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1.Úvodní slovo
Občanské sdružení Pontopolis vzniklo v listopadu 2008.
Jeho cílem je pořádání kulturních a vzdělávacích akcí, kterými se snaží představit široké veřejnosti
jiné kutury světa. V průběhu roku 2012 proběhlo zejména v Poličce mnoho výstav, besed i
filmových projekcí pro širokou veřejnost, jejichž cílem bylo zvýšit povědomí o národnostních
menšinách a odlišných kulturách vůbec.
Sdružení mimo jiné pomáhá cizincům žijícím v regionu začlenit se do společnosti a pochopit
českou kulturu. Počet cizinců a jejich dětí žijících na území narůstá a lidé z nejrůznějších kultur se
čím dál tím častěji setkávají v každodenním životě. Česká společnost si začíná uvědomovat etnické
minority, cizince a migranty a na pořad dne bohužel přichází i diskuze k tématu rasismu.
Pontopolis se stal za posledních 5 let nedílnou součástí kulturního života v Poličce a okolí a nebrání
se pořádání akcí s různou tématikou. Jako zkušené sdružení v pořádání kulturních akcí byl
Pontopolis osloven v roce 2012 předním českým mimem R.Vizvárym, aby se stal pořadatelem
unikátního mezinárodního festivalu pantomimy Mime Fest v Poličce. Osloveno bylo i V.Dospělem
a stalo se tak jedním z organizátorů Srazu retrobicyklů. Obě akce se setkaly s velkým úspěchem.
2.Základní informace
Občanské sdružení působí především v Poličce a jeho okolí.
Spolupracuje s organizacemi v regionu: Centrum Bohuslava Martinů, Divadelní klub, Tylův dům,
MaTami, o.s. , Středisko volného času Mozaika, ČSOP Polička
Spolupracuje s organizacemi z celé ČR : Člověk v tísni, o.p.s., Inex-SDA, Romské muzeum v Brně,
Židovské muzeum v Praze aj.
poštovní adresa:
Tylova 114, 572 01 Polička
IČO: 56979961
registrace: MV dne 6.11.2008 , VS/1-1/73457/08-R
e-mail: pontopolis@seznam.cz
mob.telefon: +420 731 462 824
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2400149153/2010
3.Organizace občanského sdružení
Orgány sdružení jsou:
– valná hromada
– výkonná rada
Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení, schází se nejméně jednou ročně.
Valnou hromadu svolává předseda sdružení.

4.Činnost a aktivity občanského sdružení v roce 2012

VÝSTAVY 2012
24.1.-29.2.2012 výstava fotografií
UKRADENÉ DĚTSTVÍ , Divadelní klub v Poličce
13.2. do 22.3. 2012 výstava fotografií
VODA NAD ZLATO , Evropské školící centrum, Litomyšl
1.3.-31.3.2012 výstava fotogarfií
SKUTEČNÁ POMOC , Centrum Bohuslava Martinů, Polička
25.3-3.4.2012výstava fotografií
VODA NAD ZLATO, Palackého náměstí, Polička

AKCE 2012
ÚNOR
10.2.2012 přednáška pro veřejnost
Bolívie, Ekvádor, Peru očima Tomáše Nídra, reportéra MFDnes , Litomyšl, čajovna
O životě, problémech, rozvojových aktivitách, životě a problémech Indiánů a důsledcích globálních
problémů
16.2. 2012 od 18:00 filmový festival outdoorových filmů
EXPEDIČNÍ KAMERA , Divadelní klub
BŘEZEN
26.3.–31.3. 2012
JEDEN SVĚT- mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech, Polička
– ročník 2012 byl věnován protestům, nepokojům a revoltě. Projekce proběhly pro veřejnost
v Divadelním klubu a Centru Bohuslava Martinů v Poličce. Hlavní hosté festivalu: senátor a
novinář Jaromír Štětina /debata o situaci v Čečensku, Rusku a lidských právech obecně/,
Matěj Hrdina z org. Lékaři bez hranic,/debata o Zambii a bojem s nemocí AIDS, a o
projektech Lékařů bez hranic/ teolog a odborník na rozvojovou pomoc Tomáš Tožička,
vědec a fyzik Milan Smrž /debata o úskalích rozvojové pomoci, české rozvojové pomoci a
projektech v Zambii/
Festival je produktem společnosti Člověk v tísni, Pontopolis o.s. je regionálním
organizátorem. Festival z řad veřejnosti navštívilo 276 diváků
–

