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Seznam žáků z 9. A 
Chvojan Lukáš 

Kašpar Dominik 

Mošovský Miroslav 

Strnad Pavel 

Šulc Daniel 

Tahy Adrian 

Třešnička Vojtěch 

Volf Martin 

Wimmer Jakub 

 

Hroudová Kateřina 

Hrychová Denisa 

Chocholová Karolína  

Jandová Klára 

Jarolímková Simona 

Jechová Marcela 

Miškárová Denisa 

Peterková Kateřina 

Řezáčová Karolína 

Stejskalová Adéla 

 



Profily  
Jméno a příjmení: Lukáš Chvojan 

Přezdívka: Květoš 

Co plánuji do budoucna: Motokrosový 

 závodník 

Nejlepší  vzpomínka ze školy: Žádná 

Motto: Žádné 

Jako malý jsem chtěl být: Závodník 

Životní sen: Být úspěšný 

Spolužáci o mně říkají: pracovitý; 

náladový chlupáč; hodinář, kouká si 

pořád na boty; dodavatelská služby PPL 

a DPD 

Neobejdu se bez: PC  

Nesnáším: Školu 

Nejoblíbenější jídlo se školní jídelny: 
Řízek 

Jak bys popsal jedním slovem svou 

školní  docházku: Hrozná! 

Jak se těšíš na SŠ a nové spolužáci: 
Vůbec 

Otázka pro našeho třídního učitele: 

Jak konkrétní osobu vidí za 20 let: 
pracovitý, úspěšný zaměstnanec, 

podnikatel    

 

 

 

Jméno a příjmení: Dominik Kašpar  

Přezdívka: Kašpi     

Záliby: Chov zvířat a práce na zahradě  

Co plánuji do budoucna: Vyučit se 

Nejlepší vzpomínka ze školy: Nic moc ne  

Motto: Hlavně žádnou paniku 

Jako malý jsem chtěl být: Zemědělec 

Spolužáci o mně říkají: pracovitý zemědělec  

Neobejdu se bez: Srandy 

Nesnáším: Školu 

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny: Rajská  

Jak bys popsal jedním slovem svou školní docházku: Otrava 

Jak se těšíš na SŠ a nové spolužáky: Celkem jo 

Otázka pro našeho třídního učitele: Jak konkrétní osobu vidí za 20 let: pracovitý, 

svědomitý zaměstnanec 



 

 

 

Jméno a příjmení: Miroslav Mošovský 

Přezdívka: Mirda 

Záliby: nepsaní poznámek, hraní na mobilu v hodinách, jízda na 

kole 

Co plánuji do budoucna: otevřít si truhlářskou firmu 

Nejlepší vzpomínka ze školy: není 

Motto: žádné 

Jako malý jsem chtěl být: popelář, hasič 

Životní sen: rodina, peníze 

Spolužáci o mně říkají: vtipálek 

Neobejdu se bez: mobilu 

Nesnášim: matiku, češtinu, angličtinu, chemii, výtvarku, pracovní výchova, hudební výchova 

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny: smažák, řízek 

Jak bys popsal jedním slovem svou školní docházku: dostačující 

Jak se těšíš na SŠ: docela dost 

Otázka pro našeho třídního učitele:Jak konkrétní osobu vidí za 20 let: zaměstnanec, 

spolehlivý 

  



Jméno a příjmení: Pavel Strnad  

Přezdívka: Strny     

Záliby: Elektrotechnika, 

zvukařina 

Co plánuji do budoucna: 
Postavit další rybník  

Nejlepší vzpomínka ze 

školy: žádná  

Motto: KTM, Husqvarna 

Jako malý jsem chtěl být: 
Elektrikář 

Životní sen: Postavit další 

rybník 

Spolužáci o mně říkají: 

technik 

Neobejdu se bez: zvířat 

Nesnáším: namyšlené lidi 

Nejoblíbenější jídlo ze 

školní jídelny: krupicová 

kaše  

Jak bys popsal jedním slovem svou školní docházku:  
Jak se těšíš na SŠ a nové spolužáky: hodně 

Otázka pro našeho třídního učitele: Jak konkrétní osobu vidí za 20 let: majitel 

elektroservisu 

 

 

 

