
Přehled činnosti spolku Popular v roce 2014 
 

Spolek Popular vzniknul v červenci 2013, a zabývá se organizací kulturních projektů. Snaží se 
o prezentaci, popularizaci a šíření kultury, především ve středoevropském prostoru a usiluje o 
odbourávání kulturních stereotypů. 

V roce 2014 spolek realizoval dvě akce, Bardzo fajný večer v dubnu a první ročník Bardzo 
fajného festivalu v listopadu. 
 
Facebook: http://www.facebook.com/bardzofajnyfestival 
 

Bardzo fajný večer 3. dubna  
 

V dubnu roku 2014 proběhla další edice Bardzo fajného večera #2, akce se konala 3. dubna 
2014 opět v kině Oko. Věnovala se tématu polské hip-hopové kultury. 

I tento večer byl koncipován jako filmová projekce s několika „bonusy“. Promítán byl film 
Jesteś Bogiem, úvodního slova a uvedení do kontextu tématu se zhostil pražský rapper a výtvarník 
Vladimir 518. Po projekci měli diváci možnost účastnit se audiovizuální silent diskotéky, po celý 
večer také byla servírována polská jídla. 

Akci navštívilo přibližně 150 diváků, Popular získal mediální partnerství ČRo3 Vltava, o akci 
informovalo mnoho internetových médií a také Lidové noviny. 
 
Akce byla finančně podpořena: 
Polským institutem v Praze (16 500 Kč) a Nadací život umělce (4 000 Kč). 
Fotogalerie z akce: 
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.309840799169520.1073741838.256500044503596&type=3 

 
 



Bardzo fajný festival  28. – 29. listopadu  
 

V roce 2014 byl realizován první Bardzo fajný festival, akce se konala 28. - 29. listopadu. 
Celkem bylo představeno pět filmů. Páteční večer byl věnován dvěma snímkům režiséra 

Wojciecha Smarzowského, jednak kriminálnímu thrilleru Dopraváci (Drogówka) a v české 
premiéře jeho nejnovějšímu filmu, U strážného anděla (Pod Mocnym Aniołem). Během soboty 
byl promítnut působivý černobílý snímek Ida, režiséra Pawła Pawlikowského, odpoledne bylo 
věnováno dětem: s krátkými filmy Bolek a Lolek a následnou ilustrátorskou dílnou. Celý festival 
zakončoval výjimečný film Život je úžasný (Chce się żyć) režiséra Macieje Pieprzycy. 

Během obou večerů se mohli diváci zaposlouchat do hudebních vystoupení: v pátek filmům 
„předskočila“ pražská polská zpěvačka Agu a v sobotu se konalo koncertní vystoupení zpěvačky a 
klavíristky od dalekých břehů Baltu – gdaňské femme fatale Natalie Grzebały. 

Po celou dobu festivalu mohli všichni návštěvníci Bia Oko ochutnat čerstvé polské delikatesy, 
které připravily Polky dlouhodobě žijící v Praze, také na baru bylo připraveno speciální polské 
nápojové menu. 

Festivalu se zúčastnilo celkem 600 spokojených diváků. 
 
Festival přinesl úspěchy také v podobě řady mediálních výstupů.  
 Dlouhou literární reportáž o nás napsala spolupracovnice serveru Vagus.cz (Bardzo fajný 

festival: Pepici a pšonci spolu v kině, 17. 3. 2015), dále vyšla fotoreportáž na specializovaném 
hudebním webu muzikus.cz (Foto: Natalia Grzebała, Praha, 29. 11. 14, Dušan Vainer, muzikus.cz). 
Měli jsme mediální spolupráci s Českých rozhlasem – stanicí Vltava a pražským Radiem 1. 

 
Akci finan čně podpořili: 
Nadace Vodafone (50 000 Kč) a přispěvatelé na crowdfundingovém serveru HitHit.cz (50 000 Kč) 
Ministerstvo kultury ČR (40 000 Kč) 
Polský institut v Praze (27 495 Kč) 
 
Fotogalerie z akce: 
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.309840799169520.1073741838.256500044503596&type=3 

 



PŘÍLOHA – Přehled monitoringu médií pro Bardzo fajný festival 2014 

www.novinky.cz/kultura/354698-polska-kultura-se-predstavi-praze.html 

www.mezikulturnidialog.cz/kalendar/bardzo-fajny-festival-v-biu-oko.html  

www.protisedi.cz/article/bardzo-fajny-festival-polske-kultury-laka-na-filmy-hudbu-i-delikatesy 

www.citybee.cz/aktuality/823-20/na-co-do-kina-naloz-filmovych-festivalu-a-hunger-games/ 

www.polskodnes.cz/akce/bardzo-fajny-festival-v-biu-oko  

http://kulturissimo.cz/index.php?bardzo-fajny-festival&detail=2632 

http://kulturio.cz/kalendar/ > http://kulturio.cz/event/bardzo-fajny-festival/?instance_id=334  

http://pragaprzewodnik.wordpress.com/2014/11/22/adwent-w-pradze-targi-swiateczne-

imprezykultura/  

www.kinobox.cz/clanek/9747-v-bio-okoodstartuje-maraton-polskych-filmu-prinasime-soutez-o-

listky?ref=hpnr 

http://25fps.cz/2014/soutezte-o-listky-na-bardzo-fajny-festival/ 

http://tvpraha7.cz/?p=1408  

www.radio1.cz/clanek/soutez/3341-bardzo-fajny-festival-polske-kultury 

www.mezikulturnidialog.cz/kalendar/bardzo-fajny-festival-v-biu-oko.html  

www.senior1.cz/index.php/kultura-info  

http://polskyinstitut.cz/?d=program&i=1387&lng=cz  

http://www.fanonline.cz/kina/?film=2164&ctvrtek=2014-10-30%2000:00:00 

www.getvamos.com/events/bardzo-fajn-festival-prvn-polsk-festival-v-praze/8188192¨ 

http://praha.nejadresa.cz/bleskovka/82904 

www.polonistika.cz/index.php?ido=1&idp=1579&t=bardzo-fajny-festival-v-biu-oko-28-a-29-11- 

 

Reportáže: 

Vagus.cz, www.vagus.cz/?p=7865  

Muzikus.cz www.muzikus.cz/zive/Foto-Natalia-Grzeba%C5%82a-Praha-29-11-

14~01~prosinec~2014/  

 

Český rozhlas, Pořad Mozaika, návštěva, soutěž, spoty, http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3089538  

Radio 1, soutěž  

http://www.radio1.cz/clanek/soutez/3341-bardzo-fajny-festival-polske-kultury  

 

HitHit.cz kampaň: 

https://www.hithit.com/cs/project/840/bardzo-fajny-festival 

 
 


