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1. Jméno a příjmení: Martin Bartůněk 

2. Přezdívka: Bárt 

3. Oblíbená záliba: myslivost 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: řízek  

5. Kam jdeme na školu: Lesnická škola 

Písek 

6. Oblíbený učitel: Mareš 

7. Oblíbený předmět: fyzika 

8. Životní motto: není 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 2013 

10. Zlozvyk: nepozornost 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: 

Je drzý 

12. Co si o nás myslí spolužáci: kámoš, farmář, pracovitý, manipulovatelný, velice dobrotivý člověk, 

lesník, vyrábí super lodičky, hospodský 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: zálesák žijící poklidný rodinný život v malé hájovně na jihu 

Čech 

 

 

1. Jméno a příjmení: Vojtěch Bečka 

2. Přezdívka: Beky 

3. Oblíbená záliba: florbal  

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: čína 

5. Kam jdeme na školu: VOŠ a SŠ Zdravotnická 

Praha- Masér sportovní a rekondiční 

6. Oblíbený učitel: Jelínková, Šimečková 

7. Oblíbený předmět: tělocvik 

8. Životní motto: Nezáleží na tom, s čím si 

přišel, ale s čím odcházíš 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: devátý 

10. Zlozvyk: -------------------------- 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: 

Žádný nemám, jedině na slušňáka 

12. Co si o nás myslí spolužáci: chytrý, vtipný, 

chytrolín, sportovec – florbalista, nadaný, inteligent, snadno se urazí, spolehlivý, pohodář 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: majitel rehabilitačního centra a zároveň masér národního 

florbalového týmu; vzorný manžel a otec 3 dětí 



1. Jméno a příjmení: David Hejný 

2. Přezdívka: Dejv 

3. Oblíbená záliba: CS-GO 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: Těstoviny s 

tvarohem 

5. Kam jdeme na školu: SOŠ – SOU Písek 

6. Oblíbený učitel: Haluška 

7. Oblíbený předmět: Tělocvik 

8. Životní motto: #ZměnaJeŽivot 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: lyžařský zájezd 

10. Zlozvyk: ----------------- 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: 

Vyrušuje o hodině 

12. Co si o nás myslí spolužáci: toxic, miminko, 

céesko, automechanik, biohazard, blázen 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: neustále zaneprázdněný automechanik provozující vlastní dílnu 

 

 

 

1. Jméno a příjmení: Martin Hejný  

2. Přezdívka: Marťas 

3. Oblíbená záliba: fotbal 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: žádné 

5. Kam jdeme na školu: SPŠ Písek 

6. Oblíbený učitel: p. u. Jelínková 

7. Oblíbený předmět: Tv a Př 

8. Životní motto: Miřte k obloze a dostanete se na strop. Usilujte o 

strop a zůstanete na zemi. 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 7. třída – lyžařský kurz 

10. Zlozvyk: zapomínání 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: žádná 

12. Co si o nás myslí spolužáci: občas nesnesitelný, jinak v pohodě; 

neutrální, céesko, fotbalista, voják, hyperaktivní, hráč, seržant 

z Afgánistánu, pinďa, vtipný (občas až nesnesitelně) 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: majitel malé stavební firmy, i po 

20 letech stále aktivní hráč fotbalu 



1. Jméno a příjmení: Vít Hron 

2. Přezdívka: nemám 

3. Oblíbená záliba: fotbal 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: kuřecí řízek  

5. Kam jdeme na školu: Střední průmyslová škola Tábor 

6. Oblíbený učitel: paní učitelka Jelínková 

7. Oblíbený předmět: tělocvik 

8. Životní motto: Bojovník není ten, kdo 1000krát vyhrál, 

bojovník je ten, kdo 1000krát prohrál, ale pokaždé se vzchopil 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 2016/2017 – vše bylo super 

10. Zlozvyk: jím o hodině 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: Svačí o hodině 

12. Co si o nás myslí spolužáci: nejvíc vtipný, v pohodě, sebevědomý, chytrý (jak rádio), šprtík, 

nejlepší hráč Clash royale ve třídě, mohutný golman, super 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: úspěšný podnikatel v Čechách i v zahraničí; vydělané peníze a 

život si bude umět užívat! 

