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„Sbohem, a kdybychom se nikdy nesetkali,
bylo to překrásné a bylo toho dost.
Sbohem a kdybychom si spolu schůzku dali,
možná že nepřijdem, že přijde jiný host.
Bylo to překrásné, žel všecko má svůj konec.
Mlč, umíráčku, mlč, ten smutek já už znám.
Polibek, kapesník, siréna, lodní zvonec,
tři čtyři úsměvy a potom zůstat sám.
Sbohem, a kdybychom si neřekli už více,
ať po nás zůstane maličká památka,
vzdušná jak kapesník, prostá jak pohlednice,
a trochu mámivá, jak vůně pozlátka...“
Vítězslav Nezval
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Vizitka

Ztracený hlas

Eva Hoďánková

Co vzbuzuje milé vzpomínky?
- setkávání s mojí rodinou, procházky
přírodou, zpěv ptáků a vůně květin, staré
fotografie
Co má zůstat krátké?

- bolest, loučení, nedorozumění, konflikt, nuda, nejistota, přírodní i jiné katastrofy
Co se naprosto liší?
- radost a smutek, muž a žena, kočka a pes, ranní vstávání a večerní usínání,
někdy mé představy a realita
Co má mít člověk v domě?
- teplo, pohodu, dobré jídlo, děti a blízké lidi, knihy, pohodlné křeslo, hodně
světla, květiny, předoucí kočku
Co rozbuší srdce?
- běh, stres, strach o děti a blízké, vše, co má být poprvé, silná emoci, tréma
Co je nudné?
- k ničemu nevedoucí rozhovor, povinná a nezajímavá přednáška nebo školení,
někdy denní stereotyp
Co lidé často přehlédnou?
- sami sebe, nebe nad hlavou, nabízenou pomoc, schopnosti a dovednosti těch
druhých, dětské slzy, němé volání o pomoc, schod, práh
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Vizitka
Aneta Czyžová

Ztracený hlas



Co vzbuzuje milé vzpomínky?





- fotky, hlášky, přátelé, písničky, místa
Co má zůstat krátké?
- moje vlasy, hodiny matematiky,

příjmení se čte Čižová (ANO je to
polské příjmení, NE neumím polsky)
27. 9. 2003
znamení zvěrokruhu: váhy
zvířata a jídlo jsou moje BFF

oční kontakt v autobuse, čekání,
zkoušení
Co se naprosto liší?
- angličtina a němčina, oblečení před a po slevě, kočka a pes,
kofola s bublinkami a bez
Co má mít člověk v domě?
- postel, velkou ledničku, pohodlí, zvířata rodinu
Co rozbuší srdce?
- neohlášený test, elektrický šok, když se ozve vaše jméno na zkoušení, 1%
baterky na mobilu, zapomenutá sluchátka
Co je nudné?
- hodiny češtiny, čekárny, fronty, cesta autobusem bez sluchátek
Co lidé často přehlédnou?
- lego, díru v silonkách, originalitu, sloup
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Ztracený hlas

Vizitka

Co vzbuzuje milé vzpomínky?

Michael Ferda

- Lukáš, prázdniny, kamarádi

 18. 3. 2003
 znamení: ryby

Co má zůstat krátké?
- hádky, noci
Co se naprosto liší?
- kočky a psi, lidi, den a noc
Co má mít člověk v domě?
- Wi-Fi, život
Co rozbuší srdce?
- láska a vztah, úmrtí v rodině
Co je nudné?
- hodiny a škola, být doma
Co lidé často přehlédnou?
- sami sebe
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Ztracený hlas

Vizitka

Co vzbuzuje milé vzpomínky?

Edita Hellerová

- fotky, přátelé, místo, věci






Co má zůstat krátké?
- nuda, čekání, fronta, reklama,
umírání

15. 4. 2004
znamení zvěrokruhu: beran
optimista
4

Co se naprosto liší?
- Y – I, můj život – tvůj život, den –
noc, život - smrt
Co má mít člověk v domě?
- postel, vodu, teplou vodu,
střechu, elektřinu
Co rozbuší srdce?
- ztracený pavouk v pokoji, vosa ve vlasech, zlomený nehet, když vám spadne
mobil sklem dolů, když nemůžeš najít klíče
Co je nudné?
- návštěvy u lékaře, učení, vstávání,
čekání
Co lidé často přehlédnou?
- druhou stranu testu, chyby, špatné
lidské schopnosti, poslední schod
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Vizitka

Ztracený hlas

Tereza Hnátková

Co rozbuší srdce?
– láska, strach z nenávisti, štěstí z dané
věci, radost, úspěch
Co vzbuzuje milé vzpomínky?
– rodinné výlety, zážitky z prázdnin,
zábavné chvíle s kamarády







znamení zvěrokruhu: vodnář
pozitivní člověk
optimistická
miluju sport
mé nejoblíbenější číslo je 11

Co má zůstat krátké?
– bolest, těžké chvíle, smutek, stres, brek,
nenávist
Co se naprosto liší?
– radost kluků a radost holek, smutek od ostatních, pocity lidí a city, pozitivní a
negativní člověk
Co má mít člověk v domě?
- pocit klidu, bezpečí, pohodu,
rodinu, lásku v rodině, city
Co je nudné?
- ticho, čekání, jen tak vedle
někoho sedět, letmo se dotýkat a
doufat, že si vás všimne
Co lidé často přehlédnou?
- maličkosti, že něco zapomněli, že
má někdo strach
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Vizitka
Ztracený hlas

Andrea Květoňová

Co vzbuzuje milé vzpomínky?
- chvíle strávené s přáteli, dětství, dobré jídlo,
fotky
Co má zůstat krátké?
- fronta, testy, nepříjemné situace, samota






24. 6. 20014
znamení zvěrokruhu: rak
optimistka
8

Co se naprosto liší?
- den a noc, černá a bílá, život a smrt
Co má mít člověk v domě?
- rodinu, pohodlí, hodně jídla, teplo, pejská
Co rozbuší srdce?
- vítězství, adrenalin, vzrušení, radost
Co je nudné?
- život bez sportu, vstávání, preventivní prohlídky, čekání, samota
Co lidé často přehlédnou?
- maličkosti, snahu, ochotu, špatnou lidskou povahu
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Vizitka

