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         J.Peškar, 7.B                  

CO NÁS ČEKÁ v prosinci: 

Na vydání se podíleli: V.Gronychová,  M.Kadlecová,  S.Krejčí,  N.Kubíčková, 
N.Kuniová,  E.Matějová, O.Navrátil, J.Peškar, A.Plhák ml.,  V.Řeháková, 
V.Seifertová, V.Tuháček 
Redakčně upravil: Mgr. Aleš Plhák 
Adresa redakce: novinymlynek@seznam.cz 

1. 12. Čína - země draka 
           projekt pro 2. stupeň 

5. 12. Mikulášská nadílka  

 

Křížovka  

1. 12. Florbal - okres. finále 

9. 12. Vánoční zpívání        
 pro MŠ Zámeček 
 

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ 

1. Hlodavec, který si dělá zásoby 

V jednom ze sloupců objevíš tajenku. Vyluštěné řešení pošli na email redakce. 
Vylosovaný výherce bude odměněn a jeho jméno zveřejněno na školním webu. 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

2. Tajně loví zvěř 

3. Dřevinatý objekt v lese 

4. Obráceně 

5. Hromada zbytků na zahradě 

6. Domácí zvíře - hlodavec 

7. Bývá znázorněna pečená na pekáči 

8. Písmeno řecké abecedy 

9.  Nástroj k určení severu 

13.12. 
6. 12.       Třídní schůzky  
 
6. 12. Divadelní představení 

  pro 1. stupeň 

15.12. Zpívání u stromečku 
20.12. Pohádka o Vánocích 
               pro 1. stupeň 

 

  

  
  
 

Listopad 2011                                    www.zsmlynska.cz 

Poslední říjnový týden  patřil  na naší škole strašidlům, pavoukům, ozdobeným 
dýním a hlavně rozzářeným očím našich nejmladších žáků. A aby bylo veselých 
dětí v naší škole ještě více, přizvali jsme si mezi nás na oslavu Halloweenu i děti z 
MŠ Na Zámečku se svými paní učitelkami. O školních projektech více na str. 4 
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Nejlepší změna na škole 
Podle mě, je nejlepší změna na škole nový, krásný 
vestibul laděný do oranžova i s televizí. Ale nelíbí 
se mi na tom, že tam nemůžeme být i o velké pře-
stávce. Křesla jsou docela pohodlná a moderní. A 
moc se mi líbí také nová jazyková učebna se slu-
chátky. Učitelé nám do nich mohou pouštět písnič-
ky z you tube. Můžeme si přes sluchátka povídat 
mezi sebou, ale i s vyučujícími. 
       Nela Kubíčková, 7.A 

Škola  
Monika Kinová,4.A 
 
Dnes jsem zjistil v kalendáři, 
že už zase bude záři. 
 
Ráno až začne svítat,  
pan školník nás bude vítat. 
Nově voní naše třída, 
u tabule leží křída. 
 
Prostě začne  školní rok, 
Do života další krok. 
Čeština,matika,cvičení, 
to není žádné mučení. 
  
Kamarády pozdravím, 
jsem rád, že je uvidím. 
Paní učitelka volá, 
hurá, konečně začala škola. 

VZPOMÍNÁME  NA ZÁŘÍ 

Po prázdninách se mi nejvíce líbí nové internetové 
stránky naší školy /www.zsmlynska.cz/ a jejich 
grafická podoba. Jsou přehledné, moderní, novo-
dobé a hlavně stále aktuální. 
                            Ondra Navrátil, 7.B 

Na naší škole se přes prázdniny mnohé změnilo. 
Asi nejvíce se mi líbí nové počítačové učebny, 
jazyková učebna s netbooky a nová plastová okna. 
                                                Ester Matějová, 7.A 

Naši školu bych si vybral proto, že na ní můj pradědeček dělal ředitele, prababička 
kuchařku a moje babička na ní učila. Taky zde chodila moje maminka. Bydlím 
kousek od ní a cesta mi trvá jen chvilku. Naše škola je hezká a mám v ní mnoho 
kamarádů.            Jan Peškar, 7.B 

ZŠ Mlýnská bych si vybral kvůli jejímu vybavení. Ve třídách jsou interaktivní ta-
bule - to na jiných školách určitě nemají , taky moderní učebny cizích jazyků, počí-
tačů a odborných předmětů. Máme velikou tělocvičnu, pěknou jídelnu a taky školní 
pozemky. Jen by to chtělo vybudovat lepší hřiště. Ale snad se dočkáme i toho.          
                          Aleš Plhák, 4.B 

