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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
2018 proběhlo zejména v Poličce mnoho besed i filmových projekcí jak pro školy, tak pro širokou veřejnost.
Jejich 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, Gymnázium Polička, Fabrika Svitavy, ZUŠ Bystré, Farní sbor ČCE Polička, Dům
s pečovatelskou službou DPS Polička, na celorepublikové úrovni pak s organizacemi Člověk v tísni, o. p. s., INEXSDA, Femisphera, Mime Prague z.s., Na zemi aj. Navázali jsme spolupráci s mnoha zahraničními organizacemi,
za všechny jmenujme alespoň Wroclavske centrum pantomimy (Polsko), Akademia umeni Banská Bystrica
(Slovensko), Oritundo (Uganda) aj.
1.3 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

1.4 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
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1.5 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

Petra Jílková – předsedkyně spolku, tel: +420 731 462 824, pontopolis@gmail.com
(uprostřed)
Marie Jílková- koordinátorka festivalu Jeden svět a projektu Velvet Listopad,
tel: +420 604 860 036, jilkova.m@gmail.com (vpravo)
Simona Cacková – kancelář, tel: + 420 737 536 975, simona.cackova@gmail.com (vlevo)
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2. Činnost a aktivity spolku

2.1 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 2018
Datum ukončení projektu/etapy: 31. prosinec
2018
Výše prostředků určená dotačními rozhodnutími ze ZRS ČR na projekt: 479 000,-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.

2.1.1 Aktivity pro veřejnost

Švédská teorie lásky
• 18. 1. 2018, Centrum Pontopolis
Švédská teorie lásky – dokumentární, Švédsko 2015, 76 min., titulky, vstupné zdarma
Klubové kino – promítání dokumentárního filmu z platformy Promítej i ty!, kterou spravuje
Člověk v tísni a jsou na ní k dispozici filmy, které byly v minulých letech uvedeny na festivalu
Jeden svět. Dokument je šokující výpovědí o Švédsku, kde měla být stvořena moderní
společnost s důrazem na nezávislost každého občana, ale výsledkem je osamělost a
zpřetrhané rodinné vazby.

Jeden svět
• 6. – 12. 4. 2018
Letošní 20. ročník filmového festivalu o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost
Člověk v tísni, proběhl v Praze od 5. do 14. března 2018. Poté se přesunul do dalších 36
vybraných měst po celé České republice. V Poličce se festival uskutečnil ve dnech 6. – 12.
dubna a spolek Pontopolis je jeho regionálním pořadatelem odpovědným společnosti
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Člověku v tísni jako hlavnímu organizátorovi. Pro veřejnost se zde konal podeváté, pro školy
již podesáté. Diváci z řad široké veřejnosti mohli na festival zavítat během šesti festivalových
dní a vybrat si z 12 dokumentů. Ke čtyřem z nich proběhly také besedy s odborníky.
Odpolední a večerní projekce pro veřejnost navštívilo 464 lidí.
Festival Jeden svět letos vybízel k aktualizaci systému. Nejen počítačový systém, ale i člověk
zahlcený informacemi potřebuje zpomalit a v klidu si vytvořit názor na určité téma a podívat
se na věci z různých úhlů pohledu. A to umožňuje například právě návštěva kina, kde se
můžeme podívat na nějaký zajímavý nový dokument a pak o něm pobesedovat s odborníky
nebo s ostatními diváky.
Život v informačním věku na nás totiž klade velké nároky, je těžké rozlišovat, co je pravdivé a
co ne. Jednáme pak často pod vlivem emocí, které jsou živnou půdou pro populisty.
Problematika dezinformací a mediální manipulace byla hlavním tématem hned prvního festivalového
večera, na kterém se sešlo také nejvíce diváků. Filmy Náš nový prezident a Čističi zhlédlo přes sto
lidí. Po filmu Náš nový prezident, který se zabýval ruskou propagandou, následovala debata
s novinářem Respektu Ondřejem Kundrou a diplomatem Petrem Kolářem, kterou moderovala
novinářka Markéta Kutilová. S tématem korespondoval i následný film Čističi. Úlohou čističů je
vyhledávat a mazat závadný obsah na sociálních sítích. Otázkou ovšem je, kdy se ale snaha zabránit
šíření zla mění v nebezpečnou cenzuru.
Markéta Kutilová pak byla sama hostem debaty hned následující den. Po projekci filmu O otcích a
synech z prostředí islámských radikálů, jsme se s ní bavili o situaci v Sýrii a celém Blízkém východě.
Stejně jako vloni jsme promítali v rodinné atmosféře našeho Centra Pontopolis (nejen) pro cizince.
Letos jsme vybrali film Stát se tím, kým jsem byl, který byl opatřen anglickými titulky.
Velmi příjemné bylo opět promítání v místním domově s pečovatelskou službou. Jeho obyvatelé měli
možnost vidět film Hranice práce a poté pobesedovat s režisérkou filmu Apolenou Rychlíkovou.
Poměrně dost diváků projevilo zájem i o film s ekologickou tematikou Azurová a
následnou debatu s odborníkem na slovo vzatým, Janem Freidingerem, který pracuje pro společnost
Greenpeace.
Letos jsme poprvé zařadili projekci i na nedělní podvečer. Diváků, kteří přišli na filmy Nerodič a Být
lepším člověkem nebylo tolik jako v jiných dnech, o to živější diskuze se pak mezi nimi rozproudila
v předsálí.
Rádi jsme se zapojili do projektu Jeden svět pro všechny a několik filmů jsme promítali s titulky pro
neslyšící. V domově s pečovatelskou službou jsme promítali český film Hranice práce
s audiokomentářem pro zrakově postižené. Mnozí senioři, kteří již hůře vidí, to velmi ocenili.
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Veřejné projekce
Pátek 6. dubna - Divadelní klub
18:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU
Náš nový prezident - MP/ Rusko, USA / 2018/ 78 min.
+ debata s novinářem Ondřejem Kundrou (Respekt) a diplomatem Petrem Kolářem
21:00 Čističi - Hans Block, Moritz Riesewieck / Německo, Brazílie, Nizozemí , Itálie, USA/
2018 / 88 min.

