
Jméno: slečna O.

Profese: kadeřnice

Věk: 15

Původ: Plzeň

Oblíbená barva: Petrolejová

Ráda ve volném čase: češu lidi, stříhá, vymýšlí modely účesů, přemýšlí, co by slušelo lidem kolem

Silné stránky: všechno

Slabé stránky: netrpělivost

Jaký je můj sen: zařídit si vlastní salón a ostatní měli vkusné účesy

Kam cestuji: hájenka ve Staňkově, na schůzi řemeslníků

Vztah k spolucestujícímu: jsou známí

Jméno: pan S.

Profese: realitní agent

Věk: 12,5

Původ: Rio de Janeiro

Oblíbená barva: limetkově zelená

Ráda ve volném čase: není, ale jinak čtení novin

Silné stránky: všechny

Slabé stránky: táhnutí vozu

Jaký je můj sen: být největším detektivem všech dob

Kam cestuji: Staňkov, vykonávat svoji práci

Vztah k spolucestujícímu: společnost dvorních dam a věrní kamarádi

Jméno: slečna Š.

Profese: student medicíny a praktikantka

Věk: 16

Původ: Plzeň

Oblíbená barva: Fialová

Ráda ve volném čase: čtení, psaní, poslech hudby

Silné stránky: žádné

Slabé stránky: netrpělivost, říkám, čeho pak litují

Jaký je můj sen: dostudovat, cestovat, poznávat památky, vydat knihu

Kam cestuji: Staňkov s přáteli, únik od reality města

Vztah k spolucestujícímu: ke slečně naproti chodí do salónu

Jméno: pan O.

Profese: nezaměstnaný

Věk: neznámý

Původ: Plzeň

Oblíbená barva: žlutá

Ráda ve volném čase: studuje stavební školu a duševní rozvoj - meditace

Silné stránky: angličtina, zodpovědnost, vyndavání nádobí z myčky, domácí práce

Slabé stránky: vaření

Jaký je můj sen: hodně peněz, zdravíčka a štěstíčka

Kam cestuji: Staňkov, rekreace se svěřencema

Vztah k spolucestujícímu: svěřenci



Jméno: paní K.

Profese: učitelka

Věk: 12

Původ: Aifelofka

Oblíbená barva: bílá nebo tyrkysová

Ráda ve volném čase: daleko od dětí

Silné stránky: klid a nevyvádění z míry

Slabé stránky: mezery v češtině

Jaký je můj sen: cestovat v klidu bez Marušek a strachu, že něco rozbijí

Kam cestuji: Staňkov, odpočívat bez domácích úkolů

Vztah k spolucestujícímu: veze je s sebou, aby doma něco nerozbili

Jméno: slečna M. a M.

Profese: švadlena

Věk: 13 let a pět minut

Původ: Plzeň

Oblíbená barva: fialová

Ráda ve volném čase: prudí

Silné stránky: otravování Kamči, skromnost

Slabé stránky: nelze občas usnout

Jaký je můj sen: dostat 1 z AJ

Kam cestuji: do lesa a není jasné proč

Vztah k spolucestujícímu: poskoci

Jméno: paní B.

Profese: věštkyně

Věk: 12,5

Původ: Kazachstán

Oblíbená barva: medová

Ráda ve volném čase: nezjištěno

Silné stránky: čtení, vykládání karet, hra na piáno

Slabé stránky: nepořádnost, lenost

Jaký je můj sen: umět čínsky, finsky a španělsky

Kam cestuji: Brazílie, vykládat karty

Vztah k spolucestujícímu: nezjištěno

Jméno: pan F.

Profese: vědec - chemik, biolog

Věk: 12

Původ: Plzeň - Bory

Oblíbená barva: červená

Ráda ve volném čase: chodí a čte

Silné stránky: biologie

Slabé stránky: matematika

Jaký je můj sen: objevít způsob, jak navrátit rovnováhu do světa

Kam cestuji: Staňkov - výzkumná cesta za poznáním

Vztah k spolucestujícímu: doktor Houba je jeho zdravotník

Jméno: pan H.

Profese: chirurg



Věk: 15

Původ: Plzeň - Lhota

Oblíbená barva: černá

Ráda ve volném čase: Televize a turistika

Silné stránky: pitva a operace

Slabé stránky: čeština

Jaký je můj sen: Lamborghini GT Turbo

Kam cestuji: Staňkov, na expedici

Vztah k spolucestujícímu: kamarádi, všude spolu

Jméno: pan A.

Profese: cirkusák

Věk: 15

Původ: Plzeň

Oblíbená barva: modrá

Ráda ve volném čase: sport a čtení

Silné stránky: matematika

Slabé stránky: chemie

Jaký je můj sen: být úspěšný ve všem

Kam cestuji: cesta za dobrodružstvím

Vztah k spolucestujícímu: těžko říct

Jméno: slečna K.

Profese: letuška

Věk: 21

Původ: západní čechy

Oblíbená barva: není 1 oblíbená, je jich mnoho

Ráda ve volném čase: dělá věci, které jí jdou a dělá je ráda

Silné stránky: zpívat, malovat, umí nevěnovat se jen jedné věci, cit pro vlastní férovost

Slabé stránky: zapomětlivost, pýcha

Jaký je můj sen: čínské plnící pero, mít čas si číst, aby tam bylo hezky celý víkend

Kam cestuji: hájovna v lesích, protože se jí tam bude líbit

Vztah k spolucestujícímu: většinu má ráda, někteří ji lezou na nervy

Jméno: slečna M.

Profese: student FEL ZČU a příležitostně zdravotní sestra

Věk: 20

Původ: Plzeň

Oblíbená barva: všechny kromě růžové

Ráda ve volném čase: skaut, jízda na kole, navštěva restaurací, čtení a kreslení

Silné stránky: dobrá ve všem

Slabé stránky: pouze angličtina

Jaký je můj sen: dobrá práce - kariéra

Kam cestuji: Staňkov, hájovna, s partou podivných lidí, kteří jsou ale fajn

Vztah k spolucestujícímu: pána se zrzavou hlavou nezná


