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9. třída 

Tentokrát bez cenzury v každém slova smyslu      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Přijďte se s námi rozloučit ve 

čtvrtek 25. 6. 2015 na zámek  

v Lochovicích 

JSME PRAKTICKY JEDNOU NOHOU PRYČ 



16 od 16 - ti 
 

Nejsem si úplně jistá jak začít. Takže to 

nebudeme zdržovat.  

 Filipe: nejdál jsem zatím byla v Anglii. 

Anglie mě nadchnula. Řeči o studených 

Angličanech nejsou pravdivé. Oni jsou 

rozhodně „svý“, jezdí vlevo, dodržují všechny 

předpisy (což jako téměř čistokrevný Čech ne vždy úplně chápu). Je tam sychravo, většinou deštivo, 

nemůžete hledat záchod ale koupelnu,……přesto se tam cítím dobře. Nejspíš jsem žila v minulém životě 

v Anglii. Tenhle rok pokud se něco nesemele, poletíme s manželem do Spojených Států na Východní pobřeží 

a možná jih. Nemůžu nevidět Lafayettský hřbitov a bluesmany v New Orleans. Doufám, že nám to vyjde. 

 Hynku: myslím, že styl hudby je více než jasný. Mám ráda hardrock (ten nejvíc), samozřejmě ghotic rock, 

rockovou muziku obecně. Melodický metal a spoustu naprostých výjimek. Například „Anonymous 4“ což 

jsou úžasné dívčí vokály. Obě moje děti absolvovaly koncert Stinga, aniž by tušily. Měla jsem tenkrát 

omotanou bundu okolo bříška, aby mi neohluchly (cha). Často si pouštím v autě muziku hooodně nahlas. 

Nezbývá prostor na myšlenky-tak odpočívám. 

: Moje vysněné povolání?  No nevím. Mám potřebu být užitečná a nenudit se.  O tom prvním občas 

pochybuji, to druhé mi nedovolíte. Možná, někdy….textilní  výtvarník? 

Týno: těch otázek máš spoustu. Dík. Spím v noční košili. Dlouhá nebo krátká to je jedno. Ale musí být na 

ramínka. Nesnesu rukávy a ani pyžamo. Klidně si k tomu vezmu tlusté froté fusky, pokud je mi zima.  

   5:vrátit čas? Záleží proč a kam. Maximálně tak o 5 v nejhorším o 10 let. Víc rozhodně ne. Dospívání 

moc bolí a dozrávání ještě víc.  Jsem ráda, že jsou už některé věci za mnou. Možná mi chybí moje vitalita. Tu 

bych vrátila hned. 

:dnešní doba mě trošku unavuje. Nedává prostor a čas na obyčejné věci. Nemáme čas na to  co 

bychom rádi ať už v jakémkoliv slova smyslu…….nemáme potřebu se o sebe zajímat. Jako právě teď. Otázky 

na mě byly většinou o vás a ne o mně. Na druhou stranu možnost jezdit po světě kde mě napadne je pro 

socialistické dítě přímo úžasné. Tedy, pokud budu mít „slušné kapesné“.  



 co ráda dělám? No to je komplikovanější. Miluji krajky. Ty moderní. Mám v hlavě „ilustrace“ ke 

knížce Čarodějův učeň. Problém je, že nemám energii je realizovat. Snad časem. Ráda se rejpu v zahradě. 

Mám na mysli keře a kytky. Zeleninu a tak pro Boha ne…Miluju lyže a vodu. Děti jsou kachny po mně. Miluju 

knížky. Pořídila jsem si čtečku, protože jsem knížky už neměla kam dávat….stejně si je stále kupuji. A boty. 

Ráda si zajdu na pivo (mám svojí oblíbenou rockovou hospodu) a miluju moravské víno. Červené. Bílé 

nepolknu. Ještě něco?  

: selfie teda fakt ne………………    8

:tak to je otázka spíš na moje rodiče. Zavolám jim, třeba ti k tomu něco napíšou.  

:tu až na konec. 

