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1. Úvodní slovo předsedkyně spolku  

 
Rok 2017 byl plný změn. Nejenže 
jsme nyní zapsaný spolek a už ne 
občanské sdružení, ale máme také 
staronového místopředsedu. Je jím 
náš dlouholetý člen Patrik Šajtar. 
Kromě filmového festivalu jsme se 
letos také začali věnovat Talent 
Managementu a to opět ve spolupráci 

s městem Ostravou. Vždycky jsme měli blízko k práci 
s mladými lidmi a nyní těchto zkušeností můžeme využít 
při vyhledávání a spojování odborníků, kteří se věnují 
talentům. I nadále jsme se věnovali organizaci 
Mezinárodního filmového festivalu T-film, v letošním 
roce proběhl již pátý ročník, tentokrát v Domě kultury 
Akord. Spolupracovali jsme na něm mimo jiné také 
s National Geographic Česká republika s paní Ladou 
Dobrkovskou. Mezi dalšími významný hosty byl 
dokumentarista Jan Svatoš, Petr Zajac a doktor Arnošt 
Vašíček, který letos přijal roli prezidenta festivalu. 
 
Velmi děkuji všem naším členům i spolupracovníkům, 
kteří se o tyto úspěchy zasloužili.  
 
 
 
Mgr. Bc. Marcela Mrózková Heříková 

 

  



2. Nový místopředseda 
 

Patrik Šajtar s naším spolkem 

spolupracuje již od dob jeho 

založení v roce 2007. A to 

nejprve jako jeden z členů Junior 

Tv, posléze jako produkční 

mnoha ročníků našeho festivalu 

a nyní jako staronový 

místopředseda. V současné 

době se věnuje také studiu 

navazujícího magisterského 

program na Vysoké škole báňské 

– Technické univerzitě Ostrava, oboru Evropská škola technického 

znovuvyužití brownfields. V rámci studia absolvoval zahraniční stáže ve 

španělské Valencii a peruánské Limě.  

 

 

  



3. Mezinárodní filmový festival T-film 2017 
    

 

T-film Ostrava je mezinárodní filmový festival dokumentů, které mapují současný 

stav přírody a společnosti, s cílem informovat, vzdělávat a inspirovat. Letošním 

tématem bylo T jako tajemství.  

Cílem je ukázat záhady, které lidstvo řeší od pradávna – ty, které vysvětlila věda, i 

ty, které nemají jasné řešení ani po staletích. Mohou to být záhady vědecké, 

záhady, které máme přímo ve svém okolí či ze života afrických kmenů nebo 

například tolik diskutovaný fenomén UFO, který má stále řadu odpůrců a příznivců.  

K dosažení toho cíle volíme prostředky názorných příkladů a prezentací ukázek 

z praxe, přičemž osou festivalu samozřejmě zůstává inspirativní filmová přehlídka 

dokumentů z celého světa.  

 

 

  



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 a univerzitní zařízení -  Přírodovědná fakulta Ostravské univerzity, 

Wichterlovo gymnázium, Gymnázium Ostrava-Hrabůvka a Matiční gymnázium 

- National Geographic – pražské zastoupení – Mgr. Lada Dobrkovská  

- městské společnosti – Ostravské muzeum, DK AKORD 

 

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  

 

Úkolem festivalu je motivovat návštěvníky k aktivnímu zapojení do péče o kulturu 

života, dědictví našich předků, rozvíjení respektu k přírodě a jejímu hlubšímu 

poznání a úctě k jedinečnosti života na zemi. 

 

Cílové skupiny – festival je určen především:  

a) žákům základních škol 

b) studentům středních a vysokých škol 

c) široké veřejnosti, rodinám s dětmi 

d) odborně motivované veřejnosti 

 

Základním cílem je evokovat v cílových skupinách zájem o ochranu kulturního 
a přírodního bohatství, uvědomit si, že bez informací a prezentací odborných 
a naučných znalostí nelze v praxi uplatňovat smysluplné programy rozvíjející 
kulturu našeho života.  

