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ZPRÁVY Z NAŠEHO OKOLÍ 
Dvanáctý ročník Antifetfestu  

Ve čtvrtek 19. dubna proběhlo 

v Modřanském biografu finále 

dvanáctého ročníku soutěže 

„Antifetfest aneb Jde to i jinak!“. 

Soutěž amatérských filmů pro žáky a 

studenty vznikla před 11 lety v Praze 

12 a od r. 2008 má celopražský 

charakter. Zaměřuje se na tématiku 

rizikového chování - drogy, šikanu, rasismus, záškoláctví, anorexii, domácí násilí,...  

Výsledky:  

1. místo: AvEK – „Maličkosti“ - tématem filmu je svět bez stížností 

2. místo: Filmák Na Beránku – „VIDÍM TĚ!“ - o stalkingu  

3. místo: Masaryčka – „Manipulace“ – film o manipulativním jednání 
Spolupráce Prahy 12 s Budapeští XV. 

Spolupráce MČ se samosprávou Budapešti 

XV. je oficiálně zpečetěna. Poslední krok – 

podpis Dohody o kulturní spolupráci 

udělali 19. dubna starostové obou 

městských částí ve Viničním domku. 

Obsahem dohody je přitom nejen kulturní 

spolupráce obou městských částí, ale i 

vzájemné poznávání chodu samosprávy i místní historie nebo setkání u příležitosti 

různých svátků. Mj. se maďarská delegace účastnila předávání cen soutěže 

Antifetfest. 

Mladí se chtějí aktivně zapojit do dění v Praze 12  

V budově Prioru, se 5. 4. poprvé sešli zástupci ZŠ 

Prahy 12 a Libuše, kteří organizují školní parlamenty. 

Akci – „ Zasedání mladých“ - si pojmenovali sami 

zástupci škol a cílem bylo vyzkoušet si v praxi 

zapojení do řešení problémů, které se jich také 

týkají.  

(Naše škola byla zastoupena Markem Mateiem ze 7. A a Veronikou Vavrošovou ze 

4. A – děkujeme!)      Zdroj: www.praha12.cz 



 

 

ZPRÁVY A INFORMACE ZE ŠKOLY 
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“  

Ve čtvrtek 5. dubna 2018 proběhly 

úklidové práce v rámci kampaně 

„Ukliďme svět, ukliďme Česko“, letos 

již 13. ročník. Naši žáci uklízeli les 

v Kamýku, na Píšovický les se zaměřily 

děti ze ZŠ Rakovského a ZŠ ANGEL.  

V Modřanské rokli zase bylo možné 

potkat děti ze ZŠ Smolkova, či ze školy 

Na Beránku. Veškeré pytle a rukavice dodal odbor životního prostředí. Náš „výběr“ 

se činil a Kamýcký les jsme odlehčili o 10 pytlů odpadků, celkem se pak nasbíralo 

80 pytlů odpadků a neskladné odpady jako např. pneumatiky, dveře, prkna, … 

Více se dozvíte na následující stránce z příspěvku Patrika z 5.B ! 

Praha 12 očima dětí 

Úspěch ve výtvarné soutěži „Praha 12 očima dětí“ patří třídám 5. A a B za 2. místo a 

Koumákům z 3. A, kteří se umístili na 3. příčce!!! Soutěž vyhlásila společnost TVM 

Net, s.r.o. a zapojily se základní školy z MČ Prahy 12. Obrázky dětí mají svůj 

význam – budou zdobit chodby a apartmány seniorů, kteří v TVM Tower mají svůj 

domov.  

 



 

 

VAŠE TIPY A NÁPADY/PŘÍSPĚVKY 
Děkujeme Patrikovi z 5. B za příspěvek!  

 
 

Noční projížďka metrem 27. - 28. 4 2018 

Kde: v 0.25 hodin v noci z pátku na 

sobotu ve vestibulu stanice metra 

Kačerov u předprodejního místa 

jízdenek. Předpokládaná doba projížďky 

je přibližně 160 minut ve tří-vozové 

historické soupravě Ečs prvním 

zprovozněným úsekem pražského metra. 

