
Multikulturní týden láká
na pestrý program
Jubilejní 10. ročník Mul-

tikulturního týdne, jehož
cílem je představit ná-

vštěvníkům kultury z různých
koutů světa, odstartuje v pá-
tek 10. května.

JARMARKNANÁMĚSTÍ
V 10 hodin vypukne na
Pernštýnském náměstí oblí-
bený Multikulturní jarmark,
který se postará o oficiální
zahájení festivalu. „Opět pů-
jde o pestrou směs kulturních
vystoupení a prezentací jed-
notlivých zemí včetně
gastronomických lahůdek,“
říká hlavní pořadatelka fes-
tivalu Andrea Pavlíková
z Europe Direct Pardubice.
Večer ruských romancí přijde
na řadu od 18 hodin v Sále
Jana Kašpara na pardubic-
kém krajském úřadu.

HISPÁNSKÉ ODPOLEDNE
Sobota 11. května bude ve
znamení Hispánského odpo-
ledne. Ve 14 hodin ho začne
tematický workshop u Zelené
brány. V 17 hodin se zájemci
přesunou do rýhovny Auto-

matickýchmlýnů, kde bude
k vidění pestrý program
včetně tanečnic flamenca.

RODINNÝ SPORTOVNÍ DEN
Rodinný sportovní den se
uskuteční v parku Na Špici
v neděli 12. května od 9 ho-
din. O den později se od 15 do
22 hodin odehrají v Divadle
29 Ozvěny Antropofestu. Is-
lám nebo Indie. To bude od

17 hodin hlavní téma v Par-
dubickém lajfu. „Atraktivní
program je připraven i do
Natura parku při Ekocentru
Paleta či v Bakla Café,“ do-
dala Andrea Pavlíková.
V úterý 14. května se mů-

žete přenést i na Transsibiř-
skou magistrálu, o které se
budemluvit od 17 hodin
v Sále Jana Kašpara na par-
dubickém krajském úřadě.

Pokud chcete ochutnat viet-
namskou kuchyň, zavítejte od
16 hodin do ZŠ Štefánikova.

CESTAKOLEM SVĚTA
Cestu kolem světa chystá na
středu 15. května od 10 do 14
hodin Univerzita Pardubice.
Kulinářský ateliér připravila
do Kosatce od 16 hodin
Francouzská aliance. Závěr
festivalu bude hostit Pardu-
bickej lajf, kde se můžete ba-
vit od 16 hodin až do konce
finální After Party.

TŘI VÝSTAVY
Součástí festivalu budou i tři
výstavy – Latinsko-americká
unie na Zelené bráně a
předbraní (od 10. dubna do
21. června), výstava fotografií
Filipa Tesaře zachycující
předchozí ročníky Multikul-
turního týdne amladých
grafiků tvořících pro tuto akci.
„Obě se uskuteční od 2. do
31. května na náměstí Re-
publiky, druhá z nich přímo
v hale Turistického infor-
mačního centra,“ dodala
hlavní pořadatelka.

Odvážnámladá dáma z Chile, která se nebojí
riskovat? To je umělkyněMacarena Barra!
J edna z pravidelnýchúčastnic Multikulturní-
ho týdne v Pardubicích
Macarena Barra je odváž-
ná mladá dáma, která se
nebojí riskovat. „Někdy je
to těžké, ale otevírá to
cestu k úžasnému novému
dobrodružství,“ říká tem-
peramentní umělkyně
z Chile, jež skoro pět let
žije v České republice.

NEČEKANÁ CESTA
„Cestovat jsem chtěla od
dětství, ale že se dostanu
až sem, to bylo opravdu
nečekané,“ směje se Ma-
carena Barra. „Když jsem
skončila vysokoškolská
studia, rozhodla jsem se,
že budu cestovat. Začala
jsem u zemí blízko Chile,
jako jsou například Peru,
Bolívie, Brazílie, Uruguay
či Argentina. Našetřila
jsem dost peněz na to,
abychmohla vyrazit na rok
na pracovní dovolenou na
Nový Zéland. Zde jsem
potkala některé milé Če-
chy. Speciálně jeden
z nich mi byl milý tak, že
jsem se do něj zamilovala,“
vypráví mladá Chilanka,
která doma opustila zají-
mavou práci, prodala
všechno, co měla, vzala
veškeré úspory a vydala se

za mužem svého
života. „Nejprve
jsme se potkali
ve Španělsku,
cestovali au-
tem, jako jsme
to dělávali na
Novém Zélan-
du. A onmi
tehdy navrhl,
abych s ním šla do
Čech. A tak jsem tady,“ líčí
svůj životní příběh Maca-
rena Barra.
„Vlastně dnes ani nevím,

jestli bylo něco, co o tom
skutečně rozhodlo.
Všechno začalo tím, že
jsme si v Pardubicích pro-
najali byt a žili společně,“
pokračuje a přiznává, že
nikdy asi nebyla úplně
přesvědčena o tom, že tu
bude žít natrvalo.

OPUSTILA VŠE, COMĚLA
„Častokrát jsem si říkala,
že je hodně těžké být sama
v zemi s totálně jinou kul-
turou a jazykem. Nebyla
jsem si občas jistá, jestli to
bylo dobré rozhodnutí.
Měla jsem strach a vyčítala
jsem si, proč jsem nezů-
stala doma, kde jsemměla
veškeré pohodlí, rodinu,
zázemí, přátele a tradice,
na které jsem byla zvyklá.
Ale Pardubice jsou nád-

herné místo pro
život, kde žije
spoustu úžas-
ných lidí. Mů-
žete se tu vě-
novat celé řadě
zajímavých
aktivit, navště-
vovat mnoho
kulturních akcí i

míst, kde se toho
člověk mámožnost i hodně
naučit,“ potvrzuje Maca-
rena Barra, kterou prý ob-
čas stresuje, že je kvůli ja-
zykové bariéře dost často
závislá na druhých.
„Největší problém je ten,

že ještě nemluvím dobře
česky. To mi každý den
přináší spoustu nečeka-
ných zážitků, mnohdy
velmi vtipných. Mám pocit,
že můj mozek je někdy
úplně na jiné planetě,“
vtipkuje umělkyně, která
během svého života vy-
střídala spoustu různých
zaměstnání, co s uměním
nemají co do činění.
„Pracovala jsem napří-

klad jako servírka, pra-
covnice call centra, sbě-
račka ovoce, prodejce,
grafický designér či pra-
covnice v marketingu.
Naučila jsem se díky tomu
spoustu důležitých věcí,“
tvrdí Macarena Barra,

podle níž je profese uměl-
ce hlavně stylem života.
„Člověk je svým vlastním

pánem, ale je také dost
často závislý na rozhodnutí
druhých,“ říká žena, jež
vystudovala malbu, so-
chařství, grafický design
a video na umělecké fa-
kultě v Santiagu de Chile.
Dnes se živí jako grafický
designér, spolupracuje
s různými kulturními in-
stitucemi, vede výtvarné
kurzy a učí španělštinu
děti i dospělé.

JE JINÝMČLOVĚKEM
„Domnívám se, že po třech
letech v České republice
jsem jiným člověkem. Ne-
mám dojem, že bych byla
stoprocentně součástí
zdejší kultury. Možná se
tak nebudu cítit nikdy, ale
můj život je teď zde. Mám
tu rodinu, práci, kamarády,
můžu tady studovat, spor-
tovat, bavit se, ale sou-
časněmít i klid,“ vypočí-
tává Macarena Barra.
„Možná trochu para-

doxněmi přijde, že právě
tady jsem víc Chilankou
než kdy jindy,“ sděluje
umělkyně, která se ve své
tvorbě hodně inspiruje
právě kulturou a tradicemi
své rodné země.
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„Vždycky nás něco překvapí,“ říká
organizátorkaMultikulturního
týdne Andrea Pavlíková
Festival v posledních
letech zahrnuje mno-
ho akcí různého cha-
rakteru.

Letošní 10. ročník
Multikulturního týdne
v Pardubicích má

poprvé v historii na svých
bedrech informační stře-
disko Evropské unie (EU)
Europe Direct Pardubice.
Jaké pocity zažívají těsně
před jeho začátkem orga-
nizátoři? A o co jim vlastně
jde? Na to nám odpověděla
vedoucí Europe Direct
PardubiceANDREA
PAVLÍKOVÁ.

