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1.
Dětská verze

populárních

šperků
Pandora

Oblíbená barva: 
zlatožlutá

Oblíbený film: 
Dostavník (Stagecoach)

Oblíbená písnička:
 „What a Wonderful World“ od Louise 

Armstronga

Žádná princezna se neobejde bez královského 
kočáru. Princezna Kočárka je nejen věrná 
společnice, ale také dopravní prostředek!

Nejlepší kamarádi:  
Korunka, Rubínka a Ronda královská

Oblíbená barva: 
fialová

Oblíbený film: 
Zlaté opojení (The Gold Rush)

Oblíbená písnička:
„Dancing Queen“ od skupiny ABBA

Možná si myslíte, že když má někdo tak důležitou 
práci, jako je spočívat na hlavách královen, bude 

se asi pěkně naparovat. Ale královským úspěchem 
této veselé pokrývky hlavy je superpřátelská povaha 

a schopnost stát oběma nohama na zemi.

Nejlepší kamarádi:  
Sir Karel z Korunova,

Danka Drahokamka, Šárka Šálka

Oblíbená barva: 
akvamarínová

Oblíbený film: 
Snídaně u Tiffanyho (Breakfast at Tiffany’s)

Oblíbená písnička:
„Single Ladies“ od Beyoncé

Danka Drahokamka má jasnou a oslnivou tvář 
i ego. Ví, že ten, kdo je natolik mimořádný, aby ji 
mohl nosit na prstu, musí být pořádně důležitý! 
Není to žádný obyčejný prsten! Je jako stvořená 

pro princeznu.

Nejlepší kamarádi:  
Paní Botička, Korunka, Ronda Královská

Oblíbená barva: 
indigová

Oblíbený film: 
Blafuj jako Beckham (Bend It Like Beckham)

Oblíbená písnička:
 „Unicorns“ od The Irish Rovers

Tahle rozkošná princeznička s jedním růžkem je 
následnicí trůnu celého Ráje poníků. Jediná potíž je 
v tom, že je učiněná uličnice! Princezna Jednorožka 
má zájem jenom o sport a zábavu. Nikdy nevydrží 
klidně sedět dost dlouho na to, aby mohla vládnout 

z nějakého otravného starého trůnu!

Nejlepší kamarádi:  
Megaska, Ronda Královská, Gábina Gólka

Oblíbená barva: 
bodláková

Oblíbený film: 
Princezna nevěsta (The Princess Bride)

Oblíbená písnička:
 „„Princesses“ od Eltona Johna

Být princeznou je někdy pěkná nuda. Tahle 
princeznička by chtěla spíš běhat a hrát si s kamarády, 

než být zavřená v zaprášeném starém hradě. Kdyby 
si měla vybrat mezi hraním na schovku a vládnutím 
v království, Ronda Královská vždycky volí to první!

Nejlepší kamarádi:  
Danka Drahokamka, Princezna Jednorožka, 

Kočárka

Oblíbená barva: 
stříbrná

Oblíbený film: 
Popelka (Cinderella)

Oblíbená písnička:
 „Diamond on the Soles of Her Shoes“  

od Paula Simona

Téhle dámě, která ovládá trendy, jde hlavně 
o špičkovou módu!   Řekne vám přesně, co se hodí 
k tamté sukni a jaké doplňky máte použít, abyste 
měly nejlepší styl. Drahoušku, přece si nevezmeš 

tuhle mašli s těmi náušnicemi, že ne?

Nejlepší kamarádi:  
Danka Drahokamka, Sestry Střevíčky,  

Tonda Teniska

Oblíbená barva: 
zelenomodrá

Oblíbený film: 
Zachraňte Willyho (Free Willy)

Oblíbená písnička:
„Baby Beluga“ od Raffiho

Tenhle něžný mořský obr rád připlouvá na pláž, aby 
si za přílivu mohl hrát s kamarády. Problém je jedině 

v tom, že ti se trochu bojí jeho rozměrů. A Vilda 
Vodomil občas zapomene, že je opravdu mnohem 

větší než oni!

Nejlepší kamarádi:  
Nafy Nafoukáček, Zlatuška, Kopejsek

Oblíbená barva: 
fuchsiová

Oblíbený film: 
Benji

Oblíbená písnička:
„Who Let the Dogs Out?“ od Baha Men

Stačí jedna pusa od tohoto miláčka a vaše srdce se 
úplně rozplyne! Pejsek Pusinka zná jenom lásku, 
takže když se chystáte někomu něco provést, tak 
se to tomuhle štěňátku s horoucím srdcem líbit 

nebude!

Nejlepší kamarádi:  
Modrolunka, Berutečka, Modráček

Oblíbená barva: 
zlatá

Oblíbený film: 
Mary Poppins

Oblíbená písnička:
 „We are the Champions“ od skupiny Queen

„Dokážeš to!“ zní její bojový pokřik. Každý potřebuje 
někoho, kdo je na jeho straně, někoho, kdo mu věří 

a fandí mu. A právě taková je tato povzbuzující 
dáma! Jsi vítěz!

Nejlepší kamarádi:  
Pomponky, Kníženka, Megafonka

Oblíbená barva: 
puntíkový vzor

Oblíbený film: 
Cesta domů (Fly Away Home)

Oblíbená písnička:
„Love Story“ od Taylor Swift

Sluníčko, sluníčko, kam poletíš? Do nebíčka, nebo 
do peklíčka? Tahle malinkatá pilotka se ještě učí, 
jak zacházet se svými křidélky. Berutečka je stejně 
roztomilá jako nemotorná, když se třepotá a motá 

ve vzduchu!