31.3. v klubu v rámci festivalu vystoupila také kapela ZRNÍ

JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH
– projekce dokumentárních filmů o lidských právech a globálních problémech pro žáky ZŠ a
SŠ. Po filmu vždy následovala debata s hostem na dané téma.
– Celkem se projekcí zúčastnilo 1200 žáků.
DUBEN
12.4. Festival pro Tibet - Tibet a Dalajláma - promítání dokumentů, Centrum Bohuslava Martinů
20.4. 2012 Festival pro Tibet - akreditovaný kurz a přednáška pro učitele s rodilým Tibeťanem,
Centrum B. Martinů, Polička
12.4.DR KONGO – film a přednáška
projekce českého dokumentu Slzy Konga a přednáška o současné situaci v DR Kongo – příčiny a
důsledky válečného konfliktu na východě země, geopolitický kontext, globální odpovědnost,
sexuální násilí, česká pomoc - Markéta Kutilová /novinářka a humanitární pracovnice, zakladatelka
mise spol. Člověk v tísni v DRK/, Čajovna v muzeu , Litomyšl, 35 návštěvníků
KVĚTEN

 20.5. 2012 Afrika – přednáška fotografek a novinářek, dokumentaristek - Lenka
Klicperová, Líba Taylor – přednáška o životě kmene Mursijů, jejich konfrontací s
civilizací, dopady turismu apod a o uprchlických táborech a životě uprchlíků,Centrum
Bohuslava Martinů v Poličce , 95 účastníků
 20.5 2012 Projekce dokumentárního filmu Afrika obscura následovaná přednáškou o
životě kmenů na severu Keni a debatou s režisérem Janem Svatošem, Centrum
Bohuslava Martinů v Poličce
 20.5. 2012 Přednáška a workshop o zvířatech Afriky - Jan Svatoš /fotograf a
kameraman/ pro žáky ZŠ Pomezí
35 diváků
 21.5. 2012 Dvě přednášky a výtvarné workshopy o zvířatech Afriky - Jan Svatoš
/fotograf a kameraman/ pro žáky I. Stupně ZŠ Pomezí
celkem 52 žáků, 4 učitelé
◦ 21. 5. 2012 Projekce dokumentárního filmu Latim – obřezané a přednáška o
ženské obřízce a ženských právech v rozvojových zemích pro žáky SČSMD střední
obchodní školy v Poličce - Lenka Klicperová /novinářka a fotografka/
50 žáků, 2 učitelé
◦ 21.5. 2012 Líba Taylor /fotografka/ - přednáška 30 let v Africe, život v uprchlických
táborech a dětská práce, žáci 9. Tříd ZŠ Masarykova Polička
80 žáků, 4 učitelé
◦ 21.5. 2012 Přednáška o afrických domorodých kmenech - Lenka Klicperová
/novinářka a fotografka/ pro žáky Gymnázia Polička
50 žáků, 2 učitelé
 21.5. 2012 Projekce dokumentárního filmu Latim – obřezané a přednáška o ženské
obřízce a ženských právech v rozvojových zemích pro žáky SŠ, přednášející Lenka
Klicperová a Liba Taylor

ČERVEN
16.6.2012 Sraz milovníků retro bicyklů , poprvé v Poličce, Palackého náměstí
12.6. 2012 Bolívie, Ekvádor, Peru - 2 přednášky - Tomáš Nidr /novinář a reportér deníku MF
Dnes/ přednáška pro žáky 6. tříd - ZŠ Olešnice na Moravě. Celkem 100 žáků, 4 učitelé
11.6. 2011 HUDBA A TANCE UGANDY - 2 hudební semináře pro žáky SŠ pod vedením Joseline
Amutuhaire Ondrůšek a Tomáše Ondrůška pro žáky Gymnázia v Poličce. Spojeno s ukázkami tanců
kmenů východní Afriky a povídáním o životě v Ugandě plus fotoshow. Celkem 120 žáků, 4 učitelé

ČERVENEC
4.-8.7.2012 FOTBAL PRO ROZVOJ , Pustá Rybná , projekt organizace INEX-SDA
několikadenní akce , během níž česko-keňský tým zorganizoval workshopy pro děti ve věku 6-14let
na Pionýrském táboře, společně s ochránci přírody shrabal chráněnou louku Damašek a společně s
dalšími 6 fotbalovými týmy hráli o pohár fair-play. Projekt vznikl za účelem odbourávání neznalosti
a předsudků spjatých s Africkým kontinentem.
 7.7. 2012 Fotbalový turnaj – setkání šesti fotbalových týmů včetně týmu fotbalistů a
fotbalistek z Keni v Pusté Rybné. Africká hudba a tance, workshop, pletení míčů, výroba
peněženek z tetrapaku , občerstvení, soutěže pro děti, 350 účastníků

20.-21.7. 2012 COLOUR MEETING, multižánrový festival Polička , park u hradeb
www.colourmeeting.cz

27.7.2012 HUDBA A TANCE UGANDY - přednáška o životě v Ugandě spojená s ukázkami hudby a
tanců východoafrických kmenů – Amutuhaire Joseline Ondrůšek a Tomáš Ondrůšek, akce byla
pořádáná v rámci Poličského kulturního léta ve spolupráci s Centrem Bohuslava Martinů v Poličce

ZÁŘÍ
20.- 23.9. 2012 MIME FEST – mezinárodní festival pantomimy poprvé v Poličce

První ročník navazuje spolupráci s institucemi v oblasti pantomimy ze zemí Visegrádu.
Velkým dílem, které se představilo na festivale byla bezesporu opera s pantomimou Divadlo za
bránou od Bohuslava Martinů. Festival navštívilo 2 500 diváků (www.mimefest.cz)

