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Projekt SLUNCE
V roce 2019 proběhlo šest víkendových kurzů v rámci projektu 2018/19 a zúčastnilo se jich
10 dětí ve věku 15 – 18 let ze tří dětských domovů (DD Nové Strašecí, DD Nymburk a DD
Pyšely).
5. kurz 19. - 20. 1. 2019 v Týnci nad Sázavou


hlavním tématem – komunikace, předsudky

6. kurz 9. - 10. 2. 2019 v Týnci nad Sázavou
 hlavním tématem – prevence rizikového chování a psychologické poradenství
7. kurz 15. - 16. 3. 2019 v Týnci nad Sázavou
 hlavním tématem – prevence rizikového chování a rozvoj psychosociálních
dovedností
8. kurz 13. - 14. 4. 2019 v Týnci nad Sázavou
 hlavním tématem – mediální výchova a základní komunikační principy
9. kurz 11. - 12. 5. 2019 v Českém Šternberku
 hlavním tématem – trh práce a základy finanční gramotnosti
10. kurz 8. - 9. 6. 2019 v Týnci nad Sázavou
 závěrečný kurz, hodnocení celoročního projektu a sebehodnocení účastníků, desatero
„dobrých rad“
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Ve školním roce 2019/2020 v měsících září, říjen, listopad, prosinec 2019 proběhly čtyři
víkendové kurzy a zúčastnilo se jich vždy 10 dětí ve věku 14 – 18 let z pěti dětských domovů
(DD Unhošť, DD Nymburk, DD Dolní Počernice, DD Zruč nad Sázavou a DD Kralupy nad
Vltavou).
1. kurz 21. - 22. 9. 2019 v Českém Šternberku


hlavním tématem - vzájemné seznámení, plán a metody práce a pozitivní vidění
světa

2. kurz 12. - 13. 10. 2019 v Českém Šternberku


hlavním tématem - komunikace

3. kurz 9. - 10. 11. 2019 v Českém Šternberku
 hlavním tématem – prevence rizikového chování a komunikace
4. kurz 7. - 8. 12. 2019 v Českém Šternberku
 hlavním tématem – prevence rizikového chování a mezilidské vztahy
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
Kroftová Mariana – psycholožka, speciální pedagožka, terapeutka
Kateřina Spěváková - lektorka
Pečený Ondřej – psycholog, terapeut
Rozhon Vladimír – lektor
Knapp Viktor - lektor, vychovatel
Valchářová Pavla – lektorka, vychovatelka
Jakub Kabíček, Hana Kosová, Markéta Bártová - externisté

Projekt SLUNCE finančně podpořili:

Hana Peterová, Jana Šoltésová, Gabriela Jandová
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Tilia – občanské sdružení z. s. se spolupodílí na organizaci 9. ročníku festivalu LSFF

LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL 2019
Mezinárodní festival dokumentárních filmů s tématikou věd o životě
4. - 8.11. 2019 na ČZU, 30.11. 2019 v NTK
Ve dnech 4. – 8. listopadu 2018 se v Aule na České
zemědělské univerzitě (ČZU) konal 9. ročník
mezinárodního filmového festivalu Life Sciences Film
Festival (dále jen LSFF), který vyhlásily a spolupořádaly
ČZU v Praze a spolek Harvest Films. Festival poté
pokračoval 30. listopadu 2019 v Národní technické
knihovně (NTK) v Dejvicích v rámci své programové
sekce Food Film Festival.
Současné možnosti přesné editace genů umožní léčit
nemoci či „vyrábět“ děti na přání. Tradičním autům, jak
je znali naši rodiče, brzy odzvoní a nás čeká ševelení
elektroaut, která ani nebudeme muset řídit. A co
všechno se dá udělat, aby nám v krajině nedošla voda?
Také o těchto tématech se v loňském roce natočily skvělé dokumenty; dramaturgové 9.
ročníku Life Sciences Film Festivalu (LSFF; www.lsff.cz) prošli 1250 přihlášených filmů z 71
zemí, aby nakonec vybrali 26 nejlepších z nich, které promítli ve dnech 4.–8. listopadu v nově
rekonstruované Aule České zemědělské univerzity. Ty nejlepší film o jídle a potravinách se
potom spolu s tematickým menu z rukou šéfkuchaře Zdenka Marcína objevily 30. listopadu
v Národní technické knihovně během Food Film Festu (www.foodfilmfest.cz).
Velkou cenu LSFF dotovanou finanční odměnou ve výši 1 500 euro si odnesl americký snímek
„Lidská přirozenost“ (Human Nature) režiséra Adama Bolta. Film se zabývá nedávno
objeveným nástrojem editace genů s názvem CRISPR. Jde o zkratku pro „clustered regularly
interspaced short palindromic repeat“ – tedy krátké, pravidelně rozmístěné, opakující se
palindromatické repetice. V zásadě jde o velmi jednoduchý nástroj, který si příroda vyvinula
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pro své evoluční hrátky už před miliardou let – jakési biologické nůžky. Protein si pak podle
zadání dokáže velmi přesně najít libovolné místo DNA a přestřihnout ji a zreplikovat. Povede
však takový nástroj k vymýcení dědičných nemocí nebo třeba k výrobě geneticky
naprogramovaných dětí?

