
     



 
       Milé maminky a tatínkové, sestřičky a bratříčkové, babičky a 
dědečkové, tetičky a strýčkové, sestřenky a bratránkové, milenky a 
milenci, zkrátka zdravíme všechny, kteří otevřeli naše maturitní noviny. 
 
       Kdysi dávno v Jindřichově Hradci (budou to asi tak ňák 4 roky) jsme 
s hrůzou procházeli temnou uličkou Jáchymovou. I tu náhle z nenadání se 
před námi vytyčil ohromný stín. Po korektní dedukci jsme zjistili, že se 
jedná o naši budoucí školu. Pár naivních studentů netušilo, jaký horor je tu 
čeká (např. 4.C :-D). 
 
       První ročník byl pro nás psychicky velice vyčerpávající (hodnocení od 
1 do 10 – 10 je nejhorší, hodnotíme 9!!!). Čekal nás traumatizující pobyt 
na letním výcvikovém kurzu (dále už jen LVK), na tom nejstrašidelnějším 
místě na světě. Opak byl však pravdou ☺. 
 
       Ve druháku jsme už byli natolik odhodlaná parta, že jsme si troufli jet 
na celodenní exkurzi do České národní banky v Praze. Peníze jsme 
nedostali, ale alespoň jsme se podívali jak vypadá taková zlatá cihlička ☺. 
 
       Následující rok šlo už opravdu o život. Opět jsme navštívili naši 
Matičku Prahu, město měst, část Libeň, Lanové centrum. Při vstupu do 
areálu nám všem spadla čelist a bylo to na plínky ☺. Lana byla tak vysoko, 
že při jednom špatném pohybu hrozilo veliké nebezpečí. 
 
      Ale to zdaleka nebylo to nejhorší. Vším, čímž  jsme si za ty uplynulé 
tři roky prošli, nebylo tak hrozné jako to, co nás čekalo ve čtvrťáku. 
 
     To jsme navštívili vinný sklípek na krásné Moravě. Byl to pro nás pro 
všechny silný a nezapomenutelný zážitek. Cesta na zpět byla k našemu 
údivu velice veselá.  
 
     Tímto hasne!  (Loučíme se s Vámi jako duchové, poněvadž nás zabil 
vřískot a budeme Vás na věky strašit). Nazdar 
 
 

 Ekonomika 
Šafránková: „Byjte tiše!!“ 
Korbel: „Bijte abatyše!“ 
 
Tělesná výchova 
Němec: „Pepo nohy za hlavu!!“ 
Jakub: „Já nemůžu, já mám průjem!!“ 
 
Matematika 
Dohnal: „Půjč mi tužku!“ 
Blecha: „Propisku nebo tužku?“ 

 
Programování 
Hembera: „Máte někdo papír,nebo aspoň malej papírek?“ 
Čermák: „Může bejt stovkovej?“ 
 
Zpracování informací 
Vyhnálková: „Dej mi to jabko!“ 
Pospíchal: „Nedám“ 
Hanousek: „Nedávej, vona ti ho sežere!“  
 
Programování 
Valenta na p.Hemberu: „Držíte to ukazovátko nekorektně!“ 
 
Výlet - sklípek 
Šafránková něco říkala v buse… 
Pospíchal: „Nemluvte v šifrách!!“ 
 
Sklípek se jmenoval POD KRAVÍ HOROU a když autobusák dlouho 
neotevíral, z davu se ozvalo: „Dělejte! Už mám kraví horečku!“ 
 
Matematika 
Hany: „Bod leží ve středu“ 
Svobodová: „Ne, ve čtvrtek“ 
 

  



Ekonomika                  Marie Šafránková 
Třídní při kontrole omluvenek: „Kortan včera“          (třídní učitelka) 
Korty: „Zítra“ 
Třídní: „Ne zítra, včera jsi chyběl!“   
  Přezdívka: Maruška 
Německý  jazyk  Jak se máš? S vámi dobře. 
Jakub po pozdním příchodu: „Pane učiteli omluvte mě, já jsem stál na  Znamení: Vodnář 
přechodu.“  Oblíbené jídlo: smažený sýr 
  Oblíbený film: Básníci 
Dějepis  Oblíbená muzika: pop 
Šulc: „Co víš o Václavu IV.?“  Oblíbená barva: bílá 
Koudelková: „Že už umřel.“  Oblíbená zvířata: pes 
  Zájmy: hudba, divadlo, knihy 
-přestávka-  Mám ráda: Kromě vnoučka? Dobrou  
Hrůša: „Hanousku drž hubu, nebo ti seberu brejle!“  knížku, jídlo a pití. 
  Nemám ráda: lež, faleš a podraz. 
Třídní při zkoušení: „Tiše!! Ať ho slyším, kdyby náhodou něco říkal“  Nejvíce se bojím: samoty ve dvou. 
  Mým cílem do života je: 
Účetnictví  krátkodobý cíl – vaše úspěšná maturita 
Zadražil: „Máme příjemku, výdejku, prodejku ….“  dlouhodobý cíl – spokojená rodina. 
Dohnal: „..a KOREJKU!!“   
  Motto: Dum spiro, spero (Dokud dýchám, doufám) 
Ekonomika   Marcus Tullius Cicero 
Šafránková: „Vyjmenuj orgány a.s.??“ 
Šachl: „VELKÁ HROMADA“ 
 
Německý jazyk 
Peckl: „Jak se řekne poledne?“ 
Hrůša: „des Polednes!!“ 
 
Matematika 
Hrůša: „S každou další pětkou ztrácím naději!“ 
 
Bilogie 
Slezáčková: „Co to je dispozice? Zkuste to třeba použít ve větě.“ 
Jakub: „Navštívil jsem dispozici!“ 
 
