„ NĚKDY JE TĚŽKÉ KOPAT ZA LEPŠÍ SVĚT, HLAVNĚ KDYŽ JE HORKO A DUSNO“
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1. Základní informace
1.1. Úvodní slovo
Zapsaný spolek Pontopolis vznikl původně jako občanské sdružení v listopadu 2008. Jeho
cílem je pořádání kulturních a vzdělávacích akcí, kterými se snaží představit široké
veřejnosti jiné kultury světa. V průběhu roku 2017 proběhlo zejména v Poličce mnoho
výstav, besed i filmových projekcí jak pro školy, tak pro širokou veřejnost, jejichž cílem
bylo zvýšit povědomí o národnostních menšinách a odlišných kulturách vůbec.
Pomáháme cizincům žijícím v regionu začlenit se do společnosti a pochopit českou kulturu.
Další oblastí činnosti spolku je připomínání období komunismu v Československu a
ostatních zemích. Otevíráme diskusi nad dnešním stavem demokracie u nás.
Pontopolis se během let své existence stal nedílnou součástí kulturního života v Poličce a
okolí.

1.2 Spolupracující organizace
Spolupracujeme s místními partnery jako je Centrum Bohuslava Martinů, Divadelní klub a
Tylův dům, středisko volného času Mozaika, Fabrika Svitavy, ZUŠ Bystré, Farní sbor ČCE
Polička, DD Polička , Mime Prague z.s., na celorepublikové úrovni pak s organizacemi Člověk
v tísni, o. p. s., INEX-SDA, Femisphera, Na zemi aj. Navázali jsme i spolupráci s mnoha
zahraničními organizacemi, za všechny jmenujme alespoň Wroclavske centrum pantomimy
(Polsko), Akademia umeni Banská Bystrica (Slovensko), Oritundo (Uganda) aj.

1.2 Kontakt/bankovní spojení
Sídlo, fakturační adresa:
Centrum Pontopolis - Pontopolis z.s.
Riegrova 52, 572 01 Polička
IČO: 26579961

předsedkyně spolku:
Petra Jílková, tel: +420 731 462 824, e-mail: pontopolis@gmail.com
web: www.pontopolis.cz
bankovní spojení: Fio banka, a. s. Číslo účtu: 2400149153/2010
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1.3 Úplný výpis ze spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl L. vložka 6918
datum zápisu: 1. ledna 2014 zapsáno 1. ledna 2014
datum vzniku: 6. listopadu 2008 zapsáno 1. ledna 2014
spisová značka: L 6818 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
název: Pontopolis z.s.
sídlo: Riegrova 52, Polička-město, 572 01
identifikační číslo: 265 79 961
právní forma: Spolek
název nejvyššího orgánu: Členská schůze
statutární orgán: předseda: Petra Jílková
počet členů: 1

2. Organizace spolku, členové
Orgány spolku jsou:
• členská schůze (nejvyšší orgán)
• výkonná rada – Petra Jílková, Marie Jílková, Markéta Tauerová, Eliška Doubková
Spolek je zastoupen předsedkyní Petrou Jílkovou.
Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a schází se minimálně jedenkrát ročně.
ČLENOVÉ:
Petra Jílková

Marie Jílková

Markéta Tauerová

Simona Cacková

Lída Homolová

Eliška Doubková

Emily Heimerle

Josaline Amuthaire Ondrůšek

Tomáš Ondrůšek

Jiří Patočka

Dorota Madejska Stansbury
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3. Činnost a aktivity spolku

3.1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Název projektu: Globální rozvojové vzdělávání a osvěta
Místo realizace projektu: Pardubický kraj
Cílová skupina projektu: Pedagogové ZŠ a SŠ, žáci ZŠ a SŠ, studenti VŠ pedagogického
směru, veřejnost
Gestor projektu: Česká rozvojová agentura
Datum zahájení projektu/etapy: 1. ledna 2017
Datum ukončení projektu/etapy: 31. prosinec 2017
Výše prostředků určená dotačními rozhodnutími ze ZRS ČR na projekt: 500 000,-Kč

Jedním z hlavních cílů projektu bylo šíření a prohlubování aktivit spolku Pontopolis v oblasti
GRV v Pardubickém kraji. Naší snahou bylo zlepšit znalosti pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ
v oblasti globálního rozvojového vzdělávání, vzbudit u žáků zájem o život lidí v rozvojových
zemích a globální odpovědnost a rozšířit znalosti veřejnosti o mezinárodní i české rozvojové
spolupráci, globálních problémech, lidských právech a problematice zemí třetího světa.

Velký důraz byl kladen na intenzivnější a hlubší spolupráci se školami a zapojení nových škol
do projektu. Dále jsme pokračovali v zapojení škol a veřejnosti do již
existujících projektů jako je např. Fotbal pro rozvoj, festival Jeden svět či Jeden svět na
školách.
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3.1.1 Aktivity pro žáky ZŠ a SŠ

Jeden svět na školách – 3. – 7.4.2017

Hlavním pilířem našich aktivit pro školy je již dlouhodobě festival Jeden svět na školách.
Jedná se o projekce dokumentárních filmů o lidských právech a globálních problémech pro
žáky ZŠ a SŠ – v Poličce, Litomyšli a ve Svitavách.
Děti ze základních škol viděly tři krátké filmy, o jejichž tématech pak diskutovaly
s moderátory. Žáci středních škol pak zhlédli filmy, které se zabývaly výhodami i úskalími
kyberprostoru, životem lidí s HIV či osudem krymských Tatarů. Po filmu vždy následovala
debata s hostem na dané téma. To je také zásadním prvkem celé akce – jednak díky debatě s
odborníkem získat další informace a hlubší vhled, jednak vést žáky k tomu, aby o filmech a
tématech v nich nastolených přemýšleli a diskutovali.
Do projektu jsme letos zapojili dobrovolníky, zejména studenty vysokých a středních škol.
Promítacími místy byly Divadelní klub, Centrum B. Martinů a Centrum Pontopolis v Poličce,
Kino Sokol v Litomyšli a Kino Vesmír ve Svitavách.
Během týdne proběhlo pro žáky základních a středních škol 16 projekcí
v
Poličce,
7 v Litomyšli a 2 ve Svitavách. Celkově se festivalu zúčastnilo 1431 žáků (o 500 více než
loňský rok).

