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PROJEKT SLUNCE  

V roce 2020 proběhlo šest víkendových kurzů (3 víkendové výjezdy + 3 on-line setkání) 

z běhu 2019/20 pro děti z dětských domovů ve věku 14 – 18 let.  

Aktivně bylo zapojeno těchto pět dětských domovů:  

 Unhošť 

 Nymburk 

 Dolní Počernice 

 Zruč nad Sázavou 

 Kralupy nad Vltavou 

Data kurzů, místa konání a hlavní náplň:  

1. kurz 18. - 19. 1. 2020 v Týnci nad Sázavou 

 hlavní téma – komunikace, ekonomické dovednosti a orientace na trhu práce  

2. kurz 15. – 16. 2. 2020 v Týnci nad Sázavou 

 hlavní téma – sociální sítě, bezpečné chování na internetu 

3. kurz 13. – 14. 6. 2020 v Českém Šternberku  
 

 závěrečný kurz, hodnocení celoročního projektu a sebereflexe účastníků, „desatero 
dobrých rad“ 

3 výjezdy (21. - 22. března, 18. - 19. dubna a 16. - 17. května) jsme byli nuceni uzpůsobit 

vhledem ke „korona situaci“.  

Po častých konzultacích s řediteli i vedoucími vychovateli z dětských domovů jsme se 

rozhodli, že budeme s dětmi distančně v kontaktu. Kurzy se tedy na jaře 2020 konaly on-

line.  

Zároveň jsme dětem, které byly v tomto školním roce 2019/2020 do projektu Slunce 

zapojeny, nabízeli v rámci projektu také on-linovou terapeutickou podporu ve formě 
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hodinových skupinových či individuálních setkání. Jelikož letošní ročník byl zásadně 

poznamenán "koronakrizí", tak jsme v rámci našich on-line setkání nabídli dětem, že pokud 

budou mít zájem, můžou se opět zúčastnit projektu Slunce v dalším školním roce. 

Avšak vzhledem k epidemiologické situaci bohužel běh ve školním roce 2020/21 vůbec 

nezačal. 

 

Realizační tým: 

Mezera Petr – vedoucí projektu a vedoucí týmu  

Kroftová Mariana – psycholožka, speciální pedagožka,      
             terapeutka 

Kateřina Spěváková – hlavní lektorka, psycholožka,      
    speciální pedagožka, terapeutka 

Pečený Ondřej – psycholog, terapeut  

Rozhon Vladimír – lektor, metodik prevence       
           rizikového chování 

Knapp Viktor - lektor, vychovatel 

Valchářová Pavla – lektorka, vychovatelka   

Jakub Kabíček, Markéta Bártová - externisté 

Projekt SLUNCE finančně podpořili: 

 

 

 

 

Hana Peterová, Jana Šoltésová, Gabriela Jandová 
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LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL 2020 V ROCE COVIDU 

Life Sciences Film Festival (dále jen LSFF) je mezinárodní 

soutěžní festival dokumentárních filmů s tematikou věd o 

životě. Hlavními pořadateli jsou Česká zemědělská univerzita 

(ČZU) v Praze a spolek Harvest Films, z.s. 

Desátý jubilejní ročník LSFF se začal připravovat už od konce 

ročníku 2019 – zahájila se akvizice filmů, oslovování 

potenciálních partnerů, tvorba grafického vizuálu festivalu, 

příprava technického systému atd.  Protože i na ČZU, stejně 

jako na ostatních vysokých školách, byl s ohledem na obě vlny 

epidemických omezení omezený provoz, bylo konání 

mezinárodní části LSFF bylo zrušeno a přesunuto na neurčito.  

 

Food Film Festival 28. 11. 2020  

Nicméně se podařilo realizovat programovou sekci LSFF, Food Film Fest. FFF 

přibližuje aktuální témata ze zdravovědy, výživy, gastronomie a představuje potraviny 

v nejširších socio-ekonomických souvislostech prostřednictvím filmu a všech lidských 

smyslů – divák vidí, chutná, cítí.                 

Naše motto „co na plátně, to na jazyku“ dostalo v roce covidu zcela novou náplň a cílem 

letošního festivalu bylo představit pozitivní příklady, projekty a odhodlané podnikatele, 

kterým se podařilo krizový rok nejen přečkat, ale navíc významným způsobem i rozvinout 

obory své činnosti. V rámci propagace na FFF 2020 v NTK v Praze 6 jsme se v září zúčastnili 

unikátního festivalu Praha září na Výstavišti, kde se spojily všechny festivaly na jednom 

místě. Zde jsme zrealizovali 3 bloky – film, diskuse, degustace. 

S ohledem na omezení vyplývající z epidemiologických nařízení program festivalu nemohl 

probíhat v Národní technické knihovně. Organizátoři však přišli s náhradní variantou, kterou 

byla putovní forma festivalu, kdy jsme s kamerou navštívili vybrané provozy, předpřipravili 

jsme účast odborníků a vlastní festival proběhl přímo v prostorách řemeslného lihovaru Land 

Craft Spirits.     
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Podařilo se zachovat podstatné vzdělávací atributy Foodfilmfestu, tedy promítání filmů, 

diskuse a dotazy hostů a hlavně zachování degustací. Akreditovaní účastníci obdrželi 

degustační balíčky se vzorky, které se vztahovaly k jednotlivým bodům programu, které jsme 

rozvezli všem akreditovaným divákům. Moderátor Zdeněk Suchý je pak prováděl 

jednotlivými body programu.  