Nejlepší kamarádi:  
Včelka Lechtalka, Beáta Medová, Kmitalka

Oblíbená barva: 
sytá nebeská modř

Oblíbený film: 
The Endless Summer (Nekonečné léto)

Oblíbená písnička:
 „Barbara Ann“ od The Beach Boys

Hola, hola, lidi! Na příští vlně přijíždí Surfařinka 
Sally! Hlavní cíl téhle ostrovní princezničky je najít 
mega vlnu, která se nedá zkrotit. Pojede na ní celou 

cestu za slávou!

Nejlepší kamarádi:  
Anna Nasová, Nafy Nafoukáček, Ronda 

Královská

Oblíbená barva: 
pastelově růžová

Oblíbený film: 
Pan Wonka a jeho čokoládovna  

(Willy Wonka)

Oblíbená písnička:
 „Pop Goes the Weasel“ od The Ice Cream Truck

Tak tahle je opravdu sladká. Mlska Nedělka se 
svou sestrou Kopečkou totiž v partě hraje roli 

usmiřovatelky. Jediný problém je, že sama čas od 
času provede nějakou neplechu.

Nejlepší kamarádi:  
Zuzka Zmrzlinka, Pejsek Pusinka, Cukrouška

Oblíbená barva: 
modrá

Oblíbený film: 
E.T. – Mimozemšťan

Oblíbená písnička:
„Firework“ od Katy Perry

Když potřebujete vyřešit matematický problém, 
největší „bedna“ v okolí je tu pro vás. Hlavička je 
chytrá a seriózní. Pomáhá spolužákům, aby se 

soustředili na vyučování – s hlavami zabořenými do 
učebnic.

Nejlepší kamarádi:  
 Kníženka, Slýša Ušátková, Pan Jablíčko

Oblíbená barva: 
oranžová

Oblíbený film: 
Kokosy na sněhu (Cool Runnings)

Oblíbená písnička:
„Beach Boy Blues“ od Elvise Presleyho

Díky bodrému jamajskému přízvuku je vám jasné, že 
má Anna Nasová pravý domov na ostrovech. Téhle 
tropické krásce se stýská po domově, ale je úplně 
spokojená, když může kamarádům kázat o míru, 

lásce a ostrovní harmonii.

Nejlepší kamarádi:  
Pan Jablíčko, Surfařinka Sally, Hambáčka

Oblíbená barva: 
purpurová

Oblíbený film: 
Casablanca

Oblíbená písnička:
 „Rockin’ Robin“ od Bobbyho Daye

Pracuje jako učitelka v kouzelné škole Města 
Překvapení. Dbá na to, aby se žáci soustředili 

a hodně se toho naučili. I když je dosti přelétavá 
a bláznivě rozmarná, žáci ji nepřestávají 

respektovat.

Nejlepší kamarádi:  
Popkomandér, Zobákovi, Sylva Sojka

Oblíbená barva: 
tyrkysová

Oblíbený film: 
Karate Kid

Oblíbená písnička:
 „Horse with No Name“ od skupiny America

Někteří říkají, že tato mytická bytost neexistuje. 
Spatřit ji přináší štěstí. Létá po obloze a klouže se 

po duze, zpívajíc svou čarovnou píseň.

Nejlepší kamarádi:  
Princezna Jednorožka, Princ Ržánek,  

Princ Štístko

Oblíbená barva: 
duhová

Oblíbený film: 
Most do země Terabithia (Bridge to Terabithia)

Oblíbená písnička:
„Hot & Cold“ od Katy Perry

U tohoto malého chameleona je to tak: co na srdci, 
to na kůži. Chameleonka mění barvu podle nálady 
a ve dnech, kdy se její emoce bouřlivě mění, vypadá 

úplně jako světelná show!

Nejlepší kamarádi:  
Katka Kočka, Violka z Barvínku, Cukrouška

Oblíbená barva: 
purpurová

Oblíbený film: 
Želvák a zajíc (The Tortoise and The Hare)

Oblíbená písnička:
„Happy Together“ od The Turtles

Tahle bezstarostná mořská želva by byla dokonalou 
kamarádkou... kdyby nemusela pořád mluvit! Želva 
Povídalka je nabuzená kofeinem z mořských řas, 

a tak se s vámi podělí o všechny zážitky z celého dne, 
ať to chcete slyšet, nebo ne!

Nejlepší kamarádi:  
Želva Neposeda, Jarka Jahůdka, Cukrouška

Oblíbená barva: 
rajčatová

Oblíbený film: 
Jih proti Severu (Gone With The Wind)

Oblíbená písnička:
 „Cheeseburger in Paradise“  

od Jimmyho Buffeta

S touto chutnou společnicí je život jako piknik! 
Zpívá, tancuje, vaří a ráda baví své přátele. Jenom 

Hambáčku nerozzlobte, nebo se dopálí, až se 
připálí!