Ztracený hlas

Andrea Motlová

Co vzbuzuje milé vzpomínky?
- fotografie, plyšáci, dětství, přátelé, hezké
zážitky
Co má zůstat krátké?
-

trapné

ticho,

zkoušení,

klučičí






vždycky Andy
9. 3. 2004
znamení zvěrokruhu: ryby
oblíbené číslo: 9

vlasy,

hádky, finanční gramotnost
Co se naprosto liší?
- já a ty, den a noc, angličtina a němčina, léto a zima
Co má mít člověk v domě?
-

postel,

nějaké

to

jídlo,

vlastní pokoj, lásku a klid
Co rozruší srdce?
-

bílé

setkání,

tričko,

nečekané

adrenalin,

strach,

zmeškané hovory od mamky,
ztracený mobil
Co je nudné?
- čekání ve frontě, sci-fi film,
jízda autobusem, reklamy
Co lidé často přehlížejí?
- ochotu, to jaký je člověk
uvnitř, můj svátek, dobré
skutky, roh kuchyňské linky,
o
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dložené věci n

Vizitka

Ztracený hlas

Kateřina Mrzenová

Co vzbuzuje milé vzpomínky?







- fotografie, videa, věci, které nám něco
připomínají, obrázky
Co má zůstat krátké?
- nechtěný oční kontakt, zkoušení,

nikdy Katka
26. 8. 2004
znamení zvěrokruhu: panna
optimista
nejoblíbenější číslo: 3

umírání, trapný moment
Co se naprosto liší?
- čeština a matika, střední a základka,
prosinec a srpen, Vánoce a Velikonoce
Co má mít člověk v domě?
- postel, vše, co je k životu potřeba, lednička, jakékoliv domácí zvíře
Co rozbuší srdce?
- ztracené klíče od šatny, potkání ředitele při utíkání po schodech, klučičí úsměv,
stres, zpráva OK
Co je nudné?
- fronta na oběd, finanční gramotnost, psaní slohovek, čekání
Co lidé často přehlédnou?
- snahu, svoje chyby, lego kostičku, moje narozeniny a svátek, roh postele
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Ztracený hlas

Vizitka

Co vzbuzuje milé

Barbora Myšičková





vzpomínky?
- fotografie, pohádky, dětství,
chvíle strávené s přáteli,
prázdniny

nikdy Bára
29. 8. 2003
realista
oblíbené číslo: 4

Co má zůstat krátké?
- čekání, fronta na oběd,
klučičí vlasy, reklamy, diktát
Co se naprosto liší?
- pohled na svět s brýlemi a bez nich, léto a zima, nemoc a zdraví, pravda a lež
Co má mít člověk v domě?
- jídlo, psa, postel, hasicí přístroj,
rodinu
Co je nudné?
- finanční gramotnost, cesty
autobusem, fronty, čekárny
Co rozbuší srdce?
- žvýkačka ve vlasech, klučičí
úsměv, adrenalin, strach, úspěch
Co lidé často přehlédnou?
- položené brýle na posteli (děkuji,
Andrejko), snahu, schod, práh u
dveří
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Ztracený hlas

Vizitka

Co vzbuzuje milé vzpomínky?

Erik Sládek

- Minulost je depresivní černá díra,
plná rozhodnutí, ztracených věcí a
věcí, které se mohli stát. Konec.
Co má zůstat krátké?
- umírání, hodiny ve škole
Co se naprosto liší?
Co má mít člověk v domě?
- jídlo, Wi-Fi, teplo
Co rozbuší srdce?
- bolest, strach, diagnostikovaná rakovina
Co je nudné?
- umění, sport, mezilidské vztahy
Co lidé často přehlédnou?

- bordel pod stolem, za skříní a na většině špatně dostupných místech
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Ztracený hlas

Vizitka

Co vzbuzuje milé vzpomínky?
- zážitky s blízkými, místa, hudba, láska
Co má zůstat krátké?

Simona Šimáčková



- škola, čekání na autobus, fronty
v obchodě, smutek
Co se naprosto liší?
- pes a kočka, myšlení, sůl a cukr, den a
noc
Co má mít člověk v domě?
- jídlo, postel, pejska, ledničku, zmrzlinu
Co rozbuší srdce?
- ztracený telefon, 3
zmeškané hovory od mamky,
5 z matiky, láska, stres
Co je nudné?
- dívání na nezajímavý film,
uklízení, učení, ticho
Co lidé často přehlédnou?
- maličkosti, auto, že vás má
někdo rád, snahu
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znamení zvěrokruhu: beran
oblíbená barva: bílá, černá,
zelená
introvert a snílek
oblíbený herec: Tom Holland
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Ztracený hlas

Vizitka

Co vzbuzuje milé
vzpomínky?
- výlet, nejlepší to bylo v táboře
v kempu, všechny slunečné dny
Co má zůstat krátké?
- trápení a zlost, školní hodina,

Lukáš Šimonovič




15. 2. 2004
znamení zvěrokruhu: vodnář
záchod, internet a jídlo jsou moje
BFF

diktát, smutek
Co se naprosto liší?
- holky od kluků, den od noci,
chytří od hloupých
Co má mít člověk v domě?
- elektřinu, vodu, topení, rodinu a Wi-Fi
Co rozbuší srdce?
- nečekaná láska, špatná známka ve škole, když někdo umře, když nemůžeš
najít klíče a telefon
Co je nudné?
- dívat se z okna, škola, dlouhé čekání
Co lidé často přehlížejí?
- roh od stolu nebo skříně, šlápnutí na napínáček nebo lego, když se někdo na
něco naučí a dostane špatnou známku
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Vizitka

Ztracený hlas

Lucie Štroblová

Co vzbuzuje milé vzpomínky?
- fotoalbum, pohádky, hlášky, písničky,
hračky
Co má zůstat krátké?
- umírání, trapná chvilka, hádka, trapné
ticho, nemoc, bolest
Co se naprosto liší?
- 9. A a 9. B, cena před a po slevě,









31. 7. 2003
znamení zvěrokruhu: lev
nikdy Lucka
černá, bílá
milovnice psů
pesimista
citlivá

představa o 9 a realita 9, cesta autem a
cesta autobusem, povahy
Co má mít člověk v domě?
- lednička, pes, postel, pohodlí, bezpečí
Co rozbuší srdce?
- láska, stres, zkoušení, špatná zpráva, test v matematice, tma
Co je nudné?
- když se člověk pořád opakuje, čekání, pohřeb, matematika, umírání
Co lidi často přehlédnou?
- výkal v trávě, snahu, žvýkačku na chodníku, falešné přátelství, druhou stranu
testu
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Vizitka

Ztracený hlas

Kateřina Veselá

Co vzbuzuje milé vzpomínky?