Petr Kolář a Ondřej Kundra
Sobota 7. dubna - Divadelní klub
18:00 Za hranicemi možností - Marta Prus / Finsko, Německo, Polsko / 2017 / 74 min.

19:30 O otcích a synech – Talal Derki/ Německo, Sýrie, Katar, Libanon/ 2017/98 min.
+ debata s novinářkou Markétou Kutilovou
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Markéta Kutilová

Neděle 8. dubna - Divadelní klub
16:00 Nerodič – Jana Počtová/ Česko / 2017 / 83 min.
18:00 Lepším člověkem – Attiya Khan, Lawrence Jakcman / Kanada / 2017 / 79 min.

Diskuse po filmu Nerodič

Úterý 10. dubna - Centrum Pontopolis
17:00 Rebelská střední v Berlíně – Alexander Kleider / Německo / 2017 / 92 min.
19:00 PROJEKCE NEJEN PRO CIZINCE/ PROJECTION NOT ONLY FOR FOREIGNERS
Becoming who I was/ Stát se tím, kým jsem byl - Chang-yong Moon, Jin Jeon / Jižní Korea /
2017 / 95 min. - Projekce v původním znění s anglickými titulky/ English subtitle
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Projekce pro cizince v Centru Pontopolis

Středa 11. dubna - Divadelní klub
18:00 Azurová - Karina Holden / Austrálie / 2017/ 76 min.
+ debata s Janem Freidingerem z Greenpeace
21:00 Švéd v žigulíku – Petr Horký / Česko / 2017/ 64 min.

Čtvrtek 12. dubna
DPS Polička „Penzion“, Družstevní 970
14:00 Hranice práce – Apolena Rychlíková / Česko
/ 2017 / 71 min. + debata s režisérkou filmu

Apolena Rychlíková v Domově důchodců
8

Divadelní klub
18:00 Hranice práce – Apolena Rychlíková / Česko /
2017 / 71 min. + debata s režisérkou filmu
21:00 V zajetí – Bernadett Tuza – Ritter / Maďarsko,
Německo / 2017 / 89 min.

Organizátoři festivalu (zleva):
Marie Jílková – koordinátorka festivalu, jilkova.m@gmail.com
Simona Cacková – Jeden svět na školách, administrativní činnost,
simona.cackova@gmail.com
Lenka Lovicarová – ředitelka festivalu Jeden svět v regionech, Člověk v tísni
Petra Jílková – finanční vedení festivalu, pontopolis@gmail.com
Eliška Doubková – Jeden svět na školách, moderování besed, doubek.eliska@gmail.com
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Podpořili nás:

Kateřina Procházková – Čína
• 18. 4. 2018,
Centrum Pontopolis
Beseda s novinářkou, externí redaktorkou
zahraniční redakce ČT a bývalou
zpravodajkou Českého rozhlasu v Asii K.
Procházkovou, expertkou na Čínu v think
thanku Sinopsis (projekt Ústavu Dálného
východu FF UK v Praze a AcaMedia).
Velmi zajímavé besedy se zúčastnilo asi 15
lidí. V tomto komorním počtu se rozvinula
živá diskuze o současné Číně, ve které paní
Procházková strávila několik let a má o ní
bohaté znalosti
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Sýrie – od revoluce
po světovou válku
• 24. 4. 2018,
Divadelní klub
Beseda s novinářkou Markétou
Kutilovou o aktuální situaci na Blízkém
východě.
Paní Kutilová nám přinesla novinky ze
stále žhavého Blízkého východu.
Besedu navštívilo asi 25 lidí.

Čas pro neobyčejné zážitky
• 2. 6. 2018, 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 a muži připravili oblíbené občerstvení, které jsme u nás v Centru
prodávali. Vzhledem k velkému úspěchu na loňském Retroplese jsme opět pozvali skupinu
Caribe. Ta přijela ve složení tria muzikantů pocházejících z Latinské Ameriky a vytvořila na
ulici před Centrem Pontopolis neopakovatelnou atmosféru. Svými latinskoamerickými rytmy
přilákala mnoho kolemjdoucích nejen k posezení, ale i k tanci.
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Mnoho návštěvníků si prohlédlo prostory našeho Centra a celá akce byla díky zajímavé
etnické hudbě a multi-kulti občerstvení vynikajícím prostředkem propagace naší organizace a
činnosti.