 



Ondřej Blecha  Michal Vávrů 

 
 
Přezdívka: Bleška  Přezdívka:  Míša 
Jak se máš? Jde to, ale dře to!  Jak se máš? Pohádkově. Jak jinak. 
Znamení: Střelec  Znamení: Váhy 
Oblíbené jídlo: svíčková, pizza  Oblíbené jídlo: špagety, pizza, ovar ☺ 
Oblíbený film: Jumper, Hulk  Oblíbený film: Hitch, Já Legenda, Statečné  
Oblíbená muzika: Hárlej, Tři Sestry, prostě   srdce 
rock a taky nestárnoucí hity  Oblíbená muzika: cokoli co  mě osloví  
Oblíbená barva: červená  (a záleží na náladě ☺) 
Oblíbený předmět: tělák, počítač. systémy  Oblíbená barva: oranžová 
Oblíbená zvířata: pes (vlčák)  Oblíbený předmět: GPC, Tev, Mat 
Zájmy: rád si zahraju jakýkoliv sport. V zimě  Oblíbená zvířata: kočkovité šelmy 
miluju bruslení a hokej. Rád jezdím na   Zájmy: filmy, hraní Pc her, poslouchání  
motorce. S oblibou si zajdu posedět s přáteli někam na pivo.  hudby,chození po krásných místech  
Mám rád: dobrá jídla, hezký holky, silný motorky, svoji rodinu  v přírodě, veliký neustálý zájem o svou přítelkyni ☺ 
a svůj počítač.  Mám rád: Miluji Boha, svou rodinu a přítelkyni. Svůj klid(občas), 
Nemám rád: umělé herectví, poplatky, drahej benzín, dušenou mrkev,  dobrou společnost, jistotu, rád jím ☺ a zbožňuji hlazení po zádech. 
ferneta.  Nemám rád: hloupost, nafoukanost, nevděčnost, sobeckost. Chození 
Nejvíce se bojím: Jediné co mě může vystrašit je SMRT.  po úřadech a k lékaři. Faleš a pomluvy. 
Mým cílem do života je: být zdravý, dobře zajištěný se šťastnou rodinou  Nejvíce se bojím: samoty a ztráty své drahé polovičky. 
a rád bych byl taky slavný sportovec.  Mým cílem do života je: žít tak, abych se za sebe nemusel stydět (ani 
  má rodina). 
Motto: „Není důležité zúčastnit se, ale vyhrát!!“   
  Motto: „Nedostane nic ten, kdo nebojuje. Ztratí vše ten, kdo nebrání.“ 
 
 
 
   



František Takács  Jakub Dohnal 
 

 
Přezdívka: Franc  Přezdívka: Dohny 
Jak se máš? Žiju – takže zatím dobře.  Jak se máš? Nejhorší to není. 
Znamení: Šťír  Znamení: Beran 
Oblíbené jídlo: steak  Oblíbené jídlo: biftek s hranolkama, pizza 
Oblíbený film: Statečné srdce, seriál Přátelé  Oblíbený film: Pátý element, Mizerové 
Oblíbená muzika: rock, hard rock  Oblíbená muzika: Blink 182, Sum 41,  
Oblíbená barva: černá a tmavě zelená  Offspring, Krucipüsk, System of a down  
Oblíbený předmět: grafika  Jinak všechno co je rock, punk rock… 
Oblíbená zvířata: akvarijní rybičky  Oblíbená barva: zelená, červená 
Zájmy: posilovna, rybaření a chat  Oblíbený předmět: počítačové systémy,  
Mám rád: zábavu, procházky přírodou,  tělesná výchova 
výlovy.  Oblíbená zvířata: pes 
Nemám rád: lži a špatnou náladu.  Zájmy: MOTORKA tzn. vyjížďky na motorce kamkoli, s kýmkoli 
Nejvíce se bojím: ztráty milované osoby.  a za každého počasí. Jinak mám rád všechny sporty, hlavně míčové. 
Mým cílem do života je: odmaturovat, získat práci podle svých představ,  Také se zajímám o holky a to mě nejvíc baví. 
jednoho dne založit vlastní rodinu.  Mám rád: FREESTYLE MOTOCROS a adrenalinové sporty a všechno 
  co mě pobaví a udělá mi radost. 
Motto: „Život je pes…ale žít ho je psina.“  Nemám rád: když mi někdo do očí lže nebo se přetvařuje. A nejvíce 
  nesnáším, když mě někdo přesvědčuje o tom, co není pravda, tak to mě 
  dokáže nejvíce vytočit. 
  Nejvíce se bojím: zůstat sám bez rodiny, přátel a kamarádů. 
  Mým cílem do života je: být zdravý, dožít se vysokého věku a zůstat 
  pořád šťastný ☺. 
   
