
Bardzo fajný festival 
 
8.-11. 6. 2022 Červená Voda 
 
Od 8. do 11. června se v Červené Vodě uskuteční Bardzo fajný festival. Můžete se těšit na 
polské celovečerní filmy v sále i pod širým nebem, dílny animace pro celou rodinu i polskou 
kuchyni. 
 
Festival pořádá Obec Červená Voda ve spolupráci s MGOK Międzylesie, Popular z.s. a 
Základní a mateřskou školou Červená Voda. 
 
Vstup na všechny akce je zdarma. 
 
Program: 
 
ST 8. 6. 2022 - Sál SDH 
 
16.00 Zahájení festivalu s ochutnávkou tradiční polské kuchyně a hudebním vystoupením 
dětí z MŠ Červená Voda a sboru seniorek Międzylesianki  
 
17.00 Projekce filmu Umění milování 
 

Umění milování (Sztuka kochania)/ Maria Sadowska, Polsko, 2017/ polsky, české titulky/ 
117 min. Film je vhodný pro diváky od 15 let. 

Film inspirovaný dramatickým životem lékařky Michaliny Wisłocké, která se na konci 70. let 
stala v Polsku velkou popularizátorkou sexuality. Přes odpor tehdejší komunistické cenzury 
vybojovala vydání knihy, která způsobila sexuální revoluci v mnoha polských domácnostech. 
Snímek režisérky Marie Sadowské nahlíží do soukromí silné osobnosti s nelehkým citovým 
životem, milující matky, partnerky a milenky, která část života prožila v milostném 
trojúhelníku. S lehkostí vyprávěný film nesoucí se na sympatické vlně humoru s vynikajícími 
herci. Polský divácký hit! 

 
 
 
PÁ 10. 6. 2022 - Sál SDH 
 
13.00 - 17.00 Bardzo fajný dětem: Projekce a dílna animovaného filmu pro (pra)rodiče s 
dětmi 5+ 
 
Děti si vyzkouší, jak funguje stop motion. Budou mít možnost animovat ploškovou loutku i 
drobné předměty. Ve zkratce si projdou celý proces výroby animovaného filmu, od námětu, 
přes storyboard až po postprodukci. 
 
Ve čtvrtek a pátek dopoledne probíhají dílny pro děti ze ZŠ a MŠ Červená Voda, MŠ II 
Červená Voda, MŠ Bílá Voda a Międzylesie. V pátek odpoledne srdečně zveme k tvorbě 
vlastního animovaného filmu všechny (pra)rodiče s dětmi.  



 
Není nutné rezervovat si čas, dílna je “průchozí”. Na výrobu filmu je třeba počítat asi 90 
minut. Filmy z dílen budeme promítat na velkém plátně letního kina jako předfilm. 
 
MgA. Aleksandra Griz Antkowiak 
 
Ilustrátorka, animátorka a lektorka. Vystudovala design na ASP v Poznani a animaci na 
FAMU v Praze. Věnuje se ilustraci a volné tvorbě, přičemž se zaměřuje zejména na 
autorské výtvarné knihy. Vede kurzy a workshopy animovaného filmu. Více na 
zirglab.wixsite.com/rumtuntun a aleksandragriz.vsble.me. 
 
 
Ultrafun 
 
Hlavním cílem Spolku Ultrafun je šíření povědomí o animovaném filmu formou workshopů 
nejen klasické animace. Naším záměrem je rozvíjení dětské kreativity a imaginace v rámci 
týmové spolupráce. Věříme, že i nejmodernější technologie jsou ukotveny na základech 
znalosti filmové řeči a klasických postupů využívaných v animovaném filmu, proto s vámi jak 
u ploškové animace, tak u green screenu projdeme filmový jazyk od stavby scénáře až po 
postprodukci. Naší náplní nejsou jen dětské workshopy, pracujeme též s dospělými a 
zájemcům z řad pedagogů nabízíme zaškolení. Více na ultrafun.eu 
 
 
PÁ 10. 6. 2022 Letní kino ZŠ Červená Voda 
 
20.00 Polské delikatesy a občerstvení 
21.30 Projekce filmu Umění milování 
 

Umění milování (Sztuka kochania)/ Maria Sadowska, Polsko, 2017/ polsky, české titulky/ 
117 min. Film je vhodný pro diváky od 15 let. 

