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PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS
ROZHOVORY S ROBINSONY,
VČETNĚ VÝHERCE
Martin - výherce druhé série
Robinsonova ostrova
ČTĚTE NA STRANĚ 3

JE MOŽNÉ ZÍSKAT PRO TUŽKU
ZNÁMÉ YOUTUBERY? ANO!
Naty Hrychová, Mína a Pjay
ČTĚTE NA STRANĚ 4
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Radim

foto: https://img.blesk.cz/img/1/full/3889763_robinsonuv-ostrov-2-sout
ezici-medailonky-soutez-ostrov-reali

1) Kolik ti je let? 25 let
2) Jaké je Tvoje zaměstnání?
Mám vlastní firmu a děláme
parádní školní oblečení
pro školy. Mrkněte se
na www.schoolsunited.cz
a pokud se Vám bude líbit,
ozvěte se mi a uděláme vám
dokonalou kolekci mikin a triček

pro Vaši školu. Aktuálně
vyrábíme oblečení pro 150 škol
v ČR! :)
3) Jaké školy jsi vystudoval?
Studoval jsem na Gymnáziu
Jaroslava Seiferta v Praze, rok
jsem studoval v USA na Lyle
high school, nyní dokončuji
Vysokou školu ekonomickou

v Praze a aktuálně jsem
na Erasmu ve Finsku
na University of Vaasa :). Jak je
vidět, studoval jsem na hodně
školách a z většiny z nich mám
mnoho inspirace pro podnikání.
4) Proč ses přihlásil do RO?
Do RO jsem se přihlásil
v podstatě náhodou. Jednou jsme
seděli s kámošem u televize
a koukali na 1. řadu a napadlo
nás, že by bylo mega cool se
na sebe dívat v televizi. Tak
jsme se druhý den přihlásili
a vyšlo to. (Jenom mně :D)
5) Jaký máš názor na ostatní
"Robinzony"? Ostatní
Robinsoni jsou dost odlišní, to
ke hře patří. Je proto potřeba ke
každému z nich přistupovat
jinak. Zároveň je potřeba myslet
na to, že je to jenom hra,
a všichni se chovají jinak, než
ve skutečnosti. A když se vidíme
v realitě, tak jsou všichni fajn :)
6) Jaký byl Tvůj největší
dětský sen? Můj největší dětský
sen bylo stát se archeologem
a zkoumat pyramidy :D
7) S kým z RO se nejčastěji
vídáš? Nevídám se s Robinsony
příliš často, ale když už, tak
s Martinem, Petrem a Kačkou.
8) Jakou hudbu nejčastěji
posloucháš? Hudbu mám rád
všelijakou, hlavně taneční,
House, Rap, EDM .
9) Máš nějaký životní cíl? Můj

životní cíl je změnit české
školství tak, aby tady vznikla
školní kultura, kterou jsem zažil
v USA. Zkrátka, aby se
na školách dělo více aktivit,
které mají za cíl sjednotit lidi -
například projekt
www.hrdaskola.cz, který jsem
založil, tomuto pomáhá. Zapojte
se taky! :)
10) Které místo na světě bys
chtěl navštívit? V životě jsem
hodně nacestoval, tak mi nijak
moc nic "nechybí", ale kdybych
si mohl vybrat, tak bych zavítal
na Reunion Island.
11) Jaké země jsi navštívil? Byl
jsem skutečně v mnoha zemích -
v USA, v Rusku, v Jihoafrické
republice, na Filipínách
(Robinson), všude možně
po Evropě. Fakt hodně, mám
štěstí, že mám rodiče, kteří mi to
umožňují.
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Robinsonův ostrov

