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Seznam studentů: 
 Jan Albrecht 

Život se neměří počtem nádechů a výdechů, ale chvílemi, které 
nám vzaly dech. 
 Vratislav Cimr 

Člověk dělá největší chybu ve svém životě, když si myslí,že 
nějakou chybu udělá. 

 Antonín Daněk 
Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, 

co řekl.  Lorem ipsum dolor sit amet. 
 Michal Frantík 

Škola není hospoda, aby se tam chodilo pravidelně a včas. 
 Michal Frdlík 

Life is a foreign language; all men mispronounce it. 
 Luboš Helcl 

…je zase jeden ze zastánců toho, že času není nikdy dost, a tak 
teda co můžeš udělat dnes … 

 Jan Chroust 
Jen to je ztracené, co jsme vzdali! 

 Pavel Jícha 
Dělám, že něco dělám, a když něco dělám, tak to dělám tak, 

abych to nepodělal. 
 Jakub Kákona 

Na místa kam opravdu stojí za to jít, nevedou žádné zkratky. 
 Tomáš Kápl 

Škola mě osvítí tehdy, až začne hořet. 
 Filip Kesel 

„Já nevim, mně je to jedno.“ 
 Martin Klimovič 

Život je hra ... Je jen na tobě jak budeš hrát. 
 Michal Krasňan 

„Wtf? lol" 
 



 

 Roman Krčmář 
Pořádek je pro blbce, inteligent zvládá chaos. 

 Petr Kurfirst 
Bez peněz do hospody lez, ale rychle z ní utíkej! 

 Šárka Márová 
Co můžeš udělat dnes, odlož na zítřek. Co můžeš udělat zítra, 

odlož na pozítří. Získáš tak 2 dny volna. 

 Jakub Michalec 
HAKUNA MATATA 

 Petr Miko 
Cokoli se může zkazit, tak se zkazí – jenom někdy musíte 

počkat. 

 Marek Palkovič 
I malý kašpárek umí zahrát velké divadlo. 

 Tomáš Pavlíček 
Dokud člověk může, má se smát, nikdy neví, kdy ho smích 

přejde ... 

 Martin Růžička 
Včera technaři, dneska včelaři – pro bezpečnou českou louku 

zmlátíme i tebe! 

 Jakub Šťastný 
Myslíte, že tady budu vyprávět, jak si užívám života a 

takovýhle mr*ky? Nas*rat! 

 Zdeněk Štěpka 
Jediný co musím, je umřít. Když něco dělám, je to protože chci. 

 Milan Svatek 
Nezáleží na tom, v jaké formě začneš, ale v jaké formě skončíš.  

SCI-FI FOREVER. 

 Martin Švejda 
Žij, jako bys měl zítra zemřít. Bojuj, jako bys měl žít navěky. 



 Lukáš Toman 

Život je boj, tak se tu pozabíjejte a já bych s dovolením prošel. 

 Radim Vokatý 
Co mě nezabije, to mě posílí. 

 Jan Vrána 
Láska hřeje ale uhlí je uhlí. 

 

Příběh našeho bytí na SPŠ strojní a 

elektrotechnické 
Když jsme v roce 2004 poprvé 

navštívili naší školu, nejen že jsme se 

navzájem neznali, ale ani jsme se 

neviděli. Třída se do finálního 

složení, v jakém jsme teď, dostala až 

na začátku třetího ročníku. To nám 

ale rozhodně nebránilo v tom, 

abychom si na SPŠ užili hodně 

zábavy. 

 

„V jakejch jednotkách je hustota??? Nevíš prušák??? V metrech 
čtverečních? To je gaunerismus vrcholnýho kalibru!!!“ 
 Ing. Kyselová 

První ročník – (2004 / 2005) 
V prvním ročníku jsme se nenechali vyvést z rovnováhy novým 

prostředím a hlavně novými lidmi kolem sebe. Už po několika 

týdnech jsme se poměrně dobře znali a měli jsme mezi sebou 

kamarády. 



Tehdy jsme byli rozděleni mezi třídy E1A a E1B.  

 Zatímco v E1A byla třídní učitelkou Ing. 

Kyselová, E1B vzal pod svá křídla Ing. 

Vrba. Tito a další profesoři nám v hlavách 

rozestavili základy elektrotechniky, ale samozřejmě jsme prošli i 

dalšími velmi 

důležitými 

předměty. 