Co pro vásMultikulturní
týden znamená?
Multikulturní týden vní-
mám ve dvou rovinách.
Pracovně pro mě znamená
více jak půlroční práci
s přípravou akce, setká-
vání s partnery, spoustu
kávy během schůzek a
porad, vymýšlení co nej-
atraktivnějšího programu
amožností propagace.
Občas je to i bezesná noc,
kdy se mi v hlavě honí
myšlenky o tom, co jsme
zapomněli zařídit a jestli
všechno, včetně počasí,
vyjde podle představ a
podobně. Ve druhé rovině
se snažím festival vnímat
jako návštěvník, ačkoli
v některých okamžicích
možná trochu kritičtější,
než bývám u akcí, na kte-
rých se organizátorsky
nepodílím.

V čem vidíte smysl fes-
tivalu?
Smysl festivalu vidím ve
vzájemném setkávání,
které bourá předsudky a
obavy. Lidé ani neřeší, že
by nějaké předsudky
mohli mít. A moc mě těší i
zapojování cizinců do
společenského života
v našemměstě, jejich
úspěchy.

Jak tato akce ovlivnila
váš život?

Díky ní jsem poznala
mnoho skvělých a zají-
mavých lidí, se kterými
ráda spolupracuji i na ji-
ných projektech. Také se
musím přiznat, že měmo-
tivuje ve snaze pracovat na
své jazykové vybavenosti.

Jak těžké je festival
uspořádat? Co je na tom
nejobtížnější?
Asi jako u všeho je nejtěžší
začít a vědět, že vás čeká
spousta práce. A s blížícím
se datem festivalu i nárůst
stresu. Musímemít v zá-
loze různé varianty řešení,
když se něco nedaří do-
mluvit nebo se změní
podmínky. A vždycky nás
něco překvapí!

Jak se podle vás festival
posunul? Co semu po-
dařilo?
Festival v posledních le-
tech zahrnuje mnoho akcí
různého charakteru, není
to jen úvodní jarmark, ale
také besedy, konference,
koncerty, projekce,
workshopy a sportovní
den. NicméněMultikul-
turní týden začínal trochu
skromněji jako „Týden
akcí proti rasismu“. Na tom
pracovala jedna z mých
předchůdkyň v Europe
Direct Pardubice společně
s Centrem na podporu in-
tegrace cizinců pro Par-
dubický kraj. Festival se
postupně prodlužoval (a
pak zase trošku zkracoval),
rozrostl o spoluorganizá-
tory, nabaloval další druhy
akcí a získal své současné
jméno. Význam slova
„multikulturní“ pro mě
osobně znamená „mnoho
kultur“ a nemusí to být jen
kultury různých národů,
ale i různé subkultury
v rámci společnosti. Takže
i s tímhle pohledem na
„multikulturalitu“ v rámci
festivalu pracujeme. Po
každém ročníku hodnotí-
me, jak se nám naše zá-
měry podařily realizovat,
co se povedlo a co nefun-

govalo. Snažíme se poučit
a vychytávat problémy.
Letos věříme, že se nám tu
správnou skladbu progra-
mu a pestrost povedlo na-
lézt.
Festival se snaží odrážet i
aktuální celospolečenská
témata – například rozvo-
jovou spolupráci a její
smysl, migraci v zemích
EU, trvale udržitelný roz-
voj. V předchozích letech
jsme v rámci festivalů dě-
lali sbírku pro předem vy-
branou rozvojovou či hu-
manitární organizaci.
Udělalo nám radost, co se
za vybrané peníze podařilo
– třeba přispět na vyhlou-
bení studny Amálka na
Haiti nebo na vyhřívané
lůžko pro zdravotnické
zařízení ADRA v keňském

Itibu.
Snažíme se také více a více
spolupracovat se školami,
naservírovat jim speciální
festivalovou nabídku. Le-
tos je to například program
představující Latinskou
Ameriku prostřednictvím
rodilých mluvčích, inter-
aktivní program zaměřený
na fake news o cizincích a
přehlídku nejrůznějších
tradic organizovanou stu-
denty pardubické univer-
zity.
Letos jsme navázali na
úspěšnou spolupráci se
studenty a díky mladým
grafikům ze Střední prů-
myslové školy elektro-
technické (SPŠE) vznikly
zajímavé návrhy plakátů.
Ten vítězný jsme použili
pro tvorbu plakátů a pro-

gramových skládaček.
Měla bych dodat ještě
jednu skutečnost. A to, že
díky festivalu se osobně
setkávají i pracovníci or-
ganizací, které s cizinci
pracují nebo organizace,
které cizince zaměstnávají.
Navázaných kontaktů
mohou pak využít třeba
pro svou další práci.

Co je pro vás ještě vý-
zvou?
Letošní 10. ročník Multi-
kulturního týdne je první,
kdy je informační středisko
EU Europe Direct Pardubi-
ce jediným, hlavním or-
ganizátorem. Pracujeme
ale v týmu šikovných a
aktivních lidí, takže je to
radost. Samozřejmě jsem
trochu nervózní, jak ob-

stojíme a jak budeme vý-
roční festival hodnotit 15.
května večer! Trvalou vý-
zvou je poskládat zajímavý
program a nové akce,
které přilákají návštěvní-
ky. Hledáme také nová
místa na dílčí akce. Letos
jsou to například Automa-
tické mlýny a park Na
Špici. A možná se Multi-
kulturní týden stane jed-
ním z Pardubických ta-
hounů.

Co byste festivalu po-
přála?
Festivalu bych popřála,
aby si udržel svou pestrost,
svěžest a energii. A hlavně
kreativitu!

Jaké nejsilnější zážitky
máte s festivalem spo-
jeny?
Vybavuje se mi naprosto
skvělý arménský medov-
ník, který jsem ochutnala.
Nebo emotivní vyprávění
Aleše Bárty o práci jeho
týmu zdravotníků v Itibu. A
také zapojení organizáto-
rek domódní přehlídky.

Jaká je podle vás reakce
na festival – odmístních
i od cizinců?
Myslím, že festival je zají-
mavý pro obě skupiny –
místní i cizince. Koho zají-
mají různé národy světa,
má skvělou příležitost zažít
je zprostředkovaně během
festivalu. A na druhé stra-
ně je to příležitost před-
stavit svou kulturu lidem,
kteří žijí vedle vás.

Na co se letos během
Multikulturního týdne
těšíte nejvíc?
To je nejtěžší otázka ze
všech. Mohla bych lacině
říci, že se těším na po-
slední vteřinu festivalu,
kdy bude jasné, že všech-
no klaplo, jak mělo. Ale
ještě víc se těším na to, že
si to všichni – mí spolu-
pracovníci, festivaloví
spoluorganizátoři i ná-
vštěvníci moc užijeme.

Láska jemocná. Své o tom ví i ruská baletka Tatiana Kuranosová
L áska je mocná čaro-

dějka. Své o tom ví i
Tatiana Kuranosova,
úspěšná baletka, které
tleskali diváci v Rusku,
USA, Japonsku, Itálii či
Velké Británii.
Když reprezentantka

Permské baletní školy
vyrazila za svou sestrou
do Egypta, netušila, jak
moc jí tato návštěva změní
život. „Poznala jsem tam
svého budoucího manže-
la,“ řekla absolventka
Krasnodarské státní uni-
verzity kultury a umění,
která v té době tančila po
celém světě.
„Čtyři roky zamnou vy-

držel jezdit, ale pak jsme
se dohodli, že spolu bu-
deme žít v Česku,“ ne-
chala se slyšet Tatiana
Kuranosova, jež působila
v Krasnodarském balet-
ním divadle Jurije Grigo-
roviče a později v sou-
kromém baletním souboru
La Classique v Moskvě.
„Byla to pro mě velká

změna,“ přiznala.

