Výroční zpráva 2016
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
identifikační 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

4.1. GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Název projektu: Globální rozvojové vzdělávání a osvěta
Místo realizace projektu: Pardubický kraj
Cílová skupina projektu: Pedagogové ZŠ a SŠ, žáci ZŠ a SŠ, studenti VŠ pedagogického směru,
veřejnost
Gestor projektu: MZV ČR
Datum zahájení projektu/etapy: 1. ledna 2016
Datum ukončení projektu/etapy: 31. prosinec 2016
Výše prostředků určená dotačními rozhodnutími ze ZRS ČR na projekt:
ČRA: 504 000,-Kč
Jedním z hlavních cílů projektu bylo šíření a prohlubování aktivit spolku Pontopolis v oblasti
GRV v Pardubickém kraji. Naší snahou bylo zlepšit znalosti pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ
v oblasti globálního rozvojového vzdělávání, vzbudit u žáků zájem o život lidí v rozvojových
zemích a globální odpovědnost a rozšířit znalosti veřejnosti o mezinárodní i české rozvojové
spolupráci, globálních problémech, lidských právech a problematice zemí třetího světa.
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.

Světové události Jana Šibíka - 26. únor 2016 - Divadelní klub Polička
Setkání s Janem Šibíkem, reportážním fotografem, který podnikl od roku 1985 přes
dvě stě cest do všech koutů světa. Fotografoval konec komunismu v Evropě, byl svědkem
masakrů v Sierra Leone, zaznamenal války v Chorvatsku, Afghánistánu, opakovaně pracoval
na Kubě. Držitel desítek ocenění za svou práci.
Besedy v Divadelním klubu v Poličce se zúčastnilo 73 lidí.

Akci finančně podpořila ČRA.

Jeden svět v Poličce – 1. – 7. dubna 2016

Letošní 18. ročník filmového festivalu o lidských právech Jeden svět, který pořádá
společnost Člověk v tísni, proběhl kromě Prahy v dalších 32 městech po celé České republice.
Festival se v Poličce uskutečnil ve dnech 1. - 7. dubna. Posedmé festival proběhl pro
veřejnost a poosmé se promítalo pro školy.

Během festivalových dnů projekce navštívilo celkem 990 návštěvníků.
Promítání pro školy se konalo v Poličce a Litomyšli. Během týdne proběhlo pro žáky
základních a středních škol 10 projekcí v Poličce a 5 v Litomyšli. Celkově se festivalu
zúčastnilo 682 žáků a 47 učitelů.
Během čtyř dnů měla možnost festival navštívit také široká veřejnost. Odpolední a
večerní projekce pro veřejnost navštívilo 261 lidí. Celkem se promítlo 8 dokumentů a
proběhly 4 besedy s odborníky.
V rámci doprovodného programu byla v Poličce v Divadelním klubu uvedena výstava
#LETMYPEOPLEGO, která představila osudy ukrajinských politických vězňů držených v Rusku.

POŘADATEL
Pontopolis, z.s.
Riegrova 52, 572 01 Polička
www.pontopolis.cz
KONTAKTY
Marie Jílková

Eliška Doubková

koordinátorka festivalu

Jeden svět na školách

jilkova.m@gmail.com

doubek.eliska@gmail.com

Petra Jílková
finanční vedení festivalu
pontopolis@gmail.com

Česká společnost žije již řadu měsíců tématem migrace. Úroveň veřejné debaty o
uprchlících motivovala 18. ročník festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden
svět k tomu, aby zaměřil pozornost nejen na lidi přicházející do Evropy, ale především na nás
samotné, kteří svůj domov a tím svoji jistotu máme.
Motiv domova se proto prolínal celým programem a prozkoumali jsme jej z mnoha
úhlů pohledu. To ale nebylo jediným tématem. Dokumenty otevřely otázku odklonu od
demokracie a nárůstu nacionalismu ve státech střední Evropy, připomněli jsme si krvavý
rozpad Jugoslávie i 30. výročí černobylské havárie. Stejně jako v předcházejících letech byly
součástí projekcí debaty s odborníky o aktuálních společenských tématech.
Festival zahájil v pátek 1. dubna český snímek Nemusíš s láskou, stačí s citem, který otevřel
otázku partnerství, sexuality a rodičovství z pohledu lidí s mentálním postižením. Na film
navázala debata s Mons. Josefem Suchárem z diecézní charity Hradec Králová a se Zuzanou
Zahradníkovou z organizace Rozkoš bez rizika z. s.
Večer uzavřel dokument Sonita, který získal diváckou cenu za nejlepší dokument Jednoho
světa.

Sobotní večer jsme si připomněli 30. výročí černobylské havárie. Film Černobylské bábušky
nás zavedl do bezprostředního okolí jaderné elektrárny, jež se mělo stát zemí nikoho. Přesto
zde v dřevěných chatrčích přebývají bábušky, které se ilegálně vrátily zpět na místo, kde se
narodily a kde také chtějí zemřít.
Druhý sobotní dokument Model pana starosty se odehrává v obci Érpatak, jejíž starosta více
vzhlíží k maďarské nacistické minulosti než k demokratickým hodnotám. Po filmu
následovala debata s novinářem a politologem Lubošem Palatou o nárůstu nacionalismu a
odklonu od demokracie ve státech střední Evropy.
Ve středu 6. dubna se uskutečnilo již tradiční promítání v domově důchodců. Zařazeny
byly Bábušky z Černobylu a jako host byl pozván Ing. Bořivoj Župa, který jako předseda
Občanské bezpečnostní komise pro jadernou elektrárnu Dukovany navštívil množství
jaderných elektráren po celém světě.

Večer jsme se zaměřili na současnou migrační krizi. Dokument Syrská love story je příběhem
syrských manželů, kteří se pro své politické postoje stanou terčem pronásledování. Proto se
rozhodnou zemi opustit a vydat se se svými třemi dětmi na nebezpečnou cestu do Evropy.
Festival jsme zakončili ve čtvrtek 7. dubna. Snímek Nebezpečný svět Rajka Dolečka
ukázal druhou tvář tohoto proslulého experta na boj s obezitou. Tou je jeho hlasité
obhajování „srbského pohledu“ na války v Bosně a Kosovu. Na film navázala debata s
režisérkou filmu Kristýnou Bartošovou a Andrejem Čokorilem původem ze Sarajeva.
Tečkou za festivalem byl americký dokumentu Cowspiracy, který se zamýšlí nad reálnými
možnostmi jak zastavit zkázu planety.
Páteční, sobotní a čtvrteční projekce se konaly v Divadelním klubu. Vstupné bylo 80 Kč
za večer. Ve středu večer se promítalo v Centru Pontopolis za 40 Kč.
Žáci základních a středních škol měli možnost hovořit a dozvědět se více o situaci v
Sýrii, o válečném konfliktu na Ukrajině, problematice dětské práce 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 odborníky.