foto: https://mediagurucdn.azureedge.n
et/wp-content/uploads/2016/05/Ro

binsonuv-ostrov_logo.jpg
 
Robinsonův ostrov je televizní
pořad, do kterého se přihlásí
soutěžící, kteří by si chtěli
zkusit, jaké je to žít 44 dní
na ostrově ve Filipínách
bez hygieny, mobilu, jídla atd.,
zkrátka bez věcí, na které jsou
zvyklí.
V soutěži existují dva kmeny,
které soutěží proti sobě.
Kmen, který prohraje, pak jde
na kmenovou radu. Zde musí
napsat jednoho člena z jejich
týmu. Volba je na nich. Čí jméno
se tam objeví nejčastěji, tak ten
poté vypadává.
Později po nějaké době dojde
k sloučení obou kmenů
do jednoho, kde pak soutěžící
soupeří mezi sebou. Soutěžící,
kteří vypadnou, pak tvoří porotu,
která rozhoduje o výběrčí
soutěže.
Soutěž Robinsonův ostrov je
inspirována americkou reality
show Survivor. U nás v České
republice je známá pod názvem

"Kdo přežije?" nebo "Poslední
trosečník".
Něco z historie
Robinson Crusoe je ostrov
vulkanického původu, který
patří Chile a nachází se
v Pacifiku. Chilská vláda
změnila jméno ostrova
z původního názvu Más a Tierra
v roce 1966 na Robinson
Crusoe. Souostroví objevil 22.
listopadu 1574 španělský
mořeplavec Juan Fernández.
Věk ostrova se odhaduje na 5,8
až 3,8 miliónů let. V roce 1704
byl na ostrov vysazen skotský
námořník Alexander Selkirk,
který žil na ostrově úplně sám
čtyři roky a čtyři měsíce. Jeho
příběh byl inspirací
pro spisovatele Daniela Defoa
k napsání románu Robinson
Crusoe.
V současnosti žije na ostrově
přibližně 500 obyvatel, převážně
v osadě San Juan Bautista,
na severovýchodním pobřeží.
Živí se především sběrem
langust a část jejich příjmů
pochází i z turistického ruchu.
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Blanka

foto: http://img.cz.prg.cmestatic.com/
media/images/250x140/Jan2018/209

9298.jpg?d41d
 
1) Kolik Ti je let? Je mi 52 let.
2) Jaké je Tvoje zaměstnání?
Jsem OSVČ, mám obchod
GRUNT v Uherském Hradišti.
3) Jaké školy jsi vystudovala?
Jsem vyučená jako kuchař/číšník
4) Proč ses přihlásila do RO?
Byla to výzva, neznámo,
dobrodružství a také touha
zkusit si to na vlastní kůži, ne
jen se na to koukat z gauče.
5) Jaký máš názor na ostatní
"Robinzony"? Potkala jsem 18
báječných lidí a jsem za to ráda.
Všichni jsou originál a nejvíc
jsem si oblíbila Tery.
6) Jaký byl Tvůj největší
dětský sen? Každý sen jsem se
snažila uskutečnit. A že jich bylo
a doufám, že ještě bude. Dítě už
dávno nejsem, tak si nepamatuji
žádný konkrétně. Vím ale určitě,
že jsem chtěla cestovat a to si
plním celý život.
7) S kým z RO se nejčastěji
vídáš? Vídám se průběžně se
všemi Robinsony.

8) Jakou hudbu nejčastěji
posloucháš? Mám ráda dobrou
hudbu a na každou náladu mám
ráda něco jiného. Na dobrou
náladu si pustím Rag´n Bone
Man.
9) Máš nějaký životní cíl? Můj
životní cíl je být sama sebou
a udělat něco pro své okolí,
abych byla prospěšná. Chtěla
bych, abychom se starali více
o životní prostředí a o to, co tu
necháme budoucím generacím.
10) Které místo na světě bys
chtěla navštívit? Těch je
nepočítaně, ale v nejbližší době
Srí Lanka a Peru.
11) Jaké země jsi navštívila?
No Egypt, Maroko, Chorvatsko,
Řecko, Turecko, Vietnam, Keňa
a naposledy tedy Filipíny.
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Martin - výherce druhé série Robinsonova ostrova Territory, Capital Territory,
Queensland, Victoria, South
Australia, Western Australia,
Norway, Switzerland, United
Arab Emirates.. Snad jsem
na nic nezapomněl! Haha :)
 
