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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
2014 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.
Pontopolis je nedílnou součástí kulturního
života v Poličce a okolí a nebrání se pořádání
akcí s různou tématikou.
Prioritou v roce 2014 bylo vybudování centra Pontopolis ve vypůjčených prostorách od
města Poličky, které podpořilo rekonstrukci
prostor finančním částkou 430.000. Částka
měla pokrýt nákup materiálu. Opravy probíhaly především za pomocí dobrovolníků.
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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, Na zemi aj.
Spolupracuje s organizacemi na mezinárodní
úrovni:
Wroclavske centrum pantomimy (Polsko),
Akademia umeni Banská Bystrica (Slovensko),
Oritundo (Uganda), Die Etage (Berlin) aj.
V roce 2014 bylo zažádáno o změnu adresy
sdružení, která oficiálně proběhla 31.1.2015.
Nová poštovní adresa:
Riegrova 52, 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
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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

zapsáno 1. ledna 2014

název:

„Pontopolis“

zapsáno 1. ledna 2014

Tylova 114, Polička-město, 57201
sídlo:

Riegrova 52, Polička-město, 572
01

zapsáno 1. ledna 2014
vymazáno 31. ledna 2015
zapsáno 31. ledna 2015

inentifikační číslo:

265 79 961

zapsáno 1. ledna 2015

právní forma:

Spolek

zapsáno 1. ledna 2015

název nejvyššího
orgánu:

Členská schůze

zapsáno 31. ledna 2015

statutární orgán:
počet členů:

1

zapsáno 31. ledna 2015
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3. Organizace občanského sdružení

Orgány sdružení jsou:
•

• valná hromada
výkonná rada – Jílková Petra, Jílková Marie, Tauerová Markéta

Sdružení je zastoupeno předsedkyní Petrou Jílkovou.
Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a schází se nejméně
jednou ročně.
ČLENOVÉ:
Petra Jílková
Marie Jílková
Markéta Tauerová
Lída Homolová
Eliška Doubková
Emily Heimerle
Josaline Amuthaire Ondrůšek
Roman Netolický
Tomáš Ondrůšek
Jiří Patočka
Jiřka Boušková
Dorota Madejska Stansbury
Koa Bhi Thi Švandová
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4. Činnost a aktivity občanského sdružení v roce 2014

Název projektu: Globální rozvojové vzdělávání a osvěta
Místo realizace projektu: Pardubický kraj
Cílová skupina projektu: Pedagogové ZŠ a SŠ
Žáci ZŠ a SŠ
veřejnost
Gestor projektu: MZV ČR
Datum zahájení projektu/etapy: 1. ledna 2014
Datum ukončení projektu/etapy: 31. prosinec 2014
Celková výše prostředků určená dotačními rozhodnutími ze ZRS ČR
na projekt na celou dobu realizace. (Kč): 300 000,-Kč
Celková výše prostředků včetně spolufinancování na projekt na
celou dobu realizace. (Kč): 334 000,-Kč
1. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PROJEKTU
Jedním z hlavních cílů projektu bylo šíření a prohlubování aktivit
spolku Pontopolis v oblasti GRV v Pardubickém kraji.. 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. Česko proti chudobě, Fotbal pro rozvoj,
festival Jeden svět či Jeden svět na školách, Promítání pro školy se
konalo v Poličce a Litomyšli. Během týdne proběhlo pro žáky
základních a středních škol 16 projekcí v Poličce a 7 v Litomyšli. Celkově festival navštívilo
1367 žáků a 81 učitelů.
Jeden svět pro veřejnost se konal v březnu v Poličce. Odpolední a
večerní projekce shlédlo 183 lidí.
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V roce 2014 jsme pokračovali ve spolupráci s litomyšlským občanským sdružením Generace 89, s nímž i v budoucnu chceme úzce
spolupracovat na akcích v Litomyšli a okolí. Díky této spolupráce se
podařilo uskutečnit v Litomyšli celkem čtyři rozvojové kafárny“ a dvě
výstavy.
V roce 2014 se nám podařilo zapojit několik nových dobrovolníků-studentů do akcí Pontopolisu, zejména pak do Jednoho světa a Jednoho světa na školách, projektu Fotbal pro rozvoj a do organizace
rozvojových kafáren v Litomyšli. Mnoho nových dobrovolníků se také
zapojilo do manuálních prací při budování nového centra Pontopolis
v ul. Riegrova v Poličce.
Projekt měl tři základní cíle:
1. Zlepšit znalosti pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ v oblasti globálního rozvojového vzdělávání
2. Vzbudit u žáků zájem o život lidí v rozvojových zemích a globální
odpovědnost
3. Zlepšit znalosti veřejnosti o mezinárodní i české rozvojové spolupráci, globálních problémech, lidských právech a problematice zemí
třetího světa
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Globální rozvojové vzdělávání a osvěta

Jeden svět 2014 Polička
festival dokumentárních filmů o lidských právech

Závěrečná zpráva

1
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JEDEN SVĚT

Letošní 16. ročník filmového festivalu o lidských právech Jeden svět, který pořádá
společnost Člověk v tísni, proběhl kromě Prahy v dalších 33 městech po celé České
republice.
Festival se v Poličce uskutečnil ve dnech 17. - 22. března. Popáté festival proběhl pro
veřejnost a pošesté se promítalo pro školy.
Během festivalových dnů projekce navštívilo celkem 1631 návštěvníků.
Promítání pro školy se konalo v Poličce a Litomyšli. Během týdne proběhlo pro žáky
základních a středních škol 16 projekcí v Poličce a 7 v Litomyšli. Celkově festival navštívilo
1367 žáků a 81 učitelů.
Po pět dnů měla možnost festival navštívit také široká veřejnost. Odpolední a večerní
projekce zhlédlo 183 lidí. Celkem se promítlo 9 dokumentů a proběhly 4 besedy
s odborníky.

