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Milí čtenáři,
přinášíme Vám první číslo Školního zpravodaje
v novém školním roce 2017/2018. Informuje Vás
o významných událostech od konce srpna do konce
října.

















Doufám, že Vám čtení zpříjemní Váš volný čas a fotografie připomenou pěkně prožité chvíle.
Ladislav Doležel
PS
Následující číslo Školního zpravodaje vyjde ke konci
kalendářního roku. Budu se těšit na všechny Vaše
nové příspěvky a fotografie, se kterými se chcete
podělit o zážitky s ostatními na stránkách zpravodaje.
Můj mail:
ladislav.dolezel@vymolova.cz
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Šachy v Radlicích
Turistický kurz SŠ
Zábavné odpoledne s ČSOB
Klíče k Pražským věžím
Ulitoolympiáda 2017
Cestovatelské přednášky: Norsko, Colorado
Z akcí školní družiny
Fenomén Masaryk
Škola v přírodě-Jizerské hory
Výstava Světlo a život
Den s Městskou policií
Setkání tlumočníků
Natáčení publikace na gynekologii
Co nového v MTD?
Co připravujeme
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V úterý 22. srpna od 15 hodin se za pěkného počasí hrál venku na zahradě naší školy šachový turnaj.
Tentokrát se jej zúčastnilo deset hráčů. Hrál se bleskový šach s tempem pouze 5 minut na partii. Každý s každým dvě partie - bílými a černými. Zde je výsledná tabulka:
1. Jaroslav Schmid (skóre 41:0)
2. Tibor Kalig (37:10)
3. Petr Pánek (29:17)
4. Miloslav Pánek (26:22)
5. Šimon Sedláček (24:20)
6. Martin Najman (22:22)
7. Jiřina Brabcová (17:26)
8. Jan Kop (17:30)
9. Vladimír Mesner (11:34)
10. Jan Andrejsek (2:46)
Nejstarší hráč: Miloslav Pánek (73 roků)
Nejmladší hráč: Jan Andrejsek (36 let)
Nejvzdálenější účastník: Jiřina Brabcová z Jablonce nad Nisou
Popřáli jsme také Jaroslavu Schmidovi - v červenci se stal ve švédském Lundu vicemistrem Evropy
v šachu neslyšících, v kategorii senioři.
Text: Petr Pánek
Foto: Martin Najman

Dne 24. 8. 2017se v prostorách zahrady naší školy konal OUT DAY. Firma Cushman & Wakefield spojila
příjemné s užitečným a v rámci přípravy akce pomohla upravit zahradu naší školy několika zahradními prvky,
pomohla při úklidu dřeva a vyčistila zarostlé prostory. V dopoledních hodinách asi osmdesát lidí uklízelo zahradu a odpoledne využili naše hřiště ke svým sportovním aktivitám v rámci akce Out day.
Věra Pavličková
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První týden v září 2017 jsme byli na turistickém kurzu na chalupě Petráška v Krkonoších. Popíši velmi
stručně v pár bodech, jak jsme se tam měli...

 vyšli jsme od autobusu ve Špindlu s batohy černou sjezdovku na Pláně a došli 3 km do chalupy (slabší po-

vahy vyjely lanovkou jednu jízdu za 250,-!)
 těch pravidel, co jsme si odříkali a podepsali, aby byl zákonodárce spokojen!
 hned druhý den jsme vyprovodili jednoho maroda na cestu domů
 hráli jsme seznamovací a adaptační hry, které jsme nehodnotili a neurčovali nejlepšího a nejhoršího
 sbírali jsme litry borůvek a pekli koláče takřka večer co večer
 sbírali jsme houby a po dva večery jsme si na smaženicích pochutnávali
 sami jsme si z dovezených potravin vařili a připravili 5 jídel denně
 topili jsme si vlastnoručně naštípaným dřívím v kamnech ve sprše, abychom měli teplou vodu, ale i

