Akce Pontopolis, o.s. v r. 2011
Podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem kultury, městem Poličkou,
LEDEN

hejtmanem pardubického kraje a drobnými sponzory

čtvrtek 6. 1. 2011 od 19hodin
film

Hlad - Marcus Vetter, Karin Steinberger / Germany / 2009 / 90 min.

Host: Markéta Kutilová – humanitární pracovnice z Poličky, naposledy pomáhala po velkém
zemětřesení na Haity

20. 1. 2011 od 19hodin
film

Já, moje romská rodina a Woody Allen - Laura Halilovic / Italy / 2009 / 50 min.

Host: Mgr.Michal Schuster – historik, v současné době pracuje v Romském muzeu v Brně - odborník
na historii Romů
Výstava

Loučení s Janem Palachem – Praha leden 1969 – Pavel Vácha – CBM
ÚNOR

3. 2. v 19 hodin v Centru Bohuslava Martinů
film

Zemřít ukamenovánímZanan dar Kafan
Člověka v tísni o.p.s. „ Promítej i Ty!

čtvrtek 17.2. 2011 - od 18.00, Divadelní klub Polička
EXPEDIČNÍ KAMERA - festival outdoorových filmů

Celovečerní promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních zážitcích i sportech. V rámci
festivalu můžete celý únor v Divadelním klubu – výstava fotografa Pavla Kovaříčka na téma

„slackline“. Je to nový sport, který u nás, stejně jako ve světě, začal jako oblíbený způsob trávení
volného času mezi lezci.

čtvrtek 24.2. přednáška pro SŠ a veřejnost
10:00 SOŠ obchodní

19 hodin v Centru Bohuslava Martinů

Lucie Juříková aneb „Česká učitelka v tibetské škole“jaký je život tibetských uprchlíků v severní Indii?

V rámci 90 minutového programu představí přednášející život v severní Indii a Tibetskou dětskou
vesničku (= Tibetan Children’s Villages TCV), kde po dobu 16 měsiců pracovala jako dobrovolnice
učitelka

Výstava fotografií

Senioři (nejen) v Africe

zapomenutá generace - Oldřich Staněk

Café Net Restaurant 19. 1. – 28. 2. 2011

Starší lidé v rozvojových zemích hrají významnou roli při omezování chudoby – podporují rodiny a
pečují o vnoučata, jejichž rodiče zemřeli na AIDS. Bez jejich příspěvku by v Africe nepřežili miliony
rodin. Přesto se na ně v rozvojových programech zapomíná.
ve spolupráci s o.s. Život90
BŘEZEN

Festival Pro Tibet Polička 2011
filmy

3. 3. čtvrtek – , 20.00hod, Divadelní klub

Arnaud Desjardins: Poselství Tibeťanů II - Tantrismus

Tibetan Homes Foundation: Semínka Tibetu v Happy Valley
11. 3. pátek - TIBETSKÝ VEČER

Divadelní klub 16.30 – 18.00hod
Na skok do Tibetu – odpoledne pro děti a rodiče

Program: tisk tibetských praporků, možnost se nechat vyfotit v tibetském oblečení, výstava fotografií,
malování tibetských mandal, tibetský obchůdek

19.00 – 20.00hod - přednáška o životě Tibeťanů v exilových vesničkách, rozvojová a humanitární
pomoc Tibeťanům v roce 2010 - Mgr. Karin Majerová, o.s. M.O.S.T.