 

 

 

1. Jméno a příjmení: David Januška 

2. Přezdívka: Janek 

3. Oblíbená záliba: fotbal 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: řízek 

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

6. Oblíbený učitel: paní učitelka Jelínková, pan učitel Haluška 

7. Oblíbený předmět: tělocvik 

8. Životní motto: Kdo bojuje … může prohrát. Kdo nebojuje …již prohrál. 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 2016-2017... všechno, co se stalo, bylo 

super 

10. Zlozvyk: svačení o češtině 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: nejhorší známka 5… Neustále 

svačí o hodině českého jazyka ( „svačina nebyla moje“) 

12. Co si o nás myslí spolužáci: Simonky klučík, (super) vtipný, v pohodě, 

hodný, sympaťák, skvělý hráč Clash royale, super týpek, báječný 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: šikovný živnostník provádějící opravy a servis výpočetní 

techniky; ve volném čase fotbalový rozhodčí 



1. Jméno a příjmení: Jakub Kašpar 

2. Přezdívka: Kašpi 

3. Oblíbená záliba: skauting, počítač 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: špagety po italsku 

5. Kam jdeme na školu: Vyšší odborná škola, Střední 

průmyslová škola automobilní a technická 

6. Oblíbený učitel: Ilona Jelínková 

7. Oblíbený předmět: angličtina 

8. Životní motto: To je problém mého budoucího Já. 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 7. třída, lyžáky 

10. Zlozvyk: nepozornost 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: není 

(myslím) 

12. Co si o nás myslí spolužáci: pořád mimo, náladový, pracovitý, počítačový boss – v poho nej 

youtuber :-D, bojovník, drobně zpomalený 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: věčně zasněný mechanizátor strojů; oblíbený vedoucí malých 

skautů 

 

1. Jméno a příjmení: Tomáš Král 

2. Přezdívka: Tomík 

3. Oblíbená záliba: jízda na kole, hraní počítačových 

her, jízda na motorce 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: řízek s kaší 

5. Kam jdeme na školu: Vyšší odborná škola lesnická  

Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga 

Písek; obor: Lesník  

6. Oblíbený učitel: Dvořáková 

7. Oblíbený předmět: dějepis 

8. Životní motto: žádné 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 2016/2017 

10. Zlozvyk: lenost 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: žádná 

12. Co si o nás myslí spolužáci: citlivka, jeho vtipům se směje každý - vtipálek, zamlklý – duchem 

jinde, týpek 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: spolehlivý zaměstnanec Správy lesů ČR, který tráví volný čas 

nejraději se psem ve své maringotce 



1. Jméno a příjmení: Martin Krejča 

2. Přezdívka: není 

3. Oblíbená záliba: karetní hry  

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: svíčková 

5. Kam jdeme na školu: SOŠ České Budějovice, obor: zemědělská 

mechanizace 

6. Oblíbený učitel: Machartová 

7. Oblíbený předmět: matematika 

8. Životní motto: Život je boj, který stejně nikdo z nás nevyhraje! 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: devátý 

10. Zlozvyk: nwm 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: není 

12. Co si o nás myslí spolužáci: kamarádský, náladový, pohodář, 

frajer, občas provokuje/otrava, egoista, vůdce Krejča gangu, zábavný 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: – pracovitý a obětavý otec 3 dětí 

žijící s rodinou na vsi a provozující malou farmu 

 

 

 

1. Jméno a příjmení: Adam Novák 

2. Přezdívka: Ejdy 

3. Oblíbená záliba: hraní počítačových her 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: špagety 

5. Kam jdeme na školu: Střední průmyslová škola strojní a 

stavební, Tábor 

6. Oblíbený učitel: Ilona Jelínková 

7. Oblíbený předmět: tělocvik 

8. Životní motto: Život je jen jeden a dál už nic není 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 6. třída 

10. Zlozvyk: zapomnětlivost 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: Neustále 

zapomíná věci 

12. Co si o nás myslí spolužáci: hodně si vymýšlí (neumí lhát), náladový, zapomnětlivý, umí 

s počítačem, hokejista, friendly, líný, pohodář 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: poté, co procestuje svět, usadí se v Čechách a stane se tiskovým 

mluvčím prezidenta republiky (svým řečnictvím ho vymotá i z těch největších šlamastyk)  



1. Jméno a příjmení: Štěpán Pokorný 

2. Přezdívka: Poky 

3. Oblíbená záliba: sport, hudba, skauting  

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: řízek 

5. Kam jdeme na školu: Gymnázium Milevsko 

6. Oblíbený učitel: Mgr. Vošahlíková 

7. Oblíbený předmět: český jazyk 

8. Životní motto: Riskujte v životě úplně všechno. 

Protože tohle je život a nic víc už nebude.  

