
Festival mnoha kultur
10. – 15. 5. 2019

najdete nás na
www.facebook.com/multikulturnityden

Pátek 10. 5.

PESTRÝ JARMARK
10.00–17.00
Pernštýnské náměstí
Pestrý jarmark tradičně odstartuje Multikulturní 
týden a naladí Vaše chuťové a sluchové buňky 
směsicí hudebně tanečních vystoupení zahraničních 
i českých interpretů a ochutnávek cizokrajných 
specialit mongolské, mexické, africké, arménské, 
indonéské, ukrajinské a indické kuchyně. 
Hudbou a tancem Vás potěší například mexická 
kapela Lozt Mezcal, taneční skupina Kintari, 
mongolská akrobatka Suerte Ougi či vítězka 
StarDance Veronika Lálová, která Vám také 
ráda dá svůj autogram. Během dne budou probíhat 
doplňkové aktivity pro děti či malování hennou. 
Programem provede moderátorka, herečka 
a zpěvačka Míša Rotterová. 

VEČER RUSKÉ ROMANCE
18.00 
Sál Jana Kašpara, Krajský úřad, Komenského 
náměstí 125
Písně o lásce mají v ruské kultuře 19. a 20. století 
nezastupitelné místo. Program večera tvoří 
koncert Jiřího Klapky (předseda Česko-ruské 
společnosti v ČR), přednáška Ally Tokarevy, 
workshop „Dárek z lásky“ a ruské pirožky s čajem 
ze samovaru.

Sobota 11. 5. 

HISPÁNSKÉ ODPOLEDNE  
TVŮRČÍ WORKSHOP VE STYLU LATINSKÉ 
AMERIKY 
14.00–17.00 
předbraní Zelené brány
Tvůrčí výtvarná dílna s chilskou umělkyní Macarenou 
Barra pro všechny milovníky kreativity a tvoření 
se koná u příležitosti výstavy unikátního výtvarného 
chilsko-mexického projektu. 
Z kapacitních důvodů je nutná registrace na e-mailu: 
eu@ticpardubice.cz 

SANTIAGO – KAM TĚ TĚLO PUSTÍ
17.00 
Automatické mlýny, Rýhovna
Putování cestovatele Adama Cvika po jižní 
Evropě včetně Svatojakubské cesty 
do Santiaga doplněné o fotografie a jeho 
vlastní komentář. Dozvíte se, jaké to je 
zjišťovat hranice svého těla a mysli 
a kam až vede chuť poznávat … (a to nejen 
sám sebe, ale i jinou kulturu).

FLAMENCO VE MLÝNECH
18.30 
Automatické mlýny, Rýhovna
Temperamentní jihošpanělské flamenco 
pocházející ze slunné Andalusie Vám představí 
taneční škola Flamenco Pardubice 
za doprovodu živé hudby. Zájemci si budou 
moci vyzkoušet tanec a různé taneční rekvizity. 

DJ PANAMA
20.00 
Automatické mlýny, Rýhovna
Sobotní noc doprovázená latinsko-americkými 
rytmy.

Neděle 12. 5.

RODINNÝ SPORTOVNÍ DEN
9.00–18.00
Park Na Špici (u multifunkčního hřiště)
Turnaj ve volejbale a stolním tenise, soutěž v hodu 
na koš, pétanque, ukázky první pomoci a mnoho 
dalších překvapení. 
Možnost grilování (vlastní topivo i potraviny!), 
drobné občerstvení k dispozici.

9.00– 9.45 
ranní protahovací jóga s Káťou Šteklovou z Malaya 
centra jógy a meditace

10.00  
začátek volejbalového turnaje

14.00–16.00 
dětský program ve stylu latinsko-americké pláže

16.00–16.45  
jóga pro rodiče s dětmi s Káťou Šteklovou z Malaya 
centra jógy a meditace

Registrace volejbalových týmů: mkt.pce@gmail.com

RELIGIONISTÉ PRO MULTIKULTURNÍ TÝDEN
17.00
Pardubickej lajf, Pernštýnská 41
Islám a křesťanství v Egyptě
Přednáška Mgr. Veroniky Civínové, Ph.D. zaměřena 
na křesťansko-muslimské vztahy v Egyptě v historii 
i současnosti od „Arabského jara“ až do doby 
působení prezidenta Abdal Fattáh Sísího.