POŘADATEL:
Pontopolis
Tylova 114,
572 01 Polička
www.pontopolis.cz
http://www.jedensvet.cz/2014/policka
Kontakty:
Marie Jílková
koordinátorka festivalu
jilkova.m@gmail.com

Petra Jílková
finanční vedení festivalu
pontopolis@gmail.com

Eliška Doubková
Jeden svět na školách Polička

Jan Pikna
Jeden svět na školách Litomyšl
pikna@generace89.cz

eliska.doubek@seznam.cz
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Při výběru filmů jsme se snažili oslovit co nejširší skupinu lidí a zařadit taková témata,
která se dotýkají každého z nás. Takové bylo i hlavní téma letošního ročníku festivalu:
Práce. Dalším pojítkem zvolených filmů bylo zdraví- problematika kouření, duševních
onemocnění, obchodu s orgány. Reagovat jsme chtěli také na aktuální dění, proto jsme
zařadili snímek a debatu o současné Ukrajině. I v tomto roce jsme pokračovali v již tradičním
promítání pro seniory. Novinkou byla podvečerní projekce v mateřském centru MaTami,
kam mohli přijít rodiče i se svými dětmi.
Oficiální zahájení proběhlo ve čtvrtek 20. března v Divadelním klubu za přítomnosti
ředitelky festivalu Jeden svět Hany Kulhánkové. Největší návštěvnost zaznamenalo sobotní
promítání a především debata o aktuální situaci na Ukrajině.
Protože velkou skupinu diváků tvoří rodiče dětí, které navštěvují školní projekce,
rozhodli jsme se na závěr sobotního večera přiblížit, jak Jeden svět na školách probíhá a
jaká témata byla letos zařazena. Poté byla možnost zhlédnout snímek o dětských
bezdomovcích v Moskvě- Láska na smetišti.
Kromě dokumentů samotných jsou důležitou součástí festivalu debaty s hosty, které
po filmech následují. Žáci základních a středních škol měli možnost hovořit a dozvědět se
více o dětské práci, situaci v Sýrii, životě disidentů na Kubě, porovnat vlastní život s životy
jejich vrstevníků v rozvojových zemích. Při večerních debatách byla s právníkem Tomášem
Kindlem a designerem Štěpánem Jílkem otevřena problematika tabákového byznysu, MUDr.
Petr Hejzlar mluvil o duševních nemocech. Beseda v domově důchodců po duchovním
snímku Raduga s režisérem Zdeňkem Bričkovskýn byla jednou z nejhezčích besed za dobu
konání festivalu vůbec.
V rámci promítání filmu Mých posledních 150 000 cigaret platil zákaz kouření v celých
prostorách Divadelního klubu. Díky kladnému ohlasu a prostému uvědomění si skutečnosti,
jak je fajn v klubu bez cigaret, jsme se rozhodli pro zákaz kouření při všech akcích, které
bude Pontopolis v klubu pořádat.
Letošní ročník zaznamenal vysoký nárůst diváků především u školních projekcí, ale i
promítání pro veřejnost zaznamenalo vyšší návštěvnost. V loňském roce festival navštívilo
celkem 1137 diváků.
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JEDEN SVĚT

VEŘEJNÉ PROJEKCE
ÚTERÝ 18. 3.
PROJEKCE PRO RODIČE S MALÝMI DĚTMI

17:00 Projekt Příroda
MaTami- Centrum Bohuslava Martinů

STŘEDA 19. 3.

PROJEKCE PRO SENIORY

14:00 Raduga (slavnost duhy)
+ Debata s režisérem filmu Zdeňkem
Bričkovským
Domov důchodců

ČTVRTEK 20. 3.
OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU

18:00 Mých posledních 150 tisíc cigaret
+ Debata: JUDr. Tomáš Kindl, občanský aktivista
v oblasti ochrany před účinky kouření a Štěpán
Jílek o strategii působení tabákových firem na
zákazníka z hlediska jejich designu

20:00 O trhu s orgány
Divadelní klub

PÁTEK 21. 3.
18:00 Otázky pana Lásky
+ Debata: MUDr. Petr Hejzlar, ředitel o. s. Péče o
duševní zdraví

20:00 Kauza Cervanová
Centrum Bohuslava Martinů

4
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SOBOTA 22. 3.
18:00 Pirátské sítě
20:00 Ukrajina není bordel
+ Debata: O současné situaci na Ukrajině –
komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák
22:00 Láska na smetišti
Divadelní klub

5
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JEDEN SVĚT

ŠKOLNÍ PROJEKCE- PROGRAM

Polička
PONDĚLÍ 17. 3. 2014
DK:

8:00 11:00 -

Gymnázium Polička, film: Mý věci
Gymnázium Polička, film: ChicagoGirls

CBM: 8:00 -

ZŠ Pomezí, 6. + 7. třída, film: 2. projekce

Penzion: 8:00 -

ZŠ Pomezí, 8. + 9. třída, film: Podezřelá čokoláda

ÚTERÝ 18. 3. 2014
CBM:
DK:

8:00 10:00 -

ZŠ Pustá Kamenice 1. stupeň + ZŠ Telecí, film: 1. projekce
SOU Polička, film: Viva Cuba Libre

STŘEDA 19. 3. 2014
DK:

8:00 10:00 -

CBM:

8:00 10:00 -

Gymnázium Polička, film: Show!
ZŠ Sebranice-Lubná, film: 2. projekce
ZŠ Telecí, 2. stupeň, film: 2. projekce
Speciální ZŠ Polička, 2. stupeň, filmy: 2. projekce

ČTVRTEK 20. 3. 2014
DK:

8:00 10:00 -

CBM:

8:00 10:00 -

SOŠ Polička,

film: Podezřelá čokoláda

ZŠ Masarykova, 7. a 8. ročník, film: 2. projekce
ZŠ Oldřiš, 1. stupeň, film: 1. projekce
ZŠ Masarykova, 6. ročník, film: 2. projekce

PÁTEK 21. 3. 2014
DK:
CBM:

8:00 -

ZŠ pomezí, 4. a 5. ročník,

10:00 -

ZŠ Masarykova, 9. ročník,

film: Mý věci

8:00 -

ZŠ Masarykova, 6. ročník,

film: 2. projekce

film: 1. projekce
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Litomyšl
PONDĚLÍ 17. 3. 2014
Kino Oko:

11:00 –

SPgŠ a VOŠ,

film: Show!