PROČ BYCH SI ZNOVU VYBRAL NAŠÍ ŠKOLU: 

Vybrala bych si Mlýnskou, protože je dobře vybavená na výuku - např. sluchátka, 
netbooky, interaktivní tabule, mapy a další pomůcky.  
A jsou tu hlavně dobří učitelé!                 Sabina Krejčí, 7.B 
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ANEKDOTA 
Poslední den ve škole přinesly všechny děti paní učitelce nějaký dárek. 
Syn květináře dal učitelce dárek, ta si prohlédla krabici, zatřepala s ní a povídá: 
„Vsadím se, že vím co to je - jsou to květiny.“  „Přesně tak.“ 
Syn majitele cukrárny jí dá dárek, ona si ho prohlédne a povídá:  „Vsadím se, že je 
to bonboniéra.”  „Správně.“ 
Pak jí předá dárek syn majitele vinárny. Učitelka si všimne, že z toho něco odkapá-
vá, tak to ochutná a ptá se: „Je to víno?“  „Ne.” 
Učitelka ochutná další kapku a ptá se: „Tak šampaňské?“  „Ne.” 
„Tak to vzdávám. Co to vlastně je?“ 
„Štěně!“                     Vladimír Tuháček 

Od září letošního školního roku byly spuštěny nové webové stránky naší školy. 
Najdete je na adrese: www.zsmlynska.cz. Stránky se denně aktualizují a tak se zde 
můžete dovědět opravdu ty nejčerstvější informace ze života školy. Jsou zde kom-
pletní rozvrhy, jídelníček, výsledky sportovních i ostatních soutěží, školní i třídní 
projekty, sdělení ředitelství školy. Svoje místo zde má i družina, školní klub a ne-
chybí ani schránka důvěry.  
Na naše stránky zavítalo  již 6 701lidí, kteří si je zobrazili 47 000 krát. Průměrně na 
nich strávili 4 minuty a 43 sekund. Nejvíce návštěvníků si je pouští vždy v pondělí. 
Rekordním dnem je 2.září, kdy si je spustilo 173 lidí a potom v pondělí 31.října. To 
stránky vidělo 145 návštěvníků. Nejhorší návštěvnost je vždy v sobotu a to kolem 
35 lidí, kteří se podívají na www.zsmlynska.cz.  Nejčastěji je navštěvovaná fotoga-
lerie, dále jídelníček a aktuality. 
Nejčastěji měli ve svých počítačích nainstalovaný prohlížeč Internet Explorer 46 % 
a dále Firefox 30%.  Z České republiky se připojilo 6 616 návštěv, z Německa 32, 
ze Slovenska 17, z USA 12, Polska 4, Velké Británie 4, Švýcarska 2, Kanady 2 a 
Bolívie 1.  Z měst vyhrála Mohelnice, kde se podívalo na stránky naší školy  3 226 
návštěv, z Olomouce bylo 1 323 návštěv, ze Zábřeha 702 návštěvy, Šumperka 288, 
z Prahy 278, Loštic 234, Brna 115, Ostravy 41, Plzně 26,  atd. 
A co vy, viděli jste již webové stránky naší školy? Doporučili jste je svým rodi-
čům, babičkám, kamarádům nebo jiným blízkým osobám? Již brzy na ně přibude 
virtuální prohlídka naší školy, kdy se návštěvník bude moci podívat přímo mezi 
vás - do učeben, tělocvičen, jídelny. Bude si moci prohlídnou vybavení odborných 
učeben, jazykových a počítačových učeben přímo ze svého počítače. Jako další 
novinka se chystají webové stránky každé třídy na naší škole.Při jejich tvorbě bu-
dete moci spolupracovat se svými třídními učiteli i vy. Nabídněte jim pomoc. 
         Mgr.Aleš Plhák 

MOŽNÁ NEVÍTE 
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VAŠE TVORBA 

Škola 
Jan Kamlar, 4.A 
Když se ráno probudím, 
do školy se vypravím, 
protože chci vědět více 
díky paní učitelce, 
abych v žití každý den, 
byl vždy dobře připraven. 

Škola 
Kateřina Klechová, 4.A 
Ve škole se učíme číst,  
psát a počítat. 
Nebojte se děti, 
učitelů se nemusíte bát. 
Když jsem šla  do školy, 
nechtělo se mi psát úkoly. 
 
