Výroční zpráva 2015
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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 2015 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. Spolek 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 se během let své existence stal nedílnou součástí kulturního života v Poličce a
okolí.

1. základní informace
Spolupracujícími organizacemi v regionu jsou: Centrum Bohuslava Martinů, Divadelní
klub, Tylův dům, MaTami, o. s. , Středisko volného času Mozaika, ČSOP Polička
Zároveň 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.
Spolupracujícími organizacemi na mezinárodní úrovni jsou: 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, telefon: +420 731 462 824, bankovní
spojení: Fio banka, a. s. Číslo účtu: 2400149153/2010 Web: www.pontopolis.cz

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
sídlo: Tylova 114, Polička-město, 57201
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

2. organizace občanského sdružení, členové
Orgány sdružení jsou:
• valná hromada
• výkonná rada – Jílková Petra, Jílková Marie, Tauerová Markéta, Eliška Doubková
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

4. činnost a aktivity občanského sdružení
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 2015
Datum ukončení projektu/etapy: 31. prosinec 2015
Celková výše prostředků určená dotačními rozhodnutími ze ZRS ČR na projekt na celou dobu
realizace: 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. V roce 2015 jsme
pokračovali ve spolupráci s litomyšlským občanským sdružením Generace 89, s nímž i v
budoucnu chceme úzce spolupracovat na akcích v Litomyšli a okolí.
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.

Jeden svět 2015 Polička
Festival dokumentárních filmů o lidských právech
Závěrečná zpráva

17. 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 13. - 19. března. Pošesté festival proběhl
pro veřejnost a posedmé se promítalo pro školy.
Promítání pro školy se konalo v Poličce, Svitavách a Litomyšli. Během týdne
proběhlo pro žáky základních a středních škol 15 projekcí v Poličce, 2 ve Svitavách a 7 v
Litomyšli. Celkově se festivalu zúčastnilo 1367 žáků a 81 učitelů.
Během 4 dnů měla možnost festival navštívit také široká veřejnost. Odpolední a
večerní projekce pro veřejnost navštívilo 208 lidí. Celkem se promítlo 6 dokumentů a
proběhly 4 besedy s odborníky.
V rámci doprovodného programu byl v Poličce představen projekt My Street Films,
díky kterému si studenti poličského gymnázia pod vedením zkušených režisérů mohli natočit
vlastní film o Poličce.

Organizátoři:
Marie Jílková
koordinátorka festivalu
jilkova.m@gmail.com

Markéta Kutilová
PR, média

marketa@bio.cz

Eliška Doubková
Jeden svět na školách
eliska.doubek@seznam.cz
Petra Jílková
finanční vedení festivalu
pontopolis@gmail.com
Narušit předsudky, pohodlné nevědomí a fámy šířené českou společností – to bylo
cílem 17. ročníku festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který své
publikum v Poličce přivítal výzvou „Praskněte své bubliny!“.

Jeden svět letos probíhal ve chvíli, kdy světem hýbou zásadní události jako útok na
redakci satirického týdeníku v Paříži, válka na Ukrajině, rozpínání Islámského státu, nárůst
rasismu v České republice podporovaný čelními politiky. Díky moderním technologiím
můžeme dnešní dění prožívat v přímém přenosu – sledovat vývoj, zaujímat postoje, aktivně
reagovat. Přesto se chováme zcela opačně – pouštíme k sobě jen vybrané zprávy.
V ochranné bublině je nám příjemně, protože máme pocit, že to, co je venku, se nás netýká.
Takový pasivní postoj je zvlášť v dnešní globalizované době nebezpečný, a proto jsme chtěli
diváky vyzvat, aby svoje bubliny praskli.
Tématy festivalu byl například islám, alternativní způsoby života, duševní choroby
nebo život v chudobě. Jako každý rok také letos se diváci mohli těšit na debaty se zajímavými
hosty.
Největší návštěvnost zaznamenalo hned úvodní promítání filmu Danielův svět, který
otevřel asi jedno z největších tabu v dnešní společnosti a tím je téma pedofilie. Na film
navázala dlouhá a podnětná debata s pedagogem Karlem Žákem, který se v rámci svého
doktorandského studia pedofilií zabývá. A Šimonem Falkem, který je členem
Československé komunity pedofilů.