  Motto: „Dokud jsi mladý, užívej si!!“ 



Jiří Doležal  Petra Šlechtová 
 

 
Přezdívka: George  Přezdívka: Petísek 
Znamení: Beran  Jak se máš? Supééééééér! ☺ 
Oblíbené jídlo: pizza, vepřová panenka  Znamení: Panna 
na přírodno, játra s rýží, svíčková  Oblíbené jídlo: smažák, špagety, řízek. 
Oblíbený film: Riddick-kronika temna,  Oblíbený film: Ráda zkouknu všechny  
Blade trinity, Hancock, Hitman…  možné filmy, ale co vždycky můžu je  
Oblíbená muzika: rock, metal, reggae,   Moderní popelka, Simpsonovi a české  
skupiny: Soad, Metallica, Soil, Korn,   nestárnoucí filmy jako např. Slunce, seno. 
Marilyn Manson, Sery Tankian  Oblíbená muzika: Poslouchám tak nějak 
Oblíbená barva: modrá, červená, černá,  všechno co se ke mně dostane a nějak zaujme. Momentálně 
stříbrná  Asonanci, Chinaski, Kabáty,… 
Oblíbený předmět: To je těžké říci, ale  Oblíbená barva: To se často mění.. (žlutá, oranžová, červená). 
nejblíže mám k matematice  Oblíbený předmět: matematika, programování 
Oblíbená zvířata: kočkovité šelmy  Oblíbená zvířata: Jé tak to by bylo na dlouho ☺. V zoo mě nemůžou 
Zájmy: pc, auto-moto  odtáhnout od žirafek a klokanů. Jinak mám ráda psy. 
Mám rád: jízdu v autě (jako řidič), posezení s přáteli, shlédnutí dobrých  Zájmy: Baví mě dělat webovky, hraju volejbal a bowling. Někdy na mě 
nových filmů, poslouchání vhodné muziky dle nálady.  skočí tak bláznivá nálada, že začneme většinou se sousedkou blbnout 
Nemám rád: zradu, využívání, přetvářky. A jídlo co nemám rád: dušená  a vymýšlíme blbosti – to nám mimochodem jde výborně ☺. 
mrkev, zelí…   Mám ráda: Rozhodně upřímnost a lidi, kteří jsou sví a na nic si 
Nejvíce se bojím: toho, že ztratím to, co mám rád a na čem mi záleží.  nehrajou. Přátele, rodinu, hudbu, tanec, posezení s přáteli a tak ☺. 
Mým cílem do života je: mít vlastní rodinu a samozřejmě dobrou práci,  Nemám ráda: Když mě někdo do něčeho nutí nebo mě jakkoliv 
abych byl schopen se o ni (rodinu) postarat.  kontroluje. Lidi, kteří svoje štěstí staví na neštěstí jiných. Houby, 
   plísňáky, kapustu – to fakt nesnáším ☺. Ono je toho jídla samozřejmě 
Motto: „Život je hra. A je jen na mě jak budu hrát.“  ještě víc, ale bylo by to na dlouho ☺. 
  Nejvíce se bojím: určitě pavouků, hadů a takovýhle ošklivých potfor 
  :-D. Jinak asi, že se jednoho dne probudím a zjistím, že jsem sama a ti 
  nejbližší lidé mě opustili. 
  Mým cílem do života je: Nejbližším cílem je samozřejmě odmaturovat, 
  dostat se na vysokou a úspěšně ji dokončit. A potom časem získat dobrou 
  práci, založit si rodinu a odstěhovat se na Nový Zéland (bez legrace) ☺,  
  kde bych na „zahradě“ měla žirafky a klokany :-D. 
    
   Motto: „Nic se Ti nedaří? Nic Ti nejde? Sedni si na dálnici, ono Tě to 
  přejde.“ 



 

Lukáš Širhal  Milan Fiala 
 

 
Přezdívka: Šíša  Přezdívka: Milí 
Jak se máš? Jde to.  Jak se máš? Fajn. 
Znamení: Panna  Znamení: Beran 
Oblíbené jídlo: všechno s masem  Oblíbené jídlo: smažený sýr s hranolkama 
Oblíbený film: Černí Baroni, Drž hubu!  Oblíbený film: RRRrrrr!!! 
Oblíbená muzika: Tři sestry  Oblíbená muzika: pop, rock, hip hop 
Oblíbená barva: modrá, zelená  Oblíbená barva: černá 
Oblíbený předmět: programování, ZEM  Oblíbený předmět: biologie 
Oblíbená zvířata: pes, kos, činčila, rybičky  Oblíbená zvířata: pes, myš, kočka 
Zájmy: sport, vyšívání, jízda na kole, jízda  Zájmy: fotografování, internet, hudba,  
na koni, odpočinek a koupání  televize, malování, divadlo, rodina 
Mám rád: upřímnost, Péťu, hazard  Mám rád: rodinu, holky, přátele, čokoládu. 
a hromádky.  Nemám rád: pomluvy, lži, přetvářku, závist. 
Nemám rád: nadržování, brzké vstávání a lopatu.  Nejvíce se bojím: zubaře. 
Nejvíce se bojím: tmy.  Mým cílem do života je: oženit se, založit rodinu, mít velký barák, 
Mým cílem do života je: odmaturovat, Vystudovat vysokou školu  spoustu dětí, zvířat a dobrou práci. 
a přestěhovat se na Kanáry. 
  Motto: „Nedovol, aby tě strach z prohry vyřadil ze hry." 
Motto: „Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má   
a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk,  
to je vůl.“ 
 
   

 
   



Tomáš Fiala  Pavel Šindelář 

 
 