VEŘEJNÉ PROJEKCE
Pátek 1. 4. Divadelní klub
19:00 Nemusíš s láskou, stačí s citem
+ debata s Mons. Josefem Suchárem z
diecézní charity Hradec Králová a se Zuzanou
Zahradníkovou z organizace Rozkoš bez rizika

21:00 Sonita

Sobota 2. 4. Divadelní klub
18:00 Bábušky z Černobylu

20:00 Model pana starosty
+ debata s novinářem a politologem Lubošem Palatou o nárůstu nacionalismu a
odklonu od demokracie ve státech střední Evropy

Středa 6. 4. DPS Polička, Centrum Pontopolis
14:00 Bábušky z Černobylu
+ debata s Ing. Bořivojem Župou
19:00 Syrská láska

Čtvrtek 19. 3. Divadelní klub
19:00 Nebezpečný svět Rajka Dolečka
+ debata s režisérkou filmu Kristýnou Bartošovou a Andrejem Čokorilem

21:00 Cowspiraci

ŠKOLNÍ PROJEKCE
POLIČKA
Úterý 5. 4.
8:00 Dk Blízký daleký východ Gymnázium Polička
10:00 CBM Projekce č. 2 Speciální škola
Středa 6. 4.
8:00 Dk Projekce č. 2 ZŠ Pomezí
10:00 Dk Co se nenosí SOŠ a SOU Polička
8:00 CBM Projekce č. 1 ZŠ Oldřiš
10:00 CBM Projekce č. 1 ZŠ Pustá Kamenice
Čtvrtek 7. 4.
10:00 CBM Projekce č. 1 ZŠ Sádek
Pátek 8. 4.
8:00 CBM Projekce č. 1 ZŠ Telecí
10:00 CBM Projekce č. 1 ZŠ Pomezí
8:00 Dk Projekce č. 2 ZŠ Telecí
LITOMYŠL
Úterý 5. 4.
8:00 Kino Oko Projekce č. 1 Gymnázium Aloise Jiráska
10:00 Kino Oko Co se nenosí Gymnázium Aloise Jiráska
Středa 6. 4.
8:00 Kino Oko Projekce č.1 II. Základní škola U školek

10:00 Kino Oko Můj džihád SŠZaT
Čtvrtek 7. 4.
10:00 Kino Oko Můj džihád SŠZaT
PSALI O NÁS
Svitavský deník:
Jeden svět? O syrské lásce i černobylských babičkách, Svitavský deník.cz, 30.3.2016
(http://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/jeden-svet-o-syrske-lascei-cernobylskychbabickach- 20160330.html)
Bohuslav Stehno: Dluhy a exekuce hrnou ženy k prostituci, Svitavský deník.cz, 4.4.2016
(http://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/dluhy-a-exekuce-hrnou-zeny-k-prostituci20160404.html)
Jitřenka:
Jeden svět 2016: hledání domova, Jitřenka 3/2016, str. 10,
(http://www.policka.org/jitrenka/2016/)
Jeden svět, Jitřenka 4/2016, str. 15, (http://www.policka.org/jitrenka/2016/)
Portál města Poličky:
http://www.policka.org/info/kultura/festival-jeden-svet/
Informační portály:
Jeden svět 2016 – hledání domova, 22.3.2016,
(http://www.ceskainspirace.cz/aktualita/?id=32228&typ=tz)
Jeden svět 2016 (Polička) - Bábušky z Černobylu a Model pana starosty
(http://heyevent.com/event/isoysohs5fyxca/jeden-svet-2016-policka-babusky-z-cernobylua-model-pana-starosty)

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 a kinu OKO Litomyšl za poskytnutí prostor.
Naše díky dále patří skvělým hostům, debatérům a debatérkám a především návštěvníkům
festivalu.
Těšíme se na setkání a další spolupráci v příštím roce.
Za organizační tým Marie Jílková, Eliška Doubková a Petra Jílková

FESTIVAL PODPOŘILI

Syrská válka aneb Islámskému státu na dostřel
Markéta Kutilová – 28. duben 2016
Divadelní klub
28. dubna se v Divadelním klubu v Poličce uskutečnila
přednáška paní Markéty Kutilové na stále aktuální téma
války v Sýrii. Zúčastnilo se jí 65 zájemců z řad veřejnosti.

Akci finančně podpořila ČRA a MŠMT.

Ugandan dancers band - 24. červen 2016
České Heřmanice, Kostelec nad Orlicí
Ugandan dancers band je hudební seskupení, která se zabývá tradiční ugandskou hudbou a
tancem. Tvoří ji dvě tanečnice - Amutuhaire Joseline a Katushabe Immerculate
rculate z Ugandy a
dva profesionální perkusionisté a bubeníci z Evropy - Tomáš Ondrůšek, který žije střídavě
v Německu a Česku a Martin Hybner z Česka. Skupina se snaží přiblížit veřejnosti život
v Ugandě nejen prostřednictvím hudby a tance, ale také promí
promítáním s besedami,
ochutnávkami tradičního ugandského jídla a prodejem různých věcí vyrobených v Ugandě.

(https://ugandandancersband.jimdo.com/)
24. června dopoledne vystoupili v Českých Heřmanicích pro děti ze základní a mateřské
školy, večer potom následovalo představení pro veřejnost v Kostelci nad Orlicí.
Akci finančně podpořila ČRA.

Fotbal pro rozvoj – 25. červen 2016 - Rohozná

Sobota 25. června patřila fotbalu, který se hraje podle pravidel fair play – bez rozhodčího.
Během fotbalového dne se mezi sebou utkalo deset smíšených týmů – dopoledne 4 dětské a
odpoledne 6 dospěláckých. Fotbálek hrály i ženy a dívky. Smyslem celé akce bylo, aby si
spolu zahráli všichni bez rozdílu věku, pohlaví, barvy pleti či náboženství a snažili se hrát
férově. Do projektu byli zapojeni místní fotbalové týmy, cizinci z regionu i žadatelé o azyl
z uprchlického střediska z Kostelce nad Orlicí. Právě tým posledně jmenovaných „All Stars“ si
odnesl pohár za nejférovější hru. Z dětských týmů pak vyhrálo „Družstvo kříže“ z Rohozné.
Tato akce je součástí každoročního celorepublikového projektu Fotbal pro rozvoj
www.fotbalprorozvoj.org, jehož hlavním pořadatelem je INEX – Sdružení dobrovolných
aktivit (https://www.inexsda.cz). Spolupracuje s celosvětovou platformou
Streetfootballworld a vychází z koncepce, že hodnoty fair play a vzájemný respekt jsou stejně

důležité jako sportovní zdatnost. Fotbal se u mladých lidí těší celosvětově velké oblibě a je
proto využit jako prostředek k boji proti xenofobii, nesnášenlivosti a násilí.
Pontopolis pořádal Fotbal pro rozvoj ve svém kraji již pošesté. V Rohozné to bylo poprvé,
předtím se hrálo v Pusté Rybné, Sebranicích. Již potřetí jsme na akci spolupracovali s cizinci
z pobytového střediska v Kostelci nad Orlicí, kteří se zapojili nejen do hry, ale i do
doprovodného programu. Ten byl opravdu bohatý – africké ženy pletly dětem copánky,
dospělí si mohli užít mongolskou masáž a všichni návštěvníci pak měli příležitost ochutnat
slané i sladké speciality, které připravily arménské ženy.
Již tradičně akci podpořil Ugandan Dancers Band, kteří představili ugandskou hudbu a tance.
Akci finančně podpořily kromě ČRA také MŠMT, firma Botas a obec Rohozná – velký dík patří
starostovi obce Vladimíru Židkovi.

