


Milé děti, toto vydání Porgáčka je velmi speciální pro nás, kteří jsme po dva roky časopis 
připravovali. Časopis začal vycházet začátkem školního roku 2020 a my jsme začali 
chodit do 4. třídy. Hodně nám v tom pomohla doba Covidová, protože jsme byli všichni 
na on-line výuce a doma jsme se nudili. Podporu jsme našli jak u učitelů tak u vedení 
školy.
Díky tomu jsme začali objevovat nové aplikace a programy takže nás to opět posunulo o 
kus dopředu ve vzdělání a hlavně jsme chtěli udělat radost menším spolužákům pro které 
tento časopis je. 
Byli bychom velmi rádi, kdyby se našel někdo, kdo by náš časopis převzal (dvouletou 
štafetu) a pokračoval ve vydávání časopisu pod stejným názvem. 
Jsme moc rádi, že jste nám byli po celé dva roky naší existence věrni a náš časopis jste si 
oblíbili. Tímto bych chtěla poděkovat všem mým kolegům, kteří se podíleli na přípravě, 
úpravě a vydání našeho časopisu. Zároveň bych chtěla poděkovat všem učitelům, kteří si 
udělali čas a něco málo nám o sobě prozradili. 

Ráda bych vám představila sebe a své kolegy se kterými jsme pro 
vás časopis připravovali. 

Jsem Ella a navštěvuji 5.A, stejně tak i mí kamarádi/spolužáci z 
5.B. Mezi mé koníčky patří četba, sport, mou oblíbenou barvou je 
červená. Mí oblíbení spisovatelé jsou Agatha Christie, Jules Verne, 
Karel Čapek a spousta dalších. Časopis jsem vedla a zároveň jsem 
přispívala různými články. 

Jmenuji se Matěj, zajímám se o vědu a rád čtu různé odborné 
knihy. Jsem velmi potěšen, když mohu své vědomosti předávat 
ostatním a oni je předávají dál. Mezi mé koníčky patří lezení a 
pozorování přírody. V časopise jsem měl na starosti různá 
zeměpisná místa v Čechách i v zahraničí.

Ahoj jmenuji se Kamča, mám ráda zvířata, kreslení, sport. Moc mě 
baví hádanky, luštit tajenky a různé  úkoly. Do časopisu jsem 
přispívala hádankami a vtipy. 

Jmenuji se Kuba, od 1. třídy jsem skaut a do našeho časopisu jsem 
přispíval články o skautingu a články o kulturních akcích, které jsem 
navštívil. Rád lezu na stromy, hraju basketbal a Fortnite. 



Jmenuji se Ema, mezi mé koníčky patří lezení, lyžování, golf a další 
sporty, ale jsem také vášnivou čtenářkou a moc ráda kreslím a hraji 
deskové hry. V časopise jsem dělala zajímavé rozhovory s našimi učiteli a 
také jsem psala o různých deskových hrách. 

Ahoj, jmenuji se Kristýna. V Porgáčku jsem pro vás vymýšlela hádanky a 
dávala jsem vám tipy na knihy. Ve volném čase moc ráda čtu a luštím 
křížovky. Věnuji se latinsko-americkým tancům a jiným sportům.

Milovník knih a atletiky? Právě jste mě popsali! Jmenuji se Linda a v 
Porgáčku  jsem druhým rokem. Do časopisu jsem přispívala mým 
fantasy příběhem a teď doporučuji knihy. Čtení mě baví už od první 
třídy a pořád mě skoro každá kniha co čtu baví. 

Ahoj, jsem Kateřina ve volném čase hraju lakros, plavu, kreslím si, 
vyrábím a ráda peču dobroty. Také hraju na altovou flétnu. Nejraději 
jsem s rodinou a kamarády. Nejoblíbenější hrou je AMONG US in real 
life, ale taky UNO nebo DIXIT. Propadla jsem knihám Johna 
Flanagena o hraničářově učni. Pro Porgáček připravuji kreativní výzvy 
nejenom v pracovně, ale i v kuchyni. Vše jsme si doma předem vyráběly 
a otestovaly s mými sestrami. Doufám, že na naše úsilí a časopis 
Porgáček budeme všichni rádi vzpomínat.