NAŠLADRUHÝDOMOV
Aby ne, když se z dva-
náctimilionové ruské me-
tropole přestěhovala do

stotisícovéhoměsta, kde
musela začínat prakticky
od nuly. „Neznala jsem tu
nikoho a neuměla jazyk,
což byla velká komplika-
ce. Pardubice mi přišly

jako malebná vesnička.
Ale za rok, za dva jsem si
zvykla a dnes už Pardu-
bice miluji tak, že už bych
odtud nikdy nechtěla
odejít,“ vyznala se ze své
lásky ke svému druhému
domovu.
Teď už se tu

prý cítí jako
ryba ve vodě.
„Mám tady
všechno, co
potřebuji ke
svému životu – rodinu,
kamarády, báječnou práci
a spolupracovníky,“ sdě-
lila zakladatelka studia
Ballet Prima, jež se za-
měřuje na výuku baletu
dětí od čtyř let.

SPLNILA SI SVŮJ SEN
„Když jsem přišla do Par-
dubic, vůbec mě nena-
padlo, že bych tu něco ta-
kovéhomohla dělat. Pak
jsem ale ve městě za-
hlédla plakát Pardubické
arabesky. Zjistila jsem, že
jde o celostátní soutěž

v klasickém tanci a zara-
dovala se, že se tu něco
takového koná. Tehdy
jsemměla malé dítě, ale
postupem času jsem za-
čala pracovat na tom,
abych si tady splnila svůj

sen,“ při-
blížila své
začátky
v nové zemi
Tatiana
Kuranoso-
va.

Naštěstí pro ni nebyly
tak složité. Pomohlo Cen-
trum na podporu inte-
grace cizinců v Pardubic-
kém kraji. „Nabídli mi, že
můžeme společně uspo-
řádat workshop. Pak se
ozvaly obě pardubické
základní umělecké školy,
a to už byl jen krůček
k otevření studia,“ uvedla
sympatická Ruska, jejíž
velkou oporou byl i její
manžel.
„Pomohl mi s veškerým

papírováním. A dál už šlo
všechno poměrně hladce.

Začaly se mi hlásit děti, na
nichž je vidět, že mají chuť
na sobě pracovat. Samo-
zřejmě se někdy stane, že
některé do baletu přijdou
jen proto, že si to přejí ro-
diče. Jakmile však vidí, že
do toho všichni dávají
všechno, nechají se vět-
šinou strhnout,“ popsala
běžnou praxi lektorka, pro
níž je balet celoživotní
láskou.

BALETNENÍ
JEN KONÍČKEM
„Balet je můj život. To není
koníček. Žiji jím každý
den,“ potvrdila vyzna-
vačka tradiční ruské ba-
letní školy, které dává
přednost před některými
módnějšími tanečními
styly. „Myslím, že je lepší
věnovat se něčemu, co
člověk zná a umí,“ dopl-
nila Tatiana Kuranosova,
která se již několik let
podílí také na programu
Multikulturního týdne
v Pardubicích.

„Balet je můj život.
To není koníček.
Žiji jím každý den.“



„Sport mluví jedním jazykem,“ říká
úspěšný sportovní manažer Pavel Stara
Jubilejní 10. ročník

Multikulturního týdne
se rozhodl podpořit i

úspěšný sportovní mana-
žer Pavel Stara, který je
od roku 2012 předsedou
představenstva pardubic-
kého basketbalového
klubu.
V roce 2016 pak stál ve

vedení unikátního pro-
jektu Olympijský park
Pardubice, který v době
letních olympijských her
oživil město, ukázal jeho
obyvatelům i návštěvní-
kům krásu zdejších nově
zrekonstruovaných parků
a především přivedl ke
sportu statisíce lidí.
Za organizaci tohoto

pozoruhodného počinu
získal o rok později Medaili
hejtmana Pardubického
kraje a také Čestné uznání
města Pardubic.
Na tento výjimečný

podnik pak společně se
svým týmem spolupra-
covníků navázal pořádá-
ním letního Sportovního
parku Pardubice.

Co říkáte namyšlenku
Multikulturního týdne?
Myšlenka je to skvělá, o

tom není pochyb. V této
době o to více, vždyť to
rezonuje v zásadě každý
den vmédiích. A jak to tak
bývá, potřebujete mnoho
informací, abyste více po-
chopili, více respektovali.

Jak se do něj chystáte
zapojit? Nebo prostřed-
nictvím jakých organi-
zací?

Letos jsem byl oslovený
jako takový poradce na
sportovní část, poskytnout
pořadatelům informace,

rady, žádná velká úloha.
Jsem vždy připraven po-
moci a určitě se i vyjasňují
další formy zapojení jak

basketbalového klubu, tak
i projektu Sportovní park
Pardubice.

Jako šéf Beksymáte s
cizinci bohaté zkuše-
nosti. V čem vidíte jejich
přínos, a to nejen pro
klub, ale i pro život v
regionu?
Mám zkušenosti nejen z

této pozice angažováním
cizinců do týmu, ale i ob-
ráceně, s angažováním
českých hráčů v zahraničí,
s výměnnými turnaji, po-
háry. Sport mluví jedním
jazykem, a to je daný sport
na hřišti. Vášeň pro hru
nebo nějakou činnost jsou
tím nejlepším pojítkem
spolupráce. Přínos je pak
jazykový, odlišný styl pří-
stupu lidí, zkušeností,
konkurenční prostředí. To
vše dělá jednotlivce sil-
nějšími.

Máte pocit, že se ci-
zinci zapojují do běžné-
ho života v regionu a
daří se jejich integrace
do většinové společ-
nosti? Pokud ano, tak
proč a pokud ne, tak
proč?
My se snažíme jako BK

JIP Pardubice do spole-
čenského života ve městě
a regionu zapojit maxi-
málně, a to i hráče. K to-
muto tématu jsou nejbližší
projekty výuka angličtiny
na škole našimi hráči,
diskuze se studenty a po-

dobně.

Jak se podle vám ci-
zincům v Pardubicích
žije?
Nevím, čím to je, ale

většina cizinců nemámoc
informací o naší zemi a
kvalitě života. Jsou tedy
mile překvapeni životní
úrovní, krásou a historii.
Někdy si říkám, že by bylo
fajn, abychom si to vždy
všichni připomínali také.

Vnímáte nějaké pro-
blémy, překážky, barié-
ry, s kterými se cizinci
nebo vy, kteří s nimi
spolupracujete, musí
neustále řešit? A pří-
padně dají se nějak vy-
řešit?
Největší bariérou je le-

gislativa, pracovní povo-
lení, zdravotní pojištění a
podobně. Byť se to zlep-
šuje, nejde o jednoduchý
proces. Pak je to logicky
také aklimatizace cizinců
na naši kulturu, styl života,
očekávání. Nicméně to je
logické i obráceně a je to
právě ten přínos. Jinak ale
vše je řešitelné, někdy i
rozchodem, jen to vždy
musí mít patřičnou komu-
nikační úroveň.

Co byste popřál celé-
muMultikulturnímu
týdnu?
Ať se Multikulturní týden

podaří a splní očekávání.
Hodně štěstí!

Francouzská aliancemá důvod k oslavě. A její ředitel
se raduje z práce snů a příjemného života v ČR
Zemi Galského kohouta

bude na 10. ročníku
Multikulturního týdne
v Pardubicích reprezen-
tovat Francouzská aliance.
Ta má letos důvod k velké
oslavě, protože v České
republice působí 20 let.
„Naším cílem je šířit

francouzský jazyk a fran-
kofonní kulturu mimo
Francii, a to prostřednic-
tvím výuky francouzského
jazyka, pořádání nejrůz-
nějších akcí a provozování
frankofonní mediatéky,“
řekl ředitel pardubické
pobočky Francouzské ali-
ance Samuel Coeytaux,
který v této pozici působí
od června roku 2017.

PŘIJEL HLAVNĚ ZA PRACÍ
„Přijel jsem sem hlavně za
prací. Chtěl jsem se stát
ředitelem Francouzské
aliance, ale přiznám se, že
jsem toho na začátku o
České republice mnoho
nevěděl. Chtěl jsem objevit
novou kulturu a navštívit
střední Evropu. A opravdu
nejsem zklamán. Naopak!
Miluji to tady v Pardubi-
cích,“ svěřil se Samuel
Coeytaux, který byl zpo-
čátku příjemně překvapen
nádhernou architekturou.
„Nečekal jsem, že tato

zeměmá tolik bohatství!
Život si tu užívám. Pardu-
bice jsou krásnýmměstem,
perfektním pro aktivní i
odpočinkový život. Stejně
tak pro provozování růz-
ných sportů,“ podotkl ře-
ditel pardubické pobočky
Francouzské aliance.
„Když se Pardubice mo-

hou někomu zdát příliš
malé, může odtud vyrazit
třeba do Prahy, Brna či
Vídně, což také občas dě-
lám. Oceňuji, jak snadné je
v této oblasti cestovat.
Objevil jsem tu mnoho
nádherných věcí,“ doplnil
Samuel Coeytaux, pro ně-
hož asi největší výzvou
bylo naučit se česky.