v peci na koláč, pod plotnou na vaření, v kamnech na pokojích a v sauně
 patnáct studentů na Sněžku vystoupalo a slunce tam pozdravilo
 těch sedm zbylých se s nimi, při jejich zpátečním sestupu, procházkou na hřebeny potkalo
 už víme, kde je Luční bouda, Obří důl, město Karpacz i jak se řekne polsky ,dobrý den´
 ten den jsme ušli 20 kilometrů!
 ti, kdo byli nahoře na Hoře, vyprávěli´ o tom večer, beze slov těm, kteří tam být nemohli
 měnili jsme (zavírací špendlík) s lidmi v horách, až jsme vyměnili... Kupříkladu za kocourka, náplast, jehně
jenže to jsme si neuměli chytit...), sluneční brýle, vázu, masovou pomazánku, příruční lékárničku, koňak
Martell v láhvi, šálu, lipo bonbony, tyčinku snickers, lízátka atd. Peníze studenti odmítli... Že s nimi prý
není žádná legrace...!
 malovali jsme svůj obraz, neřestmi a hříchy stižený, pokřivený, chřadnoucí a stárnoucí
 vyprávěli jsme si pak Obraz Doriana Graye od Oscara Wildea
 ve volných chvílích (fakt je někdo měl?!) jsme hráli ping-pong, stolní fotbálek, šachy, šest bere a jiné karetní hry
 zmokli jsme, a pak si vařili horký čaj na kamnech nebo se slunili hned při východu slunce
 vařili si sami na kamnech polévky a teplá jídla a umývali poté nádobí
 a vytřeli a zametli jsme po sobě celou chalupu...
Pojeďte příště s námi, jestli to taky chcete zažít! Fedor Krajčík
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V odpoledních hodinách v úterý 12. 9. 2017 se uskutečnilo zábavné odpoledne zaměstnanců ČSOB s jejich dětmi
a našich dětí v odpoledni Pro děti bylo připraveno i občerstvení a drobné dárečky. Všichni byli spokojeni a plni dojmů.
Československá obchodní banka, tedy ČSOB si dne
12. září pronajala hřiště naší školy. Ten den totiž připravovala odpoledne pro děti svých zaměstnanců plné her, sportovních klání a tvořivých dílen. Naše děti také přizvala do soutěžení! Moje internátní děti z toho měly opravdu velkou radost a hry je moc bavily. V rámci odpoledne bylo pro děti
připraveno asi osm stanovišť, ve kterých byly pro ně připraveny různé dílčí úkoly. Když je úspěšně splnily – např. něco
vyrobily či namalovaly, dostaly za to nálepku. Po splnění
posledního úkolu děti obdržely věcné odměny. Těch bylo
opravdu hodně! Dostaly například deku a také různé drobné
dárečky. Také ochutnaly pečené sladkosti, které napekli
zaměstnanci ČSOB. Dokonce si také mohly dát popcorn či
zmrzlinu. Zaskákaly si na skákacím hradě. Na závěr si prohlédly záchranářský člun a dozvěděly se, jak z něj v případě
potřeby skáčou potápěči do vody. Bylo to opravdu moc
příjemné odpoledne.
Jiří Kolíska, přeložila Jitka Kubištová

Ve dnech 15. - 17. 9. 2017 se uskutečnila návštěva z Ptení u Prostějova, rodiště prof. Karla Výmoly, zakladatele naší školy. Zúčastnilo se jí sedmadvacet obyvatel z Ptení. Páteční prohlídku naší školy spojili s následnou návštěvou pražských památek. Velmi ocenili dodržování tradic a uchovávání vzpomínky na prof. Výmolu.
V naší škole se jim moc líbilo.
Věra Pavličková

Pamětní deska na rodném
domě v Ptení
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Svatomikulášská městská zvonice 20. 9. 2017
Žáci V.A, V.B a VII. třídy společně hledali Klíče k Pražským věžím. Šli
jsme se podívat na nádherná místa v centru Prahy, a to přímo z historické
výšky. Formou her jsme pátrali po klíčích, které ztratil zapomětlivý pražský
klíčník, a našli jsme třetí klíč! Malebný výhled na malostranské domy a náměstí je odměnou za 215 vystoupaných schodů do výšky 65 m na ochoz věže přilehlého barokního kostela
sv. Mikuláše.