Letní kino na dvorku – filmy nominované na Cenu Pavla
Kouteckého
• 8. 6. 2018, Centrum Pontopolis
Až přijde válka - Česko, Chorvatsko, 2018, 76 minut. Režie: Jan Gebert.
Bo Hai - Česko, 2017, 26 minut. Režie: Dužan Duong.
Praha očima cizinců - Česko, 2017, 5 minut. Režie: Daria Kashcheeva.
Transformace / Výpary / Melanosis - Česko, 2017, 9 minut. Režie: Michal Kindernay.
Letos jsme v rámci promítání filmů nominovaných na cenu Pavla Kouteckého zařadili jeden
delší a tři krátké dokumenty, které se vesměs dotýkají témat GRV – dva z nich (Bo Hai a
Praha očima cizinců) se zabývají životem cizinců v Čechách. Až přijde válka je dokument o
domobranecké jednotce na Slovensku. Poslední kratičký dokument Transformace pak
uměleckou formou zpracovává problém znečištění vod.
12

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.

Fotbal pro rozvoj
• 23. 6. 2018, Polička u hradeb
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 poosmé. Již tradičně 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 pečení a prodej arménských sladkých specialit.
Fotbalový turnaj se pokaždé koná v jiné obci v okolí Poličky. Letos se odehrával přímo
v Poličce u hradeb. Bohužel kvůli nepřízni počasí nebylo přihlížejících návštěvníků více než asi
stovka. Turnaje se zúčastnily 4 dospělácké a 4 dětské týmy, tedy asi 70 hráčů.
Díky koncepci akce – fotbal jako prostředek, který je srozumitelný všem, se nám daří touto
akcí oslovit takové skupiny lidí, které běžně na naše akce nechodí, ale zároveň jsou tak více
ohrožení záměrnou desinformační kampaní např. na sociálních sítích ohledně minoritních
skupin, migrace, migrantů apod. Osobní setkání a osobní zkušenost je nejlepší možností, jak
toto povědomí změnit.
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Malajské jídlo
(vaření s Lily)
• 6. 9. 2018
Centrum Pontopolis
Jednalo se nejen o ochutnávku
malajského jídla a besedu o malajské
kuchyni, ale i lidech, zvycích a životě
v Malajsii.

Ladislav Zibura – Pěšky mezi buddhisty a komunisty
• 15. 11. 2018 Tylův dům Polička
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Excentrický poutník Zibura opět po roce zavítal do
Poličky s novými příběhy. Lidé si sympatického
vypravěče velmi oblíbili, vloni byla jeho projekce o
Arménii a Gruzii v Divadelním klubu úplně vyprodaná,
takže letos se konala ve větších prostorách Tylova
domu.
Projekce je z cesty do Himálaje, zapadlých nepálských
vesnic a neprobádaných údolí čínských řek. Zibura se
ve svých besedách nezabývá přírodou a památkami,
ale dokáže velmi lehkou a zábavnou formou přiblížit
publiku život ve vzdálené zemi a především její
obyvatele.

2.1.2 Aktivity pro žáky ZŠ a SŠ

Jeden svět na školách
• 9. – 13. 4. 2018
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 problematikou
neslyšících, aktivismu, svobody projevu, války na Ukrajině a v Sýrii. 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 stejně jako v minulých letech zapojili dobrovolníky, zejména studenty
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 24 projekcí (11 v Poličce, 7 v Litomyšli a 6 ve Svitavách). Celkově se festivalu
zúčastnilo 1224 žáků a 70 učitelů.
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Školní projekce
POLIČKA

Úterý 10. dubna
Centrum Pontopolis, projekce pro ZŠ

8:00 CBM PRO 2
ZŠ Telecí
8:00 PP
PRO 1
ZŠ Telecí
8:00 DK
Aktivistka
ZŠ Olešnice
+ debata se Světlanou Češkovou
10:15 PP PRO 1
ZŠ Na lukách
Středa 11. dubna

8:00 PP

PRO 1

ZŠ Oldříš

8:00 DK

Neslyšící
Gymnázium
syn
Polička
+ debata s Michaelou Jirotkovou

Čtvrtek 12. dubna

8:15 PP

Centrum Bohuslava Martinů Polička, projekce pro ZŠ

PRO 1

Speciální ZŠ
Polička
8:00 DK
Mír s vámi Gymnázium
Polička
+ debata s Robinem Čornejem
10:00 PP PRO 1
ZŠ Pustá
Kamenice
Pátek 13. dubna

8:00 DK
9:40 DK

PRO 1
PRO 1

ZŠ Na lukách
ZŠ Pomezí
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Divadelní klub Polička, M. Jirotková

Kino Sokol Litomyšl, M. Jirotková

LITOMYŠL – Kino Sokol
Úterý 10. dubna

Kino Sokol Litomyšl, Světlana Češková

10:00
Aktivistka
ZŠ Cerekvice
+ debata se Světlanou Češkovou
Středa 11. dubna

8:00

PRO 1

ZŠ U školek
Litomyšl
10:00
Neslyšící
VOŠ a SpGŠ
syn
Litomyšl
+ debata s Michaelou Jirotkovou
Čtvrtek 12. dubna