Tato nová forma sdílení umožnila účast i neakreditovaných diváků a umožnila vzdálenou 

účast i řadě mimopražských diváků, čímž byl výrazně posílen vzdělávací impakt letošního 

ročníku. Všechny z celé řady diváckých reakcí a ohlasů byly pozitivní a ocenily nejen vlastní 

program festivalu, ale i samotný fakt, že zatímco desítky projektů byly zcela zrušeny, LSFF - 

Food Film Fest se podařilo realizovat úspěšně. 
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Hlavní tématem FFF 2020 bylo: Od fermentace k destilaci a byl určen pro cílovou skupinu 

veřejnost. V rámci programu se promítali filmy zaměřené na jednotlivé procesy kvasných 

procesů – sýry, mošty, cider, destiláty.  Vrcholem festivalu byl americký film „Fermentace čili 

proměna“ režiséra Jonathana Cianfraniho, který získal hlavní cenu Grand Prix LSFF. 

Režisér Jonathan Cianfrani figuroval jako producent americké televizní dokumentární série 

„The Mind of the Chef“ (cena Emmy 2012 v kategorii „Outstanding culinary program“) a 

Brew Masters (2010). Průvodce filmem Edward Lee je americký šéfkuchař z Brooklynu 

korejského původu. Je majitelem tří restaurací zaměřených na americkou jižanskou kuchyni, 

autorem kuchařek („Smoke and Pickles“, „Buttermilk Graffiti“), byl čtyřikrát nominovaný na 

cenu Jamese Bearda za výjimečný počin v oblasti gastronomie, literatury o jídle a 

kulinářském vzdělávání. 

 

 

 

 

 

Hosté festivalu: 

RNDr. Petr Ryšávka (mikrobiolog – mikrobiom a jeho funkce ve zdravém organismu),  

Jan Abt (Tátuv sad fermentace ovocných substrátů),  

Jan Bareš (Sýrárna bratří Brunnerů – mikrobiální kultury a zrání sýrů),  

Jan Kopička (Landcraft – fermentační transformace přírodních substrátů),  

Václav Smolík (méně známe fermentační techniky),  

Zdeněk Suchý (moderátor a režisér), 

 Jan Havaš (kuchař)  
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Propagace: 

Facebookové stránky FFF, webové stránky foodfilmfest.cz, znělka FFF, loga během živého přenosu i 

záznamu. 

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2FT3w1n4s2ez8ycvalePtUokOl7FdHaFjOBKQdLaRu7xb

rDXMjjYaAcoQ&v=lfOUsCSFffs&feature=youtu.be 
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Partneři a sponzoři LSFF: 

Městská část Praha 6, Letiště Praha, Syngenta Czech, s.r.o., Nizozemské království, Landcraft, 

Tátův sad, Sýrárna bratří Brunerů  
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Basketbalový klub BC Dejvice 

Basketbalový klub hrál v sezoně 2019/20 2. třídu soutěže Pražského basketbalového svazu a 

soutěž se nedohrála z důvodu epidemie COVID 19. 

V sezóně 2020/21 soutěž vůbec nezačala.  

1. Sokol Horní Počernice B 17 14 3 1466:1077 31 

2. TJ Podolí Praha 4 17 12 5 1092:1064 29 

3. Sokol Zlíchov A 16 12 4 1174:1084 28 

4. BK Ropáci 17 11 6 1138:988 28 

5. BK Rotor Punkrác A 17 11 6 1220:1054 28 

6. Tourist Říčany 18 9 9 1136:1138 27 

7. Sokol I. Smíchov 17 7 10 1175:1171 24 

8. VSK Chemie 16 7 9 898:949 23 

9. BC Dejvice 18 3 15 883:1116 21 

10. BC Řepy Bulls 16 4 12 924:1176 20 

11. Breakball 17 3 14 665:954 18 

 

 

https://www.cbf.cz/souteze/detail_12426_soutez_2663.html?area=1
https://www.cbf.cz/souteze/detail_7791_soutez_2663.html?area=1
https://www.cbf.cz/souteze/detail_7808_soutez_2663.html?area=1
https://www.cbf.cz/souteze/detail_8538_soutez_2663.html?area=1
https://www.cbf.cz/souteze/detail_7770_soutez_2663.html?area=1
https://www.cbf.cz/souteze/detail_7847_soutez_2663.html?area=1
https://www.cbf.cz/souteze/detail_7797_soutez_2663.html?area=1
https://www.cbf.cz/souteze/detail_7746_soutez_2663.html?area=1
https://www.cbf.cz/souteze/detail_7803_soutez_2663.html?area=1
https://www.cbf.cz/souteze/detail_8487_soutez_2663.html?area=1
https://www.cbf.cz/souteze/detail_7760_soutez_2663.html?area=1
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Členské schůze se do vypracování výroční zprávy nekonala z důvodů pandemie COVID-19 

Účetní uzávěrka za rok 2020 

Příjmy celkem                   90 000,-Kč 

Náklady celkem    434 138,-Kč  

Stav účtu k 31. 12. 2020           116 659,77 Kč     

 

zpracoval 2. 4. 2021 Petr Mezera  