Tradičně zařazujeme do našeho programu filmy reflektující aktuální světové dění.
Tím byl dokument Bojovníci ze severu, který se zabývá otázkou, proč se tolik mladých
muslimů v posledních letech přidává k radikálním islamistickým skupinám. Jako host zde
vystoupil Assem Atassi, který je mluvčím iniciativy Syrskarevoluce.cz a člen rady Muslimské
obce v Brně.
Zvykli jsme si na pohodlný život online, co ale tento výdobytek civilizace znamená pro
lidi, kteří jsou na elektromagnetické vlny přecitlivělí? Jejich život ve vynuceném exilu přiblížil
snímek Neviditelné vlny, na který navázala debata s Ing. Petrem Makešem, který se
dlouhodobě zabývá vlivem elektromagnetického záření na lidské zdraví.

Žáci základních a středních škol měli možnost hovořit a dozvědět se více o situaci v
Sýrii, pronásledování gayů a leseb v Rusku, klimatických změnách, o problematice
dětského bezdomovectví apod. Dostali tak jedinečnou příležitost porovnat vlastní životy
s životy jejich vrstevníků jak v rozvojových zemích, tak i těch vyspělých. Témata filmů jim
opět přiblížili debaty s kvalitními hosty.

VEŘEJNÉ PROJEKCE
Pátek 13. 3. sál Restaurace Střelnice

18:30 Zahájení festivalu
19:00 Danielův svět

+ debata s Karlem Žákem a Šimonem Falkem

Sobota 14. 3. sál Restaurace Střelnice
18:00 Je nám spolu dobře
20:00 Bojovníci ze severu
+ debata s Assemem Atassim

Středa 18. 3. Divadelní klub

19:00 My Street Films- Tvoje ulice, Tvůj film
+ host Diana Tabakov

Čtvrtek 19. 3.
14:00 Stále spolu, Dům s pečovatelskou službou Polička
+ debata s Ing. arch. Janou Martochovou

19:00 Neviditelné vlny
+ debata s Ing. Petrem Makešem

ŠKOLNÍ PROJEKCE
Polička
Pondělí 16. 3.
8:00 CBM projekce č.1 ZŠ Telecí, 1. stupeň
10:00 CBM projekce č.1 ZŠ Pustá Kamenice
8:00 DK projekce č.2 ZŠ Pomezí (6.-8.třída)

Úterý 17. 3.
8:00 CBM projekce č.2 ZŠ Telecí, 2. stupeň
8:00 DK Bojovníci ze severu Gymnázium Polička
11:00 DK Putinovy děti Gymnázium Polička

Středa 18. 3.
8:00 CBM projekce č. 1 ZŠ Oldřiš 1. stupeň
10:00 CBM projekce č. 1 ZŠ Masarykova, 4. třídy
8:00 DK projekce č. 2 ZŠ Masarykova, 5.- 6.třída

10:00 DK Putinovy děti SOU a SOŠ Obchodní

Čtvrtek 19. 3.
8:00 CBM Bojovníci ze Severu ZŠ Olešnice 9. třídy+ZŠ Pomezí 9. třída
10:00 CBM ThuleTuvalu ZŠ Olešnice 9. třídy
8:00 DK 2. projekce ZŠ Masarykova, 7. - 8. třídy
10:00 DK Bojovníci ze severu ZŠ Masarykova, 9. třídy

Pátek 20. 3.
8:00 CBM 2. projekce ZŠ Pomezí - 5. třídy

Litomyšl
Pondělí 16. 3.
8:15 Kino Oko Bojovníci ze severu Gymnázium Litomyšl
10:15 Kino Oko Bojovníci ze severu Gymnázium Litomyšl
Úterý 17. 3.
10:15 Kino Oko projekce č.2 Gymnázium Litomyšl

