
Honza (22 let)
Pochází z malé vesnice nedaleko Brna, má 3 mladší sourozence. 

Honzova máma pracuje v muzeu, jeho táta je lékař. Honza a celá jeho
rodina jsou romské národnosti. Má rád od malička techniku, proto se
rozhodl po střední škole jít na VUT do Brna, kde aktuálně studuje IT. 

Baví ho grafika a jazyky. 

V tuto chvíli se z jazyků nejvíce věnuje španělštině. Není velký sportovec,

tráví ale hodně času na dlouhých procházkách se svým německým
ovčákem Sallym. Jeho snem je dostat se na Erasmus do Barcelony.

Španělsko má moc rád, byl tam už vícekrát s rodiči na dovolené. To ale není
ono. Chtěl by si v této zemi zkusit žít. Rád také vaří španělská jídla.

Linda (17 let)
Narodila se v ČR, její oba rodiče ale pochází z Vietnamu. Linda sama ale ve
Vietnamu nikdy nebyla. Ráda by se tam podívala, protože se zajímá o to,

kde jsou její kořeny. 

Od dětství pociťovala, že je jiná než české děti. 
V prostředí školky a později základní školy jí to dávali spolužáci*spolužačky
také najevo. Vyslechla si na svou adresu kvůli svému původu mnoho
poznámek. Nenechala se ale odradit a má v současnosti mnoho kámošů 

a kámošek, o které se může opřít. 
Linda chodí do druháku na průmyslovku, poté by chtěla studovat vysokou
školu. miluje hudbu a ve volných chvílích ráda hraje na své ukulele. Ráda
také zpívá a chtěla by se uplatnit v nějaké kapele, zatím ale nemá moc
kontaktů na další hudebníky*ice.

Stella (18 let)
Bydlí v Plzni a chodí na jedno z tamních gymnázií. Má přítele Kryštofa, se
kterým už chodí více než rok. V poslední době se zajímá o téma životního
prostředí a klimatu a má pocit, že by se chtěla zapojit do aktivit 
s tímto souvisejících nějak intenzivněji. Zatím se účastní akcí jako jsou
Fridays for Future. 

Ráda peče a vyrábí, ráda také zdobí dorty a pak si je fotí. Obecně má 

v oblibě dělat věci vlastnoručně. U toho jí asistuje často její kocour Sallem. 

S přítelem Kryštofem chodí rádi do kina, nejčastěji jdou na něco od
Marvelu. Stella nikdy nebyla nadšená do módy, obléká se hlavně pohodlně,

baví ji ale experimentovat s vlasy, vyzkoušela různé barvy a aktuálně zkouší
různé druhy zaplétání vlasů.
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Patrik (16 let)
Je nejmladší ze tří sourozenců, má dvě starší sestry, dvojčata Valerii a Magdu.

Odmala byli nerozlučná trojka. I když už jsou obě sestry na vysoké škole 

a bydlí na kolejích, s Patrikem jsou pořád v častém kontaktu. 

Patrik má přítelkyni Soňu, se kterou je jen několik týdnů, ale zatím mají moc
fajn vztah bez problémů. Poznali se na táboře a docela dlouho byli jen
kamarádi. Soňa Patrika pozvala na rande potom, co ji byl povzbudit na
fotbalovém zápase. Patrik je na fotbalovou kariéru své přítelkyně náležitě
hrdý. Sám se ale sportu moc nevěnuje, maximálně online prostřednictvím
her. 
Baví ho také streamovat svoje hraní a do budoucna by ho lákala kariéra
youtubera.  

René (18 let)
Bydlí s rodiči v malém městě v pohraničí a je jedináček. René v současnosti
prochází procesem tranzice. Cítil se být chlapcem od dětství, poslední rok už
ale svou identitu a své potřeby komunikuje i směrem k okolí. S rodiči zažil 
v této souvislosti pár perných chvilek a nedorozumění, spolužáci*čky to ale
vzali*y velmi dobře a bez nějakých větších záseků. 