Nejlepší kamarádi:  
Úlex, Péťa Párek, Popkomandér

Oblíbená barva: 
zelená

Oblíbený film: 
Můj pes Buddy (Air Bud)

Oblíbená písnička:
„Bad Blood“ od Taylor Swift

Nechceme se jen zúčastnit, chceme vyhrát! Pro tuhle 
energickou dámu je to samá dívčí síla! Všechno, 

co umí kluci, umí holky ještě líp! A abyste se o tom 
přesvědčily, podívejte se, jak rychle, jak daleko 

a s jakou vervou dokáže Gábina na hřišti běžet 
směrem k vítězství!

Nejlepší kamarádi:  
Baskeťáček, Jarka Jahůdka, Princezna 

Jednorožka

Oblíbená barva: 
jasně bílá

Oblíbený film: 
Čaroděj ze země Oz (The Wizard of Oz)

Oblíbená písnička:
 „Over the Rainbow“ od Judy Garland

Celá pláž se rozzáří, když nad ní prochází Dorka 
Duha! Když tancuje na obloze, zpívá své písně 

o barvách a přináší radost všem tvorům na zemi 
i v moři.

Nejlepší kamarádi:  
Vilda Vodomil, Megaska, Želva Neposeda

Oblíbená barva: 
hořčicově žlutá

Oblíbený film: 
Plácek (The Sandlot)

Oblíbená písnička:
 „Hot Dog“ od Elvise Presleyho

Tenhle venkovský kovboj sice není nejbystřejší, ale 
jeho pohodový životní styl mu úplně vyhovuje. Péťa 
Párek je kamarádský ke každému. Potřebuje jen 
trochu pomazat hořčicí a dostat svou útulnou 

housku – a je v harmonii se světem.

Nejlepší kamarádi:  
Kopejsek, Bublinka, Gordo

Oblíbená barva: 
oranžová

Oblíbený film: 
Anne z Green Gables (Anne of Green Gables)

Oblíbená písnička:
„Paperback Writer“ od Beatles

Kníženka je chodící encyklopedie! A slovník! 
A sbírka biografií! Můžete se jí zeptat na cokoli! 

Ráda vám všechny informace najde, včetně stránky, 
odstavce a věty!

Nejlepší kamarádi:  
Hlavička, Violka z Barvínku, Magobot

Oblíbená barva: 
růžová

Oblíbený film: 
Star Wars

Oblíbená písnička:
„Good Life“ od skupiny OneRepublic

Pro tohoto hrdinného průzkumníka vesmíru jsou 
všechny systémy připraveny ke startu. Připoután 
v malinkém opičím hvězdoletu, Gordo zkoumá 

vzdálené galaxie, aby zjistil, kde mají nejdokonalejší 
banán!

Nejlepší kamarádi:  
Bublinka, Magobot, Nafy Nafoukáček

Oblíbená barva: 
červená

Oblíbený film: 
Cooking Channel (programy o vaření)

Oblíbená písnička:
„That’s Amore“ od Deana Martina

Možná si myslíte, že zavalité štěně, jako je Kopejsek, 
schlamstne každou potravu, na kterou narazí. Ale 
tenhle psí gastronaut je výborný kuchař, který si 

pochutná jenom na těch nejvybranějších pokrmech, 
které si vysní.

Nejlepší kamarádi:  
Bublinka, Vilda Vodomil, Hambáčka

Oblíbená barva: 
kachní modř

Oblíbený film: 
Balto

Oblíbená písnička:
 „Honey Pie“ od Beatles

Miluje zimní sporty a je šampiónkou v sáňkování! 
Pro tuhle mrazivou odvážlivkyni není žádný kopec 
moc vysoký. Tak popadněte kousek koláče a pevně 

se držte!

Nejlepší kamarádi:  
Pan Jablíčko, Vejcinka a Slanináček,  

Meky Meloun

Oblíbená barva: 
světle hnědá

Oblíbený film: 
Šarlotina pavučinka (Charlotte’s Web)

Oblíbená písnička:
„Baby“ od Justina Biebera

Vážně? Může být učitelem ve třídě opravdu... malé 
dítě? Tenhle mladý profesor se zkrátka narodil jako 
génius. Húdini přešel z mateřské školky rovnou na 

místo učitele. Možná je malý vzrůstem, ale jeho 
inteligence je nezměrná!

Nejlepší kamarádi:  
Vilda Vodomil, Nafy Nafoukáček, Zlatuška

Oblíbená barva: 
zvonková modř

Oblíbený film: 
Čelisti (Jaws)

Oblíbená písnička:
 „The Itsy Bitsy Spider“

Tahle jezdkyně na vlnách je vždycky připravená 
surfovat! Svůj krunýř umí použít jako surfovací 

prkno, aby zachytila nejparádnější vlny a odvážně  
na nich dojela až na pláž!

Nejlepší kamarádi:  
Želva Povídalka, Mlska Nedělka,  

Včelka Lechtalka

Oblíbená barva: 
broskvová

Oblíbený film: 
Život je krásný (It’s a Wonderful Life)

Oblíbená písnička:
 „Savory Truffle“ od Beatles

S touhle pohodovou dívčinou je vždycky každá 
legrace dvojnásobná! O její mrazivé osobnosti se 
ví, že rozpouští srdce. Neúnavně se totiž snaží 

řešit problémy, aby byli všichni ve třídě spokojení. 
Kopeččinou mladší sestrou je Mlska Nedělka.