Budu rád, když uvedeš můj
instagram@martin.slozil 
Díky Martin
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1) Kolik ti je let? 30.years
young
2) Jaké je Tvoje zaměstnání?
Freelancer (profesionál na volné
noze).
3) Jaké školy jsi vystudoval?
Rok na oboru kuchař
na Edmunda Huserleho
v Prostějově, vystudovaný obor
kadeřník na Šířavě v Přerově,
maturita v oboru podnikání
na Švehlově střední
a polytechnické Prostějov,
akademický rok na Univerzitě
Las Palmas de GranCanaria
(sportovní fakulta), bakalářský
titul v oboru rekreologie
(management sportu a zážitková
pedagogika) na Univerzitě
Palackého v Olomouci.
4) Proč ses přihlásil do RO?
Moje máma mi řekla, že byl
vždycky její sen být
v Survivoru.. Přála si, abych se
přihlásil. Já nechtěl, ale zároveň

jsem jí nechtěl lhát a přihlášku
jsem podal. V žádném případě
jsem ale nečekal, že se mi někdo
ozve, protože jsem ji odfláknul!
A najednou odlítám na Filipíny.
:)
5) Jaký máš názor na ostatní
"Robinzony"? Všichni
do jednoho jsou jedineční a já si
jich za to vážím.
6) Jaký byl Tvůj největší
dětský sen? Procestovat celou
Austrálii (splněno), najít
na světě místo, kde bych chtěl
zestárnout a spousta dalších..
Jedno z těch opravdu důležitých
pro mě je a vždycky bude, být
ŠŤASTNÝ a dělat tak lidi kolem
mě šťastnými.
7) S kým z RO se nejčastěji
vídáš? Se všema podle toho jak
to jde.. každý má svůj život, ale
i tak se vždycky najde
příležitost.
8) Jakou hudbu nejčastěji

posloucháš? Indie, folk, rock,
techno, jazz, low tempo,
classicu, psychedelic rock.
9) Máš nějaký životní cíl? Být
v životě šťastný, vždy přijmout
cokoliv mi život postaví
nebo přinese do cesty.. vzdělávat
se, a to taky hlavně duševně
a tohle předat všem lidem, který
mají otevřené srdce a nebojí se
prožívat a cítit.
10) Které místo na světě bys
chtěl navštívit? Už brzo
vyrazím na cestu.. velkou cestu
:)
11) Jaké země jsi navštívil?
Slovensko, Polsko, Německo,
Rakousko, Itálie, Francie,
Španělsko, Andorra, Slovinsko,
Řecko, Chorvatsko, Mallorca,
Ibiza, Malta, Egypt, Izrael,
Grancanaria, Tenerife,
Fuerteventura, La palma,
Lanzarote, La graciosa, New
York, New SouthV, Northern

Nisa Open Například od holek tam byly
týmy: FA Mladá Boleslav -
Dračice, FA Mladá Boleslav
-Tygřice, Bohemians A,
Bohemians B, Dobruška
a Tlučná. Nejdříve všechny
týmy hrály proti sobě,
např.Tlučná
proti Tygřicím,Bohemians
A proti Dračicím atd. Nakonec
hrály Dračice proti Dobrušce
a potom proti Bohemians A.
A jak to dopadlo? Bohemians
A se umístila na 1. místě,Tlučná
na 2. místě a Dračice braly 3.
místo.
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foto: http://www.florbalbenesov.cz/ima
gebank/40739218/270/180/nisa.jpg

Nisa Open je akce ve florbale,
která se koná v Liberci. Hraje se
3+1 hráčů na 2 x 10 minut. Hrají
tam různé kategorie. Byly tam
týmy jak holek, tak kluků.

