
 

 

            

 

      

      

    Jak vypadají profily 9.B            
Dozvíte se uvnitř… 



1. Jméno a příjmení: Tomáš Bulín  

2. Přezdívka: Cigy 

3. Oblíbená záliba: fotbal 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: čína s nudlemi 

5. Kam jdeme na školu: Střední škola spojů a informatiky 

6. Oblíbený učitel: Karolína Mitísková 

7. Oblíbený předmět: tělák  

8. Životní motto: Nikdy si nenech s*át na hlavu. 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 9. třída 

10. Zlozvyk: #nohomo 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: Neplní práci tak, jak je 

zadaná-prý je to jedno. 

12. Co si o nás myslí spolužáci: gentleman, spravedlivý, vtipný, 

(mechanicky) zručný, rekt master, odvážný, výřečný  

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: výborný sportovec, úspěšný poradce a prodejce výpočetní 

techniky 

 

1. Jméno a příjmení: František Čechmánek 

2. Přezdívka: Čechman, Čechy 

3. Oblíbená záliba: Trolling, Dota 2, florbal  

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: karbanátek na 50 způsobů 

5. Kam jdeme na školu: Střední škola ekologická a potravinářská 

Veselí nad Lužnicí obor: Technologie potravin 

6. Oblíbený učitel: Marie Jelenová 

7. Oblíbený předmět: poledňáky a tělák 

8. Životní motto: Když tě někdo štve a život ničí, usměj se a vem 

ho tyčí. 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: valchy 

10. Zlozvyk: žvýkání 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: Údajně házel věcmi 

při spojené hodině (věci P. Hrocha); 7. třída Kyriánová 

12. Co si o nás myslí spolužáci: kamarádský, není chamtivý, zručný, dobrý hod koulí, někdy žije ve 

svém světě  

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: majitel malé rodinné firmy zabývající se chovem zvířat a 

prodejem výborných domácích potravinových výrobků 



1. Jméno a příjmení: Tomáš Dušek 

2. Přezdívka: Důša 

3. Oblíbená záliba: florbal 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: špagety  

5. Kam jdeme na školu: SOŠ ekologická a potravinářská  

6. Oblíbený učitel: Marie Jelenová 

7. Oblíbený předmět: přírodopis 

8. Životní motto: Být ve správný čas na správném místě 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: lyžák 

10. Zlozvyk: často na mobilu 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: Při hodině si hraje s 

mobilem 

12. Co si o nás myslí spolužáci: usměvavý, ftip, sportovně 

nadaný, nejlepší florbalista na škole 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: ekolog zachraňující 

přírodu, ve volném čase trenér florbalového mužstva žáků 

 

 

1. Jméno a příjmení: Pavel Hroch 

2. Přezdívka: Hrošík 

3. Oblíbená záliba: hopsat na hiphopu  

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: rajská s houskovými 

knedlíky 

5. Kam jdeme na školu: Gymnázium Milevsko 

6. Oblíbený učitel: Marie Jelenová 

7. Oblíbený předmět: matika 

8. Životní motto: Život je jako mléko. Dlouho se na něm 

pracuje, a když se dobře nevyužije, tak se rychle zkazí! 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 9. třída 

10. Zlozvyk: Nestíhám snídat, a proto snídani musím dohánět 

o hodinách matiky 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: Svévolně začal rozhazovat mrkev po třídě 

12. Co si o nás myslí spolužáci: komunikativní, umí poradit, vtipný, tanečník, nejlepší přítel Vojty 

Šobka, rád „vykrádá“ zahradní domečky  

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: výřečný právník, nebo osobní bankéř, ve volném čase vedoucí 

úspěšné taneční skupin 



1. Jméno a příjmení: Jan Jedlička 

2. Přezdívka: JEDLEcz 

3. Oblíbená záliba: PC hry – např. Need for Speed  

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: řízek 

5. Kam jdeme na školu: SOU Písek 

6. Oblíbený učitel: Jelínková 

7. Oblíbený předmět: hudebka 

8. Životní motto: žij 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 2013 - výlet 

10. Zlozvyk: lenost 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: Zamořil třídu 

voňavkou. 