Kino Sokol Litomyšl, projekce pro ZŠ

8:00

Nic se
Trading Cen.
neodpouští Litomyšl
+ debata s Markétou Kutilovou
10:00
Mír s vámi VOŠ a SpGŠ
Litomyšl
+ debata s Robinem Čornejem
Pátek 13. dubna

8:00

Neslyšící
ZŠ Morašice,
syn
ZŠ U školek
+ debata s Michaelou Jirotkovou
10:00
PRO 2
ZŠ U školek
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SVITAVY – Kino Vesmír

Středa 11. dubna

8:00

PRO 2

10:00

PRO 1

Kino Vesmír Svitavy, projekce pro ZŠ

ZŠ Riegrova
Svitavy
ZŠ Riegrova

Čtvrtek 12. dubna

8:00

Aktivistka

Gymnázium
Svitavy
+ debata s Ivanem Šrekem
10:00
Rádio
Gymnázium
Kobání
Svitavy
+ debata s Markétou Kutilovou
Pátek 13. dubna

8:00

PRO 1

10:00

PRO 2

ZŠ TGM Svy,
ZŠ Riegrova
ZŠ TGM Svy,
ZŠ Lačnov

Lucie Juříková – Děvčátko z Bengálska
• 27. 4. 2018 ZŠ Felberova Svitavy (dva workshopy)
• 2. 5. 2018 ZŠ Sokolovského Svitavy (dva workshopy)
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.
Celkově se čtyř workshopů ve dnech 27.4. a 2.5. zúčastnilo více než 100 žáků 1. stupně ZŠ.

18

Zvol si info - Fake News
• 20. 11. 2018 Gymnázium Polička (dvě přednášky)
V rámci spolupráce spolku Pontopolis a Gymnázia Polička se uskutečnily dvě přednášky pro
studenty Gymnázia na téma Fake News. Besedovat se studenty přijela …………..ze spolku Zvol
si info (http://zvolsi.info/). Jedná se o skupinu studentů Masarykovy univerzity, kteří se snaží
zvýšit úroveň mediální gramotnost. Kromě toho, že napsali „Surfařův průvodce po internetu“
a „Nejlepší knihu o fake news“, jezdí po České republice a pořádají besedy se studenty
středních škol a snaží se je varovat před dezinformacemi a manipulacemi.

PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
Migrace – historie, příčiny, souvislosti
•

13. 12. 2018 Gymnázium Polička

V rámci spolupráce spolku Pontopolis s Gymnáziem Polička se
uskutečnila i prosincová přednáška historika, teologa a
vysokoškolského pedagoga doc. Tomáše Petráčka na téma migrace. Pro studenty proběhla
přednáška v časných odpoledních hodinách.

2.1.3
Aktivity pro učitele
V letošním roce jsme učitelům nabídli, místo jednoho delšího semináře, dvouhodinový
seminář na téma fake news a besedu na téma migrace. Obě akce byly zdarma.

Fake News – seminář pro učitele i veřejnost
• 20. 11. 2018 – Centrum Pontopolis
Po dvou odpoledních besedách pro studenty proběhl i večerní
seminář pro pedagogy i širokou veřejnost.

PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. Migrace – historie, příčiny, souvislosti
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• 13. 12. 2018 Gymnázium Polička
Po odpolední přednášce pro studenty SŠ proběhla i večerní beseda pro pedagogy a
veřejnost.

2.2 STARÝ – MLADÝ SVĚT
Název projektu: Starý - mladý svět 2018
Místo realizace projektu: Polička
Cílová skupina projektu: veřejnost, žáci ZŠ a studenti SŠ
Datum zahájení projektu/etapy: 1. ledna 2018
Datum ukončení projektu/etapy: 31. prosinec 2018
Výše prostředků určená dotačními rozhodnutími na projekt na celou dobu realizace:
Město Polička – 20 000 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 jejímu 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 2018 –
Velvet Listopad.

Michal Stehlík
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Československá demokracie v období první republiky
• 2. 10. 2018 Gymnázium Polička

Letos jsme, vzhledem k oslavám 100. výročí vzniku Československa, zařadili do projektu Starý
- mladý svět i přednášku historika doc. Michala Stehlíka o demokracii za první republiky.
Přednáška se konala v aule gymnázia v Poličce, v rámci spolupráce spolku Pontopolis a
Gymnázia Polička.

„Události roku 1968“
Vernisáž výstavy fotografií Pavla Váchy
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• 2. 11. 2018 Divadelní klub
Výstava umístěná v prostorách Divadelního klubu po celý listopad a prosinec 2018 přibližuje
jak dramatické události srpnových dnů, tak naděje „Pražského jara“ a deziluzi, kterou s sebou
nesl závěr roku 1968.
Během vernisáže nám autor fotografií Pavel Vácha všechny snímky okomentoval a poté si
s přítomnými hosty pobesedoval nejen o roce 1968. Na vernisáži měl pronést úvodní slovo i
Luboš Dobrovský. Protože ale nemohl dorazit, poslal nám alespoň dopis, který byl přečten.
Velmi příjemnou atmosféru celé akce pomohl vytvořit i kytarista a zpěvák Dalton se svým
hudebním vystoupením.