Nedávno se rozešel s přítelem, se kterým byl půl roku a momentálně je
spokojeně single. René je štíhlý, vysoký, miluje atletiku a je to na něm vidět.
Především velmi rád a často běhá. Kromě sportu ho baví práce se dřevem.

Věnuje se už několik let dřevořezbě, což je pro něj relax i kreativní vyžití.
Plánuje své výtvory do budoucna i prodávat. 

 

Ada (19 let)
Bydlí na vesnici s rodiči a dojíždí do Olomouce, kde navštěvuje
elektrotechnické učilište. Už od dětství ví, že ji přitahují ženy spíše než
muži. Je sportovně založená. Vždycky se věnovala nějakému sportu
aktivně, ale žádný nedělá profesionálně. Co se oblékání týče, velmi ráda to
střídá a nemá problém si obléct tepláky z chlapeckého oddělení ani
večerní šaty. Má ráda piercing a tetování, ale kvůli rodičům si to nechává
na později (až se odstěhuje). má hodně kamarádů i kamarádek a tráví 
s nimi dost času venku. Ráda skejtuje a kreslí, v budoucnu by se chtěla
stát tatérkou. Asi rok je Ada veganka především proto, že jí vadí
podmínky, v jakých jsou zvířata chována. Momentálně je single, ale je
zamilovaná do kamarádky, jen se ji zatím bojí oslovit a pozvat na rande.



Ota (16 let)
Pochází z Českých Budějovic, kde také studuje střední zdravotnickou školu. 

Má jednu mladší sestru Janu. Biologie ho bavila od dětství a vždycky chtěl
pomáhat lidem, proto si vybral zrovna zdravotnický obor. 
Je ve škole spokojený a i relativně oblíbený. Trápí ho ale jeho postava. Ota je
vysoký, velký a mohutný, je větší než ostatní kluci v jeho věku. Jeho okolí 
k tomu mívá připomínky, že jako zdravotník by měl jít příkladem a něco se
sebou udělat. Ota se ale fyzicky necítí špatně a víc než zdraví ho trápí právě
tyto poznámky. Má rád pohyb, dělá jógu, ale nikdy nepřilnul ke kolektivním
sportům jako je fotbal nebo hokej. 
S rodiči jezdívá každoročně na vodu. Otova velká vášeň je tanec, tancuje ale
zatím jen tajně a sám. Moc rád by si našel přítelkyni, se kterou by mohl chodit
tancovat. Spolužačky oslovovat nechce, protože tuší, že by se mu vysmály.
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Alice (19 let) 
Alice je z vesničky a žije jen s mámou a mladší sestrou. 

Od malička bojuje se svou váhou, je velmi štíhlá a narozdíl od většiny spolužaček,

které by rády hubnuly, Alice by ráda nějaké kilo přibrala. Kvůli postavě se trápí a 

 hodně často nad tím přemýšlí. Přesto, že je jí už téměř 19 let, lidé jí velmi často
nehádají ani 15. podle toho se k ní také lidé chovají a Alici to hrozně vytáčí. 
Zajímá se o zdravou stravu, ale ráda si dá i něco sladkého, cupcaku nikdy neodolá.

Alice se už velmi těší na vysokou školu, za nedlouho má nastoupit ke studiu
politologie. Hodně čte, má ráda hlavně young adult literaturu, sci-fi a komixy. 

Občas se Alice pokouší i sama psát povídky, zatím ale píše opravdu jen “do šuplíku” 

a nikomu se svými texty nechlubí. 
Žije v podhorské vesnici a miluje hory. Jezdí ráda do tater i do Alp, jejím snem jsou
Himaláje. Velmi ráda také v horách fotí a tyto fotky sdílí na sociálních sítích. 

Petra (16 let)
Bydlí v Ostravě s rodiči a je jedináček. Petra má ráda malování a samotu. 

Asi ve dvanácti letech se u ní projevily stavy kdy ve společnosti dalších lidí
nemohla dýchat a měla mnohokrát chuť utéct ze školy s křikem. 

