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1. Úvodní slovo předsedkyně sdružení
Během uplynulého roku 2016 se naše
občanské sdružení věnovalo jednak
práci s vybranými mladými redaktory
Junior TV, ale máme za sebou opět
organizaci filmového festivalu. Ve
Světě
techniky
v Dolní
oblasti
Vítkovice proběhl za účasti prezidenta
festivalu Ondřeje Vetchého IV. ročník
MFF T-film Ostrava. V rámci tohoto festivalu byly
vysazeny také stromky v Bělském lese a proběhla
spousta dalších doprovodných akcí. Dalším významným
hostem tohoto ročníku byl známý popularizátor vědy Dr.
Michael Londesborough.
Velmi děkuji všem naším členům i spolupracovníkům,
kteří se o tyto úspěchy zasloužili.

Mgr. Bc. Marcela Mrózková Heříková

2. Čím se zabýváme
Perseus je občanské sdružení, které se věnuje především práci
s mladými lidmi a dětmi a jeho stěžejním projektem je dobrovolnické
vedení dětské redakce Junior TV a také organizování společenských a
osvětových akcí. Mezinárodní filmový festival dokumentů o životním
prostředí T film Ostrava (dříve TUR film) organizuje Perseus již od doby
svého založení v roce 2007. V letech 2012-2014 to byl dále například
MFF Ekofilm. Pravidelná je naše spolupráce s oběma ostravskými
univerzitami. S VŠB-TUO na projektu Ambasadoři přírodovědných a
technických oborů a s Ostravskou univerzitou konference Voda nad
zlato. Všichni členové našeho spolku se na organizaci jednotlivých
ročníků aktivně podílí, jako organizátoři, scénáristé, překladatelé,
moderátoři, lektoři, při práci s dokumenty a filmy nebo festival či jiné
akce pomáhají organizovat.

3. Mezinárodní filmový festival T-film 2016
T-film Ostrava je mezinárodní filmový festival dokumentů, které mapují současný
stav přírody a společnosti, s cílem informovat, vzdělávat a inspirovat. Letošním
tématem byl Svět rostlin.
Chtěli jsme ukázat nezastupitelnou úlohu, kterou mají rostliny v životě člověka,
zlepšují životní prostředí, zdraví i náladu, ukázat celou šíři těchto němých průvodců
našich životů od pokojových rostlin, léčivek, přes stromy, keře, lesy, od městské
zeleně až po deštné pralesy.
Na příkladu rostlin vidíme, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují a jsou spolu
nerozdělitelně provázáni.

Na festivalu spolupracujeme s mnoha organizacemi:
Tato úzká spolupráce nám umožňuje volit takové nástroje a způsoby předávání
informací, které jsou pro tu kterou cílovou skupinu účelné a efektivní. Našimi
partnery jsou zejména:
-

školská zařízení- Přírodovědná fakulta Ostravské univerzity, VŠB- TUO,
Wichterleho gymnázium, gymnázium Hrabůvka a Matiční gymnázium

-

neziskové organizace Zelený bod Ostrava

- městské společnosti – Ostravské muzeum,
Nadregionálnost projektu:
Do filmové soutěže, která je nedílnou součástí T-Filmu, se přihlašují jak tvůrci z celé
České republiky, tak i ze zahraničí- nejen Evropy, ale také USA, Kanady, Asie,
Afriky apod. Mezinárodní je rovněž složení poroty, čím se snažíme zvýšit prestiž
festivalu.

Cíl a výsledky projektu T film Ostrava
Úkolem festivalu je motivovat návštěvníky k aktivnímu zapojení do péče o životní
prostředí, rozvíjení respektu k přírodě a jejímu hlubší poznání a k úctě k
jedinečnosti života na zemi.

Cílové skupiny – festival je určen především:
a)
b)
c)
d)

žákům základních škol
studentům středních a vysokých škol
široké veřejnosti, rodinám s dětmi
odborně motivované veřejnosti

Základním cílem je evokovat v cílových skupinách zájem o ochranu přírody a
kulturního bohatství, uvědomit si, že bez informací a prezentací odborných a
naučných znalostí nelze v praxi uplatňovat efektivní a smysluplné ekologické
programy

Program festivalu
Hlavní osou byla soutěž tematicky zaměřených filmových snímků hodnocená
studentskou i odbornou porotou. Je stěžejní částí celého programu, již dlouho
před zahájením vlastního festivalu třídí došlé snímky odborná komise a zařazuje
je do promítání pro cílové skupiny a ty nejlepší pak i do festivalové soutěže.
Letos se do soutěže dostalo 52 filmů doslova z celého světa, po vyřazení
těch, které nesplnily přísná kritéria (rok výroby max. 2014, stopáž apod.)