Nejlepší kamarádi:  
Zuzka Zmrzlinka, Beáta Medová,  

Rozárie Růžová

Oblíbená barva: 
pudrově modrá

Oblíbený film: 
Zrzoun (Old Yeller)

Oblíbená písnička:
„Respect“ od Arethy Franklin

H-U-R-Á! Kdo je tu zdaleka nejhlasitější? Právě 
ona! Tahle temperamentní roztleskávačka ví, jak 

fanoušky nabudit pro zábavu! Megafonka je vitální 
a veselá a má strašlivou sílu! Týme, do toho!

Nejlepší kamarádi:  
Pomponky, Tina Trofejka, Drobečka

Oblíbená barva: 
tmavomodrá

Oblíbený film: 
Návštěva z vesmíru  

(It Came from Outer Space)

Oblíbená písnička:
 „Only Wanna Be With You“  

od Hootie & the Blowfish

Ale, ale. Tenhle kluk je nerváček, co si pořád dělá 
starosti. A když se Nafy Nafoukáček vynervuje... 

PUF! Udělá ze sebe kouli, jak to čtverzubci umějí. 
Snaží se sice zůstávat v klidu a pohodě, ale kvůli té 

nervózní povaze se jeho ego snadno nafoukne!

Nejlepší kamarádi:  
Bublinka, Surfařinka Sally, Vilda Vodomil

Oblíbená barva: 
kaštanová

Oblíbený film: 
Snídaňový klub (The Breakfast Club)

Oblíbená písnička:
„The Maple Leaf Rag“ od Scotta Joplina

Úlex, to je 2 000 kalorií pohody! Tenhle sladký 
a lepkavý frajer má připravenou skvělou hlášku pro 

každou situaci! Když máte s sebou kumpána, jako je 
on, legrace se rychle začne hromadit!

Nejlepší kamarádi:  
Hambáčka, Zmrzkoláčka,  

Vejcinka a Slanináček

Oblíbená barva: 
červená

Oblíbený film: 
Princezna nevěsta (The Princess Bride)

Oblíbená písnička:
„Strawberry Avalanche“ od skupiny Owl City

Tahle bobulka vyrostla teprve loni a od té doby se 
nepřestala smát! Pro naši pihovatou krasotinku je 
všechno k popukání! A teď ještě ke všemu dostala 

škytavku!

Nejlepší kamarádi:  
Gábina Gólka, Kočička Vatička, Bonbónka

Oblíbená barva: 
červená

Oblíbený film: 
Dennis – postrach okolí (Dennis the Menace)

Oblíbená písnička:
„Honey, I’m Good“ od Andyho Grammera

Tahle zlatá rybička vždycky chtěla být statečným 
hlubokomořským průzkumníkem! Maličké akvárijko 
je jejím oceánem – když mává ploutvemi a potápí se 
do hlubin, aby prozkoumala mořské dno. Glo-glo!

Nejlepší kamarádi:  
Nafy Nafoukáček, Vilda Vodomil, Cukrouška

Oblíbená barva: 
půlnoční modř

Oblíbený film: 
Hokus pokus (Hocus Pocus)

Oblíbená písnička:
 „Do You Believe in Magic“  

od The Lovin’ Spoonful

Chvíli ji vidíš, pak zase ne! Uvádíme úžasnou 
magickou kočku, která vykouzlí vzrušení všude, 

kam přijde! Je tajemná a ohromující, chyť ji, dokud 
nezmizí!

Nejlepší kamarádi:  
Modrolunka, Bolek Bodlák, Húdini

Oblíbená barva: 
zelená

Oblíbený film: 
všechny!

Oblíbená písnička:
 „It’s All in the Movies“ od Merleho Haggarda

Tohle energické dynamo ví o filmech všechno! Popi 
Kornová je chodící nádoba znalostí, která přetéká 

informacemi na jakékoli téma. Chce vám je říct, ať je 
chcete slyšet, nebo ne!

Nejlepší kamarádi:  
Hlavička, Nafy Nafoukáček, Beáta Medová

Oblíbená barva: 
žlutá

Oblíbený film: 
Nebezpečná rychlost (Speed)

Oblíbená písnička:
„The Wheels on the Bus“

Vážně? Může být učitelem ve třídě opravdu... malé 
dítě? Tenhle mladý profesor se zkrátka narodil jako 
génius. Húdini přešel z mateřské školky rovnou na 

místo učitele. Možná je malý vzrůstem, ale jeho 
inteligence je nezměrná!

Nejlepší kamarádi:  
Vilda Vodomil, Nafy Nafoukáček, Zlatuška

Oblíbená barva: 
oranžová

Oblíbený film: 
The Adventures of Milo and Otis 

(Dobrodružství Mila a Otise)

Oblíbená písnička:
 „Memory“ z muzikálu Kočky

Říká se, že narazit na tuto noční krasavici přináší 
štěstí. Ve dne spí a v noci provádí svá tajemná 

kouzla, čaruje a mňouká své čarovné písně k měsíci.

Nejlepší kamarádi:  
Katka Kočka, Pejsek Pusinka, Modráček

Oblíbená barva: 
žlutá

Oblíbený film: 
Akeelah (Akeelah and the Bee)

Oblíbená písnička:
 „Sugar, Sugar“ od the Archies

Tato čmeláčí básnířka ze zahrady mluví pouze 
v chytrých rýmech – rostliny a květiny baví svým 

sladkým veršem. Jenom o Beátiných básních nepište 
špatné recenze. Dokáže být pěkně pichlavá!

