
 

 

                     

 
                     

 
                     

 
                     

 
 

Brumbafousek 
Nevlastní Madlafouskův bratr a Jediný čaroděj, který se nikdy 
nenarodil, ale vznikl zhmotněním myšlenek, snů a přání 
velkého čaroděje Albuse Brumbála, který ve své čarodějné 
dílně léta pracoval na zakázaném kouzlu spočívajícím ve 
vytváření nových živých bytostí. Bohužel náhlá smrt Brumbála 
neumožnila dokončení tohoto kouzla, a tak došlo ke vzniku 
neúplné bytosti bez fungujícího srdce, jehož činnost je 
nahrazena trvalým propojením s mrtvým čarodějem 
Brumbálem. Stal se tak jedinou bytostí, která může 
s Brumbálem komunikovat, čerpat z jeho vědomostí a rad. 
Propojení s ním je tak silné, že se proměnilo v pokrevní 
bratrství a spolu s Aberfortem se dodnes scházejí veži Věži tří 
bratrů. 

 
Herbaliona Šilhavá 
Proslulá zaklínačka, bylinkářka a mastičkářka, která 
v Bourákovicích střeží svým ostrým zrakem duševní pohodu 
a tělesnou kondici mladých kouzelnic a kouzelníků ze všech 
osmi kolejí. 
Její lektvary, vonné esence, masti a užívání dokáží nejen 
vyhojit spoustu šrámů a vyhnat z těla kdejaký neduch, ale 
i naopak umí přivolat křivice, chudokrevnost, úzkosti a jiné až 
smrtelně vážné nemoci. To je její přednost a umění, které se 
s velkým nasazení snažím zde zúročit. 

 
Špekulus Pecka 
Potomek prastarého kouzelnického rodu, jak jejich 
rodové jméno napovídá má základ ve zkoumání všeho 
možného a vymýšlení speciálních fiškusů. Jejich rodové 
jméno změnilo ze Spekulantos Špeciális na lidové 
Špekulus. Patří mezi velice dobrosrdečné čaroděje, své 
schopnosti si po staletí předávají v unikátním nefritu, jež 
pochází ze samotného srdce země, o tento ojedinělý 
artefakt se je již pokusil okrást nejeden čaroděj temných 
sil, ale zatím jeho větší část nosí u sebe právě tento 
potomek vyjímečného rodu Špekulusů Pecka, jež bude 
chránit spolu s ostatními školu  Bourákovic. 
  
Dávnor 
Člen slavného rodu Snape, bývalý smrtijed, který po zradě 
Ventomíra Lešenáře (bývalého ředitele Bourákovic) zaujal 
jeho místo v ředitelském triumvirátu. Špekulus jej přesvědčil, 
že je občas dobré nejen ničit, ale taktéž tvořit, a tak se rozhodl 
vzdělávat malé učně, aby z nich vyrostli sebevědomí a odvážní 
čarodějové. Jeho bratr Severus vyučuje v sousedské škole 
v Bradavicích. Ovládá myšlenky a dokáže je archivovat 
v čarovném roztoku, je to mistr lektvarů, má rád tanec. Díky 
jeho přítomnosti má škola silnou obranu, jelikož mu pomáhají 
jeho věrní služebníci Mlhomorové. Nesnáší smích, pohodu, 
nerozhodnost a přeslazené cukrkandlové čarodějíčky. 
Nekompromisně likviduje nepovedené hůlky. Jeho potomci 
vzešli z mlžného oparu zpod jeho černého smrtícího pláště. 



 

 

 
                     

 
                     

 
                     

 
                     

 

 
 
Ondravander 
Jeho matka je mudl a otec kouzelník. Starší a známější bratr 
hůlkaře Ollivandera. Je to mistr všech hůlek, které nejen že 
prodává na svém tržišti, ale taktéž sám vyrábí. Ovládá umění 
hůlkařství nejlépe na celém světě. Jeho hůlky mají jádro 
z Ondravandrovníku a momentálně je mají všichni profesoři 
nejen v Bourákovicích. Je zcela posedlý honbou za dokonalou 
hůlkou, kterou dle jeho tvrzení ještě zatím ještě nevyhotovil. 