Čtvrtek 19. 3.
8:15 Kino Oko projekce č. 1 II. Základní škola U školek
10:15 Kino Oko Putinovy děti Trading Centre

Pátek 20. 3.
8:15 Kino Oko Putinovy děti VOŠP SPGŠ Litomyšl
10:15 Kino Oko projekce č. 2 II. Základní škola U Školek

Svitavy
Úterý 17. 3.
8:00 Fabrika projekce č. 2 ZŠ Felbertova 2. stupeň
10:00 Fabrika projekce č. 2 ZŠ Svitavy

PSALI O NÁS:
Svitavský deník:
http://svitavsky.denik.cz/kultura_region/jeden-svet-prekvapi-otevrenosti-filmu-i-pestroubesedou-20150312.html
http://svitavsky.denik.cz/kultura_region/jeden-svet-se-letos-zamerina-islam-i-dusevnichoroby-20150220.html
http://svitavsky.denik.cz/kultura_region/jeden-svet-zacina-zahrajte-sio-listky-na-filmdanieluv-svet-20150309.html

http://svitavsky.denik.cz/kultura_region/jeden-svet-uzavrou-dva-filmy-20150318.html

Jitřenka:
http://www.policka.org/jitrenka
Portál města Poličky:
http://www.policka.org/info/kultura/festival-jeden-svet/
Informační portály:
http://www.ceskainspirace.cz/aktualita/?id=28734&typ=tz
http://www.ceskomoravskepomezi.cz/aktualita/?id=28734&typ=tz
http://heyevent.com/event/844320895626232/jeden-svet-v-policce-je-nam-spolu-dobre-abojovnici-ze-severu

FESTIVAL PODPOŘILI:

Děkujeme všem, kteří nám při organizace festivalu pomáhali. Městu Polička,
Ministerstvu mládeže a tělovýchovy a České rozvojové agentuře za jejich finanční podporu.
Centru Bohuslava Martinů, Domu s pečovatelskou službou Polička, Divadelnímu klubu
v Poličce, Fabrice Svitavy a kinu OKO Litomyšl za poskytnutí prostor. Naše díky dále patří
skvělým hostům, debatérům a debatérkám a především návštěvníkům festivalu.
Těšíme na setkání a další spolupráci v příštím roce.
Za organizační tým Marie Jílková, Eliška Doubková, Markéta Kutilová a Petra Jílková

Fotbal pro rozvoj
7. června Sebranice
Neděle 7. června 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.
Tato akce je součástí celorepublikového projektu Fotbal pro
rozvoj www.fotbalprorozvoj.org.

Kdo jsou a odkud přichází uprchlíci?
8. října v Divadelním klubu
Přednáška novinářky Markéty Kutilové o současné situaci v Sýrii a uprchlické krizi, které se
zúčastnilo 160 návštěvníků.

40 dní pěšky do Jeruzaléma
27. října v Divadelním klubu
Přednáška cestovatele Ladislava Zibury o jeho cestě do Jeruzaléma, které se zúčastnilo 80
lidí.

Rozvojová kafárna v Litomyšli
Jihoamerická kafárna, 7. prosince
Jak se cestuje s batohem po Jižní Americe? Jaké problémy řeší Bolívie, Brazílie nebo
Venezuela? Co všechno Vás na takové cestě může potkat a co nechcete vynechat? Na to

odpoví cestovatelé Jana a Martin (HaHa Around The World https://www.facebook.com/hahaaroundtheworld ) v rámci další rozvojové kafárny.
A v čem se bude naše kafárna lišit od ostatních besed o cestování? HaHa totiž nejsou
v České republice a díky SKYPE videohovoru se s námi spojí přímo z Jižní Ameriky, a to
konkrétně z kolumbijského Medellinu.
Přijďte si s námi sednout, něco dobrého vypít a podebatovat přímo s tímto
cestovatelským duem; zjistěte, kam vítr zavál členku Rozvojové Kafárny Janu Harušťákovou a
Martina Habčáka a co mají v plánu dál.