V zimě 2005 

jsme se vydali 

se školou do 

Italské 

Sappady. Zde 

jsme 

absolvovali 

lyžařský kurz 

pod vedením 

Mgr. Šinknerové, Mgr. Bicana a Mgr. Linharta. Nebyli jsme celou 

dobu pouze v Sappadě, ale i v Cortině a Ravasclettu. 

Druhý ročník – (2005 / 2006) 
Druhý ročník mnohé vyprovokoval k lepším studijním výsledkům, 

protože na konci roku jsme se měli dělit na silnoproud a 

slaboproud. Toto dělení záviselo na známkovém průměru. 

V druhém ročníku jsme již měli předmět elektronika, která se 

později stala naším stěžejním předmětem. Také to byl poslední rok, 

kdy jsme měli předměty jako je fyzika nebo ekonomika (o chemii a 

dějepis jsme již přišli po dokončení prvního ročníku). 

„No tak Duchoň beze 
srandy, dneska ti jde vo 
život!! “Ing. Vrba 



 

Většina z nás 

v tomto roce také 

prošla tanečním 

kurzem. (To ale 

neznamená, že 

umíme tancovat, 

takže od nás dnes 

večer nic 

nečekejte. ☺) 

Třetí ročník – 
(2006 / 2007) 
Třetí ročník byl 

tedy prvním 

rokem, kdy jsme 

byli v sestavení, 

v jakém budeme 

letos maturovat – 

s nálepkou slaboproudaři. Samozřejmě, někteří ještě odpadli po 

cestě, ostatně to už v prvním a druhém ročníku. 

Při školení se řeší postup v případě požáru. 
„Tak támhle na zdi, tam by správně měl bejt hasící přístroj.“  

Ing. Křepelka 
 

Tento ročník byl pro mnohé symbolem prospěchového pádu. Pokud 

bychom měli vybrat nejtěžší ročník na SPŠ, určitě by to byl právě 

ročník třetí. Do této doby naše studium probíhalo s nádechem 

základní školy. 



Najednou jsme ale 

měli předměty jako 

je automatizace a 

mikroprocesorová 

technika, kde nás 

mnohdy profesoři 

nutili přemýšlet. 

Krom toho jsme 

museli vytvářet 

protokoly o 

měření. Obtížnost 

elektroniky se také 

několikanásobně zvětšila a z nás se začínali stávat tranzistoroví 

maniaci. 

„Tohle je identifikátor proměnné. Když si tam napíšete hov*o, 
tak ho tam budete mít!“ 

 Ing. Štěrbík 
Koncem roku jsme se na dva týdny odebrali mimo školu. Čekala náš 

totiž dvou-týdenní praxe v některých Budějovických firmách. Jedni 

se uchýlili do Depa kolejových vozidel ČB, jiní do Dopravního 

podniku ČB a někteří byli kdesi soukromě. 

Krom toho jsme také absolvovali turistický výlet v Nové Peci. 

 



Zde jsme si první den na Lipně vyzkoušeli ovládání lodí a druhý den 

jsme už jeli ze Soumarského mostu zpět do Nové Pece právě na 

lodích. Cesta se samozřejmě neobešla bez četných neplánovaných 

koupelí. Vše vystihuje Honzovo hláška: „Hm voda v lodi, nic moc.“  

Další dva dny jsme cestovali na kolech nebo pěšky po okolí. Svou 

profesionalitu nám tehdy dokázal tělocvikář Mgr. Bican, který objel 

část Lipna na kole rychleji, než my ho přejeli přívozem. 

Čtvrtý ročník – (2007 / 2008) 
Nyní jsme ve čtvrtém ročníku, na trase kde už není žádná přestupní 

stanice. Čeká nás už jenom konečná, kde chceme všichni úspěšně 

vystoupit.  

„Ve čtvrtém ročníku, aby někteří z vás uměli alespoň krátit.“  

Mgr. Mládková 
V tomto roce si musíme setřídit informace, které jsme během 

studií na SPŠ nastřádali a pokud možno se je také naučit. 

Teď už nás ale omluvte, musíme jít vylít z hlavy zbytečné informace, 

aby se nám tam vešlo všechno to vědění, potřebné k úspěšnému 

odmaturování.  

 



 

Hlášky - naše a našich profesorů 
 

Ing. Nedvěd vysvětluje látku. 
To je v podstatě všechno z toho co jde pochopit a teď to 
budeme dělat matematicky. 

