Tisková zpráva
TVM Tower, 2. března 2018

Předání cen výhercům - soutěž třídních kolektivů Prahy 12

Praha 12 – Modřany - V pátek 2. března 2018 proběhlo slavnostní předání cen třídám
základní škol, které zaslaly nejlepší soutěžní příspěvky do soutěže „Praha 12 očima dětí“.
Soutěž vyhlásila společnost TVM Net, s.r.o. koncem minulého roku.
Předání cen se za Městkou část Praha 12 zúčastnila Mgr. Iveta Němečková, vedoucí odboru
školství, kultury a vzdělávání a Tomáš Spěvák, ředitel resortu TVM Tower.
Společnost TVM se rozhodla ocenit pět nejlepších příspěvků. Celkem bylo na účet škol posláno
17 tis. korun, které budou připsány do třídních fondů a děti je povětšinou hodlají využít
k financování třídních výletů.
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Předání dnes začalo v ZŠ Rakovského. Ve školní klubovně, kde děti čekaly na své odměny,
byly předány třídám nejen výherní poukazy, ale také drobné dárky. Byla oceněna práce dětí a
poděkování patřilo i pedagogům, kteří dětem s přípravou obrázků pomáhali.
Vítězům soutěže byl předán i 6 kilový dort, který vzbudil velký rozruch nejen u dětí.
Ve druhé škole ZŠ K Dolům, kde proběhlo předání zbylých dvou cen. Paní ředitelka žáky
velkoryse motivovala tím, že pokud vyhrají, jejich cenu zdvojnásobí.
Zaznělo i upřímné přiznání pedagogů, kteří nepochází z Prahy 12, že se díky soutěžní práci dětí
o Praze 12 dozvěděli mnoho nového.
Při předání bylo i zmíněno, jak se soutěžními příspěvky společnost naloží. Velkoformátový
obraz, který získal první cenu, bude přetištěn na plátno a vyvěšen ve vestibulu naší budovy.
Ostatní obrázky jsou určeny pro Projekt senior, který TVM v tomto roce rozjíždí.
Budou zdobit chodby a apartmány seniorů, kteří v TVM Tower nachází nový domov.
K Projektu senior pan Spěvák doplnil: „Doufáme, že obrázky dětí starší generaci potěší. Snad
v nich najdou i motivaci, podívat se na místa, která děti na svých výkresech zachytily.“
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„Jsem rád, že jsme dnes mohli potěšit tolik dětí. V obou školách jsme si nemohli nevšimnout
příjemné harmonie mezi žáky a pedagogy. Děkuji za konstruktivní přístup pana ředitele
Nedbala, se kterým se již nyní rýsuje další projekt pro mladší žáky. A obdivuji nasazení paní
ředitelky Outratové, která s velkým odhodláním zvládá motivovat děti a pomáhá vytvářet
podmínky pro jejich rozvoj. Bude nám ctí se i v budoucnu podílet na dalších projektech.“,
shrnul dnešní setkání Tomáš Spěvák.

Kontakt:
Tomáš Spěvák,
Ředitel resortu
spevak@tvmnet.cz
Odkaz na fotodokumentaci naleznete na našich webových stránkách v sekci Aktualit.
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