6

Projekce pro školy Polička DK a CBM

FESTIVAL JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH - PROJEKCE
POLIČKA


Pondělí 3. 4.

8:00 CBM Projekce č. 2 ZŠ Telecí
8:00 DK Projekce č.1 ZŠ Telecí
10:00 DK Zemřít pro design SŠ obchodní a služeb Polička + debata s Markétou Kutilovou


Úterý 4. 4.

8:00 CBM Projekce č. 1 ZŠ Oldříš
8:00 DK Děti on-line Gymnázium Polička + debata s Pavlou Kovářovou
11:00 DK Kyberdžihád Gymnázium Polička + debata s Markétou Kutilovou


Středa 5. 4.

8:00 DK Projekce č. 2 ZŠ Masarykova Polička
10:00 DK Projekce č. 1 ZŠ Pomezí


Čtvrtek 6. 4.

9:00 CBM
10:00 Pontopolis
8:00
DK
Zemřít pro design


Projekce č. 1
ZŠ Na Lukách Polička
Projekce č. 1
ZŠ Pustá Kamenice
Zemřít pro design
ZŠ Olešnice + debata s Markétou Kutilovou
SOŠ a SOU Polička + debata s M. Kutilovou

Pátek 7. 4.

8:00 CBM
10:30 CBM
9:00 DK

Projekce č. 2
Projekce č. 2
Kdo mě teď bude mít rád

11:00 DK

Kdo mě teď bude mít rád

ZŠ speciální Polička
ZŠ Pomezí
ZŠ Masarykova Polička + debata s Michaelem
Jettmarem
Gymnázium Polička + debata s M. Jettmarem
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10:00

DK

Projekce pro školy Svitavy

LITOMYŠL

8:00

Úterý 4. 4.

Kino Sokol

Kyberdžihád

10:00 Kino Sokol

Projekce č. 1


8:00

Středa 5. 4.

Gymnázium Projekce č. 2


Kino Sokol

10:00

Kino Sokol Děti on-line

8:15
11:45

Gymnázium Litomyšl

Čtvrtek 6. 4.

8:00



SŠ a VOŠ Pedagogická, SŠ zahradnická a technick
+ debata s Markétou Kutilovou
2. ZŠ U školek Litomyšl

Děti on-line

2. ZŠ U školek Litomyšl
+ debata s Michalem Zlatkovským
SŠ zahradnická a technická Litomyšl
+ debata s Michalem Zlatkovským

Pátek 5. 4.

Gymnázium Kdy už ten vítr ustane
Gymnázium Kdy už ten vítr ustane

Gymnázium Litomyšl
Gymnázium Litomyšl

SVITAVY


Úterý 4. 4.

10:00 Kino Vesmír Děti on-line


Gymnázium Svitavy + debata s Pavlou Kovářovou

Čtvrtek 6.4.

11:30 Kino Vesmír

Zemřít pro design

Obchodní akademie Svitavy + debata s Jiřím
Šmejkalem
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Markéta Kutilová – Syrská válka zblízka
Novinářka Markéta Kutilová navštívila v únoru ZŠ Svatopluka Čecha v Chocni. Vyprávěla
žákům o své další cestě do severní Sýrie, o životě lidí v rozbombardovaném Kobaní
a o uprchlické krizi. Přednášku doplnily fotografie ze Sýrie. Školy stále projevují velký zájem
o besedy s paní Kutilovou, která díky svým osobním zkušenostem humanitární pracovnice
a reportérky dokáže žákům nejlépe přiblížit problematiku globalizace i migrace.


16.2. 2017 ZŠ Svatopluka Čecha Choceň – dvě besedy pro žáky 8. a 9. tříd

Bethwell Mwaura, Keňa – workshopy v rámci kampaně Fotbal pro rozvoj
Pan Mwaura navštívil Česku republiku v rámci kampaně Fotbal pro rozvoj na pozvání
organizace INEX-SDA. Strávil zde celkem 2 měsíce. Během svého týdenního pobytu v Poličce
vedl 7 workshopů pro ZŠ, kterých se zúčastnilo celkem asi 200 žáků. Během workshopů děti
hrály sportovní hry, na kterých jim byly demonstrovány i morální hodnoty, např. potřeba
spolupráce apod. Potom si pan Mwaura povídal s dětmi o Africe, Keni, životě ve slamech a
významu sportu jako prevenci proti drogám a trestné činnosti. Mnoho malých žáčků se
nejspíš poprvé setkalo s Afričanem a o život v Africe se živě zajímaly.
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22.5.2017
ZŠ
Jiráskova, Gymnázium
Vysoké Mýto
23.5.2017
ZŠ
Sokolovská Svitavy – 2
workshopy
23.5. FC Polička
24.5. ZŠ Vysoké Mýto
25.5. MŠ Banín
25.5. ZŠ Lačnov

ZŠ Sokolovská Svitavy

Dokumentární film Nezlomené a beseda s Markétou Kutilovou
Nezlomené – námět, režie a scénář: Jarmila Štuková, Olga Šilhová, Markéta Kutilová, Lenka
Klicperová, dokumentární film. Film zpracovává témata násilného chování vůči ženám v Indii
(polévání kyselinou), Kamerunu (zažehlování prsou) a Afgánistánu.


19.6.2017 – Gymnázium Skuteč

Marek Šindelka – beseda pro studenty SŠ
Na podzim se nám podařilo pozvat spisovatele Marka Šindelku. Poličský rodák, držitel ceny
Jiřího Ortena a ceny Magnezia Litera studentům představil svoji poslední knihu s názvem
„Únava materiálu“, ve které líčí syrový příběh dvou mladých bratrů, které rozdělil útěk do
Evropy. Kromě toho se studenty besedoval o tématech jako je psaní literatury, ale i aktuální
společenská témata jako je migrace, xenofobie a rasismus.


10.10.2017 – VOŠP a SPgŠ Litomyšl

Lucie Juříková – Děvčátko z Bengálska, autorská dramatická dílna
Lucie Juříková čerpá ze svého tříletého pobytu v Indii a dětem zábavnou formou přibližuje
život dětí v Bengálském zálivu, rozmanitost přírody, globální problémy a sílu lidského
jednání. Autorská dílna trvající 3 vyučovací hodiny je plná vyprávění, obrázků, pohybových
her. Děti se do dílny bezprostředně zapojují a již od útlého věku se nenásilnou formou
seznamují se základními problémy globalizace.