Jméno a příjmení: Daniel Šulc  

Přezdívka: Daník     

Záliby: Florbal, volejbal, počítače 

Co plánuji do budoucna: Asi vystudovat střední školu 

Nejlepší vzpomínka ze školy: To jsou miliony vzpomínek na nej časy se spolužáky   

Motto: Co můžeš udělat dnes, můžeš udělat i zítra 

Jako malý jsem chtěl být: Zahradní architekt 

Životní sen: Mít v rukách menší, ale úspěšnou 

firmičku 

Spolužáci o mně říkají: kudrnatý, vtipný, 

chytrý 

Neobejdu se bez: Bezva spolužáků 

Nesnáším: Je to neuvěřitelné, ale asi nic 

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny: 

zapečené těstoviny  

Jak bys popsal jedním slovem svou školní 

docházku: … 

Jak se těšíš na SŠ a nové spolužáky: Radši 

bych si nechal ty staré 

Otázka pro našeho třídního učitele: Jak 

konkrétní osobu vidí za 20 let: úspěšný 

restaurátor nábytku



Jméno a příjmení: Adrian Tahy 

Přezdívka: Mařka, Babiš 

Záliby: rybaření, sport 

Co plánuji do budoucna: Nevím 

Jako malý jsem chtěl být: Veterinář 

Spolužáci o mně říkají: komik, vtipný, 

rybář 

Neobejdu se bez: PC, kamarádů 

Nesnáším: školu 

Jak se těšíš na SŠ a nové spolužáky: Jo 

Otázka pro třídního učitele: Jak 

konkrétní osobu vidí za 20 let: manažer 

 

 

 

 

 

 
Jméno a příjmení: Vojtěch Třešnička 

Přezdívka: VyTyK  

Záliby: Pc   

Co plánuju do budoucna: Dodělat střední   

Nejlepší vzpomínka ze školy: prostě sranda 

s kámošema o hodinách:D  

Motto: vždy si krej záda :D   

Jako malý jsem chtěl být: asi policistou ??   

Životní sen: je jich víc  

Spolužáci o mně říkají: je s ním sranda 

Neobejdu se bez: PC, kámošů 

Nesnáším: češtinu 

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny: smažák  

Jak bys popsal jedním slovem svou školní 

docházku: snad ok 

Jak se těším na SŠ a nové spolužáky: nijak  

Otázka pro třídního učitele: Jak konkrétní 

osobu vidí za 20 let: majitel stavební firmy  

 

  



Jméno a příjmení: Martin Volf 

Přezdívka: Volfík 

Záliby: Fotbal, jízda na kole 

Co plánuji do budoucna: Vystudovat vysokou školu, 

rodinu 

Nejlepší vzpomínka ze školy: asi není :D 

Motto: nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako život 

Jako malý jsem chtěl být: doktor 

Životní sen: mít peníze a rodinu  

Spolužáci o mně říkají: kámoš, boxer, chytrý, Rambo 

Neobejdu se bez: internetu 

Nesnáším: češtinu, výtvarku, chemii 

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny: smažák, řízek 

Jak bys popsal jedním slovem svou školní docházku: 

dobrá 

Jak se těšíš na SŠ a nové spolužáky: vůbec 

Otázka pro našeho třídního učitele: Jak konkrétní osobu vidí za 20 let: úspěšný inženýr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení: Jakub Wimmer 

Přezdívka: Kibik     

Záliby: Tenis 

Co plánuji do budoucna: Dodělat školu, najít práci, 

usadit se   

Nejlepší vzpomínka ze školy: Nelze určit  

Motto: Kostky jsou vrženy, jenže hrajeme karty 

Jako malý jsem chtěl být: Hasič 

Životní sen: Sehnat dobrou práci. Založit rodinu. 

Zabydlet se v zahraničí. 