NAPSALI O NÁS
Fotbal pro rozvoj, Jitřenka 6/2016, str. 6 (http://www.policka.org/jitrenka/2016/)
Fotbal pro rozvoj 2016, Jitřenka 8/2016, str. 19 (http://www.policka.org/jitrenka/2016/)

Příběhy bez konce. Beztrestné násilí na severním Kavkaze - výstava
1. listopad – 31. prosinec - Divadelní klub Polička, Centrum Pontopolis
Na podzim jsme uspořádali výstavu, která formou komiksu představuje 12 lidských osudů
a současnou situaci na severním Kavkaze. Panely nám poskytla společnost Člověk v tísni.
(http://bezkonce.com/)
Lidé v oblasti severního Kavkazu utrpěli za posledních 20 let dvě ničivé války, terorismus a i v
současnosti je násilí všudypřítomné a lidé se stále bojí o svou bezpečnost. Nejhorší situace je
bezesporu v Čečensku, kde prezident a jeho ozbrojené jednotky čelí obviněním z mučení,
únosů, mimosoudních poprav, ale obdobná situace je i v ostatních zemích regionu. Ochránci
lidských práv se snaží na situaci upozorňovat a přitáhnout k oblasti pozornost, a to i
prostřednictvím této výstavy.

Centrum Pontopolis
Pontopolis výstavu realizoval ve spolupráci s Divadelním spolkem Tyl. Část výstavy byla
umístěna v prostorách Divadelního klubu v Poličce, část v prostorách Centra Pontopolis.
Finančně akci podpořila ČRA.

Výstava Příběhy bez konce. Jitřenka 11/2016, str. 8 (http://www.policka.org/jitrenka/2016/)

Expedice K2 - Jan Trávníček – 9. listopad 2016
Divadelní klub
9. listopadu do Poličky zavítal Honza Trávníček, který
v Divadelním klubu vyprávěl o svém dobrodružném
výstupu na K2 a dalších expedicích. Nezapomněl se
zmínit i o pobytu v Pákistánu, odkud do Himalájí
vystoupali, a přiblížit nám i život místních obyvatel a
šerpů. Přednášku si přišlo poslechnout 52 lidí.

ZŠ Luční, 9.listopadu 2016

Expedice K2 – Jan Trávníček - 10. listopad 2016 - ZŠ Masarykova a ZŠ Luční
v Poličce
10. listopadu pak pan Trávníček besedoval s žáky osmých a devátých tříd – nejprve na ZŠ
Luční a potom na ZŠ Masarykova. Žáci měli možnost se na cokoli zeptat a dokonce si i osahat
a vyzkoušet Honzovu výzbroj, kterou na svých expedicích používá a kterou přinesl na ukázku.
Celkem se zúčastnilo asi 80 žáků.
Besedu s Honzou Trávníčkem pro veřejnost i pro školy finančně podpořila ČRA.

Seminář pro pedagogy – Bohatí chudí a chudí bohatí – 9. prosinec 2016
Centrum Pontopolis
V prosinci proběhl ve spolupráci se společností Člověk v tísni seminář pro pedagogy na téma
„Bohatí chudí a chudí bohatí“.
Seminář realizuje Člověk v tísni v rámci svého vzdělávacího projektu Varianty.
(https://www.varianty.cz/kurzy/65-bohati-chudi-a-chudi-bohati)
Jeho cílem bylo seznámit účastníky s problémem chudoby a nerovnosti ve světě a probrat
otázky, jako co je to chudoba, absolutní a relativní chudoba, index lidského rozvoje, příčiny
chudoby a souvislosti mezi nimi, pozitiva a negativa různých možností řešení chudoby,
rozvojové cíle tisíciletí. Pedagogové pak získali inspiraci, jak mohou danou tematiku
začleňovat do výuky a používat interaktivní metody ve vyučování a dostali také podpůrné
informační materiály.
Seminář byl nabídnut takřka všem základním a středním školy v Pardubickém kraji, přesto
však jeho kapacita nebyla zcela využita.

Akci finančně podpořila ČRA.
.

4.2. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Název projektu: Podpora multikulturní výchovy v Pardubickém kraji
Místo realizace projektu: Pardubický kraj
Cílová skupina projektu: žáci středních a základních škol, pedagogové, veřejnost
Datum zahájení projektu/etapy: 1. ledna 2016
Datum ukončení projektu/etapy: 31. prosinec 2016
Výše prostředků určená dotačními rozhodnutími na projekt:
MŠMT – 256 936 Kč
Hlavním cílem projektu bylo rozšířit žákům základních a středních škol povědomí o jiných
kulturách. Prostřednictvím výstav, filmových projekcí, přednášek a setkání s lidmi z jiných
zemí pak žáky motivovat, aby se snažili tyto kultury poznávat, pochopit a nevytvářet si
předsudky. Naší snahou bylo poukázat na současné problémy a potlačit narůstající rasistické
a xenofobní nálady v ČR a také zvýšit pedagogické kompetence pedagogů v oblasti
multikulturní výchovy.
V rámci projektu byla realizována zejména rozsáhlá výstava s romskou tematikou Příběhy
Romů a doprovodné akce – vernisáž s hudebním a tanečním vystoupením romských dětí a
workshopy zaměřené na romskou hudbu a tanec, které vedli lektoři spolku Miret.
Dále se uskutečnilo několik přednášek ve školách zaměřených zejména na téma migrace a
uprchlíci.
Díky podpoře MŠMT proběhl i festival Jeden svět 2016 a kampaň Fotbal pro rozvoj.

Výstava Příběhy Romů - 6.února – 10.
dubna, Centrum Bohuslava Martinů,
Polička
Od února do dubna byla v Centru Bohuslava
Martinů k vidění výstava, kterou realizoval spolek
Pontopolis ve spolupráci s Městským muzeem a
galerií Polička a Muzeem romské kultury s. p. o.
Výstava s romskou tematikou měla přispět

k pochopení odlišné kultury a pomoci ke vzájemné toleranci. Byla rozdělena do tří tematicky
provázaných celků:
a. Příběh Romů – putovní verze stálé expozice Muzea romské kultury. Jednalo se o
panelovou výstavu prezentující romské dějiny a kulturu od nejstarších dob po současnost. Na
pozadí historických událostí byly představeny doklady hmotné i nehmotné kultury Romů
prostřednictvím trojrozměrných exponátů ze sbírek Muzea romské kultury. Pozornost byla
věnována především tradičním řemeslům, jako kovářství, kotlářství, zvonařství, výrobě ze
dřeva, proutí, slámy či hlíny. Dominantou expozice byl typický kočovný vůz. Své místo na
výstavě měla také tvorba profesionálních i neprofesionálních výtvarníků romského původu.
b. Fotografie Petra Kadlece, Jana Langera a Oto Bundy, které zprostředkovaly současnou
situaci Romů ve vyloučených lokalitách v Čechách a na Slovensku.
c. Roma Rising – Romské obrození. Výběr portrétů z tvorby fotografa Chada Evanse Wyatta,
které představují české občany – Romy, jimž se podařilo se prosadit v majoritní společnosti.
Akce finančně podpořilo MŠMT.