16.10.2017 – ZŠ Nové Hrady
17.10.2017 – ZŠ Luční Polička, 4. třída
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Lucie Juříková – Mimo domov, beseda
V průběhu dvouhodinového vyprávění se žáci seznamují s rozmanitostí Indie a s příběhy
tibetských uprchlíků. Žáci sami dostávají prostor se zamyslet nad tím, co člověk ztrácí a co
získává, když žije a pracuje mimo domov. I v tomto programu paní Juříková vychází ze svých
zkušeností z Indie, kde působila jako učitelka anglického jazyka.


18.10.2017 – ZŠ Javornického Vysoké Mýto, 8. a 9. třída

3.1.2 Aktivity pro učitele

Sýrie zblízka – beseda s Markétou Kutilovou


19.9.2017

Vedeni neustálým zájmem ze strany škol o besedy s paní Kutilovou jsme letos uspořádali
jednu besedu o Sýrii pro pedagogy a pedagogické pracovníky. Učitelům, kteří se sami
mnohdy neorientují ve složitých otázkách Blízkého východu a migrace, poskytla beseda další
informace a podněty, které mohou sami využít ve výuce.

Seminář I-Witness


21. 11. 2017

V roce 2017 jsme uspořádali seminář pro učitele dějepisu a společenských věd na téma
Multimediální výuka a regionální historie.
Měl učitelům představit IWitness, digitální vzdělávací platformu vytvořenou USC Shoah
Foundation, která poskytuje sbírku více než 1 500 filmových výpovědí svědků 20. století,
kteří přežili buď holokaust nebo další genocidy po celém světě. Zajímavou platformu lze
rozmanitými způsoby využít ve výuce. Obsahuje multimédia a digitální vzdělávací materiály,
které jednak poskytují informační, mediální a digitální gramotnost, jednak rozvíjejí schopnost
kritického myšlení.
Školitelem byl pan Marcel Mahdal, který pracuje jako učitel dějepisu a ZSV a jako Master
Teacher Consultant pro USC Shoah Foundation. Je členem a školitelem spolku PANT.
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3.1.3 Akce pro veřejnost
Jeden svět – festival dokumentárních filmů, 31.3. - 6. 4. 2017, Polička

Letošní 19. ročník filmového festivalu o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost
Člověk v tísni, proběhl kromě Prahy v dalších 32 městech po celé České republice.
V rámci festivalu Jeden svět bylo promítnuto pro veřejnost 10 dokumentů a proběhlo 7
besed s odborníky, tvůrci nebo protagonisty filmů. Byla uskutečněna speciální projekce
v angličtině (včetně debaty), nově se promítalo na evangelické faře a již tradičně v domově
pro seniory.
Celkově se projekcí zúčastnilo 360 návštěvníků, což je o 100 více než minulý rok.
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ORGANIZÁTOŘI FESTIVALU:
Marie Jílková – koordinátorka festivalu, jilkova.m@gmail.com
Daniel Vondra – Jeden svět na školách, dvondra@unet.cz
Nikola Girčáková – Jeden svět na školách v Litomyšli, n.gircakova@seznam.cz
Petra Jílková – finanční vedení festivalu, pontopolis@gmail.com
Simona Cacková – administrativní činnost, simona.cackova@gmail.com

PODPORUJÍCÍ A SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE:
Česká rozvojová agentura, Město Polička, Pardubický kraj, Fabrika Svitavy, CBM Polička,
Člověk v tísni

PROGRAM FESTIVALU JEDEN SVĚT:


Pátek 31. 3. - Divadelní klub

18:30 ZAHÁJENÍ FESTIVALU
Zlatý úsvit – jak to vidím já / Angélique
Kourounis / Řecko / 2016 / 90 min. + debata s
politologem a komentátorem ČR plus
Thomasem Kulidakisem
21:00 Zemřít pro design / Sue Williams / USA /
2015 / 59 min.


Sobota 1. dubna - Divadelní

klub
16:00 RODINNÁ PROJEKCE Děti online /
Kateřina Hager / Česká republika / 2017 /
52 min. + debata s režisérkou filmu a Rutou
Zacharovou
19:00 O čo ide Idě / Tomáš Kudrna / Česká
republika / 2016 / 67 min. + debata s Oto
Bundou a krátké hudební vystoupení
Desideriuse Dudždy, Oto Bundy a Jana
Duždy
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Úterý 4. dubna - Centrum Pontopolis

19:00 PROJEKCE NEJEN PRO CIZINCE Good
Postman / Tonislav Hristov / Finsko,
Bulharsko / 2016 / 80 min. Projekce v
původním znění s anglickými titulky +
debata s novinářkou a humanitární
pracovnicí Markétou Kutilovou v angličtině



Středa 5. dubna

DPS Polička „Penzion“ 14:00 Jmenuji se
Hladový bizon / Pavel Jurda / Česká
republika / 2016 / 83 min. + debata s
režisérem a hlavními protagonisty filmu
manžely Pavlíčkovými

Farní sbor ČCE 18:00 Normální autistický
film/ Miroslav Janek / Česká republika /
2016 / 90 min. + debata s Markétou
Jiráskovou, krajskou koordinátorkou péče
o osoby s poruchami autistického spektra
21:00 Kdy už ten vítr ustane / When Will
This Wind Stop / Aniela Astrid Gabryel /
Polsko / 2016 / 66 min.



Čtvrtek 6. dubna – Divadelní klub, Polička

19:00 Výchova k válce/ Adéla Komrzý / Česká republika / 2016 / 67 min. + debata s bývalým
armádním kaplanem Václavem Hurtem a důstojníkem Generálního štábu Armády ČR Pplk.
Otakarem Foltýnem
21:00 Hon na nevěstu / Grab and Run / Roser Corella / Německo, Španělsko / 2017 / 86 min.
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Výstava Linie svobody – současná arabská karikatura


duben 2017 – Divadelní klub
Polička



květen – říjen 2017 Centrum
Pontopolis

Od dubna do října jsme měli od společnosti
Člověk v tísni zapůjčenou výstavu arabských
karikatur. Představuje tři významné arabské
karikaturisty a jejich aktivistickou a
uměleckou reflexi každodennosti i zásadního
dění v neklidném regionu severní Afriky a
Blízkého východu. Svá díla prezentují Abdul
Raheem Yassir (Irák), Khalid Albaih (Súdán)
a Nadia Khiari (Tunisko).