V deváté třídě byla na domácím vzdělávání, protože školu a přítomnost
spolužáků*ček nezvládala. Je mezi vrstevníky*cemi oblíbená, ale ona sama 

se často v sobě necítí dobře a nemá se ráda. Má za sebou zkušenost se
sebepoškozováním a chodí na terapie, které jí pomáhají. Je v prvním ročníku
na uměleckoprůmyslové škole a tam se v kolektivu cítí o poznání lépe než na
základce. Pořád ale nějaké své vnitřní starosti řeší. Ráda jezdí o víkendech za
babičkou do Beskyd a chodí tam na dlouhé procházky lesem, pocity z lesa 

pak maluje a ráda pak malby sdílí na sociálních sítích.  
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Vika (17 let)
Bydlí ještě s rodiči a dvěma staršími bratry v krajském městě v luxusní vile. 

Vika je takzvanou třídní kráskou a je si toho vědoma. Vzhled byl pro ni vždycky
velmi důležitý. Už jako malá se nejlépe zabavila zkoušením různých outfitů a ve
čtvrté třídě se začala líčit. Ráda se fotí a upravuje fotky. 

Teď má rok před maturitou, ale ještě vůbec neví, co bude dělat dál. Jejím snem je
stát se instagramovou celebritou. K tomu, aby měla statisíce followers má ale
pořád hodně daleko. Má velmi ráda cestování a představuje si, jak bude postovat
své fotky z pláže na Bali. Posílala své fotky do několika modelingových agentur, ale
zatím nemá žádnou pozitivní odpověď. Ráda by měla přítele, ale kluci od ní ze
třídy jí připadají nudní a nezajímaví. Vika má kromě sebe a své postavy ráda také
svého jezevčíka Luckyho, kterého má už od dětství a který s ní spává i v posteli. 

 
Marek (15 let)
Bydlí v Praze v domácnosti s rodiči, starší sestrou a mladším bráchou. 

Je gymnazista, ale studium ho příliš neoslovilo. na školu šel kvůli rodičům a taky
kvůli starší sestře, která na stejný gympl chodila před ním. Kdyby bylo po jeho,

věnoval by se především fotbalu. 

V každé volné chvíli je na hřišti a trénuje, fotbal je jeho velká vášeň. Věří, že když
bude intenzivně trénovat, má šanci se dostat s fotbalem dál než jen na lokální
hřiště. Je velmi oblíbený mezi holkama ve třídě, snaží se k němu dostat, on jim ale
mnoho pozornosti nevěnuje. Myslí si, že by si s nimi neměl stejně co říct. Má dojem,

že holky v jeho okolí zajímá jen nakupování značkového oblečení. Mimo školu se
setkává skoro výhradně s kámošema z týmu, rád se ale před spolužáky předvádí, 
je pokládán za třídního baviče. Popularita ho baví a rozhodně chce být oblíbený 

a středem pozornosti. 

Olin (20 let) 
Bydlí v Praze s otcem a mladším bratrem, o kterého se musel několik let
starat, protože otec neměl čas a často nebyl doma. Olin by měl letos
maturovat, ale je to už podruhé, minulý rok ho k maturitě nepustili kvůli
zameškaným hodinám. Má rád muziku a hraje na baskytaru v kapele. 

Je to pro něj relax a zároveň příležitost, jak se dostat mezi lidi, které obdivuje.

Olin neplánuje žádnou kariéru a nesnáší systém jako celek. Ve skrytu duše by
si ovšem přál být v budoucnu veterinářem. Zvířata miluje, ale doma žádné
nemá, protože mu to otec nedovolil. Na venek se zajímá hlavně o víkendové
párty, koncerty a o to, kde se dají sehnat nějaká psychofarmaka nebo drogy.

Olin má krátce přítelkyni Janu (15), ta se mu snaží jeho koníčky vymluvit 
a přesvědčit ho, aby si našel brigádu a šli bydlet spolu pryč od rodičů. 