MÁRÁDVÝZVY
„Čeština je velmi těžký ja-
zyk. Stále jsem občas tro-
chu frustrovaný z toho,
když nemůžu vyjádřit ně-
co, co chci, protože nena-
jdu ta správná slova. Ale
mám rád výzvy a myslím
si, že jsem v této hodně
pokročil. To mě povzbu-
zuje v tom, abych chodil
na další hodiny češtiny,
každý týden,“ usmíval se
ředitel Francouzské ali-
ance.
„Když umíte jazyk, je i

váš každodenní život
mnohem hezčí a jedno-
dušší. Můžete se najednou
více bavit s lidmi, kteří
jsou pak víc otevřenější
než předtím,“ nechal se
slyšet Samuel Coeytaux.
„Češi se možná někomu

na první pohled mohou
zdát být vůči cizincům
trochu chladní. Ale brzy,
jak je poznáte a projevíte
ochotu mluvit česky, uži-
jete si s nimi spoustu
legrace. Mají opravdu vel-
ký smysl pro humor,“ po-
tvrdil absolvent Institutu
politických studií v Gre-
noblu.
„Chápu, že pro některé

cizince může být těžké

přijet do země, kde stále
ještě poměrně málo lidí
umí anglicky. Proto se tak
možná občas mohou cítit
být trochu izolovaní. Ale
jakmile se jim podaří na-
vázat bližší kontakty
s místními, věřím, že tu
budou velmi šťastní,“ pře-
mítal Samuel Coeytaux,
který už si v Pardubicích
udělal spoustu skvělých
přátel.
„V Pardubicích, kde není

zase tolik cizinců, možná
někteří lidé mají trochu
problém s těmi, co vypa-
dají rozdílně. A v Praze
občas mohou být trochu
hrubí k turistům, ovšem to
se děje v každém velkém
evropskémměstě. Ale ob-

vykle je tu každý velmi
milý, jakmile člověk pro-
jeví zájem tomu druhému
porozumět,“ dodal.
„Myslím si, že i v Pardu-

bicích je hodně cizinců,
včetně několika Fran-
couzů, kteří tu žijí a stali se
velmi aktivní součástí
zdejší společnosti,“ vyjá-
dřil se ředitel pardubické
pobočky Francouzské ali-
ance.
„Naše pobočka je malá,

ale velmi dynamická a já
doslova miluji organizo-
vání akcí, které pořádá-
me,“ vyprávěl Samuel Co-
eytaux o své vysněné
práci.
„BěhemMultikulturního

týdne se opět zapojíme do

Multikulturního jarmarku
na Pernštýnském náměstí,
a to s francouzským jídlem
i hrami, které člověku po-
můžou objevit krásy fran-
couzského jazyka. Budeme
se podílet také na spor-
tovním odpoledni, kde
chceme prezentovat pé-
tanque. Součástí festivalu
bude rovněž náš měsíční
kulinářský workshop
francouzského jídla, který
organizujeme ve spolu-
práci s Centrem Kosatec,“
pravil ředitel Francouzské
aliance.

ZAJÍMAVÉKULTURY
„Myslím si, že Multikul-
turní týden je dobrým
způsobem, jak lidem
z Pardubic a okolí před-
stavit celou řadu zajíma-
vých kultur a národů. Díky
této akci si mohou zdejší
lidé uvědomit, jaké množ-
ství cizinců v jejich městě
žije, že jsou dobře inte-
grováni a součástí místní
komunity. Je fajn ukázat,
že všichni můžeme profi-
tovat z toho, když se jeden
druhému otevřeme,“ uvedl
Samuel Coeytaux.
Ten se těší i na další ak-

ce, které budou součástí
oslav 20. výročí Fran-
couzské aliance v České
republice. „Velkou oslavu
chystáme 25. června na
pardubické Pernštýnské
náměstí. Tam se od 10 do
18 hodin uskuteční Fran-
couzský trh. Ten nabídne
zhruba 20 stánků, v nichž
nebudou chybět tradiční
francouzské produkty, jako
je jídlo, víno, kosmetika,

ale také nejrůznější akti-
vity spojené s francouz-
ským jazykem a hry pro
děti i dospělé. Dojde sa-
mozřejmě rovněž na pé-
tanque,“ sdělil ředitel
pardubické pobočky
Francouzské aliance, která
si na svou oslavu nachys-
tala i zajímavýworkshop
graffiti. „Ve spolupráci
s Legal Pardubice vytvo-
říme dočasné graffiti na
oslavu 20 let přímo
v centru náměstí,“ nastínil
Samuel Coeytaux.

SLAVNÉMELODIE
„Naši partneři z Kosatce a
CEDRu tu budoumít také
své vlastní stánky, kde
budou prodávat své pro-
dukty i jídlo. V 18 hodin
pak začne koncert na třídě
Míru. Budeme pokračovat
slavnými francouzskými
operními melodiemi. Na
řadu přijde pochopitelně
Carmen, ale také některé
skladby, které připomenou
200. výročí Jacquese Of-
fenbacha. Své umění tu
předvedou tři francouzští a
dva čeští sólisté a také je-
den švýcarský dirigent,“
oznámil ředitel Francouz-
ské aliance, který na České
republice miluje pivo a
zámky. „A také způsob ži-
vota, klidný a šťastný.
Mám tím namysli, že lidé
si tu nekladou zbytečně až
příliš mnoho otázek, které
nejsou zas až tak důležité.
A jestli mi tu z Francie ně-
co chybí? Možná sýr, ale
jenom někdy,“ uzavřel
s úsměvem Samuel Coey-
taux.



„Na Univerzitě Pardubicemáme 6500
studentů. Zhruba 7% z nich je ze
zahraničí,“ informuje rektor Jiří Málek
Jedním z významných

partnerů Multikultur-
ního týdne je i Uni-

verzita Pardubice. Jak je
na tom s cizinci? O tom
jsme si povídali s jejím
rektorem JIŘÍMMÁLKEM
(na snímku).

Kolik zahraničních
studentů studuje v sou-
časné době na pardu-
bické univerzitě?
V letním semestru 2019

studuje na Univerzitě Par-
dubice na 500 zahranič-
ních studentů z 68 zemí.
Pětinu ze zahraničních

studentů tvoří studenti ze
Slovenska, až třetinu z
bývalých sovětských re-
publik. Početnější z nich
jsou země jako Ukrajina,
Rusko, Bělorusko či Kaza-
chstán. Po 3 až 5 procen-
tech máme studenty také
například z Ghany, Tchaj-
wanu, Španělska, Indie,
Turecka.

Kolik zahraničních
vědeckých pracovníků a
vyučujících na univerzi-
tě působí?
Na univerzitě v tomto

akademickém roce působí
na 90 zahraničních za-
městnanců z 28 zemí.
Nejpočetněji jsou za-

stoupeni ti ze Slovenska.
Ale máme také akade-
mické nebo vědecké pra-
covníky z Německa, Rus-
ka, Polska, Francie, Velké
Británie, Švédska a dalších
evropských zemí. Nechybí
ani zástupci z USA, Aus-
trálie a Asie.

Kolik procent studentů
a akademických pra-
covníků tvoří ti zahra-
niční na Univerzitě Par-
dubice?
Zahraniční studenti tvoří

přibližně 7% z celkového
počtu 6500 studentů
v letním semestru.
Zahraniční zaměstnanci

pak zhruba 4% z celko-
vého počtu 2132 zaměst-
nanců univerzity.

