
Přehled činnosti spolku Popular v roce 2018 

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 2018 spolek realizoval dvě akce, Bardzo fajný večer v červnu a pátý ročník 

Bardzo fajného festivalu na konci listopadu 

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

 

 
 

 

http://www.facebook.com/bardzofajnyfestival


Bardzo fajný večer na vzduchu – 15. června 2018 

V pořadí šestý Bardzo fajný večer pozval na hudebně-filmové putování po polské kultuře 

– na programu bylo letní retrokino, koncert nevšední polské kapely Jazgodki, svěží delikatesy 

a křest nové knihy o polském divadle. 

 

Harmonogram večera: 

• Od 18:00 mohli návštěvníci ochutnat Polské delikatesy – Svěží polské pochutiny 

připravené s láskou od pražských Polek. 

• 19.00 Křest knihy Jana Jiříka – Divadlo jako utopie (NAMU - Nakladatelství 

Akademie múzických umění v Praze, 2018) – O polském divadelním studiu Reduta, 

které působí od roku 1919 ve Varšavě. 

• 20.00 Koncert kapely Jazgodki – Dvě výrazné muzikantky - Katarzyna Jackowska-

Enemuo a Iwona Sojka a jejich hudební putování překračující hudební škatulky. 

Autorská hudba a nevšední spojení world music, folku a tradiční lidové hudby z 

Polska i dalších zemí. www.jazgodki.pl 

• 21.30 Letní retrokino – Projekce 16mm filmu Con amore (Jan Batory / Polsko, 1976) 

ve spolupráci se spolkem Biograf 16 – pořadatelem oblíbených letních retrokin na 

střeše Veletržního paláce a v zahradě AVU 

 

Fotogalerie z akce: 

https://www.facebook.com/bardzofajnyfestival/photos/?tab=album&album_id=11052169529

65230 

 

 

 

http://www.jazgodki.pl/
https://www.facebook.com/bardzofajnyfestival/photos/?tab=album&album_id=1105216952965230
https://www.facebook.com/bardzofajnyfestival/photos/?tab=album&album_id=1105216952965230


Bardzo fajný festival – 22.-24. listopadu 2018 

V pořadí pátý vícedenní festival polských filmů a kultury nabídl návštěvníkům výběr 

filmů z nejnovější polské produkce, veřejnou předpremiéru, pásmo krátkých svěžích filmů z 

polského regionu Podlesí, program pro děti, komiksovou výstava a workshop pro dospělé a 

také ochutnávku z polské kuchyně nebo polské drinky na baru kina. 

V průběhu tří dní měli diváci možnost vidět 5 celovečerních filmů, pásmo výběru 

krátkých filmů, dvě debaty s tvůrci – váženými hosty byli Maciej Rant z Bělostockého 

kulturního centra pořádajícího festival Filmové Podlesí útočí a tvůrčí tým filmu Útěk, který 

festival uvedl ve veřejné předpremiéře. Následné debaty s diváky se zúčastnily režisérka 

Agnieszka Smoczyńska, scénáristka a představitelka hlavní role Gabriela Muskała a další 

polští i čeští tvůrci. 

Program neopomněla ani dětské diváky, v sobotním odpoledni se pro ně promítalo pásmo 

Příběhů modrého rytíře následované tvůrčí dílnou. 

Diváci mohli ochutnat polské delikatesy z kuchyně českých nadšenců i Poláků žijících v 

Praze, využít festivalového stánku s knihami polskými i českými překlady polských autorů či 

se zúčastnit workshopu kresby historického komiksu. 

Obou akcí se dohromady zúčastnilo cca 800 diváků. 

Do budoucna budeme nadále rozvíjet spolupráci s Bělostockým kulturním centrem, 

pořadatelem festivalů Filmowe Podlasie atakuje a Zubroffka. V půlce prosince jsme také na 

facebookové stránce spustili dotazník na podněty návštěvníků našich akcí, jehož výsledky 

zohledníme při plánování dalších akcí. 

 

Fotogalerie z akce: 

https://www.facebook.com/bardzofajnyfestival/photos/?tab=album&album_id=12484556953

08021 

https://www.facebook.com/bardzofajnyfestival/photos/?tab=album&album_id=12525770282

29221 

 

 

Akce spolku Popular v roce 2018 finančně podpořili: 

Ministerstvo kultury ČR (50 000 Kč) 

Státní fond kultury (65 000 Kč) 

Magistrát hl. m. Prahy (50 000 Kč) 

Městská část Praha 7 (30 000 Kč) 

Polský institut v Praze (37 500 Kč) 

Nadace život umělce (5 000 Kč) 

https://www.facebook.com/bardzofajnyfestival/photos/?tab=album&album_id=1248455695308021
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