ÚTERÝ 18. 3. 2014
Kino Oko:

8:00 –
10:00 -

3. ZŠ Litomyšl, film: 2. projekce
SOŠ Litomyšl, film: Viva Cuba Libre

STŘEDA 19. 3. 2014
Kino Oko:

8:00 –

SPgŠ a VOŠ, film: Podezřelá čokoláda

10:00 -

SOŠ Litomyšl, film: Podezřelá čokoláda

ČTVRTEK 20. 3. 2014
Kino Oko:

8:00 –
10:00 –

2. ZŠ + 3. ZŠ Litomyšl, film: 1. projekce
Gymnázium Aloise Jiráska, film: 2. projekce

7
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ŠKOLNÍ PROJEKCE- DEBATÉŘI
Adam a Johana Bedřichovi
- Mý věci, Podezřelá čokoláda, 2. projekce
Vystudovali obor Sociální antropologie na
Univerzitě Pardubice a magisterské studium zakončili na
univerzitě v Manchesteru. Johana se aktivně věnuje oblasti
fair trade. Adam ve své bakalářské práci věnoval
alternativním způsobům života v městském prostředí na příkladu dumpster divingu.

Ladislav Švec
- Show!, 2. projekce
Student

oboru

Sociální

antropologie

na

Univerzitě Pardubice. Ve své odborné činnosti se zabývá
vizuální antropologií, jednotlivými subkulturami a jejich
vztahu

k mainstreamové

kultuře

v rámci

České

republiky.
Petra Giňová
- Viva Cuba Libre
Studentka doktorandského studia na
Masarykově univerzitě obor Politologie. Dále studuje
práva na MU. V roce 2010 byla v rámci studia
arabského jazyka v Sýrii navštívit své syrské přátelé,
s kterými je v neustálém kontaktu.
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Petra Nováčková
- Viva Cuba Libre
Studuje v Brně magisterský stupeň oboru Mezinárodní vztahy, procestovala spoustu
zemí díky studijním programům a stipendiím - Británii, Mexiko, USA, Kubu…

Pavla Kotíková
- Podezřelá čokoláda
Studentka Univerzity Palackého v Olomouci, spoluzakladatelka organizace Spolu
Férově, dlouhodobě se věnuje oblasti fair trade a odpovědné spotřeby.
Jan Čermin
- Viva Cuba Libre
Student oboru Historie na Masarykově
Univerzitě se specializací na novodobé
dějiny.
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PSALI O NÁS:
Noviny Svitavskahttp://svitavsky.denik.cz/kultura_region/po-roce-sevraci-jeden-svet-20140317.html
Jitřenka- http://www.policka.org/jitrenka
Český rozhlas 2, ČR Pardubice- názory studentů, reportáž
Portál města Poličkyhttp://www.policka.org/info/kultura/festival-jeden-svet/
Informační portály-

http://www.kalendarakci.at
lasceska.cz/festival-jedensvet-v-policce-11915/

-

http://www.policko.cz/cs/archiv-aktualit.php

DÁLE SE NA FESTIVALU PODÍLELI:
Generace 89- http://www.generace89.cz/
Jana Harušťáková, Anna Šteyerová, Štěpánka Pecháčková
Jan Češka, Dorota Madejska Stansbury, Lucie Jílková, Vladimíra Pevná

FESTIVAL PODPOŘILI:

10

18
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Děkujeme všem ostatním, kteří nám při festivalu pomáhali, městu Polička a České
rozvojové agentuře za jejich finanční podporu. Centru Bohuslava Martinů, Domu
s pečovatelskou službou Polička, Divadelnímu klubu v Poličce a kinu OKO Litomyšl za
poskytnutí prostor. Naše díky dále patří skvělým hostům, debatérům a debatérkám a všem
návštěvníkům festivalu.