 

Jakub K. šel hledat třídnici. Po několika minutách se vrátil 
s nepořízenou, otevřel batoh a třídnici vyndal z něj. Ing. 
Nedvěd komentuje situaci. 
Jakube tak na tohle mám už jenom já, když jsem odcházel z 
místnosti, tak jsem zhasnul a pak abych se přesvědčil, že jsem 
opravdu zhasnul, tak jsem rozsvítil… 
 

Michal Frantík hodnotí situaci 
Tady nebudu u něj půl roku sedět, koukat a dostávat pětky. 



Mgr. Mládková reaguje na Filipovo K. nášivku na kalhotách při 
zkoušení. 
No vidíte - neumíte to, hlavně že máte na kalhotách smrt. 

 

Ing. Hrůza po tom, co Tonda nesouhlasil s profesorem objevenou 
chybou ve schématu. 
Daňku ty blouzníš. Nespíš ještě? 

 

Tomáš Pavlíček při měření. 
Tak tenhle jsme spálili, tak vezmeme jinej. Je jich tam dost. 

 

Ing. Křepelka 
Palkovič co je tohle? Natáčení reklamy v rádiu ... to ti neomluvím ! 

 

Ing. Nedvěd 
Doslechl jsem se, že se někdo bojí hodin automatizace ... To mě mrzí, 
ale já se kvůli vám holit nebudu ! 

 

Tonda a Michal K. při matematice. 
T: „Ty jo, vždyť ta funkce je složená ze strašně moc funkcí.“ M: „Ze 
dvou.“ T: „No dyť jo!“ 

 

Ing. Vrba zkouší. 
Vem si tu změnu rozsahu měřícího rozsahu. 

 

Na turistickém výletě jsme vyfasovali prostěradla. Všichni normálních 
velikostí. 
Filip K.: „No, já mám čtverec, mně dali nějakej zku*venej ubrus!" 

 

Ve třídě kdosi cvaká s propiskou. Ing. Křepelka reaguje. 
Kdo si to tam vzadu cvaká s tou propiskou, nebo s čim? … Jestli to 
nepřestane, tak mi dojde trpělivost a budete si moct cvakat při písemce. 



Profesor Žižka. 
Umíš počítat? Já to teda neumim. 

 

Ing. Nedvěd 
Takže zdroje proudu… pro nás je podstatný, že dávaj pořád stejnej 
proud. Vy to budete brát potom daleko podrobněji. Budete to brát tak 
podrobně, že zjistíte, že to co vám tu říkám vlastně neni pravda. 

 

Ing. Hrůza a Tonda D. 
H: Znal jsem jednoho člověka, nějakýho pana Pejzra a ten to vykládal 
tak, že jsem tomu i já rozuměl.  T: Tak to musel bejt borec... 

 

Honzovo A. oblíbená hláška na vodě. 
Hm, voda v lodi, nic moc. 

 

Tomáš Pavlíček při debatě o oboru Obráběč kovů – elektrikář. 
No to je to samý, jako kdyby byl obor kuchař-zedník. 

 

Marek Palkovič a Mgr. Orleánská. 
O: „Mistře Palkoviči, vy budete maturovat z němčiny nebo z 
matematiky?" M: „Nejsem blbej, z matiky!" 

 

Ing. Tschauder a student Michal Frdlík. 
T: „Jo, jo, život není jednoduchej.“  F: „To bych se hádal, já přijdu 
domu a jenom hraju hry." 

 

Vráťa v půli hodiny matematiky mluví k Romanovi. 
„Víš co mě nejvíc se*e?"  … ne ...  „Že vůbec nevím, co tam dělá!" 

 

Mgr. Duda a student Marek. 
D: „Tohle musíte spočítat!"M: „My nemusíme nic!"D: „No tak to 
alespoň zkusíte" 



Vráťa dělá návrhy Šárce. 
Šári, poď, dáme si nějakej durman... 
 

Mgr. Duda 
Jestli máte nějakej dotaz k tomuhle, tak se ptejte, jestli něco 
jinýho, tak to nechte třeba na přestávku. 
 

Ing. Hrůza chce vidět doplněnou látku v sešitě. 
Jak vypadá ten sešit? Michal: „No, je takovej zelenej.“ 
 

Nejmenovaný student při letování tištěného spoje. 
To prská jako moje máma! 
 

Dr. Thorauschová poodhaluje, že při klasifikaci přihlíží i 
k ostatním předmětům. 
Když je někdo lempl, tak se na něj dívám jinak. 
 

Ing. Křepelka 
Kesely, jestli se nebudeš přezouvat, tak to budu muset začít 
trestat. Třeba blokovou pokutou. 
 