Paní  učitelka používá křídy, 
těším se do páté třídy. 
Malujeme,kreslíme, 
hodně věcí nevíme. 
 
Ve škole taky zpíváme, 
jen zvířátka tu nemáme . 
Do třídy chodí i Julinka, 
a je strašně malinká. 

Naše školička 
Dorota Večerková, 4.A 
Škola, škola, školička, 
třpytí se jak hvězdíčka. 
Chodíme do ní každý den, 
vzdělávám se každý den. 
 
Už jsem velká holka, 
nebaví mě školka. 
Chci už chodit do školy 
a psát úkoly. 

Škola 
Hana Ramertová 4.A 
Každé ráno brzy vstávám, 
z autobusu mamce mávám. 
Už se těším do školy, 
kde budeme plnit úkoly. 
Přírodověda je dobrá věc, 
naučí nás všechno přec. 
A když něco nevíme, 
z dalších předmětů to zjistíme. 
Po vyučování hurá do družiny, 
tam budeme skákat přes pružiny. 
Tam se hezky bavíme, 
a potom se v jídelně dobře najíme. 
Potom už jdeme do kroužku, 
vyrobit si spoustu papírových papoušků. 
Tam na své rodiče čekáme, 
poté domů spěcháme a úkoly děláme. 
Školu máme všichni rádi, 
protože jsme kamarádi.                                     

TÉMA: 
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Když jsme měli jet na Karlov, tak se každý z nás moc těšil. Měl  určitě zabaleno už 
tři dny předem. Termín pobytu byl 11. až 12. října. Konečně nastal den odjezdu. 
Ale my se ještě ráno učíme! Čas se nekonečně vleče. První hodina, druhá, tře-
tí…...a jede se. V autobusu se každý hádá, kde bude sedět. Kluci vyhráli a samo-
zřejmě sedí vzadu. S kámoškou jsme si nasadily sluchátka a užívaly si jízdu.  Do 
cíle jsme dojeli s velkým úspěchem pana řidiče, protože autobus se nasoukal mezi 
chaty a my jsme vyjeli až k chatě.  Vybalili jsme si, najedli se a šli jsme posloucht 
paní lektorku Aničku. A co jsme si povídali? Tyto informace jsou TAJNÉ! Na po-
kojích jsme si potom vyrobili masky a dělali blbosti. Skoro celý pobyt jsme strávili 
ve společnosti naší lektorky Aničky. Probírali jsme psychiku, takže každý byl jako 
jedno velké ucho. Myslím si, že si každý odvezl z tohoto pobytu nějaký zážitek a 
zůstali mu v hlavě nějaké důležité informace. Moc se mi tam líbilo. Hlavně se po-
znalo, jaké vztahy máme ve třídě mezi sebou.  Nejraději bych tam byla alespoň 
týden!                                                                                     Vendula Seifertová, 7.B 

Ve dnech 10 a 11. října byla třída 7.A na Moravském Karlově. Měli jsme hrozné 
počasí, pořád pršelo a tak jsme 
byli pořád na chatě. Přišla za námi 
paní lektorka, se kterou jsme hráli 
různé hry. Pak jsme měli diskoté-
ku, která byla super. Více jsme 
poznali své spolužáky a zjišťovali 
jsme, jaké špatnosti máme ve třídě 
a snažili jsme se je vyřešit. Přispě-
lo to k tomu, že jsme se lépe po-
znali jako kolektiv.   
                      Nela Kubíčková, 7.A     

NAVŠTÍVILI JSME 
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Na naší škole se vyučují cizí jazyky 
- angličtina, němčina a ruština. A 
právě jim a zemím, kde se tak mlu-
ví, byl věnovaný celoškolní projekt 
„Den jazyků“. Nejprve jsme si vy-
losovali obory - sporty, květiny, 
zvířata, dopravní prostředky, ze 
kterých jsme si měli najít doma 
obrázky a přinést je do školy. Tam 
jsme potom vyráběli plakáty. Popi-
sovali jsme je anglickými a němec-
kými názvy. Když jsme něco nevě-

děli, našli jsme si to ve slovnících. Někteří tam hledali úplně poprvé v životě. Ho-
tové plakáty jsme zhodnotili a vystavili je na nástěnku. Uvědomili jsme si, že cizí 
jazyky jsou moc důležité, abychom se domluvili s cizinci .               Aleš Plhák, 4.B 