Za tým organizátorů Marie Jílková, Eliška Doubková a Petra Jílková
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FOTBAL PRO ROZVOJ
FOTBAL PRO ROZVOJ
Pustá Rybná ožila opět fair play fotbalem.
Neděle 6. července 2014 patřila fotbalu, který se hraje podle pravidel fair play – hraje se tedy bez rozhodčího. Během fotbalového dne
se mezi sebou utkalo deset smíšených týmů. Fotbálek hrály i ženy a
dívky. Smyslem naší akce bylo, aby si spolu zahráli všichni bez rozdílu
věku, pohlaví, barvy pleti či náboženství a snažili se hrát férově.
Všichni si přišli zahrát nebo fandit, mohli přímo na místě ochutnat
speciality od žen z Ugandy, Arménie či Afgánistánu. Do projektu bylo
zapojeno na 30 uprchlíků z uprchlického střediska z Kostelce nad
Orlicí. Zájemci si mohli také nechat naplést od afrických žen tradiční
copánky na vlasy a s nadšenkyněmi z Pomezí zkusit tradiční výrobu mýdla. Na své si přišli i fanoušci tradiční africké hudby a tance a
mohou těšit na vystoupení Josaline Amutuhaire a Tomáše Ondrůškových.
Do Pusté Rybné letos dorazily i nové týmy jako například družstvo
dětí z dětského domova z Poličky nebo tým cizinců, kteří žijí v uprchlickém zařízení v Kostelci nad Orlicí. Tradičně se pak utkali týmy z
Pusté Rybné, táborníci nebo ochránci přírody, kteří počátkem července na blízkém Damašku sečou chráněné louky.
Fotbálek v Pusté Rybné je součástí celorepublikového projektu Fotbal pro rozvoj www.fotbalprorozvoj.org.
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ROZVOJOVÁ KAFÁRNA
Spolek litomyšlských kavárenských povalečů o rozvoji, rozvojových
zemích a globálních tématech Kdo jsme? Co jsme? Proč tu jsme a
proč jsme vlastně vznikli?
Protože chceme něco změnit. Jsme milovníci kávy, kavárenského prostředí, debat o všem možném, možná jsme i trochu blázni, ale
vše děláme s dobrým úmyslem. Jsme individuality, které pojí Rozvoj
rozvojová problematika, rozvojové země, média v rozvoji, cokoliv si
pod tímto slovem dokážete představit.
Rozvojová kafárna vznikla jako alternativa ke klasickým přednáškám.
Proto se budeme scházet v různých kavárnách v Litomyšli, kde si nad
kávou či čajem, podebatujeme na různá témata.
Jde nám o diskuzi, ale také osvětu, chceme, aby se nikdo nebál zeptat, na cokoliv ho zajímá. Chceme to dělat trochu jinak :-)
Tak choďte na kafárnu a pomozte nám to změnit.
Rozvojová kafárna je součástí projektu organizace Pontopolis
(www.pontopoli.cz) „ Globální a rozvojové vzdělávání v Pardubickém
kraji“ a finančně jej podpořila Česká rozvojová agentura.
Email: rozvojova.kafarna@gmail.com
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ROZVOJOVÁ KAFÁRNA
1. kafárna: Tibetská kafárna
4. 4. 2014, 18:00, kavárna Mandala,
Litomyšl
téma: Tibet, lidská práva
host: Kelsang Lhamo, Yeshi
média: Facebook, Lilie, TRS, Svitavský
deník
účast: cca 30 lidí
2. kafárna. Férová kafárna
7. 6. 2014, 15:00, Klášterní zahrady,
Litomyšl
téma: fair trade, světový obchod a
rozvojové země
host: Miroslav Plachý, spolek Spolu
Férově
účast: cca 10 lidí
3. kafárna: Rozvojová kafárna o
české rozvojové spolupráci
15. srpen 2014, 18:00, Kavárna Mandala, Litomyšl
téma: česká ZRS
host: Jana Harušťáková, Štěpánka
Pecháčková
účast: cca 10 lidí
4. kafárna: Příčiny násilí v DR Kongo
19. listopad 2014, 18.00, kavárna
Mandala, Litomyšl
téma: Krize v DRC
host: Markéta Kutilová
účast: cca 5 - 10 lidí

Na kafárně jsme mluvili také o tom,
jak je Kongo využíváno pro své bohaté zdroje surovin jako koltan nebo
diamanty.
A jak je na to celý africký kontinent?
Podívejte se na trochu zjednodušený,
ale přehledný obrázek toho, co je z
Afriky vyváženo.
5. kafárna + výstava: Úděl africké
ženy
18. prosinec 2014, 17:00, Zámecké
návrší (IC) Litomyšl
téma: Úděl africké ženy
host: Markéta Kutilová
média: Facebook, Svitavský deník
účast: cca 30 lidí
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Globální rozvojové vzdělávání a osvěta

VÝSTAVY
V roce 2014 jsme uspořádali dvě výstavy obě spojené s komentovanými vernisážemi.
Obě výstavy se uskutečnily v Zámeckém informačním centru v Litomyšli.
Březen 17.-30. 3
výstava Úděl ženy v Litomyšli /ve spolupráci s Femisphera o. s/
Prosinec 17.12 – 17.1. 2015
Úděl africké ženy
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VÝSTAVY
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Globální rozvojové vzdělávání a osvěta

Během projektu byla prohloubena spolupráce s novými partnery:
Občanským sdružením Generace 89 a mnoha dobrovolníky z řad SŠ a
VŠ.
Zároveň byla prohloubena spolupráce se stávajícími partnery:
Centrum Bohuslava Martinů v Poličce a Divadelní klub v Poličce.
Celkem se akcí pro veřejnost zúčastnilo kolem 1 400 návštěvníků,
počet lidí, kteří shlédli výstavy je odhadován na 300.
Spolupráce s regionálními médii:
Během projektu jsme se snažili posílit stávající vztahy s pracovníky
regionálních médií a navázat vztahy nové. Významně posílena byla
zejména spolupráce se Svitavským deníkem a s regionálními novinami Jitřenka, Lilie a týdeníkem 5 plus 2.