Tonda na turistickém kurzu. 
Ty jo, já bych měl taky napsat rodině, že žiju. Teď se mi ale 
nechce nic psát ... já to zkrátím, napíšu prostě „žiju", ale dám 
tam smajlíka, aby to nebylo tak suchý. 
 

Ing. Křepelka 
V pondělí vám řeknu známky z písemek. Dal jsem si předsevzetí, 
že je opravim. 



Vráťa odpovídá na otázku: Co se stane s tranzistorem, když dojde 
k průrazu. 
Vráťa: „Z tranzistoru zbyde ho*no. Ing. Křepelka: „No, z tranzistoru se 
stane vodič“ 

 

Mg. Orleánská se ptá Martina, jak bylo na výstavě. 
Martin:“já si to moc nepamatuju“ O: „Jestli vy jste se tam neztřískal" 

 

Profesor Dobrovodský se táže na praxi. 
Kam odejde magnetické pole, když rozepneme tenhle spínač? Do 
magnetického nebe? 

 

Michal Frdlík při zkoušení ž mikroprocesorové techniky 
Uživatel sedí u shellu, něco tam naťuká, shell to pošle do další úrovně, 
ta si nejdřív říká co se děje, pak to přeloží ... 

 

Ing. Hrůza a Michal K. 
H: „Krasňane, ty máš dlouhý vedení."M: „Ne, já nemám vedení ... ani 
vinutí" 

 

Ing. Kroneisl počítá. 
Začínám tušit, že mi to nevyjde. Ono mi to už kdysi nevyšlo. 

 

Prof. Mládková má během hodiny na stole med. Michal Frdlík reaguje: 
Ona tu má s sebou med? No to si snad dělá srandu! To nám bude mazat 
med kolem huby? 

 

Ing. Křepelka 
Chcete na zítra písemku?  Třída: „NE!!" Samozřejmě, váš názor je čistě 
poradní, takže si zítra napíšeme písemku ... 

 

 



Profesor Dobrovodský. 
No jestli se vám ty baterky dramaticky zahřejou, tak vytečou. A 
hlavně z nich vyleze ten chlápek a dá vám přes držku. 

 

Ing. Kroneisl 
Vy mi dojděte pro třídnici, vy pro tatranku a vy pro kafe. 

 

Ing. Křepelka a Vráťa při písemce. 
K: „Co hledáš v písemce souseda? Vždyť má jinou skupinu.“ V: 
„Inspiraci." 

 

Ing. Štěrbík 
V kolik končíme? Ve 45? Ty vole tak leteckej kurz! 

 

Ing. Janoud si čte seznam studentů, kteří chybí, z papíru od služby 
– ne zrovna důstojného vzhledu. 
Tímhle papírem mi naznačujete, že mě považujete za ještě nižšího 
šmejda, než je nějakej bezdomovec. 

 

Vráťa hovoří k prof. Dobrovodskému, který stojí v dílně proti oknu 
(v létě). 
Pane profesore, mohl by jste prosím zatáhnou ty závěsy? Protože já 
vás jinak vidím jako boha. 

 

Ing. Vrba 
...no a zase tu nezapsala ... to je hrozný ty ženský... 

 

Ing. Hrůza a Michal K. 
H: „Krasňane, co bývá ještě uvedeno na štítku?" M: „Já nevím, já si 
motory neprohlížím." 

 



Prof. Dobrovodský básní. 
Tomáši, Tomáši sešit máš na kaši. Nevím, co s tebou uděláme, asi ti pětku 
dáme. Básnička je to hezká ...... Byla tady dneska. 

 

Ing. Kyselová 
Paní profesorko, já to nechápu!  K:“To je mi tě líto - jedeme dál mašinky!!“ 

 

Tonda je zkoušený u Ing. Vrby. 
Daněk, tak se přestaň smát a udělej nám to tu, buď tak láskyplnej. 

 

Prof. Žižka 
Výtahy jsem dělal pět let a za celou tu dobu jsem neviděl spadlej výtah … 
akorát jednou jsem viděl spadlej výtah. 

 

Ing. Vrba 
Hoši, já nemám čas, tu s tím ztrácet čas. 

 

Ing. Vrba 
Jsou tady třídní, který to kosí víc … já to kosim, ale málo. 

 

Ing. Kyselová 
Dostaneš zákaz ostrých předmětů, výjimkou je propiska a tužka, protože 
trojúhelníky prostě nemůžeš žrát. 

 

Michal Frdlík počítá příklad při ekonomice. 
A za kolik že je ten parchant? Za pětikilo?! 