Pohostinnost v Indii a ČR
Nikita Mamtora M.A., Arvind Kaushik M.A., 
Mgr. Michaela Jirásková, Mgr. Vilém Skopal
Přednáška, která se zabývá rozdíly i podobnostmi 
mezi indickou a českou pohostinností. Zároveň 
pokryje témata od pojetí osobního prostoru, 
přes pomoc cizinci v neznámém prostředí 
až po společenské vztahy. 
(Překlad z anglického jazyka zajištěn.)

SAKARTVELO (GRUZIE)
18.00
Ekocentrum Paleta, Štolbova 2874
Pěšky po Velkém Kavkaze – pomalé putování 
s pocity svobody, kterou lze zažít už jen málokde, 
a batohem na bedrech. Poutavé vyprávění 
Jany Hančové spojí zážitky a zkušenosti ze čtyř 
cest po Gruzii, kdy hory byly to hlavní, ale zavítala 
i do měst a vesnic, k dávným klášterům 
i k Černému moři.

SARRAF – BALKÁNSKÝ VEČER
19.00 
Bakla café, Pernštýnská 40
Jeden z významů slova sarraf je pokladnice. 
Trio, které spojily balkánské melodie a rytmy, 
připraví ze své pokladnice příběhy, zkazky 
i kulinářská kouzla ihned k ochutnání. 
Jan Pacha/kytara, Predrag Duronjic/kytara 
a zpěv, Martin Chaloupka/kontrabas.

Pondělí 13. 5.

OZVĚNY ANTROPOFESTU
15.00–22.00
Divadlo 29, Sv. Anežky České 29
Výběr snímků z letošního 10. ročníku mezinárodního 
festivalu filmů s antropologickou 
tematikou – Antropofest. Prostřednictvím těchto filmů 
budeme společně poznávat život nejrůznějších lidských 
společenství či jedinců z celého světa. 
Více na http://www.antropofest.cz

O FESTIVALU
Dnes již neodmyslitelnou součástí pardubického 
kulturního dění v květnu je Multikulturní týden. 
Tento rok se koná již 10. ročník tohoto festivalu 

rozdílných kultur a jejich chutí. Cílem účinkujících 
i lektorů je přiblížit návštěvníkům nejrůznější kultury 
a vytvořit prostor pro netradiční setkání, vzájemné 
poznávání a neopakovatelné zážitky. Ve spolupráci 

s mnoha partnery se podařilo sestavit zajímavý 
program plný nejrůznějších akcí – jarmark, besedy, 

přednášky, konference, projekce, workshopy, výstavy, 
umělecká vystoupení, sportovní utkání atd.

10. ročník festival Multikulturní týden se koná pod 
záštitou místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR 

Miluše Horské, primátora Statutárního města Pardubice 
Martina Charváta a rektora Univerzity Pardubice 

Jiřího Málka.

Většina akcí je „baby friendly“.
Není-li uvedeno jinak, vstup na akce je zdarma.

Změna programu vyhrazena.

partneři

hlavní organizátor

mediální partneři

Pardubice

Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510
w w w . z u s p a r d u b i c e . c z

Základní umělecká škola  
Pardubice-Polabiny, Lonkova 510
w w w. z u s p a rd u b i c e . c z

Projekt Provoz Centra na podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj, 
reg. č. AMIF/4/10, je financován v rámci národního programu Azylového, 
migračního a integračního fondu.



Úterý 14. 5. 