Cenu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy získal český dokumentární film „Krajina
za sto let v několika obrazech“.
Další témata? Třeba víno. Vinařskou kulturu po celém světě zasáhla vlna rebelie. Po vinicích
se prohánějí „vinařští pankáči“, kteří si dělají víno po svém: přírodní víno, jak se jim chce a
líbí. Film Volání vína (Francie). Mikrobiom: I ve vašich útrobách žije 100 000 miliard bakterií,
které se starají o naše zdraví. Svět mikrobiomu může představovat další lékařský průlom.
Tedy pokud naším moderním stylem života tyto životadárné bakterie ve svých střevech
nevyhubíme. Film Mikrobiota: Úžasná moc střev (Francie) Vitamíny: Bez vitamínů bych
nepřežili. Příliš moc vitamínů nás ale může zabít. Australský film Vitamania: Lesk a bída
vitamínů nás povede po velkolepé a překvapivé cestě za hledáním odpovědi, zda a jak
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používat vitamínové potravinové doplňky. Češi zachraňují: Jak Češi pomáhají odvrátit
vymizení živočišných druhů. Filmy Češi zachraňují antilopy v Senegalu a Češi zachraňují zubry
v Česku. Sója: Na příkladu této rozšířené plodiny italský film Soyalismus ilustruje, jak čínský a
západní agrobyznys likviduje malé farmáře a životní prostředí. Molekuly, aromata a tráva:
Svět molekul lásky (Rozkoš a bolest: Láska očima vědy) a hlubší pohled do říše marihuany
(Tráva, prachy a legalizace). Molekuly, to je podstata nejstaršího jazyka, jímž komunikuje
příroda – jazyka vůní a aromat?
LSFF ale nejsou jen filmy samotné: ještě důležitější je propojování informací do souvislostí.
Také letos se mohli návštěvníci festivalu sejít se špičkovými odborníky (nejen) z mateřské
České zemědělské univerzity, ale i se specialisty z jiných pracovišť i oborů. Vynikající diskusi o
tématu „Krajina a půda – klíč k budoucnosti?“ vedl geolog RNDr. Václav Cílek, CSc., velký
ohlas měla diskuse „Peníze jako vrchol evoluce? A co bude dál?“ s filozofem, biologem a
spisovatelem prof. Stanislavem Komárkem.
Diskuse se týkaly následující témat:


Udusíme se v odpadu, nebo existují jiná řešení? Hosté: Vojtěch Vosecký, MSc. (Institut
cirkulární ekonomiky), Ing. Michal Šyc, Ph.D. (Ústav chemických procesů AV ČR), Ing.
Jaromír Manhart (MŽP, ředitel odboru odpadů), Mgr. Tomáš Tožička (Educon), Ing.
Hynek Roubík Ph.D. (FTZ ČZU)



Co můžeme udělat pro ohroženou antilopu? Host: doc. Ing. Karolína Brandlová, PhD.
(FTZ ČZU)



Peníze jako vrchol evoluce? A co bude dál? Host: prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.
(Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)



Diskuse: Je vlk opravdu nebezpečným sousedem? Host: Sebastian Koerner (režisér),
Ing. Aleš Vorel, Ph.D. (FŽP ČZU), Mgr. Miroslav Kutal, PhD (LDF Mendelu, Hnutí Duha)



Češi zachraňují zubry v Česku. Hosté: Mgr. Dalibor Dostál (Česká krajina), Mgr.
Miloslav Jirků, Ph.D. (Parazitologický ústav AV ČR)