Vernisáž výstavy – 6. února, Centrum Bohuslava Martinů, Polička
6. 2. se konala vernisáž výstavy, na které vystoupili členové Světélka z. s. s romským
etnickým souborem Sovnakune čhave pod vedením paní Heleny Kramčaninové z Vysokého
Mýta a soubor Loli Ruža z Luže pod vedením Ivana Červeňáka.

Workshopy – Miret – 14.,15. a 17. března – centrum Bohuslava Martinů,
Polička
V rámci výstavy Příběhy Romů byly školám nabídnuty workshopy, na kterých jsme
spolupracovali se spolkem Miret (Mezinárodní Iniciativa pro Rozvoj Etnické Tvorby). Zapsaný
spolek Miret je nezisková organizace, která se zabývá podporou tvůrčích a kulturních aktivit
romské minoritní skupiny. Propojuje romské děti a mladé lidi s jejich kořeny a kulturou a
napomáhá jejich integraci. Vytváří prostor pro sdílení a tvoření Romů a Neromů a tím se
snaží bořit vzájemné předsudky a zmírňovat rasismus a xenofobii. (http://www.miret.cz/)
Lektoři Miretu:
Ida Kelarová – uznávaná zpěvačka, muzikantka, sbormistrně, hudební aranžérka,
producentka. Je zakladatelkou, patronkou a uměleckou vedoucí Miretu.
Oto Bunda – vyučuje romský tanec na mezinárodních workshopech
Desiderius Dužda – kytarista, zpěvák, skladatel.
Ve dnech 14.,15. a 17. března se v Poličce uskutečnilo 6 workshopů pod vedením Ivy
Kelarové, kterých se zúčastnilo celkem asi 150 žáků ze ZŠ Masarykova a gymnázia v Poličce.

Syrská válka zblízka – Markéta Kutilová - 15. a 16. prosinec 2016
Těsně před vánočními prázdninami jsme uspořádali 4 přednášky pro školy.
Novinářka Markéta Kutilová navštívila 15. prosince ZŠ Jiráskova ve Vysokém Mýtě a
následující den, 16. prosince, ZŠ Choceňského v Chocni. V každé škole se konaly dvě
přednášky, jichž se celkem zúčastnilo asi 120 žáků osmých a devátých tříd.
Paní Kutilová vyprávěla žákům o své další cestě do severní Sýrie, o životě lidí
v rozbombardovaném Kobaní a o uprchlické krizi. Přednášku doplnily fotografie ze Sýrie.

Akci finančně podpořila ČRA a MŠMT

4.3. ODE ZDI KE ZDI – výstava
Od 15. prosince 2015 do 12. června 2016 byla v podzemních prostorách Terminálu J. Pernera
na nádraží v České Třebové instalována výstava velkoformátových fotografií. Na nich byli
zachyceni lidé z České Třebové a obyvatelé vyloučené lokality u města Česká Třebová, sídliště
Borek. Výstava byla umístěna ve světelných vitrínách s proměnlivým motivem. Záměrně bylo
vybráno frekventované místo kudy denně projde obrovské množství lidí. Výstava tak
poskytla cestujícím příležitost k zastavení a zamyšlení uprostřed každodenního shonu.
„Chceme naší výstavou poukázat na to, co je nám všem, bez ohledu na rasu, náboženské
vyznání či přináležitost k etnické skupině, vlastní, co máme společné.“ prozradila kurátorka
výstavy Helena Marie Hendrych. Lokalita Borek patří k největším vyloučeným lokalitám v
Pardubickém kraji. Tvůrci výstavy se domnívají, že řešení současných potíží leží uvnitř romské
komunity. Je přímo závislé na autoritách z jejich vlastních řad, které jsou vzorem pro ostatní.
„Snažil jsem se ke každému člověku, který byl před objektivem přistoupit tak, abych našel
jeho sílu a krásu. Pracoval jsem i s metodou rakurzů, tedy nadhledů a podhledů. Tím se v
pohyblivé instalaci jednoduše vyjádří, že nadřazenost a podřazenost jsou relativní dočasné
záležitosti a to, na které straně se jednotlivec ocitne je vždy do určité míry hříčkou osudu.“
vysvětlil umělecký záměr snímků fotograf a umělecký garant výstavy Jan Odstrčil.
www.odezdi.cz

KONTAKTY
Helena Marie Hendrych
kurátorka výstavy
helena.hendrych@zamecke-navrsi.cz
tterra@centrum.cz

Jan Odstrčil
fotograf a umělecký garant

Tereza Jiroušková
koordinátorka
jack.o@email.cz

Vernisáž výstavy Ode zdi ke zdi – 15. prosince 2015

Vernisáž výstavy 15.12.2015

Výstava byla realizována
za finanční podpory
Pardubického kraje.

4.4. STARÝ - MLADÝ SVĚT
Název projektu: Starý - mladý svět 2016
Místo realizace projektu: Polička
Cílová skupina projektu: veřejnost, žáci ZŠ a studenti SŠ
Datum zahájení projektu/etapy: 1. ledna 2016
Datum ukončení projektu/etapy: 31. prosinec 2016
Výše prostředků určená dotačními rozhodnutími na projekt na celou dobu realizace:
Město Polička - 20 000 Kč (Starý - mladý svět 2016)
Pardubický kraj – 10 000 Kč (Program podpory kulturních aktivit)
Hlavním cílem projektu Starý – mladý svět je představit zejména „polistopadové generaci“,
každodenní realitu života v totalitním režimu a přispět tak k udržení v povědomí a oživení.
V listopadu roku 2008 realizoval spolek Pontopolis projekt věnovaný českému
undergroundu. Zájem ze strany škol i široké veřejnosti byl hlavním impulsem pro realizaci
celoročních projektů.
Aktivity tohoto projektu byly soustředěny zejména
do období od října do prosince 2016.
5. října jsme si připomněli nedožité 80. narozeniny
Václava Havla a 17. prosince se den před datumem
jeho úmrtí uskutečnil vzpomínkový večírek na
Václava Havla, kterým byl projekt v roce 2016
zakončen.

Dagmar Šimková: Byly jsme tam taky – Monika La Fay – 18. únor 2016,
Centrum Pontopolis
Spisovatelka, scénáristka a režisérka Monika La Fay představila v Poličce vzpomínkovou
knihu od Dagmar Šimkové - Byly jsme tam taky.
Kniha je upřímnou výpovědí o ženských věznicích v komunistickém Československu 50. let
20. století, kde Dagmar Šimková strávila dlouhých čtrnáct let.
Dagmar Šimková (1929-1995) pocházela z jihočeského Písku. V letech 1952-1966 prošla
různými komunistickými kriminály. Poté se jí společně s matkou podařilo uprchnout do
australského Perthu. Vystudovala zde historii a sociologii, spolupracovala s Amnesty
International. Po listopadu 1989 několikrát navštívila Prahu.
Kniha Byly jsme tam taky vyšla v Kanadě díky iniciativě Josefa Škvoreckého a nakladatelství
Sixty - Eight Publishers.
Po revoluci se dočkala i několika vydání u nás díky aktivitě režisérky Moniky Le Fay.

Akce byla uskutečněna díky podpoře Města Poličky
a Pardubického kraje.

