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Je mi dvanáct let, baví mě elektronková elektronika, kaktusy a  sukulenty, 

zvířata a příroda.  

Charakteristika (Eduard Bakalář – Psychohry, Mladá Fronta, Praha 1989): 

ctižádostivý – to nejsem vůbec 

čestný – snažím se být 

čistotný – to dost 

intelektuální – v tom, co mne zajímá, tak hodně 

milující – mám rád všechny z rodiny, kamarády a přírodu a nemám rád lidi, co 

škodí přírodě a jiným lidem 

nezávislý – nic moc, snažím se být samostatnější 

odpovědný – v naprosté většině případů (podle dědečka až přehnaně) 

odvážný (hájící svá přesvědčení) – to ano 

poslušný – jak kdy 

prospěšný – když to má smysl 

rozumový (důsledný, logický) – ano 

shovívavý (ochotný omlouvat druhé) – podle toho, jestli někdo udělá chybu 

nebo provádí nějakou nepřístojnost (chybu omluvím, nepřístojnost pokárám) 

schopný (způsobilý, výkonný) – jak v čem 

schopný sebeovládání (ukázněný) –  ve většině případů ano 

tvůrčí (smělý a tvořivý) – vždy, za každých okolností 

velkorysý (osvobození od předsudků) – divné předsudky rozhodně nemám 

veselý (bezstarostný a radostný) – bezstarostný nejsem, často jsem veselý, 

nejvíc mne rozesmějí nějaké „blbosti“ 

zdvořilý – často, občas snad trochu zapomenu 

 

 

 

Dotazník, který osobními otázkami a rychlými odpověďmi prozradí 

opravdovou povahu zpovídaného, proslavil spisovatel Marcel Proust 

(Převzato z MF Dnes – pondělní magazín ONA)  

(trošku jsem to upravila –pozn. maminky) 

 

Kdy a kde jste byl v životě nejšťastnější? 

v Rudné 

Která vlastnost je pro Vás absolutně charakteristická? 

Neumím to posoudit  



Kde na Zemi či mimo ni byste rád žil? 

v Rudné 

Pro které chyby máte největší pochopení? 

pro chyby co jsem sám udělal a chyby z neznalosti 

Na co byste měl rád talent? 

na elektroniku 

Jakou písničku  jste si naposledy zpíval celý den a nemohl se jí zbavit? 

nějaká melodie, co jsem si vymyslel 

Jaký film můžete vidět kdykoliv znovu a neomrzí Vás? 

Slepičí úlet 

Jakou soukromou radost si nikdy neodepřete?  

Opravovat a leštit rádia a elektronky 

Kým byste rád byl? 

jen sebou 

Jaká je Vaše největší chyba, které byste se rád zbavil? 

Určitě se na mně někomu něco nelíbí, ale nevím co přesně. 

Co by pro Vás bylo největší neštěstí? 

Kdyby se někomu blízkému něco stalo 

Jak si naopak představujete dokonale šťastnou chvíli? 

Že dostanu elektronkové rádio nebo elektronky nebo nový kaktus 

Koho z našich současníků považujete za skutečného hrdinu a skutečnou 

hrdinku? 

Pana plukovníka Wienera, protože za druhé světové války létal s letadlem a 

bojoval proti nacistům. 

Kterou historickou postavu nemůžete vystát? 

Většinu diktátorů 

Koho z historie naopak obdivujete? 

Karla IV 

Jaké zvíře nemáte rád? 

všechny zvířata mám rád 

Čeho si nejvíce vážíte u rodičů? 

Že jsou na mě hodní a že mi pomáhají 

Čeho v životě nejvíce litujete? 

Že jsem nedostal jedno staré rádio (kvůli krádeži) a že jsem kdysi dostal chřipku 

a od té doby až do teď jsem pořád nemocný  

V jaké situaci lžete? 

Když se mi podaří něco rozbít a nebo když udělám něco, co potom řekne někdo 

jiný, že nemám dělat. 

V jakém stavu mysli se právě nacházíte? 

Docela veselé. 

Kterou Vaši vlastnost lidé kolem příliš přeceňují? 

Většina lidí si myslí, že nejsem unavený, i když jsem a nevymýšlím si 

Kterou Vaši vlastnost lidé kolem příliš podceňují? 



Asi opravování a čištění elektroniky, i když teď už tolik taky ne. Problém byl 

v tom, že v takových věcech, ve kterých se nikdo moc nevyzná, tak ostatním 

přišlo, že při opravě nebo při předělávce nějakého přístroje ten přístroj rozbiji, 

ale vzhledem k úspěšnosti mých dosavadních oprav už mi ostatní víc věří. 

Co byste změnil na své rodině, kdybyste měl tu možnost? Jednu věc. 

Vadí mi, že by někdo měl mít v něčem výhody, že je starší 

Které slovo či větu příliš často používáte? 

hustě 

Kdo nebo co je největší láska Vašeho života? 

Rodina, příroda a elektronika  

Čeho ze svého vlastnictví si nejvíce vážíte? 

Kdyby hořelo, nejdřív bych zachraňoval kaktusy, protože jsou živé (kdyby už 

byli lidé v bezpečí) 

Z čeho máte největší strach? 

z kopřiv 

Řekněme, že věříte v převtělování – jako co nebo kdo byste se chtěl příště 

narodit? 

Asi bych chtěl být pořád to samé 

Čeho si nejvíc vážíte u svých přátel? 

U svého nejlepšího kamaráda Tomáše si cením toho, že je to pravý kamarád, na 

rozdíl od těch, co jsou kamarádi jen do chvíle, než provedete nějakou blbost a 

potom jdou žalovat 

Co považujete za svůj doposud největší životní úspěch? 

stavbu krystalky a také jak jsem v obchodě zachránil kaktus(podnož, ze které 

byl ulomen roub) před vyhozením a že občas zachraňuji zvířata (ze silnice, 

z domu) 

Jak nejraději trávíte čas? 

Čtením různých odborných knížek, stavěním elektronických  věcí, s kamarády 

Kdo na Vás měl doposud největší vliv? 

Rodina a Honza Karas (díky němu se zajímám o elektronková rádia)  

Jaká je Vaše oblíbená cesta? 

Lesní, zarostlá trávou s potůčkem. Takovou, jaká je na severním svahu v Rudné. 

Máte nějaké životní heslo? 

Některá cizí se mi líbí, ale žádné jsem si nevymyslel 

 