Čas pro neobyčejné zážitky a koncert skupiny Free Balkan Quintet


3. 6. 2017 Centrum Pontopolis

Opět jsme se zapojili jsme se do akce „Čas pro neobyčejné zážitky“, kterou každoročně
pořádá město Polička a navštíví ji okolo tří tisíc lidí. Jedná se o noční prohlídky a akce
v různých institucích města. Stejně jako v minulých
letech jsme ve spolupráci s místními vietnamskými
ženami připravili oblíbené občerstvení, které jsme u
nás v Centru prodávali. Letos jsme navíc uspořádali i
pouliční koncert hudebního uskupení Free Balkan
Quintet, které představilo lidové melodie
balkánských kmenů.
Díky oblíbenosti celé akce u místních občanů,
zajímavé etnické hudbě a multi-kulti občerstvení se o
našem Centru a jeho aktivitách dozvědělo mnoho
dalších lidí.
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Dokumentární film Nezlomené + beseda s Markétou Kutilovou


18. 6 .2017 Divadelní klub Polička

Nezlomené – námět, režie a scénář: Jarmila Štuková, Olga Šilhová, Markéta Kutilová, Lenka
Klicperová. Dokumentární film, který zpracovává témata násilného chování vůči ženám
v Indii (polévání kyselinou), Kamerunu (zažehlování prsou) a Afgánistánu.
Po filmu následovala zajímavá debata se
spoluautorkou filmu Markétou Kutilovou.
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Fotbal pro rozvoj


1.7. 2017, Rohozná

Kampaň Fotbal pro rozvoj je součástí každoročního celorepublikového projektu
(www.fotbalprorozvoj.org), jehož hlavním pořadatelem je INEX – Sdružení dobrovolných
aktivit
(https://www.inexsda.cz).
Spolupracuje
s
celosvětovou
platformou
Streetfootballworld a vychází z koncepce, že hodnoty fair play a vzájemný respekt jsou stejně
důležité jako sportovní zdatnost.
Pontopolis pořádal Fotbal pro rozvoj ve svém kraji již posedmé. Letos se podruhé konal
v Rohozné, předtím se hrálo v Pusté Rybné, Sebranicích a Poličce. Již počtvrté jsme na akci
spolupracovali s cizinci z pobytového střediska v Kostelci nad Orlicí, kteří se zapojili nejen do
hry, ale i do doprovodného programu, letos pletení afrických copánků. Jako obvykle
vystoupil i oblíbený Ugandian Dancers Band, který předvedl tradiční hudbu a tanec
z Ugandy.
Fotbalového turnaje se kromě týmu azylantů z Kostelce zúčastnil i tým z Keni a dva týmy
složené z mladých Romů z Ústí nad Labem. Těm jsme poskytli zdarma ubytování v prostorách
našeho Centra.
Celkově se turnaje zúčastnilo 8 dospěláckých a 4 dětské týmy, tedy asi 120 hráčů.
Přihlížejících návštěvníků bylo asi 250.

Okhwan: Nemožné je možné


11.8.2017, Centrum Pontopolis – letní kino na dvorku

Dokumentární film slovenského režiséra Marka Mackoviče o korejském právníkovi, cyklistovi
a aktivistovi, který se rozhodl projezdit na kole celý svět a upozornit na téma rozdělení
vlastní země nesmyslnou hranicí na Jižní a Severní Koreu.
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Poutníkem do Compostely


17. 8. 2017, Centrum Pontopolis –
letní kino na dvorku

Cestovatelská beseda o pouti do španělského
Santiaga de Compostela.
O svém zajímavém
putování, které má i duchovní rozměr, nám
vyprávěli manželé Hrdličkovi.

Marek Šindelka – Únava materiálu, autorské čtení a beseda


10. 10. 2017, Centrum Pontopolis
Spisovatel Marek Šindelka, poličský
rodák, držitel ceny Jiřího Ortena a ceny
Magnezia Litera, představil svoji zatím
poslední knihu s názvem „Únava
materiálu“, ve které líčí syrový příběh
dvou mladých bratrů, utečenců z blíže
nespecifikovaného státu, které rozdělil
útěk do Evropy. Šindelka se snaží o jiný
pohled na problematiku uprchlictví a
provokuje k přemýšlení. Ve svém díle
dává prostor i úvahám o síle strojů,
mobilů, sociálních sítích a materiálech,
které nás obklopují.
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Erik Tabery – beseda


17.10.2017, Centrum Pontopolis

Beseda
s šéfredaktorem
týdeníku
Respekt o svobodě slova, nezávislosti
médií i desinformacích.
Zařadili jsme ji, protože se nám téma
médií a desinformací zdá velmi
naléhavé, neboť žijeme v době, kdy
jeden lživý příspěvek na Twitteru či
Facebooku má mnohdy větší dosah než
systematická práce investigativních
novinářů. Posilují populisté, kteří sbírají
body kritikou establishmentu, i když
sami mají z vlastního elitního postavení
dlouhodobý prospěch.
Mediálně známé jméno nalákalo na besedu mnoho lidí.

Ladislav Zibura – Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii


31. 10. 2017, Divadelní klub Polička

Cestovatelská projekce a stand up show. Diváky velmi oblíbený cestovatel Zibura vtipnou
formou přiblížil život v oblasti Arménie, Gruzie a politicky nestabilní oblasti Náhorního
Karabachu. Na cestách se vyhýbá turisticky atraktivním místům a raději tráví mnoho času
s místními lidmi a sbírá jejich lidovou moudrost. Díky tomu poznává jejich kulturu
nezprostředkovaně a zevnitř.
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3.2

STARÝ - MLADÝ SVĚT

Název projektu: Starý - mladý svět 2017
Místo realizace projektu: Polička
Cílová skupina projektu: veřejnost, žáci ZŠ
a studenti SŠ
Datum zahájení projektu/etapy: 1. ledna
2017
Datum ukončení projektu/etapy: 31.
prosinec 2017
Výše prostředků určená dotačními
rozhodnutími na projekt na celou dobu
realizace:
Město Polička – 30 000 Kč
Pardubický kraj – 10 000 Kč (Program
podpory kulturních aktivit)
Hlavním cílem projektu Starý – mladý svět
je představit zejména „polistopadové
generaci“, každodenní realitu života v
totalitním režimu a přispět tak k udržení v
povědomí a oživení. V listopadu roku
2008 realizoval spolek Pontopolis projekt
věnovaný českému undergroundu. Zájem
ze strany škol i široké veřejnosti byl hlavním impulsem pro realizaci celoročních projektů.
Aktivity tohoto projektu byly soustředěny zejména do období od října do prosince 2017.