Petřínská rozhledna
Ve středu 18. října 2017 žáci V.A, V.B a VII. třídy hledali čtvrtý klíč k Pražským věžím, který ztratil zapomnětlivý pražský klíčník. S "Průkazem poctivého klíčníka Pražských věží" jsme navštívili Petřínskou rozhlednu a
Zrcadlové bludiště, kde jsme se hodně zasmáli. Získali jsme pracovní listy s otázkami, které jsme společně zpracovali a na závěr dostali razítko "Petřínský klíček".
Tomáš Bogner
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Ulitoolympiáda, kterou každoročně organizuje Ulicentrum při naší škole, se letos konala 20. a 21. září
2017. Celkem se jí zúčastnilo přes 40 studentů ze 4 různých škol. Mezi nimi byli jako hosté také studenti z Brna.
Konkrétně ze školy v Ječné ulici se do akce zapojilo 6 nedoslýchavých studentů. Z naší školy se jich účastnilo 18,
byli mezi nimi jak neslyšící, tak nedoslýchaví studenti. Ze Smíchova se pak přidalo 9 studentů, zajímavé bylo, že
mezi nimi nebyla ani jedna dívka. Z Brna se jako hosté měli původně do soutěže zapojit 4 studenti, na poslední
chvíli se ale jejich počet zvýšil na dvojnásobek. Přineslo to sice mírné zmatky, jak to bylo narychlo, ale přijali
jsme je. Všichni z nich byli úplně neslyšící.
První den se již tradičně konal motivační den. Po příchodu studenti nejprve shlédli videa od různých
neslyšících lidí na téma diskriminace. Letošním tématem Ulitoolympiády totiž byla lidská práva. Jednotliví
neslyšící mluvčí ve svém vyprávění popisovali různé zážitky, při kterých docházelo k porušování práv. Následně
byli studenti rozděleni do 6 skupin. Každá skupina pak dostala složku s hádankami, kterou museli v přidělené
učebně rozluštit. Byla to taková hra na principu současných únikových her. Po rozluštění všech hádanek a úkolů museli studenti přijít na tajenku. Tou byl název nějaké organizace, která ochraňuje práva neslyšících, anebo
za ně bojuje. Každá skupina měla samozřejmě jinou tajenku. V momentě, kdy skupina měla pocit, že už přišla
na název této organizace, měla za úkol mně napsat přes mobilní aplikaci What´s up. Když mi poslali špatnou
odpověď, odpověděla jsem jim, že musí ještě trochu přemýšlet, že se zatím nedobrali ke správnému výsledku.
Několika skupinkám jsem musela pomáhat, protože žáci nepostupovali dle instrukcí a neplnili úkoly postupně.
Pak se stalo to, že pomíchali jednotlivé úkoly dohromady a vytvořili si v tom zmatek. Zajímavé bylo, že polovina
skupinek nebyla úspěšná a ani s nápovědou se ke správné odpovědi vůbec nedobrala. Za to mohla jejich zbrklost. Nicméně, výslednými tajenkami měly být tyto organizace či komise: EUD, ASNEP, EKOV, EUDY, KST (Komise pro skryté titulky) a WFD. Po odhalení těchto organizací pak studenti dostali další úkol. Měli si připravit
krátké povídání o těchto institucích. Po této přípravě následoval oběd, aby si studenti mohli odpočinout.
V jednu hodinu odpoledne jsme se potom opět sešli v klubovně, kde žáci prezentovali své příspěvky o daném
tématu. Měli na papír sepsat několik bodů s hlavními cíli jejich přidělené organizace. Po tomto příspěvku pak
následovala přednáška a workshop od Jany Havlové na téma lidská práva. Přednášející byla zrovna Jana z toho
důvodu, že nyní čerstvě pracuje jako předsedkyně organizace EUDY a zároveň také pracuje pro kancelář ombudsmanky v Brně. Myslím, že pro studenty to bylo hodně zajímavé povídání. Sice to pro ně bylo velmi náročné, ale myslím, že se jim to líbilo. Přednáška trvala asi 2 hodiny.
Druhý den byl potom tradičně testovací, studenti byli rozděleni do skupin podle toho, zda jsou nedoslýchaví (tedy skupina SP1,2), anebo neslyšící (skupina SP3). Každý pak psal test, dle toho, do které skupiny
u maturit patří. Testy byly z anglického, českého a českého znakového jazyka. A jak studenti dopadli?
Z neslyšících studentů se na prvním místě umístil Matěj Čipera z naší školy, druhé místo obsadil Pavlík z Brna, a
třetí skončil Píš také z Brna. Nejlepší žákem ze skupiny SP1,2 se stala Dohnalová z naší školy, druhým v pořadí
byl Buzrla z Ječné a na třetí příčce skončila Kubišová, studentka naší školy. Všichni tito vítězové dostali věcnou
odměnu a také poukaz do knihkupectví, aby si mohli koupit nějakou knihu.
Moc ráda bych poděkovala celému týmu, který na Ulitoolympiádě spolupracoval – a to hlavně těm, co připravovali jazykové testy, také tlumočníkům i Ulicentru za zajištění sponzorských darů pro studenty.
Zuzana Hájková (přeložila Jitka Kubištová)
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Do Zoo v Dubči jsme se vydali s internátními i družinovými dětmi 20. září. Za vychovatele jsem tam
byl já, Milan, Lucka a Klára. Viděli jsme tam spoustu krásných mláďat, například malá lvíčata. Ta byla zrovna
unavená po náročném dopoledni, tak se nám nepovedlo si je pohladit. Potom nám jeden zaměstnanec přinesl ukázat hada. Ty děti, které byly odvážné, si ho nechaly dát za krk. Jedno, možná vlastně dvě děti, se opravdu bály a moc z toho nápadu nadšené nebyly. Já jsem se také necítil moc komfortně. Do této zoo jsme se
vydali už podruhé. Poprvé jsme v ní byli vloni, kdy tam byla větší mláďata a pěkně divoká! Pokud děti budou
chtít a bude tam zase nějaké zajímavé mládě, určitě vyrazíme i do třetice.
Jiří Kolíska (přeložila Jitka Kubištová)