 
Všechna naše čísla najdete na webových stránkách PORGu v sekci 1. stupeň ZŠ NOVÝ 
PORG  v sekci AKTUALITY a nebo na
https://www.porg.cz/cz/praha-krc/zakladni-skola-krc/aktuality/6528-ctrnacte-cislo-
casopisu-porgacek 

Pokud by chtěl někdo pokračovat v poslání Porgáčka tak se mi ozvěte přes TEAMS. 

Přejeme vám krásné letní prázdniny. 
Ella Zvířecí, šéfredaktorka časopisu Porgáček a její tým 



CO VÁS ČEKÁ A NEMINE

V dnešním čísle se naše parta vydá na výlet, kde na ně bude čekat opět spousta 
dobrodružství. 

S Kubou se vydáme na výlet do Sapy 

Kristýna s Lindou vás zavedou do království knih 

a Ema si připravila rozhovor s panem ředitelem Karlem Lemfeldem. 










BÁSEŇ 

MATEŘÍDOUŠKA
JAROSLAV SEIFERT

Je tak nízká, lidé chodí po ní,
čím ji více šlapou, tím víc voní,
cvrčkům, kteří lidem nevěří, 
hlídá někdy prahy u dveří. 

Také jsem ji trhal v dávném čase,
do kytiček špatně vázala se,
teď jsem rád, když kvítek voňavý,
zavoní mi někdy u hlavy. 

Je už podzim, už je teskné září,
jako bych si četl v slabikáři
vraceje se dlouhou řádkou let
ještě umím něco nazpaměť. 

A B C D přeříkávám nyní,
teď už vím, čím vonělo to v skříni,
když maminka vzala ve svátek
šátek, plný bílých poupátek. 



IRSKÝ VELEDANĚK 

Irský veledaněk (Megaloceros)byl druhem 
pravěkých jelenů žijící v období středního 
Pleistocénu. Vyskytoval se v Eurásii (Irska až 
po Bajkal). Se svými asi 2,1 metry na výšku, 
délky 3 metrů, váhy asi 300 až 500kg a rozpětí 
paroží až 3,7 metrů je Megaloceros dosud 
největším, známým jelenovitým kopytníkem. 
Vyskytoval se pravděpodobně na travnatých 
pláních, protože obří parohy by mu 
neumožňovaly pohyb v lese. Zřejmě nežil ve 
stádech. Poslední jedinci tohoto druhu 
vyhynuli na Sibiři před asi 7 700 lety. 

Ella Zvířecí 



SKAUT

Ahoj, tady zase Kuba a dnes bych vám rád pověděl o přípravě našeho letního tábora.  Letní tábor má tři 
týdny to znamená že vedoucí mají hodně práce s přípravami. Příprava obnáší naplánovaní dopravy všech 
děC a vedoucích a také dopravu stanů, jídla a spousty dalších věcí na tábor. Také musejí najít místo, kde daný 
tábor postaví. Většinou to funguje tak, že vedoucí obstarají nákladní auto a my všichni se sejdeme u 
klubovny a vše naložíme my sami. Do tábora se dopravujeme vlakem, ale za doby covidu to bylo jinak a to 
tak, že každého člena oddílu na tábor odvezli jeho rodiče autem. 

S příjezdem na tábor nás pak čeká hromada práce s vykládáním všech věcí z náklaďáku a také postavit 
všechny stany,  které se staví většinou do kruhu v jehož středu bývá stožár určený pro vztyčování státní 
vlajky. Zázemí tábora tvoří kuchyň a krytá jídelna, prostor pro osobní hygienu, latríny (wc) sklady nářadí a 
sportovního vybavení, hřiště a ohniště.  Říkáte si proč stavíte kuchyň? No je to proto, že na tábor jezdíme na 

louku na který není nic jakože fakt nic a tak první 1 až 3. den je 
těžký. 

Na táboře skauY hrají hry, věnují se sportovním akYvitám a 
turisYce, učí se pracovat s nástroji a podílí se na zajištění chodu 
tábora. Na táboře je také více času věnováno tábornickým 
dovednostem (stavba přístřešků, přežiC v přírodě, orientace v 
terénu, vaření na ohni apod.). Všem vřele doporučuji.  