Pavel Vácha a Dalton

Beseda s Ivanem Fišerou
• 14. 11. 2018 Centrum Pontopolis
V listopadu jsme se v našem Centru setkali také s panem Ivanem Fišerou (*1941), který
s námi besedoval na téma polistopadového vývoje našeho státu a možnostech jeho dalšího
směřování do budoucnosti. Přestože na besedu s tímto sociologem a bývalým předním
politikem ČSSD nedorazilo mnoho lidí, rozpoutala se velmi živá a zajímavá debata, která
trvala až do pozdních večerních hodin.
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Retroples – oslava 100 let republiky a 100 let trempinku
na trempské osadě aneb „Umí!“
• 1. 12. 2018, Divadelní klub
Téma letošního Retroplesu vymyslela naše dlouholetá spolupracovnice a členka Pontopolisu
Lída Homolová ještě před svou smrtí v dubnu letošního roku. Byl tedy věnován její památce a
milou vzpomínkou na tuto výjimečnou ženu.
Na plese zahrály oblíbené místní poličské kapely Potkali se u ohýnku (Krajda) Bratři
Nenedvědi (Martin a Zdenda Hurychovi), Páni veší prádlo (Honza Češka a spol.), Petr Erbes a
Dalton Boys.
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Srdečný večírek
aneb Pečeme a vzpomínáme
• 15. 12. 2018, Centrum Pontopolis
Poslední akcí letošního roku byl tradiční předvánoční Srdečný
večírek. Během odpoledne a večera je Centrum Pontopolis
otevřeno všem,
společně pečeme
linecká srdce i jiné
cukroví a
vzpomínáme na
Václava Havla.
Letos byl program
obohacen o
farářský stand-up
v podání Jirky
Tenglera, faráře
poličské
českobratrské
církve evangelické.
Dozvěděli jsme se
mnoho zajímavostí
ohledně Ježíšova
početí a narození.
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2.3 MIME FEST
Název projektu: Mime Fest
Místo realizace projektu: Polička
Cílová skupina projektu: veřejnost, žáci ZŠ a SŠ
Datum zahájení projektu/etapy: 1. ledna 2018
Datum ukončení projektu/etapy: 31. prosinec 2018
Výše prostředků určená dotačními rozhodnutími na projekt na celou dobu realizace:
International Visegrad Fund – EUR (projekt Visegrad mimes Exchange mimes)
Státní fond kultury České republiky – Kč
Pardubický kraj – 30 000 Kč (Program podpory kulturních aktivit)
Město Polička – 100 000 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 šesti ročníků již 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.
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POŘADATELÉ FESTIVALU
Pontopolis z. s a Mime Prague z. s.

PROGRAM FESTIVALU 2018
7. ročník mezinárodního festivalu pantomimy_7th Annual International Mime Festival

Motto: „Don’t worry be mime!“

Úterý 18. září – 20:00 – Divadelní klub
20:00 LA MECÀNICA / THEATRE DE MOUVEMENT (SP/FR): ZASE JEDNA PRCHAVÁ
HODINA_YET ANOTHER FLEETING HOUR
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Představení o „jedné prchavé hodině“ vypráví o absurditě, ve které žijeme, a o prchavých
okamžicích, ve kterých se ten život odehrává. Tři postavy v oblecích, jako by vypadly
z němého filmu, se objevují na jevišti a předvádí virtuózní fyzické akce, akrobacii a všemožné
pohybové hry. I zvuky a nesmyslná slova doplňují celkové dění, které je někdy chaosem, a
někdy velmi přesně vyskládaným řádem z kostek, papírů a lidských těl.
Vše završuje v podstatě Monty Pythonovské finále, kdy úsilí a dovednosti, se kterými umělci
neustále fascinují diváky a přetvářejí jeviště, nakonec vyústí v tragikomickou vyčerpanost,
kdy jsou hrdinové ztracení a pohlcení papírovým šílenstvím a dusnem na jevišti.
Režie: Claire Heggen
Asistentka režie: Joana Castell
Hudba: Georges Aperghis
Kostýmy: Jean-Jacques Delmotte
Hrají: Pau Bachero, Albert Mèlich,
Alejandro Navarro

Středa 19. září – 9:30 a 11:00 – Divadelní klub
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MIME PRAGUE: PEPRBÓJ_PAPERBOY
(Představení pro mateřinky)
V dětské představivosti ožívá i tak obyčejný
každodenní předmět, jakým je kus papíru. V našem
představení ji rozjitří malý vypravěč s velkou
papírovou rolí. Zatímco zkoumá tento čistý,
tvarovatelný materiál, objevuje příběhy, které
papír vypráví. Vstoupí do jeho světa a tam se potká
s maličkým chlapcem, který se stane jeho
průvodcem v papírovém světě. Společně se pustí
do jeho objevování, aby brzy zjistili, že může
skrývat i napětí a nebezpečí.
Nonverbální pohádka s minimalistickou scénou pracuje s diváckou představivostí. V
představení Pejprbój se pod rukama zkušeného loutkáře a mima Radima Vizváryho papír
mění na fantastické výjevy z pohádkového světa a svou otevřenou hereckou expresí do děje
zve i dětské obecenstvo.
Koncept, režie a hraje: Radim Vizváry
Kostýmní výtvarnice: Petra Vlachynská
Hudba: Matouš Hekela
Light – design: David Prokopič, Karel Šimek
Produkce: Ilona Hájková