V čem vnímáte největší
přínos zahraničních
studentů a pracovníků
pro Univerzitu Pardubi-
ce, ale i proměsto?
Prestižní vysokoškolská

instituce, kterou Univerzita
Pardubice je a hodlá jí zů-
stat, nemůže existovat bez
mezinárodní spolupráce a
kontaktů, a to jak ve
vzdělávání, tak ve vědě a
výzkumu, tedy bez těsné
spolupráce a pěstování
vztahů se zahraničními
univerzitami a vědeckými
institucemi a partnery. Ta
se uskutečňuje buď v za-
hraničí, nebo přímo u nás
na našich vysokoškol-
ských pracovištích. Za-
hraniční kolegové jsou
velkým přínosem pro
zkvalitnění výuky i vý-
zkumu, obohacují studium
a život univerzity i našich
studentů. Existence
opravdu živoucí student-
ské a vědecké meziná-
rodní komunity přímo na
Univerzitě Pardubice
a propojení českých a za-
hraničních studentů a
pracovníků jsou pro život
moderní a prestižní uni-
verzity velmi důležité. Je to
důležité i pro pěstování a
posilování mezilidských

vztahů a vzájemného po-
rozumění.
Pro aktivní české stu-

denty a zaměstnance je
práce i studium v meziná-
rodním prostředí velkým
přínosem a obohacením,
řekl bych též nezbytností.
Jsem přesvědčen o tom, že
špičková věda se nedá
dělat mimomezinárodní
prostor. Jedině meziná-
rodní srovnání, konku-
rence i spolupráce vedou
k vyšší kvalitě i výkonům.
Jsme aktivní v meziná-

rodním prostoru oběma
směry. Naši studenti vy-
jíždějí do zahraničí, do
Pardubic zase přijíždějí
studenti z celého světa, na
krátkodobé stáže a studi-
um od několika dní až po
jeden či dva semestry.
Řada studentů u nás stu-
duje celé studijní progra-
my, tedy několik let. Posí-
láme doktorandy na vě-
decké stáže, každý z nich
byměl alespoň jedenmě-
síc strávit v zahraničí. Ně-
kteří naši kolegové, stu-
denti či zaměstnanci mají
možnost vycestovat na
partnerská pracoviště do
zahraničí, ale stejně pro-
duktivní dokážou být i
mezinárodní týmy tady u
nás doma. Umožňujeme
pobyty studentů, mladých
i zkušených vědeckých
pracovníků u nás. Napříč
fakultami pořádáme také
například mezinárodní
letní školu.
Na všech podobáchme-

zinárodní spolupráce a
výměnmáme velký zájem

a i nadále je budeme pod-
porovat. K tomu nám fi-
nančně pomáhá řada nej-
různějších projektů pod-
porujících právě tyto za-
hraniční mobility.
Vytvořit dvojjazyčné

prostředí, zajistit síť služeb
a akcí, které život a práci
zahraničních studentů a
zaměstnanců u nás umožní
a zpříjemní, je také jednou
z našich hlavních rozvo-
jových priorit.
Proto se budeme i na-

dále starat o to přivést na
univerzitu a tedy i do Par-
dubic co nejvíce talento-
vaných studentů i reno-
movaných pedagogů ze
zahraničí a naši meziná-
rodní komunitu rozšiřovat.

Daří se podle vás za-
hraniční studenty a
akademické pracovníky
zapojovat do života uni-
verzity, města, regionu?
Pro zahraniční studenty i

zaměstnance máme při-
praven balíček služeb. Už
před příjezdem jsme s nimi
v kontaktu a snažíme se
jim v rámci našich osob-
ních kapacit pomáhat.
O studenty se hodně

stará studentský spolek
ESN, který pro ně připra-
vuje nejrůznější sezna-
movací a volnočasové ak-
tivity na univerzitě, ve
městě i okolí a celkově se
snaží, aby se u nás cítili
zahraniční studenti dobře.
Také každá fakulta má
svoji studijní referentku,
která se zahraničním stu-
dentům podle potřeby

věnuje, případně také naši
referenti v centru mezi-
národních mobilit mezi-
národního oddělení. Při-
pravují a nabízejí našim
cizincům další semináře,
setkání, pomoc u lékaře,
při vyřizování administra-
tivních formalit na nejrůz-
nějších úřadech a podob-
ně. Zaměstnancům a dok-
torandům pomáhají a vě-
nují se podle jejich indivi-
duální potřeby naši další
referenti na mezinárodním
oddělení a pak hlavně
kolegové na konkrétních
odborných pracovištích
fakult, katedrách a ústa-
vech, kde naši cizinci
pracují.
Bohužel

pořád ještě
platí, že na
univer-
zitě i ve
městě
nará-
žejí
cizinci
na
určitou
jazy-
kovou
bariéru.
Dvojja-
zyčné
prostředí
není všude
samozřejmostí a
čeština je obtížný
jazyk. Našim cizincům
nabízíme výuku základů
češtiny a každý rok naše
služby poskytované v an-
gličtině rozšiřujeme. Ča-
sem se chceme dobrat
k opravdu dvojjazyčnému

prostředí alespoň v kom-
binaci čeština – angličtina.
Pokudmají studenti či

zaměstnanci zájem se více
zapojit do života, jsme sa-
mozřejmě rádi.
Některé skupiny stu-

dentů jsou hodně spolu,
někteří jsou sami aktivní
v prostředí, ve kterém žijí.
Čeští a zahraničí stu-

denti se potkávají nejen
při výuce a na katedrách a
ústavech, kde pracují, ale
také při pravidelně orga-
nizovaných univerzitních
akcích, jako je například
Erasmus Day – veletrh
mezinárodních mobilit
nebo na začátku semestru
při orientačním týdnu či
při jednodenní akci –
happeningu v úvodu aka-
demického roku s názvem
Příliv, při speciálních ak-
cích, jako jsou třeba de-
gustace národních ku-
chyní a podobně. Nedávno
se například jeden student
ze Španělska zapojil do
činnosti pardubické fla-
mencové taneční skupiny
jako kytarista a objevili
jsme jeho hudební nadání
a aktivity až při veřejném
koncertování…

Narážíte na nějaké
problémy či překážky
související se zahranič-
ními studenty a pracov-
níky? Pokud ano, tak jak
se vám je daří řešit?
Jazyková bariéra a češ-

tina coby obtížný a uni-
kátní jazyk může být kri-
tériem pro rozhodování o
studiu a působení na Uni-
verzitě Pardubice a v Čes-
ké republice vůbec.
Ve městě například

chybí dvojjazyčný navi-
gační systém, některé
úřady neumějí vyřídit
s cizincem záležitost jinak
než v češtině, špatně se
cizincům shání lékařské
ošetření a péče, kde by
komunikovali alespoň
v angličtině.
I některé kulturní odliš-

nosti a zvyklosti mohou
být z naší strany pro za-
jištění služeb složitější,
případně se někdy i složitě
řeší. Pokud nějaké pro-
blémy nastanou, přistu-
pujeme k nim velice indi-
viduálně a snažíme se po-
moci a komunikací trefit do
zvyklostí dané země,

abychom se na-
vzájem

dobře
po-

chopili.
V našich

službách zahra-
ničním studentům a za-
městnancůmmáme stále
co zlepšovat, jak jsem již
naznačil, ale přesto od
nich máme hodně pozi-
tivních komentářů, že jsou

Pardubice vlídné město
k životu i ke studiu, že
univerzita působí domácím
prostředím a lidé mají
k sobě blíže než ve vel-
kýchměstech a na velkých
univerzitách.

Co říkáte namyšlenku
Multikulturního týdne,
jehož cílem je zajíma-
vým způsobem předsta-
vit život cizinců žijících v
regionu?
Jakékoliv setkávání se

s lidmi obecně, natož z ji-
ného kulturního a spole-
čenského prostředí, po-
važuji pro zúčastněné za
velmi obohacující.
Ze své vlastní zkušenosti

s životem v zahraničí vím,
že pro obě strany vyžaduje
takové soužití a vztah vel-
ký vzájemný respekt a
velkou snahu o pochopení
odlišností, které samo-
zřejmě nastávají vždy,
když se potkají dva lidé,
dvě osobnosti, natož jiné
národnosti. Život v cizí
zemi znamená také se
snažit poměrně rychle
pochopit pravidla chování
a fungování nového pro-
středí, což je samozřejmě
hodně náročné.
Proto jakékoliv aktivity a

pomoc sblížit skupiny těch
domácích a zahraničních
považuji za správné a ví-
tané. Osobní zkušenost,
osobní setkání opravdu
dokáže bořit bariéry, způ-
sobené nepoznaným a
obavou z neznámého.
Domnívám se, že právě
osobní setkání, osobní
zkušenost nejlépe umožní
lidem vytvořit si vlastní
názor, ujasnit si vlastní
postoj, vytvořit si vztah
založený na pochopení.
K tomu jistě přispívá i tra-
dice Multikulturního týdne
v Pardubicích. Jsem rád, že
takový program v Pardu-
bicích máme, má tradici a
získává si čím dál větší
podporu i oblibu. A také, že
se na něm univerzita a řa-
da jejích pracovišť, peda-
gogů a studentů aktivně
podílejí.

