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Montessori je druh školy s trochu jiným 
způsobem vzdělávání. V naší škole se učí-
me samostatnosti a zároveň i spolupráci. 
Největším rozdílem od klasického vzdělá-
vání je svoboda. Svoboda zvolit si, co 
se budeme učit, jak se budeme učit, 
kde a s kým. Svoboda ale znamená  
o to větší zodpovědnost… 
Hodně věcí se učíme praxí a „dooprav-

dy“. Například chodíme vařit, budujeme si 
vlastní zahradu se slaměnou učebnou, hra-
jeme  divadlo,  pořádáme  jarmarky, máme  
svůj  parlament…  A  od  tohoto  školního 
roku provozujeme vlastní bufet!
Montebufet je školní projekt 9. třídy Mon-

tessori. Proč nás napadlo s ním začít? Letos 
v  září  byl  u  nás  ve  škole  zrušen  automat  
s občerstvením. Nevyhovoval totiž zásadám 
zdravé výživy, a proto si rodiče vyžádali jeho 
odstranění. A tak jsme si řekli, že místo něj 
budeme  provozovat  bufet  pro  všechny  děti 
z Monte. A že se budeme snažit, aby byl co 
nejzdravější. A hned jsme se do toho s pod-
porou našeho třídního učitele Michala pustili. 
Ze začátku všechno vypadalo snadně. Měli 

jsme přece zkušenosti s provozováním stán-
ků na Monte  jarmarcích. Ale bufet  je dlou-
hodobý projekt. Je potřeba jezdit každý den 
na  nákup,  aby  suroviny  byly  vždy  čerstvé. 
Je potřeba zodpovídat za někdy docela velké 
množství peněz. Je potřeba, aby se domluvili 
a fungovali úplně všichni ve třídě. A hlavně 

Hasičský letní tábor
Je čas myslet na letní prázdniny. Na hasičském letním dětském táboře Střela pod 
Strážištěm má SDH Cholupice posledních 15 volných míst. Tábor se koná od  
14. do 27. srpna. Letošním ročníkem děti provede etapová hra „Cesta kolem světa“.

Chceš se stát hasičem? 
Sbor dobrovolných hasičů Praha-Cholupice hledá do svého kolektivu dorostenců  
a dorostenek holky i kluky od 13 do 17 let. 
Je zván každý, kdo hledá smysluplné využití volného času plné zábavy, soutěží a her, 

doplněné požárním sportem. Pravidelné  tréninky probíhají v době  letního času každé 
pondělí od 18 do 20 hodin. V případě zájmu můžete využít mailu: mhcholupice@cent-
rum.cz nebo zavolat přímo vedoucího kolektivu na tel. 728 335 826.                        (jak)

Jednička pro místostarostu Boublíka
V pátek 29. dubna jsme byli na návštěvě na Úřadě městské části Praha 12. Dozvě-
děli jsme se tam spoustu zajímavých věcí – o koupalištích, Modřanských tůních  
i o úřadu samotném, jeho představitelích i jednotlivých odborech.
Úřadem nás provázel pan místostarosta Zbyněk Boublík. Viděli jsme zasedací míst-

nost, kancelář tajemníka, starostky a dokonce i obřadní síň, která se nám moc líbila.
Děkujeme za skvělý program, díky kterému jsme pochopili strukturu úřadu i slože-

ní MČ. Největší poděkování si zaslouží pan místostarosta. Kdybychom měli program 
známkovat, dostal by jasnou jedničku.                    Žáci 6. třídy ZŠ Zárubova v Praze 12

Novinka – sportovní třídy v ZŠ Rakovského
Základní škola Rakovského se rozhodla využít potenciál sportovišť, které získala po 
rekonstrukci, k rozšíření nabídky sportování pro žáky. Momentálně využívá tři tělo-
cvičny, taneční sál a venkovní atletický areál RAK. Od září 2016 otevírá pro zájemce 
sportovní třídy v 1. a 6. ročníku. 
Zájemci  z  řad  stávajících žáků byli  informováni na  třídních  schůzkách. Testy  zájemců  

z jiných škol již proběhly v měsíci květnu ve sportovním areálu RAK. Výsledky jsou zve-
řejněny na www.zsrakovskeho.cz.
V 1.–5. ročníku vidíme velké možnosti pro budování pozitivního vztahu k pohybu, sportu 