25

I was born in your bed

Jízdárna Zámeckého návrší, Litomyšl
Výstava multimediálního umělce Daniela Pešty, kterou vytvořil pro
Benátské bienále 2013, byla v komplexní podobě uvedena poprvé
také v Čechách.
Projekt, jemuž vévodí dva velkoformátové videoarty, se zabývá
fenoménem romské otázky a individuálního postoje jedince k této
problematice. Výstava proběhla od 19. 7. do 5. 9. 2014 v jízdárně
Zámeckého návrší v Litomyšli.
Projekt byl podpořen nadací OPEN SOCIETY FUND.
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Colour Meeting
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MIME FEST
MIME FEST je momentálně jediný mezinárodní festival pantomimy
v České republice. Navazuje na spolupráci se zahraničními festivaly,
školami a významnými institucemi oboru pantomimy. Zapojuje je do
širšího evropského kontextu a otevírá nové možnosti setkání umělců. Tendence festivalu je vytvoření nové tradice a obnovení zájmu
o pantomimu, která dnes dokáže překvapit svou moderní podobou.
Město Polička každoročně vítá nejen významné osobnosti, ale díky
festivalu se stává místem aktuálního dění ve světě pantomimy. Dramaturgie programu se zaměřuje na profesionální umělce a představení reflektující aktuální kulturně - sociální otázky a projekty nabízející široký okruh forem mimického divadla. Jeho nedílnou součástí
je i edukativní činnost - workshopy a semináře vedené odborníky
určené jak pro studenty uměleckých škol, tak pro veřejnost.
V roce 2014 se festival konal i v hlavním městě Praze.
Návštěvnost:
děti a mládež do 30let (mateřské, základní , střední): 290 žáků SŠ
a 398 žáků ZŠ
Veřejnost : 3712
Organizační tým Mime Fest 2014:
Produkce: Petra Jílková
Dramaturgie: Radim Vizváry
Asistent produkce: Jakub Urban
PR a média: Markéta Tauerová
Grafika: Eva Chudomelová
Webmaster: Michal Martoch, Eliška Doubková
Šéf techniky: Hugo Hejzlar, Karel Šimek, Jan Češka
Technická podpora: Jiří Čermák, Jan Češka, Radek Jílek
Catering: Margita Kučerová a Dana Vykypělová
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Partneři festivalu:
Fundacija pantomimy (PL, Wroclav)
Zoltán Karpáthy (HU, Budapest)
Akademie umění Banská Bystrice (SK)
Atelier des Mimes (D)
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Divadelní klub
Palác Akropolis
Mime club, o.s.
Spolupracující organizace:
Mezinárodní festival pantomimy pro neslyšící Brno – zajištění tlumočníka pro festival a večerního představení
ZUŠ Bystré – zapůjčuje baletizol, divadelní techniku, propaguje festival, spolupracuje na workshopech pro mladší žáky
ZUŠ Bohuslava Martinů Polička – zapůjčuje prostory, propaguje festival, spolupracuje na workshopech pro mladší žáky
Gymnázium Polička – poskytuje prostory a tělocvičny pro semináře a
workshopy
Skautské středisko Tilia – poskytuje na 1 týden svou klubovnu zdarma
Mediální partneři
Český rozhlas, Svitavský deník, Kulturní servis PLUS, Divadelní Noviny, Taneční aktuality
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MIME FEST

www.mimefest.cz

15⁄ 9 po_Mo
15:00

MIME HAPPENING

zahájení festivalu_festival launch
Palackého náměstí_Palacký Square

19:30

MIME PRAGUE (CZ):
PŠT! SHH!

Divadelní klub_Theater Club,
vstupné_entrance: 120 ⁄ 90 Kč*

16⁄ 9 út_Tu
19:30

EL-GHABA (EGYPT):
THE MIME SHOW
poprvé v Evropě_for the first time in Europe!
Tylův dům_Tyl Theater,
vstupné_entrance: 150 ⁄ 120 Kč*

21:00

GROUP X (CZ):
DOM LALEK_DOLLS‘ HOUSE

Divadelní klub_Theater Club,
vstupné_entrance: 70 ⁄ 50 Kč*
*Vstupné na obě představení_entrance
for both perfromances: 150 Kč ⁄ 120 Kč*

17⁄ 9 st_Wed
19:30

TICHÁ OPERA (CZ):
ŽIVOT NA MĚSÍCI_LIFE ON THE MOON

Divadelní klub_Theater Club,
vstupné_entrance: 90 ⁄ 70 Kč*

18⁄ 9 čt_Thu
17:00

PANTOMIMA S.I. (CZ):
Z ČESKÝCH LUHŮ A HÁJŮ PŘINESLI
JSME VÁM VODU_ FROM BOHEMIA’S
MEADOWS AND FORESTS WE’VE
BROUGHT YOU WATER
pantomima neslyšících_ pantomime of the deaf
Divadelní klub_Theater Club,
vstupné_entrance: zdarma_free

19:30

POLIČKA

TEATRO DEL CIELO (ECUADOR):
VELKOLEPÁ CESTA_THE GRAND JOURNEY
Evropská premiéra!_ European premiere!
Tylův dům_Tyl Theater,
vstupné_entrance: 150 ⁄ 120 Kč*

19⁄ 9 pá_Fri
PINEZKA TEATER (PL): PINEZKOLOGY
(představení pro ZŠ_performance
for primary schools)

foto: Red Bastard

09:00

Divadelní klub_Theater Club,
vstupné_entrance: 50 Kč

11:00

BRATŘI V TRICKU (CZ):
NA PLOVÁRNĚ_ AT THE SWIMMING POOL
Nový cirkus_ Cirque Nouveau
(představení pro střední školy_performance
for high schools)
Tylův dům_Tyl Theater,
vstupné_entrance: 60 Kč*

19:30

15�20⁄9⁄ 2014

DIVADLO BOLKA POLÍVKY (CZ):
PRO DÁMU NA BALKONĚ
_ FOR THE LADY ON THE BALCONY
Tylův dům_Tyl Theater,
vstupné_entrance: 350 ⁄ 270 Kč*

20⁄ 9 so_Sa
15:00

PINEZKA TEATER (PL): PINEZKOLOGY
(rodinné představení_family
performance)
Divadelní klub_Theater Club,
vstupné_entrance: 50 Kč