- cestování a jídlo na Bali
Co má zůstat krátké?
- menstruace
Co se naprosto liší?
- hranolky z McDonald´s a hranolky z
KFC
Co má mít člověk v domě?
- zvířata, uklizeno a hodně jídla
Co rozbuší srdce?
- ztracený pavouk v domě
Co je nudné?
- lidi, kteří nechápou můj humor
Co lidé často přehlížejí?
- chodce, auto
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nikdy v životě Katka!
znamení zvěrokruhu: kozoroh
flegmatický realista
introvert a perfekcionista
novoroční dítě roku 2004
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Vizitka
Ztracený hlas

Natalie Vlášková
 30. 9. 2003
 znamení zvěrokruhu: váhy

Co vzbuzuje milé vzpomínky?
- zážitky, fotky
Co má zůstat krátké?
- bolest, ignorace, školní hodiny
Co se naprosto liší?

- den a noc, bílá a černá, sny a život, láska a
bolest, můj život a tvůj život
Co má mít člověk v domě?
- lásku, rodinu, klid
Co rozbuší srdce?
- strach, radost, vyhodnocování testu, žvýkačka ve vlasech, pavouk na ruce
Co je nudné?
- škola, sedět
Co lidé často přehlédnou?
- snahu, bolest
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Ztracený hlas

Vizitka

Co vzbuzuje milé vzpomínky?

Alena Wohlschlägerová

- víno, fotografie, setkání s lidmi
Co má zůstat krátké?
- nehty na nohou, pracovní doba,
fronty
Co se naprosto liší?
- toaletní papír a šmirgl papír
- kravata a Bajkonur
- voda a židle
- slon a loď
Co má mít člověk v domě?

- uklizeno, pohodu, jídlo a pití, záchod, postel a zrcadlo
Co rozbuší srdce?
- defibrilátor, Kinder Pingui v akci, výplata na účtu, běh, když se učitel zeměpisu
dozví, že hlavní město Německa je Peking
Co je nudné?
- nuda
- čekání na cokoli, kohokoli a kdekoli
- vyplňování dlouhých dotazníků
Co lidé často přehlédnou?
- červenou
- překážku na cestě
- důležitou informaci
- šanci
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Ztracený hlas

Vizitka

Co vzbuzuje milé vzpomínky?

Max Affenzeller

- fotky, dovolená, rodina, výhra








Co má zůstat krátké?
- nemoc, hádky, problémy
Co se naprosto liší?
- lidé, výhra a porážka, barvy, tváře
Co má mít člověk v domě?
- postel, záchod, lásku, rodinu,
ledničku
Co rozbuší srdce?
- zkoušení u tabule, láska, když
vyhraje Slavie, když se bojím
Co je nudné?
- čekání, škola, reklamy, učení
Co lidé často přehlédnou?
- šanci, snahu, problémy, malé lidi
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narozen: 8. 11. 2002
IG: Max_Affenzeller
Slávista
srandista
miluju výhry
český Rakušan
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Vizitka

Ztracený hlas

Kateřina Filišteinová

Co vzbuzuje milé vzpomínky?







-fotky, pohádky z dětství
Co má zůstat krátké?
- trápení, nemoci
Co se naprosto liší?
- lidé, slzy, názory, sněhové vločky

Zpěv
Muzika
Zvířata
Borek ♥
15. 1. 2019

Co má mít člověk v domě?
- úplnou rodinu, elektřinu, lednici, psa
Co rozbuší srdce?
- radost, rozchod, smutek, nervozita, pravda
Co je nudné?
- reklamy v televizi
Co lidé často přehlížejí?
- že jsou pouze lidi, trápení druhých, že čas není nekonečný, že peníze nejsou
všechno, problémy
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Vizitka
Ztracený hlas

Vendula Homolová
 15 let
 IG: vendy_homolova

Co vzbuzuje milé vzpomínky?
-myšlení na hezké vzpomínky
z minulosti, fotografie, pro všechny je to
něco jiného, čas s přáteli
Co má zůstat krátké?

- zlé věci, hádky, problémy, vyprávění Natčiných historek, nemoc, smutek
Co se naprosto liší?
- černá a bílá, den a noc, všechny protiklady
Co má mít člověk v domě?
- všechno možné
Co rozbuší srdce?
- když mám strach, někdy láska
Co je nudné?
- čekání, škola, knížky, reklamy
Co lidé často přehlížejí?
- nevím, já jsem to nepřehlédla
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Vizitka

Ztracený hlas

Lenka Jirkalová

Co vzbuzuje milé vzpomínky?






- fotky, hudba, čokoláda, smích
Co má zůstat krátké?
- zima, školní hodiny, pláč, nemoc,
tkaničky, nehty
Co se naprosto liší?

dost divný člověk
optimistická
vždy šťastná
milovník knih, seriálů a
hudby

- černá a bílá, číslo a písmeno
Co má mít člověk v domě?
-okno, dveře obraz, rádio, rodina
Co rozbuší srdce?
- Harry Potter, tělocvik, test z dějepisu, nervozita, leknutí
Co je nudné?
- čeština, němčina, horory, reklamy
Co lidé často přehlédnou?
- dobré vlastnosti, neviditelné věci, malé lidi, tichý lidi
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Vizitka
Ztracený hlas

Vanessa Kelblová
 IG: vanda_kelblova
 email:
vanessa..kelblova@seznam.cz

Co vzbuzuje milé vzpomínky?
- Vánoce, jazz a swing, kamarádi,
moře, vůně jídla, svíčky
Co má zůstat krátké?
- žárlivost, nemoci, život, Vendulka
Co se naprosto liší?

