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Vážení absolventi, 

právě jste vykonali první velkou zkoušku 
v životě. Zkoušku, která se mnohdy nazý-
vá „zkouškou dospělosti“. Již sám pocit, 
že jste ji zvládli, je povznášející a jistě Vás 
naplňuje hrdostí. Zařadili jste se mezi 
úspěšné absolventy Gymnázia Otrokovi-
ce. Pevně věřím, že Vám naše škola dala 
dobré základy, které následně zúročíte 
ve svém dalším osobním i profesním ži-
votě. Vězte, že každý z nás pedagogů do 
Vás vložil kousek svého já, a je jen na 
Vás, abyste si vzali z nás všech to nejlep-
ší. 

Přeji Vám do příštích let vše dobré. 
Mgr. Ivo Kramář 

ředitel Gymnázia Otrokovice 

1)  Která třídní akce se ti nejvíc líbila? 

2)  Na jaký nejzajímavější zážitek s vyučujícím nezapomeneš? 

3)  Jak si představuješ svoji budoucnost? 

Otázky pro maturanty 



 

 

Oktáva 2015/2016 

„Vždy jsem shledával, že je dobré něco vědět.“                                                                                 

J. W. Goethe 

Moje milá oktávo, 

tím myslím každého z vás, 24 studentů a studentek, kteří navzdory 

všem úskalím a nástrahám osudu dokázali dojít až sem, před brány ma-

turity. Tak jako rodičům trvá 6 let, než připraví své dítě k zápisu do 1. 

třídy, i nám bylo dáno stejně dlouhé období, abychom vás připravili 

k zápisu do školy zvané život. Prožili jsme spolu ve škole i mimo ni 

spoustu radostných i krušných chvil, na které budeme určitě dlouho 

vzpomínat. Doufám, že jste se za přispění mého i mých skvělých kolegů 

naučili mimo jiné číst mezi řádky, psát správné věci na správné adresy a 

počítat opravdu se vším. 

Ať už vás život zavane kamkoli, přeji vám, ať vše nové a nečekané je pro 

vás vždy příjemnou zkušeností a vše známé ať získává stále nový smysl. 

Budete mi chybět.  

                                                                             Jana Marušáková 



 

David Aman 

Marek Bezděčík 

Petr Bilík 

Martin Dvorník 

1) Večery v Německu a s tím spojená perná rána. 

2) Hodina biologie s paní Hudcovou a její otevírání dveří pomocí tužky. 

3) VUT jaderný fyzik nebo dědic ropných vrtů. 

1) Výlet do Německa. 

2) Lyžařský kurz - paní Bumbálková: "Balusku, co děláš po tím stolem?!" 
Balusek: "Já jsem šel na záchod." 

3) Žít a pracovat v zahraničí. 

1) Osobnostní kurzy - nezapomenutelné zážitky se spolužáky. 

2) Zákon setrvačnosti Radka Kociána u paní Strouhalové: ,,Těleso setrvá-
vá v klidu nebo rovnoměrném přímočarém pohybu dokud nezastaví." 

3) VUT Brno, popř. hasič. Avšak poté co jsem zjistil, že máme ve třídě 
dědice ropných vrtů (Aman s. r. o.), uvažuji o změně pohlaví. 

1) Exkurze do Prahy.  

2) Když jsem uviděl pana Pavliše s kocovinou v Topolčanech. 

3) Právnická fakulta MU Brno. 

Alexandr Bajaja 
1) Praha, stužkáč. 

2) Moment z jedné hodiny matematiky. Paní Bumbálková se otočila na 
spolužačku se slovy: "Jednoho krásného dne tě zabiju. Podívej se z 
okna." (venku svítilo sluníčko) 

3) Vystudování psychologie na vysoké škole, následně pokud možno 
přestěhování do zahraničí. 



 

Filip Ševčík 

Vendula Frdlíková 

Jan Hubáček 

Radek Kocián 

Martina Zobáčová 

1) Nejlepší školní akce byly vždy osobnostňáky. 

2) Beach volejbalový zápas proti Semerákovi. 

3) Rád bych měl titul z vysoké školy a psa. 

1) Nejlepším zážitkem byla Praha. 

2) Povídání si o normálních tématech (ne školních) a stužkáči se všemi 
učiteli.  

3) Chci být zubařkou.  

1) Ze všech zážitků byl pro mě nejlepší výlet se školou do Prahy. 

2) Přátelské povídání s paní Psíkovou na červnových akcích. 