Mj. návštěvníci zavítají na stanoviště SPT 

(samostatného provozního pracovníka) ve stanici Pražského povstání, pracoviště 

DS (dozorčího stanice) ve stanici Vyšehrad a nahlédnout do reléové místnosti ve 

stanici Hlavní nádraží.  



 

 

Den otevřených dveří Paláce YMCA 

28. 4. od 10.00 - 16.00 

Kde: Palác YMCA, Na Poříčí 1041/12, 110 

00 Praha 1, vstupné: zdarma 

Palác YMCA slaví koncem dubna 

devadesáté narozeniny a při této 

příležitosti uspořádá v sobotu 28. dubna 

slavnostní Den otevřených dveří. Návštěvníci se tak mohou seznámit se 

zajímavostmi, architekturou a historií Paláce. Chybět nebudou komentované 

prohlídky, otevřená budou i místa běžně nepřístupná, vč. strojovny legendárního 

výtahu páternoster a zejména plochá střecha sedmipatrového domu, kde se 

kdysi hrál basket a odkud je krásný výhled na Prahu. Setkáte se i s pamětníkem - 

hercem Jan Přeučil. Slavnostní zahájení začne v 10 hodin v tělocvičně s unikátní 

klopenou běžeckou dráhou, kde trénovaly i slavné české gymnastky Věra 

Čáslavská a Eva Bosáková.    

Festival Utubering Praha 2018, kdy: 28. duben 2018, kde: PVA Letňany 

Již počtvrté v Praze vypukne velkolepá oslava generace Z. Jednodenní festival 

nabídne návštěvníkům setkat se s nejlepšími hráči počítačových her, poradkyněmi 

v oblasti módy a kosmetiky a nejoblíbenější hudebníky.  

Festival Exotic Food, kdy: 28. 4. od 9:00 - 15:00, kde: Tylovo náměstí. 

Jste milovníci exotiky a máte rádi stále něco nového? Nebojíte se neobvyklých chutí 

a cizokrajných pokrmů? Pak by vám určitě neměly uniknout exotické trhy na 

Tylově náměstí! Trhy se budou pořádat pravidelně o vybraných sobotách  

"Květ(n)ohrátky" 

Od roku 1994 je 15. květen Mezinárodním 

dnem rodiny. V Praze 12 se bude letos 

poprvé slavit na akci „Květ(n)ohrátky“.  

V úterý 15. května si mohou nejen 

obyvatelé Prahy 12 užít příjemné 

odpoledne v areálu Viničního domku. 

Během programu (od 15.30 do 19.00 hod.) 

se můžete zapojit do aranžování s floristkami, vytvořit stylový fotorámeček nebo 

zacvičit s trenérkami EXPRESKy. Program bude vrcholit módní přehlídkou jarní 

kolekce brněnské návrhářky, architektky Ivety Nedomové. O hudební doprovod se 

postarají muzikanti ze ZUŠ Music Art. 



 

 

Život jako „Cukrkandl“  

Skanska Reality se stala majitelem pozemku v r. 2015 po bývalém Modřanském 

cukrovaru. Než na tomto místě zahájí výstavbu rezidenční čtvrti Modřanský 

cukrovar, zpřístupní část pozemku zájmovým organizacím, které se pohybují v 

oblasti komunitního, sportovního, vzdělávacího a kulturního života na Praze 12. 

Pro jejich aktivity vyčlenila oplocenou plochu v okolí původního cukrovarského 

komína. Ta od 19. května začne žít svůj vlastní „Cukrkandl“ život.  

 
Open Square, 28. duben 2018, kde: Náměstí 

Jana Palacha 2, 110 00 Praha 1 

Vstupné: zdarma 

Na náměstí Jana Palacha proběhne pátý 

ročník festivalu Open Square. Návštěvníky 

čekají výstavy, přednášky, workshopy, koncerty, 

komentované procházky, plavby lodí. 

Prohlédnout si budou moci i nepřístupné 

prostory budov Rudolfina a Filozofické fakulty 

Univerzity Karlovy. V prostoru náměstí se na příchozí budou těšit studenti 

Filozofické fakulty UK s tematickými stánky.  
Zdroje:www.praha12.cz; www.kudyznudy.cz 