Přezdívka: Kapusta, Tofi  Přezdívka: Šindy 
Jak se máš? Nic moc.  Znamení: Ryby 
Znamení: Lev   Oblíbené jídlo: kuřecí řízek s brambory 
Oblíbené jídlo: svíčková, smažák, buchtičky  Oblíbený film: RoboCop, 21 Gramů,  
s krémem (ale ne všechno najednou).  Vanilkové nebe, Amores Perros, Ztraceno  
Oblíbený film: Butterfly effect, Resident Evil,  v Překladu, The Butterfly Effect 
Pulse, Ace Ventura.  Oblíbená muzika: pop, rock, z kapel 
Oblíbená muzika:SOAD, Linkin Park, Offspring  Coldplay,Wanastowi vjecy, U2 a Oasis 
Oblíbená barva: černá, modrá  Oblíbená barva: modrá, žlutá, bílá 
Oblíbený předmět: programování ☺  Oblíbený předmět: Grafika na PC (i přes to 
Oblíbená zvířata: křeček, lama  veliké množství práce,které v hodinách máme) 
Zájmy: programování a fotbal  Oblíbená zvířata: kocour (který už nežije), 
Mám rád: když všechno jde jak má ☺. Pár dalších věcí by se taky našlo,  (pejsek Kuba, mamky mazel) a naše čiča (černá jak bota) 
např. Kačík ☺. Z programů by to byl asi TC, Opera, qip.  Zájmy: Sport (florbal, fotbal), pasivně hokej a hodně dalších, přátelé, 
Nemám rád: Brzké vstávání mi nedělá dobře ☺.  DVD a práce s ním, PC, filmy, spánek(ten je fajn), posilovna(ale teď 
Nejvíce se bojím: maturity.  jí dosti zanedbávám). 
Mým cílem do života je: zatím udělat maturitu, zbytek zatím nijak neplánuju.  Mám rád: své přátele, rodinu, z vlastností: upřímnost (za všech 
  okolností), důvěra, spolehlivost, z ostatního: Multivitaminový džus, 
Motto: „Co můžeš udělat dnes, .. odlož na zítřek.“  posezení s přáteli, Pilsner Urquell, kamarádku Simču Krajíčkovou 
  (sousedku v lavici, nejlepšího přítele a člověka na kterého je vždy 
  spolehnutí), chvíle štěstí, kterých je velice málo, ale stojí za to. 
  Nemám rád: nespravedlnost, lež, podlost, přetvářku, jídlo: houby, uzené 
  maso, jiné: ranní vstávání, uklízení, rum, otázky typu: jak se máš? 
  odpolední vyučování, programování. 
  Nejvíce se bojím: Toho, že se stane něco mým blízkým, rodině nebo 
  přátelům a pak mám strach ze samoty. Někdy je sice potřebná, ale 
  z dlouhodobého hlediska se jí bojím. 
  Mým cílem do života je: dostat se k maturitě a udělat jí. A jednou až 
  budu na smrtelné posteli, tak bych si chtěl říct: „Stálo to za to.“ Co si 
  velice přeju, je promluvit si s člověkem, na kterém mi i přes všechno 
  dobré a špatné stále moc záleží. 
 
  Motto: „Každá probíhající minuta je další šancí změnit svůj život.“ 
   



Jan Šachl  Ondřej Hanousek 
 

 
Přezdívka: Šachlík  Přezdívka: Hany 
Znamení: Býk  Jak se máš? Celkem dobře. 
Oblíbené jídlo: borůvkový koláč,  kuřecí řízky  Znamení: Beran 
Oblíbený film: Slunce, seno, jahody; Slunce,  Oblíbené jídlo: pizza, maso na všechny  
seno, a pár facek; Slunce, seno, erotika; Rychle  způsoby, těstoviny 
a zběsile, Okrsek 13  Oblíbený film: Gladiátor, The Bucket  
Oblíbená muzika: Tlustá Berta, Kabát,Argema,  List, Sci-fi, historický, akční, komedie ☺ 
Sum 41, The Offspring  Oblíbená muzika: rock, pop, country 
Oblíbená barva: modrá, černá, oranžová  Oblíbená barva: černá, oranžová 
Oblíbený předmět: grafika  Oblíbený předmět: tělocvik 
Oblíbená zvířata: nejraději chovná, a to  Oblíbená zvířata: pes, kočka, (osel) 
zpracovaná na talíři  Zájmy: bowling, motorky, internet,  
Zájmy: trabant, posezení s kamarády, 3D MAX, PC  hry-všeho druhu od Pc -> s míčem -> stolní. Pokec s přáteli, rodina, 
Mám rád: pohodlnou postel, plnou lednici, rychlou a odvážnou jízdu,  jídlo. 
mléčnou čokoládu, odpočinek, pěknou hudbu a prázdniny.  Mám rád: když je pěkný počasí a jedeme se projet na motorkách s 
Nemám rád: teplý pivo, pomluvy, lži, studenou večeři, studenou sprchu,  přáteli a nemít  naplánovanou cestu =). Dobrou točenou kofolu! 
když si zapomenu svačinu, prázdnou nádrž, odpolední vyučování, ranní  Nemám rád: pivo, vnitřnosti. 
vstávání.  Nejvíce se bojím: neúspěchu! 
Nejvíce se bojím: policejních kontrol.  Mým cílem do života je: odmaturovat, dostat se na vysokou, 
Mým cílem do života je: Dle příležitostí.  odpromovat, najít a udržet práci, která mě bude bavit. Pěknej 
  spokojenej důchod. 
Motto: „Kde se jí - jez, kde se pije - pij, kde se pracuje - odejdi, abys 
nepřekážel.“  Motto: „Konec zábavy, začíná sranda, je tu matura!“ 
 
    

 
 
 