Václav Havel – 80. výročí narození – 5. říjen 2016
náměstí T.G.M. v Poličce
5. října jsme si připomněli 80. výročí narození Václava Havla
a zahájili tak hlavní období aktivit v rámci projektu Starý –
mladý svět. Na náměstí T.G.M. v Poličce jsme vyvěsili plakát
s fotografií Havla a datumy jeho narození a úmrtí a k uctění
jeho památky jsme zapálili několik svící.

PhDr. Prokop Tomek – 13. říjen 2016 – Centrum Pontopolis

Luboš Dobrovský – 15. listopad 2016 - Centrum Pontopolis

Luboš Dobrovský - 16. listopad 2016 – Gymnázium v Poličce

Retroples – 25. listopad 2016 – Divadelní klub Polička

Maškarní ples inspirovaný filmy Limonádový Joe a Tenkrát na Západě. Hity Amerického Západu
v podání místních kapel.

14. prosinec – Jiří Pehe

Srdečný večírek aneb pečeme a vzpomínáme – 17. prosinec 2016 – Centrum
Pontopolis

Bohdan Holomíček

NAPSALI O NÁS
Beseda s Lubošem Dobrovským, Jitřenka 11/2016, str. 12
(http://www.policka.org/jitrenka/2016/)
Beseda s Jiřím Pehem, Jitřenka 12/2016, str. 5 (http://www.policka.org/jitrenka/2016/)
2. Srdečný večírek aneb pečeme a vzpomínáme, Jitřenka 12/2016, str. 10
(http://www.policka.org/jitrenka/2016/)
Večírky v country stylu s koněm a krávou, Svitavský deník.cz, 30.11.2016

http://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/vecirky-v-country-stylu-s-konem-a-kravou20161130.html
http://svitavsky.denik.cz/galerie/vecirky-v-policce-a-litomysli-v-country-stylu-s-konem-akravou.html?mm=7381031&photo=1.
Vzpomínka na Václava Havla, Svitavský deník.cz, 19.12.2016

(http://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/vzpominka-na-vaclava-havla-20161219.html)

4.5. MIME FEST
Název projektu: Mime Fest
Místo realizace projektu: Polička
Cílová skupina projektu: veřejnost
Datum zahájení projektu/etapy: 1. ledna 2016
Datum ukončení projektu/etapy: 31. prosinec 2016
Celková výše prostředků určená dotačními rozhodnutími na projekt na celou dobu realizace:
100 000 Kč (Město Polička: 80 000 Kč, Pardubický kraj 20 000 Kč)

MIME FEST - 12. – 18. září – Tylův dům, Divadelní klub Polička
MIME FEST je mezinárodní festival mimického divadla, v jehož rámci spolupracují školy,
významné instituce i zahraniční festivaly v širším evropském kontextu. Jeho hlavní součástí je
podpora mladé generace a edukativní programy – workshopy a semináře vedené odborníky
jak pro studenty uměleckých škol, tak pro veřejnost. Dramaturgie programu se zaměřuje na

profesionální umělce.
Poprvé se festival konal v září roku 2012 v Poličce a během 4 dnů jej navštívilo asi 1 500 lidí.
Od roku 2014 se koná i v Praze. Během pěti ročníků vystupovalo více než 200 umělců
z celého světa (USA, Egypt, Ekvádor, Německo, Finsko, Francie, Belgie, Španělsko, Polsko,
Maďarsko, Slovensko, Gruzie, Rusko, Malajsie a Česká Republika). V roce 2016 zavítala do
Poličky i Indka Nimmy Raphel. Na festivalu účinkují každoročně umělci, kteří v ČR ještě nikdy
nevystupovali.
Během krátké doby trvání festivalu se podařilo získat prestižní evropskou značku EFFE
zaručující prestiž a vysokou kvalitu. (www.mimefest.cz)

POŘADATELÉ FESTIVALU
Mime Prague z. s.
Nuselská 785/80
140 00 Praha 4
Česká republika

Pontopolis z. s.
Riegrova 52
572 01 Polička
Česká republika

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
KONTAKTY
MgA. Radim Vizváry, Ph.D.
(umělecký šéf, dramaturgie)
email: physicalmime@gmail.com
tel.: +420 777 002 069
Petra Jílková
(šéf produkce, finance)
email: mimefest@gmail.com
tel.: +420 731 462 824
MgA. Alexej Byček
(produkce)
email: a.bycek@gmail.com
tel.: +420 602 441 528
Jakub Urban
(šéf techniky)
email: jjakub.urban@gmail.com
tel.: +420 777 947 430

Pavel Urban
(PR a média)
email: pr.mimefest@gmail.com
tel.: +420 776 640 670
Eva Chudomelová
(grafický designer | studio popoli)
email: eva@popoli.eu
www.popoli.eu
www.evachudomelova.cz

Jubilejní pátý ročník festivalu byl věnován památce Borise Hybnera, který letos na jaře
zemřel. Hybner inicioval vznik MIME FESTu a také na něm vystupoval a vedl workshopy.
„Boris byl inspiračním zdrojem mnoha projektů a jsme rádi, že nám pomohl vybudovat tento
festival. Prozíravost nápadu potvrzuje stále rostoucí návštěvnost i množství špičkových
zahraničních interpretů, kteří k nám rádi jezdí,“ říká umělecký šéf festivalu Radim Vizváry,
jinak také Hybnerův žák a přítel. Vysoká návštěvnost i počet účastníků workshopů zcela
potvrdily motto letošního festivalu „Pantomime is not dead!“
Hybnerův odkaz se prolínal celým týdnem. Už během úvodního večera připomněla Ladislava
Petišková život a dílo Borise Hybnera, a to včetně ukázek z jeho inscenací. Při závěrečném
večeru pak vystoupila Vanda Hybnerová s „Poctou otci“.
Nedílnou součástí festivalu byly i workshopy. Těch se letos zhostili zahraniční hosté. Kromě
Erica Davise, který vystupuje červeném kostýmu jako Red Bastard, také Indka Nimmy Raphel,
portugalský klaun Enano, ale i maďarská skupina Bandart kombinující tanec a digitální graffiti
a malby. Zúčastnilo se jich okolo 90 studentů a zájemců ze čtrnácti zemí světa.
Na své si přišly i děti, ať už při klaunském vystoupení Filipa Hajduka, nebo při zábavné show
mága Václava Strassera s duhovými bublinami. Žákům a studentům byla věnována dopolední
představení, třeba The Losers od Losers Cirque Company.
Závěrečný slavnostní večer, při kterém vystoupili všichni umělci z celého týdne se nesl
v zábavném duchu, ale v závěru přešel do nostalgie a vzpomínání, když vystoupila herečka
Vanda Hybnerová a bylo uvedeno krásné video připomínající ještě jednou Borise Hybnera.
Na příští rok slibuje dramaturg festivalu Radim Vizváry další nové umělce, kteří ještě
nevystupovali na MIME FESTu, nebo dokonce ani v České republice. Dorazí soubory z Izraele,
Francie a možná i Austrálie.
MIME FEST byl finančně podpořen Visegrádským fondem, MK ČR, městem Poličkou,
Divadelním ústavem – Institutem umění, Nadací život umělce, Pardubickým krajem a
společností CardMag.
Děkujeme všem, kteří festival podpořili: Tylovu domu, Divadelnímu klubu, Gymnáziu Polička,