ŠKOLNÍ PROJEKTY 

Halloweenské setkání za-
čalo příchodem dětí z ma-
teřských škol. Paní učitel-
ka je přivítala v jídelně a 
řekla jim, co budou vyrá-
bět. Bílého ducha, pavou-
ka, dýni, muchomůrku 
nebo strašidelný balónek. 
Děti se rozutekli ke sto-
lům, kde jsme jim pomá-
hali stříhat, kreslit a lepit. 
Tak třeba balónek jsme 
nafoukli, zavázali šňůrkou 
a namalovali mu fixou 
obličej. S připevněnou tyčkou může posloužit jako dekorace do květináče. V tělo-
cvičně si předškoláci mohli zacvičit, projít se po obrových stopách, prolézt straši-
delný tunel. Ve třídě si zase mohli zazpívat s doprovodem klavíru písničky o straši-
dlech. Celá škola byla krásně vyzdobena dekoracemi - vydlabanými dýněmi, pa-
vouky, duchy a netopýry. K.Čepová, S.Kochwasserová, L.Juřenčáková - 5.B 
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VAŠE TVORBA 

Výlet do vesmíru 
Jednoho krásného dne jsem jela s kamarádkami do sed-
mého patra za  tetou. Výtah nás dovezl do nejvyššího po-
schodí. Jakmile jsme otevřeli výtah, ocitli jsme se ve 
Vesmíru. Byla tam tři královská křesla a v nich seděli tři 
králové. Zeptali jsme se jich, kdo jsou zač,  kde to vlastně 

jsme a kde tedy bydlí moje teta. Každý z králů vstal a postupně se nám představili. 
„Já jsem Slunečník“ pravil ten první a do toho muže se zamilovala kamarádka Pe-
gi. Další se jmenoval Větrník, do něj se zamilovala Kiki. A poslední byl Ohnivík, 
do něj jsem se zamilovala já. Ani už nevím, jak dlouho jsme mezi nimi žily. Asi po 
měsíci nebo po roce, za úplňku, nás králové svolali a řekli nám, že bychom se měli 
vrátit zpátky na Zem. Proto jsme se s nimi rozloučily a jely se podívat dolů na 
Zem. Druhý den jsem opět vstoupily do výtahu, zmáčkly jsme sedmé patro a 
s napětím očekávaly, co nového se bude dít. Dojely jsem do sedmého patra 
v domě, tam, kde bydlí teta Bohdana. V tu chvíli jsme pochopily, že se nám vše asi 
zdálo. Prožily jsme hezké dobrodružství. Výlet ve snu za to určitě stál. 
                      Nikola Kašpárková, 5.A 

Můj včerejší noční zážitek 
Včera v noci jsem šla do koupelny. Zaklapla jsem dveře a sedla si na stoličku, kte-
rou tam mám. Z ničeho nic jsem za dveřmi uslyšela rachot. Jakoby spadla váza. 
Lekla jsem se a málem jsem vyjekla. Opatrně jsem vyšla z koupelny a spěchala 
vyděšeně do svého pokoje. V tom kráčel někdo proti mně. To už jsem se neudržela 
a zaječela: „Pomóc!“ Někdo rozsvítil. „Uf!“ oddechla jsem si. Přede mnou stál můj 
táta. A co ta váza? Tu shodil také on svoji nešikovností. A já se tak bála! Už asi 
nikdy nepůjdu večer do koupelny. Ráno u snídaně jsme se všichni této příhodě 
zasmáli.       Eliška Faltýnková,5.B

Básnička na slova: TŘÍDA, UČITEL, BOMBA, OSEL 
Ve třídě jsou prasátka, 
učitel má rovnátka. 
Ve třídě jsou lavice, 
máme chytré palice. 
Osel v tlamě bombu nosí, 
učitelku o dobrou známku prosí. 
Osel hýká dost,a dost  
učitel má na něj zlost. 
Mlýnek se zase točí 
 
 

kolem našich očí. 
Dneska je ale bombastický den, 
učitel křičí všichni ven. 
Po tabuli píše křídou, 
půjdeme ven s naší třídou 
V.Řeháková, S.Krejčí, N. Kubíčková  
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Nová série případů, které pro vás připra-
vili naše  školní noviny. Pokuste se vyře-
šit následující otázku na  konci případu.    