 

 
 
 
Lilu Mundi 
Vládne koleji Fialkový Lesosmír. Jejími symboly jsou lano, 
hora, strom a vesmír neboli STŘED SVĚTA, tzv. čtyři sféry 
světa. Je dcera druidů, kdy došlo ke spojení víly a býka v 
mírumilovnou a láskyplnou bytost. Na škole v Bourákovicích 
učí umění davové sugesce (braní podoby zvířat) a Mahnátý 
(porozumění řeči zvířat). Jejím patronem je černý bez. Její 
hůlka se jmenuje Zvonková ratolest. Ráda levituje pod jabloní 
medituji, uzemňuji a ladím positivní energii. 

 
 
 
Ursula Black 
Potomek legendárního rodu Blacků. Věnuje se transformacím, 
převtělování a přeměně podob. Podařilo se jí vyrobit elixír, po 
kterém se samotný Špekulus proměnil na celý týden v Justina 
Biebra. Po tomto úspěchu byla vyzvána Dávnorem, aby 
založila na zdejší škole svou kolej. Moudrý Tánor do její koleje 
vybírá mladé, nadané kouzelnice a kouzelníky s velkým 
talentem a citem pro přeměny a převtělování osob, zvířat i 
neživých věcí.  

 
 
Georgea Wlízliová 
Čarodějka o fous mladší z dvojčat Wlízliových, které 
Bourákovice pamatují z dob jejich studia jako výtržnice 
neviděného formátu. Spolu se svou sestrou Fredou 
k Dávnorovu vzteku trávily mnoho času experimentováním 
s dosud nevyužitými kombinacemi přísad do lektvarů a naše 
Velevlezlé Wlízliovské Velerachejtle si vysloužily mnohá 
ocenění! Svoji kariéru ukončila ve chvíli, kdy se více než lovení 
zločarodějů a musela věnovat zahlazování stop činnosti své 
poněkud aktivistické sestry, která v boji za ochranu přírody 
nejednou zašla za hranice kouzelnických zákonů. Nakonec se 
společně vrátily na Školu čar a kouzel v Bourákovicích, kde s 
Fredou připravují novou kolekci Wlízlijovských Velevlezlých 
Veleveselých Výtržností! 



 

 

 
                      

 
                       

 

 

 
 
 

 
 
Freda Wlízlijová 
V současné době působí na škole čar a kouzel v Bourákovicích 
jako ředitelka koleje Strakomor. Má za sebou pár bouřlivých 
let v zemích nepříliš známých, kde je dodnes známa jako 
kriminální a buřičský živel. Tamním omezeným kouzelníkům se 
nelíbila její snaha o rovnost kouzelníků, fauny a flóry. V letech 
studentských se svým dvojčetem Georgou Wlízlijovou 
prováděla povedené kousky na úkor ostatních spolužáků, z 
nichž někteří jsou dnes také profesory ve škole! Takže bacha 
na ně! 

 
 
Tremus Propin 
Bratr Remuse Lupina. Rodiče zabili smrtijedi , když mu byl 1 
rok a tak se ho ujali teta a strýc Lupinovi. Stejně jako Remuse 
kousl Tremuse vlkodlak Šedohřbet. Tremus Propin je 
v Bourákovicích učitelem obrany proti černé magii. Kvůli 
tomuto místu odmítl nabídku z Bradavic. Dlouhá léta byl 
osamocen a toulal se v zapovězeném lese. V den kdy našel 
smrtijedy, kteří zabili jeho rodiče vypukl mezi nimi ohromný 
boj, který nakonec Tremus vyhrál. Bohužel nevyvázl bez 
zranění kdy, ho smrtijed mocným kouzlem zasáhl do ramene. 
a Tremus od té doby nemůže moc hýbat rukou. Používal 
ohebnou hůlku z cypřiše a žíně jednorožce, deset a čtvrt palce. 