 

Honza Petrásek při matice u Mgr. Seppové počítá příklad. 
H: „Ty vole co s tím?" Třída: „Piš vole!" S: „Ano, správně ti napovídají ze 
třídy!" 

 

 



Ing. Krolupperová nachytala studenta při hodině výpočetní techniky. 
Ty si tak trapnej … jak můžeš číst Blesk ? 

 

Ing. Vrba 
Čoveče, ten tady má 4,5,5,5,5 ..... to je sada! 

 

Ing. Vrba ke studentovi, který dlouho chyběl. 
Hoke, čoveče ty ještě žiješ ?? 

 

Ing. Kyselová hovoří k Tomášovi Káplovi. 
Seš chamtivej, jak Jukla na žrádlo. 

 

Prof. Dobovodský telefonuje. 
Budeme potřebovat nové krabice, zvláště velké, papírové, kvalitní. 
Těším se na další spolupráci. 

 

Ing. Vrba 
Kdo jde pryč, tak už jděte pryč. 

 

Ing. Vrba na Michala Krasňana při zkoušení. 
Co řešíš? Jak řešíš? Proč řešíš? 

 

Ing. Růžička 
Co vy s tou bolavou rukou? Děláte něco? ... .... ... Vzbuďte ho někdo. 

 

Šárka omlouvá svoji absenci u Ing. Křepelky. 
K: „ Márová, kde jsi byla v pondělí?" Š: „To jsem měla trénink."K: „A ve 
středu? "Š: „To jsem měla zápas" K: „A ve čtvrtek?" Š: „No, my jsme 
vyhrály, a tak jsme ve středu trochu slavili a mě bylo špatně" K: „No já 
když se opiju a je mi špatně, tak taky druhý den jdu do práce. To takhle 
nejde. ...  A kde si byla v pátek?" 4est: „Prostě se na to vysrala!" 

 



Ing. Tschauder okřikuje třídu. 
Buďte zticha, řvete tu jak paviáni! ... (třída ztichla)... No, ale ne zas tak 
moc zticha, já se tady potom bojim. 

 

Ing. Kákona 
Ten software se normálně hlásí na internet... já jsem to ale upravil, takže 
teď už se nehlásí. 

 

Ing. Nedvěd při řešení nějakého sporu s Tomášem Káplem. 
N: "Chceš se vsadit?"- vstoupí Ing. Hebík pronášejíc: „Prosim tě nevsázej 
se, vždyť to prohraješ jako vždycky."... Ing. Nedvěd po chvíli: "To je 
pravda, já na týhle škole ještě žádnou sázku nevyhrál." 

 

Prof. Žižka na praxi. 
"Napište si předpisy pro tu vrtačku."... ze třídy se ozve:"Ale my tady 
nemáme vrtačku" Žižka:"Ale máme tady brusku!" 

 

Ing. Křepelka, během natáčení maturitního videoklipu. 
Márová, nebav se a tvař se. 

Pozvánka – dokumentace k tištěnému 

spoji 
Pokud jste se stal(a) 

šťastným majitelem 

naší pozvánky, zde se 

můžete dozvědět, 

jaké úžasné dílo to 

vlastně držíte v rukou. 

Jedná se o astabilní 

klopný obvod, jinak 



též generátor obdélníkových impulzů nebo astabilní multivibrátor. 

Tento plošný spoj po správném zapájení všech součástek funguje 

jako blikač s poměrně malou střídou. Napájí se z 1,2-1,5V 

monočlánku. Zapojení pracuje v podstatě s jakýmkoli typem LED. 

Pro ty, jež se rozhodli obvod uvést do provozu, zde uvádíme 

rozložení a seznam použitých součástek: 

 

Schéma zapojení: 

D1

LEDSMD_0805-1206

A
C

C1

47uF

AC

R5

2k7

1
2

R4

15k

1
2

R3

1k2

1
2

R2

100k

1
2

R1

68k

1
2

Q2

BC846SMD

C

B

E

Q1

BC856SMD

C

B

E

C2

10uF

A
C

VCC

VCC

M2

-
1

M1

+
1

  

Fakt o Chuckovi Norrisovi číslo 56988: Jenom Chuck je schopen odevzdat protokol 

Křepimu, aniž by mu byl vrácen. 

Součástka: Hodnota: 
C1 47uF 

C2 10uF 

D1 LEDSMD_0805-1206 

Q1 BC856SMD 

Q2 BC846SMD 

R1 68k 

R2 100k 

R3 1k2 

R4 15k 

R5 2k7 