3) Svou budoucnost si představuji povolání konstruktér po studiu na 
VUT Brno - Strojírenství. 

1) Červnové akce s paní učitelkou Novotnou. 

2) Když jsme rozesmáli paní učitelku Formánkovou, až musela odejít do 
kabinetu. 

3) Bezpečnostní technik po studiu na UTB Uherské Hradiště nebo učitel 
po studiu na PU Olomouc. 

1) Náš stužkáč, který byl skvělý! 

2) Za těch šest let není možné "vypíchnout" pouze jeden :) 

3) Momentálně chci odmaturovat a splnit úspěšně přijímačky na VŠ. 



 

Martin Přílučík 

Vladimír Mrázek 

Viktor Odehnal 

Ondřej Polášek 

Anna Přílučíková 

1) Praha, stužkáč 

2) No comment  

3) Odmaturovat, vystudovat vysokou školu. 

1) Sporťák a Praha 

2) Jakákoli akce mimo školu. 

3) Bez velkých očekávání. 

1) Praha, stužkáč 

2) co to …  

3) It is all about money. 

1) Sporťák - náš "kaskadérský" kousek, kdy jsme naskákali v 15 do 1 
chatky :D 

2) "Klábosení" s paní Psíkovou 

3) Tak určitě bych chtěl úspěšně odmaturovat a vystudovat vysokou. 

1) Sportovní kurz, na kterém jsme měli možnost poznat ostatní spolužá-
ky i z druhé stránky. 

2) "V Řecku, kdy se pí. učitelka Svobodová snažila s neskrývaným nadše-
ním všechny donutit ke společné fotce snad u každé významné řecké 
památky.  

3) Nejprve chci samozřejmě vystudovat vysokou školu a následně cesto-
vat. 



 

Tina Slezáková 

Dominika Sokolová 

Monika Svobodová 

Klára Šarová 

Marek Balusek 

1) Osobnostní kurzy, výměnné pobyty, zážitky z vyučování 

2) Je jich nespočet. 

3) Zatím chci úspěšně odmaturovat, být přijatá na vysokou školu a potom 
se uvidí. 

1) Všechny osobnostní kurzy byly vždy velmi vydařené. 

2) Díky paní Psíkové jsem se naučila pít pouze čistou vodu! 

3) Doufám, že plnou zážitků, milých lidí a cestování :) 

1) Jakákoli akce, kde jsme byli jako třída, či jsme ji jako třída organizovali. 
Vždy nás to stmelilo. 

2) V momentě, kdy jsem poznala chování jednotlivých učitelů mimo školní 
prostředí. 

3) Optimisticky. 

1) Všechny soukromé akce např. Hájenka. 

2) Je jich moc! 

3) Právě teď je pro mě nejdůležitější maturita a přijímačky na vysokou 
školu, jinak něco v oboru mé vš. 

1) Výlet do Prahy. 

2) Zábava na stužkáči. 

3) MU Brno nebo PU Olomouc. 



 

Radka Huráňová 

Kristýna Galatíková 

Jan Výkruta 

1) Nejlepším zážitkem byla dle mého názoru exkurze do Prahy. 

2) Stužkovací večírek celkově. 

3) Ráda bych studovala psychologii, nejlépe v Brně. 

1) Jednoznačně exkurze do Prahy a návštěva tří divadel (hlavně Cimr-
mani). 

2) Nezapomenutelným zážitkem je pro mě týden v Řecku s paní Svobo-
dovou, Formánkovou a panem Hrstkou!  

3) Práce, poznávání, cestování, rodina. 

1) Osvětim. 

2) Snažím se vyhýbat lidem. 

3) Odstěhuji se do Akihabary  

Kateřina Kopečková 

1) Výlet do Prahy. 

2) Hodina buněk s paní Hudcovou. 

3) Chci jít na práva. 



 

 

4.A 2015/2016 

Moji milí,  

právě před několika okamžiky jste (moc doufám, že všichni) převzali na 

pódiu Otrokovické BESEDY  maturitní vysvědčení, vyslechli slavnostní 

projevy  (určitě promluvil i někdo z vás –  Natálie? Petr L. ?),  možná ně-

kdo z vás přispěl k uměleckému programu slavnosti (Jenda?), dostali jste 

květiny od svých blízkých a máte se rozejít. 

Jistě jste už dávno pochopili, že se v tomto textu míjejí dvě časové rovi-

ny: píšu vám toto poselství zhruba o čtvrt roku dřív, než došlo k důležité 

události ve vašem životě, než čtete a než se skutečně rozejdeme. Dostá-

vám se tedy na tenký led predikce, pokud jde o vaše maturitní výsledky, 

ale současně vás znám natolik, abych s velkou mírou jistoty mohla uvažo-

vat o vašem dalším životě. 