Petře:Tak to vážně nevím. Já potřebuju spolehlivé auto na denní devastování. Možná občas zatoužím 

po náhonu na všechny čtyři. Hlavně v Alpách. Užiju si pokoukáníčko na nízké, elegantní sporťáky, ale živit 

bych to nechtěla. Takže: ráda se podívám, ale netoužím. 

Deniso: Tak to je otázka. Chtěla jsem učit hned po vysoké, ale narazila jsem. Nikde mě nechtěli. 12
S mým vzděláním prý stejně uteču. Já nejsem ve své podstatě fluktuant. Tak jsem začala pracovat 

v soukromé počítačové firmě. Kdyby si jí majitel nevytuneloval, nejspíš bych tam pracovala doteď. Během 

mateřské jsem doučovala a spoustu dětí připravovala na reparát.(Mimochodem většinu z nich učil jeden a 

ten samý učitel. Tak si říkám, že jsem měla nárok na část jeho platu.) A pak hrál svou roli osud. Jsem tam, 

kde jsem. Možná tam kde mám být. Co myslíš ty? 

Míro:To je velmi jednoduché. Sním o tom, že moje děti vyrostou v čestné, poctivé a príma lidi. 

Koneckonců si to přeju pro vás všechny. Opravdu. A nějaký ten vzdušný zámek? Odjet na Nový Zéland. 

Báro:Nechci tě zklamat. Takže: na festivalu ne. Už jsem na to poněkud „moudrá“. Ale to víš, že se to X 

krát stalo. Dodnes si pamatuji okolnosti, proč nemůžu pít vodku.  Je to už 25 let. Podrobnosti jen osobně. 

Teď už se mi dlouho nic nepřihodilo……. 

Lily:dotáhla jsem to na „béčka“ v latině. Ve standardu už nevím, protože ten mě nebavil. Tenkrát se 

to hodnotilo jinak než dnes. Když jsem skončila, nemohla jsem se koukat na taneční pořady skoro 10 let. Tak 



moc mi vadilo, že jsem musela skončit. Měla jsem velké problémy s páteří….a také s partnerem.  Myslím, že 

si to umíš představit. Trénovala jsem v tlustém svetru…. 

:řekla bych, že hodně. Často na vás myslím (Deniso), řeším vaše problémy. Někdy se vámi 

zabývám na úkor své vlastní rodiny. Bývá to vůči nim nefér. Takže: zasahuje a také:  bude se mi stýskat  

(Leo). 

Znovu  Týno:myslím, že netušíš, jak těžká ta otázka je. Nejde o románové hrdiny. Ani o navoněnou 10

romantiku. Já tu otázku chápu jako výběr mezi smrtelností a jinými možnostmi. Miluju noc. Je úžasná. Nikdy 

jindy neuslyšíš a neuvidíš to, co v noci. I milenci jsou si důvěrnější v noci. Noc bezpečnější než den. Když 

nevidíš, nejsi vidět. Já mám radši noc než den. Ne kvůli tomu, že ve dne musím do práce a v noci spím. 

Miluju čas, kdy všichni spí a já jsem najednou svobodná. Takže jo. Mohla bych být upírem. A vzhledem 

k tomu, že krev piju spoustě lidem i tak……moc by se nezměnilo. Nemusela bych se trápit s nemocemi, 

nemusela bych spát (jupí), stále odpočatá, stále krásná, stále žádoucí…….ALE: časem by mi umřeli všichni, 

které miluji, které mám ráda a další a další a další…..  o to bych rozhodně nestála. Takže nechtěla bych. I 

když…………………………………..……jsou věci mezi nebem a zemí………….zeptej se mě za 100 let. 

 

 

     Hynek Bláha 

 

 

 

 

 

 

Hynek se narodil 12. dubna 2000 v Hořovicích. Žije v Lochovicích.Zde 

chodí i do školy. Má jednoho sourozence. Hlásil se na obchodní 

akademii Beroun a tam byl také přijat. Jeho koníčky jsou stolní tenis, 



zemědělství a motorismus. Hynka oblíbený předmět je tělocvik, rád 

hraje i florbal. 

