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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 kultury světa. V průběhu roku
2013 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 6 let nedílnou součástí kulturního
života v Poličce a okolí a nebrání se pořádání akcí s různou
tématikou.
Prioritou v roce 2013 bylo zajištění finančních prostředků k realizaci
opravy prostor na Riegrově ulici č.p.52, kde by sdružení rádo mělo
své sídlo, centrum. Na konci roku 2013 město Polička přislíbilo, že se
bude v únoru následujícího roku 2014 snažit dát do rozpočtu částku
330.000,-kč , jež by měla pokrýt základní opravy budoucího centra
Pontopolisu 

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 , Femisphera aj.
Spolupracuje s organizacemi na mezinárodní úrovni: Wroclavske centrum pantomimy
(Polsko) , Akademia umeni Banská Bystrica (Slovensko) , Oritundo (Uganda) , Die Etage
(Berlin) aj.
poštovní adresa:
Tylova 114, 572 01 Polička
IČO: 26579961
e-mail: pontopolis@gmail.com
mob.telefon: +420 731 462 824
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2400149153/2010
Web: www.pontopolis.cz

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 2013
ÚNOR
28.2. , Divadelní klub
Expediční kamera
Filmový festival outdoorových filmů

25. 2. - 8.3. 2013
Centrum Bohuslava Martinů
Hanin kufřík
výstava a film, které připomínají příběh židovské dívky Hany Brady.
Cílová skupina: 6. – 9. třída ZŠ, víceletá Gymnázia, SŠ

DUBEN
6.4. do 30.4.2013, Zámecké informační centrum, Litomyšl
Výstava fotografií - Afganistán
Autorky: Jarmila Štuková a Lenka Klicperová
18 - 20.dubna 2013 v Poličce

JEDEN SVĚT – filmový festival o lidských právech
Pro školy : 8. – 19.4. 2013
Pro veřejnost : 18.-20.4.2013
O FESTIVALU
Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět pořádaný
společností Člověk v tísni, je v současnosti největším lidskoprávním filmovým festivalem na
světě. Každoročně ho navštíví více než sto tisíc diváků a divaček. Polovinu z nich tvoří
publikum sítě regionálních festivalů, která se letos rozrostla na 40 českých a moravských
měst.
Filmy Jednoho světa přinášejí komplexní informace týkající se celého spektra lidskoprávních,
zahraničněpolitických a společenských témat. Festival dokazuje, jak efektivním nástrojem
může být dokumentární film, využívá-li se strategicky ke zvyšování povědomí, vzdělávání,
prosazování lidských práv, podněcuje-li debaty a propaguje sociální integraci.
Program:
18.4., Centrum Bohuslava Martinů, Polička
Ve vězení se burky nenosí, Nima Sarvestani, Maryam Ebrahimi, Švédsko, 2012, 77
min.
debata a host po filmu: afgánka Shiatsa Tuch se svou dcerou
Pod lampou je tma, Kristýna Bartošová, Česká republika, 2012, 28 min.
19.4. ., Centrum Bohuslava Martinů, Polička
Dejte nám peníze, Bosse Lindquist, Švédsko, 2012, 58 min.
Polibek od Putina, Lise Birk Pedersen, Dánsko, 2012, 58 min.
20.4. , Divadelní klub , Polička
Šmejdi, Silvie Dymáková, Česká republika, 2012, 75 min.
Syrový dokument Silvie Dymákové ukazuje manipulaci, ponižování a nátlak, které se
skrývají za zavřenými dveřmi „předváděcích zájezdů pro seniory“.
Host: Silvie Dymáková
Hra o kámen, Jan Gebert, Česká republika, 2012, 56 min.

V Novém Boru postavili pomník osmi sudetským Němcům zavražděným těsně po
druhé světové válce. Podle současného starosty měl být pomník gestem smíření mezi
dvěma národy.
Host Jan Gebert
kapela PRVNÍ HOŘE
Specifická podoba živých vystoupení je vyhlášená svou překypující energií, pohybem a
divadelními prvky, v čele s postavou klauna - akordeonisty.
ČERVEN
2.6.-30.9. 2013 Fabrika, Svitavy
Afganistán- výstava fotografií autorek Jarmily Štukové a Lenky Klicperové

3.-6.6. 2013, Gymnázium Polička
4 debaty v anglickém jazyce téma :„Svět mladých lidí v Nairobi“
HOST: Sammuel Musembi Muindi

12.6. , Moravec
přednáška pro seniory na téma humanitární pomoci ve světě
přednášející: Markéta Tauerová
ČERVENEC

4.-7.7., Pustá Rybná

FOTBAL PRO ROZVOJ
Projekt INEX- SDA - http://www.fotbalprorozvoj.org/
-

mezinárodní fotbalový tým, který se kromě českých studentů skládá z mladých lidí z
Keni, Kamerunu, či Bosny pobýval v Pusté Rybné od 4. - 7. července.

