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Projekt SLUNCE 

V roce 2017 jsme v rámci ročního projektu 2016/17 uskutečnili 6 výjezdů a zúčastnilo se jich 

12 dětí ze 4 dětských domovů (Nové Strašecí,  Zruč nad Sázavou, Nymburk a Kralupy nad 

Vltavou): 

1. kurz 14. - 15. 1. v Týnci nad Sázavou 

hlavní téma - prevence rizikového chování a trh práce 

2. kurz 25. -26. 2. v Týnci nad Sázavou 

hlavní téma - ekonomické dovednosti 

3. kurz 25. - 26. 3. v Týnci nad Sázavou 

hlavní téma – trh práce 

4. kurz 22. – 23. 4. v Praze 

hlavní téma – teambuilding, Perfect day 

5. kurz 13. - 14. 5. v Týnci nad Sázavou 

hlavní téma - ekonomické dovednosti 

6. kurz 10. - 11. 6. v Týnci nad Sázavou 

hlavní téma – závěrečný kurz, desatero 
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V září 2017 jsme otevřeli další běh projektu Slunce 2017/2018. V měsících září, říjen, 

listopad a prosinec proběhly čtyři víkendové kurzy a zúčastnilo se jich 12 dětí ve věku 

15 – 18 let ze tří dětských domovů (pět dětí z DD Nové Strašecí, tři děti z DD Zruč nad 

Sázavou a čtyři děti z DD Kralupy nad Vltavou) 

 

1. kurz 23. - 24. 9. v Českém Šternberku 

hlavní téma - vzájemné seznámení a mezilidská komunikace  

2. kurz 15. - 16. 10. v Týnci nad Sázavou                

hlavním tématem – komunikace a trh práce 

3. kurz 11. - 12. 11. 2017 v Týnci nad Sázavou               

hlavním tématem – ekonomické dovednosti a prevence rizikového chování  

4. kurz 2. - 3. 12. v Týnci nad Sázavou 

hlavní téma – ekonomické dovednosti, rozhodování  

 

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.  
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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  

Jakub Kabíček, Hana Kosová - externisté  
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Tilia – občanské sdružení z. s. se již druhým rokem spolupodílí na organizaci festivalu LSFF 

Souhrnná zpráva o 7. ročníku LSFF 2017 

Life Sciences Film Festival je prestižní mezinárodní soutěžní festival dokumentárních filmů s 

tématikou potravin, zdraví, životního prostředí a udržitelného rozvoje. V roce 2017 představil 28 

soutěžních dokumentů, které srozumitelnou a inspirativní formou představily divákům vědu a její 

vývoj. 

Festival měl v roce 2017 dvě programové sekce: první, soutěžní, zacílenou na odborníky, která se 

konala na České zemědělské univerzitě v Praze 6 – Suchdole ve dnech 16. – 20. října 2017, a druhou, 

populárně-naučnou, určenou širokému publiku, s názvem Food Film Fest o týden později 28. 10. 2017 

v Národní technické knihovně a Kampusu Dejvice. 

Festival také nabídl doprovodný program pro všechny cílové skupiny - diskuse s autory i odborníky na 

vybraná témata festivalu, ochutnávky jídla, hudební vystoupení aj. Akce byla přístupná všem zdarma     

 

 

 

 

 

 

 

 

Festivalová statistika 

Z 1300 snímků přihlášených ze 42 zemí vybrala festivalová výběrová porota 27 soutěžních filmů 

(http://lsff.cz/prehled-souteznich-filmu-7-rocniku-lsff/) a 9 filmů k informativní projekci. Porota pak 

navrhla udělit 9 festivalových cen, včetně Velké ceny LSFF dotovanou 3 000 Eury, kterou obdržel 

český dokumentární film „Svět podle termitů“ koprodukovaný Českou zemědělskou univerzitou 

(http://lsff.cz/velka-cena-lsff-2017-pro-svet-podle-termitu/).  

¨ 

 

http://lsff.cz/prehled-souteznich-filmu-7-rocniku-lsff/
http://lsff.cz/velka-cena-lsff-2017-pro-svet-podle-termitu/
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Life Sciences Film Festival v číslech: 

 Počet návštěvníků na projekcích a doprovodném programu: 6000  

 Počet přihlášených filmů celkem 1256 

 Počet filmů, které odborná komise vybrala do mezinárodní soutěže: 28   

 Informativní projekce: 9 

 Partnerské projekce AFO: 2 

 Počet projekcí celkem:  39 

 Počet diskusí po filmech: 14 

 Živě streamované diskuse: 3 

 Počet festivalových hostů: 13 zahraničních (tvůrci filmů z Německa, Slovenska, Švýcarska…), 
28 českých hostů 