Martin

foto: http://img.cz.prg.cmestatic.com/media/images/600xX/Jan2018/20963
15.jpg?d41d

Ondřej

foto: http://img.cz.prg.cmestatic.com/media/images/600x338/Jan2018/209
8509.jpg?d41d

1) Kolik ti je let? Je mi 31let.
2) Jaké je Tvoje zaměstnání?
Pracuji jako teamleader
v zákaznickém centru v Plzni.
3) Jaké školy jsi vystudoval?
Vystudoval jsem obor kuchař
a po několika letech jsem složil
maturitní zkoušku na hotelové
škole.

4) Proč ses přihlásil do RO?
Přihlásil jsem se, abych zažil
nové dobrodružství a abych si
vyzkoušel, kam až vlastně
dokážu zajít, kde je moje
hranice. To byla hlavní
motivace.
5) Jaký máš názor na ostatní
"Robinzony"? Každý

ze soutěžících určitě do hry
patří. Všichni jsme byli vybráni
do soutěže z cca 6500 uchazečů
a všichni jsme museli projít
náročnou cestu výběrových kol,
která nás prověřila snad ze všech
stran.
6) Jaký byl Tvůj největší
dětský sen? Můj dětský sen byl
podívat se do Disneylandu a ten
pořád trvá :)
7) S kým z RO se nejčastěji
vídáš? Tím, že jsme z celé
republiky, je těžké se vídat se
všemi stejně. Takže nejčastěji se
vidím s lidmi z Prahy, kam
občas zajedu.
8) Jakou hudbu nejčastěji
posloucháš? Jedním z mých
hlavních koníčků je psaní
choreografií a tanec, tak
poslouchám snad všechno
od klasiky až po moderní hudbu
(pop, rock, české i cizí hityJ)
9) Máš nějaký životní cíl? Můj
cíl je žít svobodný a spokojený

život, kdekoliv po světě
a poznávat kulturu kolem sebe.
10) Které místo na světě bys
chtěl navštívit? Černobyl –
na jednu stranu místo obrovské
tragédie a na stranu druhou
dobrodružná výprava a poznání
„zakázaného“.
11) Jaké země jsi navštívil?
Zatím jsem cestoval po Evropě
a mimo Evropu jsem navštívil
Karibik a Filipíny :)
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PJAY

foto: https://cdn.myshoptet.com/usr/ww
w.4merch.cz/user/shop/big/109.jp

g?5ace0603
 
Kolik ti je? Je mi 22 let.
Jaká je Tvoje oblíbená barva ?
Moje oblíbená barva je červená,
protože jsem měl rád Leoše
Mareše a on měl červené Ferari.
Jak dlouho točíš na YouTubu ?
Na YouTubu točím 9. rokem,
začínal jsem jako vloger
a letsplayer a měl jsem asi osm
kanálů, ale jako PJAY jsem
na YouTube třetím rokem.

Proč ses rozhodl natáčet
na YouTube? Já ani nevím, mě
prostě bavilo dělat ze sebe šaška
před kamerou.
Jak ses seznámil s Mínou?
Při natáčení reklamy, pak jsme si
napsali, zašli do kavárny a pak
jsem jí řekl, že s ní chci song. :)
Jaké je Tvé nejoblíbenější
jídlo? Moje nejoblíbenější jídlo
jsou asi lasagne.
.Proč ses rozhodl zpívat? Já
jsem zpíval jako malý u táty
v kapele a vždy mě bavilo říkat
něco v jiné formě. Když mám
nějakou myšlenku v hlavě, tak to
radši vyjádřím zpěvem.
 
Video reportáž můžete najít na: 

https://www.youtube.com/watch
?v=6htr0i9k8VA&t=202s 

foto: https://cdn.myshoptet.com/usr/www.4merch.cz/user/shop/big/97.png
?5a91f27b
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Mína seznámili, potom jsme si začali
psát a občas chodili na kafe
a teď jsou z nás nejlepší
kamarádi <3.
 
