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Projekt SLUNCE 

V roce 2016 jsme v rámci běhu 2015/16 uskutečnili 3 výjezdy a zúčastnilo se jich 8 dětí ze 3 

dětských domovů (Nové Strašecí,  Zruč nad Sázavou a Kralupy nad Vltavou): 

3. kurz 23. - 24. 1. v Týnci nad Sázavou 

hlavní téma - prevence rizikového chování a ekonomické dovednosti 

4. kurz 2. - 3. 4. v Týnci nad Sázavou 

hlavní téma - trh práce a ekonomické dovednosti 

5. kurz 14. - 15. 5. v Týnci nad Sázavou 

hlavní téma - ekonomické dovednosti 

 

Od září začaly výjezdy 2016/2017 a 

proběhly 4 kurzy (sobota – neděle) v 

měsících září, říjen, listopad a prosinec 

2016 a zúčastnilo se jich 12 dětí ze 4 

dětských domovů (Nové Strašecí, 

Nymburk, Zruč nad Sázavou a          

Kralupy nad Vltavou. 

1. kurz 17. - 18.9. v Českém Šternberku 

hlavní téma - vzájemné seznámení a mezilidská komunikace  

2. kurz 15. - 16. 10. v Českém Šternberku 

hlavní téma - trh práce a ekonomické dovednosti 

3. kurz 12. - 13.11. v Týnci nad Sázavou 

hlavní téma - prevence rizikového chování a ekonomické dovednosti 

4. kurz 3. - 4.12. v Týnci nad Sázavou 

hlavní téma - prevence rizikového chování a komunikace 
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Na každém kurzu jsou 3 pracovní workshopy dlouhé cca 90 min a 2 terapeutické komunity   

(v sobotu večer a v neděli dopoledne) vedeny dvěma psycholožkami s terapeutickým 

výcvikem. Večerní program je veden v duchu relaxačních a herních aktivit.  

 

 

 

 

Realizační tým: 

Mezera Petr – vedoucí projektu  

Spěváková Kateřina – psycholožka speciální pedagožka, terapeutka  

Kroftová Mariana – psycholožka, speciální pedagožka, terapeutka  

Rozhon Vladimír – lektor 

Knapp Viktor - lektor, vychovatel  

Valchářová Pavla – vychovatelka  
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Odpovědi účastníků kurzu  (dotazník z listopadu 2016):  

Na kurzu Slunce jsem se zatím naučil/a a dozvěděl/a:  

“…jak nakládat s financemi, komunikaci, jak nestrádat, jak si sám sebe vážit a že učit se dá 

celý život…” 

“…jak pracovat s penězi, jak se připravit na pohovor, překonat trému, stres…” 

“…jak správně komunikovat, jak přijít na pohovor, potřesení rukou, jak hospodařit a jak se 

nedostat do maléru…” 

“…to že můžu věřit skupině a týmu…” 

“…radu do života…” 

Ještě bych zde chtěl/a zažít, naučit se, dozvědět se:  

“…jak být skvělý rodič, jak nebýt kulturní buran…” 

“…jak se připravit na celkový život až odejdu z DD, ale věřím, že to zde také zazní…” 

“…asi vše co půjde. třeba, jak se vyhnout médiím a tak…” 
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6. Life Sciences Film Festival 

Tilia – občanské sdružení z. s. se již druhým rokem spolupodílí na organizaci festivalu LSFF 

6. ROČNÍK LSFF - Soutěžní část 17.- 21. 10. 2016 

kampus České zemědělské univerzity, Praha 6 -Suchdol 

 197 filmů, z toho 28 soutěžních, 6 nesoutěžních, 163 promítaných individuálně 

 filmy z 37 zemí 

 pětidenní program „od rána do večera“ v kampusu ČZU 

 nová dramaturgická koncepce: každá z fakult ČZU participovala na svém 

programovém bloku, k dispozici měla půl/denní blok 

 bezprostřední dosah festivalu činí cca 23 000 studentů ČZU, z nichž 2 500 je 

ubytovaných na koleji 

 veškerý program je zdarma 

 

tipy z programu (viz. též http://lsff.cz/program-festivalu-2016/ ) 

 pondělí: Technická fakulta: diskuse „Slunce nebo atom“ k filmu „Energie zítřka“ 

s Danou Drábovou; diskuse „Kam s tebou, česká potravino“ k filmu „Právo obdělávat 

půdu“ o odbytu českých potravin 

 úterý: Fakulta životního prostředí: diskuse o výzkumu tetřívků k filmu „Boj na 

tokaništi“; Fakulta lesnická a dřevařská: diskuse „Nastává doba dřevěná?“ k filmu 

„Dřevo, základ prosperity“ 

 středa: Fakulta tropického zemědělství: diskuse Ekumenická akademie; Provozně 

ekonomická fakulta: diskuse k filmu „Kratší sprchování nepomůže“ s Václavem 

Bělohradským 

 čtvrtek: Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů: diskuse „Kvalita 

potravin“ k filmu „Touha po mase“. 

 

 

http://lsff.cz/program-festivalu-2016/
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„Food Film Fest“ 21. – 23. 10. 2016 

Kampus Dejvice, Národní technická knihovna 

 Food Film Fest je unikátní program LSFF specializovaný na jídlo a výživu v 

nejrůznějších souvislostech.http://www.foodfilmfest.cz/#street-food-science Na 

filmy o jídle navazují přednášky a diskuse.To vše provází „Street Food Science“, 

festival pouličního jídla a vědy. 

 projekce pro školy –známý popularizátoři vědy v jídle, Vojtěch Klinger a Anna 

Grosmanová uvedli v bloku pro školy film oceněný cenou LSFF Grand Prix, „Na 

obranu jídla“ 

 

 vědci, experti, kuchaři, moderátoři: Roman Vaněk, Jaroslav Petr, Radkin Honzák, 

Marek Janáč, Jana Hajšlová, Jan Havaš 

 

 

 

 

 

 

 tvůrci, včelaři, pekaři, pěstitelé, hummus, malovýrobci, komunity, neziskovky, pálivé 

papričky 

 veškerý program je zdarma 

 festival navštívilo o něco málo více než 5 000 návštěvníků. 