V rámci Týdne komunikace osob se sluchovým postižením se i v naší škole konala jedna akce. Připravili
jsme si pro zájemce a také pro naše děti přednášku o Norsku. Ta se konala v pondělí 25. 9. Ve večerních hodinách. Přednášejícími byl Jiří Kolíska a Jaroslav Klein. Oba vychovatelé měli přednášku moc hezky připravenou,
vyprávěli nám o svých cestách autem, o výšlapech do hor a také třeba to, jak stáli několik hodin frontu, aby se
mohli vyfotit na vyvýšené skále. Celá přednáška byla také přístupná i pro slyšící účastníky, protože byla tlumočena do českého znakového jazyka. Byl zajištěn i přepis mluvené češtiny, který ale nakonec nikdo nevyužil.
Jitka Kubištová
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Dne 26. 9. 2017 si IX., VIII., V.A a III. třída si nenechala ujít výstavu Fenomén Masaryk, která připomněla
mimořádnou osobnost prvního československého prezidenta T. G. Masaryka přesně 80 let od jeho smrti
(1937). Národní muzeum prezentovala Tomáše Garrigue Masaryka mimo klasická a zažitá klišé "Prezidenta
Osvoboditele" a "tatíčka". Součástí výstavy byly unikátní filmové materiály a samozřejmě jedinečné sbírkové
předměty, včetně jednoho z "top" předmětů Národního muzea - Masarykova jezdeckého obleku.

Počátkem října školu navštívili zástupci ČSOB,
kteří již třetím rokem realizují pro naší školu projekt
„Obědy dětem“. Zaměstnanci v rámci tohoto projektu
přispívají na obědy vybraných dětí z vlastních zdrojů.
Dětem přinesli dárky a pořídili ilustrační fotografie.
Věra Pavličková
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Třídy II.C, III.C, IV.C a V.C byly v období od 2. do 6. října 2017 na škole v přírodě. Jeli jsme do Jizerských
hor na Turnovskou chatu v Kořenově. Počasí moc nepřálo, ale užili jsme si to. Příjemný personál chaty, výborná
kuchyň, výlety na rozhlednu Štěpánka, muzeum Járy Cimrmana, Harrachov a Mumlavský vodopád, návštěva
Krakonoše, spousta soutěží a dobrá nálada po celou dobu.
Michal Vojtěch