Výstava Krymská normalizace


– 31. 12. 2017, Centrum Pontopolis

Na podzim roku 2017 jsme v prostorách našeho centra uspořádali výstavu fotografií
nezávislého ruského novináře Antona Naumljuka, která zachycuje obrazy ze života
krymských Tatarů pronásledovaných ruskou státní mocí. Výstava se uskutečnila ve spolupráci
s Člověkem v tísni a akci podpořila také z ČRA.
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Marie Jílková - Násilná kolektivizace venkova


16. 11. 2017, Centrum Pontopolis

Násilná kolektivizace venkova radikálním způsobem zasáhla do po staletí utvářené podoby
venkova. Zrušila soukromé vlastnictví půdy, mnoho lidí bylo v jejím průběhu popraveno,
vězněno a jinak perzekuováno. S její podobou na Poličsku se zaměřením se především na
obce Sádek, Oldřiš, Borová a Telecí nás seznámila Marie Jílková, doktorandka na Ústavu
historických věd Univerzity Pardubice a členka spolku Pontopolis.

Jakub Skalník


20. 11. 2017, Centrum Pontopolis

Beseda s bývalým poličským starostou, nyní velvyslancem v Bosně a Hercegovině. Pan
Skalník přiblížil nejen život velvyslance, ale i tamní atmosféru, kulturu i společenskou a
politickou situaci v regionu. Po úvodním vyprávění pana velvyslance dostaly prostor dotazy
diváků, které nebraly konce.
Akce byla podpořena ČRA.

Retroples aneb Cuba Libre


25.11.2017, Divadelní klub

Vzhledem k tomu, že přesně před rokem zemřel
kubánský diktátorský vůdce Fidel Castro, bylo
tentokrát mottem oblíbeného retroplesu Cuba
Libre. Mnoho nadšenců dorazilo v krásných
kubánských kostýmech i s typickými kubánskými
doutníky. Kubánská kapela Caribe v čele s
bolívijským zpěvákem, jež nás neúnavně
zahrnovala kubánskými i jihoamerickými rytmy,
slavila velký úspěch. V druhé části večera pak
další kubánské písně zahrála pražsko-poličská
kapela Parrots.
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Zdena Mašínová, beseda


30. 11. 2017, Centrum Pontopolis

Na konci listopadu nám do Poličky přijela Zdena Mašínová, která nám přiblížila svůj příběh i
osud celé své rodiny.
Členové rodiny Mašínových patřili vždy k předním bojovníkům za svobodu našeho národa, ať
už to byl generálmajor Josef Mašín, legionář a hrdina protinacistického odboje, nebo jeho
synové Ctirad a Josef, kteří se neváhali postavit komunistické totalitní zvůli v Československu.
Možná někdy trochu stranou zůstávají osudy žen této rodiny. Zdena Mašínová st. byla
vězněna nacistickým režimem i tím komunistickým. V komunistickém žaláři v nelidských
podmínkách nakonec i zemřela. Zdena Mašínová ml. strávila v komunistickém kriminálu pět
měsíců a po propuštění byla podrobena neustálému pronásledování a šikaně ze strany StB.

Zdena Mašínová v Pontopolisu
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3.3

MIME FEST

Název projektu: Mime Fest
Místo realizace projektu: Polička
Cílová skupina projektu: veřejnost, žáci ZŠ a SŠ
Datum zahájení projektu/etapy: 1. ledna 2017
Datum ukončení projektu/etapy: 31. prosinec 2017
Výše prostředků určená dotačními rozhodnutími na projekt na celou dobu realizace:
International Visegrad Fund – 10 000 EUR (projekt Visegrad mimes Exchange mimes)
Státní fond kultury České republiky – 85 000 Kč
Pardubický kraj – 30 000 Kč (Program podpory kulturních aktivit)
Město Polička – 80 000 Kč
MIME FEST je mezinárodní festival mimického divadla, v jehož rámci spolupracují školy,
významné instituce i zahraniční festivaly v širším evropském kontextu. Jeho hlavní součástí je
podpora mladé generace a edukativní programy – workshopy a semináře vedené odborníky
jak pro studenty uměleckých škol, tak pro veřejnost. Dramaturgie programu se zaměřuje na
profesionální umělce.
Poprvé se festival konal v září roku 2012 v Poličce a během 4 dnů jej navštívilo asi 1 500 lidí.
Během pěti ročníků vystupovalo více než 200 umělců z celého světa (USA, Egypt, Ekvádor,
Německo, Finsko, Francie, Belgie, Španělsko, Polsko, Maďarsko, Slovensko, Gruzie, Rusko,
Malajsie a Česká Republika). Na festivalu účinkují každoročně umělci, kteří v ČR ještě nikdy
nevystupovali.
Během krátké doby trvání festivalu se podařilo získat prestižní evropskou značku EFFE
(Europe for Festivals Festivals for Europe) zaručující prestiž a vysokou kvalitu.

www.mimefest.cz
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POŘADATELÉ FESTIVALU
Mime Prague z. s.
Nuselská 785/80
140 00 Praha 4
Česká republika

Pontopolis z. s.
Riegrova 52
572 01 Polička
Česká republika

Motto ročníku 2017: MIME MAFIA – „ Jedeme bomby“ ! _se snaží vyjádřit , že na tomto
ročníku uvidí diváci to nejlepší , za dobré ceny  aještě k tomu na malém městě v Poličce,
což s nadsázkou vyžaduje trochu „mafiánských praktik“ 

Polička, MIME FEST_mezinárodní festival pantomimy_Bodecker and Neander s plakát em
festivalového ročníku 2017,
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Robo Erectus