Nejlepší kamarádi:  
Květorožka, Kopečka, Lenka Motýlenka

Oblíbená barva: 
purpurová

Oblíbený film: 
Matilda

Oblíbená písnička:
 „Cheerleader“ od O.M.I.

Taneční sestava! Co dovede každý tanec u hřiště 
k dokonalosti? Přece pompony s třásněmi! Tyhle 

dynamické fešandy baví spolu s kamarádkou 
Megafonkou fanoušky a dovedou pořádně 

vystupňovat vzrušenou atmosféru.

Nejlepší kamarádi:  
Megafonka, Tina Trofejka, Sestry Střevíčky
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Dětská verze

populárních

šperků
Pandora

Oblíbená barva: 
zlatožlutá

Oblíbený film: 
Krasavec Beauty (Black Beauty)

Oblíbená písnička:
„Elastic Heart“ od Sii

Tento malý dobrodruh je mistr skydivingu – padá 
volným pádem z velkých výšek, dokud se mu neotevře 

padák! Žádný kaskadérský kousek nepřipadá 
našemu odvážlivci příliš nebezpečný! Podívej se pod 

sebe, sire Isaacu Newtone!

Nejlepší kamarádi:  
Pipi Pihatka, Zmrzkoláčka, Anna Nasová

Oblíbená barva: 
zelená

Oblíbený film: 
Malé ženy (Little Women)

Oblíbená písnička:
„Watch Me (Whip/Nae Nae)“  

od rappera Silentó

Nejlepší zahrady potřebují nejlepší zahradní 
trpaslíky. To je hlavní starost tohoto strážce zahrady. 

Bolek dovede být pěkně panovačný – přikazuje 
květinám, aby kvetly, a plevelu, aby nedělal neplechu. 

Přesto je to roztomilý malý pomocník.

Nejlepší kamarádi:  
Rytíř Ropušák, Zobákovi, Sir Karel z Korunova

Oblíbená barva: 
bílá

Oblíbený film: 
Delfín Filip (Flipper)

Oblíbená písnička:
„That’s Not My Name“  

od skupiny The Ting Tings

Tahle zahradní květina, co zpívá operu, se nedá 
zastavit. Jednoho dne bude zpívat v Zahradní Čtvrti 

na Broadwayi! Na malou květinku má Rozárie 
Růžová opravdu mocný hlas!

Nejlepší kamarádi:  
Kmitalka, Včelka Lechtalka, Brášci Hrášci

Oblíbená barva: 
ocelová modř

Oblíbený film: 
Gorily v mlze (Gorillas in the Mist)

Oblíbená písnička:
„Halo“ od Beyoncé

Lenka Motýlenka by létala vzduchem s velkou 
lehkostí... ovšem nějak se jí to nedaří! Voláme vás, 
víly pomocnice, dáte jí prosím větší křídla, aby se 

mohla doopravdy vznést?

Nejlepší kamarádi:  
Květorožka, Bonbónka, Beáta Medová

Oblíbená barva: 
modrá

Oblíbený film: 
Romeo a Julie (Romeo and Juliet)

Oblíbená písnička:
„Build Me Up Buttercup“ od The Foundations

Kudy do zahrady? Stačí jít za touto květinkou! Má 
zabudovaný radar na slunce! Potřebujete zprávu 

o počasí? Když je s vámi tenhle barevný kvítek, tak je 
pokaždé slunečno.

Nejlepší kamarádi:  
Lenka Motýlenka, Žíznivá Ája, Poník Mořský

Oblíbená barva: 
čokoládová

Oblíbený film: 
Amelie

Oblíbená písnička:
„The Coffee Song“ od Franka Sinatry

Je to samozřejmě Angličanka, přátelská a krásně 
korektní. Ale tenhle malinkatý šálek na čaj se dovede 
taky rozdovádět a trochu se pobavit s kamarády. Pak 

ale hned zpátky do práce!

Nejlepší kamarádi:  
Viktorie Vítězná, Pan Jablíčko, Sestry Střevíčky

Oblíbená barva: 
Žvýkačkově růžová

Oblíbený film: 
Chitty Chitty Bang Bang

Oblíbená písnička:
„Bubblegum“ od Woodyho Guthrieho

Bublinkovi se, jak známo, kvůli jeho perlivé povaze 
občas lepí na paty svízelné situace! Je to pravý 

recesista – každodenně se snaží provést ve třídě 
aspoň jeden pořádný kanadský žertík.

Nejlepší kamarádi:  
Gordo, Nafy Nafoukáček, Kopejsek

Oblíbená barva: 
hnědá javorového sirupu

Oblíbený film: 
Babe – galantní prasátko (Babe)

Oblíbená písnička:
„Banana Pancakes“ od Jacka Johnsona

Ona dokáže být někdy trochu natvrdo a on křupe 
samým důvtipem. Tvoří však dokonalý pár, ve kterém 

jeden dokončuje věty toho druhého. Společně pak 
pomáhají všem nastartovat ráno s úsměvem.

Nejlepší kamarádi:  
Úlex, Brášci Hrášci, Zmrzkoláčka

Oblíbená barva: 
myší šedá

Oblíbený film: 
Voda pro slony (Water for Elephants)

Oblíbená písnička:
„They Call Me Big Mama“ od Big Mamy 

Thornton

Slon nikdy nezapomíná, a slonice Drobečka si tedy 
pamatuje všechno! Má fotografickou paměť – zvlášť 

když se jedná o buráky!