Má rád seriál The Walking Dead a Okresní Přebor, který se točil v jeho 

vesnici (Lochovice). Dříve byl hodně uvázaný k počítači. 

S Hynkem jsem zažil mnoho zážitků. Jeli jsme traktorem do terénu u 

Libomyšle, kde jsme po krátké chvíli zapadli. Navíc jsme u jednoho 

traktoru utrhli kus převodovky. A musel nás tahat o 30tun těžší traktor. 

 

 

Bára Ciprová   

  

 

 

 

 Patnáctiletá holka, vysoké postavy s hnědými hustými vlasy. Bára je 

chytrá a hodná, samozřejmě v některých chvílích s Týnou v lavici dokážou 

udělat velký rozruch. Většinou se spolu smějí při hodině českého jazyka a 

zbytek třídy nechápe čemu. Před cizími lidmi je hodně stydlivá, ale mezi 

lidmi, které zná, je svá. Bára je přátelská a většinou vysmátá. Tedy když jí 

ráno nenaštve její sestra nebo jiná věc.To pak dokáže být dopoledne 

pěkně zamračená. Je celkem cholerická, když jí něco nejde nebo jí něco 

nevychází, dokáže do toho praštit a možná se i rozbrečet.  Naopak když 

se do něčeho dá, tak to dělá s chutí a dodělá danou práci dokonce. Její 

práce je vždy maximálně upravená a precizní. O výtvarné výchově dokáže 

kreslit obrázek i 3 hodiny, i když většina třídy to má už hotové.  



„Já to nechápu“. Když taková věta ve třídě zazní, většinou víme, že ji 

řekla právě Bára. Tu větu jsme za těch 9 let slyšeli snad 100x. 

Co byste do Báry asi na první pohled neřekli je to, že poslouchá tvrdou 

muziku. Nejoblíbenější barva je černá, do které se asi nejvíce obléká. 

Doma ráda vaří, peče zdravé recepty a sestavuje si jídelníčky.  Jednoduše 

má ráda jídlo. Také se snaží jíst zdravě, ale když před ní postavíme 

cheesecake nebo pizzu, tak neodolá. Kafe je pro Báru něco jako závislost, 

bez které se denně asi neobejde. Nejoblíbenější příchuť je karamelové 

cappuccino.  

Její oblíbenou činností je čtení thrillerů a románů, také ráda ve volném 

čase poslouchá oblíbenou hudbu. Ráda jezdí na kole a miluje procházky, 

když jde sama a zapadá sluníčko.  

V březnu dělala stejně jako my všichni přijímací zkoušky na školu, kam by 

chtěla jít. Zkoušky se jí povedly a dostala se na gymnázium do Hořovic, 

což si moc přála. Na novou školu se těší, až pozná nové lidi, ale zároveň 

nechce opustit starou třídu.  Když jsem se jí zeptala, co by v životě 

chtěla dělat, odpověděla, že neví. My s kamarádkami ji asi vidíme někde 

jako doktorku, nebo poradkyni. V životě se se nejvíce obává neúspěchu.  

 

                                Filip Fejfar   

  

 

 

 

 

Je mu 15 let. Narodil se 20. ledna 2000 v Praze. Celý svůj život žije na 

Lhotce u Lochovic v okrese Beroun. Má jednoho sourozence bratra Petra. 



Mezi jeho záliby patří hlavně myslivost, lesnictví, rybolov a v neposlední 

řadě také motocross. Od příštího školního roku bude navštěvovat střední 

lesnickou školu v Písku. S myslivostí začal před třemi roky. Dvakrát týdně 

chodí do posilovny.  

Je pohodový, občas trochu vznětlivý, ale je plný humoru. Školu obecně 

nemá moc v lásce, ale když už, tak má rád tělocvik. Nesnáší fyziku a 

podobně zaměřené předměty. Rád se dívá na seriály a vůbec hlavně na 

komedie. Mezi jeho nejoblíbenější seriály a filmy patří Okresní Přebor, 

Simpsonovi, Pelíšky, Černí Baroni atd. 

