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1.8. Vel ká seznamka Čechů s  cizinci . V Pardubicích j e Mul ti kulturní týden  

Velká seznamka Čechů s cizinci. V Pardubicích je Multikulturní týden N1 URL  
WEB , Datum: 10.05.2019 , Zdroj: rozhlas.cz , Návštěvnost: 2 643 856 

Tenhle festival vás vezme za hranice všedních dnů. I za hranice republiky. Máte možnost poznat 
jiný kraj a jiný mrav.  
 
Multikulturní týden ukazuje mnoho kultur celého světa. „Tvoříme festival, který by měl vytvořit 
místo pro setkávání Čechů a cizinců, kterých na Pardubicku žije velké množství. Můžou se tam 
bavit, něco se dozvědět. Byli bychom rádi, kdyby se lidé mohli blíž seznámit a spřátelit,“ říká 
organizátorka Andrea Pavlíková.  
Počasí mění plány  
Program otevírá v pátek Pestrý jarmark na Pernštýnském náměstí a pokračuje Večerem ruských 
romancí na Krajském úřadu. Další den bude Hispánské odpoledne zahájené tvůrčím 
workshopem v Předbraní Zelené brány. „Pak se přesuneme do Automatických mlýnů, do prostoru 
rýhovny, kde bude beseda o pouti do Santiaga. Na ni navážou tanečnice flamenca a párty.“  
/ foto: Honza Ptáček  
Nedělní sportovní den měl být v parku Na Špici. Organizátoři ho ale kvůli špatné předpovědi 
přemístili do prostor Univerzity Pardubice. „Máme pronajatou velkou tělocvičnu a program 
zachováme. Začneme protažením a odpoledne nabídneme program pro děti.“  
V pondělí budou Ozvěny Antropofestu, což je festival s antropologickou tématikou. V úterý 
navazuje Sociocon, tedy studentská konference. „Popovídáme si o migraci, indiánských 
kmenech. Na středu chystá univerzita program pro školky a školy, tedy přehlídku vybraných 
kultur v realizaci studentů. Vše doplní koncert balkánské hudby, besedy i třeba přednáška 
reportérky Českého rozhlasu Drahomíry Bačkorové o józe,“ lákají organizátorky.  
Téma uprchlíci nespí  
V Pardubicích jsou taky nainstalované a otevřené výstavy. V Předbraní Zelené brány najdete 
Latinsko-americkou unii v podání různých umělců. Před Východočeským divadlem je výstava 
Multikulturní týden ve fotografiích Filipa Tesaře. V Turistickém informačním centru uvidíte, jak 
Mladí grafici tvoří pro Multikulturní týden.  
Akci kvituje i dlouholetá vedoucí Centra na podporu integrace cizinců Ivona Baklíková. Podle ní 
dál rezonuje společností situace kolem migrantů. „Doporučila bych hledat informace na stránkách 
ministerstva vnitra. Čísla nejsou taková, jak uvádějí někteří lidé. Ti spíš chtějí vyvolat strach ve 
společnosti. Třeba v březnu byly v Česku udělené čtyři azyly.  

 
1.3. V Par dubicích vr cholí fes ti val  Multi kulturní týden V Pardubic ích do s tředy pokračuje festi val M ulti kultur ní týden.  

V Pardubicích vrcholí festival Multikulturní týden V Pardubicích do středy 

pokračuje festival Multikulturní týden. N1 URL  
WEB , Datum: 13.05.2019 , Zdroj: pardubicky.denik.cz , Návštěvnost: 127 041 

Letos se navíc propojil se dvěma akcemi, které pořádá pardubická univerzita, jsou to Ozvěny 
Antropofestu, které vrcholí v pondělí 13. května od 15 do 22 hodin v Divadle 29 promítáním 
snímků s antropologickou tematikou, a studentská konference Sociocon, která se uskuteční v 
úterý od 13.00 hodin v Divadle 29. To nejzajímavější z prací studentů, absolventů i akademických 
pracovníků za uplynulý rok bude doplněno ukázkami etnické hudby, studentským divadlem a 
výstavou fotografií z výzkumů pardubické antropologie. Návštěvníci se vydají po stopách 
zanikajících indiánských kmenů, migračních procesů či života s drogovou závislostí.  
 
Program pokračuje v prostorách Fakulty zdravotnických studií, kde od 15.30 hodin představí 
zdravotník Aleš Bárta projekt Itibo. Díky spolupráci s českými lékaři a lékařskými fakultami se v 
tomto zdravotnickém zařízení v Keni ošetří 9 tisíc pacientů ročně a v místní porodnici se narodí 
stovky dětí. Součástí přednášky bude projekce dokumentu režisérky Olgy Špátové Daleko za 
sluncem, který ukazuje reálné situace a podmínky, ve kterých čeští lékaři pracují.  
Ve středu jde festival do finále. Od 10 do 14 nabídne Univerzita Pardubice venkovní interaktivní 
program pro mateřské a základní školy i veřejnost. Studenti představí během workshopů kultury 
vybraných zemí, jejich tradice či typické hry a sporty. Na milovníky mexické kinematografie od 16 



hodin čeká v prostorách Pardubického lajfu film oscarového režiséra Alfonsa Cuaróna Roma. 
Vzpomínky na vlastní dětství, domácí konflikty i politický chaos 70. let jsou v pozadí příběhu 
vytvořeného formou psaníček ženám, které režiséra vychovaly.  
Návštěvníci pak mohou hned od 18.30 navázat projekcí dokumentu Poveglia – Ostrov smrti. 
Autor s identitou DiverZant spolu s kamarádem z Urbex.cz překonali zákaz vstupu a navštívili 
opuštěný ostrov nedaleko malebných Benátek. Následuje diskuse s autorem o jeho 
neuvěřitelných dobrodružstvích ze světa opuštěných míst. Večer v Pardubickém lajfu zakončí 
After party. Festival doprovází výstavy Latinsko – americká unie v předbraní Zelené brány (potrvá 
do 21. 6.) a Multikulturní týden ve fotografiích Filipa Tesaře, venkovní výstava před 
Východočeským divadlem, mapující předchozí ročníky festivalu, která bude k vidění do 31. 
května.  
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V Pardubicích vrcholí festival Multikulturní týden N1 URL  
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V Pardubicích do středy pokračuje festival Multikulturní týden.  
 
Letos se navíc propojil se dvěma akcemi, které pořádá pardubická univerzita, jsou to Ozvěny 
Antropofestu, které vrcholí v pondělí 13. května od 15 do 22 hodin v Divadle 29 promítáním 
snímků s antropologickou tematikou, a studentská konference Sociocon, která se uskuteční v 
úterý od 13.00 hodin v Divadle 29. To nejzajímavější z prací studentů, absolventů i akademických 
pracovníků za uplynulý rok bude doplněno ukázkami etnické hudby, studentským divadlem a 
výstavou fotografií z výzkumů pardubické antropologie. Návštěvníci se vydají po stopách 
zanikajících indiánských kmenů, migračních procesů či života s drogovou závislostí.  
 
Ilustrační foto. / Foto: Flickr.  
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