Jakub Ellinger 



ČESKÉ BUDĚJOVICE 

České Budějovice jsou hlavním městem Jihočeského kraje a zároveň je to 
sedmé největší město v Česku. Leží v Českobudějovické pánvi na soutoku 
řek Vltava a Malše a žije v nich přibližně 93 tisíc obyvatel. České Budějovice nechal 
založit český král Přemysl Otakar II. v roce 1265; lokaci a projekci města provedl králův 
rytíř Hirzo. Ve městě patrně krátce existoval, nebo spíše měl existovat královský hrad. 
 Nové královské město mělo představovat doposud chybějící základnu královské moci v 
Jižních Čechách a být protiváhou moci Vítkovců. Tento účel po většinu času zdatně 
plnilo, což bylo důvodem 
několikasetletého nepřátelství mezi 
těmito dvěma „lokálními mocnostmi“, 
které pouze v průběhu husitských 
válek potlačil společný mocný 
nepřítel – husité. Poloha v mělké 
pánvi na soutoku dvou velkých řek 
vystavuje České Budějovice 
značnému riziku povodní. Nejčastěji 
se rozvodňovaly Dobrovodský 
potok a Malše. V centru na náměstí 
Přemysla Otakara II. je k vidění 
Samsonova kašna, která je jednou z 
největších svého druhu v zemi a 

představuje významnou 
památku a symbol města. Ve 
městě je Muzeum 
koněspřežky popisující 
historii koněspřežné dráhy 
České Budějovice - Linec

Matěj Schroll

https://cs.wikipedia.org/wiki/%25C4%258Ceskobud%25C4%259Bjovick%25C3%25A1_p%25C3%25A1nev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vltava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%25C5%25A1e
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%25C5%2599emysl_Otakar_II.
https://cs.wikipedia.org/wiki/1265
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lok%25C3%25A1tor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hirzo_z_Klingenbergu
https://cs.wikipedia.org/wiki/%25C4%258Cesk%25C3%25A9_Bud%25C4%259Bjovice_(hrad)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%25C3%25A1lovsk%25C3%25A9_m%25C4%259Bsto
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%25C3%25ADtkovci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Husitsk%25C3%25A9_v%25C3%25A1lky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Husitsk%25C3%25A9_v%25C3%25A1lky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Husitstv%25C3%25AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Povode%25C5%2588
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dobrovodsk%25C3%25BD_potok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dobrovodsk%25C3%25BD_potok