SOCIOCON 2019 – NA CESTĚ
13.00–20.00
Divadlo 29, Sv. Anežky České 29
Již po desáté Katedra sociální a kulturní 
antropologie představí nejzajímavější práce 
svých studentů, absolventů i akademických 
pracovníků za uplynulý rok. S pomocí hostujících 
odborníků si položíme otázku, jakými směry 
se můžeme v životě vydat. Konference se pouští 
po stopách zanikajících indiánských kmenů, 
migračních procesů či života s drogovou závislostí 
a bude doplněna i ukázkami etnické hudby, 
studentským divadlem a tematickou výstavou 
fotografií z terénních výzkumů provedených 
studenty a pedagogy pardubické antropologie.  
Více na www.sociocon.cz či facebooková událost 
Sociocon 2019.

PROJEKT ITIBO: 
CESTA ČESKÝCH ZDRAVOTNÍKŮ 
NA POMOC JIHOZÁPADNÍ KENI
15.30
Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice, 
Černá za Bory, Průmyslová 395, posluchárna ZE 1
Vstupné dobrovolné
Projekt ITIBO v jihozápadní části Keni je zaměřený 
na poskytování zdravotní péče lidem ze širokého 
okolí, zvyšování kvality zdravotnické starostlivosti 
a edukaci zdravotnického personálu. Díky 
spolupráci s českými lékaři a lékařskými fakultami 
se v Itibo ošetří kolem 9 tisíc pacientů ročně 
s různým typem zranění, v porodnici se narodí 
stovky dětí a je zajištěna i preventivní 
stomatologická péče. Součástí přednášky s Alešem 
Bártou bude i promítání dokumentu režisérky 
Olgy Špátové Daleko za sluncem, který ukazuje 
reálné situace a podmínky, ve kterých čeští 
zdravotníci v Itibu pracují.  

KURZ VIETNAMSKÉ KUCHYNĚ
16.00–20.00 
ZŠ Štefánikova Pardubice, Štefánikova 448/448
Přijďte se naučit tradiční vietnamské pokrmy 
na kurz vaření, kterým Vás provede rodilá
Vietnamka Nga Vu Thi Thuy. Společně si uvaříme 
jarní závitky a také lehké a zdravé 
Bún bò Nam Bô. Cena kurzu je 250 Kč, kapacita 
omezena. Předprodej: Pardubickej lajf, 
Pernštýnská 41. 

Z VLADIVOSTOKU DO MOSKVY 
PO TRANSSIBIŘSKÉ 
MAGISTRÁLE
17.00
Sál Jana Kašpara, Krajský úřad, 
Komenského náměstí 125
Oslava životních jubileí dvou Pardubičanek 
24denním putováním z Vladivostoku do Moskvy 
(9 298 km), bez cestovky. Samotná cesta vlakem 
trvá sedm dní a nocí. Sedmnáct dní zbylo na pobyt 
v dalších pěti městech a k výletu k jezeru Bajkal. 

Z DENÍKŮ DRÁŽI BAČKOROVÉ 
A MICHALA RAUERA
18.00
Ekocentrum Paleta, Štolbova 2874
Autorské čtení z cestovatelského deníku plného 
netradičních zážitků z cest za jógou 
do Indie a Bhútánu, doplněná o jógové sestavy 
a mini-workshop – co víc si může duše
cestovatele a milovníka jógy přát?

KUCHAŘSKÝ ATELIÉR S ALLIANCE FRANÇAISE
16.00
Integrační centrum Kosatec, Sladkovského 2824
Frankofonní večer, jehož součástí bude kuchařský
ateliér a společná večeře s tematickou prezentací. 
Přijďte si s námi společně uvařit a povečeřet 
v příjemné multikulturní atmosféře. Cena Kč 300,–, 
nebo dorazte pouze na večeři za Kč 250,–. 
Z kapacitních důvodů je nutná registrace 
na e-mailu: af@afpardubice.com 

ROMA – CINE LATINO
16.00
Pardubickej lajf, Pernštýnská 41
Ve filmu Roma jako v psaníčku ženám, které ho 
vychovaly, vzpomíná oscarový režisér Alfonso 
Cuarón na vlastní dětství a vytváří živý portrét 
domácích konfliktů a společenské hierarchie 
v politickém chaosu 70. let. Zve Centro Hispania 
a Mexická ambasáda.