Zažil jsem s ním i spoustu zážitků. Např. jsme jeli na jeho oblíbené 

čtyřkolce s kopce, který měl sklon přibližně 60 stupňů. Nebo jsme 

stahovali strom, který na nás málem spadl. Zážitků jsme měli opravdu 

spoustu, ale to bych tu byl opravdu dlouho. 

 
 
 

Denisa Fenclová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denča se narodila 5. května roku 2000. Bydlí ve vesnici jménem Lochovice. 

Má čtyři sourozence a za nedlouho  sourozenců bude pět. Kkromě 

sourozenců má Denča ještě dva psy. Chodí do školy do Lochovic. Ve škole jí 

dle mého názoru baví tělocvik, matematika a kreslení. Celkově jí podle mě  

baví  sport, protože mi říkala, že chodí běhat a v tělocviku  se jí daří velmi 



dobře. Její záliby jsou hlavně chození ven s kamarády, focení a koukaní na 

filmy, což ale nejde považovat za zálibu. Samozřejmě jako každá holka ráda 

nakupuje. Denča je často nemocná, takže ve škole hodně chybí, jakmile však 

přijde do školy, všechno učení si rychle doplní. A když mluvím o škole, mohla 

bych vám prozradit, kam jde Déňa na střední školu. Jde na střední 

soukromou školu a to Manažerskou akademii Beroun. Jejím snem je mít 

vlastní firmu, která by vynášela hodně peněz a celkově by byla úspěšná. 

Takže jí držme palce! Jako kamarádka je Denča velice hodná. Můžu to říct z 

vlastní zkušenosti. Protože když něco potřebuji, tak mi vždycky pomůže. 

Například mi pomáhá s matematikou. A když nejde o učení tak si s Denčou 

povídáme, což je fajn, protože se jí můžu s čímkoliv svěřit.  

 

 Adéla Hejduková  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adél je 15let. Narodila se 9. 9.1999 a lidé říkají, že má magické  

datum narození. Je menší postavy. Má hnědé oči a někdy nosí 

brýle, ale většinou je zapomene doma. Má hnědé, dlouhé vlasy. 

Bydlí na Lhotce. Má dva sourozence. Staršího bratra Dušana a 



mladšího bratra Michala. Adél se oblíká spíše do tmavého 

oblečení.  

Je to milá holčina, která se všemi dobře vychází. Je chytrá a proto 

bude příští školní rok nastupovat do prvního ročníku gymnázia 

Václava Hraběte v Hořovicích. Je veselá, usměvavá, ale její 

„bratrové“ jí dokáží někdy pořádně vytočit. Když jí něco nevychází, 

dokázala by se i rozbrečet. Nejvíc se bojí pavouků, neúspěchu a 

nerada jezdí autem. Chtěla by mít zdravou rodinu a vzdělaní co jí 

bude bavit, přesto ještě neví, co by to mohlo být.  

Ráda jezdí na snowboardu, takže má radši zimu než léto. Má 

hodně ráda Upíří deníky, o kterých by si dokázala povídat pořád. 

Ráda spí, to jsem poznala na lyžařském výcviku. Nesměli jsme jí o 

odpoledním odpočinku budit. Jejím oblíbeným jídlem jsou 

hranolky a sýrová omáčka. Znám jí už od školky, ale pořádně jsme 

se začali bavit až od 8. třídy. Vidím jí jako učitelku, protože dobře 

vychází s dětmi, nebo jako policistku. 

 

 



 

Tomáš Janeček   

 

 

 

 

 

 

Narozen 16. 9.1999. Je ve znamení panny. Bydlí ve vesnici jménem 

Libomyšl. Jeho rodina se skládá z rodilých příslušníků a zvířat. Oblíbené 

jídlo je kuře s rýží anebo italský guláš. Propadl hokeji a ping-pongu. Ten i 

sám hraje už tři roky. Jeho oblíbená hudba je metal a rock. Fandí hráčům 

ping-pongu, jako je Petr Korbel a Tomáš Tregler. Jeho oblíbený seriál je 

Americký chopper. Bude studovat na střední škole v Hořovicích na oboru 



Informační technologie. Má životní cíl se prosadit jako It-technik, nebo 

se aspoň trochu prosadit jako hráč ping-pongu.  