20.00 – 20.30hod - představení nové autobiografie 14. dalajlamy – Svoboda v exilu, tisk tibetských
praporků

20.45 – 21.00hod - módní přehlídka tradičních i moderních tibetských oděvů

21.00hod - film Hledání / The Search - film Tibeťana Pemy Tsetena o současném Tibetu, 90min

Během večera: ochutnávka tibetského čaje, prodej výrobků od Tibeťanů z exilových vesniček, výstava
fotografií z Himálají

Festival bude provázet

fotografická výstava

o.s. M.O.S.T., kterou můžete zhlédnout od 1. 3. – 30. 4. 2011 v Café net restaurantu.
DUBEN

Jeden svět 2011

JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH

Projekce pro školy od 4 .- 8.dubna v (od 8:00 a 10:00)

Projekce proběhly v Centru Bohuslava Martinů, Divadelním klubu a ve Svitavách ve Fabrice.Celkem
21 projekcí, 21 debat , 12 hostů

1253 žáků SŠ a ZŠ z Poličky, Svitav a okolí
PROJEKCE PRO VEŘEJNOST

Středa 6. dubna 2011 – VĚKU NAVZDORY aneb sport jinak
18:00 – Divadelní klub

NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ, režie: Jan Tenhaven, Německo, 90 min.

PLAVOU V TOM, režie: Dylan Williams, Švédsko / Velká Británie, 70 min.„
Čtvrtek 7. dubna 2011 – TVÁŘE KORUPCE aneb obrázky z Ruska
18:00 – Divadelní klub

ZLOČINCI PODLE ZÁKONA, režie: Alexander Gentelev, Izrael, 91 min.
STALIN. PROČ NE?, režie: Kiril Sakharnov, Rusko, 14 min.„“

SPRAVEDLNOST PRO SERGEJE, režie: Hans Hermans / Martin Maat, Rusko / Velká Británie, 64 min.
Hosté: Doc. Veber a Petra Procházková
Pátek 8. dubna 2011 –

Jednosvětový MARTÓN aneb večírek pro každého až do rána
18:00 – Divadelní klub

HAITI- zemětřesení zblízka, režie: Nadine Pequeneza, Kanada, 87 min. Během ničivého zemětřesení v

lednu 2010 zemřelo na Haiti přes 250 000 lidí, dalších 300 000 bylo zraněno a jeden a půl milionu jich
zůstalo bez domova. ...
HLAVNÍ FILM VEČERA!

POZEMŠŤANÉ, KOHO BUDETE VOLIT?, režie: Linda Jablonská, Česká republika, 40 min.„Paroubku,
koho budeš volit?“ volá na dnes již bývalého předsedu ČSSD na mítinku strany v Litoměřicích Aleš

Koudela. Nad celým dokumentem se pak klene zásadní a neopomenutelná otázka: „Kdo bude chránit
naši planetu?“

následuje debata s hostem, kterým je: Lenka Vochocová – spolurežisérka filmu

NAŠE ŠKOLA, režie: Mona Nicoara, USA/ Švýcarsko, 90 min. Dokument sleduje očima tří romských
dětí jejich snahu vymanit se z okovů společenské segregace.

THEMBI, režie: Jo Menell, Jižní Afrika, 48 min.V Jihoafrické republice žije v současné době přes pět
milionů lidí nemocných AIDS. ...

Z KOLA VEN – CO ZA TÍM JE?, režie: Jaroslav Vojtek, Slovensko, 30 min. ...
VE JMÉNU RODINY, režie: Shelley Saywell, Kanada, 90 min..
NEBE,PEKLO; režie: David Čálek, Česká republika, 82 min....
FREEDOM RIDERS, režie: Stanley Nelson, USA, 113 min....

MANŽELKA ZA PADESÁT OVCÍ, režie: Nima Sarvestani, Švédsko, 52 min.
Namibijský obchůdek

Chráněná dílna, kterou provozuje Člověk v tísni v Namibii od roku 2004, je určená především pro lidi z
rodin postižených HIV/AIDS a TBC.
Výstavy

1000families a Glopolis v Centru Bohuslava Martinů
KVĚTEN

Pantomima a Martinů-

cílem bylo poukázat na spojitost žánru pantomimy a rodáka z Poličky B.Martinů
Workshopy pro studenty

Večer s pantomimou – Boris Hybner, Radim Vizváry a hosté
MONGOLSKO

Interaktivní přednáška Šárky Cihlářové prožáky SŠ (CO JE TO GLEN? )
26.6.2011 od 8:00

v Centru Bohuslava Martinů
FOTBAL PRO ROZVOJ
Návštěva mladých Keňanů v Poličce

V rámci projektu Fotbal pro rozvoj ve dnech 5.- 11.6. 2011 navštíviloPoličku 10 mladých lidí z africké
Keni(5 kluků a 5 holek) , kteří budou ubytováni v rodinách českých studentů.