19:30

VEČER PANTOMIMY
_AN EVENING OF MIME
slavnostní finále festivalu_grand finale
le
of the festival!
Účinkující_Performers: Anke Gerber(D), El-Ghaba
haba
(EGY)
, Katarzyna Śnieżka Sobiszewska (PL), Taina
ina
(FIN)
(ECU)
(PL)
Mäki-Iso , Martin Peña , Pinezka , Oliver
Pollak (D), Radim Vizváry (CZ) a dalš_ and others
Tylův dům_Tyl Theater,
vstupné_entrance: 150 ⁄ 120 Kč

Permanentka na všechna představení
stavení
mances:
_Festival pass for all performances:
700 Kč ⁄ 520 Kč *
* plná cena_snížená cena
ice
* full price_discounted price
POŘADATEL

SPOLUPOŘADATEL

SPONZOŘI

FINANČNÍ PODPORA

Fotoateliér
Chodov

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Divadelní
klub
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Starý–mladý svět
STARÝ-MLADÝ SVĚT 2014
Dalším projektem sdružení Pontopolis je Starý mladý svět, jehož
cílem je představit zejména „polistopadové generaci„ každodenní
realitu života v totalitním režimu a přispět tak k udržení v povědomí
a oživení.
V listopadu roku 2008 realizovalo projekt věnovaný českému undergroundu. Zájem ze strany škol i široké veřejnosti byl hlavním impulsem pro realizaci celoročních projektům.
Proti ztrátě paměti
26.června od 18:00 , Polička
I v letošním roce jsme se zapojili do celorepublikové kampaně Proti
ztrátě paměti konané u příležitosti Dne památky obětí komunistického režimu.
Promítli jsme dokument:
Případ dr. Horáková.
„Svůj trest nesu odevzdaně. Před soudem svého svědomí jsem obstála,“ napsala Milada Horáková v posledním dopise, který dokončila
hodinu a půl před svou popravou. Tvůrcům dokumentu se podařilo
poutavě zmapovat mládí Milady Horákové v počátcích první republiky, činnost v ilegálním protinacistickém odboji, za kterou byla v roce
1940 zatčena a vězněna, a především průběh samotného soudního
procesu.
Dále proběhla beseda s novinářem a spisovatelem Jaroslavem
Veisem na téma dědictví komunismu a jak jsme se s ním za 25 let
vypořádali. Jaroslav Veis byl dlouhá léta poradcem Petra Pitharta,
pracoval jako šéfredaktor Lidových novin a působil v Českém rozhlase. V rámci kampaně byly na náměstí rozdávány pietní stužky a kniha
Komunismu navzdory.
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25 let svobody
Listopadání oslavilo čtvrtstoletí od konce totality a vyzvalo proti
idealizování tehdejšího režimu.
Fotografie z listopadu 1989, happening na poličském náměstí,
projekce dokumentu o Ivanu Martinu Jirousovi za účasti režisérky Moniky Le Fay. Na závěr oblíbený Retroples a k tomu mnoho
dalších debat a filmových projekcí.
Program tradičně během celého měsíce nabídl řadu akcí připomínajících život v totalitě a události roku 1989.
Cílem akcí je nejen pobavit a vzdělat, ale zároveň lidem připomenout, že život v komunistickém období nebyl zdaleka tak růžový,
jak se možná mnohým lidem zdá dnes. „Dnes máme tendenci si
mnohé věci idealizovat a na jiné zapomínáme. Každý rok se proto
snažíme lidem paměť oživit a mladým zprostředkovat to, co sami
nezažili,“ vysvětluje organizátorka Ludmila Homolová.
1. Záměr a cíle projektu
Přiblížit nejen mladší generaci každodenní život v totalitním režimu,
a přispět tak k uvědomění si důležitosti a nesamozřejmosti svobody
pro člověka.
Projekt byl zahájen na podzim v roce 2008 u příležitosti uplynutí 20
let od „Sametové revoluce“ a setkal se u široké veřejnosti s velkým
ohlasem. Na tuto akci každoročně navazujeme projektem „Listopadání“. Jedná se o sérii besed, výstav, koncertů a divadel, které jsou
určeny pro veřejnost a žáky základních, středních škol a učilišť.
2. Průběh a dopad projektu
Projekt byl realizován během listopadu 2014. Akce pro veřejnost
navštívilo 343 lidí, program pro školy navštívilo 115 žáků základních
a středních škol.
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Vzhledem k pestrému programu, který nabízel výstavu dobových
fotografií, besedy s pamětníky, koncerty, filmové projekce, divadelní
představení,… se podařilo naplnit jeden z hlavních cílů projektuoslovit, přiblížit a připomenout období totality v ČSSR co nejširší
veřejnosti. Spolupracovali jsme i se školami, kdy dostali žáci v rámci
výuky prostor hovořit s pamětníky o životě za komunismu.
Projekt si získal i zájem médií, díky čemuž se mnohonásobně zvýšil
celkový dopad projektu na veřejnost. Místní tisk pravidelně přinášel
informace o chystaném programu a jeho průběhu. Otiskl také rozhovory s organizátory a hosty (Jitřenka, Svitavský deník, 5+2).
3. Celkové zhodnocení projektu
Současná diskuze o období komunismu ukazuje, že je nutné tuto
etapu našich dějin neustále připomínat. Je důležité přinášet různé
pohledy na toto období prostřednictvím pozvaných hostů, stejně tak
je ale potřebné dát prostor k diskuzi. Díky našemu projektu jsou návštěvníci nejen informováni, ale je otevírána i tolik potřebná debata.
Stěžejní je především práce s žáky základních a středních škol, kteří
musí mít o našich novodobých dějinách nejen přehled, ale musí se o
nich učit samostatně uvažovat a diskutovat.
Vzhledem k ohlasu veřejnosti a zájmu škol chceme v projektu pokračovat i v příštím roce a rozšířit jej o program, který bude reflektovat
období 2. světové války.