Jaké máš koníčky? Tak
samozřejmě "sociální sítě", ale
hrozně ráda maluji. Já teda
malovat neumím (hahaha =D),
ale hrozně mě to baví. Mám ráda
přírodu, ráda jezdím na skejtu
a na bruslích (kolečkových).
 
Jak ráda máš své fanoušky?
Poslední dobou fakt hodně,
protože se i potkávám
s fanoušky normálně na ulici
a mě to dělá hrozně šťastnou.
Jaký to byl pro Tebe pocit,
mluvit poprvé na veřejnosti?
Já jsem vždycky od mala byla
hrozně drzá, takže mě tohle
vůbec nevadilo, samozřejmě že
jsem měla nějakou trému.

 
Jaká videa Tě nejvíce baví
natáčet? Asi filmový
nebo sketchový, protože si s tím
můžeš i nějak vyhrát.
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Jak dlouho jsi na Musicaly
a na Youtube? Na sociálních
sítích jsem cca přes rok, ale
Musicaly dělám už 2,5 roku
a Instagram asi 1,5 roku.

 
Kolik Ti je let? Bude mi 17.6.
šestnáct.
 
Jaká je Tvoje nejoblíbenější
barva? Já nemám nejvíce
oblíbenou barvu, ale moc se mi
nelíbí teplé barvy.
 
Jakou studuješ školu? Studuji
Základní školu Litvínovskou
500, ale teď jsem se dostala
na školu jménem Edusov, což je
filmová a animační škola.
 
 
Jak ses seznámila s PJAYem?
Bylo to vtipné seznámení,
kamarádka mě vzala na natáčení
nějaké reklamy a tam byl Patrik
(PJAY). Tak jsme se nějak

Naty Hrychová
V kolika letech jsi začala
zpívat? Začala jsem zpívat
ve třech letech, to jsem zpívala
ve sborech a od sedmi zpívám
sólově až doteď. Takže zpívám
11 let.
Kolik Ti je let? Je mi 14, ale
v říjnu mi bude 15 let.
Na jakou střední školu bys
chtěla jít? Ještě nevím, jsem
teprve v osmé třídě, ale
od prázdnin začnu přemýšlet.
Chceš se věnovat zpěvu
i nadále? Ano, určitě bych se
chtěla věnovat zpěvu i dál,
protože mě zpěv naplňuje.
Doufám, že mé písničky budou
lidi bavit i v budoucnu.
Jaké to pro Tebe bylo, když jsi
mluvila před lidmi poprvé?
Vzhledem k tomu, že to bylo
v době, když mi byly asi 2 roky,
tak si to moc nepamatuji.

Pamatuji si ale, jaké bylo moje
první vystoupení se sborem.
Toto video je dohledatelné
na YouTube a my ho pro Vás
našli. :) (Natalka Hrychova 13.
12. 2008) autor: Gabina
Hrychova.
Jaké máš koníčky? Mimo zpěv
jsem hodně tancovala. Dělala
jsem moderní gymnastiku,
HipHop, moderní tanec, balet,
Disco Dance a možná ještě něco
mezi tím. Tanec mě baví, ale teď
momentálně netancuji.
Přemýšlím, že příští rok půjdu
na Street Dance. Mimo to ještě
maluji, protože jsem na výtvarné
škole. Taky ještě fotím. Baví mě
vše, na co sáhnu. Ještě hraji
na ukulele, to je teď asi mou
hlavní zálibou.
Jaké máš nejradši jídlo?
Všechno, není to na mně vidět,

ale já jím všechno a ráda.
Jaká je Tvoje nejoblíbenější
barva? Teď asi bílá, rudá
a černá.
 
Video reportáž můžete najít na:

https://www.youtube.com/watch
?v=rjSFPr8vsH4&t=5s 
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