- citáty, moje nálady, svíčky, obrazy, lidé, kočičí oči, móda,
Co má mít člověk v domě?
- pohodlí, útulnost, dobré jídlo, svíčky, kočku
Co rozbuší srdce?
- láska, strach, příjímací zkoušky, vzpomínková hudba, oční kontakt
Co je nudné?
- rehabilitace, čekání na autobus, čekání na lásku, zdravé jídlo,
Co lidé často přehlédnou?
- bolest druhých, krásu zimu, jizvy, snahu
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Ztracený hlas

Vizitka

Co má zůstat krátké?

Dominik Koblasa

- smutek, trápení, vztek

 IG: dominikkoblasa

Co se naprosto liší?
- lidé, barvy, rasy, názory, vkus
Co vzbuzuje milé vzpomínky?
- kamarádi, škola, fotbal,
prázdniny, dětství
Co má mít člověk v domě?

- psa, Wi-Fi, Člověče nezlob se, rodinu, záchod, nábytek, vše co je doma potřeba
Co rozbuší srdce?
- hezká holka, problém, góóól
Co lidé často přehlédnou?
- malé lidi, neoblíbené lidi, realitu, chyby
Co je nudné?
- Čj, VKO, čekání, nuda
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Ztracený hlas

Vizitka

Co vzbuzuje milé vzpomínky?

Jaroslav Lenghardt

-zážitky, radost, smích,






Co má zůstat krátké?
- lži, dětství, smůla, bída
Co se naprosto liší?
-lidé, smích, barva očí
Co má mít člověk v domě?
- zvíře, okno, záchod
Co rozbuší srdce?
- adrenalin, test, úspěch
Co je nudné?
- usnout, nakupovat, učit se
Co lidé často přehlížejí?
- chybu, krásu, překvapení
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pracovat na svém
stydlivý
líný
videohry
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Ztracený hlas
Co vzbuzuje milé vzpomínky?

Vizitka

- šťastné chvíle s přáteli
Co má zůstat krátké?

Denisa Michlová

- klučičí vlasy

 IG: _.michlova._

Co se naprosto liší?
- lidé
Co má mít člověk v domě?
- vše, co mu přináší radost
Co rozbuší srdce?
- když jsem zkoušená, když pro mě někdo udělá něco hezkého
Co je nudné?
- většinou škola
Co lidé často přehlédnou?
- nešťastné lidi
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Ztracený hlas

Vizitka

Co vzbuzuje milé vzpomínky?
- fotky, setkání, místa
Co má zůstat krátké?
- vlasy, hodiny, život
Co se naprosto liší?
- člověk, chování, barvy

David Odvářka





Co má mít člověk v domě?
- rodinu, postel, večeři
Co rozbuší srdce?
- adrenalin, test, zkoušení
Co je nudné?
- VKO, VKZ, někteří lidé
Co lidé často přehlédnou?
- chybu, realitu, krásu
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2003
videohry
hudba
důvěra

53

Ztracený hlas

Vizitka

Co vzbuzuje milé

Natálie Plojharová

vzpomínky?

 15 let
 Student
 Mé zájmy: tancování,
malování
 IG: natalie-plojharova

- dětství, dětský tábor,
školka, rodina
Co má zůstat krátké?
- zima, smutek, beznaděj,
nemoc



Co se naprosto liší?
- den a noc, zdraví a smrt,
lidé, osobnost
Co má mít člověk v domě?
- lásku, bezpečí, teplo, rodinu, útěchu
Co rozbuší srdce?
- láska, strach, stres, výhra, leknutí
Co je nudné?
- báje, dechovky, opery, reklamy, němčina
Co lidé často přehlížejí?
- osobnost člověka, krásu, nešťastné lidi, nevěru
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Vizitka

Ztracený hlas

Eliška Prokopová

Co vzbuzuje milé vzpomínky?
- oblíbená hudba, fotky, videa,
přátelé a rodina
Co má zůstat krátké?

- trapné chvíle, stydlivost, deprese, rýma, hádka
Co se naprosto liší?
-názory, lidé, vůně, pocity, odstíny barev
Co má mít člověk v domě?
-milující rodinu, internet, soukromí, zelený čaj
Co rozbuší srdce?
- bolestivá pravda, objetí, adrenalin, strach
Co je nudné?
- nekonečné reklamy
Co lidé často přehlédnou?
- problémy, krásu kolem sebe, city ostatních, sami sebe, že čas je nekonečný
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Ztracený hlas

Vizitka

Co vzbuzuje milé

Jan Schmied

vzpomínky?
- kamarádi, fotbal, dětství,
rodina, úspěchy, kterých jsem
dosáhl
Co má zůstat krátké?
- smutek, lež, nemoc, hádky,
prohry








15 let
záliby: fotbal
příznivec: Sparty, Barcelony
oblíbená země: Španělsko
oblíbené jídlo: pizza, tousty
oblíbené pití: cola

Co se naprosto liší?
- lidé, rasy, názory, mzdy, den
a noc
Co má mít člověk v domě?
- záchod, toaletní papír, rodinu,
mazlíčka, plnou lednici, PS4
Co rozruší srdce?
- sport, góóól, když jdu na zkoušení,
když mám problém, když Sparta
vyhrává
Co je nudné?
- VKO, čekání, nudný kecy,
dechovky, reklamy
Co lidé často přehlédnou?
- své vlastní chyby, malé lidi, realitu,
problémy, že peníze jsou všechno
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Ztracený hlas
Vizitka

Co vzbuzuje milé vzpomínky?
-dětství, škola, přátelé, fotky,

Nick Slivka

videa, léto
Co má zůstat krátké?

 Instagram: @nick_slivka
 Telefon: 722403816
 Email: nicky.slivka@seznam.cz

- hádky, léčení, rozchod, trápení,
smutek, deprese
Co se naprosto liší?
- lidé, zvířata, názory, barvy, den
a noc
Co má mít člověk v domě?
- koupelnu, postel, jídlo, rodinu, léky
Co rozbuší srdce?