Spolužáci o mně říkají: přátelský, němčinář, vtipný 

Neobejdu se bez: Zábavy a hudby 

Nesnáším: Samotu 

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny: Všechny ;)  

Jak bys popsal jedním slovem svou školní docházku: 
Vzorná 

Jak se těšíš na SŠ a nové spolužáky: Celkem jo 

Otázka pro našeho třídního učitele: Jak konkrétní 

osobu vidí za 20 let: úspěšný inženýr, podnikatel  



Jméno a příjmení: Kateřina Hroudová 

Přezdívka: Hrudy 

Záliby: Hudba, cizí jazyky 

Co plánuji do budoucna: Dodělat školy 

Nejlepší vzpomínka ze školy: Doby, kdy jsem z 

matiky měla jedničku 

Motto: Quiet people have the loudest minds 

Jako malá jsem chtěla být: Veterinářka 

Životní sen: Odcestovat...daleko 

Spolužáci o mně říkají: vtipná, hodná, chytrá 

Neobejdu se bez: Wifi 

Nesnáším: Lidi 

Nejoblíbenějsí jídlo ze školní jídelny: Špagety 

Jak bys popsala jedním slovem svou školní 

docházku: Zajímavá  

Jak se těšíš na SŠ a na nové spolužáky: Strašně 

moc... :) 

Otázka pro našeho třídního učitele: Jak konkrétní 

osobu vidí za 20 let: překladatelka, podnikatelka, 

OSVČ 
 

 

 

 

Jméno a příjmení: Denisa Hrychová 

Přezdívka: Denča 

Záliby: Tenis 

Co plánuji do budoucna: Vystudovat ŠS a VŠ 

Nejlepší vzpomínka ze školy: Je jich hodně 

Motto: Věř, běž, dokážeš 

Jako malý jsem chtěl být: Ani nevím 

Životní  sen: 

Spolužáci o mě říkají: sportovkyně, tenistka, srandovní 

pták 

Neobejdu se bez: Kamarádů 

Nesnáším:  Pomluvy 

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny: Špagety 

Jak bys popsal jedním slovem svou školní docházku: 
Dobrý 

Jak se těšíš na SŠ a na nové spolužáky: Docela se 

těším 

Otázka pro našeho třídního učitele: Jak konkrétní  osobu vidí za 20 let: majitelka 

tenisové školy  

  



Jméno a příjmení: Karolína Chocholová 

Přezdívka: Chochi 

Záliby: Kamarádi … 

Co plánuji do budoucna: Vystudovat SŠ a VŠ 

Nejlepší vzpomínka ze školy: Těch je ;D 

Motto: … 

Jako malý jsem chtěl být: 

Životní sen: Jít za tím co chci ;)  
Spolužáci o mně říkají:čokoládová, veselá, pták :-D 

Neobejdu se bez: kamarádů, legrace, čokolády :D 

Nesnáším: Přetvářky 

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny: Boloňské špagety 

Jak bys popsal jedním slovem svou školní docházku: 

Fájn :D 

Jak se těšíš na SŠ a nové spolužáky: Celkem jo :) 

Otázka pro našeho třídního učitele: Jak konkrétní 

osobu vidíte za 20 let: učitelka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení: Klára Jandová 

Přezdívka: Klár, Kaneec ;* 

Záliby:  Chození ven s kamarády:) 

Co plánuji do budoucna: Vystudovat SŠ a 

VŠ.. 

Nejlepší vzpomínka ze školy: Je jich mooc;) 

Motto:  Life is hard. Don‘t give up! 

Jako malý jsem chtěl být: učitelkou;D 

Životní sen:  … :)  

Spolužáci o mně říkají: drzá, srandovní, 

bohatá, hodná, ředitelka zeměkoule 

Neobejdu se bez: kamarádů:3 

Nesnáším: chemii:P a pomluvy! -.- 

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny: 

řízky:33 

Jak bys popsal jedním slovem svou školní 

docházku: Fajne:DD 

Jak se těšíš na SŠ a nové spolužáky: Docela 

áno:D 

Otázka pro našeho třídního učitele: Jak 

konkrétní osobu vidíte za 20 let: sekretářka 

 



Jméno a příjmení: Simona Jarolímková 

Přezdívka: Simča 

Záliby: zábavy 

Co plánuji do budoucna: Vyučit se a pak to, co 

život dá. 

Nejlepší vzpomínka ze školy: všechno možné. 

Motto: Být v životě šťastná. 

Jako malá jsem chtěla být: zdravotní sestřičkou 

Životní sen: Mít se dobře. 

Spolužáci o mně říkají: starší typ, vyspělá, hodná 

Neobejdu se bez: přátel. 

Nesnáším: Zlí lidi a ty, co jsou moc namyšlení. 

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny: špagety, to, 

co mi chutná. :) 

Jak bys popsala jedním slovem svou školní 

docházku: No, tak snaha byla :) 

Jak se těšíš na SŠ a nové spolužáky:Docela jo, bude 

to něco nového. 