PROGRAM FESTIVALU 2017

Pondělí 11. září – 21:00 – Divadelní klub
Robo erecturs (SK)
„Nekouřím, nepiju, nestárnu, nevyžaduji pozornost, nemám city. Jsem robot. A nukleární
bomba mi změnila život…“ Všude jen prach, trosky a holá krajina. Okolí nejeví žádné známky
života. V továrně na roboty jsou dva poslední přeživší, které čeká dlouhá cesta bez cíle.
Vydávají se na místa, kde nikdy nebyli, a jejich putování je nutí k objevům, poznání i
přemýšlení. Robo Erectus je komická pantomima o dvou robotech, kteří už nemůžou nikomu
posloužit, a tak radši baví sami sebe.
Námět, režie a hrají: Anton Eliáš, Lukáš Šimon Light design: Karel Šimek
Úterý 12. září - 11:00 – Tylův dům
Bodecker & Neander (D, FR): Déjà-vu? (Představení pro střední školy)
Bodecker&Neander byli studenti a později asistenti legendárního mima Marcela Marceaua.
V úzké spolupráci jej doprovodili až do pádu jeho poslední opony. Svým elegantním
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způsobem a s vysokou uměleckou kvalitou dodnes udržují pantomimické umění a odkaz M.
Marceaua při životě. Vystupovali ve více než třiceti zemí v Evropy, Asie, Jižní a Severní
Ameriky. Představení Déjà-vu? představuje zcela nové epizody dvou tragikomických postav,
které diváka určitě potěší nejen vizuální stránkou, zábavou a emocemi, ale zažije skutečné
mistrovství v oboru současné pantomimy.
Hrají: Wolfram von Bodecker a Alexander Neander Režie: Lionel Ménard Light design:
Werner Wallner Kostýmy: Sigrid Herfurth Asistent: Lukas Besuch
Úterý 12. září – 19:30 – Tylův dům
Bodecker & Neander (D, FR): Follow Light
Follow Light je nejnovější produkce slavného dua Bodecker & Neander, spolupracovníků
Marcela Marceaua. V tomto představení nás mimové uvedou do světa snů a splněných
přání. S pomocí vizuálních efektů, poezie, vytříbeného humoru, iluze, emocí a hudby rozvíří
představivost i nadšení. V roli dvou světoběžníků procestují celý svět a pokouší se najít
světlo, ze kterého jsou stvořeny sny. Jejich dobrodružství jsou komická i tklivá. Oslní vás
virtuozní pantomimou stejně jako magií své jevištní přítomnosti. Jak napsala kritika:
“Pantomima nejvyšší kvality” – rozhodně si nenechte ujít!
Hrají: Wolfram von Bodecker a Alexander Neander Režie: Lionel Ménard

Úterý 12. září – 21:00 - Divadelní klub
Imelda (CZ)
O čem to vlastně mluví ženy, když hovoří nohama? Každá hledá tu správnou velikost, výšku,
barvu, tvar, ale stále to není ono. Každý chceme víc přátel, likeů, triček, mikin, tašek, bot,
protože v každém z nás se skrývá jedna malá Imelda. Imelda byla skutečně existující žena,
první dáma na Filipínách a její sbírka bot dosáhla tří tisíc párů. Tanečnice a mimka Michaela
Stará téma hromadění a konzumu zpracovala do představení založeném na street dance,
pantomimě, živé hudbě a silném vizuálním zážitku.
Námět a hraje: Michaela Stará Režie: Radim Vizváry Hudba: Petr Kolman, Vojtěch Bor
Light design: Karel Šimek Kostýmy: Simona Drábová Scénografie a rekvizity: Jakub Fistung
Středa 13. září - 9:00 a 11:00 - Divadelní klub
Divadlo Minor (CZ): Koukej svět! (Představení pro mateřinky)
Voda. Oheň. Země. Vzduch. Rostliny. Zvířata. Člověk. Ale jak to spolu souvisí? Zorientovat se
ve světě kolem nás není jednoduché ani pro dospě- lé a co teprve pro ty nejmenší! Co se
stane, když z mraku prší, jak spolu rostliny rostou, jaký je vztah čápa, žáby a chameleona a
spoustu dalších pozoruhodností se dětem hravě, pohybově a beze slov pokusí přiblížit tři
mimové. Mimochodem jedním z nich a režisérem inscenace je mim v současné době jeden z
nejprogresivnějších, Radim Vizváry.

26

Hrají: Valeria Daňhová, Jakub Urban a Radim Vizváry
Režie: Radim Vizváry Hudba: Matěj Kroupa Výprava: Lucie Škandíková Dramaturgie: Petra
Zichová

Minor: Koukej svět!

Středa 13. září – 19:30 – Tylův dům
Umbilical Brothers (AUS): The Best of the Worst of the Best!
Umbilical Brothers jsou mezinárodní komediální fenomén – propojují neuvěřitelné hlasové a
tělesné schopnosti s mixem divadla, grotesky a stand-up comedy, přičemž porušují všechna
psaná i nepsaná pravidla. Prestižní časopis Entertainment Weekly’s je zařadil mezi stovku
nejzábavnějších osobností na světě a hráli například pro anglickou královnu. Vyhráli snad
všechny možné ceny včetně Emmy za jejich komediální seriál The Upside Down Show. Příjezd
těchto hvězd je událost nejen pro Poličku, ale pro celé Česko, a při této jedinečné příležitosti
Umbies představí ty nejlepší výstupy ze své tvorby.
Čtvrtek 14. září – 19:30 - Tylův dům
Reetta Honkakoski (FIN): Duet for One
Duet for One je sólové představení o dvou partnerech v jediném soužití. Ukazuje koloběh
uspokojování vzájemných potřeb, manipulace, nená- visti a lásky. Čistě tělesný příběh je
magický, tklivý, schopný člověka hluboce zasáhnout. Reeta Honkakoski je finská mimka a
autorka představení ve stylu fyzického divadla. Její hlavním zaměřením je styl Mime
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Corporel, na němž pracovala s nejlepšími světovými profesionály z Theatre de L’Ange Fou v
Londýně.
Režie a hraje: Reetta Honkakoski Light design: Saija Nojonen Zvukový design: Tuuli Kyttälä
Loutky: Laura Hallantie Asistence: Elina Lajunen. Představení není vhodné pro děti.
Čtvrtek 14. září – 21:00 - Divadelní klub
Mime Open Stage (International)
Nevšední večer od nadějných mladých mimů a klaunů vám představí odvážlivce, profesionály
i adepty oboru, kteří se zúčastní workshopů a během samotného MIME FESTu vytvoří nové a
obohatí své staré výstupy a čísla. Každopádně neváhejte a přijďte podpořit mladou generaci
– uvidíte výstupy zdaleka nejen z Česka, ale i našich přátel a kolegů z Finska, Slovenska,
Německa nebo Španělska! Jejich originalita a energie často předčí i zkušené profesionály,
takže se můžete opravdu těšit.
Pátek 15. září – 11:00 – Divadelní klub