12. Co si o nás myslí spolužáci: vtipně perverzní, umí být i hodný, šašek, vtipný (kappa), někdy se 

předvádí, výtvarkový DJ 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: zedník pracující ve větším podniku 

 

 

1. Jméno a příjmení: František Kašpar 

2. Přezdívka: Kašpi  

3. Oblíbená záliba: sport 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: čína 

5. Kam jdeme na školu: Střední škola spojů a informatiky 

6. Oblíbený učitel: Marie Jelenová 

7. Oblíbený předmět: matematika 

8. Životní motto: Nikdy nevěř člověku, který lže. 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: valch při tělocviku 

10. Zlozvyk: příliš trávím čas na PC 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: Válí se o přestávce 

na zemi. 

12. Co si o nás myslí spolužáci: obětavý, není lakomý, smurf, pro 

CS:GO player, spolehlivý 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: velmi šikovný a originální 

webový grafik a designer 

  



1. Jméno a příjmení: Matěj Krejza 

2. Přezdívka: Krejza 

3. Oblíbená záliba: počítačové hry 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: řízek 

5. Kam jdeme na školu: COP Sezimovo Ústí 

6. Oblíbený učitel: Mitísková 

7. Oblíbený předmět: matematika 

8. Životní motto: Dokud se mi chce 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 2016 - 

Terezín 

10. Zlozvyk: úchyl 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: 

Neustála jí o hodinách. 

12. Co si o nás myslí spolužáci: tichý, umí ocenit mužskou přitažlivost, zalezlý 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: správce počítačové sítě u nějaké větší firmy, aby nemusel moc 

cestovat 

 

1. Jméno a příjmení: Vít Kučera 

2. Přezdívka: Kůča 

3. Oblíbená záliba: trojboj, posilování 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: nic 

5. Kam jdeme na školu: Gymnázium Milevsko 

6. Oblíbený učitel: Marie Jelenová 

7. Oblíbený předmět: tělocvik 

8. Životní motto: Nestačí chtít, musí se pro to 

něco dělat… 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 9. třída 

10. Zlozvyk: Mimo realitu #kappa 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: 

Otáčí se na Masopusta 

12. Co si o nás myslí spolužáci: umí si ze sebe 

udělat srandu, cílevědomý, dobrý youtuber, troll, 

„výtvarně nadaný“ 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: majitel 

superfitka, výživový poradce, pořádá besedy o 2. světové válce 

 



1. Jméno a příjmení: Marek Masopust 

2. Přezdívka:  Masák 

3. Oblíbená záliba: Dota 2, Hearthstone, CS:GO 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: řízek 

5. Kam jdeme na školu: Střední průmyslová škola stavební 

České Budějovice  

6. Oblíbený učitel: Marie Jelenová 

7. Oblíbený předmět: matika 

8. Životní motto: I must not fear. Fear is the mind-killer. 

Fear is the little death that brings total obliteration. I will 

face my fear. I will permit it to pass over me and through 

me. And when it has gone past I will turn the inner eye to 

see it´s path. Where the fear has gone there will be 

nothing. Only I will remain. 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: valchy 

10. Zlozvyk: křupání prsty 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: Velmi nevhodné chování v hodině- ruší práci ostatních- 

baví se s Čechmánkem, hraje si s kružítkem, s nůžkami.  – Kyriánová 7. třída 

12. Co si o nás myslí spolužáci: chytrý, kamarádský, chudá# kappa, PC Pro, čmelák, výtvarně nadaný  

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: úspěšný majitel stavební firmy, šéf s přirozenou autoritou a 

velkým přehledem 

 