- strach, láska, radost, námaha, napětí a vzrušení
Co je nudné?
- čekání, některé školní předměty, deštivé počasí, politika
Co lidé často přehlížejí?
- chyby, problémy druhých, svoje kamarády, šance, dopravní značky
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Ztracený hlas

Vizitka
Sára Slivková

Co vzbuzuje milé vzpomínky?






- na bývalého partnera, cos prožívala
s partnerem, když jsi zažívala
pěknou dovolenou, na
zesnulou/zesnulého, na základní

Oblíbená barva: černá
líbí se mi turecká jména a seriály
nesnáším, když je nudné počasí
nejradši mám ráda léta

školu
Co má zůstat krátké?
- škola, reklamy, práce, rýma, nemoc,
těžkost
Co se naprosto liší?
- černá barva s bílou barvou, umělá a živá květina, teplá a studená voda, zima a
teplo
Co má mít člověk v domě?
- postel, záchod, vanu, umývadlo, skříň, pračku, sedačku, stůl, židle, kuchyně,
dekorace
Co rozbuší srdce?
- když uvidíš svého bývalého, když vyhraješ v loterii, když mě někdo urazí, když
mi někdo něco nepůjčí
Co je nudné?
- reklamy, škola, procházka v lese, koukat na film, který tě nebaví, ležet v
nemocnici
Co lidé často přehlédnou?
- sami sebe, řeší druhé, ale sami sebe neřeší
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Vizitka

Ztracený hlas

Tomáš Jan Suchý
 co tě nezabije, to tě posílí

Co vzbuzuje milé vzpomínky?
- fotky, videa, přátelé, klíčová slova, jídlo
Co má zůstat krátké?
- deprese, špatná nálada, špatné období,
pocit bolesti, školní rok
Co se naprosto liší?
- den x noc, černá x bílá, film x kniha, muž x žena, zima x léto
Co má mít člověk v domě?
- rodinu, štěstí, lásku, jídlo, fotoalba
Co rozbuší srdce?
- adrenalin, strach, ztráta, emoce, bolest
Co je nudné?
- problémy, škola, čekání, reklamy, obrazy
Co lidé často přehlédnou?
- emoce druhých, problémy, šance, chyby, chytrost
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Vizitka

Ztracený hlas

Zuzana Svystaková

Co vzbuzuje milé vzpomínky?















-fotky, místa, lidé, drobnosti
Co má zůstat krátké?
- truchlení, smutek, naštvanost,
spory
Co se naprosto liší?
- lidské duše, názory, cíle, povahy
Co má mít člověk v domě?
- radost, smích, lásku, fantazii,
upřímnost, pozornost
Co rozbuší srdce?
- místa, hezká věta, hudba, umění
Co je nudné?
- smutek, lži samota, ticho
Co lidé často přehlížejí?
- vnitřní krásu člověka, milost, zájmy, snahu
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móda
hudba
obrazy
knihy
poezie
básně
sochy
staré budovy
historie
balet
rodina
divadla
historické věci
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Ztracený hlas

Vizitka

Co vzbuzuje milé

Vít Šťastný

vzpomínky?






-kamarádi, narozeniny, jídlo,
Vánoce
Co má zůstat krátké?
- fronty, vlasy, nakupování,
chodby, tkaničky

věk: 15 let
záliba: rybaření
vlastnost: rychlost při práci
motto: „Kdo pronásleduje dva
zajíce, nechytí ani jednoho.“

Co se naprosto liší?
-lidé, sněhové vločky, názory,
vzpomínky
Co má mít člověk v domě?
- postel, dveře, okno, elektřinu, vodu
Co rozbuší srdce?
- nečekaná návštěva, potlesk, zlý sen, sirény, radost
Co je nudné?
- déšť, chemie, čekání, čeština, opera
Co lidé často přehlížejí?
- šance, problémy druhých, dopravní značky, svoje chyby, krásu rostlin
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Vizitka
Ztracený hlas
Co vzbuzuje milé
vzpomínky?
- lidé, vzpomínky, příbuzní,
rodina, společné chvíle
s těmi, na kterých mi

Nikola Veisová







narozena 10. 6. 2004
tancuji v Dancelinu
oblíbená jídla: cizokrajné kuchyně
nedokážu žít bez hudby
oblíbené barvy: černá, šedá, růžová, modrá, bílá
jedna z nejmenších ve třídě

záleží, peníze
Co má zůstat krátké?
- vyučovací hodina, testy,
úkoly, tréninky, moje výška, trestní rejstřík, výdaje, účty
Co se naprosto liší?
- den a noc, láska a nenávist,
prohra a vítězství, škola a zábava
Co má mít člověk v domě?
- lásku, postel, ledničku, televizi,
zrcadlo
Co rozbuší srdce?
- láska, krásné vzpomínky, přátelé,
písemky z dějepisu, když se leknu
Co je nudné?
- práce, učení, obyčejnost,
všednost, škola, obvyklost,
reklamy, uklízení
Co lidé často přehlédnou?
- své štěstí, své chyby, své přátele
a své potřeby
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Vizitka

Ztracený hlas
Co vzbuzuje milé vzpomínky?
- láska, přátelé, rodina, zážitky,
pocit, že máme někoho, na koho se

Petra Zasadilová





můžeme spolehnout

je mi 15 let
zájmy: les, příroda, zvířata, knihy
bydlím v Českých Budějovicích
moje nejoblíbenější barvy jsou: černá,
šedá, bílá

Co má zůstat krátké?
- hádky, smutek, deprese, zima
Co se naprosto liší?
- barvy, počasí, pocity, účesy, lidi
Co má mít člověk v domě?
- rodinu, zvířata, lásku, štěstí, zdraví
Co rozbuší srdce?
- když mě někdo překvapí nějakou věcí nebo dárkem
Co je nudné?
- nemoc, neštěstí, reklamy, televize, škaredé počasí
Co lidé často přehlédnou?
- jaký člověk doopravdy je, jestli má nějaké trápení, za peníze si lásku nekoupíš
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Vizitka

