. Jsem přísný, ale také vstřícný a rád 

bych věřil, že i spravedlivý. 

 

Budu velice rád, pokud vás můj životopis zaujme. 

 

S upřímným pozdravem 

  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A něco o mne NonRPG:  Neznámý člověk tu. Jak jste si jistě již u mne 

mohli všimnout, jsem poněkud podivná osobnost, ale také poměrně spoleh-

livá. Nutno přiznat, že nejsem nějaký zběsilý datel s kadencí dva tisíce 

znaků za minutu, ale zase nepíšu třířádkové posty, také bych si rád o sobě 

myslela, že moje hraní je přinejmenším ucházející, snažím se vždy reago-

vat na danou situaci, jakkoliv podivnou, tak jak by moje postava mohla re-

agovat. Netrpím schizofrenií, kde by moje postava měnila osobnost každé 

tři vteřiny a mám poměrně široké znalosti HP reálií a to hlavně z knihy a ne 

jen z filmů.  

 Upřímně neumím být sám sobě dobrým pasákem, abych se uměl dostatečně 

prodat, takže tohle je tak maximum, jak se dokážu chválit.  

 

Bonus round: Jsem celkem aktivní hráč, což dokazuje, že nemám reálný život. 