2. DÍL:  
Detektiv Eliot přijel ve svém oblíbeném autě, hned jak ho zavolali. Dozvěděl se, že 
zavraždili pana Boba Brookse. „Jak se to stalo, seržante?“ zeptal se detektiv. „Ze 
zatáčky prý podle svědka vyjel automobil. Řidiče nikdo neviděl. Automobil nabou-
ral do auta pana Brookse a řidič ho zastřelil. Pak svědek tvrdí, že muž začal utíkat 
směrem na South Street, kde chytil náš tým dva podezřelé odpovídající popisu.“ 
„A kde jsou?“ zeptal se detektiv. „Ve vazbě, prověřujeme jejich auta a aliby.“ od-
pověděl policista. „A ještě jsem přivedl svědka, který tvrdí, že viděl jednoho 
z podezřelých, jak utíká pryč. Prý si něco stíral z rukou.“ „Aha“, řekl detektiv 
„přiveďte ho, a ještě mi řekněte, jestli byly na zbrani nějaké otisky.“ „Ne nebyly“ 
řekl seržant a odešel. Zanedlouho se vrátil se svědkem. „Dovolte mi jednu otázku“ 
řekl detektiv „měl podezřelý rukavice?“ „Ne, neměl“. „Dobrá“ řekl detektiv 
„zatkněte toho podezřelého, kterého viděl náš svědek. 
Otázka: Proč chtěl detektiv zatknout podezřelého č. 1? 
Odpověď najdete v příštím čísle našich novin. 
 
Otázka z minulého čísla: Proč Chtěl Eliot zatknout uklízečku ? 
Odpověď: Protože věděla, že váza stojí maximálně 20 dolarů, jelikož už se ji po-
koušela prodat. 

DETEKTIVNÍ SERIÁL 

Detektiv Eliot 

kluci: 
call of duty modern warfare    
battle king 
NHL 2007 
far cry 
far cry 2 
warcraft 
creature conflict 
aion 
call of duty 

          holky:                                                     
řízení aut 
zvířecí útulek 
the sims 2 
zoomumba 
pacman 
uličníci 
moje cukrárna 

Avril Lavigne 
Selena Gomez 
Aneta  Langerová 
David Guetta 

Black eyech peas 
Hergott 
Diamoncee 

ANKETA MEZI VÁMI 

PC HRY, KTER0 SE HRAJÍ NA I. STUPNI CO RÁDI  POSLOUCHÁTE 

A.Plhák,4.B N.KuniováV.Gronychová,7.B 
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 Tuto hru jsem začala hrát přesně 2.8.2011. V naší třídě to 
hraje nejméně pět dalších lidí.Cíl této hry spočívá v tom že 
se staráte o své koně, můžete je prodávat a kupovat. Každý 
den se o koně musíte postarat.Tahle hra je super jak pro ty, 
kteří mají živého koně, tak i pro ty, co svého opravdivého  
koníka mít nemůžou. 

Chodím do dopravního kroužku u nás na škole už druhým 
nebo třetím rokem. Máme ho každé pondělí zhruba od 
13.50 do 14.15. Po obědě se jdeme většinou obléknout a 
jdeme za panem učitelem Horkým. V létě si postavíme 
před školu překážky, abychom mohli trénovat jízdu zruč-
nosti.  V zimě jsme v 7. A, kde trénujeme testy, značky a 
křižovatky. Chodíme i do klubu, abychom se naučili zdra-

vovědu. Tohle jsou 
naše schůzky, kde 
připravujeme  na 
dopravní soutěž. 
Když se příprava 
povede - což je 
skoro vždy -  jede-
me na závody. Na závodech je to super, 
protože jsme výborný tým a téměř vždy se 
dobře umístíme. V kroužku je to  bezva a 
moc mě to baví. 
                              Vendula Seifertova, 7.B 

NAŠE  ZÁJMY 

Kolik prstů má zebra?                                                 - Žádný, má kopyta. 
Když se černoušek narodí - má: černé tělo, černé ruky, černé nohy, černou hlavu, 
černé oči. Jaké má zuby?                                               - Žádné. 
Tři muži se potápějí v řece. Když vylezou, jen dva mají mokré vlasy. Proč?  
        - Jeden je holohlavý. 
Kde vždycky přichází včerejšek až po dnešku?    - Ve slovníku 