VYNÁLEZCI B+B

Kapitola 7

Ve čtvrtek jsem řekla Martě, že máme v klubovně po celý víkend lovení bobříků. Chvilku 
si prstem klepala na čelo, že jsem se asi zbláznila, ale nakonec mi to přeci jen povolila. 
Poprosila jsem Martu zda-li by nám nakoupila nějaké jídlo, že peníze jí dám dodatečně.  
Když Marta odešla do obchodu nakoupit, zabalila jsem si vše potřebné na cestu: 
pláštěnku, deku, baterku, oblečení, brýle a roušky. To všechno jsem strčila do pytlíku na 
tělocvik a vyčkávala jsem na Martu až se vrátí z obchodu. 
Druhý den jsem byla strašně natěšená. Ve škole jsem se nemohla dočkat konce 
vyučování. Po škole jsme se s kluky sešli na chodbě, a řekli jsme si, že se v půl čtvrté 
setkáme v klubovně 
a vyrazíme. Potom jsem se rychle naobědvala a pelášila jsem domů, kde jsem si vzala vše 
potřebné na náš výlet za dobrodružstvím. Byly tři hodiny a já jsem pomalu vyrazila. Sešla 
jsem schody a vyšla na zahradu před domem. Řekla jsem: „Já už jdu do té klubovny, tak 
ahoj!” „ Ahoj,” řekla Marta, „a buď opatrná!” „Jo jo” řekla jsem a zavřela branku před 
domem. 
V klubovně jsme se všichni sešli a hned jsme vyrazili k vozítkům. Nasadili jsme si roušky 
a brýle, a když jsme se na sebe všichni podívali tak jsme dostali strašný záchvat smíchu. 
Udělali jsme si památeční fotku, abychom měli na co vzpomínat. Do vozítek jsme naložili 
všechno potřebné k naší cestě. Před úsvitem jsme vyrazili směr Amálino údolí.
Cestou jsme potkali myslivce, kterého jsme zřejmě vylekali, protože když nás uviděl tak 
vzal nohy na ramena a křičel:,,Jsou tu mimozemšťani!” chvíli jsme měli vážný výraz, ale 
po chvíli jsme se neudrželi a začali jsme se smát na celý les až jsme vyplašili snad všechna 
zvířata v lese. Na místě, kde nám Kuba řekl, že je Amálino údolí, jsme se zastavili. 
Postavili jsme si stany, udělali jsme táborák, kde jsme probrali zítřejší hledání pokladu.  
Všichni jsme brzy vstávali, protože jsme byli plni nadšení a vzrušení jestli tam nějaký 
poklad opravdu je. 
Po snídani jsme vyrazili, vozítka jsme museli nechat v táboře, protože terén  byl náročný. 
Bylo krásné slunné ráno , cesta nám utíkala docela rychle i když mi ty kamenité cestičky 
daly docela zabrat. Po několika hodinách jsme dorazili na místo, kde by se měl nacházet 
poklad. Chvilku jsme si odpočinuli a Kuba nám vyznačil, kde bychom měli začít s 
kopáním. Radek, Marek, Matěj a Ben začali kopat na vyznačeném místě, už kopali 
docela dlouho a stále nic. Všem začalo byt jasné, že tu žádný poklad není. Kuba začal 
studovat znovu tu mapu a říkal si:,,Kde jsem udělal chybu?” V tom něco zadunělo; 
všichni jsme zkoprněli a ztichli, srdce se nám napětím skoro zastavila. Matěj 
zakřičel:,,Něco tu mám!” všichni jsme na něj na oplátku zakřičeli, ať kope dál. A opravdu, 
byla tam dřevěná krabice, opatrně jsme ji vytáhli. Nebyla ani velká, ani malá, prostě 
taková akorát. Opatrně jsme ji otevřeli a zasáhl nás záblesk zlata. Něco tak krásného 
nikdo z nás ještě neviděl. Bylo to jako když je slunce zavřené v krabičce a my mu 
pomáháme na svět; prostě něco nepopsatelného. S pokladem jsme se vrátili zpět do 
tábora, kde jsme si zabalili své věci, složili jsme stany a zkontrolovali jsme, jestli ohniště je 
zhaslé. Pomalu jsme vyrazili domů. 



Nakonec to netrvalo tak dlouho, jak jsme předpokládali, za což jsem byla docela ráda, 
protože z toho spaní ve stanu jsem byla celá rozlámaná. Vydali jsme se na cestu domů s 
našimi vozítky. Před klubovnou jsem dostala na povel, abych schovala to zlato u sebe, 
protože jsem prý holka a holky jsou přeci jen pořádnější než kluci. Dohodli jsme se, že v 
pondělí po škole půjdeme oznámit svůj nález do místního muzea. Za hluboké noci jsem 
dorazila domů, akorát jsem se nedokázala trefit klíčem do zámku a tak mi Marta otevřela 
dveře s pánvičkou v ruce. Zeptala jsem se jí:,,K čemu ta pánvička?” Marta mi 
odpověděla, že si mě spletla se zlodějem, tak prý na obranu.,,Aha” odvětila jsem, a v 
krátkosti jsem ji popsala jak jsem se měla, ale v duchu jsem byla úplně jinde. Naštěstí 
zbytek víkendu i pondělí uteklo rychle a my se s kluky sešli u muzea. Nejprve na nás 
koukali jako na blázny, ale když jsme jim ukázali tu krabičku tak úžasem úplně oněměli. 
Řekli nám, že nejprve musejí ověřit pravost nálezu a pak nás možná čeká nějaká odměna. 
Ptali se nás na různé věci a my plni všech dojmů jsme jeden přes druhého vyprávěli jak 
jsme se o pokladu dozvěděli, jak jsme se připravovali, co se nám přihodilo cestou no 
prostě vše. Dostali jsme pochvalu, že jsme si ten poklad nenechali a bylo nám řečeno, že 
za tu poctivost nás určitě odměna nemine. Všichni jsme se rozloučili a pak jsme každý šel 
domů. 
Po nějaké době nám všem přišel dopis z muzea, že zlato, které jsme našli má obrovskou 
hodnotu a tak máme nárok na část nálezného.  Teď jsem musela s pravdou ven, protože 
nevím, jak bych Martě vysvětlila, kde jsem vzala tolik peněz. Marta to vzala s nadhledem 
a ještě mě pochválila. S kluky jsem se sešla v klubovně a všichni jsme jásali radostí. Tím 
se naše přátelství ještě víc utužilo, a z nás se stala opravdu skvělá parta, která zažívala 
opravdu zajímavá dobrodružství.   