Otázka pro našeho třídního učitele: Jak konkrétní 

osobu vidíte za 20 let: zaměstnanec v hotelu, 

pohostinství 
 

Jméno a příjmení: Marcela Jechová 

Přezdívka: Macek  

Záliby: pečení, nakupování, sport, zábava 

Co plánuji do budoucna: Být úspěšná cukrářka :D  

Nejlepší vzpomínka ze školy: Těch bylo.. a ještě bude 

:)  

Motto: Nedovol, aby tě strach z prohry vyřadil ze hry! 

Jako malý sem chtěl být: kadeřnicí 

Životní sen: Mít skvělou práci, rodinu a být šťastná 

Spolužáci o mně říkají: hodná, Oldova :*, vytlemená 

→ rajče 

Neobejdu se bez: Rodiny a lidí, na kterých mi záleží 

Nesnáším: lži a pomluvy 

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny: špagety po 

Italsku  

Jak bys popsal jedním slovem svou školní 

docházku: Nevím 

Jak se těšíš na SŠ a nové spolužáky: hodně se těším 

:)  

Otázka pro našeho třídního učitele: Jak konkrétní 

osobu vidíte za 20 let: majitelka cukrárny  



Jméno a příjmení: Denisa Miškárová 

Přezdívka: Dee 

Záliby: Tanec v NRG CREW, hudební 

nástroje 

Co plánuji do budoucna: asi dodělat 

školu  

Nejlepší vzpomínka ze školy: hudební 

výchova  

Motto: Život je boj. Tak se tu všichni 

pozabíjejte a já bych s dovolením prošla. 

Jako malá jsem chtěla být: právnička, 

doktorka 

Životní sen: mít rodinu  

Spolužáci o mě říkají: ukecaná, v pohodě 

Neobejdu se bez: mobilu 

Nesnáším: školu 

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny: špagety 

Jak bys popsala jedním slovem svou školní docházku: zdlouhavá 

Jak se těšíš na SŠ a nové spolužáky: těším 

Otázka pro našeho třídního učitele: Jak konkrétní osobu vidí za 20 let: vrchní sestra v 

nemocnici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení: Kateřina Peterková 

Přezdívka: Petty 

Záliby: hraní na klávesy, malování 

Co plánuji do budoucna: dodělat školu 

Nejlepší vzpomínka na školu: pár se jich najde     

Motto: každý si může splnit svůj sen 

Jako malá jsem chtěla být: kosmonautkou 

Životní sen: zatím žádný nemám  

Spolužáci o mě říkají: tichá, fajn 

Neobejdu se bez: rodiny 

Nesnáším: faleš 

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny: nechodím do 

školní jídelny 

Jak bys popsala jedním slovem svou školní docházku: 

snad v pohodě 

Jak se těšíš na SŠ a nové spolužáky: jo, těším  

Otázka pro našeho třídního učitele: Jak konkrétní osobu vidí za 20 let: učitelka v MŠ 
  



Jméno a příjmení: Karolína Řezáčová                         

Přezdívka: Karlos 

Záliby: Jídlo, gymnastika, hudba 

Co plánuji do budoucna: Nic...uvidím, co přijde … 

Nejlepší vzpomínka ze školy: Hlášky, lyžák 

Motto: Přátelé se neopouští, hajzlům se neodpouští…                                                                    

Jako malá jsem chtěla být: Veterinářka 

Životní sen: Být spokojená a šťastná… 

Spolužáci o mně říkají: zábavná, Blond Barbie                                                                                

Neobejdu se bez: Jídla, zábavy a rodiny 

Nesnáším: Špíny 

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny: Řízek 

Jak bys popsal jedním slovem svou školní docházku: 

Dlouhá 

Jak se těšíš na SŠ a nové spolužáky: Celkem jo 

Otázka pro našeho třídního učitele: Jak konkrétní 

osobu vidí za 20 let: fyzioterapeutka 

 

Jméno a příjmení: Adéla Stejskalová 

Přezdívka:  Adelajder;* 

Záliby: trénovat gymnastiku, tancovat v NRG Crew! <3  

Co plánuji do budoucna: Ještě nevím, ale určitě být šťastná :) 

Nejlepší vzpomínka ze školy: Když mě poučuje paní učitelka Kyrianová o tom, že mám kufírek! :D 

Motto: Nebuď ženou, která potřebuje chlapa! Buď 

ženou, bez které chlap nemůže žít :* 

Jako malý jsem chtěl být: Sovou ! :)  

Životní sen: Mít rodinku ;) 

Spolužáci o mně říkají: radši nic ;D 

Neobejdu se bez: Kamarádů… 

Nesnáším: Pomluvy! 