Co je to za lidi?, středa 14. října

Seminář pro pedagogy "Migrace"
V prosinci proběhl ve spolupráci se společností Člověk v tísni seminář pro pedagogy na téma
migrace.

___________________________________________________________________________

Název projektu: „Podpora multikulturní výchovy v Pardubickém kraji“
Místo realizace projektu: Pardubický kraj
Cílová skupina projektu: Pedagogové ZŠ a SŠ, žáci ZŠ a SŠ, veřejnost
Gestor projektu: MŠ ČR
Datum zahájení projektu/etapy: 1. ledna 2015
Datum ukončení projektu/etapy: 31. prosinec 2015
Celková výše prostředků určená dotačními rozhodnutími ze ZRS ČR na projekt na celou dobu
realizace:
Projekt je realizován za podpory MŠMT. Hlavním cílem je zvýšit nabídku akcí s
multikulturní tématikou pro základní a střední školy v Pardubickém kraji a zvýšit kompetence
pedagogických pracovníků v oblasti multikulturní výchovy. Snaží se poukázat na současné
problémy a potlačit tak narůstající rasistické a xenofobní nálady v ČR a přispět k pochopení
jiných kultur a národností formou přednášek, výstav, besed, filmových projekcí a zapojením
škol do celorepublikových kampaní.

Bengálská holčička a Indie 28. listopadu
Přednáška pro veřejnost
Vyprávění z několikaletého pobytu v Indii a z její pedagogické činnosti v oblasti práv dětí a
ekologie (SOS - Tibetská dětská vesnička, Deer Park Institute).
Děvčátko z Bengálska
Lucie Juříková
(vhodné pro děti od 5 let)

Děti se pod vedením lektorky seznámily s životem malé Shoni, děvčátkem z
Bengálska, a postupně se formou vyprávění, otázek, dramatických her a výtvarných cvičení
přenesou do světa nečekaných přírodních a lidských zvratů, jenž obklopují malou Shoni.
Práce s magickým příběhem podle literární předlohy se snaží citlivě odhalovat dětskému
publiku globální problémy, vzdálenou kulturu a její bohatství. Zároveň pomáhá dětem
odkrývat význam lidských vztahů a přírodních cyklů, přibližuje jim pocit ztráty domova a
umožňuje jim zažít sílu lidského jednání a solidarity.
Pojetí této dílny čerpalo z vlastní zkušenosti lektorky z několikaletého pobytu v Indii a
z její pedagogické činnosti v oblasti práv dětí a ekologie (SOS - Tibetská dětská vesnička, Deer
Park Institute).
Lucie Juříková vystudovala bakalařské studium obor sociální práce na Univerzitě
Karlově a absolvovala dlouhodobý kurz dramatické výchovy (Centrum pro tvořivou
dramatiku při DAMU). Má šestiletou pedagogickou praxi s výukou na základní škole (ZŠ
Arbesova, Jablonec nad Nisou).

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL PANTOMIMY
MIME FEST - Jediný v ČR!

Mime Fest přivezl do Poličky mistry klasické pantomimy, nový cirkus i divoké
balkánské

rytmy.

Umělci světového jména a mistři pantomimy Michael Trautman a Bodecker & Neander
zavítali do Poličky, kde v polovině září odstartovali týdenní mezinárodní festival pantomimy
Mime Fest. Festival nabídl přes dvacet představení pro děti i dospělé. Součástí festivalu byly i
odborné workshopy, rodinná představení na náměstí nebo koncert kapely Circus Problem a
její balkánské rytmy.
Čtvrtý ročník jediného festivalu pantomimy v České republice MIME FEST proběhl od
14. do 19. září. Mime Fest představuje platformu pro mimické umění. Projekt usiluje o
rehabilitaci téměř zapomenutého oboru, který dnes dokáže překvapit svou moderní
podobou. Během tří let se organizátorům projektu MIME FEST podařilo vybudovat festival,
který letos získal prestižní evropskou značku EFFE zaručující prestiž a vysokou kvalitu.
Stejně jako v předchozích letech i letos na festival zamířili mimové z mnoha zemí.
Před poličským publikem se tak představili zahraniční hvězdy současné světové pantomimy a
klaunerie: Michael Trautman s představením založeným na virtuózním žonglování s ping
pongovými míčky, německo-francouzská dvojice Bodecker & Neander, studenti a asistenti
Marcela

Marceaua,

s

vizuálním

a

vtipným

představením

Deja-vú?