Kocourek Velelíný 
Exceluje v kouzlech na zlehčení práce a v cestovní magii, umí si 
udělat srandu ze všeho, zdá-li se Vám, že je mrtvý, nebojte se, 

jenom spí. Narodil se ve městě Rakodýn do nekouzelnické 
rodiny, ze které jsme brzy odešli, neboť jsme cítili, že do 
ní nepatříme. Na naší cestě jsme se potkali s čarodějem 
Doplňjménem, který v nás ihned poznal kouzelnický 
talent a přivedl nás do školy Krugympl, ve které učil. 
Dlouho let žili potulným životem, až jednoho dne přišel 
dopis ze Školy čar a kouzel v Bourákovicích s žádostí, 
abychom zřídili vlastní kolej, a tak jsme tady! 

 
Koloušek Vždyzpožděný 
Specialista pro ekologická a sportovní kouzla, známý pro svou 
občasnou nedochvilnost a zpožděnost, pokud tedy nedorazí 
včas, je to jen aby dostál Vašim očekáváním!, Čaroděj 
Doplňjméno - tajemný zakladatel koleje, jehož kouzelný prach 
se objevuje v tajemném válci (zkumavce). 

 
 
 



 

 

 
               

 
               

 
               

 
 

Lukrécie Láskorádová Lestrangeová 
z Brundibálova (pro přátele Flo) 
Je ztracenou sestrou sester Lestrangeových, které svedla 
dohromady kouzelnická stáž v Brundibálově. Od té doby jsou 
nerozlučnou trojkou. Lukrécie vyrůstala v rodině Láskorádů, 
takže je trochu šáhlá a má sklony k ezoterismu.  Díky svým 
brýlím vidí strachopudy, což jsou neviditelní tvorečkové, kteří 
rádi vlítávají do uší oběti a matou jejich mysl a smysly. Pomocí 
svých schopností pak získala z banky zpět do svého vlastnictví 
z trezoru č. 333 tajnou relikvii Čičiřádu, který byl léta 
v zapomnění. Momentálně učí předmět Uzamknutí mysli na tři 
západy a pokouší se o atestaci na čtvrtý (a poslední) západ.  

 
Denula Lupinová 
Utajená dcera Tremuse Propina. Stejně jako otec se dokáže 
přeměnit ve vlkodlaka, ale narozdíl od něj jí k přeměně postačí 
jen východ měsíce v noci. Snaží se nalézt lék na vyléčení této 
choroby pro sebe i svého otce, který vyučuje obranu proti 
nejčernější bourákovické magii v Bourákovicích, ale zatím 
s tím musí žít. Je po svém otci velice laskavá, hodná 
a nápomocná, ale pokud dojde její přeměnu ve vlkodlaka, 
stává se z ní smrtelně nebezpečný, ohavný a krutý tvor, který 
nemá s nikým slitování. Studenty zde vyučuje o tom, jak se 
bránit před monstry, kterými se stává každou noc i ona. 

Maroslav Flockhart  
Už od svých studentských let, neměl příliš nadání na různá 
zaříkadla a kouzlení hůlkou ho příliš nebralo, táhlo ho to spíše 
k lektvarům. Po vystudování školy čar a kouzel v Bourákovicích 
odešel do učení k nejlepšímu profesoru lektvarů samotnému 
Severusi Snapeovi do Bradavic, během svých studií "Molekul 
a složení lektvarů" se věnoval výzkumu struktur kouzelnických 
hůlek. Byl to on, kdo zjistil, že hůlky v sobě mají spojitost 
s přírodou a ostatními tvory. Díky své speciální hůlce se stal 
strážcem celých Bourákovic. Po příchodu Mozkomůry do 
Bourákovic ji vzal pod svá ochranná křídla a posunul tak 
ochranu proti nepřátelům o stupeň výš.  

Lucinda Lestrangeová ze Zkazkabanu  
Je dcerou Bellatrix Lestrangeové. Je majitelkou exkluzivní 
obracečky času. Lucinda zkoumá přirozené vzorce chování 
Nepálských křivokřídlých draků. S jedním kdysi měla tak 
přátelský vztah, že se na ni po jeho smrti přenesla část jeho 
osobnosti a výrazně se to projevuje zejména na jejich 
ohnivých vlasech. Za zmínku také stojí to, že po jeho smrti 
začala čas od času jiskřit. Dávnor byl její sílou a schopnostmi 
tak ohromen, že již dlouhá léta usiloval o to, aby se ujala místa 
profesorky v Bourákovicích. Díky tomuto incidentu neměla na 
vybranou a momentálně si odpykává trest nucených prací, 
a to tak, že vyučuje předmět Studium kouzelných draků. Spolu 
se svými sestrami pracuje na znovuzrození Čičiřádu.  