 

 

  



 

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 snímky odborná komise a zařazuje je do 

promítání pro cílové skupiny a ty nejlepší pak i do festivalové soutěže. Letos se 

do soutěže dostalo 49 filmů doslova z celého světa, po vyřazení těch, které 

nesplnily přísná kritéria (rok výroby max. 2015, stopáž apod.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



Doprovodný program letos tvořily tyto akce:  

1) Workshopy a semináře, odborně zaštiťované doktorem Arnoštem 

Vašíčkem a dokumentaristou Petrem Zajacem   

2) Prezentace žákovských a studentských projektů - Plant for The Planet – 
Šimon Michalčík  

3) Komponovaný program pro základní a střední školy  

4) Prezentace projektu NATIONAL GEOGRAFIC  - Mgr. Lada Dobrkovská  

5) Galavečer – zakončení festivalu – vyhodnocení všech festivalových aktivit 
a ocenění nejlepších filmových snímků 

 

Aktivity projektu a jejich popis 

Středa, první festivalový den 10. 5. 2017, byla věnována žákům základních škol. 

Například zajímavá přenáška Lady Dobrkovské z National Geografic o tajemstvích 

přírody či Šimona Michalčíka o projektu Sázejme pro planetu.  Promítání 

festivalových snímků pro veřejnost proběhlo 10. května od 16 hodin v Hudebním 

sále domu kultury Akord. Tam se také uskutečnily dvě přednášky s besedou jak 

Dr. Arnošta Vašíčka Labyrint záhad – největší tajemství Čech, Moravy a Slezska a 

Petra Zajace Cesta po Kolumbii, která změnila můj život. O obě byl velký zájem ze 

strany veřejnosti. Ve čtvrtek, druhý festivalový den, dopoledne byl podobný program 

připraven i pro studenty středních škol.  



 Slavnostní vyhlášení vítězů a zakončení festivalu za účasti náměstka primátora 

města Ostravy Zbyňka Pražáka se pak konalo ve čtvrtek od 18:30 hodin, čímž 

dvoudenní mezinárodní festival T-film Ostrava 2017 vyvrcholil. Hlavní festivalovou 

cenu Grand Prix získal snímek s názvem Sloboda pod nákladom slovenského 

dokumentaristy Pavola Barabáše. Další významnou cenu získal snímek Je s námi 

konec? Tento dokument s Leonardem di Capriem jako průvodcem vznikl v produkci 

National Geografic.  

Dalším významným autorem, který si z T-filmu odnáší pravidelně ocenění, je český 

dokumentarista Jan Svatoš, jemuž letos porota udělila ocenění za film Causa 

Carnivora.  

 

Publicita projektu 

1.1. 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 v rámci jiných našich aktivit 

(environmentální poradci).  



Hlavní propagační výstupy – prezentace města Ostravy: 

1. Letáky s programem festivalu – umístěné ve školách, ve a na vozech DPO 

Ostrava a na místě konání  

2. Plakáty – 21 dní před akcí  

3. Logo města na webových stránkách festivalu www.t-film.cz 

4. Logo města na všech materiálech v místě konání – bannery, roll-up 

systémy, plachty 

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.t-film.cz. 

6. Poděkování na každém programu festivalu prostřednictvím moderátorů  

7. Předání hlavní ceny zástupcem města náměstkem Zbyňkem Pražákem  

8. Odhadovaný počet osob, které se zúčastnily – 1300, 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. Talent Management Ostrava 2017 
 

Dne 24. 10. se v kinosále ve Světě techniky uskutečnilo pracovní setkání ředitelů a 

projektových manažerů ostravských škol a dalších organizací, které se zabývají prací 

s talentovanými dětmi. Spolek Perseus toto setkání organizoval. 

 

  



 



 

5. Finanční zpráva 
 

Bude doplněna v řádném termínu. 

 

 