Přední český mim Radim Vizváry, zároveň umělecký šéf a dramaturg festivalu, zahájil
festival premiérou představení TÝÝJÓÓ!. Diváky, kteří od Mime Festu očekávali hlavně
zábavu, určitě nezklamali belgičtí novocirkusoví klauni OKIDOK, kteří se v Česku představili
úplně poprvé.
Letošní ročník nabídl i témata ztvárňující problémy společnosti nebo jedince v dnešní
době. Výrazným představením, možná až šokujícím, bylo vystoupení finské klaunky Heli
Vaatainen nebo představení s názvem Heyndrich souboru Mime Club. Diváci ocenili i
představení Synovial, které s nadsázkou pojednává o mužském těle v dnešní době, nebo
představení Bluff souboru Lilit Company, jež přimělo k zamyšlení nad původem a existencí
člověka.
Řada představení letošního Mime Festu byla určená i pro děti a mládež nebo pro
celou rodinu. Děti nadchl kouzelník Aleš Hrdlička, školáky zase Michael Trautman a celé
rodiny se mohly přijít podívat v sobotu 20. září na poličské náměstí, kde proběhlo
představení Balkán českého souboru Mime Fatale. Na náměstí se k nim přidala i kapela
Circus

Problem.

Velký zájem jsme zaznamenali ze strany mateřských, základních i středních škol.
Vyvrcholením festivalu byl i letos tradiční a oblíbený večer pantomimy: MIME
EVENING, na němž se v sobotu večer představila řada umělců z Česka a ze zahraničí.
Mime Fest byl finančně podpořen Visegrádským fondem, Ministerstvem kultury ČR,
Státním fondem kultury, městem Poličkou, Divadelním ústavem - Institut umění, Nadací Život
umělce, Pardubickým krajem a společnostmi MasterCard a CardMag.
Partneři festivalu: Fundacija pantomimy (PL, Wroclav), Zoltán Karpáthy (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 jeden týden svou klubovnu
zdarma.
Mediální partneři: Český rozhlas, Svitavský deník, Kulturní servis PLUS, Divadelní
Noviny, Taneční aktuality
Více informací o Mime Festu na www.mimefest.cz
________________________________________________________________

Projekt STARÝ-MLADÝ SVĚT 2015
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.

Beseda s Eduardem Stehlíkem
U příležitosti výročí 70 let od konce 2. světové války se ve středu 24. 6. od 18 hod
uskutečnila v prostorách Pontopolis beseda s historikem Eduardem Stehlíkem na téma
osvobození Československa a rozdělení sfér vlivu v Evropě. Přednášky se zúčastnilo 70 lidí.

Beseda

s Jiřím

Urbanem:

"Cesta

k

prosazení

kolektivizace

venkova

v

Československu"
úterý 24. listopadu od 18:00, Centrum Pontopolis
Málokterá událost minulosti se tak často a v tolika sférách promítá do dnešní
přítomnosti jako právě kolektivizace venkova v Československu, která během deseti let
radikálně změnila podobu zdejší vesnice. Tento násilný proces zrušil soukromé vlastnictví