Nejlepší kamarádi:  
Nerváček Rex, Delfínka, Velryba Vendula

Oblíbená barva: 
oranžová

Oblíbený film: 
Velké vítězství (A League of Their Own)

Oblíbená písnička:
„Take Me Out to the Ballgame“

Tohle soutěživé dynamo zná jenom jednu rychlost: 
na plné obrátky! Když svítí slunce a má se hrát hra, 
Cilka Baseballka se nedá zastavit! Je tak nádherný 

den, zahrajme si hned dvakrát!

Nejlepší kamarádi:  
Gábina Gólka, Baskeťáček, Tonda Teniska

Oblíbená barva: 
modrá

Oblíbený film: 
Co způsobil Winn-Dixie  
(Because of Winn Dixie)

Oblíbená písnička:
„Ain’t No Sunshine“ od Billa Witherse

Modráček nejspíš nemá diplom ze školy poslušnosti, 
ale věrný je až za hrob. Tento horlivý bígl, který 

každý vtip pochopí až jako poslední, si chce jenom 
hrát a být váš nejlepší kamarád.

Nejlepší kamarádi:  
Pejsek Pusinka, Magobot, Princ Štístko

Oblíbená barva: 
modrá

Oblíbený film: 
Díry (Holes)

Oblíbená písnička:
„Blue Suede Shoes“ od Elvise Presleyho

Tenhle trenér udržuje všechny ve střehu a připravené 
k akci. Tonda Teniska je seriózní lídr, který nestrpí 
hlouposti a od členů svého týmu vyžaduje jen to 
nejlepší. Bylo by ale fajn, kdyby na chvíli odložil 

píšťalku!

Nejlepší kamarádi:  
Paní Botička, Baskeťáček, Cilka Baseballka

Oblíbená barva: 
modrá drozdích vajec

Oblíbený film: 
Volný den Ferrise Buellera  
(Ferris Bueller’s Day Off)

Oblíbená písnička:
„Three Little Birds“ od Boba Marleyho

Těmto nerozlučným milencům zabere bláznivá 
láska všechen čas. Mluví jen v zamilovaných trylcích 

a cukrování. Často vůbec nevnímají, co se děje 
kolem, protože nemůžou odtrhnout oči od sebe.

Nejlepší kamarádi:  
Brášci Hrášci, Sylva Sojka, Vejcinka 

a Slanináček

Oblíbená barva: 
bledě růžová

Oblíbený film: 
Louskáček (The Nutcracker) 

Oblíbená písnička:
„Tanec švestkové víly“

Tvoří dokonalý pár na piruety! Tyhle sestřičky 
vystupují jedině ve dvojici – a nevynechají ani jeden 

krok. Když tancují, je to vždycky špičkový výkon!

Nejlepší kamarádi:  
Paní Botička, Viktorie Vítězná, Pomponky

Oblíbená barva: 
pomněnková

Oblíbený film: 
Pee-Weeho velké dobrodružství 

(Pee-Wee’s Big Adventure)

Oblíbená písnička:
„Stronger“ od Kelly Clarkson

Bonbónka je slaďoučké batolátko, které ani netuší, 
do jakých potíží může jeho zvědavost přivést celou 
třídu! Je roztomile rozesmátá a má nekonečnou 
energii – je těžké udržet ji při vyučování na židli.

Nejlepší kamarádi:  
Mlska Nedělka, Jarka Jahůdka, Lenka 

Motýlenka

Oblíbená barva: 
jetelová zeleň

Oblíbený film: 
Pomáda (Grease)

Oblíbená písnička:
„Lucky“ od Britney Spears

Štěstěna je vždycky na vaší straně, když máte u sebe 
tento talismánek pro štěstí. Tohle princátko, které 
má za sebou řadu výher dlouhou jako řeka, zahání 

smutek a špatnost pouhým úsměvem!

Nejlepší kamarádi:  
Ronda královská, Modráček, Princ Ržánek

Oblíbená barva: 
růžová

Oblíbený film: 
Prázdniny v Římě (Roman Holiday)

Oblíbená písnička:
„All You Need is Love“ od Beatles

S touhle láskyplnou paní se vše netočí jen kolem 
lásky a líbeznosti. No vlastně točí. A to ani nemusí 

být svatého Valentýna – což je její nejoblíbenější den 
– a ona přesto pobíhá po místnosti a šíří své laskavé 

poselství lásky a náklonnosti.

Nejlepší kamarádi:  
Kočička Vatička, Pejsek Pusinka, Bonbónka

Oblíbená barva: 
broskvová

Oblíbený film: 
Za zvuků hudby (The Sound of Music)

Oblíbená písnička:
„I Love Music“ od O’Jays

To si musíš poslechnout! Když si chcete užívat 
nejnovější muziku, potřebujete právě tuhle 

kamarádku! Má totiž nevyčerpatelnou zásobu všech 
nejparádnějších rytmů, taktů, akordů a not! Dobrá 

zpráva je, že se o ně ráda podělí!

Nejlepší kamarádi:  
Hlavička, Sestry Střevíčky, Magobot

Oblíbená barva: 
růžová

Oblíbený film: 
Hvězdný prach (Stardust)

Oblíbená písnička:
„Hey Soul Sister“ od skupiny Train

Tenhle báječný chomáček chlupů zajímají hlavně 
vůně. Voňavky a kolínské vody. Vatička vyhledává 
ty nejexotičtější vůně pro voňavkářský průmysl. 