Ve středu 4. 10. 2017 žáci V.A, V.B a VII. třídy navštívili výstavu s názvem "Světlo a život". Výstava představila život v jeho nejrozmanitějších formách přizpůsobených na (ne)dostatek světla v různých biotopech.
V jeskyni jsme si prohlédli život v podzemí, tedy v absolutní tmě, později skrz půdu jsme vystoupili na rozlehlé
stepi s velkými býložravci a nádherně zbarvenými motýly. Celý příběh vyvrcholil zápasem o světlo v prostředí
tropického lesa. Výstavu doplňovala řada interaktivních prvků.
Tomáš Bogner
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Dne 9. října 2017 proběhl na školní zahradě program Městské policie. Děti si mohly prohlédnout policejní koně, záchranářské psy, policejní motorku, osobní auto a dodávku. Také si mohly vyzkoušet mít nasazená
pouta nebo se nechat najít záchranářským psem. Akce se dětem moc líbila.
Michal Vojtěch

Jako každý rok, tak i
letos v sobotu 14. 10.
2017 proběhlo setkání tlumočníků ČZJ. Po prvních
čtyřech ročnících konaných v
naší škole se tentokrát tlumočníci sešli v prostorách
VOŠ Jabok v Praze 2. Mezi
56 tlumočníky z celé republiky byli také tlumočníci naší
střední školy.
text: Petr Pánek
foto: archiv Martiny Macurové
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Ve středu 18. 10. 2017 proběhl na naší škole šachový turnaj, kterého se zúčastnilo 7 hráčů. Čestným
hostem byl František Výmola, praprasynovec prof. MUDr. Karla Výmoly, zakladatele naší školy. Hrál se opět
bleskový šach s tempem 5 minut na partii a to systémem každý s každým dvě partie. Za necelé tři hodiny bylo
rozhodnuto:
1. Tibor Kálig (skóre 12:0),
2. Petr Pánek (10:2),
3. Martin Najman (8:4),
4. Jiřina Brabcová (6:6),
5. Jan Kop (3:9),
6. František Výmola (2:10),
7. Vladimír Borkovec (1:11)
Další turnaj uspořádáme opět na konci listopadu.
Text: Petr Pánek
Foto: Vladimír Borkovec

18. října se konalo Deskohraní v Tyršově domě. Paní Gašparíková, maminka Ondry ze III. třídy, na tuto
akci pozvala i děti z naší školy. A tak jsme se tam s našimi internátními i družinovými dětmi vydali. Zahráli
jsme si různé stolní hry, které nám paní Gašparíková srozumitelně vysvětlila. Bylo skvělé, že tam byl také přítomný tlumočník do českého znakového jazyka. Děti hry moc bavily, my s vychovateli jsme vše pozorně sledovali. Ty hry, které se nám zdálo, že děti bavily nejvíc, koupíme do naší školy, abychom je s nimi mohli hrát i
během odpoledního programu. A jaké děti hrály hry? Třeba Icecool – ledovou školu, Zámek či další karetní
hry. Dětem se to moc líbilo, opravdu si to užily. Moc bych tedy chtěla poděkovat této aktivní mamince za její
skvělou organizaci celé akce a zároveň také tlumočnici za tlumočení.
Lucie Lešková (přeložila Jitka Kubištová)
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Ve středu 18. října jsme se s dětmi vydali do rozlehlého lesnatého parku
Cibulka. Děti už podobný výlet velmi potřebovaly, protože celý den sedí ve škole a
odpoledne se zase moří s domácími úkoly, tak na nějaký větší výlet nemají vůbec
čas. Když tedy měly ve středu volno, vydali jsme se do dalekého parku Cibulka. Děti
to moc potěšilo, byly rády, že si můžou venku zadovádět, zahrát si různé hry, sbírat
kaštany či žaludy. Šli jsme s nimi opravdu daleko, až jsme došli k obrovskému hřišti,
na kterém byly klouzačky a kolotoče. Myslím, že seto dětem moc líbilo! Pak jsme
pokračovali podél malého potůčku, který teče až do Motola. Celkově to bylo velmi
povedené, když jsme šli krásně probarvenou podzimní přírodu plnou spadaných
podzimních listů.
Jiří Kolíska, přeložila Jitka Kubištová