Středa 19. září – 19:30 – Tylův dům
MIMOART COMPANY (FIN): BODY NOTES
Skupina Mimoart přijíždí do Česka se svým debutovým představením, které nastartovalo
novou vlnu finského profesionálního tance a pohybového divadla. Body Notes propojuje
nejrůznější techniky a žánry, aby vytvořilo celek, který je zároveň nádherný a poetický, ale
stejně tak groteskní a humorný. Mimus, tanec, klaunérie, to vše se propojuje a vytváří
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jedinečný jazyk, skrze který umělci zdůrazňují význam přítomného okamžiku – tu
nejdůležitější chvíli v životě, která se odehrává tady a teď. Body Notes je vlastně
komunikačním kanálem mezi různými uměními a ukazuje, nakolik je důležitá spolupráce, jak
na jevišti, tak v našich běžných životech. Nakonec, nikdo nemůže existovat bez těch druhých.
Koncept, režie a choreografie: Mimosa Lindahl
Hrají: Saska Pulkkinen, Miro Lopperi, Sergio Castrillón, Marko Pekarinen, Mikael Kuosmanen,
Jaakko Autio, Viljami Lehtonen, Ilmari Karhu, Arto-Oskar Reunanen
Středa 19. září – 21:00 – Divadelní klub
GEISSLERS HOFCOMOEDIANTEN (CZ): V BORŮVČÍ_ IN A BILBERRY
Lesní erotická němohra.
Láska hory přenáší, ale vášeň dělá z lidí... co? Řekněte sami. A vězte, že kdo nechce
vzplanout, nesmí do lesa!
V Borůvčí je lechtivá komedie plná lesních plodů a roztoužených zvířátek. Je nazkoušena
podle hry slavné herečky a spisovatelky Isabelly Andreini La Mirtilla (1588), první dochované
pastorály z pera ženské autorky. A kdo by mohl být lepší pro nazkoušení hry z této doby, než
praví milovníci baroka – Geisslers Hofcomoedianten? Říká se o nich, že jsou grandiózní,
energičtí, smyslní, svůdní, empatičtí, rytmičtí, hraví a strhující. Především jsou však
komediální. Přijďte se přesvědčit na vlastní kůži, ale pozor – ostych nechte doma.
Režie: Petr Hašek
Dramaturgie: Helena Kebrtová
Rešerše a dramaturgická spolupráce: Kateřina Bohadlová
Scénografie: Jitka Nejedlá
Hudba: David Hlaváč
Pohybová spolupráce a choreografie: Martin Talaga
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Hrají: Eva Burešová, Claudia Eftimiadisová, Aleš Pospíšil, Bartoloměj Veselý, Petr Šmíd

Čtvrtek 20. září – 10:00 – Tylův dům
10:00 KOLEKTYW LŁ (PL): SPEKTRUM
(Představení pro základní školy)
Umělci ze skupiny Kolektyw LŁ vám přijeli ukázat celé
spektrum možností, jak si hrát s cirkusovými
rekvizitami. Žonglování v nejrůznějších podobách, v
sólových i skupinových výstupech, vám zaručí, že se
nebudete nudit ani vteřinu. Ale pozor – nespatříte jen
klasické žonglování. Budete vtaženi do reje obrazů –
vizuálních vibrací plných harmonie. Do světa
vytvořeného člověkem a věcmi, které se začnou chovat
jako živé. Uvidíte „spektrum“ linií, tvarů a pohybů. A na
konci budete vnímat jinak celý svět.
Autoři a účinkují: Artur Perskawiec, Daniel Chlibiuk,
Jakub Szwed, Mateusz Kownacki
Umělecká spolupráce: Grzegorz Kondrasiuk, Johan Swartvagher
Scénografie: Daniel Chlibiuk
Supervize: Marek Żmuda
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Čtvrtek 20. září – 19:30 – Tylův dům
RADIM VIZVÁRY (CZ): VIP
Iluzionistická pantomima
Snad každý toužíme být v životě velmi důležitou osobou. Občas si tak můžeme i připadat
nebo jí dokonce být, cítíme se šťastní a spokojení, avšak jen do té doby, než nás doběhne
samota.
Celovečerní tragikomická pantomima Radima Vizváryho v podobě uceleného příběhu, ve
kterém chce tvůrce překročit hranice žánru a nabídnout originální formu moderní
pantomimy jak ve vnímání jejich principů a techniky, tak i dramaturgie a vizuálního
ztvárnění.
Koncept, režie a hraje: Radim Vizváry
Hudba: Ivo Sedláček
Výprava: Petra Vlachynská
Kouzla: Ondřej Pšenička, Jiří Marek,
DamianOdess-Gillett
Light-design: Karel Šimek
Produkce: Ilona Hájková

