
Přehled činnosti spolku Popular v roce 2017 

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 2017 spolek realizoval dvě akce, Bardzo fajný večer v květnu a čtvrtý ročník 

Bardzo fajného festivalu na začátku prosince. 

Facebook: http://www.facebook.com/bardzofajnyfestival 

 

Bardzo fajný večer 3. května 

Bardzo fajný večer #5 se uskutečnil 3. května 2017 v kině Bio Oko na Praze 7. Akce byla 

realizována ve spolupráci s distribuční společností Aerofilms a jejím obsahem byla veřejná 

předpremiéra filmu Poslední rodina, příběh známého polského malíře Zdzisława Beksińského 

a jeho „prokleté“ rodiny 

Od odpoledních hodin si diváci mohli vychutnat polské delikatesy, které přímo pro naši 

akci připravuje dlouhodobá spolupracovnice Popular z.s. , Nicole Lypinská, Polka žijící 

v Praze za zvuku tematického DJ setu Milana Dedery (DJ Kohl). 

 

Po projekci filmu následovala diskuse zasazující rodinu Beksińských do širšího kontextu, 

pozvání přijali Ywonna Łyko (Polka dlouhodobě žijící v ČR, kurátorka Národního filmového 

archivu) a Pavel Zelinka (Dlouholetý hudební redaktor Radia Wave). 

 

 Harmonogram akce 

17.30 Bardzo fajné delikatesy,  Dj Kohl 

20.30 projekce Poslední rodina (Polsko, 2016, 124 min) 

22.30 Diskuze 

 

Akci navštívilo přibližně 300 diváků, máme skvělou zpětnou vazbu na atmosféru kina a 

uměleckou produkci. 

 

 

Fotogalerie z akce: 
https://www.facebook.com/256500044503596/photos/?tab=album&album_id=874308486056079

 

 



 

 



Bardzo fajný festival 1. – 4. prosince 

Čtvrtý ročník BFF se uskutečnil v pražském kině Bio Oko ve dnech 23. -25. listopadu 

2017. Na programu byly čtyři celovečerní filmy z nejnovější polské produkce, krátké 

animované filmy z polského regionu Podlesí, pohádkové pásmo s Myškou a výtvarně-filmový 

workshop pro děti, vyšívací dílna pro dospělé, nové české překlady polských knih a po celé tři 

dny polské delikatesy, které připravily Polky žijící dlouhodobě v Praze. 

Festival zahájila vernisáž výstavy Neznámé polské hrdinky spojená s kulinářským 

překvapením. Výstava připravená ve spolupráci s Polským institutem v Praze představila 

odbojné polské ženy a jejich životní příběhy z doby, která ještě neznala slovo feminismus. 

Bardzo fajný filmový program ve čtvrtek od 18 hodin zahájila  kolekce nových krátkých 

filmů ze severovýchodu Polska. Tamější úspěšný projekt Filmové Podlesí útočí! bělostockého 

kulturního centra popularizuje nezávislý film a představuje jak začínající tvůrce, tak 

etablované filmaře, po skončení projekce následovala tlumočená diskuze s Krzysztofem 

Sienkiewiczem, vedoucím projektu.  

V pátek se mohli diváci po večerní předpremiérové projekci dlouho očekávaného snímku 

S láskou, Vincent zúčastnit další tlumočené diskuse s hlavním animátorem, Piotrem 

Dominiakem. 

Ve čtvrtek i pátek se festivalu účastnil i třetí zahraniční host, Michal Slomka, ředitel 

nakladatelství Centrala, které vydává autorské komiksy, z velké části polských autorů.  

 

Celé akce se celkem zúčastnilo téměř 900 diváků, což je nejvyšší návštěvnost v historii 

BF akcí. Zpětná vazba od diváků a ze strany provozovatelů kina Oko je velmi dobrá, při 

realizaci projektu se nevyskytly vážné nedostatky, nicméně pro další roky musíme upravit 

rozpočty vzhledem k zvyšujícím se cenám pronájmu a také nutné profesionalizace činnosti (v 

minulosti organizátorky vkládaly velkou část své práce na bázi dobrovolnictví, ale 

dlouhodobě toto není udržitelné i vzhledem k nutnému rozšíření týmu pokud se festival bude 

zvětšovat. Zároveň se budeme nadále snažit vyhledávat zajímavé příležitosti, které nám 

umožní uvést filmy s nižšími náklady na licence, jako se nám to ve dvou případech podařilo 

(předpremiéry filmů Poslední rodina a S láskou Vincent). 

 

Harmonogram akce Bardzo fajný festival 

čtvrtek 23. 11. 

17:00  Zahájení festivalu s kulinářským zážitkem / Vernisáž výstavy Neznámé polské 

hrdinky ve spolupráci s Polským institutem 

18:00  Filmové Podlesí útočí! / Výběr nových krátkých filmů s tlumočenou diskuzí s tvůrci 

projektu z Bělostoku (75 min., polsky, anglické/české titulky) 

  

pátek 24. 11. 

18:00  Vzpomínky na léto (Adam Guziński, PL, 2016, 90 min., polsky, české titulky) 

20:30  S láskou Vincent (Dorota Kobiela, Hugh Welchman, PL/VB, 2017, 95 min., anglicky, 

české titulky) 

  

sobota 25. 11. 



18:00  Marie Curie (Marie Noelle, PL / Něm. / FR, 2016, 100 min., francouzsky, polsky, 

české a anglické titulky) 

20:30  Umění milování (Maria Sadowska, PL, 2017, 117 min., polsky, české a anglické 

titulky) 

  

Doprovodný program 

•           Výstava Neznámé polské hrdinky (Niepodłegle Polki) 

•           Bardzo fajná Zašívárna /// Vyšívací workshop pro dospělé 

•           Ozvěny Frame Comics Art Festivalu /// www.framefestival.cz 

•           Polské delikatesy /// Polský stůl - Oblíbené pochutiny připravené s láskou od 

pražských Polek   

•           Polské drinky na baru Bia Oko 

•           Prodej knih /// výběr z nových polských překladů 

 

Fotogalerie: 

https://www.facebook.com/256500044503596/photos/?tab=album&album_id=984322971721

296 

https://www.facebook.com/256500044503596/photos/?tab=album&album_id=985841774902

749 

https://www.facebook.com/256500044503596/photos/?tab=album&album_id=987575964729

330 

 

Akce spolku Popular v roce 2017 finančně podpořili: 

Ministerstvo kultury ČR (40 000 Kč) 

Státní fond kultury (25 000 Kč) 

Magistrát hl. m. Prahy (50 000 Kč) 

Městská část Praha 7 (19 000 Kč) 

Polský institut v Praze (50 500 Kč) 

Nadace život umělce (7 000 Kč) 

 

 



 

 