půdy, nenávratně narušil mezilidské vztahy, zásadně porušil uvědomění si závislosti člověka
na přírodě a negativně zasáhl do tváře krajiny. Komunistický režim si dle své ideologie
„třídního boje“ vytvořil nepřítele, kterým se stal soukromý rolník, kterého musel připravit o
půdu, majetek a především o jeho nezávislost. Během těchto let bylo ze svých domovů
vyhnáno na deset tisíc selských rodin, další tisíce lidí byly uvězněny, někteří z nich i
popraveni.
Touto stinnou etapou našich dějin nás provedl Jiří Urban, historik a odborný
pracovník Ústavu pro studium totalitních režimů, který je předním českým specialistou na
kolektivizaci venkova. Na svém kontě má desítky odborných článků, studií a monografií. Jeho
kniha „Venkov pod kolektivizační knutou“ vzbudila velký ohlas jak v odborných kruzích, tak
mezi širokou veřejností.
Beseda s Pavlem Váchou
Fotograf Pavel Vácha navštívil v rámci projektu Příběhy bezpráví, který pořádá
společnost Člověk v tísni, ZŠ Olešnice, kde jim přiblížil události roku 1968.

Beseda s Marií Jílkovou
Studentka historie Marie Jílková navštívila v rámci projektu Příběhy bezpráví, který
pořádá společnost Člověk v tísni, ZŠ Telecí, kde místním žákům přiblížila průběh násilné
kolektivizace v jejich obci.
Vánoční večírek
18. prosince se konal tzv. Srdeční večírek jako vzpomínka na Václava Havla
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
ná- vštěvníci 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.

_____________________________________________________________________
Promítání z Malého Tibetu
Čtvrtek 3. 12. 2015 ve 20:00 hodin - Divadelní klub Polička
Deníky z Ladakhu: Promítání z Malého Tibetu
Martina Trchová
Zpěvačka, textařka, výtvarnice, cestovatelka a nyní i spisovatelka Martina Trchová v roce
2014 učila v tibetské škole výtvarné umění a hru na kytaru. Podělila se s námi o své dojmy a
postřehy z cesty po severní Indii, o tom, jak to funguje v místní škole, o dětech a jejich
rodinách, o budhistické kultuře a o všem, co napsala do své první autorské knihy Deníky z
Ladakhu. Kromě toho zahrála písně v ladackém jazyce.
Ve druhé polovině večera Martina zazpívala společně s Adamem Kubátem písně
Zuzany Navarové, které by neměly být zapomenuty.

„O smrti a znovuzrození“
čtvrtek 10. prosince 2015, v 19.00, centrum Pontopolis
Petra Jarošová
Ve čtvrtek 10. prosince 2015 v 19.00 se uskutečnilo setkání s cestující učitelkou
tibetského buddhismu Diamantové cesty Petrou Jarošovou. V úvodní přednášce s názvem „O
smrti a znovuzrození“ představila toto zajímavé téma z úhlu pohledu buddhismu Diamantové
cesty a nedávno vydané stejnojmenné knihy jejího učitele lamy Oleho Nydahla. V přednášce
hovořila o procesu umírání a o tom, co se děje po smrti, kdy mysl zpracovává všechny prožité
dojmy, na základě kterých se opět rodí do lidské nebo jiné formy existence. Smrt je stále v
kolektivním vědomí společnosti tajemnou černou dírou, a proto je jakákoli znalost, zkušenost
nebo pochopení v této oblasti nesmírně důležité

Název projektu:„Between Arts and Creativity“

Projekt je financován Evropskou unií v rámci programu Creative Europe. Jedná se o
dvouletý projekt realizovaný ve spolupráci s Onestage Performing Arts Project z Itálie, kteří
jsou leadři projektu, Mimestudio Dresden e.V. a Fundatia Parada z Rumunska.

Cílem činnosti je propojení čtyř uměleckých skupin z různých zemí EU, které působí v
různých uměleckých oblastech. Díky této spolupráci dát jejich činnosti mezinárodní rozměr,
podporovat nadnárodní mobilitu umělců a uměleckých děl a zároveň přiblížit lokálnímu
publiku jejich činnost, a vytvořit tak trvalé vztahy mezi uměleckými skupinami. Díky
společným tréninkům umělců, v rámci kterých budou přizváni i studenti základních a
středních škol, podporovat kreativitu mezi mladými lidmi. Výstupem projektu budou čtyři
divadelní představení, která budou mixem různých tvůrčích přístupů zúčastněných zemí.