Marek Hejda  Petra Svobodová 
 

 
Přezdívka: Mára  Přezdívka: Petí, Péťa  
Jak se máš? ☺  Jak se máš? Jde to, dře to. Bylo i líp! 
Znamení: Beran  Znamení: Váhy 
Oblíbené jídlo: pizza, smažák s hranolkama,  Oblíbené jídlo: palačinky, špagety, 
svíčková, maso  vepřo-knedlo-zelo, svíčková... 
Oblíbený film: Lord of the rings  Oblíbený film: Dračí srdce, Hvězdný prach, 
Oblíbená muzika: rock, pop, gotic-rock  Muži v černém, Zlatý kompas… 
Oblíbená barva: mám rád všecky barvy  Oblíbená muzika: taneční,no prostě muzika 
Oblíbený předmět: přestávka  (Leona Lewis, Morandi,…) 
Zájmy: krásné ženy, auto & moto,  Oblíbená barva: modrá, vínová... 
moderní technika  Oblíbený předmět: prvouka ☺ 
Mám rád: dobrou a veselou společnost,  Oblíbená zvířata: kočka, pes 
diskotéky, pivo, ženy, upřímnost, důvěru,  Zájmy: kreslení, tancování, fotografování,  
věrnost, relaxování, občas i trochu sportu.  jízda autem i v autě ☺, procházky, relaxování a spánek, a když mám 
Nemám rád: pomluvy a urážky, zbytečnosti,  chuť a náladu, tak uklízím jak divá ☺.  
křiváctví, houby a papriku.  Mám ráda:Denýska, hudbu, tanec, jídlo, spánek, rodinu, květiny – je 
Nejvíce se bojím: že ztratím to, zač „bojuju“.  toho dost. 
Mým cílem do života je: mít skvělou manželku a rodinu.  Nemám ráda: lež, zradu, přetvářku.  
  Nejvíce se bojím: ztráty lidí, které miluji. 
Motto: „Pro kousek štěstí šel bych světa kraj.“  Mým cílem do života je: No, dosáhnout svých cílů, přání a... 
   
  Motto: „Užívej toho co máš, protože nikdy nevíš co přijde potom.“ 

 
   

 
 
 
 
 



Jakub Říha  Daniel Hrůša 
 

 
Přezdívka: Kubas  Přezdívka: Mouka 
Jak se máš? Jde to…  Jak se máš?  
Znamení: Rak  Znamení: Ryby 
Oblíbené jídlo: smažený sýr+hranolky, maso  Oblíbené jídlo: svíčková 
všeho druhu, pizza, svíčková, halušky  Oblíbený film: Pán prstenu, Zachraňte  
Oblíbený film: Rychle a zběsile, Mizerové,  vojína Rayena 
Harry Potter, Torque  Oblíbená muzika: punk, ska, kapely  
Oblíbená muzika: rock, pop, punk rock  (Peseta, SKA-P, Totální nasazení) 
Oblíbená barva: černá, modrá  Oblíbená barva: zelená 
Oblíbený předmět: tělocvik, angličtina  Oblíbený předmět: žádný není 
a programování  Oblíbená zvířata: chameleon 
Oblíbená zvířata: psi  Zájmy: divoká voda, lyžování, basketbal, navštěvování různých putik, 
Zájmy: hraní volejbalu – dá se tak suprově  sport všeobecně 
odreagovat a dobře se tak dělá chuť na pivko :-P.  Mám rád: ženy, pivo, klobásy, klasické akce v Pekle, kamarády, 
PC – hudba, filmy, hry, nějaká ta práce.  fesťáčky, houbaření. 
Mám rád: dobré jídlo, pití. Jízdu v autě a na motorce, pěknou hudbu, rád  Nemám rád: když mi někdo lže a dělá ze mě blbce, lidi, kteří si neváží 
si s kámošema zahraju volejbal i jiné sporty (převážné míčové).  života. 
Nemám rád: Docela nerad utrácím. Nesnáším nevychovaný lidi, co kolem  Nejvíce se bojím: maturity, samoty, občas i sám sebe. 
sebe dělaj jen bordel atd…, nemachrovaný lidi, tuzing.    
Nejvíce se bojím: zranění, ztráty blízké osoby, neudělání maturity, nehod  Motto: „Nebudu pracovat pro peníze!! Zařídím se tak, aby peníze 
na silnicích.  pracovaly pro mě.“ 
Mým cílem do života je: maturita, vejška, dobrá práce, sportovní úspěchy.   
   
Motto: „Život jsi dostal zadarmo, reklamovat ho nemůžeš.“ 
 
 
   
   



Josef Jakub  Robin Reisinger 

 
 
Přezdívka: Pepe  Přezdívka: Profi 
Jak se máš? Dobře, ale bylo i líp ☺  Znamení: Střelec 
Znamení: Panna  Oblíbené jídlo:špagety 
Oblíbené jídlo: Já sním úplně všechno.  Oblíbený film: Elephant, The butterfly  
Oblíbený film: Sněženky a Machři, to je  effect. 
fakt parádní filmík ☺.  Oblíbená muzika: rock, metal, ale i reggae  
Oblíbená muzika: CZ a SK hip-hop,  si rád poslechnu. 
občas s Lucinkou poslouchám ploužáčky.  Oblíbená barva: zelená 
Oblíbená barva: šedá   Oblíbený předmět: grafika  
Oblíbený předmět: přestávky (velkou)  Oblíbená zvířata: pes, kočka 
Oblíbená zvířata: želvák a sestra :-D  Zájmy: grafika, fotky, malování a kreslení, 
Zájmy: zewling…   počítače 
Mám rád: moji rodinu, moji přítelkyni Lucinku, Felly…, smích.  Mám rád: čajovny, vodnice, posezení 
Nemám rád: smutek, zášť, namyšlený lidi.  s kamarády, koncerty, relaxování, procházky, focení, úprava fotek, 
Nejvíce se bojím: rozzuřenýho tatínka ☺.  grafika, zábava, humor, filmy, rande, slečny, soulož. 
Mým cílem do života je: No tak hlavně odmaturovat, najít nějakej dobrej  Nemám rád: lidi bez humoru, arogantní lidi, nudu a lenost.  
job…a zázemí. Konec konců i založit nějakou tu rodinku. Zasadit strom,  Nejvíce se bojím: slov: „Reisinger k tabuli.“ 
postavit dům a splodit synka…  Mým cílem do života je: mít práci, která mě baví, založit rodinu a 
  zasadit strom. 
Motto: „Nemusí pršet, stačí když kape.“     
  Motto: „Všichni chodíme blátem, ale někteří z nás přitom hledí na 
  hvězdy.“ 
   