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Mozkomůra 
Kdysi dávno byla strážcem Azkabanu na věži v oddělení 
s nejvyšší ostrahou, nicméně už od začátku své kariéry se od 
ostatních mozkomorů lišila. Byla přátelská, což se na 
mozkomora vůbec nehodilo, a dychtila po rozpravování 
s jinými kouzelníky. Bohužel to nebylo tak lehké, neboť když si 
kdokoliv vybavil, jak mozkomor vypadá, děsně se bál. Nakonec 
po dlouhých měsících ji napadlo požádat o ochranu školy čar 
a kouzel v Bourákovicích. Dávnor dlouho váhal nad touto 
volbou, přeci jen by mohla děsit studenty, ale nakonec svolil 
a přijal jí jako ochránkyni školy. Mozkomůra byla strašně ráda, 
trochu upravila svůj plášť, aby nepůsobil tak děsivě a otrhaně.  

Asibyla z AsiSpáru 
Asibyla se již jako malá dívka velmi odlišovala od svých 
vrstevníků. Nejednalo se jen o styl oblékání, který byl velmi 
osobitý, ale také o nadměrné vnímání magické a čarovné 
energie, která se nachází všude kolem nás. Při studiu na škole 
v Bourákovicích nepatřila mezi tak výrazné studenty jako 
například sestry Wlízliovy, spíše byla v ústraní a naplno se 
věnovala studiu věštectví. Po studiu v Bourákovicích se 
proslavila svými věštbami z kávové sedliny, které se 
naplňovaly asi jen z poloviny. Z toho důvodu začala být často 
spojována se slovem ASI, které vyřkla ke každé věštbě. Po 
nějaké době působení na škole založila Asibyla spolu s Billem 
Bojkou Rádlerem kolej AsiSpár. 

Bill Bojka Rádler  
Narozen ASI obyčejnému páru mudlů. On už tak obyčejný 
nebyl. Od svého narození byl nesmírně vtipný a pohodový 
člověk, avšak byl obdařen nesmírnou bohužel pro něj temnou 
kouzelnickou silou. Je spoluzakladatel Koleje AsiSpár, kde 
představuje svou roli jako hlavní pobočník Asibyly. Na škole 
čar a kouzel Bill vyučuje Obranu Smíchem a Vylepšování 
Létacích košťat. V poslední době vyučuje volitelný předmět, 
který mu začíná víc a víc přirůstat k srdci protože je spojený 
s jeho temnou stranou. Tento volitelný předmět není pro 
každého už jen kvůli svému názvu: Jaraxxusova Temná 
zaklínadla. 
 

Šubátko Lestrangeová ze Zkazkabanu 
Je třetí ze sester čiči Lestrangeových. Kvůli své alergii tak 
nemohla naplno trénovat famfrfál, ale lásky k létání se vzdát 
nechtěla. Nastudovala si tak vzorce chování hypogryfů a 
začala je trénovat. Přezdívá se jí také „Chodící komnata 
nejtajnější zpovědi", protože je nadaná darem, že kdokoliv za 
ní přijde, vyslechne ho a vždy mu správně poradí. Pokud je ale 
ve špatném rozpoložení (viz následující: má chuť na zmrzlinu, 
má chuť na něco slaného, má chuť na něco sladkého, chce se jí 
spát, vrčí, špatně se vyspala, je jí horko, je jí zima, nemá 
učesané vlasy, nemá na sobě nic růžového, smrdí jí nohy, voní 
jí nohy, má každou ponožku jinou, nemá ponožky, něco 
ztratila, něco našla,  jsou k večeři buchtičky se šodó, 
nepovedla se jí neplecha), je potřeba se jí klidit z cesty, 
protože jinak by mohla tuto osobu uzamknout do bubliny, 
kterou vytvoří svou kouzelnou bublihůlkou. 