Centrum Pontopolis, Riegrova 52
Dlouho očekávané otevření centra Pontopolis se uskutečnilo 6. června 2015 v
19.00. A setkalo se velkým zájmem veřejnosti.
Návštěvníci měli možnost prohlédnout si nové prostory a seznámit se s týmem Pontopolis a
jejich plány využití centra do budoucna. U této příležitosti zde vystoupil Ugandian dancers
band, místní cizinci připravili bohatou ochutnávku jejich tradičních pokrmů a Poličku opět
navštívil oblíbený mongolský masér.

Pravidelný program:
English club
Jedinečná možnost procvičit si angličtinu a seznámit se s místními cizinci a kulturou
jejich země pod vedením lektorky Vlaďky Maškové.
Jóga
lektorka: Jana Divoká
Čeština pro děti cizinců
ve spolupráci se SUZ Pardubice
Kurzy anglického jazyka
pro veřejnost
Lektorky: Emily Heimerle, Dorota Madejska Stansbury, Eliška Doubková
Romské tance a zpěvy
pro děti do 15let
lektor: Oto Bunda

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 31.12.2015
zůstatek na účtu: 5.242,63 Kč
zůstatek pokladna: 179.876,50 Kč (včetně nevyplacených dotací zroku 2015, které budou
vyplaceny v lednu 2015)
Dotace 2015:
Město Polička
20 000 Jeden svět

80 000 Mime Fest – mezinárodní festival pantomimy
15.000 25let svobody
Pardubický kraj
15. 000 Mime Fest – mezinárodní festival pantomimy
70. 000 – Ode zdi ke zdi – hejtman Pardubického kraje
10.000 Starý-mladý svět
Česká rozvojová agentura
300.000 Rozvojové vzdělávání a osvěta v Pardubickém kraji
Ministerstvo kultury 120 000 Mime Fest 2015
Člověk v tísni 45.000 Jeden svět
MŠMT
275. 000 –Multikulturní výchova v Pardubickém kraji
EU – zálohově financován jako partner projektu v roce 2015 celkem 138 .400 (celkový
rozpočet projektu 338 000 Euro )
Státní fond
75.000 – MIME FEST
Setronic. Jan Jílek 10.000 MIME FEST

7. média
Beseda s Mgr. Jiřím Urbanem, Ph.D
18.11.2015
Málokterá událost minulosti se tak často a v tolika sférách promítá do dnešní přítomnosti
jako právě kolektivizace venkova v Československu, která během deseti let radikálně
změnila podobu zdejší vesnice. Tento násilný proces zrušil soukromé vlastnictví půdy,
nenávratně narušil mezilidské vztahy, zásadně porušil uvědomění si závislosti člověka na
přírodě a negativně zasáhl do tváře krajiny.

Komunistický režim si dle své ideologie „třídního boje“ vytvořil nepřítele, kterým se stal
soukromý rolník, kterého musel připravit o půdu, majetek a především o jeho nezávislost.
Během těchto let bylo ze svých domovů vyhnáno na deset tisíc selských rodin, další tisíce lidí
byly uvězněny, někteří z nich i popraveni.
Touto stinnou etapou našich dějin nás provede Jiří Urban, historik a odborný pracovník
Ústavu pro studium totalitních režimů, který je předním českým specialistou na kolektivizaci
venkova. Na svém kontě má desítky odborných článků, studií a monografií. Jeho kniha
„Venkov pod kolektivizační knutou“ vzbudila velký ohlas jak v odborných kruzích, tak mezi
širokou veřejností. Akci pořádá spolek Pontopolis za podpory města Poličky a Pardubického
kraje.
zdroj: Město Polička
Oficiální turistický portál Pardubického kraje