POVEGLIA – OSTROV SMRTI
18.30
Pardubickej lajf, Pernštýnská 41
Poveglia, opuštěný ostrov smrti nedaleko malebných 
Benátek s tajemnou a děsivou minulostí. DiverZant
spolu s kamarádem z Urbex.cz překonali zákaz 
vstupu, a navíc o tom ještě natočili dokument. 
Přijďte se podívat a popovídat si s autorem 
o jeho neuvěřitelných dobrodružstvích ze světa 
opuštěných míst.

AFTER PARTY
20.00
Pardubickej lajf, Pernštýnská 41
Zakončete s námi celý festival!

Středa 15. 5.

CESTA KOLEM SVĚTA
10.00–14.00
Univerzita Pardubice, Studentská 55 
(před Dopravní fakultou)
Venkovní interaktivní program pro MŠ, ZŠ, školní 
družiny i širokou veřejnost. Studenti představí během 
workshopů kultury vybraných zemí celého světa 
a jejich tradice či typické hry, sporty a kuchyni.

předbraní Zelené brány 
Pestrá výstava ve stylu mezinárodních přehlídek 
představující díla tří umělkyň z Chile a Mexika 
a jednoho mexicko-slovenského páru. Cílem výstavy
je poukázat nejen na kulturní rozdíly Chile a Mexika, 
ale také na podobnosti. Práce umělců se liší 
technikami, použitými materiály i zpracováním, 
spojují je však společné rysy a nepopíratelný 
latinskoamerický náboj.

MULTIKULTURNÍ TÝDEN VE FOTOGRAFIÍCH 
FILIPA TESAŘE
2.–31. 5.
nám. Republiky (před Východočeským divadlem)
Všech předchozích devět ročníků festivalu 
připomínají snímky festivalového fotografa 
Filipa Tesaře. 
  
MLADÍ GRAFICI TVOŘÍ 
PRO MULTIKULTURNÍ TÝDEN 
2.–31. 5. 
nám. Republiky 1, hala Turistického 
informačního centra
Studenti Střední elektrotechnické školy a VOŠ 
v Pardubicích vytvářeli grafické návrhy 
pro 10. ročník festivalu. Výběr těch nejlepších v íčku!

VÝSTAVY

LATINSKO-AMERICKÁ UNIE
10. 4.–21. 6. 
(otevřeno dle otevírací doby Zelené brány)

NABÍDKA INTERAKTIVNÍCH 
PROGRAMŮ PRO ZŠ A SŠ

1.4.–31. 5.
Multikulturní výchova v praxi: cizinci a česká média 
(interaktivní seminář zaměřený na fake news 
a manipulaci se čtenáři)                         

10.–15. 5.
Latinská Amerika na českých školách (interaktivní 
program vedený rodilými mluvčími z Latinské Ameriky)    
                                                      
Z kapacitních důvodů je nutná registrace na e-mailu: 
europedirect@ticpardubice.cz 
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kulturního dění v květnu je Multikulturní týden. 
Tento rok se koná již 10. ročník tohoto festivalu 

rozdílných kultur a jejich chutí. Cílem účinkujících 
i lektorů je přiblížit návštěvníkům nejrůznější kultury 
a vytvořit prostor pro netradiční setkání, vzájemné 
poznávání a neopakovatelné zážitky. Ve spolupráci 

s mnoha partnery se podařilo sestavit zajímavý 
program plný nejrůznějších akcí – jarmark, besedy, 

přednášky, konference, projekce, workshopy, výstavy, 
umělecká vystoupení, sportovní utkání atd.

10. ročník festival Multikulturní týden se koná pod 
záštitou místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR 

Miluše Horské, primátora Statutárního města Pardubice 
Martina Charváta a rektora Univerzity Pardubice 

Jiřího Málka.

Většina akcí je „baby friendly“.
Není-li uvedeno jinak, vstup na akce je zdarma.

Změna programu vyhrazena.