Čtvrtek 20. září – 21:00 – Divadelní klub

31

GORŠEK (SK_CZ)

“Když na Goršek přijde čerňava"
Dovedete si představit, jaké to je, být rok zavřený v jedné místnosti s jedním člověkem? A co
dva roky? Nebo deset let? Ještě přidáme! Co sto? A co věčnost? A co když je tím člověkem
váš bratr?
Autorské představení Šimona Plisky a Andreje Lygy vypráví legendu o dvou bratrech
z mýtické Goršecké náhorní plošiny. Jde o představení pro dva herce a dvě masky, které
rozehrává na prostoru jedné místnosti tragikomedii plnou lásky a nenávisti, krutosti
a přátelství, především však ponorkové nemoci. Absurdita i smysl života, o tom Goršečtí
bratři vědí své. A brzy budete i vy!
Autorské představení studentů katedry nonverbálního divadla HAMU.
Režie a hudba: William Valerián
Masky: Rufina Bazlová, Viktorie Drdová
Supervize: Roman Horák
Hrají: Šimon Pliska, Andrej Lyga

Pátek 21. září – 11:00 – Tylův dům
LOSERS CIRQUE COMPANY (CZ): KOLAPS_COLLAPSE
(Představení pro střední školy)

Pátek 21. září – 16:00 - Kostel sv. Michala
MILAN SLÁDEK (SK): KŘÍŽOVÁ CESTA_ STATIONS OF THE CROSS
Milan Sládek je jedním z nejslavnějších československých i světových mimů, který se ovšem
po své emigraci v roce 1968 doma objevuje jen zřídka. Vystoupení v Poličce je proto
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jedinečnou šancí vidět tohoto mistra v jedné z jeho nejintimnějších inscenací – Křížové cestě
– v níž vyobrazuje čtrnáct posledních zastavení Ježíše Krista.
Náročné téma a jeho netradiční zpracování slibují divákům silný kulturní i duchovní zážitek,
který podtrhuje místo konání – kostel sv. Jakuba. Sládkova sugestivní pantomima v sobě mísí
evropské kořeny s prastarými pohybovými uměními jihovýchodní Asie. Nenechte si proto ujít
tuto unikátní šanci.

Pátek 21. září – 19:00 – Tylův dům
LOSERS CIRQUE COMPANY (CZ): KOLAPS_COLLAPSE
Kolaps, součást všech životů, každodenní zkušenost která ničí, bortí a drtí. Kolaps, který
buduje, zoceluje, utužuje, nebo se jen rutinně vrací aniž bychom si všimli a uvědomovali si
jeho přítomnost. Bez kolapsu nelze posouvat své možnosti, nelze jít vpřed, nelze překročit
svůj stín. Zajímá nás podstata kolapsu, to, co dělá s jedincem, a co naopak s celou
společností. Otočí se společnost ke kolabujícímu zády? Využije společnost kolapsu jedince
nebo nabídne pomocnou ruku?
Režie: Tomsa Legierski
Choreografie: Matyáš Ramba
Výprava: Petr Horníček, Štěpán Kuklík, Amar Mulabegovič
Animace: Amar Mulabegovič, Jan Šíma - Hyperbinary
Light design: Amar Mulabegovič, Michael Bláha
Kostýmy: Lucie Červíková
Hudba: Vladimír Mikláš, Josefina Žampová
Účinkují: Petr Horníček, Lukáš Macháček, Matyáš Ramba, Vítězslav Ramba, Jana Telcová,
Kristýna Stránská, Martina Illichová, Nikol Kopáčová, Ondřej Sochůrek, Jiří Bělka,
Josefina Žampová, Vladimír Mikláš
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Pátek 21. 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 řady
zemí Evropy a světa! Jejich originalita a energie často předčí i zkušené profesionály, takže se
můžete opravdu těšit.
Koncept: MIME FEST 2018
Účinkují: Ti nejodvážnější

Sobota 22. září – 15:00 – Divadelní klub

VÁCLAV STRASSER (CZ): DUHOVÉ BUBLINY
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(Rodinné představení)
Mág Václav Strasser předvede své unikátní vystoupení, v němž se ukáže, co vše se dá
podniknout s bublinami. Budete vtaženi do křehkého světa barev a třpytu, s objekty
nejrůznějších velikostí, v mnoha obměnách a tvarech. Očekávejte bubliny kouřové, obří,
duhové a množství dalších triků. Nádherné představení nejen pro děti – nechat se unést
kouzly svědčí každému věku!

Sobota 22. září – 19:30 – Tylův dům

MIME EVENING
(Slavnostní finále festivalu)
Slavnostní setkání a prezentace tvorby předních mimů a performerů z jednotlivých zemí,
zastoupených na festivalu. Program nabízí to nejlepší z jejich tvorby ve formě krátkých
výstupů.