1. Jméno a příjmení: David Staněk 

2. Přezdívka: Standa 

3. Oblíbená záliba: florbal 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: pizza 

5. Kam jdeme na školu: COP Sezimovo Ústí - IT 

6. Oblíbený učitel: Machartová 

7. Oblíbený předmět: Dějepis 

8. Životní motto: Kdo zaváhá, nežere. 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 1. třída 

10. Zlozvyk: kousání nehtů 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: NEMÁ!!! :D 

12. Co si o nás myslí spolužáci: zručný, Železník, nadějný youtuber, 

musí si každou středu prát své kalhoty 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: správce počítačových sítí u různých menších firem, úspěšný 

blogger 



1. Jméno a příjmení: Vojtěch Šobek  

2. Přezdívka: Vojta 

3. Oblíbená záliba: Videotvorba, webdesign, grafika 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: pizza 

5. Kam jdeme na školu: Střední odborná škola reklamní a 

umělecké tvorby Michael, obor: Filmová tvorba 

6. Oblíbený učitel: Ilona Jelínková 

7. Oblíbený předmět: informatika 

8. Životní motto: Věř, běž a dokážeš. 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 9. třída 

10. Zlozvyk: Musím mít vždy pravdu. 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: Po zvonění nesedí na svém místě 

12. Co si o nás myslí spolužáci: ochotný, technik, kuře, dobrý fotograf, obětuje své odpoledne pro 

kamarády 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: vynikající známý kameraman, bude se podílet (nejen za 

kamerou) na vzniku kvalitních filmů 

 

 

1. Jméno a příjmení: Vašek Žalud 

2. Přezdívka: Venca 

3. Oblíbená záliba: motorky 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: čína 

5. Kam jdeme na školu: SOŠ a SOU Milevsko  

6. Oblíbený učitel: Marie Jelenová 

7. Oblíbený předmět: tělák 

8. Životní motto: Aktivně sportovat – skákat do řeči a vrhat stín.  

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 9. třída 

10. Zlozvyk: žvýkání 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: Házel botou a rozbil 

nástěnnou tabuli 

12. Co si o nás myslí spolužáci: vtipný starosta, pracovitý, drsný 

motorkář # kappa, kamarádský 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: velmi pracovitý a šikovný  

opravář zemědělských strojů, motorek a čtyřkolek ve vlastní firmě 

 



1. Jméno a příjmení: Dominika Brčáková  

2. Přezdívka: Brč, Domí 

3. Oblíbená záliba: venky s kamarády, spaní 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: Kuskus 

5. Kam jdeme na školu: Gymnázium Milevsko 

6. Oblíbený učitel: Marie Jelenová 

7. Oblíbený předmět: tělesná výchova, přestávka 

8. Životní motto: Život je boj, ale stojí za to. 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: rok – 9. třída, zážitek – 7. třída, lyžák 

10. Zlozvyk: dávám na názor ostatních 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: Nemám, já jsem slušná 

:D 

12. Co si o nás myslí spolužáci: přátelská, laskavá, umí poradit, 

chytrá, sportovně nadaná 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: založí a povede obecně 

prospěšnou organizaci, která bude poskytovat široké poradenské 

služby 

 

1. Jméno a příjmení: Šárka Buzková 

2. Přezdívka: Šári 

3. Oblíbená záliba: Hra na klavír, kamarádi, muzika, říkání 

nevtipných vtipů, ztrapňování Terezy Štolzové, tenis 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: Když už si mám vybrat, tak 

lasagne 

5. Kam jdeme na školu: SPŠ a VOŠ Volyně, Design interiéru 

6. Oblíbený učitel: Zdena Machartová  

7. Oblíbený předmět: poledňák 

8. Životní motto: Aby člověk byl člověkem, musí být sám sebou. 