Ella Zvířecí



VÝLET DO SAPY

Ahoj tady Kuba a dnes vám dám skvělý tip 
na výlet do místa jménem Sapa. Sapa je 
obchodní a kulturní centrum podle mě je to 
spíš jako taková část Vietnamu v Česku, 
protože tam chodí snad každý vietnamec 
který bydlí v Česku. Já v Sapě byl a byla to 
úžasná zkušenost je to jako kdyby  jste byli 
v jiné zemi. Pokud si tam koupíte prohlídku 
jako my tak dostanete krásnou prohlídku 
v Sapě a zjistíte spoustu o vietnamské 
kultuře a jídle. V Sapě je také školka a jsou tam desítky obchodů popravdě nemít 
průvodkyni tak bychom byli v Sapě ztraceni. Pokud chcete ochutnat zajímavé jídlo a 
vidět Vietnam v Česku tak se tam vydejte.

Jakub Ellinger



KNIHOŽROUTKY DOPORUČUJÍ



Báječná Florentýna  - Antje Szillatová 

O štěstí na zpustlém statku Štístko, kde si rodiče chtějí otevřít 
veterinární kliniku, přece nemůže být  žádná řeč a Florentýna se do 
tohoto dobrodružství  pouští jen hodně nerada … V pozoruhodné 
zahradě  za starobylým domem ale záhy naráží na neslýchané  
tajemství: na mluvícího kocoura Paula z Panamy.  Rozumí mu jenom 
ona – a brzy pozná, že zvířatům  všeho druhu je jako kočičí 
našeptávačka v nouzových  situacích. Kniha má čtyři díly.  
 
 Hanko, zachraň štěně! - Věra Hudáčková Barochová 
 
Hance je třináct a psy si raději vždycky držela od  těla. Jenže pokud 
chce zapůsobit na Patrika, který  chodí pomáhat do psího útulku, bude 
muset svůj  strach překonat. A tak sebere veškerou odvahu a přihlásí 
se také jako dobrovolnice. Od kotců se drží  raději dál a zpočátku jí 
tato taktika celkem prochází.  Jednou ale zůstane v útulku úplně sama 
a bude  muset zachránit nejen malé štěně, ale i zraněného  zuřivého 
vlčáka… 
 
Škola Dobra a Zla - Soman Chainani

Dvě kamarádky-dvě úplně odlišné povahy. Sofie s Agátou žijí 
společně v městečku Gavaldonu, kde se každé 4 roky ztratí dvě děti-
jedno zlé a druhé dobré, jedno ošklivé a druhé krásné. Povídá se, že 
je unáší Školník, do škol dobra a zla. Všechny děti z Gavaldonu se 
bojí, že je školník unese, jen Sofie doufá, že se dostane do školy 
dobra. Co když se ale Sofie dostane do školy zla a Agáta do školy 
dobra? Může být Sofie čarodějnicí a Agáta princeznou?

Hraničářův učeň - John Flanagan

Hraničáři jsou tajemní lidé, kteří mistrovsky střílejí z luku a dobře se 
maskují, a Will byl zvyklý se od nich držet dál a trochu se jich i bál. 
Proto je velmi překvapený, když si ho vybere do učení Halt, 
hraničář, který střeží jejich léno. Ale být hraničářem není žádná 
pohádka…
Tohle se mi fakt líbilo, už jsem u pátého dílu a je to fakt super!

Kristýna Jarošová a Linda Douděrová 



HÁDANKY 

1. Šedé zvířátko ve vzduchu lítá,  za strop se drží a hmyz chytá. 

 
2. Na břehu i v řece žije,  hlavičku pod helmu skryje.  

 
3. Čtyři rohy, žádné nohy,  chaloupkou to pohne.  

 
4. Šedou srst má, není vlk. Dlouhé uši, není zajíc. Kopýtka a není kůň.   