Proč takové aktivity
univerzita podporuje?
Univerzita je nejen pri-

márně vzdělávací a vě-
deckou institucí, pro niž je
důležitá mezinárodní
spolupráce a společenství.
Sehrává také důležitou
úlohu ve společnosti –
právě svým intelektuálním
přesahem. Svými hlavními
i dalšími aktivitami dále
rozvíjí nejen znalostní, ale
i morální kvality lidí. Je
místem otevřeným pro
společenský a multikul-
turní dialog. Má přinést
mladým lidem novou zku-
šenost, rozšířit jejich ob-
zory za rozsah studia, roz-
víjet schopnost diskutovat
a kriticky myslet, posílit
jejich občanské postoje,
pomoci kultivovat vztahy,
respektovat etické stan-
dardy, nastolit vstřícnost a
porozumění, kolegialitu,
loajalitu, pozitivní chování,
a to v mezinárodně platné
rovině.
To vše uskutečňuje a

podporuje univerzita jak
přímou výukou, tak řadou
dalších aktivit, mezi něž
patří například i zapojení
do Multikulturního týdne.



„Potřebujeme odbourávat mýty
a předsudky. Bez obav a výhrad,“ tvrdí
Aleš Bárta z nemocnice od jezera hrochů
SMultikulturním týd-

nem je spjatý také
známý pardubický

zdravotníkAleš Bárta,
který ve spolupráci s hu-
manitární organizací ADRA
vybudoval v Keni unikátní
nemocnici. Ta je oblíbená
nejen u afrických pacientů,
ale i u českých lékařů a
mediků, kteří tu během
stáže získají často mno-
hem víc cenných zkuše-
ností než za dlouhá léta
v tuzemských zařízeních.
A populární se tato ne-
mocnice stala také díky
filmu Doktor od jezera
hrochů, který tu natáčel
režisér Zdeněk Troška.

Co říkáte namyšlenku
Multikulturního týdne? V
čem je podle vás tato
akce přínosná?
Každoroční pořádání

Multikulturního týdne po-
važuji za skvělou akci.
Hlavní podstatu vidím
v tom, že se občané Par-
dubic dozví o lidech z ji-
ných kontinentů, národ-
ností, které žijí s námi.
Poznat jejich kulturu, zvy-
ky a samozřejmě také
skvělou národní kuchyni
každé prezentující země,
to je to, co právě v po-
slední době potřebujeme.
Odbourávat mýty a před-
sudky a přijímat lidi jiných
etnik mezi sebe… bez
obav a výhrad.

V roce 2015 přispěla
sbírka pořádaná na fes-

tivalu na koupi vyhříva-
ného lůžka pro novoro-
zence ve vašem zaříze-
ní. Co jste na to říkal?
Sbírka, která byla věno-

vána právě naší „adří“
nemocnici v Itibo z Multi-
kulturního týdne v roce
2015 byla obrovským
přínosem pro další rozvoj
novorozenecké péče. Již
na začátku jsme se s po-
řadateli domluvili, že vy-
braná částka bude věno-
vána na tolik potřebné
ohřevné lůžko pro novo-
rozence, které jsme ještě
dovybavili o několik pří-
strojů, využívaných při
resuscitaci novorozenců.
Bez jakékoliv nadsázky
mohu říci, že díky tomuto
zařízení a šikovnosti na-
šich lékařů a mediků bylo
zachráněnomnoho dět-
ských životů.

Jak jste se vy osobně
zapojil doMultikultur-
ního týdne?
Naše účast byla v rovině

informativní. Probíhaly
různé besedy o naší práci
v nemocnici Itibo, vysta-
vovali jsme fotografie,
účastnili se prezentace na
Pernštýnském náměstí
s povídáním o Keni, lidech
a jejich zručnosti při výro-
bě mnoha rukodělných
výrobků, které tu byly
rovněž k vidění. V závěru
Multikulturního týdne byl
odvysílán celovečerní do-
kument režisérky Olgy
Špátové o naší práci v ne-
mocnici Itibo. Mimocho-

dem, tento film byl nomi-
nován na cenu Český lev.

Máte naMultikulturní
týden nějakou vzpo-
mínku, která vás nějak
potěšila, zasáhla?
Mám-li nějakou vzpo-

mínku na účast na této
akci? Ano, jistě! Není jich

málo. Nejprve, že jsem tu
mohl poznat mnoho skvě-
lých lidí, kteří se snaží
přiblížit život „cizokrajců“
nám, Pardubákům. Dále
pak, že jsem se, i přes ně-
která varování, nikdy ne-
setkal s žádnou projeve-
nou záští nebo negativním
názorem na pomoc v Afri-

ce. To mě velmi mile pře-
kvapilo, zvláště, když se na
Afriku a Afričany mnohdy
kouká skrz prsty. No a
v neposlední řadě též
štědrost dárců, kteří nám
pomohli k zakoupení vý-
hřevného lůžka.

Co byste festivalu po-

přál do dalších 10 let?
Přání do dalších 10 let?

Aby stále měli pořadatelé
tolik síly v organizování
takovýchto záslužných
akcí, které bourají bariéry,
pohledy a předsudkymezi
jinými etniky, žijící mezi
námi. A věřte, že to prý
nemají mnohdy lehké.

Jaké jsou novinky ve
vašem projektu a co vám
teď nejvíc dělá radost a
co vás naopak tíží?
Od roku 2005 se v Itibo

mnoho změnilo. Dostavěla
se nová budova lůžkové a
intenzivní péče, které ne-
má obdoby v okolí 100
kilometrů. Máme nový
operační sál, mnoho no-
vého vybavení, jak pro
přímou léčbu, tak i pro di-
agnostiku. No a z nejno-
vějších přírůstků to jsou
digitální rentgen a
anesteziologický přístroj,
který nám otevírá mnoho
novýchmožností léčby
v případech, kdy jsme byli
bezradní.
V naší nemocnici moc

nemáme čas na starosti.
Denně pomáháme spoustě
pacientů a vždy pracujeme
s tím, co máme k dispozici.
Od toho se odvíjí velká ra-
dost z každé podpory, no-
vého sponzora, dárce,
který nás může posunout
dál. Za to jsem nesmírně
vděčný už 12 let, co Itibo,
ve spolupráci s humani-
tární organizací Adra
v západní Keni provozu-
jeme.

Po rozvodu chtěla radikálně změnit život.
Proto zamířila z Mongolska do ČR
I díky ní se objevila napardubickém Pern-
štýnském náměstí pravá
jurta! Na Multikulturním
týdnu spolupracuje od
samého začátku a za tu
dobu pomohla zprostřed-
kovat pro jeho návštěvní-
ky celou řadu lahůdek. Šlo
například o výstavu mon-
golských výtvarníků a je-
jich workshopy či koncert
skvělých hudebníků
Dunjingaraav.
Má lví podíl na tom, že

se do tohoto festivalu vel-
mi aktivně zapojuje jedna
z nejpočetnějších zahra-
ničních komunit ve městě.
Ano, právě ta mongolská,
která se pravidelně
účastní i nejrůznějších
sportovních aktivit nebo
třeba připravuje lahodné
ochutnávky svých typic-
kých pokrmů. A sama se
dokonce několikrát obje-
vila na pódiu. Její pěvecké
vystoupení pak bylo sil-
ným zážitkem!