Když mají zrovna moje děti volno a nemají už žádné další povinnosti do školy, vezmu je jednou za týden či za 14 dní do bazénu.
Nemáme tam uhrazeného žádného lektora, který by se nám věnoval,
ale myslím, že my vychovatelé jim stačíme. S dětmi ve vodě závodíme a
učíme je plavat. I děti, které dříve neplavaly se velmi zlepšují a už jim to
jde. Plavání je jedním z relaxačních sportů, dobré na klouby. Proto
s dětmi nejprve uplaveme několik bazénů a pak jim dopřejeme volnou
zábavu ve vodě podle jejich přání.
Jiří Kolíska, přeložila Jitka Kubištová

S dětmi jsme 10. října navštívili Muzeum fotbalového svazu na Strahově. Kluci po tom toužili už déle,
a protože já vyřizuji s fotbalovým svazem různé věci, tak byli tak hodní, že nás tam díky tomu bezplatně pustili. Na místě jsme měli možnost shlédnout vývoj fotbalových míčů či historický přehled fotbalistů. Mezi nejslavnější fotbalisty, o kterých se děti mohly dozvědět, patří například Antonín Panenka či Josef Masopust.
Také tam byly vystaveny různé poháry z různých období. Moje skupinka z toho byla úplně nadšená, hlavně
proto, že tam jsou samí kluci. Stejně tak skupina Jardy Kleina. Navíc všichni z nás rádi hrajeme fotbal, tak to
byl pro všechny opravdu příjemně strávený čas.
Jiří Kolíska (přeložila Jitka Kubištová
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Ulicentrum v současné době již několik měsíců připravuje novou publikaci Na gynekologii, která bude
součást Vademeca pro neslyšící. Nejprve jsme na konci léta natočili s figurantkami – Veronikou Rafflerovou a
Monikou Novotnou ilustrační video o průběhu návštěvy gynekologa v jeho ordinaci. Videa natáčel bývalý student Lubomír Žmolík a roli tlumočnice měla na starosti Josefína Kalousová. Videa z ordinace jsou nyní natočená, sestříhaná i otitulkovaná. Poděkování patří paní doktorce Dědicové, že nám dovolila ve své ordinaci natáčet
a ještě nám poskytla do záběru svou sestřičku i samu sebe. V současné době připravujeme překlady textů
od paní gynekoložky Dědicové. Do překladů textů se zapojily neslyšící figurantky – Veronika Rafflerová, Monika
Novotná a Lucie Lešková. Jazykovou supervizi zajišťuje Markéta Spilková, kameramanem se stal Leoš Procházka. Po novém roce bude publikace spuštěna a za celý tým moc doufám, že se vám bude líbit!
Jitka Kubištová

Klára Herčíková byla před několika měsíci v Americe, kde v Coloradu sjížděla řeku. Dne 30. 10. 2017
svůj zážitek a hlavně zdokumentovanou měsíční plavbu přinesla ukázat neslyšícím dětem z prvního stupně.
Troufám si říct, že děti byly nadšené. Klára měla bohatou zásobu fotografií, na kterých dětem přibližovala, jak
celý měsíční pobyt asi vypadal. Nejzajímavější pro děti asi byly fotografie i vyprávění z toho, kam a kde si
mohli vodáci odskočit na toaletu. Také dětem ukázala mnoho videí z celé plavby, například jak se zachraňuje
zaseknutý člun, jak se jedna posádka na raftu překlopila do vody či jak to na řece vůbec vypadá. Svou přednášku uzavřela tím, že každý správný vodák by měl aspoň jednou v životě sjet Colorado.
Jitka Kubištová

řeka Colorado v Grand Canyonu v USA
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Sedm kůzlátek
Na závěr loňského školního roku vznikla ve spolupráci s učiteli ZŠ již druhá hraná pohádka ve znakovém
jazyce Sedm kůzlátek na motivy pohádky Věry Provazníkové.

Konkurz na princeznu
Filmový štáb MTD se účastnil 12. 9. konkurzu na princeznu do nově připravované vánoční pohádky
pro neslyšící na Kavčích horách. Adeptky na roli si pod vedením režisérky Aleny Derzsiové vyzkoušely, co takový konkurz obnáší. Každá zájemkyně o roli musela předvést, jak by princeznu zahrála. Konkurz se konal
ve zkušebně, kde se například připravovali účastníci taneční soutěže StarDance.