   

   
 
   



Miroslav Pospíchal  Martin Jač 
 

 
Přezdívka: Pospi  Přezdívka:  Jake3 
Jak se máš?  Špatně, je mi zima a mám hlad.  Jak se máš? I’m happy ☺. 
Znamení: Střelec  Znamení: Blíženec 
Oblíbené jídlo: špagety od maminky ☺   Oblíbené jídlo: svíčková s deseti 
a českou klasiku – knedlo, zelo, vepřo nebo  Oblíbený film: Hvězdné války  
knedlo, vepřo, zelo. Podle toho jaký mám  (Star Wars) 
hlad :-D.  Oblíbená muzika: Skaa! Jungle,  
Oblíbený film: Poslední samuraj, Slavnosti  Drum and Bass, reggae 
Sněženek, Statečné srdce  Oblíbená barva: modrá  
Oblíbená muzika: Eva a Vašek a Kája Gott  Oblíbený předmět: eko, matematika  
Oblíbená barva: červená, bílá, zelená  Oblíbená zvířata: 
Oblíbený předmět: grafika  Zájmy: PC, fotbálek (stolní), ženy 
Oblíbená zvířata: pes, karas a poštolka  Mám rád: když mi všechno vychází jak ve škole tak v soukromém 
Zájmy: Sport – všechny druhy sportu, kromě Parkuru, veslování a carlingu ☺  životě. 
Jinak párty, Odpočinek, sprchování a přátelé.  Nemám rád: programování obzvláště v C a C++, jinak překousnu 
Mám rád: když ráno nemusím vstávat, tudíž nejradši spím. Dále rád hraji  snad vše. 
hokej a další sporty. Dále upřímnost, čistotu, peníze ☺ a hlavně humor.  Nejvíce se bojím: pavouků, nesnáším je!! 
Nemám rád: nudu! Špatné počasí, kapustu, neupřímnost, nevěru, protekci,  Mým cílem do života je: Zatím stačí udělat maturitu, pak už něco  
zimu, hlad, hazard, krátký kalhoty, drzý holky a Bushe!   vymyslím. Oxford. 
Nejvíce se bojím: maturity a že Čína bude vládnout světu a pavoukůůůů.   
Mým cílem do života je: odmaturovat, dostat se na vysokou, koupit si fáro,   Motto: „Co můžeš udělat dnes, odlož na zítřek.“ 
oženit se, postavit dům, koupit si vodní postel, mít děti, zasadit strom, vyhrát    
sportku, koupit si parcelu na měsíci a odstěhovat se.   
 
Motto: „Neberte život tak vážně, stejně z něj nevyváznete živý.“   

 



Jan Korbel  Ondřej Plucar 
 

 
Přezdívka: Biskup  Přezdívka: Houmer 
Jak se máš? Nevim.  Jak se máš? Mám se velmi dobře, ale  
Znamení: Střelec  někdy se ten den nevyvede. 
Oblíbené jídlo: špagety, hranolky, kuře,  Znamení: Kozoroh  
rajská  Oblíbené jídlo: Smažené nudle s kuřecím  
Oblíbený film: Klik – život na dálkové  masem a zeleninou, pizza 
ovládání  Oblíbený film: Já, mé druhé já a Irena,  
Oblíbená muzika: poslouchám fšechno  Když se rozzlobíme, budeme zlí 
Oblíbená barva: červená  Oblíbená muzika: Bob Marley, S.O.A.D.,  
Oblíbený předmět: matematika, programování  Europe, Nightwish, Within Temptation 
Oblíbená zvířata: hadi  Oblíbená barva: tmavě modrá 
Zájmy: fotbal, hudba, kolo, hospoda, karty  Oblíbený předmět: matika, programování 
(hromádky, poker)  Oblíbená zvířata: psi, kočky 
Mám rád: peníze, pivo, přítelkyni, filmy, sport, poker a Simpsonovi.  Zájmy: Chtěl bych se stát dobrým hráčem ping pongu. Udělat maturitu 
Nemám rád: lži, pomluvy a nevěru.  a pokusit se dostat na VŠ. Naprogramovat 3D hru a prodat ji.  
Nejvíce se bojím: … ničeho se nebojím.  Ubrat na váze.  
Mým cílem do života je: … žádný cíl do života nemám, ale po složení  Mám rád: Mám moc rád svoji rodinu, upřímné přátele, blbnutí na PC, 
maturity chci chlastat.  hraní na piano a hraní ping pongu závodně. Baví mě hrát basket, běhání, 
  plavání, tenis a lyžování. Velice mám rád tancování a poslouchání 
Motto: „Je hezké vidět děti lézt po trávě…do té doby než ji začnou kouřit.“  hudby. 
  Nemám rád: lhaní, zbytečné otázky, křik či řvaní. Kuřáky kvůli smradu. 
  Též nemám rád, když mě někdo pomlouvá nebo mi nadává.   
  Nejvíce se bojím: že nebudu mít tolik síly a odvahy udělat VS. Také 
  mám strach z toho, že nějakej moula ve vozidle udělá chybu a vezme mi 
  život. 
  Mým cílem do života je: Chtěl bych do konce svého života žít v míru 
  a klidu. Nedělat si zbytečné problémy. Chtěl bych mít milující ženu a 
  děti. Aby mě práce bavila. Nezáleží tolik na penězích. 
 