HÁDANKY 
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ZEPTALI JSME SE 

Š.N: Proč jste se dal na učitele? 
L.R: Protože mě již od základní školy zajímala 
chemie, měl jsem původně v úmyslu studovat 
odbornou chemii, ale nakonec zvítězilo studium 
učitelství a práce s dětmi. 
Š.N: Jak dlouho už učíte? 
L.R: Učím opravdu dlouho, letos to bude 37 
roků. 
Š.N: Učil jste vždy na Mlýnské? 
L.R: Ne. Dlouhou dobu jsem učil na základní škole v Úsově, v Mohelnici půso-
bím již více jak 20 roků. 
Š.N: Jste na naší škole spokojený? 
L.R: Docela ano. 
Š.N: Jak se změnili žáci – když jste začínal a nyní? 
L.R: Určitě se změnili. Velmi dobře znají svá práva, ale mnozí již méně své 
povinnosti. 
Š.N: Jaký máte názor konkrétně na žáky této školy? 
L.R: Jak jsem již uvedl, celá společnost se mění, stejně tak i žáci naší školy. 
Někdy k dobrému, jindy je tomu bohužel naopak. 
Š.N: Dáváte rád poznámky? 
L.R: Rozhodně ne. Pokud to však nejde jinak, musí následovat poznámka. 
Š.N: Kolik umíte jazyků? 
L.R: Jazyky mi nikdy moc nešly. Rusky bych se snad domluvil. Ve Francii 
máme přátele, kteří o mně říkají: Na toho mluvte – rozumí, ale neodpovídá. 
Š.N: Líbí se vám vybavení naší školy a jak ho využíváte při výuce? 
L.R: Naše škola prošla významnými změnami, mezi které patří i její vybavení 
moderní technikou. Jsem rád, že mohu toto vybavení používat, ať jsou to 
učebny s interaktivními tabulemi, nebo moderní hlasovací (odpovědní) sys-
tém. 
Š.N: Jakou máte teď třídu a co na ni říkáte? 
L.R: Jsem třídním učitelem v 7.C. Se svojí předcházející třídou jsme dlouho 
hledali společnou řeč, teprve v devátém ročníku jsme ji našli. Věřím, že se sou-
časnou třídou to nebude trvat tak dlouho. 
Š.N: Dovolte nám jednu pikantní otázku na závěr. Máte rád nějakou učitelku? 
L.R: Vážím si práce všech svých kolegyň i kolegů. 
Š..N: Děkujeme za rozhovor a přejeme jen samé hodné a po vzdělání toužící žáky.. 
 
 
 

PANA UČITELE LUĎKA ROLLERA 
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 VOJTĚCHA PLATKA, judistu a úspěšného reprezentanta  
      naší školy ve sportovních soutěžích 

Š.N: Jaké předměty máš ve škole nejraději? 
V.P: Tělocvik a pohybové hry. 
Š.N: Jaký je tvůj nejoblíbenější učitel na naší ško-
le? 
V.P: Asi pan učitel Horký. Bere mě na závody a 
připravuje nás. 
Š.N: Tvoje oblíbená atletická disciplína? 
V.P: Běh na 60 metrů. 
Š.N: Jakého sportovního úspěchu si ve škole nejví-
ce vážíš? 
V.P: Umístění letos v září v okresním finále atle-
tického čtyřboje. 
Š.N:A v judu? 
V.P: Vyhrál jsem republikový přebor. 
Š.N: Kolik máš doma pohárů z judistických soutě-
ží? 
V.P. Poháry mám čtyři a k tomu asi čtyřicet medailí. Když jsou zaprášené, tak 
je leštím. Snad brzy přibudou další. 
Š.N: Tvoje oblíbené jídlo? 
V.P: Kuřecí steak a krokety. 
Š.N: Jak si hlídáš předepsanou váhu do juda. 
V.P: Často i v létě běhám v zimním oblečení, abych nějaké to deko dal pryč.  
Š.N: Míváš před závodem trému? 
V.P: ANO, ale zaženu ji v bufetu, kde si dám párek v rohlíku. 
Š.N: Jaká lidská vlastnost ti vadí? 
V.P: Sobectví a chamtivost. Bohužel, vím, že se to občas týká i mě. 
Š.N: Máš nějaké problémy v chování? 
V.P: Choval jsem se zle ke spolužákům. Věřím ale, že se zlepším. Mohlo by to 
totiž ohrozit i moji budoucí kariéru. 
Š.N: Kam tě kroky zavedou po základní škole? 
V.P: Chtěl bych studovat policejní školu v Holešově. 
Š.N: A jednu osobní  otázku závěrem. Máš holku? 
V.P: Bez komentáře... 
Š.N: Děkujeme a přejeme ti, aby se ti splnily tvé sportovní i osobní sny. 
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