
Přehled činnosti spolku Popular v roce 2015 

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 2015 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 6. června 

Třetí edice Bardzo fajného večera #3 se uskutečnila v sobotu 6. června od 17 hodin ve 

Vile Štvanice na ostrově Štvanice, tematicky se věnoval létu, plavbám a polské kultuře. 

Připravili jsme open-airové promítání kultovního filmu Na vodě (Rejs, 1970), vystoupení 

mladého polského písničkáře Adama Repuchy a také Polskitarg (Polský trh), prostor pro 

představení polské tvorby v Praze.  

V rámci „Polského targu“ prezentovalo svoji tvorbu několik polských umělců: zpěvačka 

Agu, tři výtvarnice dlouhodobě žijící v Praze, které uvnitř Vily připravily a instalovaly malou 

výstavu svých prací, součástí polského odpoledne byla také ukázka jógy v polštině, workshop 

sochařské dílny Ateliéru Montmartre, který vedla polská sochařka. 

Hlavní program otevřel koncert polského písničkáře Adama Repuchy, který účinkoval v 

Praze vůbec poprvé. Vyvrcholením večera bylo venkovní promítání filmu Rejs na stěně Vily. 

Program završil výběrový polský DJ set v sále uvnitř Vily. 

Večer navštívilo celkem 150-180 platících i neplatících diváků, setkání Čechů a Poláků 

dalo příležitost k nahlédnutí do kultury našich severních sousedů. Díky spolupráci s Poláky, 

kteří žijí dlouhodobě v Praze, jsme navázali nové a pro naši činnost důležité kontakty.  

 

Akci finan čně podpořili: 

Městská část Praha 7 (10 000 Kč) 

Polský institut v Praze (16 437 Kč) 

Nadace život umělce (7 000 Kč) 

 

Fotogalerie z akce: 
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.533327406820857.1073741840.256500044503596&type=3 

 



 

 

 



Bardzo fajný festival 27. – 28. listopadu 

Druhý ročník Bardzo fajného festivalu se uskutečnil 27. a 28. 11. 2015 opět v Biu Oko 

v Praze 7. Diváci měli možnost vidět nejen autorský výběr z nových polských filmů, ale také 

si prohlédnout nové české překlady polských knih, ochutnat polské delikatesy na speciálních 

barech „Przekaski Zakaski“ a „Polská sklizeň“, zažít odpoledne pro rodiče s dětmi (filmově-

výtvarná dílna se Slavným lovcem Pampalinim) nebo oslavu polského svátku Andrzejki 

v předsálí kina a během sobotního odpoledne si poslechnout duo dýdžejů Kohl & Ben, kteří 

zahráli svůj set s důrazem na hudbu polských interpretů. 

 

Program akce: 

pátek 27. 11. 

18:00 HeavyMental (film, 2013) 

20:30 Body/Ciało (film, 2015) 

 

sobota 28. 11. 

15:00 – 20:30  Djs Kohl & Ben (polský poslechový set) 

15:00 – 18:00 Podvečerní Andrzejki 

15:00   BFF dětem: Slavný lovec Pampalini (kreslené pohádky)  

16:00  BFF dětem: Pampaliniho dílna s Hanou a Michalem (pro děti) 

16:30  Odpolední káva s Petrem Vavrouškou (setkání s autorem knihy Polské duše) 

18:00  Jeziorak (film, 2014) 

20:30  Carte Blanche (film, 2015) 

Předfilm: Łaźnia, 2013 (před každým filmem) 

 

Přínos akce 

Druhým ročníkem dvoudenního festivalu polského filmu a kultury se nám potvrdilo, že 

o program je ze strany diváků – jak českých Pražanů, tak i Poláků dlouhodobě žijících v Praze 

– velký zájem. Proto plánujeme pokračovat dalším ročníkem podobného formátu 

dvoudenního festivalu (s výběrem nových polských filmů, programem pro děti a 

doprovodným kulturním programem) i v roce 2016. 

Celou akci v listopadu 2015 navštívilo přes 600 diváků, z toho 50 dětí a 50 studentů či seniorů 

Odhadem třetina/čtvrtina diváků byli Poláci dlouhodobě žijící v Praze. 



Povedlo se nám opět do přípravy projektu (hlavně v rámci oslav polského svátku Andrzejki 

a polských delikates) zapojit polskou menšinu žijící v Praze. I tito naši spolupracovníci nám 

potvrdili předpoklad, že Poláci v Praze mají zájem se podílet na přípravě kulturních projektů a 

dávat o sobě vědět. 

 

Akci finan čně podpořili: 

Ministerstvo kultury ČR (40 000 Kč) 

Magistrát hl. m. Prahy (30 000 Kč) 

Polský institut v Praze (26 900 Kč) 

Státní fond kultury ČR (20 000 Kč) 

Městská část Praha 7 (18 000 Kč) 

 

Fotogalerie z akce: 
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.598494076970856.1073741842.256500044503596&type=3 

 



 

PŘÍLOHA –Přehled monitoringu médií pro Bardzofajný festival 2015 
 
ROZHLAS 

Radio 1: reklamní spoty, soutěže, kulturní servis, program na webu R1 - doporučujeme 

http://www.radio1.cz/clanek/doporucujeme/4764-bardzo-fajny-festival-2 

Český rozhlas 3 – Vltava 

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3519177 

Český rozhlas – Regina: rozhovor ve zprávách 

Radio Kiss– tipy 

 

WEBZINE – KULTURA, TIPY 

Fullmoonzine.cz, http://www.fullmoonzine.cz/bleskovky 

http://www.fullmoonzine.cz/novinky/bardzo-fajna-polska-sklizen-v-biu-oko 

Protišedi.czhttp://www.protisedi.cz/article/bardzo-fajna-polska-sklizen-v-biu-oko 

Kulturissimo.cz http://www.kulturissimo.cz/?bardzo-fajny-festival-2015-bio-

oko&detail=3344 

Kinobox.czhttp://www.kinobox.cz/clanek/11001-heavy-mental-telo-a-slavny-lovec-

pampalini-blizi-se-dalsi-sklizen-polskeho-filmu-bardzo-fajny-festival 

Kamsdětmi.com http://www.kamsdetmi.com/detail.html?id=48944 

 

KULTURA, MINORITY 

Mezikulturnidialog.czhttp://www.mezikulturnidialog.cz/kalendar/bardzo-fajna-polska-

sklizen-v-biu-oko.html 

Polskodnes.czhttp://www.polskodnes.cz/akce/bardzo-fajny-festival-2/ 

Allevents.inhttp://allevents.in/prague/bardzo-fajn%C3%9D-festival-2/1510449565942218 

 

PARTNEŘI 

Bio Oko, program 

http://www.biooko.net/cz/cykly-festivaly/228/Bardzo-Fajny-Festival-2015/392/2015/ 

Předprodej 

https://goout.cz/cs/festivaly/bardzo-fajny-festival-2015/hdsfb/ 

Polský institut http://polskyinstitut.cz/?d=program&i=1533&lng=cz 