Vím jistě, že jste spolehliví, odpovědní, laskaví a slušní lidé. Tyto vlastnosti – uchováte-li si je – vám jed-

nak získají sympatie lidí, s nimiž kdy budete mít co do činění, jednak vám umožní dosáhnout těch cílů, o 

které budete skutečně stát. Přeji vám, aby to byl i cíl nejbližší, zdárně vplout do vysokoškolského života. 

Přestože jsme spolu prožili méně času, než poskytuje doba středoškolského studia, vaše tváře a vaše 

skutky si uchovám: strávila jsem s vámi bezpočet příjemných chvil, a nadto jste mou třídou poslední, tří-

dou, jejíž obraz nebude překryt novými tvářemi. 

V duchu vašeho stužkovacího večírku vám přeji klidnou plavbu, jasný obzor, čisté moře bez zrádných úte-

sů a bezpečný pohyb ve výsostných vodách vlastního osudu! A přestože „navigare necesse est“, občas si 

najděte čas vrátit se do domovského přístavu svého gymnázia povědět, jak lze proplouvat mezi Skyllou a 

Charybdou. 

Vaše Eva Svobodová  



 

Tereza Buňková 

Nikola Cekotová 

Kristýna Čanigová 

Petr Čermák 

1) Adapťák a společné hecování s kamarádkou. 

2) Hodiny a přínosné přednášky pana Gajdošíka. 

3) …. Třeba mě jednou uvidíte v televizi jako úspěšnou tanečnici O:) 

1) Mezi nejlepší akce patří určitě zájezd do předvánoční Vídně a adap-
ťák ve Vizovicích. 

2) Cvičení v tělocviku na hrazdě za pomoci pana učitele Vaňka.  

3) V budoucnu bych chtěla být instruktorkou fitboxu a jumpingu a oče-
kávám Vás na mých lekcích ! :P  

1) Nejlepší školní akce byly výlety do Řecka a Prahy a také adaptační 
kurz. 

2) Hodina matematiky: pí. Bumbálková vběhne do třídy a zabouchne 
Tymonkovi dveře před nosem a křičí: "Chybí Tymonek." 

3) V životě bych chtěla být hlavně zdravá a mít práci, co by mě bavila. 

1) Určitě to bude výlet do Německa ve 2. ročníku - nezapomenutelná 
akce!! 

2) Jak pak učitel Gajdošík ke své ženě přišel! 

3) V malém rodinném domečku s milovanou ženou a dvouma          
capartama. 

Petr Ančinec 
1) Velmi se mi líbil stužkáč. 

2) Diskuze paní Bumbálkové a Matouše v hodinách přípravy na maturi-
tu z matematiky. 

3) Jednou třeba použijete nějaký můj program. 



 

Aneta Dohnalová 

Denisa Hanáková 

Simona Hemžalová 

Veronika Knedlová 

Kateřina Kocháňová 

1) Nejvíc asi Sporťák, ale prakticky každá měla něco do sebe. 

2) Téměř každá hodina s panem Gajdošíkem. 

3) Chci studovat a dělat, co mě baví a dělat lidi šťastnými. 

1) Nejlepší třídní akce pro mě byly Řecko a adapťák ve 2.ročníku.Líbily se 
mi Athény a na adapťáku byl snad každý zážitek nezapomenutelný. 

2) Pan Kříž zná texty písniček, které jsou typické pro určitou zemi. Rád 
nám je vždy zazpívá jako nápovědu. 

3) V budoucnu si přeji být hlavně úspěšná, zdravá a šťastná. 

1) Asi stužkovací večírek, ale ostatní akce byly taky super. 

2) Výlet v Řecku s panem Hrstkou. 

3) V životě bych chtěla být hlavně zdravá, šťastná a dělat to, co mě ba-
ví.. 

1) Nejvíce se mi líbilo, když jsme byli na Lukově a natáčeli jsme Harlem 
Shake! :D 

2) Sbor a hodiny literatury paní Králíkové jsou velmi zábavné a nezapo-
menutelné. 

3) Chtěla bych mít velkou a zdravou rodinu. Velký domeček, moc koček 
a pejska :) 

1) Moc se mi líbilo v Praze a na adapťáku ve Vizovicích. 

2) Zábavné počty paní učitelky Pavlicové. 

3) Chci být chemik !!! 