 

 

                                              

Ludmilu Königovou  

 

 

 

 

 

znáte jistě všichni. Je to velmi milá slečna menšího vzrůstu se 

skvělými vlastnostmi. Je jí 14 let, a přesto už má velké plány do 

budoucna. Její cíl byl dostat se na gymnázium Václava Hraběte, 

ale její největší přání je vystudovat nejméně jednu vysokou školu. 

Ráda by si udělala magisterské, popřípadě doktorské studium 

z psychologie nebo filozofie. Ovšem i Lily má své koníčky. Jejím 

největším koníčkem je tanec, ve kterém je opravdu moc dobrá. 

Ale i doma dělá spoustu věcí. Například ráda peče samé dobroty, 

které nám nosí do školy a všichni pak jen mlsáme a 

pochutnáváme si. Lily má doma spoustu zvířat o které se musí 

starat. Nejraději má svojí klisnu jménem Bětka, se kterou tráví 

svůj volný čas. Kromě zvířat má doma také tři bratry, se kterými si 

velmi rozumí. Její nadanost v kultuře je opravdu 

nepřehlédnutelná. Když byste viděli Lilyiny práce, jistě byste žasli 



a mysleli si, že je to jak od profesionála. Lily zajímá historie a 

archeologie, její nejoblíbenější předmět je dějepis. 

Lily je velmi pohodový člověk, který vám dokáže zvednout náladu 

a povzbudit vás. Je velmi veselá, ale občas i rozčílená, když se jí 

zrovna nedaří. Poznali byste jí podle jejího roztomilého úsměvu, 

který se jí velmi hodí k její modrým očím a červeným tvářičkám. 

Modrá a černá to jsou oblíbené barvy, které jí moc sluší. A jako 

každý má také své oblíbené číslo. A to čtyři. Ptáte se proč čtyři? Je 

to jednoduché. Lily se narodila jako čtvrté dítě, které vše 

vyrovnalo v rodině. Sudý počet v rodině znamená vše v klidu a 

v rovnováze mezi sourozenci. 

 

Martin Kořínek   
 

 

 

 

 

 

Narodil se 1. srpna, z čehož plyne, že jeho největší sny a přání se 

plní právě v tento slunný letní den. Jako pravým jménem se uvádí 

Martin Sebastian Frodo Luis Skočdonory Kořínek, ale všichni mu 

neřeknou jinak než Kóřa….. až na pár holek od kterých dost často 

slýchávám nevhodné výrazy jako… ten jejich slovníček 



rozepisovat nebudu. Jen mimochodem, s tím pravým jménem 

jsem si samozřejmě dělal srandu. Narodil se tedy 1. srpna ale 

doteď jsme si neřekli kde. Ano, jako mnoho z nás v Hořovicích. Už 

kroutí 15 rok a táhne mu na 16, logicky. Jelikož už podle věku lze 

poznat, že je to vyspělý hoch, tak chodí do 9. třídy. Bohužel, 

v tuhle domněnku doufám už asi jenom já. Bydlí ve městečku 

jménem Lochovice, ve kterých sice s obtížemi, ale stále dochází 

na základní školu. Jeho největším zájmem je bez největších 

pochyb fotbal, který a to mi věřte, ze srdce nejvíc miluje. Jestli mu 

jednou jeho holka řekne, že od něj odchází, určitě se zeptá, jestli 

na přestup nebo na hostování. Sám fotbal hraje profesionálně 

v Berouně, se kterým hraje krajskou soutěž. Jako mladý však 

začínal v Hořovicích. Dokonce hrál chvíli i ligu za Příbram, ale 

bohužel díky vrozené vadě oka musel odejít. Jak už jsem tedy 

říkal, fotbal by za nic nevyměnil a tak by chtěl, aby se i jeho 

budoucnost točila okolo fotbalu. Proto si taky vybral sportovní 

školu v Plzni. Jednou by chtěl dosáhnout vysoce postaveného 

kouče, nejlépe v anglické premier league a proto dojíždí do Prahy 

na trenérské kurzy, ze kterých by jednou mohl mít ty vysněné 

licence. Když se opět vrátíme k fotbalu, musíme opět do Anglie. 