Robo erecturs (SK)
Představení pro školy.
Pátek 15.září – 19:30 – Tylův dům
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Radim Vizváry – Sólo (CZ)

Od klasické pantomimy k butó, od fyzické komedie až po současné mimické divadlo. Jeho
pantomima je moderní, čistá a aktuální. A i když se nechává ovlivňovat jinými styly, nakonec
se vždy vydává vlastní cestou. Radim Vizváry Vám představí klasická i současná, poetická i
komická díla. Smát se i brečet pak můžete bez jediného Radimova slova – k jeho umění totiž
nejsou potřeba. Vyjádření je čistě tělesné a pojí pohybovou virtuozitu s herectvím. Zkrátka,
uvidíte jeho nejlepší výstupy, a skrze ně, co dnes znamená pantomima.

Pátek 15.září – 21:00 – Divadelní klub
David Eriksson (SWE): Pink on the Inside
V Pink on the Inside David Eriksson plně využívá svých jevištních dovedností – jako špičkový
cirkusový artista, komediant i herec „pumpuje“ obecenstvo maskulinní energií a nenechá vás
vydechnout. Předvede žongláž, klaunérii a akrobacii ve spojení s tvrdým rockem, a to až do
bodu, ze kterého nebude návratu. A přestože se divákům dostane notné dávky mužské
„mačo“ energie, ukáže David i svou jinou stránku, kdy je pro něj mužské tělo spíš vězením.
Skrze křehkost a zranitelnost zpochybní tvrdě maskulinní pojetí mužskosti a popře mnohá
klišé. Můžete se tak těšit na výbornou komediální show s tím nejcitlivějším závěrem.
Námět a hraje: David Eriksson Supervize: Frode Sandven,
Konzultant magie a triků: Krister Lindgren Light design: Oskar Cresso

Emil

Jensen

Sobota 16. září - 15:00 - Palackého náměstí (pro nepříznivé počasí bylo představení
přesunuto do Divadelního klubu)
Squadra Sua (CZ): Bomberos (Rodinné představení)
Hasičská jednotka slaví 120 let výročí od svého založení a oslavy skončily probdělou nocí.
Jednotku tvoří tři dobrovolní hasiči, kteří milují svoji práci a odhodlaně a čestně drží stráž.
Bohužel na ně už všichni dočista zapomněli, protože jednotka již 32 let nikam nevyjela hasit.
Nikdo je nevolá k ohni, k záplavám ani kvůli sundávání koťat ze stromů. Naši hasiči však stále trénují, rozvinují a smotávají své hadice a jsou připraveni pro pomoc bližnímu položit život,
kdyby bylo zapotřebí. Hasiči Bom, Be a Ros jsou zkrátka v pohotovosti. Dokážou, že ještě umí
hasit oheň? Že umí vylézt do nebezpečných výšek, aby zachránili život kočce... nebo vám?
Námět a hrají: Robert Janč, Roman Horák a Lukáš Houdek Scénografie a kostýmy: Lucia
Škandíková Hudba: Jan Kyncl a Jazoo
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Sobota 16. září – 19:30 - Tylův dům
Mime Evening (slavnostní finále festivalu)_setkání a prezentace tvorby předních mimů z
jednotlivých zemí, zastoupených na festivalu. Program nabízí to nejlepší z jejich repertoáru v
etudové formě.
Účinkující: Reetta Honkakoski (FIN), David Erikkson (SWE), Adam Arai (CZ), Pantomima S.I.
(CZ), Squadra Sua (CZ), Radim Vizváry (CZ) a další.
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Sobota 16. září – 21:30 - Divadelní klub
Allstar Refjúdží Band (Koncert)
Allstar Refjúdží Band je sdružení několika hudebníků nejrůznějších národností, náboženských
vyznání, životních i politických postojů. Jeho posláním je otevírat skrze hudbu témata
spojená nejen s migrací ale taky neotřele poukazovat a komentovat problémy, které se
koneckonců týkají nás všech. Živelná, sebeironická a upřímná reflexe života v Čechách skrze
oči přicházejícího cizince. Hudebně skupina míchá kurdský folk a pop, akordeon
východoevropského stylu, čínskou operní a popovou hudbu, švýcarské nápěvky z hor a
kabaretů, dixieland, brass, rap a další žánry.
Hrají: Philipp Schenker, Jing Lu, Gugar Manukjan, Philipp Leforestier, Kryštof Verner, Lukáš
Mičko, Adrian Ševeček, Tomáš Hendrych, Evžen Zdráhal

WORKSHOPY
Probíhaly od 12. do 14. září od 10:00 do 14:00
1. Mysl a pohyb: Reetta Honkakoski (FIN)
Tento workshop se zaměřuje na vyjádření myšlenek skrze tělo. Najdete fyzický výraz pro
myšlení a představivost díky technice Mime Corporel. Zaměříte se na artikulaci těla,
muzikalitu pohybu, princip protiváhy, na chůzi, improvizaci a tvorbu repertoáru. Lektorka
Reetta Honkakoski je finská herečka, jejíž hlavní specializací je Mime Corporel, který sedm let
studovala v mezinárodně uznávané londýnské škole Theatre de L´Ange Fou. Dnes žije a
působí v Helsinkách.
2. Najít absurdno v objektu: David Eriksson (SWE)
David Eriksson je klaun a žonglér, který se rád
soustřeďuje na manipulaci s objekty, jež
užíváme v každodenním životě.
V tomto workshopu se zaměříte na nalezení
absurdních významů a dovedností, budete
pracovat s běžnými objekty nevšedními
způsoby. Jeho styl je vysoce artistní i bláznivý
zároveň.

3. Choreodrama: Lionel Menard (F)
Tvorba představení je dobrodružstvím, na němž můžete prozkoumat mnoho cest. V případě
tohoto workshopu je skupina vlastně přírodním druhem nebo národem, a její cesta je určena
jednotlivými účastníky a momentální situací. V rámci práce na choreodramatu vychází Lionel
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z repertoáru Marcela Marceaua, jehož byl dlouholetým asistentem, a dále z fantaskních prací
prací Philippe Gentyho.
Co vytváří interpretův pohyb? Jak ho v jeho akcích posunout dál? Interpret zde připomíná
vrcholového atleta, která se vydává do akce s vědomím, že půjde o jeho životní výkon.