Bez toho je jen robot na dálkové ovládání – Buzková 2016 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 7. třída – lyžák, celá devítka 

10. Zlozvyk: Strašně hlasitá!, upovídaná, mobil 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: Hrubé pohledy na 

učitele 

12. Co si o nás myslí spolužáci: smíšek, náš ftípek, ochotná, 

upřímná, raketka, pečlivá, výtvarně nadaná 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: designérka krásného a vkusného nábytku pracující v rodinné 

firmě, stále rozesmátá maminka tří dětí  



1. Jméno a příjmení: Kateřina Doubková 

2. Přezdívka: Kačí 

3. Oblíbená záliba: vyrábění z korálků, fimo 

hmoty a dřeva 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: čínské nudle s 

čínskou omáčkou 

5. Kam jdeme na školu: Střední zdravotnická 

škola-Tábor 

6. Oblíbený učitel: M. Jelenová 

7. Oblíbený předmět: matematika 

8. Životní motto: „Jen dvě věci jsou nekonečné - 

vesmír a lidská hloupost. Tím prvním si nejsem 

tak jist.“ - Albert Einstein 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 6. třída, hory, 9. 

třída 

10. Zlozvyk: čmárání na papírky 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: není 

12. Co si o nás myslí spolužáci: vzorná, milá, cílevědomá, ochotná 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: velmi laskavá, pečlivá a svědomitá sestřička v nemocnici 

 

1. Jméno a příjmení: Veronika Kašparová 

2. Přezdívka: Veru 

3. Oblíbená záliba: trávení času s kamarády, sport, malování 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: lasagne 

5. Kam jdeme na školu: Střední uměleckoprůmyslová škola, 

Bechyně 

6. Oblíbený učitel: Šimečková, Dvořáková 

7. Oblíbený předmět: přírodopis, výtvarka 

8. Životní motto: Nikdy není tak hrozně, aby nemohlo být 

ještě hůř. 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: hory; 9. třída 

10. Zlozvyk: Při soustředěnosti nebo při čtení hodně časté 

mrkání :D 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: Není :D  

12. Co si o nás myslí spolužáci: spolehlivá, rozkrájela by se pro všechny, cílevědomá, roztomilá, 

dobromyslná, Hůčkářova dcera 



13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: úspěšná ilustrátorka knížek pro děti a grafička „na volné noze“ 

1. Jméno a příjmení: Nikola Kdolská 

2. Přezdívka: Niky 

3. Oblíbená záliba: chodit s kamarády ven, koukat na 

filmy 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: kuře na paprice 

5. Kam jdeme na školu: Obchodní akademie a 

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky- 

Písek 

6. Oblíbený učitel: Soldátová, Dvořáková, 

Šimečková 

7. Oblíbený předmět: angličtina a někdy i čeština 

8. Životní motto: "Nesni svůj život, žij své sny!"… 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 7. třída – hory!! 

10. Zlozvyk: Koušu si rty. 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: „často zapomíná sešity“,  jiný nemám 

12. Co si o nás myslí spolužáci: vytlemená, ochotná, upřímná, rejčař 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: asistentka v zahraniční firmě, nebo v nějaké cestovní kanceláři 

 

1. Jméno a příjmení: Adéla Kovářová 

2. Přezdívka: Adcla 

3. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: špagety po italsku  

4. Kam jdeme na školu: SOU Písek, obor: kuchař 

5. Oblíbený učitel: Jelínková 

6. Oblíbený předmět: tělesná výchova 

7. Životní motto: Sni, protože nikdy nevíš, kdy budeš muset 

otevřít oči. 

8. Nejlepší školní rok/zážitek: 2015, když jsme jeli do Třeboně 

9. Zlozvyk: opakuju všechno hodněkrát 

10. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: Neplnila práci při 

spojené hodině a otáčela se. 