a zdravému přístupu k životu. Návyky z tohoto období jsou dostatečně pevné, aby se k nim 
mohl člověk kdykoli vrátit i v pozdějších letech. Proto chceme vytvářet třídy se sportovním 
zaměřením (všestranný rozvoj osobnosti – obratnost, vytrvalost, síla, zdravý životní styl). 
V 6.–9. ročníku budou sportovní třídy se zaměřením na atletiku a všestranný rozvoj. 
Prostředkem k dosažení výše uvedeného zaměření bude navýšení hodinové dotace tělesné 

výchovy. Dále  pořádání  kurzů  k  upevnění  sportovních  dovedností  –  plavání,  cyklistika, 
inline bruslení, lyže, běh. V nabídce budou podzimní, zimní a jarní soustředění.
Již letos v červnu od 6. do 10. 6. proběhne pro zájemce ze 4. a 5. ročníku kurz inline brus-

lení a cyklokurz. V případě nepříznivého počasí nabídneme kurz badmintonu v tělocvičně 
školy.                                                                                                                                 (red)

O budoucí pumptrackové dráze, která by 
měla vzniknout na Beránku, jsme psali 
v únorovém čísle novin. Jedním z hlav-
ních propagátorů této myšlenky, která 
vzešla z ankety mezi občany Prahy 12, 
je patnáctiletý Matyáš Kulich. Chodí do 
osmé třídy ZŠ a MŠ Na Beránku a prak-
ticky veškerý svůj čas věnuje snowboard- 
crossu, ve kterém se postupně začíná pro-
sazovat, a to nejen v Čechách, ale i v za-
hraničí. Snowboardcross, zkráceně SBX, 
je jedna z nejmladších, dynamicky se roz-
víjejících disciplín snowboardingu. 
Na  mistrovství  ČR  skončil  čtvrtý  a  na 

neoficiálním  žákovském  mistrovství  svě-
ta  v  italském  Roveretu  letos  v  březnu  se 
umístil  na  skvělém  třetím místě. Od  ledna 
je v juniorské reprezentaci a stal se členem 
oddílu Czech Snowboardcross Team. „Mým 
juniorským  trenérem  je Petr Knapp a  ještě 

se  nám  věnují  dva  olympijští  trenéři  Ja-
kub Flejšar  a Marek  Jelínek.  Začínal  jsem 
ve  sportovním  klubu  Snow Rockets,“  říká 
Matyáš Kulich. Nadějnému sportovci  jsme 
položili několik otázek.

Snowboardcross je přeci jenom zimní 
sport. Co děláš v létě?
Přes  léto  většinou  dělám  longboardcross 

na pumptracku, což je podobné mému spor-
tu. Právě zbudování pumptrackové dráhy se 
snažíme společně s dalšími nadšenci prosa-
dit na sídlišti, kde bydlím.
V Čechách ve srovnání s cizinou je málo 

takových drah. Jestli se nám to podaří, bude 
to největší dráha v ČR.

Proč zrovna snowboardcross?
Tento  sport  dělám  poměrně  krátce,  rok  

a půl. Začínal jsem minulou sezónu. Dostal 
jsem  se  k  tomu  souhrou  náhod.  Byl  jsem 
na horách, kde jsem se zmínil, že bych rád 
dělal něco zimního. Nebavily mě takové ty 
klasické sporty jako fotbal a tenis. A kama-
rád mých rodičů měl kontakt na trenéra Evy 
Samkové, se kterým jsem se nakonec sešel. 
Absolvoval jsem s nimi jedno soustředění. 
No a oni pak přišli na to, že to se mnou asi 
nějakou cenu má. Začal jsem s nimi jezdit, 
bylo  ještě  co  vychytávat.  To  už  jsem  byl 
členem  týmu  Snow  Rockets.  Tam  vlastně 
začínají všichni snowborďáci, kteří pozdě-
ji  chtějí dělat  snowboardcross. Teď  tam  je  
i můj mladší bratr.