“Když nectíme svoji minulost, ztrácíme svou budoucnost. Když
ničíme svoje kořeny, nemůžeme růst.” F. Hunderwasser
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Učebna Pontopolis
Učebna Pontopolis 2014
Riegrova 52, Polička
Výuka jazyků - čeština pro cizince
Anglický jazyk: pro děti i dospělé, konverzace
Lektorky: Emily Heimerle a Dorota Madejska Stansbury
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5. Finanční zpráva
1. majetek:
Hmotný ani nehmotný majetek občanské sdružení nepořídilo a
nevlastní.
2. příjmy: 2.367.712 Kč
3. výdaje: 2.284.883 Kč
4. zůstatky ke dni 31.12.2014
zůstatek na účtu: 5.242,63 Kč
zůstatek pokladna: 179.876,50 Kč (včetně nevyplacených dotací z
roku 2014, které budou vyplaceny v lednu 2015)
Dotace 2014:
Město Polička
20 000 Jeden svět
60 000 Coulour Meeting
80 000 Mime Fest – mezinárodní festival pantomimy
15.000 25let svobody
430.000 oprava centra Pontopolis
Pardubický kraj
10 000 Colour Meeting
10 000 Mime Fest – mezinárodní festival pantomimy
10.000 Listopadání
Česká rozvojová agentura
300.000,- Rozvojové vzdělávání a osvěta v Pardubickém kraji
Ministerstvo kultury
170 000,- Colour Meeting
55.000 Mime Fest 2014
Česko-německý fond budoucnosti 60.000,- Umění mimů
Člověk v tísni 45.000 Jeden svět
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6. Centrum Pontopolis
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7. Média a Pontopolis – napsali o nás
Pontopolis už má zázemí. Je prý obří květinou na louce.
Polička – Občanské sdružení Pontopolis, pomáhající ve městě s integrací cizincům do společnosti, už nebude své aktivity provozovat
takzvaně na koleni.
Nový prostor v poličské Riegrově ulici pro občanské sdružení se nyní
přebudovává. Vznikl ze sklepních prostor starého domu. Členky hnutí tu pomůžou cizineckým komunitám ve městě.
Poprvé od jeho založení v roce 2008 se dočká vlastních prostor, díky
nimž začne s rozvojem své činnosti možná i ve dvojnásobné míře.
Město mu na příštích deset let propůjčí zázemí starého domu v Riegrově ulici vedoucí do náměstí. „Je to nejvýznamnější krok v naší
existenci,“ uvádí předsedkyně Pontopolisu Petra Jílková.
Pomohou lidem
Šéfka sdružení už nyní plánuje, že v budově nabídnou výuku češtiny,
budou se společně setkávat s komunitou místních cizinců a nabídnou
jim pomoc. K tomu zajistí i kulturní akce.
Pontopolis chce v areálu pořádat besedy, semináře či workshopy.
„Podpoříme také azylanty. Rádi bychom tu zavedli v některých
dnech afrokadeřnictví ženy z Ugandy, nebo nabídneme služby maséra z Mongolska. Přiváželi bychom takové lidi, abychom ukázali, co
umějí,“ dodává za organizaci Petra Jílková.
Cizinci tu dostanou náležitý prostor nejen pro pomoc, ale také pro
realizaci vlastních plánů. „Sama budu pracovat pro Pontopolis a podporovat ho, jak jen budu moci. Učím anglicky, chci pomoct zdejším lidem a je naprosto skvělé, že Pontopolis bude mít svou budovu,“ těší
se na pobyt v prvním zázemí pro ušlechtilé účely Australanka Emily
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Heimerle. Lidé tu podle ní dosud nemají tolik zkušeností s komunikací s lidmi z jiných zemí. Jenže teď se tu budou setkávat a mluvit
spolu. „Pomůže to všem. Také cizinci budou komunikovat a lépe se
integrují,“ věří Emily Heimerle.
To jsou budoucí plány, které Pontopolis začne uskutečňovat až od
října. Teď lidé v budově pracují na renovaci prostor, aby vyhovovaly
standardům a potřebám sdružení. Raritou je právě to, že opravy realizují samy ženy z Pontopolisu. K tomu jim pomáhají i známí, kamarádi a lidé blízcí sdružení, mezi nimiž jsou řemeslníci.
„Pontopolis je hodně aktivní a snahu jeho členek velice obdivuji.
Nechce se mi ani věřit, že ženy při opravách budovy udělaly tolik špinavé práce. Je neuvěřitelné, jak se toho zhostily,“ oceňuje starosta
Poličky Jaroslav Martinů snahu sdružení. Sám bojoval za to, aby ženy
konečně měly zázemí pro aktivity místních i cizinců a věří, že obohatí
multikulturní život v Poličce. „Pontopolis je svými aktivitami jako
obrovská květina na louce,“ poznamenává Jaroslav Martinů.
Pontopolis hledal prostory už dva roky. Proč se nemohl usídlit ve
městě oficiálně už dříve? „Mezi zastupiteli nejdřív nepanovala důvěra, zda naplní své sny. Ale zvládli to na dvě stě procent. Jsem rád,
že čas ukázal, proč Pontopolis podporujeme,“ vysvětluje starosta.
Město uvolnilo na opravy domu tři sta třicet tisíc korun ze svého
rozpočtu.
31. 7. 2014
Autor: Bohuslav Stehno
Zdroj: http://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/pontopolis-uz-ma-zazemi-je-pry-obri-kvetinou-na-louce-20140731.html
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Článek ze Svitavského deníku