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny: Smažák, pizza 

..O:) 

Jak bys popsal jedním sloven svou školní 

docházku: Fajnová:DD 

Jak se těšíš na SŠ a nové spolužáky: V celku jo:3 

Otázka pro našeho třídního učitele: Jak konkrétní  

osobu vidí za 20 let: účetní, mzdová pracovnice 

DODATEK K OTÁZCE PRO TŘÍDNÍHO UČITELE: všichni budou mít fungující rodinu, 1 

dítě a psa (kočku) 



Manta 
 

Manta vznikla v roce 2009 jako kytarové těleso dvou vlasatých mániček, Tady Vaverky a 

Vládi Dvořáka. Od té doby se v kapele leccos změnilo a vystřídalo se v ní několik lidí. Za bicí 

se posadil Pavel Mikeš. Letos začínáme pátou rockovou sezónu s obměněnou sestavou a máte 

se na co těšit! Vsadili jsme na mládí a na pozici zpěvačky přivítali Celestinu Vaverkovou.  No 

a basy se chopil další mladý rocker: Jirka Suchan! Pocházíme z Chyšek a okolí a hrajeme 

rock/metal „po našem“. 

Nicméně chceme s velkou radostí oznámit, že MANTA nekončí, naopak jede dál a s novou 

šťávou!!!  

Pilně cvičíme, makáme na nových věcech a nyní vyrazíme zpátky na místní pódia, do 

místních kulturních domů, putyk a klubů. Těšíme se na Vás!!!! Ave MANTA!!!!   

 

                                                                                                                               

Celestina Vaverková - zpěv 

Vladimír Dvořák – kytara 

Tadeáš Vaverka – kytara 

Jiří Suchan – baskytara 

Pavel Mikeš - bicí 

                                                                                                                            

                                                                Celestina Vaverková                      Jiří Suchan                                                                                                                

                                                                

 

                                                         

                                                                                                                                        

 

     Vladimír Dvořák                                Pavel Mikeš                                  

                                                                                                                                      

 

 

 

     Vladimír Dvořák                                 Pavel Mikeš                             Tadeáš Vaverka                   



 

                                                                                                                               

                                                                                                                                                               

Skvělá možnost pro fanoušky MANTY - nabízíme vám příležitost objednat si tričko (pánské, 

dámské) s potiskem skupiny MANTA (viz. obrázek níže vpravo). Své objednávky můžete 

posílat na mailovou adresu: manta.metal@email.cz ... cena trička se pohybuje cca kolem 250,- 

Kč.                           

 

 

(Jiří Suchan; 9. B) 



Exkurze do Terezína a Lidic 
Dne 28. dubna se žáci devátých a osmých ročníků vypravili na dějepisnou exkurzi. 

V doprovodu paní učitelky Dvořákové a paní učitelky Mitískové dorazili do Terezína u 

Litoměřic, kde se dozvěděli spoustu zajímavých informací a prohlédli si Malou pevnost, 

Magdeburská kasárna a muzeum. Nápis „Arbeit macht frei“ nad branou koncentračního 

tábora převzal Heinrich Jöckel (velitel tábora) z Osvětimi. Tento nápis, který se překládá jako 

„Prací ke svobodě“ či „Práce osvobozuje“, byl však značně zavádějící, protože zde lidé 

naopak trpěli a žili ve velmi tíživých podmínkách. V jedné místnosti se tísnilo až 600 lidí a 

v samotkách 8-12 lidí, takže často docházelo k udušení. O osudech těchto lidí a mnohem více 

se žáci dozvěděli při poutavém výkladu a při zhlédnutí filmu v terezínském muzeu. 

Při zpáteční cestě se žáci mohli ještě podívat do Lidic u Kladna, které byly za druhé světové 

války vypálené jako odplata za atentát na Reinharda Heydricha. 

  

 