Ztracený hlas

Erik Jasenský

Co vzbuzuje milé vzpomínky?
- hlas
Co má zůstat krátké?
- sukně
Co se naprosto liší?
- svíčková
Co má mít člověk v domě?
- ženu
Co rozbuší srdce?
- Krch
Co je nudné?
- sociální sítě
Co lidé často přehlížejí?
- lidi
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Vizitka

Ztracený hlas

Vojtěch Bartizal

Co vzbuzuje milé vzpomínky?

 vojtabartizal
 mám modré oči

-když jsem s dědou chytal ryby
Co má zůstat krátké?
- hádky, bolest, smutek
Co se naprosto liší?
- bílá x černá, realita x sen, muži x
ženy
Co má mít člověk v domě?
- gauč, televizi, ledničku, postel, záchod
Co rozbuší srdce?
- ranní budík, když někdo v noci
zařve
Co je nudné?
- čekání, bezchybnost
Co lidé často přehlížejí?
- myš, svůj stín
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Ztracený hlas
Co vzbuzuje milé vzpomínky?

Vizitka

- přátelé, fotbal, rodina
Co má zůstat krátké?

Libor Bastl

- hodiny ve škole
Co se naprosto liší?
- trenéři aka
Co má mít člověk v domě?
- co chce
Co rozbuší srdce?
- vstřelení gólů
Co je nudné?
- škola
Co lidé často přehlížejí?
- talent
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Vizitka

Ztracený hlas

Jakub Česák

Co vzbuzuje milé vzpomínky?

 cílevědomost
 nejlepší tým: Manchester
City
 mám modré oči

- vyprávění o tom, co jsem prožil,
rodina, láska, intr, fotbal, parta
Co má zůstat krátké?
- smutek, lež, nepříjemnosti, rozchod,
škola, trápení
Co se naprosto liší?
- lidské myšlení, barvy, lidé, DNA,
Messi x Ronaldo
Co má mít člověk v domě?
- postel, jídlo, pohodlí, záchod, TV, gauč

Co rozbuší srdce?
- láska, strach, fotbal, dobrá věc,
rozchod, důležitá zkouška
Co je nudné?
- ve škole nějaké hodiny, někdy TV,
hokej, čekání, politika, vážná hudba
Co lidé často přehlížejí?
- lidi často přehlédnou smutného člověka,
který to nedává najevo, cizí úspěch,
krásu přírody, svoje chyby, problémy
druhých,
šance
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Vizitka

Ztracený hlas

Tomáš Hák

Co vzbuzuje milé vzpomínky?
- přátelé, rodina, minulost, fotbalové
hřiště, vzpomínka na úspěch
Co má zůstat krátké?

- dny ve škole, týden ve škole, hodiny ve škole, školní rok, školní hodiny
Co se naprosto liší?
- lidé, Messi a Ronadlo, sníh s trávou, bílá s černou
Co má mít člověk v domě?
- rodinu, kamarády, psa, kočku, fotbalový míč, kopačky
Co rozbuší srdce?
- dobrý výkon na hřišti, góóól, výhra, pozvánka do reprezentace, konec školního
roku, konec týdne
Co je nudné?
- škola, hodina češtiny
Co lidé často přehlížejí?
- ženské trápení, cizí úspěch, lidské
neštěstí, jak všechno rychle utíká
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Ztracený hlas

Vizitka

Co vzbuzuje milé

Vojtěch Hora

vzpomínky?

 životní motto: „Co tě nezabije, to
se tě pokusí zabít znovu.“
 sleduj mě na IG: @vojtikhoru

- vzpomínky na dětství,
kamarádi, psi, rodina, jídlo,
léto

Co má zůstat krátké?
- trápení, rozchod, smutek, trapná situace,
zranění, porod
Co se naprosto liší?
- domy, lidi, radost a smutek, názory, den
a noc, vkus
Co má mít člověk v domě?
- lásku, klid, voňavé polštářky, ovesnou
kaši, spravedlnost, spací svetr
Co rozbuší srdce?
- vzrušení, sirény, potlesk, sanitka,
klepání, nečekaný telefonát
Co je nudné?
- škola, čekání, průměrnost, dokonalost, politika, chůze
po poli
Co lidé často přehlížejí?
- cizí úspěch, problémy,
chyby, krása, sport, klid,
volnost
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Ztracený hlas

Vizitka

Co vzbuzuje milé vzpomínky?

Jan Jindra

- vesnice, ve které jsem dříve

 životní motto: „Nikdy se
nevzdávej.“

vyrůstal
Co má zůstat krátké?
- neštěstí
Co se naprosto liší?
- chování některých lidí
Co má mít člověk v domě?
- hygiena, postel a jídlo
Co rozbuší srdce?
- láska, fotbal a úspěch
Co je nudné?
- někdy škola
Co lidé často přehlížejí?
- lidé někdy přehlídnou
dobré lidi jenom kvůli
vzhledu
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Vizitka

Ztracený hlas

Jan Kapinus

Co vzbuzuje milé vzpomínky?
- dětství, narozeniny, kamarádi, zvíře, láska,
rodina
Co má zůstat krátké?
- smutek, umírání, tkaničky, trápení, trapná
situace
Co se naprosto liší?
- vzpomínky, otisk, názory, den a noc, vkus,

 sleduj mě na IG:
@honzakape
 hraju fotbal od 4
let
 můj
nejoblíbenější
zahraniční tým
je Liverpool FC

oči
Co má mít člověk v domě?
- rodinu, postel, dobrou atmosféru, okna, jídlo, dveře
Co rozbuší srdce?
- strach, láska, adrenalin, pravda, zlý sen, nečekaná událost
Co je nudné?
- škola, čekání, přehazovaná, psaní testů, chůze
Co lidé často přehlížejí?
- svoje chyby, šance, svoje kamarády, svoje
okolí, úspěchy ostatních
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Vizitka
Ztracený hlas

Zdeněk Kodad
 IG: Zdenda_kodad
 motto: „Kdo leží, neběží.“
 fotbal ♥

Co vzbuzuje milé vzpomínky?
- dětství, přátelé, vzpomínky,
rodina
Co má zůstat krátké?
- trápení, smutek, stres
Co se naprosto liší?
- dobro x zlo, černá x bílá, den x
noc, názory
Co má mít člověk v domě?
- příjemnou atmosféru, klid, teplo,
rodinu
Co rozbuší srdce?
- zlý sen, úmrtí, narození
potomka, velké leknutí
Co je nudné?
- zima, politika, chemie
Co lidé často přehlížejí?
- problémy, chyby, chudobu,
přírodu, offside
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Vizitka

Ztracený hlas

Jan Kotrč

Co vzbuzuje milé
vzpomínky?

