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PROJEKT:  „FILMOVÁ PŘEHLÍDKA KINO NA HRANICI 2010-2012” 

 
Oblasti podpory 3.2 Podpora společenských, kulturních a volnočasových 

aktivit 
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Hlavní Partner: 

 

STOWARZYSZENIE KULTURA NA GRANICY, CIESZYN,  

Partneři Projektu: 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ EDUCATIONTALENTCULTURE,  

Celková hodnota projektu:  280 015,00 € 

 

Hodnota dofinancování z EFRR:  217 955,30 € 

 

Popis:  
Hlavním cílem projektu Filmová přehlídka Kino na hranici 2010-2012 je seznámení           

se s kulturou našich jižních sousedů kultury a propagace polské kultury a České republice. 

Součástí působení je rovněž vzdělávací (hlavním odběratelem je mládež), vědecko-

publicistický (setkání, diskuze, přednášky) a ludický prvek (společná zábava                        

na koncertech). Překonávání stereotypů a předsudků, které rozdělují Poláky a Čechy budou 

mít vliv na tvoření nové, pozitivní vzájemné podoby.  

12. Filmová přehlídka Kino na hranici se konala od 28. 04 do 3.05.2010. Filmy                      

se promítaly v Divadle A. Mickiewicza, v kině Piast v Cieszynie a kině Central v Českém 

Těšíně a koncerty se konaly ve festivalovém klubu (stan) na Zámeckém vrchu. Bylo 

promítnuto 100 filmů jak klasických, tak i novinek. Konaly se koncerty (5), vystoupení  

dj-ů (5), výtvarné výstavy (5), setkání s režiséry (20), setkání producentů a distributorů, 

mateřská filmová škola. Přeshraniční projekce přes řeku Olši (diváci a projektor                     

se nacházely na české straně a plátno na polské straně) opětovně vzbudila obrovský zájem. 

Filmy 12. Filmová přehlídka Kino na hranici byly rozděleny podle cyklů: Martin Šulík -

Retrospektiva:, Retrospektivy: Literatura a film: Josef Škvorecký a Kornel Filipowicz, 

Retrospektiva k 50. narozeninám Adam Sikora, Středoevropské filmy hrůzy, Nové české, 

polské, slovenské filmy, Maďarské filmové jaro. Kromě promítání filmů byly zde 

organizovány výstavy: Martin Šulík - Čarbanice, Svět podle Adolfa Borna, Svätopluk 

Mikyta - Diffenbachia, Elena Leszczyńska - W stronę tamtej strony, Adam Sikora – 

Schwarzberg, a Piotr Chlipalski a Michał Mrozek Uliční Atelier. Koncerty zahráli:  

MidiLidi, Noisecut,  Mikołaj Trzaska a Ken Vandermark,  L.U.C,WWW. Podruhé                

se konali trhy producentů a distributorů. Novinkou v projektu byla Mateřská filmová 

škola, zejména pro věrné diváky Kina na hranici, kterých životní situace se změnila a kteří 

chtějí, aby jejich děti se už od nejmladších let seznamovali s kulturou sousedů. Díky tomu 

Kino na hranici má možnost přilákat víc diváků z České, Polské a Slovenské republiky, 

jak rovněž si v jistém smyslu může vychovat další generaci diváků. Cílem Mateřské 

filmové školy byla organizace filmových projekcí a akce pro děti v českém ale i polském 

jazyce. Díky tomuto se posilňovaly přeshraniční vztahy a kulturní uvědomění                        

už  od nejmladších let, což má dalekosáhlý vliv na tvoření pozitivního obrazu našich zemí 

u nejmladší generace. V období 2011-2012 organizátoři plánují pokračovat programovou 

linii události. V letech 2011 a 2012 novinkou bude Kręcenie na Granicy pro studenty 

filmových škol z Polska a České republiky a překladové workshopy filmových titulků. 

Ambicí organizátorů je rovněž zavedení systému propagace polského kina v Čechách. 

Česká kinematografie je v Polsku nejen oblíbená, ale především dobře známá (mnoho 

premiér v kinech, edice DVD), zatímco polské filmy jsou v České republice stále neznámé 

a málo populární. Mnoho českých filmů svou kariéru začalo právě na Kině na hranici, 

nyní nastal čas k odvrácení tohoto procesu. To se může povést jen díky Kinu na hranici, 

jediném opravdovém mezinárodním filmovém festivalu. 

 