 

Veronika Kotrbová 

Petr Kužela 

Tomáš Málek 

David Pavelka 

Petr Lysoněk 

1) Za mě určitě STK v Luhačovicích. 

2) Každý den v přítomnosti vyučujících na GO je prča. :D 

3) Moje budoucnost bude ve velkém domě, po boku krásného manžela 
a tučného konta :D  

1) Rozhodně adaptační kurz ve Vizovicích, předvánoční Vídeň a Praha. 

2) Hodiny němčiny s panem Gajdošíkem :-* 

3) Stavební inženýr! 

1) Nejvíce se mi líbil cyklistický kurz na Pálavě, protože tam byla skvělá 
parta a počasí bylo také dobré. 

2) Nejvíce si budu pamatovat příběhy pana Gajdošíka, kterými dokázal 
reagovat úplně na všechno. 

3) Chtěl bych vystudovat vysokou a následně najít dobrou práci. Dále 
bych se chtěl věnovat svým koníčkům. 

1) Pro mě určitě zájezd do Německa ve druháku. Nejlepší vzpomínky!! 

2) Hodiny španělštiny se seňorou! Nezapomenutelný zážitek! 

3) Rodina, práce která by mě bavila a nadále se věnovat sportu… :D 

1) Pálava - výlet na kolech 

2) Na výroky paní Podlasové. 

3) V Japonsku. 



 

Jan Solař 

Lucie Žůrková 

Matouš Zlámal 

Dalimil Vyskočil 

Daniel Tymonek 

1) Pro mě určitě adapťák v prváku, asi i protože jsem na moc dalších 
akcích nebyl. Když se zpětně ohlédnu, tak mě mrzí co vše jsem pro-
meškal. 

2) Nejvíc se mi líbily hodiny suplované panem Gajdošíkem. To jeho vy-
právění je k nezaplacení. 

3) Doufám, že se dostanu na vysokou a zvládnu alespoň Bc. a budu 
ovládat to, co bych měl umět, další je jen bonus. 

1) Tak asi Řecko, Praha a na prvním místě to bude stužkáč, nebudeme si 
nic nalhávat.. :D 

2) Hodiny němčiny s panem Gajdošíkem mi daly do života opravdu nej-
víc ode všeho! :D HÜBSCH! 

3) Co já vím, to je moc daleko.. Chci být šťastná, no ne? ^^ A taky budu 
mít stádo psů a jiných prapodivných zvířat, jako třeba děti.. Á spousty 
peněz, budou mi  určitě platit už jen za to, že jsem! 

1) Nejvíc se mi líbil stužkáč. 

2) Na historky pana Gajdošíka v hodinách němčiny. 

3) Netuším, jsem strašně nerozhodný člověk :D :D 

1) Jednoznačně sporťák v Luhačovicích. 

2) Vtipné debaty v němčině s panem Gajdošíkem. 

3) Představuji si ji pěkně. :D 

1) Luhačovice byly celkem fajn. Za zmínku by stál i stužkáč a Praha. 

2) Nezapomenu na to, jak se paní učitelka Vlasáková (ještě v prváku) 
praštila o tabuli do brňavky. 

3) Chtěl bych mít průměrný život. 



 

Marcel Svačina 

Jan Švec 

Ivo Kadlec 

Natálie Terčová 

1) Nejlepší třídní akce pro mě byly: Řecko, lyžařský kurz v Alpách a 
adaptační kurz ve Vizovicích. 

2) Nezapomenu na zábavné výroky učitelů a na hodiny matematiky a 
němčiny. 

3) Chtěl bych se stát hasičem nebo chemikem a žít se svojí přítelkyní a 2 
dětmi v našem rodinném domečku. 

1) Nejvíc jsem si užil cyklistický kurz na Pálavě. 

2) Určitě hodiny s panem Semerákem. 

3) Chtěl bych si najít práci v Dánsku jako logistický manažer. 

1) Večer na abi. 
2) Hodiny literatury s panem Gajdošíkem s mou bývalou třídou. 
3) V životě bych chtěl překonávat sám sebe, a jednou otevřít v ČR aka-

demii Capoeiry. 

1) Moc jsem si užila cyklistický výlet na Velehrad. 

2) Na poutavé vyprávění o knize Digitální demence od pana učitele Se-
meráka. 

3) Představuji si, že budu jednou psát o dění kolem nás, a třeba jej i jis-
tým způsobem ovlivním 



Vytvořili studenti kvinty 

Odpovědi studentů nebyly cenzurovány 