 IG: honzik_kotrč
 motto: „Hodnotu přítele
poznáme, až když jej ztratíme.“

- léto, prázdniny, výlety,
fotbal, škola, kamarádi
Co má zůstat krátké?
- účtenky, učení, práce,
smutek, bolest
Co se naprosto liší?

- lidé, radost a smutek, den a noc, chování, charakter
Co má mít člověk v domě?
- postel, jídlo, zábavu
Co rozbuší srdce?
- láska, krásný dárek, kamarádi
Co je nudné?
- škola, práce, umývání nádobí,
vytírání
Co lidé často přehlížejí?
- dřinu, svoje chyby, problémy,
myšlenku
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Ztracený hlas
Vizitka

Co vzbuzuje milé
vzpomínky?
- dětství, tábor, parta, fotbal,

David Krch

intr, AKA, někdy i škola
Co má zůstat krátké?
- týden na AKA, škola,
rozchod, trápení, smutek,

 motto: „Žít, to je to největší umění na
světě. Neboť většina lidí pouze existuje.“
 Nejšťastnější jsem, když jsem na hřišti
s dalšími 10 kluky, kteří ten sport milují
stejně jako já.

trapná situace
Co se naprosto liší?
- Zdenda, Ronaldo a Messi, škola a prázdniny, míč a puk, zima a léto, bílá a
černá
Co má mít člověk v domě?
- jídlo, elektřinu, rodinu, internet, vodu
Co rozbuší srdce?
- láska, závist, fotbal, štěstí, pěkná holka, dárek
Co je nudné?
- čtení, škola, jízda autobusem, učení, kompenzace, přijímačky
Co lidé často přehlížejí?
- šance, chybu, krásu uvnitř, když se přítel trápí, cizí úspěch, Johnyho
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Ztracený hlas

Vizitka

Co vzbuzuje milé vzpomínky?

Tomáš Lerch

- velký úspěch ve fotbale

 hraji za SK Dynamo České
Budějovice
 pozice: brankář
 pocházím z ČB

Co má zůstat krátké?
- škola
Co se naprosto liší?
- den a noc
Co má mít člověk v domě?
- zbraň
Co rozbuší srdce?
- chycená penalta, jít kopat penaltu
Co je nudné?
- basketbal
Co lidé často přehlížejí?
- lidské sobectví
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Vizitka

Ztracený hlas

David Mach

Co vzbuzuje milé vzpomínky?






- něco co se nám povedlo, zážitky
Co má zůstat krátké?
- hádky, smutek, trapná situace
Co se naprosto liší?
- den a noc, lidé, pochvala od šikany
Co má mít člověk v domě?
- rodinu, pohodu, klid, plnou lednici
Co rozbuší srdce?
- adrenalin, láska, vzrušení, pravda
Co je nudné?
- dlouhé přednášky
Co lidé často přehlížejí?
- šance, svoje chyby, příležitost
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23. 4. 2004
oblíbená barva: šedá, černá
fotbalová pozice: brankář
motto: „Nikdy se nevzdávej.“

Vizitka

Ztracený hlas

Ondřej Matuška

Co vzbuzuje milé vzpomínky?
- prázdniny, konec školy
Co má zůstat krátké?
- smrt, trápení
Co se naprosto liší?
- černá – bílá
- život – smrt
Co má mít člověk v domě?
- záchod, postel
Co rozbuší srdce?
- sport, šok
Co je nudné?
- učení, uklízení
Co lidé často přehlížejí?
- brouka, malé lidi
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Ztracený hlas

Vizitka

Co vzbuzuje milé
vzpomínky?

Erik Pastier

- léto, fotbal, kamarádi






Co má zůstat krátké?
- smutek, zima
Co se naprosto liší?

fotbalista #12
SK Dynamo ČB
Kaplice
IG: erik_pastik

- lidé, povaha, názor
Co má mít člověk
v domě?
- hodiny, obrázky, teplo
Co rozbuší srdce?
- strach, radost, láska
Co je nudné?
- škola, být sám, být zraněný
Co lidé často přehlížejí?
- svoje chyby, vlastnosti člověka
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Vizitka

Ztracený hlas

Jakub Pokorný





Co vzbuzuje milé vzpomínky?
- fotky, lidé, hřbitov
Co má zůstat krátké?
- špatné vzpomínky, smutek, bolest,

oblíbené barvy: zelená a černá
oblíbený klub: Manchester City
oblíbené jídlo: rajská omáčka
mám modré oči

problémy, hádky
Co se naprosto liší?
- lidé, mladí a staří, nálady
Co má mít člověk v domě?
- lidi, které mám rád, rodinu, domácí zvíře, reprák/rádio, kytky, fotky
Co rozbuší srdce?
- krásné vzpomínky, strach, vidět smrt
Co je nudné?
- čekání
Co lidé často přehlížejí?
- sebe, správný okamžik, vlastní chyby
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Vizitka

Ztracený hlas

Oliver Polanský

Co vzbuzuje milé vzpomínky?

 IG: @Polyyyy_24
 Anthony Joshua ♥
 dreams come true ♥

- chvíle, které jsme prožili s radostí
Co má zůstat krátké?
- chvíle, špatné nálady
Co se naprosto liší?
- muž a žena
Co má mít člověk v domě?
- lidi, které má rád
Co rozbuší srdce?
- láska
Co je nudné?
- nic nedělat
Co lidé často přehlížejí?
- krásu světa
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Vizitka

Ztracený hlas

Michal Rezek

Co vzbuzuje milé vzpomínky?
- slyšet o nějakém fotbalovém

 SK Dynamo ČB
 Bayern München
 nejoblíbenější hráč: N´Golo
Kanté
 nejšťastnější jsem, když jsem na
fotbalovém hřišti, to je jediné
místo, které opravdu miluji

úspěchu z minulosti, fotbal
Co má zůstat krátké?
- bolest, smutné zážitky, špatné
vzpomínky
Co se naprosto liší?
- kamarád a falešný kamarád, muži
a ženy, Ronaldo a Messi
Co má mít člověk v domě?