Film inspirovaný dramatickým životem lékařky Michaliny Wisłocké, která se na konci 70. let 
stala v Polsku velkou popularizátorkou sexuality. Přes odpor tehdejší komunistické cenzury 
vybojovala vydání knihy, která způsobila sexuální revoluci v mnoha polských domácnostech. 
Snímek režisérky Marie Sadowské nahlíží do soukromí silné osobnosti s nelehkým citovým 
životem, milující matky, partnerky a milenky, která část života prožila v milostném 
trojúhelníku. S lehkostí vyprávěný film nesoucí se na sympatické vlně humoru s vynikajícími 
herci. Polský divácký hit! 

 
 
SO 11. 6. 2022 Okolí ZŠ Červená Voda 
 
od 14.00 Sousedská slavnost s programem pro děti i dospělé 

- Sousedský stůl 
- Podělte se o oblíbený recept! Vytvořme si společně sousedský piknik, recept 

připíchněte na nástěnku pro ostatní. Vítáme sladké i slané domácí výtvory, 



ubrousky, tácky a příbory dodáme. Pokud máte dotazy, pište na 
barbora@bardzofajny.cz nebo do zpráv na FB obce. 

- Kulinární pierogová dílna 
- Mouka, voda, náplň a šikovné prsty. Naučte se s námi přípravu tradiční 

polské delikatesy, uvařte si s námi plněné pirožky. Zveme děti, rodiče i 
prarodiče! Materiál zajištěn, zástěrky s sebou. 

- Spolky vaří, točí a pečou 
- Na místě můžete podpořit činnost skautů, dobrovolných hasičů nebo 

myslivců, kteří pro vás chystají stánky s občerstvením. 
- Pěnový bazén 

- Spolek dobrovolných hasičů nabízí skvělou možnost, jak se zchladit a 
zároveň si pohrát. Kromě dobré nálady si do batůžku přibalte i ručník a 
náhradní oblečení. 

- Listuj světem 
- Výstava Polského institutu v Praze a Knižního institutu v Krakově představuje 

polské výtvarné dětské knihy v českém překladu. Součástí je i kvíz, který z ní 
rázem dělá knižní bojovku! Odpověz na všechny otázky a přijď si pro 
odměnu. 

- Storytelling 
- Storytelling je divadelní disciplína, která namísto rekvizit, kostýmů, světel a 

scény pracuje s fantazií. Příběh se neodehrává před vámi, ale ve vás. 
Storytelling se tak stává druhem aktivní zábavy, při které divák zapojuje 
vlastní myšlenky, zkušenosti a představy. Vyprávět se bude kolem třetí 
hodiny pro děti, večer u ohně pak pro dospělé. 

- Waxwing Theatre: Loutkoviště 
- Loutka + hriště = Loutkoviště. Loutkové hřiště. Pět originálních samostojných 

konstrukcí pro loutkové divadlo s různými kulisami a sadou loutek určených 
do veřejného prostoru otevřených ke hře a rozvíjení fantazie celé rodiny. 
Připomínka barokní tradice loutkových divadel, a zároveň nová forma 
interakce, prostor pro zábavu. Otevřená hra pro všechny děti s fantazií i 
rodiče bez ní. 

- Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=rXXGnHsfxBQ 
- Táborák 

- Podvečerní čekání na tmu, bez které se letňák neobejde, si zpříjemníme u 
táboráku. Pro prvních 50 příchozích špekáček zdarma! 

 
21.30 Projekce filmu Moje dcery Krávy 
 

Moje dcery krávy (Moje córki krowy)/ Kinga Dębska /Polsko, 2015/ polsky, české titulky/ 88 
min. 
 
Marta a Kasia jsou sestry, které se nikdy neměly moc v lásce. Nerozumí si, nemají žádné 
společné zájmy. Marta je úspěšná herečka, hvězda populárních televizních seriálů, má slávu 
i peníze, ale není schopná si uspořádat život. Kasia je úplným opakem své silné a 
dominantní sestry – je citlivá, živí se jako učitelka. V nelehké životní situaci ale musí začít 
spolupracovat a chtě nechtě se postupně sbližují. Tragikomedie o komplikovaných rodinných 
vztazích a nelehkých životních situacích, které jsou podané s nadhledem. Chvíli se budete 



za břicho popadat, chvíli zas brečet. Hvězdně obsazený snímek režisérky Kingy Dębské, ve 
kterém excelují Agata Kulesza a Gabriela Muskała. Film získal cenu novinářů a cenu diváků 
na Filmovém festivalu v Gdyni 2015. 
 