5. Heboučké je jako z vaty, kožíšek má mourovatý. 

6. Maličké zvířátko je tahle čiperka, větvičku přeskočí, i když je 
nevelká.  

 

 Kristýna Jarošová 



NAJDI MĚSTA VE VĚTĚ 

V každé větě je schováno nějaké město. Zkus ho najít.

  
1. V této pohádce obr nosí široké modré kalhoty.

2. Už od večera ji hlava strašně bolí.

3. Pavel nemá rád kopr a halušky s brynzou.

4. Řeka Hron o víkendu zatopila celou vesnici.

5. Lili bere citrón, ty vezmi med.

6. Tahle temná chodba vede do sousedova domu.

7. V okolí Národního divadla se pohybuje velké množství turistů.

8. Adam o Věře neřekl nikdy nic špatného.

9. Jeho strava je vždy vyvážená.

10. Přines pět jablek a šest hrušek.

11. Chlapci byli zlí na mladší spolužačku.

12. Jáchym o Velikonocích navštívil také tetu.

Kamila Kosová 



VTIPY

,,Tati, pojď mi pomoct vypočítat domácí úkol,“ prosí Pepíček.

,,Nejdřív přemýšlej sám“, odbude ho tatínek.

,, Ale já už jsem přemýšlel!“

,,A na co jsi přišel?“

,,Že poprosím tebe….. 

          😊

Ptá se máma Pepíčka: ,,Proč krmíš slepice čokoládou?“

On na to odpoví: ,,Aby mi snesly Kindervajíčko!“

                                  😊

,,Pepíčku, proč jsi tatínkovi nakreslil zelené vlasy?“

,,Protože nemám plešatou pastelku.

                        😊

                               

Kamila Kosová 



ROZHOVOR



V dnešním čísle si Ema povídala s naším milým a sympatickým 
panem ředitelem Karlem Lemfeldem. 

Dobrý den pane řediteli, na Novém PORGu řídíte celou školu. Jak 
dlouho už tuto práci děláte?
Milý Porgáčku, letos je to můj šestý rok v roli ředitele Nového 
PORGu.

Jak jste se dostal zrovna k práci pana ředitele na NovémPORGu? 
Na Novém PORGu jsem od jeho začátku, tedy od září 2008. Už od první chvíle jsem 
viděl, že je to skvělá škola a bavilo mne přemýšlet, co by se dalo dělat dál a lépe. Nejprve 
jsem učil matematiku, tělocvik a vedl odpolední kroužky, později jsem vedl kolegy 
v matematické sekci, poté byl zástupcem ředitele a najednou jsem byl ředitelem 😊  

Byl Váš sen stát se ředitelem? Pokud ne čím jste chtěl být, když jste byl malý?
Ne, to nebyl můj sen. Přišlo mi to vzdálené, hrozně široké a těžké. Když jste ředitelem, 
koukáte na všechno trochu jinak než jako učitel. A časem začnete být i trochu osamělý. 
Naštěstí na Novém PORGu jsou skvělé děti i učitelé a přesto, že jsem ředitel, hodně se 
mnou o všem mluví…a já s nimi.
A čím jsem chtěl být? Je to legrační, ale někdy v sedmé třídě mě napadlo být učitelem. 
Ne proto, že bych měl skvělé vzory…spíše naopak. Později jsem vedl různé kroužky a 
kluby, a to už bylo blízko k práci učitele.

Jaké to je být ředitelem celé školy? Je to těžké?
Je to těžké i zábavné. Staráte se hlavně o učení, co se děti učí a 
jak. Chcete, aby škola byla pěkná, plánujete pro žáky jejich 
zkoušení i výlety, radíte učitelům a chodíte se dívat na jejich práci, 
setkáváte se s rodiči i se studenty, kteří již u nás vystudovali. 

Baví Vás být ředitelem?
Ano, baví! 

Jaké jsou Vaše záliby? Děláte mimo jiné i nějaké sporty?
Moc rád jezdím do hor… miluju po nich chodit v létě i v zimě. A 
nejlépe se stanem a spacákem. A také mě baví jezdit na kole a na 
běžkách. 

Děkuji za rozhovor a mějte se moc hezky! Ema Wiedermannová
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6, VEVERKA 6, NÁCHOD 12, JÁCHYMOV 
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