 

 

http://www.foodfilmfest.cz/#street-food-science
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Food Film Fest probíhal v sálech Národní technické knihovny a prostranství před knihovnou, 

v Kampusu Dejvice. V sobotu během Street Food Science stánky s vědeckým programem 

doplnilo to nejlepší pouliční jídlo. Mohli jste vidět život v kvašeném jídle pod mikroskopem, 

vnitřek úlu, porcování kance nebo výrobu cideru. Zahrál třeba DJ Mardoša nebo Marek 

Doubrava & Ondřej Galuška.  

V Ballingově sále probíhaly programové bloky k nejzajímavějším filmům o jídle z 

dokumentární produkce roku 2016 z celého světa. Témata sahala od pesticidů ve stravě, 

psychologických aspektech vztahu k jídlu, vztahů mezi vegany, vegetariány a omnivory až 

k řešení blízkovýchodního konfliktu výrobou hummusu. Setkat jste se mohli s Romanem 

Vaňkem, prof. Jaroslavem Petrem, MUDr. Radkinem Honzákem, prof. Janou Hajšlovou a 

dalšími. 

Program galerie NTK byl věnován filmům o produkci „něčeho dobrého“. V bloku „Red&Hot“ 

jste se dozvěděli o pěstování chilli, „Příběh opravdového masa“ nabídl film a diskusi o zrání 

masa a v bloku „Někdo to rád vypálené“ jste se mohli setkat se členy Řádu rytířů destilátu. 

V neděli se během „Velké žranice“ setkali malovýrobci a pěstitelé z celého Česka (i 

Slovenska), kteří si vyměňovali své zkušenosti a výrobky. 
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Basketbalový klub BC Dejvice 

Basketbalový klub hrál 3. třídu soutěže Pražského basketbalového svazu a skončil na 4. 

místě.  

1.  BK Pirelli B  18  15  3  1267:932  33  

2.  BC PV A  18  13  5  1204:1174  31  

3.  BC Pštrosi  18  13  5  1096:1061  31  

4.  BC Dejvice  18  12  6  984:856  30  

5.  VŠSK MFF B  18  10  8  1084:919  28  

6.  Meteor TLC B  18  7  11  966:946  25  

7.  Spoje Praha B  18  7  11  996:1113  25  

8.  TJ Ruzyně  18  6  12  976:1061  24  

9.  PRABAS  18  5  13  1056:1162  23  

10.  Sokol Hostivař  18  2  16  868:1273  20  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://old.cbf.cz/souteze/detail_7842_soutez_1785.html?area=1
http://old.cbf.cz/souteze/detail_11908_soutez_1785.html?area=1
http://old.cbf.cz/souteze/detail_7840_soutez_1785.html?area=1
http://old.cbf.cz/souteze/detail_7803_soutez_1785.html?area=1
http://old.cbf.cz/souteze/detail_7809_soutez_1785.html?area=1
http://old.cbf.cz/souteze/detail_9631_soutez_1785.html?area=1
http://old.cbf.cz/souteze/detail_7833_soutez_1785.html?area=1
http://old.cbf.cz/souteze/detail_7793_soutez_1785.html?area=1
http://old.cbf.cz/souteze/detail_11910_soutez_1785.html?area=1
http://old.cbf.cz/souteze/detail_7845_soutez_1785.html?area=1
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Členské schůze se konala 3. května 2016 v salonku restaurace U Pětníka, Praha 6 

Program Členské schůze (ČS): 

1) ČS schválila nové – upravené stanovy (dle NOZ) - změnu sídla z adresy Národní 

obrany 36, 160 00 Praha 6 na adresu Na Dyrince 2, 160 00 Praha 6, hlasování: ano -

100%, ne - 0%, nikdo se nezdržel hlasování 

2) ČS zvolila předsedu spolku – Petr Mezera (dle NOZ na pět let od zvolení), hlasování: 

ano -100%, ne - 0%, nikdo se nezdržel hlasování 

3) ČS zvolila Výkonnou radu spolku – zvoleni byli PhDr. Petr Mezera, RNDr. Jan Chochol,  

Mgr. Kateřina Spěváková (dle NOZ na pět let od zvolení), hlasování: ano -100%, ne - 

0%, nikdo se nezdržel hlasování 

4) ČS uložila předsedovi Petru Mezerovi změnit banku k vedení účtu spolku Tilia – 

občanské sdružení, z.s. z České spořitelny na FIO banku  

5) Zhodnocení sezóny 2015/2016 basketbalového družstva BC Dejvice (J. Chochol) 

6) Informace o projektu Slunce ve školním roce 2015/16 (M. Kroftová)  

7) Plán činnosti na rok 2016/17 

8) Různé 

Účetní závěrka za rok 2016 

Příjmy celkem     803 101,-Kč 

z toho dary    453 600,-Kč 

příspěvky    17 000,-Kč 

hospodářská činnost   332 410,-Kč 

ostatní výnosy    19,-Kč 

Náklady     503 605,-Kč  

Stav účtu k 31. 12. 2016   80 017,70Kč     
  

 

zpracoval 20. 4. 2017 Petr Mezera  