Doprovodný program letos tvořily tyto akce:
1) Workshopy-science show a semináře, odborně zaštiťované Michalem
Londesboroughem a Vladimírou Karasovou
2) Konference – ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Ostravské
univerzity

3) Prezentace žákovských a studentských projektů- zahrádkaření studenta
Tonyho Skřipčáka
Na základě předchozích zkušeností předpokládáme zapojení cca 15 soutěžních
projektů v rámci každého ročníku.
4) Komponovaný program pro základní a střední školy
5) Plant for Planet – Sázejme pro planetu – seminář a sázení stromků
v Bělském lese
6) Galavečer – zakončení festivalu – vyhodnocení všech festivalových aktivit
a ocenění nejlepších filmových snímků

Aktivity projektu a jejich popis
Středa byla věnována žákům základních škol. Například zajímavá přenášku
Vladimíry Karasové ze společnosti OZO Ostrava s názvem Rostliny kolem nás,
která je ovšem pojímala z hlediska zpracování bioodpadu. Program také zpestřil
student gymnázia Ostrava-Hrabůvka Tony Skřipčák. S ním žáci probrali téma
zahrádkářství. Tedy - Návrat zahrádkářství aneb Proč je domácí lepší než
z obchodu. Pro střední školy byl připraven čtvrtek. Na festivalu vystoupil slavný
popularizátor vědy Michael Londesborough a to hned dvakrát. Jednak v Divadle
vědy a podruhé v rámci popularizační konference pro studenty s názvem Svět
rostlin, na jejímž pořádání se podílí i Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity.

Promítání festivalových snímků pro veřejnost proběhlo 25. května od 16 hodin
v kině Světa techniky zdarma. Slavnostní vyhlášení vítězů a zakončení festivalu
za účasti Ondřeje Vetchého se pak konalo ve čtvrtek od 18:30 hod, čímž
dvoudenní mezinárodní festival T-film Ostrava 2016 vyvrcholil. Hlavní
festivalovou cenu Grand Prix získal snímek s názvem 56, který vznikl spoluprací
autorů hned ze tří zemí. Z Madagaskaru, Španělska a Norska. Odráží sociální
témata a současnou situaci na Madagaskaru. Řada dětí se zde nemůže vzdělávat,
protože jsou jejich hlavní povinnosti jinde. A to na poli, kde pěstují rýži. Opravdovost
situace ještě navíc podtrhuje to, že vypravěči jsou samotné děti. Za scénářem
dokumentu stojí Carlos Gómez a Vallivana Álvarez. Režii snímku měl pak na
starosti Marco Huertas. V kategorii Člověk a společnost byl porotou oceněn snímek
Nedej se: Jídlo zdarma pro všechny od české autorky Evy Lammelové. Jde o blok
občanské a investigativní žurnalistiky o životním prostředí. Film se zabývá
problematikou nehorázného plýtvání potravin na celém světě. V kategorii Zelená
planeta zase vynikl francouzský snímek Keep exploring autora Mathieu Le Lay.
Dokument Black Ice od nizozemského režiséra a scénáristy Maartena van
Rouveroye zase zvítězil v kategorii Inspirace. Porota však ocenila i některé další
snímky, které byly natolik výjimečné, že ačkoli nedosáhly na hlavní cenu, rozhodně
stojí za pozornost. Mezi ně patří například francouzský film Pátrání po inspiraci od
již zmíněného autora Mathieu Le Lay a dále snímek Nedej se: lekce divokosti od
Jana Svatoše, který získal cenu sdružení Perseus.

Publicita projektu
Bylo uskutečněno informování cílových skupin prostřednictvím:

-

Mediálních výstupů – tiskové zprávy, rozhovory (UPC ČR, satelit ASTRA,
TV PODA, regionalnitelevize.cz, Český rozhlas Ostrava).
Cílenými pozvánkami pro základní, střední i vysoké školy v regionu, a to
především přímým kontaktováním ředitelů a ředitelek, případně
kontaktních osob, se kterými spolupracujeme i v rámci jiných našich aktivit
(environmentální poradci).

Hlavní propagační výstupy – prezentace města Ostravy:
1. Letáky s programem festivalu – umístěné ve školách a na místě konání 2000
ks
2. Plakáty – 21 dní před akcí 800 ks
3. Logo města na webových stránkách festivalu www.t-film.cz
4. Logo města na všech materiálech v místě konání – bannery, roll up
bannery
5. Dokument o festivalu s logem města prezentující průběh festivalového ročníku,
odvysílán v rámci Magazínu Ostravsko na UPC, satelitu ASTRA, kanálu 50.

Z vysílače Hošťálkovice, umístěn na webových stránkách festivalu www.tfilm.cz.
6. Poděkování na každém programu festivalu prostřednictvím moderátorů
jednotlivých částí
7. Předání hlavní ceny zástupcem města náměstkem Radimem Babincem
společně s Ondřejem Vetchým, prezidentem festivalu
8. Odhadovaný počet osob, které se zúčastnily – 1100, dále které budou moci
zhlédnout výstupy z festivalu nepřímo (zhlédnutím dokumentárního filmu
odvysílaného televizními stanicemi, studiem webových stránek festivalu a
dalších festivalových výstupů): cca 12 000 – 20 000

4. Finanční zpráva