  Motto: „Raduj se z toho co máš a netrap se pro to co nemáš.“ 

 
 



Michal Píša  Lukáš Kortan 
 

 
Přezdívka: Mišta  Přezdívka: Korty 
Jak se máš? Jó, f poho…  Jak se máš? … nuda. 
Znamení: Blíženci  Znamení: Vodnář 
Oblíbené jídlo: svíčková, pizza s ananasem,  Oblíbené jídlo: hranolky, řízek se salátem, 
hranolky a všechno sladký  pizza, čína 
Oblíbený film: Hancock, Velmi nebezpečné   Oblíbený film: Nikdy to nevzdávej 
známosti, Star wars  Oblíbená muzika: všechno až na dechny 
Oblíbená muzika: většinou metal, ale někdy  a metal 
i jiný styly (Linkin Park, Slipknot, Korn,...)  Oblíbená barva: modrá, černá a bílá 
Oblíbená barva: modrá  Oblíbený předmět: TV,GPC 
Oblíbený předmět: neexistuje  Oblíbená zvířata: psi 
Oblíbená zvířata: nó mám psa.  Zájmy: kreslení, kolo, plavání, posezení s přáteli 
Zájmy: fotbal, PC gaming. Když je přítelkyně tak přítelkyně ;-P.   Mám rád: kamarády, kteří nikdy nezradí. Přítelkyni a svou rodinu. 
Mám rád: moji rodinu, dobrý jídlo, sport a jednu fajn holku ☺.   Nemám rád: podrazy, lži a faleš. 
Nemám rád: lidi co dokážou jenom kritizovat a machrovat. A taky  Nejvíce se bojím: následků ze svých chyb. 
hrozinky.  Mým cílem do života je: nikdy se nevzdát. 
Nejvíce se bojím: že neudělám maturitu a nepříjemných změn v mém   
životě.  Motto: „Nad nikým se nepovyšuj a před nikým se neponižuj.“ 
Mým cílem do života je: udělat maturitu, vzít si krásnou slečnu, najít 
si dobrou práci, mít krásné a zdravé děti a žít krásnej a spokojenej život. 
   
Motto: „Život se nepočítá na počet výdechů a nádechů, ale na počet chvil,   
které nám vzali dech!!!“ 
 
 
   

   
 



Pavla Koudelková  Hana Mancovičová 
 

 
Přezdívka: Pavlička  Přezdívka: Haňule 
Jak se máš? Bylo líp =).  Jak se máš? No nejlepší to teda není!!! 
Znamení: Beran  Znamení: Býk 
Oblíbené jídlo: těstoviny na jakýkoliv způsob,  Oblíbené jídlo: boloňské špagety, amolety,  
grilované kuře s rýží  zapékané těstoviny, rajská omáčka 
Oblíbený film: české komedie  Oblíbený film: Bestiář, Pupendo, Základní  
Oblíbená muzika: rock!  instinkt, Slunce, seno,… 
Oblíbená barva: černá, modrá  Oblíbená muzika: remixy 
Oblíbený předmět: tělocvik =)  Oblíbená barva: černá, modrá, růžová 
Oblíbená zvířata: pes, potkan a kočka  Oblíbený předmět: no jednoznačně přece  
Zájmy: jízda na motorce – na motorce si  grafika!! 
odpočinu a víceméně se osvobodím na chvíli  Oblíbená zvířata: kočka 
od reality a samozřejmě je tam i ten adrenalin.  Zájmy: Mezi moje zájmy patří hlavně aerobik, 
Spánek – netřeba komentáře =)  který cvičím už nějakej ten rok. Pak si zajdu ráda i do posilky, lyžování. 
Mám ráda: přátele, kterých je opravdu málo! Svoji motorku – no joo =).  Mám ráda: řízení auta, rychlou jízdu v autě. Tuning, spánek, 
Dobré jídlo, svoji rodinu – ať je to jak je to, tak jsou to nejlepší rodiče  Malibu => vynikající bumbání, relaxaci, spolehlivost, léto. 
na světě =).  Nemám ráda: blbý lidi, lži, ranní vstávání, nevěru, závistivce, vlezlý 
Nemám ráda: pálivá jídla, lidskou hloupost, podrazy…. Co nemám ráda  lidi, aroganci, kuře na paprice, zimu. 
tak tomu se vyhýbám!  Nejvíce se bojím: No ze všeho nejvíc smrti, injekcí, ztráty blízkých,  
Nejvíce se bojím: zrady od lidí od kterých bych to nejméně čekala. Všechno  hadů-brrrr. 
další se dá překonat =).  Mým cílem do života je: Cíl mám!! 
Mým cílem do života je: spokojenost!!!   
  Motto: „Na každého jednou dojde.“ 
Motto: „Live to ride, Ride to live!“   
   

 