Tibeťan v Česku: Jsme dávno v horší situaci než Hong Kong
YESHI je rodák z Tibetu. Do Česka se dostal díky své manželce, společně tu pomáhají šířit informace o jeho zemi. Autor: Deník/ Bohuslav
Stehno 26.11.2014
Svitavy – /ROZHOVOR/ Tibet, to nejsou jen mniši a hloubání nad teologickými a filozofickými otázkami. Tibet není jen duchovním místem,
nýbrž zemí, která může spojovat svět díky svému osudu. Student Yeshi
se seznámil s Češkou Hankou před lety na internetové sociální síti. Při
návštěvě Pekingu, kde studoval, se pak dali dohromady a nakonec se
také vzali. Teď jsou spolu na návštěvě v Česku i díky tomu, že mladý Tibeťan dostal svolení od úřadů a po dvou letech žádání konečně dostal
pas. Šíří tu povědomí o své kultuře, prostředí i lidech.
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„Chceme se však se ženou usadit v Tibetu,“ říká. Běžně se mu stává,
že si středoškoláci i malí žáci myslí, že všichni Tibeťané jsou jen šiřiteli náboženství a jsou vegetariány.
Chcete tam žít i přesto, že Tibet je trvale utlačovaný čínskou
nadvládou?
Ano. Vždyť i v Tibetu se dají najít místa, kde lidé pokojně žijí bez
ohledu na vládu a na to, kdo právě vládne. Žijeme v kopcích a hodně
daleko, ale máme tam vše, co potřebujeme. Žijeme si po svém. Čína
do našich životů tolik nezasahuje.
Jak jste se vůbec jako Tibeťan dostal ke studiu na čínské univerzitě v Pekingu?
V Tibetu se moc škol nestaví. V naší autonomní oblasti je pouze
jedna univerzita, na níž nejsou zastoupené všechny obory a ty, které
tam jsou, nejsou na takové úrovni, jakou byste si představovali. Takže pokud rodiče chtějí, aby z vás opravdu byl vzdělaný člověk, jedinou možností je poslat dítě do Číny. A já chtěl studovat ekonomii.
A existuje předpoklad, že se jako ekonom v tamních podmínkách
jednou uživíte?
Víte, původně jsem si přál být reportérem. Jenže postupně jsem
zjistil, že v Číně by to nebyla taková práce, jakou bych si představoval. Opravdoví reportéři v Číně prakticky neexistují. Byl bych jenom
„hlásnou troubou“ systému. Nemohl bych psát, o čem bych chtěl.
Svoboda slova chybí. Proto jsem si později vybral ekonomiku. S takovým oborem bych totiž mohl pomáhat našemu lidu.
Povězte, jak na vás během studia v Pekingu pohlíželi čínští studenti?
V našem oboru jsme byli pouze dva Tibeťané. Chodívá tam osm tisíc
studentů a většina z toho jsou cizinci, také hodně Afričanů. Tibeťan
budí rozruch a pro Číňany je pořád trochu exotický. Když jsem se
přistěhoval na koleje, už jsem byl docela známý jen proto, že jsem tu
byl zase jediný Tibeťan. Dohromady je nás Tibeťanů na celé univerzitě okolo dvaceti.
Je s podivem, že tamní režim vás nechává studovat.
Můžeme tam studovat. Přijímací zkoušky ovšem probíhají v čínštině
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a pro nás to znamená, že se jazyk musíme naučit dokonale, skoro jako
mateřský, abychom byli schopní je složit.Studium jako takové je potom
také dost náročné právě kvůli tomu, že přednášky jsou výhradně v
čínštině.
Jak dnes vnímáte vztah Tibetu a Číny?
Jsme spolu, ale ať jsme spolu rovnoprávně a v míru. Vůči Číňanům nic
nemám. Problém nastává s politikou. V Číně existuje zákon zaručující
výuku Tibetštiny. Jenže většinou je problém v tom, že zákony a práva
někdy bohužel zůstávají jen na papíře a s Tibeťany se nezachází jako s
právoplatnými občany Čínské lidové republiky, kterými díky tomu jsme.
Nedopadne Tibet jednoho dne podobně jako Hong Kong, který má
také autonomii, ale svobodné volby a další náležitosti jsou skoro
nemožné?
Tibet už je dávno v horší situaci, než je Hong Kong. Už takových padesát
let. I když v Hong Kongu se to snaží ovlivňovat i záruky, které Čína dala
Velké Británii.
Volby by tam být měly a lidé si budou moci vybrat jen z některých
daných lidí, kteří jsou pouze loutkami režimu.Volby budou, avšak později. Režim se pořád vymlouvá, oddaluje je a právě proto v Hong Kongu
nastaly protesty.
Jak se vůbec díváte na studentské demonstrace?
Jsou hodně důležité stejně jako to, jak to celé dopadne. Pokud studenti
uspějí, příklad si z jejich snahy mohou vzít i Tibeťané a další národy v
Čínské lidové republice a nechat se inspirovat.
Inspiraci můžete hledat i ve čtyřicetiletém útlaku Čechoslováků a
Sametové revoluci z roku 1989, jejíž pětadvacáté výročí si připomínáme. Věci tehdy také vypadaly nehybně. Jenže přes studenty se
poté zapojili do demonstrací i dělníci a inteligence.
Je pravda, že bychom se od vás mohli mnohému přiučit. Váš národ si
prošel podobnou historií jako Tibet. Jen když si vzpomenu na národní
obrození, během něhož byla čeština téměř vytlačená, zlikvidovaná a
poněmčovalo se. Tibeťané by měli vložit naděje hlavně do studentů a
vzdělanců.
Autor:Bohuslav Stehno
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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 a v neposlední řadě na vybudování centra Pontopolisu. Děkujeme spolupracujícím organizacím.
Děkujeme všem našim cizincům :-)

Vypracovala: Petra Jílková
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Riegrova 52
57201 Polička
pontopolis@gmail.com
www.pontopolis.cz
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