ZUŠ Bystré, ZUŠ Svitavy a všem dobrovolníkům.
PROGRAM FESTIVALU
Pondělí 12.září

19:30 Divadelní klub
IN MEMORIAM BORIS HYBNER
Promítání vzpomínek,
a filmů s komentářem.

divadelních

představení

Večerní pořad je věnován přední osobnosti české
pantomimy, prof. Borisi Hybnerovi, jehož osobnost
je spjata s mnoha významnými událostmi oboru,
včetně myšlenky na založení festivalu MIME FEST
v Poličce. Jeho následovníci se rozhodli vzdát vstupním pořadem poctu milovanému učiteli a
příteli, jehož smrt 2. dubna 2016 zarmoutila všechny příznivce pantomimického umění.
Celovečerní pořad bude uveden krátkou přednáškou PhDr. Ladislavy Petiškové, někdejší
pedagožky Katedry pantomimy HAMU, která seznámí publikum s Hybnerovými tvůrčími a
životními cestami. Na její slova naváže sled komentovaných filmových ukázek z Mistrovy
tvorby.
Úterý 13.9.
19:30 Tylův dům
ATELIÉR FYZICKÉHO DIVADLA JAMU (CZ): CHAOS SRDCE
Klaunérie na motivy Shakespearovy tragédie Romeo a Julie.
Zranitelní, a přesto neuctiví, posedlí potřebou žít bez ohledu na konvence, vrhají se klauni do
tragédie jako kachny do osolené vody. Ta po nich neškodně steče. Vyplavou suší … nebo
uvaření v polívce?
Představení Chaos srdce vzniklo na základě spolupráce studentů JAMU se známým klaunem
a performerem Danielem Gulkem. Tak se zrodily klaunské postavy, které v Chaosu srdce
důkladně zkoumají témata intimity a emocí. Známá Shakespearova hra zde pomáhá
vyzdvihnout tragické srdce klaunérie, kdy autorova nevyčerpatelná poezie působí jako
spouštěč pohybu klaunských duší. Celé toto fantazírování pak doprovází hudba Pavla Fajta.

Úterý 13.9.
21:00 Divadelní klub
KATEDRA PANTOMIMY HAMU (CZ): ŇÁKÁ PANTOMIMA
Jak moc pálí pantomimický oheň?
Jak drsný je pantomimický rozsudek?
Jak rychlý je pantomimický vlak?
Jakou bolest způsobí pantomimická jehla?
Jaké peří má pantomimický pták?
Kolik lásky může dát pantomimický partner?
To, a ještě mnohem více uvidíte, když s námi přijdete sdílet „ukecané“ ticho. Závěrečné
etudy studentů katedry pantomimy HAMU mají říz i šťávu, a byly propečeny na nejlepším
ohni.
Středa 14.září
9:00 a 11:00 Divadelní klub
VÁCLAV STRASSER (CZ): DUHOVÉ BUBLINY
(Představení pro MŠ)
Mág Václav Strasser předvede své unikátní vystoupení, v němž se ukáže, co vše se dá
podniknout s bublinami… Budete vtaženi do křehkého světa barev a třpytu,
s objekty nejrůznějších velikostí, v mnoha obměnách a tvarech. Očekávejte bubliny
kouřové, obří, duhové a množství dalších triků.

Nimmy Raphel

19:30 Tylův dům
NIMMY RAPHEL (IND): NIDRAVATHWAM
Nitrawathwam je příběhem ze staroindické Rámájany. Vypráví o dvou mužích,
Kumbhakamovi a Lakshmanovi, z nichž jeden je nespokojen, že jeho život neustále narušuje
spánek a druhý je znaven bdělostí. Autorka, režisérka a interpretka představení Nimmy
Raphel
je
členkou
Pondicherry
Adishakti,
divadelní laboratoře, kde
umělci
hledají
vlastní
jevištní jazyk a výraz skrze
studium starších indických
forem jako Kutiyattam nebo
Kalaripayattu. Všestranná
Nimmy, která je herečkou,
tanečnicí, loutkářkou a
hudebnicí, v tomto příběhu
propojuje indickou filosofii
s pantomimou a pohybovým
výrazem. Herečka, která
umí v jednu chvíli spojit rychlost a pomalost, Vás vtáhne do krásného prastarého příběhu.

21:00 Divadelní klub
RED BASTARD (USA)

Světoznámý klaun přijíždí do České republiky. A těšte se! Zažijte vynikající zrůdnost, řezavý
humor i zlomyslnou improvizaci. Cokoliv se může stát, neboť Red Bastard láká diváky do
syrové konverzace, provokace, pasti nebo světa odměn. Jeho osobní projev si klade jeden cíl
– existenciální dotaz: „Kdo si sakra myslíte, že jste?“
Eric Davis ztvárnil roli Allena Smithee ve hře Iris v Cirque Du Soleil. V roce 2010 vyhrál cenu
Zlatý nos za klauna roku (Golden Nose for Clown of the Year) a stal se finalistou v soutěži NY
Comedy Festival’s Andy Kaufman Award. Je zakladatelem a jednou z vůdčích osobností New
Yorského divadelního festivalu klaunů. Davis je vítězným oceněným režisérem a

spoluautorem The Bouffon Glass Menajoree a Kill Me Loudly: A Clown Noir. V roli Red
Bastarda vystupuje od roku 2003 a již přes 15 let také praktikuje nebo vyučuje improvizaci a
Lecoqovu metodu.

Upozornění: Představení je v anglickém jazyce. Není
vhodné pro děti!
Čtvrtek 15. září
11:00 Tylův dům
RADIM VIZVÁRY (CZ): SOLO
(Představení pro ZŠ 2.stupeň)
SÓLO je Best of z pantomimické tvorby Radima Vizváry.

Od klasické pantomimy k butó, od fyzické komedie až po současné mimické divadlo. Jeho
pantomima je moderní, čistá a aktuální. A i když se nechává ovlivňovat jinými styly, nakonec
se vždy vydává vlastní cestou. Radim Vizváry Vám představí klasická i současná, poetická i
komická díla. Smát se i brečet pak můžete bez jediného Radimova slova – k jeho umění totiž
nejsou potřeba. Vyjádření je čistě tělesné a pojí pohybovou virtuozitu s herectvím. Zkrátka,
uvidíte jeho nejlepší výstupy, a skrze ně, co dnes znamená pantomima.