Dan Kyncl  Simona Krajíčková 
 
 
Přezdívka: Morche [morče:]  Přezdívka: Simík 
Jak se máš? Dobrý, ale bolí mě hlava.  Jak se máš? -- Bylo líp a bude hůř. -- 
Znamení: Panna  Znamení: Váhy 
Oblíbené jídlo: svíčková od babičky  Oblíbené jídlo: bílá polévka, svíčková 
Oblíbený film: Drž hubu, Pelíšky, Scary  Oblíbený film: 50x a stále poprvé, 
Movie I II III IV  Pravidla Moštárny 
Oblíbená muzika: převážně rytmická a  Oblíbená muzika: pop: Team,  
veselá hudba, ale nebráním se ničemu.  Desmod. Vážná hudba: P. I. Čajkovskij,  
Ska, rock, punk, reggae, jazz atd…  A. Vivaldi 
Oblíbená barva: zelená, žlutá  Oblíbená barva: červená 
Oblíbený předmět: občanka  Oblíbený předmět: český a anglický  
Oblíbená zvířata: žlutý kachničky  jazyk 
Zájmy: Hraju na bicí, kreslím, rád spím,  Oblíbená zvířata: pejsek, přítel ☺ 
mazlím se, rád jím a mám rád srandu,  Zájmy: Ráda hraju divadlo a zpívám se sborem. Najdu-li si čas, sednu 
upřímnost a hudbu => to je můj život.  ke klavíru a zahraju si skladby a písničky. Co se týče sportu: fotbal, 
Mám rád: zábavu, hudbu, čokoládu,  svou slečnu, spánek, pivo, bubny,  volejbal, kick box a lyžování. 
posezení s přáteli…  Mám ráda: vše co se týká zimy: sníh, sáně, lyže,… taky miluju svého 
Nemám rád: ošklivé chování, lež, neděle, zimu, hip hop, mlíkovou  přítele, rodinu a pejsánka. Posezení s přáteli, romantiku a večeři při 
a držďkovou polívku ☺.  svíčkách. Bílé víno a tanec. 
Nejvíce se bojím: maturity, pravdy, výšek (trošku), ztráty.  Nemám ráda: …nenávidím segedýnský guláš!! Na 2. místě jsou 
Mým cílem do života je: „Chci mít dům, v něm hezkou a milou ženušku,  BĚŽKY!!! Nesnáším rozvody, hádky a odkládání dětí do BABYBOXŮ 
pár těch dětí a živil bych se nic neděláním.“ (Škoda, že to nejde ☺)  a samotu. 
  Nejvíce se bojím: … vždycky to na plné čáře vyhrávala bouřka a strach 
Motto: „Hlavu vzhůru, bude hůř.“  z výšek (málem bych zapomněla na pavouky), ale nejaktuálnější je 
   strach z maturity. Jenomže známe všichni to známé pořekadlo, že: 
   „Štěstí přeje připraveným“ ☺. 
  Mým cílem do života je: maturita, vysoká škola, perspektivní práce, 
   milující manžel a zdravé děti. 
    
   Motto: „Život je smutné jeviště a člověk musí hrát, když mu srdce 
  krvácí, musí se umět smát.“ 
 
    



Kateřina Krejčí  Martin Kubeš 
 
 
Přezdívka: Kačík, Kačulka  Přezdívka: Max 
Jak se máš? Fááájne i když ne vždy to    Jak se máš? Celkem fajne. 
 tvrdím ☺.   Znamení: Lev 
Znamení: Vodnář  Oblíbené jídlo: špagety 
Oblíbené jídlo: Joo těch mám docela dost.   Oblíbený film: V moci ďábla 
Ale nejradši mám špagety od maminky,   Oblíbená muzika: metal 
žemlovku od babičky a pak šokoládku,   Oblíbená barva: černá 
haribáčky a nanuka Míšu.  Oblíbený předmět: matematika 
Oblíbený film: Velmi nebezpečné známosti,   Oblíbená zvířata: pesani 
Medvídek Pú   Zájmy: Poslech dobré hudby, posezení 
Oblíbená muzika: Punk a rock  s přáteli a sledování dobrých filmů. 
Oblíbená barva: fialová  Mám rád: svoji přítelkyni, pravdu, oddanost. 
Oblíbený předmět: grafika  Nemám rád: lež, faleš. 
Oblíbená zvířata: křeček, moji pejsci a hlavně malinkatý čuníčci takový   Nejvíce se bojím: že nedodržím sliby, které 
krásný pjašššátka :o).  jsem dal svým nejbližším a také, že po smrti už nebude nic dalšího než 
Zájmy: Když děláme blbosti s mojí spolusedící :o).  nicota. 
To fakt někdy stojí za to. Když se jdeme s přáteli bavit nebo si jenom  Mým cílem do života je: dokončit tuto školu a zachovat si ve všem  
sednout do čajovny na dobrý čajíček. No a takový ten pravý „gaučing“   chladnou hlavu jako vždy. 
u televize s popcornem. Jo a taky moc ráda cestuji. Jednou procestuji  
celý svět :o). Když se nebudu bát letět :o).   Motto: „Vždycky může být i hůř.“ 
Mám ráda: Hlavně moji rodinu. Ta je pro mě hodně důležitá. Snídani 
do postele, napuštěnou vanu se spoustou bublinek a plnou lednici dobrot.    
Nemám ráda: když mi někdo něco rozmlouvá a já jsem přesvědčená, že je to 
tak správně.  Když si Tomík s Pucíkem přinesou k svačině hermelín :o).    
Nejvíce se bojím: že ztratím ty které mám moc ráda a asi jako každý maturant 
maturitní zkoušky. A čertů se bojím! To radši celý den nevylezu z domova :o).  
Mým cílem do života je: složit maturitu, dostat se na vysokou školu 
a následně ji dodělat. Najít si dobré zaměstnání, založit velkou rodinu, která 
bude vždycky držet při sobě, hodného manžela, pěkný domeček na vesnici a 
peněz tak akorát:o)   
 
Motto: „Život je boj, láska je hřích, proto si pamatuj, že vyhraje smích…“   