11. Co si o nás myslí spolužáci: slušná, hodná, vážná čtenářka, 

pečlivá, ochotná 

12. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: pracovitá a šikovná 

kuchařka v malé restauraci, pečlivá maminka 



1. Jméno a příjmení: Alžběta Marelová 

2. Přezdívka: Bety, Alž, Albína 

3. Oblíbená záliba: zpívání, poslouchání 

písniček, malování, koně…(a farmaření :D ) 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: Kuřecí 

nudličky s čínskými nudlemi 

5. Kam jdeme na školu: Gymnázium Milevsko  

6. Oblíbený učitel: Marie Jelenová 

7. Oblíbený předmět: Tělocvik, někdy mě baví 

i matika 

8. Životní motto: Odpuštění sice nezmění minulost, ale dává šanci budoucnosti. 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 7. třída-lyžák, 9. třída (poslední rok je poslední rok) 

10. Zlozvyk: hmmm…kamarádi  ví, vražedný výraz pro nic za nic 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: žádná-ve škole jedině na slušňáka :D 

12. Co si o nás myslí spolužáci: spolehlivá, nejchytřejší, koňařka, farmářka, kapitán Lipánek, koňský 

salámista 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: známá a šikovná překladatelka, bude žít v menším domku, 

chovat koně a věnovat se výcviku psů 

 

1. Jméno a příjmení: Eliška Pešičková 

2. Přezdívka: Pešu 

3. Oblíbená záliba: gymnastika, spaní, kámoši  

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: Nemám   

5. Kam jdeme na školu: SOŠ pro administrativu EU 

6. Oblíbený učitel: Kája Mitísková, Marie Jelenová, 

všechny jsou ale suprózní 

7. Oblíbený předmět: angličtina, tělák 

8. Životní motto: Nesni svůj život, žij svůj sen., Buď tím, 

čím chceš být, ne tím, čím tě chtějí ostatní mít. 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: Celých 9 let to byl jeden 

velký zážitek. 

10. Zlozvyk: ukecaná, hoooodně upřímná 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: žádný si nepamatuji 

12. Co si o nás myslí spolužáci: cílevědomá, chytrá, výtvarně nadaná 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: známá fotomodelka, cestující po celém světě, možná bude 

pracovat na velvyslanectví ČR v USA 



1. Jméno a příjmení: Tereza Štolzová  

2. Přezdívka: Teri, Terka 

3. Oblíbená záliba: trávení času s přáteli 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: lasagne 

5. Kam jdeme na školu: SPŠ stavební České Budějovice 

6. Oblíbený učitel: paní učitelka Machartová 

7. Oblíbený předmět: matika 

8. Životní motto: Bojuj pro to, pro co chceš žít, a žij pro to, 

pro co chceš zemřít. 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: lyžák – 7. třída 

10. Zlozvyk: klepání prsty do stolu 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: Lhala 

s pracovním sešitem - nepíše řádně doma-nahlásila o 13 cv. 

víc. 

12. Co si o nás myslí spolužáci: kreativní, pomůže, výborná angličtinářka, best čorka 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: úspěšná bytová architekta, v soukromí designérka krásných 

šperků 

 

1. Jméno a příjmení: Martina Zelenková  

2. Přezdívka:  Zelí 

3. Oblíbená záliba: vaření 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny:  

5. Kam jdeme na školu: Střední zdravotnická škola Tábor 

6. Oblíbený učitel: Marie Jelenová 

7. Životní motto: Život je těžká zkouška a jen ten, kdo jeho 

výzvu přijme, opravdu ví, co znamená žít. 

8. Nejlepší školní rok/zážitek: plavečák 

9. Zlozvyk: uklízení 

10. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: nic 

11. Co si o nás myslí spolužáci: hodná, pečlivá, ochotná, 

dobromyslná 

12. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: zodpovědná, laskavá 

sestřička na dětském oddělení 

Všem bych moc přála, aby našli své místo v životě, byli spokojení v soukromém životě i v 

zaměstnání a ustáli všechny bouře, které přijdou. 

Jana Šimečková 