19:30 Tylův dům
RADIM VIZVÁRY (CZ): SOLO
21:00 Divadelní klub
BANDART (HU): DANCING GRAFFITI&YOU-TOPIA
Večer nabídne dvě představení maďarské skupiny.
Dancing Graffiti je unikátní mezižánrové představení o významu soukromých, veřejných a

vlastních osobních hranic komunikace, které propojuje tanec s tvorbou živých digitálních
graffiti. Inscenace využívá různé druhy graffiti a pojí je do jednoho příběhu, který sleduje
vývoj hlavní postavy od narození až po nalezení zvláštních schopností. Děj není jen
metaforou života, v němž je každá věc, o niž jsme usilovali, po naplnění nahrazena další. Je to
také kritika společnosti, která se snaží ovládnout jednotlivce skrze sociální, fyzická a jiná
omezení.
V You-Topii se podíváme do magického světa, v němž se Mortal Kombat prolíná se Labutím
jezerem a mediálním umělec obrovskou digitální rukou pohybuje s tanečnicí jako s loutkou.
Pátek 16. září
11:00 Tylův dům
LOSERS CIRQUE COMPANY (CZ): THE LOSERS
(Představení pro SŠ)
Novocirkusové představení na motiv básně Osudový stín Anny-Marie Mlezivové.
Vítězové prvního ročníku televizní soutěže Česko Slovensko má talent, akrobatické duo
DaeMen, oslovili další performery z řad tanečníků a akrobatů a vytvořili divadelněakrobatický projekt Loser(s), ke kterému přizvali uznávaného choreografa Jarka Cemerka.
Novocirkusové představení THE LOSER(S) chce být současnou reflexí faktu, že v dnešním
zrychleném tempu společnosti mnoho lidí ztrácí svoji osobnost a vizi svého soukromého
i partnerského života. Chce si klást otázku, kde se nalézají naše hranice, kdo je naším vzorem,
láskou a partnerem.

Co tu děláš?
Dlouho jsme se neviděli.
Máš unavenou tvář.

Vzpomínám na ty chvíle, kdy jsme protančili celou noc.
Počítali jsme hvězdy.
A tenkrát jsi mi ji dal, tu květinu.
Růži.
Protože každá z hvězd představuje jednu cestu.
A ty sis vybral tu trnitou.

16:00 Palackého náměstí
FILIP HAJDUK (SK): ŠAŠKO FJODOR
(Pouliční rodinné představení)
Show historického Šaška Fjodora je plná improvizace, žonglování, balancování, humoru,
veselí a především radosti ze hry. Jde o veselou podívanou určenou pro všechny věkové i jiné
kategorie. Režiséry tohoto představení jsou diváci a nikdo, ani sám Šaško, nemůže s jistotou
tvrdit, že tuší, jak to dopadne. Jen na divácích záleží budoucnost představení, budoucnost
Šaškova, budoucnost jako taková. Jaká bude? Přijďte a uvidíte!
19:30 Tylův dům
LOSERS CIRQUE COMPANY (CZ): WALLS&HANDBAGS
Novocirkusové představení, propojující tanec, divadlo a akrobacii.
Režijní tandem SKUTR propojil principy divadla a nového cirkusu v kooperaci se skupinou
DaeMen, ve spolupráci s úspěšnou choreografkou Janou Burkiewiczovou. Po inscenacích 8 –
polib prdel kosům, La Putyka nebo Mistr a žák vznikla čtvrtá inscenace SKUTRú s divadelněnovocirkusovým zaměřením. Kromě českých tvůrců se na inscenaci podílel i maďarský herec
Csongor Kassai (zpěv) nebo srbská spisovatelka Marija Pavlović.

Kdesi ve městě na dvoře bloku domů stojí zeď. Ta zeď je výzvou, zkouškou odvahy, ale i
startem k imaginaci. A také je tu zavazadlo, ve kterém se skrývá naše dětství, naše někdejší
přání. Kdysi jsme je tam zabalili. Malý chlapec a pětice dospělých mužů se vrací na dvorek ke
zdi s taškou v ruce, aby opět snili své klukovské fantazie. Za zdí totiž může být celý svět. Stačí
ji jen přelézt anebo na ni vylézt a pohlédnout na město z ptačí perspektivy.
21:00 Divadelní klub
SPITFIRE COMPANY (CZ): ANTIWORDS
Ovlivněno dílem Václava Havla, především hrou Audience a jejím legendárním filmovým

zpracováním, kdy Pavel Landovský v roli sládka během hraní vypil přibližně devět
osmistupňových piv. Podaří se performerkám překonat tento výkon? Podaří se jim
dosáhnout hraničního stavu, který odkazuje na havlovský motiv odcizení? V hlavní roli se
spolu s aktérkami inscenace představí i velké hlavy od sochařky Pauliny Skavové a hudba
Sivan Eldar. Představení Antiwords bylo uvedeno již ve třech kontinentech světa a sklízelo
úspěch ve Washingtonu, New Yorku, Pekingu, Soulu, Busanu, Milanu, Oslu, Krakowě,
Florencii, Berlině, Londýně či Edinburku.

Sobota 17. září
16:00 Palackého náměstí
ENANO (P): RED CHOCOLATE
(Pouliční rodinné představení),
Klaun Enano, extrovert, inovátor, schizofrenik, spontánní buřič. Věří, že se klaunem nemůžeš
stát, že klaunem musíš být. Jeho vytříbená improvizační technika a humor těží z výjimečných
a absurdních situací. Po celém světě ukazuje svůj výjimečný a výstřední klaunský jazyk. Jeho
nonverbální projev oslovuje široké publikum, přestože se vyhýbá sociálním, politickým a
náboženským tématům. Enanův umělecký projev je nemyslitelný bez diváků, bez jejich
spontánních reakcí a nepředvídatelných událostí. Jeho improvizace si vyžaduje spolupráci
publika, jež v průběhu představení přebírá hlavní roli. Enano vyvolává v publiku širokou škálu
pocitů a emocí. Staví se do role sociálního pracovníka, jenž umožňuje divákovi sundat si
masku a tím v sobě naleznout svého svobodného klauna. Doporučeno pro jakékoliv
publikum, které ještě samo v sobě klauna neobjevilo.
Jsem klaunem, abych se necítil osamělý mezi ostatními…

19:30 Tylův dům
MIME EVENING in memoriam Boris Hybner
(Slavnostní finále festivalu),

Slavnostní setkání a prezentace tvorby předních mimů z jednotlivých zemí, zastoupených na
festivalu. Program nabízí to nejlepší z jejich repertoáru v etudové formě. Letošní Mime
Evening věnujeme památce Borise Hybnera, barda české pantomimy a přítele našeho
festivalu.
Účinkující: Vanda Hybnerová (CZ), Nimmy Raphel (IND), Losers Cirque Company (CZ), Enano
(P), Pantomima S.I. (CZ), Radim Vizváry (CZ) a další.
21:30 Divadelní klub
SIMPLE MUFFIN (CZ)
Závěrečný koncert kapely Simple Muffin v jejich nevšedním stylu Office-pop.
Kapelu Simple Muffin tvoří šestičlenné seskupení působící na české scéně přes tři roky. V
roce 2013 vyhráli pražské kolo globální soutěže GBOB (Global Battlle Of Bands). V koprodukci
s čekým předním producentem Martinem Ledvinou natočili už dva singly - Korporát a Lezec..
Říkají, že pro studenty, hospodský, kuchaře a zahradníky umí hrát každý. Proto zaslíbili
kapelu i lidem z kanclů, kteří jsou populární hudbou opomíjený. Jejich styl je v českém
prostředí netypický, říkají mu Office-Pop: hrají taneční muziku, funk, pop, čardáše a šansóny.
Společným jmenovatelem je autorská taneční řežba, se kterou boří nejen sály, ale i kancly.
WORKSHOPY
NAJÍT SVOBODNÉHO KLAUNA: Enano (P)
Jsem klaunem, abych se necítil osamělý mezi ostatními…
Klaun Enano – extrovert, inovátor, schizofrenik, spontánní buřič – věří, že se klaunem
nemůžeš stát, ale že jím musíš být. Jeho vytříbená improvizační technika a humor těží z
nevšedních a absurdních situací. Po celém světě předvádí svůj výjimečný výstřední klaunský
jazyk. Jeho nonverbální projev oslovuje nejširší publikum, přestože se vyhýbá sociálním,
politickým a náboženským tématům.
Enanův umělecký projev je nemyslitelný bez diváků, jejich spontánních reakcí a
nepředvídaných událostí. Jeho improvizace si vyžaduje spolupráci, sám Enano se staví do role
sociálního pracovníka a umožňuje partnerovi sundat si masku a nalézt v sobě svobodného
klauna.
Datum a čas: 13. – 15. 9. 2016 , každý den 10:00 – 14:00
ADISHAKTI: Nimmy Raphel (IND)
Adishakti je skupina zaměřená na výzkum a využívání tradičních indických forem divadla,
tance, hudby a pohybu. Prvky původních stylů mísí se současným pohledem na umění a
pracuje tak s novou estetikou a jazykem. Největší důraz klade na fyzický, hlasový a
psychologický výraz založený na keralském bojovém umění Kalaripayattu a dechových
cvičeních a rytmických principech sankritského divadla Koodiyattam. Nimmy Raphel