Jejich pobyt vyžadoval jednak intenzivní spolupráci s regionálními středními školami (semináře

rozvojového vzdělávání, výstavy fotografií, promítání filmů s besedami, školní fotbalové turnaje),
jednak kulturní a sportovní akce pro veřejnost, spojené s rozvojově-osvětovým programem.

7.6. od 14 hodin na Palackého náměstí v Poličce
výstava

Rozdává se chudoba

Výstava byla zamyšlením se nad CHUDOBOU a jejími podobami globálně. Hlavními tématy jsou
chudoba lásky, vzdělání, zdraví, jídla a vody.

Stovky obrázků studentů středních a základních škol a jejich pohled na chudoby světa, budou
rozdávány do úplného rozdání !

Součástí bylo hudební vystoupení Keňanů a studentů ze škol zapojených do projektu . Můžete
ochutnat Fair Trade kávu nebo navštívit výtvarné dílny „Maluj čímkoliv“ a „ Maluj kávou“.
DEN PRO AFRIKU

10. 6. jednodenní akce, během níž v Poličce vystoupili hudební interpreti s vazbami k africké kultuře a
tvorbě, byly prezentovány informace o současné Africe za účelem odbourávání neznalosti a

předsudků spjatých s tímto kontinentem. Doprovodný program tvořily hry a aktivity pro rodiny s
dětmi – , pletení míčů, kapela AFROBREAK 3 muži a 20 bubnů, africké účesy, dílna s 15 bubny,
výtvarné dílny , africká kuchyně aj.

Hlavního fotbalového turnaje se zúčastnilo celkem 8 týmů :

Keňané, týmy 4 středních škol (Gymnázia Svitavy a Poličky, Obchodní školy z Poličky a Pedagogické

školy z Litomyšle), tým Divadelníků (Polička), Jihoafrický tým a Vietnamský tým – hlavní cena o pohár
FAIR PLAY! Hráli holky i kluci!

Od 20:00 REGÉ PARTY v Divadelním klubu – DJ BENJAHMEK
''Pořádá INEX.s.d.a ve spolupráci s Pontopolis o.s.

Více najdete na: www.pontopolis.cz, www.fotbalprorozvoj.org''
MONGOLSKO 26.6.2011 od 8:00 pro SŠ
Interaktivní přednáška

Šárky Cihlářové pro studenty
v Centru Bohuslava Martinů

výstava MONGOLSKO (GLEN) květen – červen CBM
ČERVENEC

multižánrový festival

COLOUR MEETING 2011, Polička www.colourmeeting.cz

Středa 20. 7., dvůr Centra Bohuslava Martinů, 21:30hod
Milionář z chatrče (letní kino)

Čtvrtek 21. 7., park u hradeb, 21:00hod
Šťastný princ (divadlo)

Pátek 22. 7., park u hradeb, 18:00hod
Phil Shoenfelt & Southern Cross
Ty Syčáci

Pub Animals
Biorchestr

Teikkk & Patrik Čawoo

Sobota 23.7., park u hradeb, 14:00hod
Čokovoko
Vltava

Queens of Everything
Al-Yaman

Tomáš Kočko & Orchestr
Segundo

Vrbovskí víťazi (SK)
Malá bílá vrána

Sobotní divadla: Divadlo Bořivoj – Dva Kašpaři, Dřevěné divadlo – Honza a drak, Divadlo Bořivoj –
Rakvičkárna