Sobota 22. září – 22:30 – Divadelní klub
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MIME PRAGUE (CZ): POLIČKA IS BURNING!
(excentrická show)
Bláznivá a excentrická show na motivy
slavných dance battles v Harlemu 80. let –
rozproudí afterparty festivalu a nabije
energií diváky a všechny účastníky MIME
FESTU. Tato taneční performance motivuje
osvobodit svou mysl, tělo, orientaci,
přesvědčení a názory. A nakonec sbližuje
v tom, že každý může projevit, jaký
doopravdy je, i to, jak se chce bavit.
Polička se každopádně chce bavit pantomimou, a za to jí děkujeme. Závěrečná party začíná
– Polička is Burning!
Režie: Jindřiška Křivánková
Performeři: Iris Kritsteková, Radim Vizváry a další?
Dj: Bára Kodymová

WORKSHOPY
Probíhaly od 19. do 21. září od 10:00 do 14:00.

1.

MUZIKALITA A POHYB: Pau Bachero (SP)
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Tento workshop je zaměřený na práci s tělem a rozvoj jeho
výrazových a komunikačních možností. Povede ke zcitlivění
fyzické stránky projevu, k lepší pohybové artikulaci v čase a
prostoru, i v rovině myšlení. Výsledkem bude tělo spojené s
hercovou představivostí, schopné okamžitě vytvářet a
předávat příběhy.

Herec, mim a režisér Pau Bachero vystudoval několik škol: International School of Corporal
Mime v Barceloně, Central School of Speech and Drama v Londýně a L'École du Mime v
Montrealu. Byl členem proslulých souborů: Théâtre du Mouvement, Omnibus, Raravis
Danza, Agrupación Sr Serrano v Barceloně a Res de Res na Mallorce. Hrál a učil v řadě zemí
Evropy a Jižní Ameriky. Jako lektor se věnuje zejména hercům a performerům, kteří používají
pohyb jako hlavní zdroj dramatické tvorby
2. KLAUN A SPONTANEITA: Pablo Gomis (SP)

Jaký je rozdíl mezi komediantem a klaunem? A jak lidi
rozesmát, aniž bychom se snažili „být vtipní“?

Když pracujete jako klaun, tyto otázky se dřív či později
vynoří, a je dobré přijít na odpovědi dřív, než je odhalí
vaše publikum. Abyste lidi rozesmáli, nepotřebujete
vtipy, ale potřebujete být až krutě upřímní. Klaunérie
vás totiž nenechá schovat se za makeup, naopak plně
odhalí, jestli jste jako herec upřímný nebo ne.

Skrze hry, naslouchání, rytmus a učení se logice klauna rozšíříte své komické možnosti a získáte
schopnost svést diváky donebevolající stupiditou.
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Pablo Gomis se učil u nejlepších – Philippe Gaulier, Antonio Fava, Nola Rae a další pomohli
Pablovi zformovat jeho klaunský charakter. Hned po studiu založil skupinu Les Bouffons,
kterou dnes vede už téměř 20 let. V roce 2007 začal zároveň působit v Cirque du Soleil, kde
hraje, ale i učí. Klaunérie je jeho láskou a vždy zkoumá, jak co nejspontánněji a upřímně naplnit
smysl tohoto umění.

3. FYZICKÝ HEREC: Mimosa Lindahl (FIN)

Rozviňte výrazové možnosti svého těla a zbavte se tradičních přesudků, co
je nebo není klaunérie!

V průběhu

tohoto

workshopu

budete

pracovat

s nejrůznějšími

technikami jako fyzický mimus, výrazový tanec nebo butó, až nakonec
najdete svůj vlastní jedinečný výraz. Budete improvizovat a fyzicky
komentovat impulsy pocházející z vašeho těla, z jeviště a od diváků.
Začnete věřit přítomnému okamžiku a najdete v něm všechen potřebný
materiál pro vaše umění – tady a teď.

Mimosa Lindahl, zakladatelka finské MimoArt Company, se poslední
dekádu věnuje fyzickému a vizuálnímu divadlu, přičemž vychází také z
tance a cirkusu. Jako umělkyně i jako pedagožka zkoumá hercovu
osobnost jako hlavní zdroj pro divadelní tvorbu.

BONUS: AKROŽONGLÁŽ: Kolektyw (PL)
Tento workshop probíhal ve dnech 19. a 20. září od 15.00 do 17:00.
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Na tomto bonusovém workshopu s významnou polskou
novocirkusovou skupinou prohloubíte základy žongláže
a akrobacie, a zároveň rozvinete vztah mezi tělem a
objektem,

sólově

i

ve

skupinové

spolupráci.

V akrobatické části budou zapojeny prvky akrojógy, při
žonglování zas budete hledat vlastní jedinečné postupy
a triky. Celkově se naučíte ještě více důvěřovat svému
tělu, a to jak ve vztahu k prostoru a partnerovi, tak ve
vztahu k neživým objektům.
Upozornění: Tento workshop je bonusový a probíhá v jiný čas, než hlavní tři workshopy –
akrožongláž proběhne 19. a 20. září od 15:00 do 17:00. Workshop je kapacitně omezen a
přednost dostanou ti, kteří se včas předem registrují.

Děkujeme všem, kteří nás podpořili
v roce 2018. Těšíme se na další setkání
a akce.
Tým Pontopolis z.s.
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