CHTĚLA POZNAT
JINÝ SVĚT
Řeč je oMyanganbayar
Bazarjav, která se do
České republiky přistě-
hovala ve svých 34 letech.
Tehdy, po rozvodu, cítila,
že potřebuje svůj život ra-
dikálně změnit. „Chtěla
jsem poznat jiný svět,“
vysvětlila žena, jež zvolila
Česko hlavně kvůli tomu,
že tu měla přátele.
Zpočátku to ale neměla

snadné. Její děti v tu dobu

byly ještě malé, a tak zů-
staly u rodiny v Ulán-
bátaru. „Dnes už jsou do-
spělé, ale chybí mi, stejně
jako vnoučata, se kterými
se vídáme díky internetu
sice denně, ale osobně jen
několikrát do roka,“ svě-
řila se Myanganbayar
Bazarjav, která se musela
v nové zemi naučit jazyk,
poznat nové zvyky a pra-
vidla, pokud tu chtěla najít
uplatnění.

RUŠTINA JÍ
V ČESKU POMOHLA
Protože v Mongolsku pra-
covala ve společnosti, jež
obchodovala s Ruskem,
uměla výborně rusky. To
byla v Česku velká výhra.
„Zhruba dva roky mi tr-
valo, než jsem začala ho-
vořit plynule. Ale díky
ruštině to bylo jednoduš-
ší,“ podotkla žena, která

ve své nové zemi vyzkou-
šela řadu profesí.
Pracovala například

v čínské restauraci, na
pokladně v supermarketu,
v Česko-východoasijské
obchodní komoře, kde
pomáhala zprostředko-
vávat kontakty mezi čes-
kými a mongolskými
podnikateli. „Tlumočila
jsem pro delegace obou
zemí při obchodních
schůzkách a doprovázela
řadu oficiálních delegací
v České republice i Mon-
golsku,“ vypočítala
Myanga, která dnes pra-
cuje ve společnosti Fox-
conn.
„Mám tu dobrou práci,

která mne baví,“ potvrdila
Mongolka, která dnes se
svým druhýmmanželem,
Čechem, žije v rodinném

domku namalé vesnici u
Jaroměře.
„Měli jsme štěstí na

dobré sousedy. Ti nás
vzali mezi sebe a pomohli
nám sžít se s prostředím,“
nechala se slyšet Myanga,
podle níž už dnes v Evropě
není velký rozdíl v pohle-
du na cizince.
„Je hlavně na nás, ci-

zincích, jak se na nás bu-
doumístní dívat a posu-
zovat nás. Já mám dobrou
zkušenost s tím, že Češi
dokáží ve velké většině
ocenit snahu cizinců při-
způsobit se, poznat místní
pravidla a dodržovat je,“
dodala.
„Češi jsou možná nejpr-

ve trošku opatrní, ale když
se s nimi spřátelíte, tak
jsou veselí a upřímní,“
všimla si Mongolka.

NOVÉ ZVYKY,
CIZÍ KUCHYNĚ
A jací jsou podle ní její
krajané? „Mongolové jsou
spontánní, společenští a
otevření. A také hodně
aktivní. Rádi se baví. Co
Mongol, to zpěvák. Jen
někdy berou život až
s přehnaným optimis-
mem,“ doplnila Myanga,
která se i letos ráda zapojí
do 10. ročníku Multikul-
turního týdne. „Je to jedi-
nečná příležitost, jak se
seznámit s novými lidmi a
poznat jiné zvyky, cizí
kuchyně. A to vše nama-
lém prostoru a za krátký
čas,“ uzavřela.

Česká republika není
tak xenofobní, říká
europoslanec Tomáš
Zdechovský
„Stojím si za

tím, že Česká
republika
není tak
xenofob-
ní, jak se
nám ně-
kteří
snaží na-
mluvit.
Bez pro-
blémů tu ži-
je, pracuje a
má rodiny více
jak půl milionu cizin-
ců,“ říká europoslanec
Tomáš Zdechovský, který
opakovaně poskytl záštitu
pardubickémuMultikul-
turnímu týdnu.
„Myšlenka festivalu se

mi líbí proto, že se na něm
ukáží cizinci, o nichž lec-
kdy ani nevíme, že to
nejsou rodilí Češi – tak
moc se totiž už integrovali.
Je to pozitivní akce, která
dokazuje, že jde, aby tu
s námi žili Poláci, Italové,
Němci, Židé, ale třeba i
Syřané, Maročané, Viet-
namci či Japonci,“ zdů-
razňuje Tomáš Zdechov-
ský.
„Cizinci mají možnost

dokázat, že mohou být
velmi prospěšnou součástí
naší společnosti a různí
Češi třeba pochopí, že ne
každý cizinec je automa-

ticky hned na-
příklad is-
lámský ra-
dikál. Tahle
akce po-
máhá
rozpo-
menout se
na období,
kdy nám
přišlo úplně
normální, že

jsme u nás žili
s Němci nebo u

dalších hranic s Po-
láky a Slováky. Umíme
s cizinci spolupracovat, jen
se v posledních letech
slovo multikulturalismus
stalo pomalu sprostým, což
je škoda,“ tvrdí východo-
český europoslanec, který
se před třemi lety zúčastnil
besedy omigraci Na hra-
nicích Evropy a plul na lodi
Arnošt z Pardubic během
festivalové akce Na jedné
lodi.
„Před třemi lety jsme jeli

s dětmi na parníku po Labi
a bylo hezké je pozorovat.
Bez toho, jaké byly ná-
rodnosti a jakýmmluvily
jazykem, tam spolu řádily
a měly se k sobě. Někdy si
říkám, proč nemůžeme být
jako ty děti. Ty prostě ne-
řeší nesmysly. Kamarád je
prostě kamarád,“ uzavírá
Tomáš Zdechovský.



„Na začátku bylo setkání bývalých
spolužaček,“ říká Ivona Baklíková
Nebýt jednoho se-

tkání bývalých
spolužaček ze zá-

kladní školy, možná by ani
Multikulturní týden ne-
vznikl. A jaké nápady se
mohou zrodit u kávy? To
prozradila jedna ze zakla-
datelek této akce IVONA
BAKLÍKOVÁ.

Co pro vásMultikul-
turní týden znamená?
Kde začít? Nechci, aby to

vyznělo přehnaně, ale za
těch deset let se festival
stal součástí mého života.
A to nejen toho pracovní-
ho, ale i všech ostatních
rovin. Znamená pro mě
setkání, společně prožitý
čas, vytržení ze všednosti,
zamyšlení, obrovskou in-
spiraci. Znamená pro mě
desítky lidí z celého světa,
se kterými jsemměla
možnost se setkat, s ně-
kterými z nich zůstat na-
dále v kontaktu, s někte-
rými, troufám si říct, zůstat
přáteli.

V čem vidíte smysl
festivalu? A jak vůbec
vznikl? Co byl ten hlavní
důvod?
Na samém začátku bylo

pracovní setkání bývalých
spolužaček ze základní
školy. Já pracovala v té
době s dětmi a mládeží
v nízkoprahovém zařízení,
což byly z velké části děti
z romských rodin. Petra
Srdínková toho času byla
manažerkou Europe Direct.
Z podstaty práce nás obou
nám byla blízká témata
boje proti předsudkům,
rasismu a xenofobii, a to
jak v lokálnímměřítku, tak
tom celoevropském. Za-
pojily jsme se nejdřív ve-
řejným programem pod
Zelenou bránou do Týdne
akcí proti rasismu. To nás
tenkrát díky zajímavým a
příznivým odezvám „na-
koplo“. Já jsem poté začala
pracovat již v Centru na
podporu integrace cizinců
se skvělým týmem lidí.
Každý den jsme se setká-
vali se zajímavými, složi-
tými, nadějnými i frustru-
jícími příběhy cizinců žijí-
cích v našemměstě a kraji.
Udělat festival, který by

pomohl lidem potkat se,
poznat se, přestat se bát a
myslet si navzájem o sobě
nesmysly, bavit se, někdy
prostě jen vyjít konečně
z nějaké ulity ven, tak to se
nám zdálo jako dobrý ná-
pad. A tak začal festival.
Centrum a Europe Direct
byly hlavními organizátory
a z jednodenní akce se
vytvořil týdenní formát se
zapojením skvělých part-
nerů. Myslím, že na to,
kolik lidí, cizinců, menšin,
tu žije, si Pardubice takový
festival nejen zaslouží, ale
potřebují jej.