Prezentace : Ekoprezentace Standy Millera , Arnika – eko, Fair o.s. - Keňa
Workshopy: Pet- art , Momo Chrudim + prezentace,Buttony, Batika
Výstavy:

Multi – kulti – Agentura rozvojové spolupráce Olomouc, CBM
Arnika – Odpady, CBM

Babičky – Ekocentrum Skřítek Polička, v průběhu festivalu
ZÁŘÍ

Holokaust – Zapomenuté transporty – (Lukáš Přibyl)
projekce filmů, Centrum Bohuslava Martinů
pro školy i veřejnost

výstava – Příběhy dětí – kresby z terezínského ghetta, CBM
ŘÍJEN

Úterý 11.října od 19 h v Centru Bohuslava Martinů

Solartaxi – Around the World with the Sun Erik Schmitt / Německo / 2010 / 68 min
Vstup zdarma

Středa 12.října od 19h v Centru Bohuslava Martinů
RO(C)KOVÁNÍ S JIŘÍM ČERNÝM

Pokračování Antidiskoték J. Černého

Tento poslechový večer bude složený z nových i starých hudebních nahrávek různých žánrů z domova
a zahraničí.

Vstup 50,-kč
Úterý 25.října od 19 h v Centru Bohuslava Martinů
FILM

Shitcredit Martin Řezníček / Česká republika / 2010 / 31 min
LISTOPAD

“Když nectíme svoji minulost, ztrácíme svou budoucnost. Když ničíme svoje kořeny,

výstava

nemůžeme růst.” F. Hunderwasser

ve vestibulu Městské knihovny Polička 11. - 30. 11. 2011
Z vězeňských spisů - Příběhy bezpráví

Svérázná výstava, kterou tvoří figury politických vězňů v životní velikosti, nabízí vhled do konkrétních

případů politických vězňů z dob vlády komunistického režimu. Výstava je zapůjčena organizací Člověk
v tísni.

beseda pro střední školy v CBM 11. 11.
Kriminál - František “Čuňas” Stárek

Bývalý disident, dnes pracovník Ústavu pro studium totalitních režimů, povypráví studentům o životě
v komunistickém kriminále, kde strávil dva a půl roku za vydávání samizdatového časopiosu Vokno.
Porovná také kriminál 50. a 80. let.
divadlo

v Divadelním klubu čtvrtek 10.11. od 20:00 hodin
divadlo Naboso – Magorův sbor, Uvařeno

Do Poličky zavítá skupina nadšených divadelníků z Boskovic, kteří předvedou hned dvě představení:

Magorův sbor aneb svérázný přednes básní Ivana Martina Jirouse. Parta mladých lidí pojala

Magorovu tvorbu svébytně, vybrala 10 básní z jeho vězeňské poezie a ty si upravila k obrazu svému,
takže žádná školní recitace! Druhým kouskem bude Uvařeno od Jáchyma Topola – jak jinak,
nepohádkový příběh o dobru a zlu.
kino

v Divadelním klubu čtvrtek 17. 11. od 20:00 hodin

Vlasy - Formanův legendární muzikál, kterého nikdy není dost!
RETROPLES

v Divadelním klubu pátek 18. 11. od 20:00 hodin

WOODSTOCK - květinové děti - Zapoj se, vylaď se a uleť!

Projděte šatník, oprašte starou dobru batiku, nasoukejte se do starých zvonáčů a sežeňte kulaté
brýle. Hippies nejsou snad nikomu cizí, čeká vás živá hudba s živými legendami i hudební retro
lahůdka. Třeba Jimmy Hendrix, The Doors a vy...to je dobrá společnost! 70,-Kč
beseda pro veřejnost a SŠ

v knihovně 30. 11. od 19:00 hodin

Jakub Šmíd –Čínská komunistická strana: historie i současnost