Co tě teď čeká?
Letní  příprava,  která  začala  již  v  dubnu 

právě  s  trenérem  Petrem  Knappem  v  Li-
berci  na Dukle.  Je  to  poměrně  drsné,  tam 
jsou posilovny, kruhový trénink. Abychom 
se  odreagovali,  hrajeme  třeba  tenis.  Pak 
jezdíme  na  Želivku.  Do  toho  dvě  až  tři 
hodiny máme  gymnastiku  a  večer  oddych  
a protahování. V červnu má tým soustředě-
ní v Itálii, kde ale já nebudu kvůli školním 
povinnostem. No  a  od  září  budeme  jezdit 
na  ledovce.  Protože  začíná  kvalifikační 
období  na  zimní  olympiádu,  která  bude 
v  jihokorejském  Pchjongčchangu  v  roce 
2018  a  hodně  našich  jezdců  se  tam může 
dostat.  Já  ještě  nemám  nárok  se  tam  kva-
lifikovat  vzhledem  k  mému  věku.  Tuhle 
sezonu mě  ještě čeká Evropská olympiáda 
mládeže, která bude někdy začátkem příští-
ho roku v Turecku.

Dokáži si představit, že to všechno musí 

být finančně náročné. Je těžké najít spon-
zory?
To tedy je, protože každý by chtěl sponzo-

ry. Zkoušel jsem psát hodně firmám – prak-
ticky  bez  výsledku.  Teď  jsem  pod  křídly 
firmy Red Bull, což je pro mě dobré. Zatím 
mi pomáhali hlavně rodiče. Bez  jejich po-
chopení a podpory by to nešlo. 

Daří se ti vrcholový sport skloubit se ško-
lou?
Žádný  individuální  plán  výuky  nemám. 

Zatím to celkem v pohodě zvládám. Nějaké 
mezery tam občas jsou, ale když zaberu, tak 
to jde skloubit.

Můžeš nám přiblížit pumptrackovou dráhu, 
která by měla vzniknout v Pertoldově ulici?
Dráha,  kterou  hodláme  zbudovat  na  ne-

využívaném  betonovém  plácku  na  sídlišti 
Beránek,  by  měla  odpovídat  vrcholovým 
parametrům.  Ale  myslíme  i  na  nejmenší. 
Zabudovali  jsme  tam  i  rovinky,  kde  bu-
dou moci jezdit i malé děti na odrážedlech. 
Bude  tam  prostor  pro  všechny  kategorie, 
pro různé obtížnosti.
Když všechno půjde dobře, říkali jsme si 

s  projektantem,  že někdy v  srpnu bychom 
začali s její instalací a v půlce září by mohla 
být dokončená. Zatím bude dřevěná. Měla 
by  tam  být maringotka,  záchod  a  tribuna. 
V druhé  fázi bychom rádi zbudovali beto-
novou dráhu, ale to je otázka budoucnosti. 
Věřím,  že  to  s  manažery  během  příštího 
roku  zvládneme.  Nic  podobného  v  naší 
městské části není. A je to pro děti od dvou 
let až po dospělé. Navíc se jedná o víceúče-
lovou dráhu vhodnou i pro kola, koloběžky, 
in-line brusle, skateboardy, longboardy…

Jaroslav Kňap

S Matyášem Kulichem o snowboardcrossu 
a pumptracku

Žáci 9. třídy 
Montessori podnikají

– není možné 
vzít  si  ani  na  jeden  den 

volno,  protože  naši  zákazníci  stojí  každý 
den v půl desáté za dveřmi bufetu a čekají 
na svou svačinu! 
A co si u nás můžou koupit? Prodáváme 

například  tousty,  různé  druhy  sendvičů 
nebo koktejly. Toto zboží děláme vlastno-
ručně my  deváťáci  tak,  aby  bylo  vždy  na 
místě připravené, čerstvé, chutné a s co nej-
menším  obsahem  cukru. V  bufetu  je  také 
možnost si koupit minerální vodu,  jogurty 
a cereální sušenky. 
Myslíme  si,  že  tímto  projektem  se  hod-

ně  učíme –  například finanční  gramotnost  
v praxi. Není úplně snadné každý den spo-
čítat zůstatek v pokladně, zjistit, jaký čistý 
zisk za daný den máme, naplánovat, kolik 
můžeme další dny utratit za nákup, kde je 
nejvýhodnější  nakupovat. A  při  tom  stále 
myslet na to, že musíme předložit svým zá-

kazníkům co nejkvalitnější výrobek. Kromě 
toho v bufetu rozvíjíme i komunikační do-
vednosti při jednání se zákazníky. A hlavně 
se učíme týmové spolupráci. 
Další odměnou za naši mnohdy náročnou 