LISTOPAD
15.11.2012 EXPEDIČNÍ KAMERA , filmový festival zimních sportů
11.11.2012 HUDBA A TANCE UGANDY - přednáška o životě v Ugandě spojená s ukázkami hudby a
tanců východoafrických kmenů – Amutuhaire Joseline Ondrůšek, Immaculate Katushabe a Tomáš
Ondrůšek, Orlovna Sebranice u Litomyšle, 87 diváků
Akce Hudba a tance Ugandy, kterou Pontopolis v roce 2012 organizoval několikrát jak pro
veřejnost tak pro školy, se setkala s obrovských zájmem a ohlasem u žáků i učitelů. Hudba a
tance jsou důležitou součástí interkulturního dialogu. Hrajou aktivní úlohu v boji proti
diskriminaci, nesnášenlivosti, rasismu, xenofobii a násilí.

LISTOPADÁNÍ – projekt Starý – mladý svět si klade za cíl upozorňovat na existenci
komunistických režimů ve světě a připomínat křivdy minulého komunistického režimu u nás,
aby nebyly nikdy zapomenuty .

PROSINEC
7.12.2012 Česká pomoc zemím třetího světa – přednáška Markéty Kutilové o české humanitární a
rozvojové pomoci, příklady z misí spol. Člověk v tísni, informace Jak pomáhat, doplněno
promítáním fotografií, Penzion Bystřice nad Pernštejnem, 72 účastníků
13.12. 2012 HUDBA A TANCE UGANDY , hudební seminář pro žáky SŠ pod vedením Joseline
Amutuhaire Ondrůšek a Tomáše Ondrůška pro žáky ZŠ Pomezí, 60 žáků, 3 učitelé
5.Finanční zpráva
5.1.
Majetek
Hmotný investiční majetek, ani dlouhodobě hmotný investiční majetek občanské sdružení
nepořídilo a nevlastní.
5.2.

Příjmy : 1 575 759,30 Kč

Financování činnosti občanského sdružení bylo v roce 2012 zajištěno dotacemi:
Město Polička
40 000,- činnost sdružení
20 000,- Coulour Meeting
60 000,- Mime Fest – mezinárodní festival pantomimy (Divadlo za bránou)
Pardubický kraj
15 000,- Colour Meeting
7 000,- Listopadání
Česká rozvojová agentura 249 930,- Rozvojové vzdělávání a osvěta veřejnosti, žáků a
pedagogických pracovníků v mikroregionech Poličsko, Svitavsko a Litomyšlsko v
Pardubickém kraji
Ministerstvo kultury 120 000,- Colour Meeting
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 100 000,- Multikuturní výchova na Poličsku , Litomyšlsku a Svitavsku
Visegrad fund 10 000EURO – Mime Fest – mezinárodní festival pantomimy
V roce 2012 byly dokončeny projekty, na které jsme čerpaly dotace a granty .Bylo provedeno
jejich řádné vyúčtování a zasláno poskytovatelům. Veškeré položky byly uznané do nákladů.
5.3.
5.4.

Výdaje : 1 569 197,40 Kč
Zůstatky ke dni 31.12.2012
bankovní účet: 13 393,14 Kč
pokladna: 0,-Kč

6. JAZYKOVÉ KURZY
- jsou vedlejší činností sdružení. Výdělek z kurzů je použit na činnost sdružení.
Čeština pro cizince - probíhá již 2. rok ve spolupráci se Správou uprchlických zařízení
(Centrem pro integraci cizinců v Pardubickém kraji)
V roce 2012 navštěvovalo češtinu 10 Vietnamců, 1 Uganďanka
učebna: Riegrova 52, Polička 57201

7. NOVÉ PROSTORY
Sdružení má v současné době k dispozici malou učebnu zapůjčenou od města Poličky za
účelem výuky jazykových kurzů. Veškeré aktivity se dějí v nájemních prostorech nebo v
prostorech splupracujících organizací. Sdružení chybí vlastní zázemí, proto v roce 20102
vyjednalo s městem Poličkou zapůjčení prostor na ulici Riegrova v domě u Růže a rozhodlo
se žádat o dotaci u MAS Poličsko v programu Leader na opravu. Prostory jsou ve velmi
špatném stavu a jejich rekonstrukce včetně základního vybavení byla vyčíslena na 800
000,- Kč. Mgr. Milan Beneš pro sdružení zdarma vypracoval projektovou dokumentaci a
sdružení získalo stavební povolení.
8. PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem donátorům za finanční podporu , dobrovolníkům, kteří se pravidelně
podílejí na organizaci a běhu akcí , spolupracujícím organizacím a našim cizincům :-)
V Poličce 31.12. 2012
Vypracovala
Petra Jílková (předsedkyně sdružení)
Více o sdružení naleznete zde:
www.pontopolis.cz