A k tomu jí stačí jen její vytříbený nosánek a smysl 
pro to, co letí.

Nejlepší kamarádi:  
Modrolunka, Růžověnka, Viktorie Vítězná

Oblíbená barva: 
purpurová

Oblíbený film: 
Sesterstvo putovních kalhot (Sisterhood of the 

Traveling Pants)

Oblíbená písnička:
„Let the Rain Come Down“ od Hillary Duff

Bez této zahradní kamarádky nemohou kytky získat 
správný vzrůst a barvu! Žíznivá Ája bere svou práci 
moc vážně a dodává vodu vždycky přesně na čas – 

když ji květiny a rostliny nejvíc potřebují!

Nejlepší kamarádi:  
Květorožka, Rozárie Růžová, Jarka Jahůdka

Oblíbená barva: 
modrá

Oblíbený film: 
FernGully: Poslední deštný prales

Oblíbená písnička:
„Orinoco Flow“ od Enyi

V hlubinách oceánu plave stydlivý mořský koník, 
který sní o tom, že bude jednou hrát baseball za 
Hrdiny Atlantiku! Často ho najdete na písečném 

plácku, jak chytá nízké míče!

Nejlepší kamarádi:  
Vilda Vodomil, Želva Neposeda, Delfínka

Oblíbená barva: 
nebeská modř

Oblíbený film: 
Černý hřebec (The Black Stallion)

Oblíbená písnička:
„Tweedle Dee“ od Lavern Baker

Příchozí zpráva! Když je zapotřebí doručit důležitou 
zprávu, zavolají tohle eso rychlé letecké pošty! Díky 
svým mocným křídlům doletí Sylva přesně tam, kam 

je zapotřebí – pokaždé a včas!

Nejlepší kamarádi:  
Paní Pěnkava, Zobákovi, Drobečka

Oblíbená barva: 
oranžově červená

Oblíbený film: 
Hamlet

Oblíbená písnička:
„Africa“ od skupiny Toto

Nerváček Rex by byl skvělým králem džungle, kdyby 
si pořád nedělal takové starosti! Vypadá drsně, ale 

nakonec se nemůže dočkat, až se bude moct přitulit 
ke svému plyšákovi.

Nejlepší kamarádi:  
Princ Štístko, Delfínka, Drobečka

Oblíbená barva: 
světle oranžová

Oblíbený film: 
Rošťáci (The Goonies)

Oblíbená písnička:
„Watermelon Man“ od Herbieho Hancocka

Tohoto milovníka zábavy najdete na každém 
pikniku! Meky Meloun žije létem a nejraději je 

venku, aby si užil čerstvého teplého vzduchu a her se 
svými pestrobarevnými kamarády!

Nejlepší kamarádi:  
Zmrzkoláčka, Modráček, Nerváček Rex

Oblíbená barva: 
královská modř

Oblíbený film: 
Vysloužilí lvi (Secondhand Lions)

Oblíbená písnička:
„Jeremiah was a Bullfrog“ od Three Dog Night

Dávná kletba se obrátila a proměnila krásného 
prince v tohoto královského žabáka. Jemu to ale 

nevadí, protože mu docela chutnají mouchy. Rytíř 
Ropušák v království vládne s vřelým srdcem ze 

svého leknínového trůnu.

Nejlepší kamarádi:  
Sir Karel z Korunova, Princ Štístko, Nerváček 

Rex

Oblíbená barva: 
kachní modř

Oblíbený film: 
Diktátor (The Great Dictator)  

s Charliem Chaplinem 

Oblíbená písnička:
POP! Goes the Weasel

PÓ–ZOR! Do řady, mlsalové! Je čas poslechnout 
si tohoto dokonale vypečeného seržanta, jak 

stanovuje zákony kvalitního stravování. Má poněkud 
povýšenou náturu, ale když se mu trochu zalichotí, 

jde to s ním jako po másle!

Nejlepší kamarádi:  
Sir Karel z Korunova, Paní Pěnkava,  

Bolek Bodlák

Oblíbená barva: 
ocelově šedá

Oblíbený film: 
Robocop

Oblíbená písnička:
„Sandstorm“ od Darudeho

Břink. Prsk. Bzum – prásk! Nedává to smysl. 
V robotovi pomocníkovi se nějak popletly programy! 

Tenhle ujetý stroj tak trousí kolečka, kudy chodí, 
a nadělá víc škody než užitku!

Nejlepší kamarádi:  
Kníženka, Gordo, Modráček

Oblíbená barva: 
hráškově zelená

Oblíbený film: 
Dívčí klub (The Baby-Sitter’s Club)

Oblíbená písnička:
„Greensleeves“

Tihle dva zpívají v dokonalém souladu a ve všem 
spolu souhlasí! Mezi kamarády, jako jsou Hrášci, 

nikdy nevypukne hádka. Dokonce mluví oba 
najednou a říkají vždycky to samé!

Nejlepší kamarádi:  
Zobákovi, Vejcinka a Slanináček,  

Rozárie Růžová

Oblíbená barva: 
oranžová

Oblíbený film: 
Space Jam

Oblíbená písnička:
„Wish I Was Taller“ od rappera Skee-Lo

Baskeťáček prostě nehraje podle pravidel! Zná 
všechny finty na světě, které mu dovolí ohnout 

pravidla ve svůj prospěch. Ostatní sportovní přívěsky 
ve třídě si na lstivého podvodníka dávají pozor 

a vědí, že se mu nedá věřit! Vyhýbejte se mu na sto 
honů!