Street dance: Arai (CZ)
Odpolední workshop zdarma, přístupný i veřejnosti.
Probíhal od 12. do 14. září od 15:30 do 17:30.
Tanečník a choreograf Arai se zaměřuje na Street Dance, zejména na styly Electric Boogie a
Popping. Arai pracoval s řadou známých osobností a skupin, působil také v České televizi
nebo v řadě divadel. Sám je i hercem a má bohaté zkušenosti s lektorováním divadelníků.
V Electric Boogie je dvojnásobným mistrem světa a na workshopu zužitkuje to nejlepší ze
Street Dance, aby jej předal a inspiroval jím i herce a mimy.

David Eriksson (SWE)
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VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ROBERTA VANA (USA): SLYŠET POHYB
V rámci Mime Festu 2017 byla v Centru Bohuslava Martinů umístěna od 14. do 24. září
exkluzivní výstava fotografií Roberta Vana věnovaná pantomimě. Světoznámý fotograf si
vybral ke spolupráci úspěšného mima, poličského rodáka Radima Vizváry. S ním vytvořil sérii
snímků, které zachycují poetiku němého umění. Vizváry pak sám výstavu otevřel na
slavnostní versnisáži.

VÝSTAVA DAVIDA KONEČNÉHO_Divadelní klub, Polička , 11.-16.září
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NAPSALI O NÁS
Mime Fest Polička 11.-16.9., Jitřenka 9/2017, str.13 - 14
Být mimem je dřina s krásným výsledkem, Svitavský deník,
https://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/byt-mimem-je-drina-s-krasnym-vysledkem20170915.html
Mimové lákají čím dál víc lidí
https://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/mimove-lakaji-cim-dal-vic-lidi-20170919.html
Mime Fest – z pohledu nadšence
http://www.tanecniaktuality.cz/mime-fest-2017-z-pohledu-nadsence/
Videoohlédnutí za MIME FEST POLIČKA 2017! Jeli jsme bomby! MIME MAFIA!
https://www.youtube.com/watch?v=CVTtl-71kyU

MIME FEST byl finančně podpořen Visegrádským fondem, Ministerstvem kultury
ČR, Státním fondem kultury ČR, městem Poličkou, Nadací život umělce,
Pardubickým krajem a společnostmi CardMag a MasterCard.

Umbilical brothers v Poličce (AUS)

3.4 AKCE MIMO PROJEKTY
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Selský rozum


15. 7. 2017, Divadelní klub

Promítání dokumentu Selský rozum, Česko, 73 min. režie: Zuzana Piussi a Vít Janeček.
Andrej Babiš chce řídit stát jako firmu. Odpověď na otázku, co přesně si pod tímto heslem
představit hledali tvůrci filmu tam, kde Babiš vládne již dnes, tedy v jeho firmách. Dokument
ukazuje styl i důsledky podnikání Andreje Babiše i jeho politické aktivity.

Po projekci následovala beseda s novinářem Jakubem Patočkou, spoluautorem knihy o
Andreji Babišovi Žlutý baron.

Letní kino: Filmy nominované na cenu Pavla Kouteckého
-

23.6., Centrum Pontopolis na dvorku

Projekce tří krátkých českých dokumentů, které byly letos mezi filmy nominovanými na Cenu
Pavla Kouteckého.
Pavel Koutecký (1956 – 2006) byl jednou z nejvýraznějších osobností dokumentárního filmu.
Cena spojená s jeho jménem je udělována od roku 2007 jeho pokračovatelům, trpělivým
pozorovatelům světa se schopností sdělit své pocity a postřehy filmem.
Kittchen - až budu proměněný, Tomáš Šťastný, 18 min. Kittchen alias Jakub Konig. Dokument
se snaží odhalit, kde končí Jakub a začíná Kittchen.
Backstage, Martin Mach, Dominik Truhlář, 10 min. Náhled do pozadí strašnického
krematoria.
Stopy, střepy, kořeny, Květa Přibylová, 24 min. Osobní, niterná, filmová báseň o prolínání a
prorůstání minulého a přítomného, mrtvého a živého.
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4. FINANCE
Účetní období:

1.1.2017 – 31.12.2017

Daňové rozčlenění pro daňové přiznání 2017
Název
položky
dotace
jediná hlavní
činnost (HČ)

z HČ

reklama
nájem

Příjmy
celkem

1 341 114

470 950

-21 700

Výdaje
celkem

-1 341 114

-370 102

0

celkem

0

100 848

-21 700

a členské
příspěvky

0

bezúplatná
úroky
plnění (dary)

CELKEM

0

1 790 364

0

0
0

0

-1 711 216
0

Výsledek
hospodaření
před
zdaněním,
ř.10
daňově
neuznatelné
náklady, ř.40

79 148

79 148

1 341 114

37 658

Výsledek hospodaření
Spolek účtuje o jedné hlavní činnosti a z tohoto hospodaření vznikl za rok 2017 zisk 79.148,49 Kč.
Provozní dotace
Visegrad Fund

324 114 Kč

Město Polička

260 000 Kč

Česká rozvojová agentura

500 000 Kč

Státní fond kultury

85 000 Kč

Pardubický kraj

55 000 Kč

Úřad práce

117 000 Kč
1 341 114 Kč

Tržby za vlastní výkony a za zboží
Příjmy z hlavní činnosti

470 949,94 Kč

Příjmy z reklam a pronájmů

-21 700,00 Kč
464 216,24 Kč

Činnost není prováděna za účelem zisku.
Záporná částka u reklam vznikla stornem vydané faktury z roku 2016.
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V roce 2017 nás finančně podpořili:

5. Poděkování

PODĚKOVÁNÍ
patří všem, kteří nás jakoukoliv formou podporují.

V době vzniku této zprávy si dovolujeme připojit poděkování člence Pontopolisu Lídě
Homolové, která odešla po těžké nemoci dne 16.4. 2018 a pro spolek a jeho činnost byla
vždy velikým přínosem. Byla zakladatelkou a duší projektu STARÝ- MLADÝ svět.

Lída Homolová( 29.4. 1955  16.4. 2018)
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