Fotbal pro rozvoj 2015
Organizace INEX-SDA a sdružení Pontopolis
VÁS SRDEČNĚ ZVOU
na jubilejní 10. ročník celornárodního projektu Fotbal pro rozvoj a jeho
HLAVNÍ TURNAJOVÝ DEN
S DOPROVODNÝM PROGRAMEM,
který se koná v Sebranicích na fotbalovém hřišti v neděli 7.června 2015 od 10:00.
Turnajový den začíná v 10:00 zápasem fotbalových týmů podle pravidel fair play a pokračuje
do 18:00 slavnostním zakončením. Těšit se můžete na mezinárodní kuchyni, vystoupení
africké hudební a taneční skupiny Ugandian dancers band. Můžete si vyzkoušet hrát na
africké bubny nebo si nechat namasírovat šíji od maséra z Mongolska. Pro děti je připraven
výtvarný koutek a bubenický workshop.
Občerstvení zajištěno, vstup zdarma.
Cílem projektu Fotbal pro rozvoj je bojovat proti rasismu a xenofobii. Fotbalové týmy jsou
smíšené, hráči jsou různých národností, věku i pohlaví. Hraje se podle pravidel fair play,
tedy bez rozhodčího.
Stránky města Poličky

V Poličce se otevře nové kulturní a vzdělávací centrum (28.5.2015, Město Polička)
6. června se v Poličce otevře nové kulturní a vzdělávací centrum Pontopolis. Centrum
vzniklo v nevyužívaných prostorách patřících městu v přízemí domu č.p. 52 v Riegrově ulici.
Slavnostní otevření centra pro veřejnost proběhne 6. června v 19 hodin. Návštěvníci budou

moci ochutnat speciality mezinárodní kuchyně nebo vyzkoušet mongolskou masáž šíje. Od
21. hodiny se můžete těšit na pouliční koncert Ugandnian Dancers Band.
Pontopolis je občanské sdružení, které začalo působit v roce 2008 v Poličce. Nyní už působí i
v dalších městech Pardubického kraje. Hlavní náplní sdružení je pořádání kulturních a
vzdělávacích akcí pro veřejnost a pro školy. „Snažíme se pomáhat cizincům žijícím v regionu
začlenit se do společnosti, pochopit českou kulturu “ vysvětluje Petra Jílková, předsedkyně
Pontopolisu. Další projekt nese název Starý mladý svět a jeho hlavním cílem je představit
zejména „polistopadové generaci” každodenní realitu života v totalitním režimu.
Mezi hlavní akce, které Pontopolis pořádá, patří Mezinárodní festival pantomimy MIME
FEST, festival dokumentárních filmů Jeden svět, kampaň Fotbal pro rozvoj nebo Listopadání.
Pontopolis je nedílnou součástí kulturního života v Poličce a okolí .
Nově vzniklé centrum bude sídlem sdružení, které doposud žádné prostory nemělo. Kromě
kanceláře zahrnuje i menší sál pro veřejnost. “Zde chystáme přednášky, workshopy ,
besedy, filmové projekce, výuku češtiny pro cizince či výuku jiných jazyků. Centrum by mělo
také sloužit veřejnosti a jiným organizacím . Nabízíme tedy možnost využití vybaveného
centra “ říká Petra Jílková.
Rekonstrukci prostor podpořilo město Polička částkou 430.000. Částka pokryla nákup
materiálu na opravy, které probíhaly především pomocí dobrovolníků. Vystřídalo se zde
přes 50 lidí, kteří se zapojili do nejrůznějších prací - kopaní, vyvážení sutě, nahazování
omítek, štukování, obkládání, pokládání dlažby, uklízení aj. Ještě nás čeká rekonstrukce dvorku a
drobné úpravy interiéru. Vybavení centra podpořila částkou 185 500 Česká rozvojová agentura.
Poděkování: Děkujeme městu Poličce a městským úředníkům za vstřícnost a za podporu při rekonstrukci.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří přispěli k opravě tohoto krásného prostoru. Děkujeme všem, kteří
sídlí ve stejné budově U růže a vydrželi celý rok snášet rachot a nepořádek. Děkujeme všem
řemeslníkům.

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 :-)