práci je, že zdaněný výtěžek z bufetu použi-
jeme jako kapesné na náš závěrečný školní 
výlet do Barcelony. Jedeme na něj celá třída 
na začátku června a už teď se moc těšíme.
My deváťáci se na konci června s Monte 

rozloučíme. Proto bychom chtěli poděkovat 
všem  učitelům,  rodičům,  našim  zákazní-
kům a dalším podporovatelům, bez jejichž 
pomoci  a  důvěry  by  Montebufet  nikdy 
nevznikl.  Doufáme,  že  projekt  bude  po-
kračovat  i  v  následujících  letech.  Bude  to 
jedna z dalších stop, které po sobě ve škole 
zanecháme jako první deváťáci. Jsme na ni 
hrdí a doufáme, že naši spolužáci se provo-
zování bufetu příští školní rok zhostí se stej-
nou chutí jako my. Třeba se s nimi i s vámi 
čtenáři někdy v bufetu potkáme při některé  
z mnoha akcí, které v Monte pořádáme. 

Deváťáci z Montessori školy Na Beránku

Soutěž Frankofonie má Českou repub-
liku blíže seznámit s různými kouty 
světa, kde se hovoří francouzsky, ale co 
když vás seznámí s někým vzdáleným 
jen pár set metrů? 
Studenti  naší  školy  (ZŠ  ANGEL)  se 

zúčastnili  výše  zmíněné  soutěže  tento  
i minulý rok a pokaždé dosáhli výtečného 

Francouzština tvoří mosty aneb Merci beaucoup à Madame Šibravová
výsledku. Dokonce  byl  jejich  úspěch  zve-
řejněn v Novinách Prahy 12, a právě díky 
tomuto  článku  a  úspěchu  našich  studentů 
jsme  měli  tu  čest  poznat  Libuši  Šibravo-
vou,  obyvatelku  Modřan.  Paní  Šibravová 
totiž  zkontaktovala  naši  školu  s  tím,  že  ji 
článek moc zaujal a že by ráda věnovala žá-
kům sbírku  francouzských knížek, které  jí 

zůstaly po manželovi,  panu 
Vladimíru Šibravovi, DrSc. 
Pan  Šibrava  byl  význam-
ný  vědec,  který  v  letech 
1981–1990  pracoval  jako 
ředitel  odboru  věd  o  Zemi 
při UNESCO v Paříži, dále 
spisovatel,  fotograf  a  také 
velký  nadšenec  pro  fran-
couzské  umění,  literaturu  
a historii.
Paní  Šibravová  dokonce 

pozvala  naši  skupinu  fran-
couzštinářů  spolu  s  úspěš-

nými účastníky soutěže k sobě do malého 
bytu v Modřanech. Vzali jsme si tedy na 
záda baťůžky a rozhodli se každý odnést 
pár  darovaných  knih  do  školy,  a  polo-
žit  tak  základy  pro  školní  frankofonní 
knihovnu. Od paní Libuše se nám dostalo 
vlídného  přivítání  v  jejím  útulném  bytě. 
Všude  byly  obrazy,  fotografie,  a  dokon-
ce  se  pokojem  linula  hudba  z  gramofo-
nové  desky.  Za  hudby  francouzských 
šansonů jsme listovali knížkami o umění  
a cestování. Paní Šibravová nám mezitím 
vyprávěla  o  cestách  se  svým  manželem  
a o lásce k Paříži. Byl to úžasný zážitek. 
Je  dobře,  že  knihy  budou  v  naší  škole 

sloužit  ke  vzdělávání mnoho  dalších  let. 
Chtěla bych za nás všechny  ještě  jednou 
moc poděkovat paní Šibravové a pořada-
telům soutěže Frankofonie, která nás pro-
pojila. Myslím,  že  tento  zážitek byl  naší 
další, nečekanou výhrou.