Nejlepší kamarádi:  
Nerváček Rex, Tonda Teniska, Magobot

Oblíbená barva: 
korálová

Oblíbený film: 
Ztřeštěné léto (One Crazy Summer)

Oblíbená písnička:
„Always“ od Erasure

Delfínka ráda plave za výletními loděmi, když 
připlouvají nebo vyplouvají z přístavu. Dělá přemety 

ve vzduchu a baví všechny půvabné pasažéry!

Nejlepší kamarádi:  
Poník Mořský, Nerváček Rex, Drobečka
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Oblíbená barva: 
limetková

Oblíbený film: 
Princezna nevěsta (The Princess Bride)

Oblíbená písnička:
„Roar“ od Katy Perry

Tato bobulka krasavice, která loni vyhrála titul 
Královna výpěstků, je chloubou celé zahrady. Na 
zahradu shlíží z výšky svého šlahounu a zahání 

vetřelce velmi hlasitým smíchem!

Nejlepší kamarádi:  
Jarka Jahůdka, Pan Jablíčko, Berutečka

Oblíbená barva: 
kaštanová

Oblíbený film: 
King Kong

Oblíbená písnička:
„Sultans of Swing“ od Dire Straits

Všichni se skloňte před královskou pokrývkou 
hlavy! Je-li princ takovéto pocty hoden, zdolá tahle 
ozdoba, posázená drahokamy, každou výšku, dokud 

nespočine na mocnářské makovici majestátního 
monarchy.

Nejlepší kamarádi:  
Korunka, Popkomandér, Princ Štístko

Oblíbená barva: 
třpytivě růžová

Oblíbený film: 
Kráska v růžovém (Pretty in Pink)

Oblíbená písnička:
„Get this Party Started“ od Pink

Nosit na prstu tento drahocenný klenot může jen ta, 
která dosáhla hodnosti královny. Ve svém nitru je ale 

Rubínka stejná jako ostatní šperky ve šperkovnici, 
jenom trochu třpytivější.

Nejlepší kamarádi:  
Včelka Lechtalka, Pipi Pihatka, Želva Neposeda

Oblíbená barva: 
fialová

Oblíbený film: 
Tajemná zahrada (The Secret Garden)

Oblíbená písnička:
„Not a Bad Thing“ od Justina Timberlakea

Chce se vám spát... Tenhle uhrančivý kvítek má moc 
zhypnotizovat každého, kdo se na něj dívá. Nedívejte 

se moc dlouho, nebo vám vsugeruje, že jste kuře! 
Kvik kvak!

Nejlepší kamarádi:  
Bolek Bodlák, Katka Kočka, Chameleonka

Oblíbená barva: 
purpurová

Oblíbený film: 
The Muppet Movie

Oblíbená písnička:
„Some Nights“ od skupiny Fun

Ale ne! Tuhle vzácnou a barevnou mořskou želvičku 
oddělil silný proud od hejna. Teď bude muset 

zapnout naplno sílu purpurového třpytu a doufat, že 
ji kamarádi uvidí!

Nejlepší kamarádi:  
Cukrouška, Zlatuška, Poník Mořský

Oblíbená barva: 
platinová

Oblíbený film: 
Malé ženy (Little Women)

Oblíbená písnička:
„Celebration“ od Kool & The Gang

Viktorie Vítězná je dvojče Tiny Trofejky. Je hrdá a 
pyšná, že bude patřit jen tomu, kdo zvítězí! Pro 
tuhle třpytivou trofej platí: první cenu, nebo nic!

Nejlepší kamarádi:  
Rubínka, Šárka Šálka, Tina Trofejka

Oblíbená barva: 
stříbrná

Oblíbený film: 
Bílá velryba (Moby Dick)

Oblíbená písnička:
„Save the Whales“ od Country Joea McDonalda

Vendula tak úplně nechápe, jak veliká vlastně je! A 
když navštíví kamarády na břehu, vždycky se vzedme 

přílivová vlna nadšení! V srdci je jenom opravdu 
velké dítě a chce si s každým hrát.

Nejlepší kamarádi:  
Vilda Vodomil, Želva Neposeda, Žíznivá Ája

Oblíbená barva: 
růžová

Oblíbený film: 
Babe

Oblíbená písnička:
„Best Song Ever“ od One Direction 

Vezměte ji na zápas! Tahle zmrzlá lahůdka je velkou 
sportovní fanynkou! Se svými dvěma lahodnými 

kopečky strašně ráda fandí, fandí a fandí domácím: 
Do toho, týme!

Nejlepší kamarádi:  
: Kopečka, Mlska Nedělka, Pipi Pihatka

Oblíbená barva: 
azurová

Oblíbený film: 
Sám doma (Home Alone)

Oblíbená písnička:
„Treasure“ od Bruna Marse

Princ Ržánek je bratr Princezny Jednorožky. Se 
svými sestrami vládne v Ráji poníků, když zrovna 

nehraje hry nebo neběhá po polích – což je mnohem 
zábavnější!

Nejlepší kamarádi:  
Megaska, Květorožka, Gordo
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