„vytahuje“ tyto prvky z jejich kulturního kontextu a předává je zájemcům, kteří je mohou
zapojit do vlastní divadelní praxe. Zaměřuje se na dech, emoci, rytmus, hlas a práci s
pohybovými centry těla.
Datum a čas: 13. – 15. 9. 2016, každý den 10:00 – 14:00
BOUFFON ANTI-CLOWN: Red Bastard (USA)
Ve světě Buffona jsou zdrojem komiky diváci. Bouffoni jsou nezranitelní a jejich velkou
radostí je parodovat klady i nedostatky publika. Být Bouffonem znamená oslavovat paradox.
Bouffoni jsou odporní i krásní, zároveň vás nenávidí i zbožňují. Jsou to jedineční
manipulátoři, kteří parodují s obrovskou radostí, inteligencí, šarmem a jejich divoká sociální
satira přivádí lidi na pokraj výbuchu. Účastníci se naučí interakci s publikem, pokrytectví a
parodování uměleckých neduhů. Cílem je vytvoření komplexního charakteru, dále hra s
tématem a rytmus.
Datum a čas: 13. – 15. 9. 2016, každý den 10:00 – 14:00
NOVÁ MÉDIA A TANEC: Bandart (H)
Tato dílna propojuje tanec s počítačovými technologiemi. Začíná průpravou, zaměřenou na
tok energie v těle, na užití si tance. Posléze přejdeme ke kreativní práci s novými médii. Skrze
rychlé uvedení do problematiky získají účastníci zkušenost s interaktivními technologiemi a
dostanou možnost zkoumat vztah mezi živě vytvářenou vizuální linkou a vlastním pohybem.
Taneční náročnost kurzu je přizpůsobena schopnostem a zkušenosti účastníků (kurz je
uzpůsoben jak pro začátečníky, tak pro zkušené tanečníky).
Datum a čas: 13. – 14. 9. 2016, každý den 15:00 – 18:00
Workshopy byly realizovány za finanční podpory Visegrádského fondu, Ministerstva kultury
České republiky, města Polička, Divadelního klubu Polička a Institutu umění – Divadelního
ústavu.
NAPSALI O NÁS
Mime Fest Polička, Jitřenka 8/2016, str. 12 (http://www.policka.org/jitrenka/2016/)
MIME FEST 2016 Polička 12. – 17.9., Jitřenka 9/2016, str. 10-11
(http://www.policka.org/jitrenka/2016/)
Pantomima žije naplno, Jitřenka 11/2016, str. 12 (http://www.policka.org/jitrenka/2016/)
Jubilejní MIME FEST uctí památku Borise Hybnera – tisková zpráva, http://mimefest.cz/wpcontent/uploads/2015/05/TZ-MIME-FEST-2016-Policka-final.pdf
Polička znovu ožije pantomimou – druhá tisková zpráva, http://mimefest.cz/wpcontent/uploads/2015/05/TZ2-MIME-FEST-Poli%C4%8Dka-2016.pdf
Na cestě k identitě pantomimy aneb Pět let Mime Festu, http://www.divadelni-noviny.cz/naceste-k-identite-pantomimy-aneb-pet-let-mime-festu

Pantomima žije naplno, http://www.divadlo.cz/?clanky=pantomima-zije-naplno
Jubilejní MIME FEST uctí památku Borise Hybnera, http://kulturniservispuls.cz/spolecenskeakce/2968-jubilejni-mime-fest-ucti-pamatku-borise-hybnera
Polička znovu ožije pantomimou, http://www.kulturniservispuls.cz/spolecenske-akce/2976polika-znovu-oije-pantomimou
http://www.policka.org/detail/10925/kultura/mime-fest/Jubilejni-MIME-FEST-ucti-pamatkuBorise-Hybnera/
https://www.facebook.com/mimefestcz/
Video z Mime Fest Polička 2016, https://www.youtube.com/watch?v=12wwfEQiOBg

4.6. AKCE MIMO PROJEKTY
Čas pro neobyčejné zážitky – 4. červen 2016 – Centrum Pontopolis
Podruhé jsme se zapojili do akce „Čas pro neobyčejné zážitky“, která se koná v rámci
celorepublikového Festivalu muzejních nocí.
(http://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni)
Hlavním organizátorem a garantem nočního putování Poličkou je Městské muzeum a galerie
Polička (Centrum Bohuslava Martinů). Letos tradiční noční prohlídka města připadla na
sobotu 4. června a návštěvníci měli možnost navštívit 22 zajímavých míst a užit si bohatý
program.
U centra Pontopolis bylo nachystáno občerstvení a ochutnávka tradičních jídel z různých
zemí světa (Sýrie, Polsko, Vietnam ...), pletení copánků a jiné "multi-kulti".

Projekce filmu Mallory - 7. červen 2016 – Divadelní klub
Autorkou časosběrného snímku Mallory z roku 2015 je režisérka Helena Třeštíková. 13 let
sleduje hrdinku Mallory, která se po porodu syna dokázala vymanit z drogové závislosti, poté
se ocitla na ulici jako bezdomovec, a nakonec se rozhodla studovat obor Sociální činnost a
pomáhá lidem na okraji společnosti. Film o naději, že každý má šanci změnit svůj život.
https://www.youtube.com/watch?v=HXgx6e19uyo - trailer
Po projekci následovala zajímavá diskuse s protagonistkou filmu – Mallory Neradovou.

Mallory Neradová v Divadelním klubu

Projekce filmu FC ROMA – 1. prosinec 2016 - Divadelní klub, Polička
FC Roma je dokumentární film Rozálie Kohoutové a Tomáše Bojara o romském fotbalovém
týmu z Děčína, se kterým ostatní kluby nechtěly hrát. Zamýšlí se nad vzájemným soužitím
Romů a většinové společnosti a nad předsudky, které mezi nimi panují.