Sofie Círová, žákyně 9.A, ZŠ ANGEL

Kdo vyhrál výtvarnou soutěž 
„Když se řekne Otec vlasti…“?
Oslavy 700. výročí narození Karla IV. v Praze 12 odstartovala výtvarná soutěž prací žáků 
základních škol této městské části. Dne 28. 4. 2016 pak odborná komise rozhodovala o 
jejích výsledcích. Pracovala ve složení: zastupitel Mgr. Ivan Jurka (předseda), výtvarník 
a restaurátor Denis Anfilov, učitel dějepisu PhDr. František Kadlec, Mgr. Petr Sečkař 
z odboru kultury ÚMČ Praha 12 a akademická malířka Naděžda Smolková. Hodnotilo 
se celkem 54 žákovských prací, které byly do soutěže zaslány ze všech 9 základních 
škol MČ Praha 12.
Autoři vítězných prací v kategorii I. stu-
peň ZŠ:
■Natálie Svobodová – „Karel IV. ukládá 
relikvie“
5. B, ZŠ T. G. Masaryka
Odůvodnění: čistota provedení, spirituali-
ta a stylizace námětu
■Ester Bartošová – „Karel IV.“
5. A, ZŠ a MŠ Na Beránku 
Odůvodnění: vyspělost kresby a zachyce-
ní výrazu tváře
■Mai Hoai Nam – „Když se řekne Otec 
vlasti“
5. C, ZŠ Písnická
Odůvodnění: bohatost použitých technik, 
expresivní nálada, kontrast pozadí práce a 
tváře umístěné v popředí 
Autoři vítězných prací v kategorii II. stu-
peň ZŠ:
■Filip Dráb – „Karel IV. – Otec vlasti“
7. B, ZŠ a MŠ Smolkova 
Odůvodnění:  volná  parafráze  na  votivní 
obraz Jana Očka z Vlašimi, zdařilé navo-
zení středověké atmosféry 
■Michaela Ritterová – „Otec vlasti“

7. B, ZŠ Písnická
Odůvodnění: kresba s  invencí, originální 
ztvárnění  portrétu  Karla  IV.,  světelnost 
stínování
■Veronika Bobková – „ Náš slavný pa-
novník Karel IV.“
7. A, ZŠ Písnická
Odůvodnění: naivní zobrazení panovníka 
s důrazem na celek i detail
Autoři  vítězných  prací  byli  odměněni 

věcnými  cenami.  Všechny  soutěžní  prá-
ce mohli  zájemci  shlédnout  ve Viničním 
domku  v  druhé  půli  května  na  výstavě,  
o níž jsme informovali v předchozích čís-
lech.       Jana Knotková, Ivana Sellnerová

Vylosovali jsme výherce kvízu o Karlu IV.
V dubnu vyhlásila městská část Praha 12 vědomostní kvíz o Karlu IV. Kvízové lístky 
s otázkami byly zveřejněny jak v dubnových Novinách Prahy 12, tak na webu městské 
části. 29. 4. 2016 pak proběhlo slosování kvízových lístků se správnými odpověďmi ve 

Viničním domku v Modřanech. 
Místostarosta Zbyněk Boublík, radní Mi-

lan Maruštík a  Ivana Sellnerová z odboru 
školství,  kultury  a  vzdělávání  ÚMČ  Pra-
ha 12 vylosovali tyto vítěze: Michaela Lu-
pačová, Ivana Macháčková a Jiří Novák.
Vítězové  byli  odměněni  audioknihou 

Karel  IV.  –  Tajný  deník  z  vydavatelství 
OneHotBook od Josefa Bernarda Prokopa  
a  dvěma  vstupenkami  na  komponova-
ný  program  souboru  Musica  Bohemica 
„MAIESTAS CAROLINA – Pocta Karlu IV“.

Jana Knotková

Starostka se ujala lopaty a zahrnuje hlínou čerstvě  
vysazenou rostlinu. Situaci velmi příhodný je nápis  

na tyrkysovém tričku prof. Valáška: Máš na to…

Přímo v den jeho narozenin 14. květ-
na 2016 oslavili 700. výročí narození 
Karla IV. stylově na modřanské vinici 
u Viničního  domku  starostka Daniela 
Rázková,  radní Milan Maruštík  a  za-
stupitel Michael Valášek. Stalo se  tak 
díky pozvání modřanských vinařů Pe-
tra Tillmanna, Lubomíra Antala a Jin-
dřicha  Cylka,  kteří  přítomné  zároveň 
zapojili  do  výsadby  révy  (jednalo  se  
o  hlavy  silvánského  zeleného  vína). 
Vinaři  prozradili,  že  nově  zasazená 
réva by měla plodit za tři roky a z kaž-
dé rostliny lze získat hrozny zhruba na 
litr a půl vína.                                  (ih)

Slavili jsme narozeniny Karla IV.
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