Krajina a půda: Klíč k budoucnosti? Hosté: RNDr. Václav Cílek, CSc. (geolog), Martin
Slunečko (režisér), Mgr. Dalibor Dostál (Česká krajina)
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Lesy bez hranic. Hosté: prof. Ing. Milan Lstibůrek, MSc. Ph.D. (FLD ČZU), Veronika
Kastlová (režisérka), Jaromír Kačer (kameraman)



Elektromobilita. Host: Ing. Petr Jindra, Ph.D. (TF ČZU)



Otrokem algoritmů. Host: Ing. Pavel Matějka (TF ČZU)



Sametová revoluce v genech? Hosté: Marek Janáč (Časopis Vesmír), Prof. RNDr.
Zdeněk Opatrný, CSc. (Přírodovědecká fakulta UK)



Welfare. Hosté: doc. RNDr. Marek Špinka, CSc. (FAPPZ ČZU), Mgr. Karel Janko, Ph.D.
(Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR), Ivo Krajc (OBRAZ – Obránci zvířat,
zakazkleci.cz)

Během festivalu proběhla také ochutnávka vína z Vinařského střediska ČZU v Mělníce,
návštěva High-tech pavilonu FLD, exkurze do pivovaru ČZU Jeník a prezentace nového
přípravku pro ekologické zemědělství společnosti Syngenta.
LSFF a FFF v číslech
1 250 přihlášených filmů
39 filmových projekcí
26 soutěžních filmů
8 festivalových cen, včetně Velké ceny LSFF dotované 1 500 Eur
30 diskusních panelů, workshopů, přednášek, exkurzí, degustací a praktických eventů
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Program festivalu:
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Hosté festivalu
prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr., Vojtěch Vosecký, MSc., Ing. Michal Šyc, Ph.D., Ing.
Jaromír Manhart, Mgr. Tomáš Tožička, Sebastian Koerner, Ing. Jan Šíma, RNDr. Václav Cílek,
CSc., Martin Slunečko, prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc., Veronika Kastlová, Jaromír Kačer, Mgr.
Karel Janko, Ph.D., Ivo Krajc
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Food Film Festival 30. 11. 2019 v Národní technické knihovně v Praze
Food Film Fest je programová sekce Life Sciences Film
Festivalu a přibližuje aktuální témata z gastronomie,
trendy ve stravování, potraviny v nejširších socioekonomických souvislostech prostřednictvím filmu
a všech lidských smyslů – divák vidí, chutná, cítí.
Propojujeme jídlo a film s vědomostmi a posouváme
filmový zážitek do další dimenze. S naším mottem „co na plátně, to na jazyku“ přinášíme do
Čech filmy, které získávají ocenění na světových filmových festivalech.

Program festivalu probíhá současně ve dvou sálech – Ballingův sál s kapacitou 250 diváků a
v komornějším prostředí Vzdělávacího centra s kapacitou cca 50 osob. Festivalový den je
rozdělen do několika tematických bloků postavených na promítání filmu doprovázeného
degustačním menu a diskusí s oborníky, s vědci a s populárními osobnostmi. Vstup na
filmové projekce je zdarma. Degustace a ochutnávky jsou placené.

Hlavní témata FFF 2019 byly: Superpotraviny, mikrobiota, aromata, sous –
udržitelný rozvoj a přírodní vína. Hlavní cílová skupina je veřejnost.
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vide, vitamíny,