Hlavním tématem veškerých aktivit v regionu bylo bourání bariér a sbližování, aby byla
prolomena skepse českého venkova vůči okolnímu světu. Tým Fotbalu pro rozvoj zapojil do
tematických workshopů děti na dětském táboře, či se zúčastnil hrabání chráněné louky
Damašek.
5.7. workshopy, pyonýrský tábor Damašek
6.6. – hrabání chráněné louky damašek
7.7. hlavní turnaj

12.-13.7. COLOUR MEETING FESTIVAL – www.colourmeeting.cz

ZÁŘÍ
16.-22.9.2013
Pantomima je prostředek komunikace beze slov! Boří jazykovou bariéru a to je bezva.
MIME FEST – mezinárodní festival pantomimy v Poličce
MIME FEST je v současné době jediným mezinárodním festivalem pantomimy v ČR. MIME
FEST se zapojuje do širšího evropského kontextu a otevírá nové možnosti setkávání umělců.
Představuje spolupráci se zahraničními umělci, vzdělávacími centry a významnými
institucemi v oboru. Díky tomu se MIME FEST stává unikátní platformou rozšiřující přehled o
dění současného umění pantomimy.
Dramaturgie letošního ročníku se zaměřila na mezinárodní spolupráci vzdělávacích center
střední Evropy - zemí Visegradu a Německa. Jeden z hlavních cílů festivalu je prezentace
nové generace. Její přínos si zaslouží pozornost, neboť má výrazný vliv na podobu současné
pantomimy. Vedle konfrontace stylů jednotlivých zemí se seznámíte s tradičními, ale i
moderními formami.

LISTOPAD
6.11. - 6.12 , Městská knihovna v Poličce
Výstava fotografií

13.11., Divadelní klub
Beseda s Františkem „Čuňasem“ Stárkem
Téma: Život a doba s Plastic People

29.11., Divadelní klub
RETROPLES:Oživlý Elvis
Sagging Brothers z Poličky, předkapela Sirény

13.11, 17:30 ve Svitavách a od 19:30 v Litomyšli
Dvě besedy se Šimonem Pánkem, ředitelem spol. Člověk v tísni.

29.11. ZŠ Lačnov, koncert
"TAKE DRUMS NO GUNS" ! - vezměte bubny , ne zbraně! Josaline Amutuhaire a Tomáš
Ondrůškovi představili tradiční hudbu Ugandy
29. – 30. 11. 2013 , Centrum Bohuslava Martinů , Polička
Seminář pro padagogy
ve spolupráci se spol. Člověk v Tísni, dvoudenní seminář v oblasti Globálního
rozvojového vzdělávání na téma Svět jako pavučina-globalizace. Seminář je akreditován
MŠMT a pro pedagogy z Pardubického kraje je zcela zdarma, včetně stravy, dopravy a
ubytování.
PROSINEC
4.12., ZŠ Na Lukách , Polička
"TAKE DRUMS NO GUNS" ! - vezměte bubny ,
ne zbraně! Josaline Amutuhaire a Tomáš
Ondrůškovi představili tradiční hudbu Ugandy.
Svým projektem reagují na násilí, které bylo
součástí kolonizace Afrického kontinentu.

5. finanční zpráva
5.1 Majetek
Hmotný ani nehmotný majetek občanské sdružení nepořídilo a nevlastní.
5.2 Příjmy v tis. Kč : 1153
5.3 Výdaje v tis. Kč: 1138

5.4 Zůstatky ke dni 31.12.2013
bankovní účty: 11.627,18 Kč
pokladna:

663,-Kč

Financování činnosti občanského sdružení bylo v roce 2013 zajištěno dotacemi:
Město Polička
30 000,- činnost sdružení
60 000,- Coulour Meeting
80 000,- Mime Fest – mezinárodní festival pantomimy
Pardubický kraj
20 000,- Colour Meeting
10 000,- Mime Fest – mezinárodní festival pantomimy
Česká rozvojová agentura 300.000,- Rozvojové vzdělávání a osvěta v Pardubickém
kraji
Ministerstvo kultury 120 000,- Colour Meeting
Česko-německý fond budoucnosti 100.000,- Umění mimů

6. jazykové kurzy
jsou vedlejší činností sdružení. Výdělek z kurzů je použit na činnost sdružení.
Čeština pro cizince - probíhá již 3. rokem ve spolupráci se Správou uprchlických
zařízení (Centrem pro integraci cizinců v Pardubickém kraji)
učebna: Riegrova 52, Polička 57201

7.

Riegrova č.p. 52, budoucí centrum Pontopolisu ?
Pontopolis vyvinulo maximální snahu , aby získalo a opravilo prostory na ulici
Riegrova. Prostory jsou ve velmi špatném technickém stavu a je zde nadměrná
vlhkost (jedná se o prostory v suterénu). Pontopolis dostalo prostory do výpůjčky
už v předešlém roce , kdy se snažilo získat dotaci z MAS Poličsko. Po neúspěšné
žádosti sdružení navrhlo městu Poličce, že prostory zrekonstruuje dobrovolně
vlastními silami, město Polička zařadilo žádost do rozpočtu na rok 2014 s částkou
330.000,-, která by měla pokrýt náklady na materiál a odborné práce. ,
Rozhodnutí, zda město Polička schválí částku potřebnou na opravy prostor bude
známo koncem února 2014.

8.PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem donátorům za finanční podporu . Děkujeme vedení
města Poličky za podporu celkově, bez které bychom ve městě Poličce
nemohli existovat. Děkujeme z celého srdce dobrovolníkům, kteří se
pravidelně podílejí na organizaci a běhu akcí. Děkujeme
spolupracujícím organizacím. Děkujeme všem našim cizincům :-)

Vypracovala: Petra Jílková, předsedkyně