Podle jeho slov největší, nejkrásnější, nejlepší co na téhle planetě 

může být, Liverpool FC. Jeho vysněný a nejoblíbenější klub na 

světě. Žádný jiný pro něj neexistuje.  

 

Hana Krumphanzlová 

Každou chvíli nejsem ve škole a tak píšu sama o sobě. Je mi 15let a 

bydlím v Hostomicích. Jsem ve znamení býk. Jsem výbušná, proto 

Martinovi Kořínkovi netrvá dlouho, než mě vytočí. Někdy (často) 



jsem hodně komunikativní (spíše ukecaná, pozn. tř. uč.), proto na 

většinu předmětů sedím sama. Samozřejmě, že ne z vlastní vůle. 

Mojí specialitou jsou trapné chvíle. Trapasy se na mě lepý jako 

mouchy na mucholapku. Naštěstí mám kamarády, kteří jsou na to 

zvyklí. Moje koníčky jsou florbal, chození ven s kamarády a 

poslouchání hudby. Poslouchám jakoukoliv hudbu. Líbí se mi od 

všeho něco. 

 

Petr Nový  

 

 

 

 

 

Narodil se 7.9 1999 a letos mu bude šestnáct let. Bydlí na Lhotce 

v rodinném domku. Má bratra Michala a psa Rona. Chodí do Základní 

školy Lochovice, konkrétně do deváté třídy. Jeho záliby jsou ježdění na 

čtyřkolce, hraní her na počítači, hraní fotbalu a poslouchání Rapu. Jeho  

 

 

přání je mít dobré auto a dobrou autodílnu. Po skončení Základní školy 

bude pokračovat na učiliště v Dobříši v oboru automechanik. Je akční a 

nápadité povahy. Myslím si, že kdyby se víc učil a připravoval do školy, 

dosáhl by lepších výsledků.  

 

 



 

     Leona Ondráčková  

  

 

Lea se narodila 9. ledna 2000. 

Bydlí v Lochovicích v rodinném domě nedaleko školy. Její rodiče mají 

vlastní obchod. Lea rodičům ráda v obchodě pomáhá. Má ráda 

nakupování s kamarádkami, moc ráda chodí na procházky a fotí. A je 

velkým milovníkem zvířat. Když byla malá, měla svého psa. Lea nemá 

sourozence, ale přála by si sestru. Od malička má sen, že bude 

veterinářka. Převapivě jde na SOŠ a SOU Hořovice na obor EKONOMIKA A 

PODNIKÁNÍ. 

Chodíme spolu do Lochovic na základní školu. Ve škole jí baví tělocvik, 

přírodopis a zeměpis. 

Leončin aktuální cíl je vystudovat střední školu a udělat maturitu. 

 

Kristýna Osmančíková   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Je jí šestnáct let. Žije v Radouši, okrese Beroun v České republice. 
Mezi její zájmy patří airsoft, kterému se nadšeně věnuje. Jako 
většina dívek, má také Týna ráda zvířata. Má tři psy, o které se 
stará a zajisté je má ráda. Její oblíbený předmět je tělocvik a hemie. 



U přijímacího řízení obstála a dostala se na SOŠ a SOU v 
Hořovicích. Jejím cílem je vystudovat vysokou školu se studijním 
oborem kolem ekonomiky. Chtěla by v budoucnosti veliký dům a 
krásnou rodinu zabezpečenou dobrou prací. Chtěla by být 
ekonomem ve velké firmě. Myslím, že je přesný typ na takovou 
práci. Je spíš optimistická, trochu sangvinická a občas i trochu 
zazlobí paní učitelky. Je milá, hodná a zábavná. Ovšem při 
konversaci s kamarádkami, nebo i jinými vrstevníky, dokáže občas 
přemýšlet dvojsmyslně. Je cílevědomá, což jí zajisté dovede 
k jejímu vysněnému cíli. 