Oceněné filmy
Velká cena LSFF 2019 s finanční odměnou 1500 EUR
Film: Lidská přirozenost / Human Nature, režie: Adam Bolt, země původu: USA
CRISPR není jen vědecký objev, jaký se podaří jednou za život. Tento nástroj na přesnou
úpravu DNA otevřel zcela novou éru v genetice. Povede k vymýcení dědičných nemocí nebo
k výrobě geneticky naprogramovaných dětí? Porota doporučuje udělit hlavní cenu LSFF 2019
za strhující a mimořádně srozumitelné představení všech pro a proti, jež vyvstávají
s možností navrhovat naši budoucnost.
Cena Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních
Film: Mikrobiota: Úžasná moc střev / Microbiota : The Amazing Powers of the Guts, režie:
Sylvie Gilman & Thierry de Lestrade, země původu: Francie
Není to náhoda, že naše útroby hostí miliardy bakterií. Evoluce nás upředla či vystavěla
kolem bakteriálních systémů zcela cíleně. Současná věda rozkrývá zvolna důvody, proč tomu
tak bylo a proč spokojenost našich drobných souputníků znamená i naši vlastní spokojenost a
zdraví. Porota doporučuje udělení ceny za dokonalé a názorné zpracování současného stavu
poznání lidského mikrobiomu.
Cena Provozně ekonomické fakulty
Film: Soyalismus / Soyalism, režie: Stefano Liberti / Enrico Parenti, země původu: Itálie
Čína a západní agrobyznys ovládají světovou produkci obilí a masa, dohání tak malé
zemědělce ke krachu a přitom ničí životní prostředí. Globální zájmy motivované ziskem
akcionářů stojí proti lokálním zájmům přírody i člověka. Porota navrhuje udělit cenu za
inspirativní příspěvek do diskuse o osobní zodpovědnosti spotřebitele a zákazníka a
nastavení udržitelných výrobních vztahů.
Cena Fakulty tropického zemědělství
Film: Řetězec superpotravin / The Superfood Chain, režie: Ann Shin, země původu: Kanada
Řetězec superpotravin je celovečerní dokument zkoumající fakta a mýty, kterými jsou
opředeny superpotraviny. Porota navrhuje udělit cenu za hluboký vhled do sociálních
konotací globalizace zemědělských plodin.
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Cena Technické fakulty
Film: Automobilové války / Car Wars, režie: Véronique Préault / Guy Beauché, země původu:
France
Svět se mění, stojíme na prahu nové revoluce, která změní nejen ekonomiku, ale i podobu
našich měst. Porota navrhuje udělit cenu za ucelený filmový pohled na současná řešení
rozvoje dopravy v různých částech světa.
Cena Fakulty lesnické a dřevařské
Film: Lesy bez hranic / Borderless Forests, režie: Veronika Kastlová, země původu: Česká
republika
Filmový dokument sleduje vývoj rozsáhlého mezinárodního projektu, jehož cílem je studium
evropských lesů za podmínek klimatických změn, pojmenování příčin problémů a návrh
udržitelných řešení při zakládání nových porostů. Porota navrhuje udělit cenu za inspirativní
filmové zachycení komplexního projektu obnovy a údržby lesů.
Cena Fakulty životního prostředí
Film: Stříbrná větev / Silver Branch, režie: Katrina Costello, země původu: Irsko
Místo klidného života s půdou, po vzoru předků, musel Patrick McCormack vybojovat dlouhý
boj o záchranu krajiny i tradičního způsobu života. Porota navrhuje udělit cenu za niterné
zachycení vztahu člověka ke krajině, k tradici a rodině, ale i k přesažným principům, od
kterých nelze ustoupit.
Cena Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Film: Krajina za sto let v několika obrazech / Stark Images of the Czech Landscape in 100
Years, režie: Martin Slunečko, země původu: Česká republika
Porota uděluje zvláštní ocenění za svěží a inspirativní filosofické zamyšlení nad tématem
projevů klimatických změn dnes a v blízké budoucnosti.
Pořadatelé festivalu:
Harvest Films a ČZU v Praze
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Basketbalový klub BC Dejvice
Basketbalový klub hrál v sezoně 2018/19 3. třídu soutěže Pražského basketbalového svazu a
skončil na 3. místě a postoupil po čtyřech letech do II. třídy.

1.

BK Rotor Punkrác B

18

17

1

1347:886

35

2.

Meteor Praha B

18

14

4

1274:1022

32

3.

BC Dejvice

18

10

8

1024:987

28

4.

BA Sparta B

18

10

8

1024:1083

28

5.

Jižní Tygři

18

9

9

1135:1160

27

6.

VŠTJ Medicina B

18

8

10

1169:1117

26

7.

Sokol Žižkov E

18

8

10

1138:1249

26

8.

PSK Union

18

7

11

931:964

25

9.

Basketbalová škola - Tygři Praha

18

6

12

1055:1193

24

10.

BK Slavoj Praha

18

1

17

929:1365

19
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Členské schůze se do vypracování výroční zprávy nekonala z důvodů pandemie COVID-19

Účetní uzávěrka za rok 2019
Příjmy celkem

591 400,-Kč

z toho dary

418 100,-Kč

hospodářská činnost

148 300,-Kč

Náklady celkem

889 750,-Kč

Stav účtu k 31. 12. 2018

210 169,22 Kč

zpracoval 27. 4. 2020 Petr Mezera
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