9. Nejlepší školní rok/zážitek: zájezd do Osvětimi 

10. Zlozvyk: pozdní příchod do školy 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: Žere, žere 

a žere 

12. Co si o nás myslí spolužáci: chodí pozdě/nikdy nepřijde včas, žrout, jedlík, sportovec – atlet, 

nenažranec, rebel, fajn, požírač rohlíků 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: – zaměstnanec ve firmě s pracovní dobou od 9:00 h; náčelník 

milevského Sokola; ženatý, 3 děti (žena výtečná kuchařka) 

 

 

1. Jméno a příjmení: Miloslav Tříska 

2. Přezdívka: Milda 

3. Oblíbená záliba: zbraně a střelivo 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: řízek 

5. Kam jdeme na školu: VOŠ a SZeŠ,Tábor 

6. Oblíbený učitel: Dvořáková 

7. Oblíbený předmět: dějepis 

8. Životní motto: Život je smlouva a je jen na tobě, jak si ho usmlouváš. 

9. Nejlepší školní rok/zážitek:2016 

10. Zlozvyk: hloupé průpovídky 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: Miloš má velmi nevhodné 

poznámky k vyučujícímu. 

12. Co si o nás myslí spolužáci: názory jako můj děda, stará móda, 

všeználek, přátelský, lovec, rybář, v poho jezevec, alfa samec, super účes a 

módní vkus 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: vlasy zkrácené po ramena; zaměstnanec milevských sádek-práce 

mu bude koníčkem 



1. Jméno a příjmení: Simona Chvojanová 

2. Přezdívka: Simča 

3. Oblíbená záliba: psi a koně 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: řízek 

5. Kam jdeme na školu: Střední zdravotnická škola 

Tábor - Ošetřovatel 

6. Oblíbený učitel: Ilona Jelínková, Jiří Lukš 

7. Oblíbený předmět: český jazyk 

8. Životní motto: Život je hra. Je jen na tobě, jestli 

budeš hráčem, nebo hračkou. 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: Devátá třída - všechno 

10. Zlozvyk: lenost, kousání nehtů 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: Sedí 

jinde, než má určeno. 

12. Co si o nás myslí spolužáci: nejlepší, Davídkova holčička, věčně naštvaná, svá, Simír, zamilovaná, 

moc hlasitá 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: ošetřovatelka v domově důchodců; majitelka malého psího 

útulku 

 

1. Jméno a příjmení: Adéla Klímová 

2. Přezdívka: Adél 

3. Oblíbená záliba: hudba, zpěv, hra na kytaru  

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: řízek 

5. Kam jdeme na školu: Střední zdravotnická škola Tábor 

6. Oblíbený učitel: Jelínková 

7. Oblíbený předmět: český jazyk 

8. Životní motto: Život je hra bez pravidel a je jen na tobě, 

jak budeš hrát 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: devítka 

10. Zlozvyk: lenost 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: není 

12. Co si o nás myslí spolužáci: zpěvačka, zpomalená, 

klidná, tichá. Martínkova holčička, nejvíc nejlepší holka na 

světě 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: zdravotní sestra na 

pediatrii vyrážející o víkendech hrát a zpívat s kapelou 

  



1. Jméno a příjmení: Pavla Peterková 

2. Přezdívka: Pettyna 

3. Oblíbená záliba: chození s holkami ven 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: řízek 

5. Kam jdeme na školu: SZŠ Tábor 

6. Oblíbený učitel: Ilona Jelínková 

7. Oblíbený předmět: občanka, tělák, přírodopis 

8. Životní motto: Být normální nestačí!  

9. Nejlepší školní rok/zážitek: 8. -9. třída 

10. Zlozvyk: kousání nehtů 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: 

Otevřeným oknem pokřikovala na dospělé lidi 

vulgární nadávky 

12. Co si o nás myslí spolužáci: kůň, showmanka, 

vysmátá – pořád se směje, v pohodě, upovídaná, prdlá/praštěná 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: ošetřovatelka v nemocnici; 4 děti, plné ruce práce, ale se vším si 

vždy poradí 

 

1. Jméno a příjmení: Šárka Štvánová 

2. Přezdívka: Šáry 

3. Oblíbená záliba: koně 

4. Oblíbené jídlo ze školní jídelny: lasagne  

5. Kam jdeme na školu: Gymnázium Milevsko 

6. Oblíbený učitel: Ilona Jelínková 

7. Oblíbený předmět: občanská výchova 

8. Životní motto: Vím, pro co žiju, proto žiju – 

nepřežívám. 

9. Nejlepší školní rok/zážitek: osmá a devátá třída 

10. Zlozvyk: kousání nehtů 

11. Naše nejhorší poznámka/zápis v deníku: Sedí 

jinde, než má určeno 

12. Co si o nás myslí spolužáci: záškolák, v pohodě, 

bažant, nesnáší prohry, nevychovaná, vysmátá jak lečo, lupič, namyšlená, koňařka, TOP!, drzý bažant 

13. Jak mě vidí třídní učitel za 20 let: úspěšná provozovatelka ranče se zaměřením na chov koní, 

vyhledávaná učitelka jezdectví  



 

                        

Na shledanou v dalším školním roce …..   