 9 festivalových cen, hlavní cena s finanční odměnou 3000 EUR 

Food Film Festival v číslech 

 Počet návštěvníků na projekcích a doprovodném programu: 900 

 Počet projekcí celkem: 8 

 Počet filmů celkem: 16 

 Počet hostů: 12 

 Počet ochutnávek: 7 

 Počet diskusí po filmech: 7 

 Malování ovocnými a zeleninovými šťávami VitaArt 
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Vybraná témata se stala předmětem řady jednotlivých diskusních panelů, workshopů, přednášek a 

debat, například: 

„Digitalizace touhy“ s Tomášem Sedláčkem, Radkinem Honzákem a Tomášem Tožičkou o 

konsekvencích zavádění nejnovějších technologií 

„Mléko až na kost“ o životě s mlékem či bez něj s Jiřím Kopáčkem, Luďkem Stádníkem či Milošem 

Kvasničkou 

„Plody zdraví“ s experty na zdravovědu a zemědělství s Pavlem Kloučkem a Jaroslavem Havlíkem 

„O půdě živě“ o stavu našeho nejdražšího dědictví s Ivanem Stříteským 

„Expedice Afrika – Madagaskar“ s Pavlem Hoškem, Tomášem Jůnkem a Julií Dordel 

„Věda, vědci a citizen science“ o současných možnostech sdíleného vědeckého výzkumu s Markétou 

Zárybnickou a Jiřím Pavláskem 

„Sedm hříchů civilizace“ s Annou Dumont, Tomášem Tožičkou a Luborírem Viludou 

„Quo vadis, evropské lesnictví“ s Markem Turčánim a Miroslavem Svobodou 

„Přežije naše civilizace bez lesů?“ o výhledech našich lesů s Janem Kašparem a Guidem Tölkem 

„Termiti: Víc, než jen škůdci“ s Janem Šobotníkem a Janem Žďárkem 

„Vegan labužníkem“ o kontextu rostlinné stravy s neurofyziologem Františkem Vyskočilem 

„Barbecue“ o biochemii zrání masa a o praxi se Zdenkem Marcínem a Tomášem Pečínkou 

„Od genetiky k pálenkám“ o přírodních aromatech s Janou Hajšlovou, Irenou Kolouchovou a 

Martinem Žufánkem 

„Magický svět ginu“ o izolaci herbálních aromat s Kateřinou Kluchovou 

„Kafe (bez cigára)“ s Terezou Balou 

„Mléko: fakta a pověry“ mozzarellový workshop s Mozzarellart 

„Jablko: doba jedová“ o toxikologii a jedech kolem nás s Janou Hajšlovou a Janem Abtem 

Všech šest tisíc diváků a návštěvníků ocenilo nový festivalový formát, kdy se už třetím rokem festival 

zaměřuje na témata potravin a zdraví a přibližuje je v kontextu spolupracujících univerzit.  

Ať se jedná o zdraví, mléko, kávu, maso, veganství či ovocné destiláty, půdu, nejnovější technologie, 

digitální svět, vše bylo možné na festivalu nejen poznávat do hloubky a teoreticky, ale i ochutnat 

prakticky.  
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Basketbalový klub BC Dejvice 

Basketbalový klub hrál v sezoně 2016/17 3. třídu soutěže Pražského basketbalového svazu a 

skončil na 4. místě.  

 

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

2.  BC PV B  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.  VSK MFF UK 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  

 

 

 

https://old.cbf.cz/souteze/detail_7842_soutez_1785.html?area=1
https://old.cbf.cz/souteze/detail_11908_soutez_1785.html?area=1
https://old.cbf.cz/souteze/detail_7840_soutez_1785.html?area=1
https://old.cbf.cz/souteze/detail_7803_soutez_1785.html?area=1
https://old.cbf.cz/souteze/detail_7809_soutez_1785.html?area=1
https://old.cbf.cz/souteze/detail_9631_soutez_1785.html?area=1
https://old.cbf.cz/souteze/detail_7833_soutez_1785.html?area=1
https://old.cbf.cz/souteze/detail_7793_soutez_1785.html?area=1
https://old.cbf.cz/souteze/detail_11910_soutez_1785.html?area=1
https://old.cbf.cz/souteze/detail_7845_soutez_1785.html?area=1
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Členské schůze se konala 18. dubna 2017 v salonku kavárny Dejvického divadla, Praha 6 

Program Členské schůze (ČS): 

1) Informace o projektu Slunce v roce 2017 (M. Kroftová)  

2) Informace o 7. Life Sciences Film festivalu a Food Film Festu (P. Mezera) 

3) Zhodnocení sezóny 2017/18 basketbalového družstva BC Dejvice (J. Chochol) 

4) Petr Mezera po upravení podmínek ze strany České spořitelny ponechal účet spolku 

v této bance   

5) Plán činnosti na rok 2018 

6) Různé 

 

Účetní závěrka za rok 2016 

Příjmy celkem             1 189 000,-Kč 

z toho dary    855 000,-Kč 

hospodářská činnost   334 000,-Kč 

Náklady celkem    701 016,-Kč  

Stav účtu k 31. 12. 2017           508 846,78 Kč     

 

zpracoval 20. 4. 2017 Petr Mezera  