49. ročník Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana
Filmový štáb MTD ve složení Sandra Čechovská, Laura Svozilová, Tamara Zúdorová a Tomáš Munťan
se zúčastnil ve dnech 8. - 12. října 49. ročníku Dětského filmového
a televizního festivalu
Oty Hofmana v Ostrově nad Ohří.
O doprovod se starala
Hana Krejzarová zajišťující tlumočení a
Leoš Procházka.

Tématem letošního festivalu byli Roboti. Děti měly možnost vidět
show AUTO-ROBOTŮ, navštívit výstavu robotů „Plechové hvězdy“, zajít
do robodílny, kde si mohly vyrobit svého robota. Jednotlivé soutěžní projekce
navíc uváděl Robot Emil, postava z jednoho z prvních dětských televizních
seriálů z počátku 60. let 20. století.
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Vedle projekcí soutěžních a tematických filmů nabídl festival také bohatý doprovodný program
pro malé, větší i největší. Štáb MTD se po celou dobu festivalu snažil vše zaznamenat. Děti se setkaly s herci
z filmu Špunti na vodě, s Emou Švábenskou z filmu Pohádky pro Emu, s hercem a režisérem Ondřejem Kepkou, režisérem Petrem Kotkem.

Pro Zprávičky štáb MTD natočil reportáž s úspěšným divadelním souborem Hop Hop
https://www.zusostrov.cz/hophop/, se kterým v minulosti již dvakrát spolupracoval. Poprvé na filmu
To přijde (r. Ivan Crnac) v roce 2013 a podruhé v roce 2014 na představení Nebo taky ne?! (r. Irena Konývková), pro který jsme vytvářeli videa, která byla součástí představení. Do natáčení se s námi tehdy zapojil i herec Aleš Háma.

Pro své diváky nyní připravujeme reportáže z jednotlivých dnů, které budou k vidění na internetových stránkách MTD. http://multimedialni-tvurci-dilna.webnode.cz/
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MTD se letos na festivalu zúčastnila soutěže Dětské
televizní reportáže a získala za svou reportáž Tučňáci v Rudolfinu hlavní cenu, Cenu Zpráviček ČT:D. Cenu děti přebraly
při slavnostním zakončení festivalu na hlavním pódiu z rukou
dramaturga ČT:D Miloše Zvěřiny.

Další jubilejní již 50. ročník Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana s bude konat ve dnech 7.
- 12. října 2018 a MTD nebude chybět.

Zprávičky
Již třetím rokem MTD spolupracuje s pořadem Zprávičky na ČT:D.
1. 7. byla ve Zprávičkách na ČT:D odvysílána úspěšně naše reportáž O neslyšící dalmatince a 25. 10.
byla odvysílána naše reportáž o divadelním souboru Hop – Hop z letošního festivalu Oty Hofmana.
Navíc přímo na festivalu s námi natáčel profesionální štáb Zpráviček. Tato reportáž byla odvysílána
13. 10. Na všechny již odvysílané reportáže je možné se podívat na internetových stránkách ČT
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10265744641-zpravicky
V současné době štáb MTD připravuje reportáž o připravované vánoční pohádce pro neslyšící na ČT.
Tuto reportáž jsme mohli natáčet při jejím vzniku na Kavčích horách.
Dále připravujeme reportáž z materiálů, které pro MTD pořídila Tamara Zúdorová, která se ve dnech
3. - 8. 10. zúčastnila European talent Show ve Stockholmu, jako nejmladší účastnice.

Text: Leoš Procházka, fotografie: Tomáš Munťan, MTD
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 V listopadu dvakrát navštíví Muzeum hlavního města Prahy třída V., VII., VIII. a IX.
 Připravujeme cyklus přednášek s policií zaměřený na prevenci patologických jevů pro žáky ZŠ.
 Vánoční trhy s prodejem vlastních výrobků ve dnech 1. – 15. prosince 2017.
 Vánoční sportování I. – III. tříd proběhne 19. 12. 2017.
 Vánoční prázdniny si užijeme ve dnech 23. 12. 2017. až 3. 1. 2018.

Milí učitelé, žáci, studenti, rodičové a všichni ostatní. Rádi bychom vás poprosili o zasílání všech možných
příspěvků, které byste rádi ve Školním zpravodaji viděli.
Příspěvky mohou být zaslány i formou videa ve znakovém jazyce.
Rádi je v Ulicentru přeložíme.
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