 

Denča Sojková  
     

 

 

 

 

Denča je čerstvě patnáctiletá holka, která se narodila 22. 5. 2000 

v Hořovicích. Bydlí v Libomyšli se svou rodinou - maminkou, tatínkem, 

starší sestrou a pejskem Wendys. 

    Poprvé jsme se s ní všichni seznámili ve školce, kam přišla déle než my 

ostatní. V té době byla ubrečená, smutná a stydlivá. Trvalo to do půlky 

třetí třídy, než se začala víc a víc usmívat. Dnes je z ní však usměvavá a 

veselá holka, kterou mají všichni rádi.  

    Má vysokou postavu, polodlouhé, husté, hnědé vlasy a hnědé oči. 

Obléká se sportovně a vždy jí to moc sluší. Její povaha je sympatická, 

optimistická, pohodová, klidná, ale doma se dokáže pořádně rozčílit (jako 

všichni tady). Denča ráda pomáhá ostatním, je to skvělá kamarádka, udrží 

tajemství a nerada se hádá. Její špatnou vlastností je to, že skáče lidem do 

řeči, ale vždy si to uvědomí a omluví se. Také si ráda při častém smíchu 



přetransformovává svoje věty do jakýchsi nesrozumitelných vět, kterým 

v tu chvíli nikdo nerozumí. Ale už jsme se její řeči smíchu naučili. Tak 

nějak.    Když se na ní podíváte, vidíte chytrou a usměvavou holku, která 

ví, co chce.    A když se jí zeptám, co doopravdy chce, odpoví mi: zdraví, 

úspěch ve studiu, úspěšný život, zdravý životní styl, hodně peněz a jednou 

mít svojí rodinu a velký dům. Několik chtíčů se jí už plní. Jedním z nich je 

úspěšné přijetí na Střední odbornou školu v Hořovicích obor Ekonomika a 

podnikání. Jednou by chtěla pracovat jako manažerka firmy.  

   Ve škole se jí vždycky dařilo. Není divu, je hodně chytrá. Nejvíce ji baví 

matematika, proto se rozhodla pro ekonomický směr. Nejméně jí baví 

čeština. Denča je pečlivá, takže si nechává záležet na projektech a 

referátech.  Patří mezi nejlepší žáky naší třídy  . 

 

       

  

 

 

 

 

Narozen 12. 6. 2000. 

Je ve znamení blíženců. Bydlí ve vesnici jménem Libomyšl. 

Jeho rodina se skládá z rodičů, sourozence a zvířat. Oblíbený 

sport je fotbal, hokej a házená. Má jednoho sourozence. Jeho 

oblíbené jídlo je čína. Jeho oblíbení fotbalový hráči jsou David 

Lafata, Pavel Kadeřábek. Jeho hudební styl je pop a jiné styly. 

Bude studovat na střední škole v Příbrami na oboru Počítačové 



strojírenství. Vždy se zasměje u seriálu Červený trpaslík. Jeho 

životní cíl je se prosadit v práci s jeho oborem. Ve volném čase 

hraje na X-BOXU 360, na počítači. Jeho specialitou jsou imitace. 

K jeho oblíbeným patří Miloš Zeman. 

 

Miroslav Veselý   

Mirkovi je 15 let. Chodí do školy v Lochovicích. Narodil se v červenci 1999. 

Jeho záliby jsou počítače a jízda na kole. Jeho nejoblíbenější hra Clash of  

 

 

 

 

 

 

 

Clans. Oblíbené předměty jsou chemie, fyzika, matematika a jazyky. Bydlí 

na Lhotce, má dva bratry Tomáše a Standu. Bude pokračovat na střední 

průmyslovou školu v Příbrami. Jeho cílem v životě je dosáhnout dobře 

placené práce a založit rodinu. Jeho nejneoblíbenější předmět je český 

jazyk. Jeho nejoblíbenější kapela je ACDC a žánr SCIFI.  
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ZVONEC 