- rozhodně lidi, kteří ho mají rádi (rodina), asi pohodlí domova a jistota
Co rozbuší srdce?
- když nastupuji do nějakého
důležitého západu, když vidím
nějakou pěknou holku
Co je nudné?
- dlouhé čekání, vyučovací
hodina ve škole (nudné)
Co lidé často přehlížejí?
- právě kamarády, falešné lidi
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Vizitka

Ztracený hlas

Marek Smejkal









Sparta Praha
Fotbal
Cristiano Ronaldo ♥
15 let
NIKE
@smejky_9
Nepřežívat, žít
Kdo chce, najde způsob, kdo ne,
najde důvod
 L-E-F

Co vzbuzuje milé vzpomínky?
- domov, holka
Co má zůstat krátké?
- neštěstí
Co se naprosto liší?
- názory lidí
Co má mít člověk v domě?
- televizi, partnera
Co rozbuší srdce?
- láska, stres
Co je nudné?
- výtvarka
Co lidé často přehlížejí?
- jednosměrku, pravdu
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Vizitka

Ztracený hlas
Co vzbuzuje milé

Pavel Svatek

vzpomínky?






- rodina, přátelé, fotbal
Co má zůstat krátké?
- škola
Co se naprosto liší?
- lidé a jejich podpis
Co má mít člověk v domě?
- televizi a playstation, nebo xbox
Co rozbuší srdce?
- klepání, sirény
Co je nudné?
- fotbal Chelsea, škola
Co lidé často přehlížejí?
- problémy druhých, osobní
problémy
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je mi 14 let
hraji fotbal
nesnáším školu
fandím Juventusu a Slávii

Ztracený hlas
Vizitka

Co vzbuzuje milé
vzpomínky?

Adam Špaček

- vzpomínky na úspěch,

 hraji fotbal za Dynamo ČB
 jsem z Jindřichova Hradce
 sleduj IG: @Adamspacek

dětství, kamarády
Co má zůstat krátké?
- týden v AKA, škola, tráva, den,
smutek, lež
Co se naprosto liší?
- obličej, DNA, oční víčko, Messi
a Ronaldo, fotbal
Co má mít člověk v domě?
- postel, skříň, zásuvku, koupelnu,
nůž, mýdlo
Co rozbuší srdce?
- stres, adrenalin, láska, výhra,
strach, agrese
Co je nudné?
- hudební výchova, škola, vtipy,
film, hokej
Co lidé často přehlížejí?
- špendlík, jehlu, bezdomovce,
ženské trápení, špatné fotbalisty,
povahy
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Vizitka
Ztracený hlas

David Trmal

Co vzbuzuje milé vzpomínky?
- rodina, kamarádi, fotbalové zážitky,
dobrodružné věci, vzpomínky na úspěchy
ve sportech
Co má zůstat krátké?
- vyučování ve škole, hodina ve škole,
smutek, noc
Co se naprosto liší?
- Škola a volný čas, zážitky, fotbalové

 hodný, zábavný,
klidný, divný
 baví mě veškeré
sporty, ale nejraději
mám fotbal
 společenský, baví mě
jít ven s kamarády
 mám rád i chvilku
klidu a odpočinku,
poslouchat písničky

západy, léto a zima
Co má mít člověk v domě?
- rodinu, dobrou náladu, pohodu, klid, radost, zábavu, playstation
Co rozbuší srdce?
- dobrodružství, šťastná
vzpomínka, zkoušení, nervozita
Co je nudné?
- škola, odpoledka, úkoly, testy,
čekání na různé věci
Co lidé často přehlížejí?
- utrpení, nudu, špatnou náladu,
povahu, pocity
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Ztracený hlas

Vizitka

Co vzbuzuje milé vzpomínky?

Jan Turek

- léto, fotbal, Vánoce, kamarádi,









písničky
Co má zůstat krátké?
- zima, smutek, čtvrtek,
nakupování
Co se naprosto liší?
- lidé, charakter, podpis, názor

 Jan Turek  8
FC Barcelona ♥
Dynomo ČB ♥
New York
Marvel Studio
fotbalista #8
IG: hanz_turek

Co má mít člověk v domě?
- lidi, pořádek, TV, květiny, teplo,
místo na odpočinek, relax
Co rozbuší srdce?
- sportovní západ, zkouška, horor, strach, radost
Co je nudné?
- špatné filmy, čekání, nepohybovat se, být sám
Co lidé často přehlížejí?
- ostatní lidi, tvrdou práci/píli, svoje chyby,
problémy kamarádů
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Vizitka

Ztracený hlas

Jan Vonášek

Co vzbuzuje milé vzpomínky?

 IG: honza_vonasek_
 životní motto: „Nikdy se
nevzdávej.“
 vlastnosti: zábavný, výbušný

- kamarádi, rodina, svátky, zábava,
fotbal
Co má zůstat krátké?
- bolest, smutek
Co se naprosto liší?
- charakter, lidé, den a noc
Co má mít člověk v domě?
- postel, televizi, herní konzoli 
Co rozbuší srdce?
- napětí, adrenalin, leknutí, láska
Co je nudné?
- přírodopis, čeština a němčina
Co lidé často přehlížejí?
- problém, cizí úspěch, lidi
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Vizitka

Ztracený hlas

Martin Zach

Co vzbuzuje milé vzpomínky?
- léto
Co má zůstat krátké?
- trápení, smutek
Co se naprosto liší?
- černá a bílá
Co má mít člověk v domě?
- záchod, pokoj
Co rozbuší srdce?
- láska
Co je nudné?
- čekání
Co lidé často přehlížejí?
- snahu
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Tak šel čas s béčkem…
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Tak šel čas s áčkem…
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Tak a nakonec fotbalisti…
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Pár slov pro paní učitelky třídní
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