Jak ovlivnil váš život?
Určitě zajímavou odpo-

věď by na to dal můj part-
ner a rodina. Občas prostě
slýchám otázky typu: „To
už je zase festival?“ A to je
třeba půlka září. On to totiž
není jen týden v květnu,
přípravy probíhají v pod-
statě celý rok. Tak trochu
tím žijeme. V průběhu roku
potkávám spoustu zají-
mavých lidí, chodím na
různé akce, a to vám ná-
pady na propojení s festi-
valem tam někde v hlavě
pořád cinkají. Baví mě to. A
to, i když jsemmomentál-
ně na rodičovské dovolené
a poslední dva roky jsem
byla zapojená spíš jako
dobrovolník pro migrant-
ský spolek Ruský domov,

který jsem pomáhala za-
kládat a je už od roku 2014
partnerem festivalu.
Vlastně i ten rozměr ma-
minky s dvěma dětmi je
pro festival moc zajímavý.
Najednou víc vnímám po-
třebu přizpůsobit některé
akce více rodinám s dětmi,
rozšířit o program pro děti.
Jsemmoc ráda, že jsem se
letos mohla s hlavním or-
ganizátorem Europe Direct
zapojit opět naplno.

Jak náročné je takovou
akci uspořádat? Co je na
tom nejtěžší?
Je to týdenní program,

ale je to neuvěřitelná
spousta drobných úkonů,
bez kterých by nebylo
možné festival realizovat.
Ty nejsou obvykle tolik
viditelné, ale zaberou
spoustu času. Festival by
se neobešel bez aktivních
partnerů, bez podobně
naladěných lidí. Potkává-
me se společně pravidelně
již od prosince, ale mezitím
probíhají desítky dílčích
jednání, komunikujeme
všemi možnými způsoby a
z prvotního rance nápadů
se postupně formuje kon-
krétní program. Třeba
sportovní den, to je obří
akce, kde musíte řešit
prostor, zábor, hygienické
požadavky, rozhodčí,
zdravotní dozor, občer-

stvení, zábavu pro ná-
vštěvníky, jak oslovit po-
tencionální sportovce,
přeložit podklady a sehnat
tlumočníky. A pak ještě
doufat, že nebude pršet.
Ale stojí to za to. Nejtěžší?
Asi nalákat na festival ši-
rokou veřejnost. Otevřít
pomyslné dveře těm, kteří
možná zatím o festivalu
nevědí, co jej ještě nena-
vštívili.

Jak se podle vás festi-
val od svého počátku
posunul? Co se podaři-
lo?
Mnoho. Festival žije, je

neustále v pohybu, a to
přes všechny starosti a
události, které ho ovliv-
ňovaly a ovlivňují. Situace
v Sýrii, anexe Krymu, mi-
grační vlny, tepající strach
z uprchlíků živený fake
news a šílenými předvo-
lebními kampaněmi poli-
tických stran typu SPD a
nejen jich, to a mnoho
dalšího vnímáme. Sama
jsem velký fanoušek festi-
valu Jeden svět, jeho lid-
skoprávní tematiky a
hloubky, konceptu, diskusí
i života ve foyer. Náš festi-
val nemá takto definované
těžiště, vytváří spíš pestrou
mozaiku akcí, témat
k diskusi, ale především
prostor pro setkání. Z jed-
nodenního formátu jsme
se dostali k týdenní akci,
momentálně tedy pěti dnů.
Podařilo se zapojit do fes-
tivalu veliké množství vý-
znamných partnerů, jako
jsou například Univerzita
Pardubice, Foxconn CZ,
Základní umělecká škola
Pardubice – Polabiny,
Francouzská aliance, Most
pro, ale také množství sa-
motných cizinců i Čechů –
lektorů, tanečníků, hu-
debníků, cestovatelů, vý-
tvarníků či sportovců. Měli
jsme tu zástupce americké,
indonéské, indické, viet-
namské ambasády, gene-
rální konzulku Hondurasu,
kulturní atašé a mnoho ji-
ných.

Co je podle vás ještě
výzvou?
Toho je ještě pořád dost.

Neusnout na vavřínech

nebo v konceptu, který už
nebude návštěvníky bavit,
který se nebude dále vy-
víjet. Je důležité myslet
v kontextu aktuální situa-
ce. Momentálně je tu veli-
ké množství mongolských
pracovníků a my se snaží-
me i během festivalu dát
prostor mongolské komu-
nitě se představit, zapojit.
Příští rok to zase bude
možná jinak. Výzvou je pro
nás vždycky najít způsob,
jak oslovit co nejvíce po-
tencionální publikum. Jak
dostat nabídku festivalu co
nejširšími spektru. Letos
budeme propagovat festi-
val i v seniorcentrech.
Zároveň se snažíme při-
způsobit trendům tee-
nagerů, využít sociální sí-
tě. Nezapomínáme na ro-
diny s dětmi. Určitě chce-
me, aby festival rostl. Aby
byl víc a víc vidět v ulicích
a veřejném prostoru. Tak
nám držte palce!

Co byste festivalu po-
přála?
Aby přinášel radost.

Těm, co ho pořádají, i těm,
kteří ho navštíví. Aby na-
bídl neopakovatelné i ty
opakovatelné skvělé zá-
žitky. A taky, aby přinesl
„klídek“, že ten soused
odvedle, co chodí jinak
oblečený a jinak vypadá
nebomluví, je vlastně
úplně normální.

Jaký nejsilnější záži-
tekmáte s festivalem
spojený?
Jurta před radnicí, in-

donéský, snad padesáti-
členný soubor, když tra-
dičně začne na jarmarku
pršet až při posledním
songu, všechny ty chutě
na jarmarku, diskuse s to-
lika lidmi, to, když si viet-
namská zpěvačka zapo-
mněla hudbu na nosiči a
zazpívala a capella před
plným sálem, ti skvělí hu-
debníci, bezvadný zvukař
Míra Škop, který dokáže
vyřešit snad každou situ-
aci, 140 palet v instalaci
pro výstavu v centru měs-
ta, je toho tolik… Sama
mám velmi ráda tanec a
tančit pod vedením lektorů
z Argentiny, Ugandy,

Mongolska, Brazílie, Ko-
lumbie, Mexika, Irska,
Ruska, na to se nezapo-
míná. Každopádně nejsil-
nějšími zážitky jsou pro mě
ta přetrvávající kamarád-
ství. Bez ohledu na to, od-
kud jsme, co děláme.

Jaká je podle vás na
festival reakce odmíst-
ních i od cizinců?
Nikdy jsme se nesetkali

s žádnými problémy nebo
negativními reakcemi. No,
vlastně jednou přišel roz-
zuřený starší pán na
Pernštýnské náměstí, kde
jsmeměli postavenou jur-
tu. Nadával na cizince, ale
snědl a vypil všechny
druhy ochutnávek a pak
zase šel. Tak to je ještě
dobrá reakce. Ale vážně.
Festivalu se každý rok zú-
častní přes tisíc lidí a ta
skladba se od stálých
nadšenců neustále obo-
hacuje o nové tváře. Sna-
žíme se udělat program,
který je atraktivní pro
všechny věkové skupiny,
aby si každý mohl vybrat.
A myslím, že se nám to
daří. Každý rok se zapojují
také noví cizinci. A i ti,
kteří už třeba v Pardubi-
cích nebydlí, přestěhovali
se nebo se vrátili do země
svého původu, jsou s námi
v kontaktu a fandí nám.

Na co se letos během
Multikulturního týdne
těšíte nejvíc?
Na to aktivní zapojení se

do organizace. Moc si to po
třech letech na rodičovské
dovolené užívám. Všechna
ta setkání, a to jak se
z nápadů u kávy rodí ho-
tový program. Těší mě
spolupráce s manažerkou
Europe Direct Andreou
Pavlíkovou, mám taky ob-
rovskou radost, že se
k organizaci vrátila i Lenka
Jehličková, se kterou jsme
festival organizovaly ně-
kolik ročníků. Na vybra-
ných programech spolu-
pracují i moji bývalí kole-
gové z Centra. To všechno
jsou signály, že festival
stojí za to. Přijďte se podí-
vat, užít si to a možná
v tom příštím ročníku bu-
dete spolupracovat s námi.

„Cizinci si zaslouží náš zájem a respekt,“ sděluje Petra Srdínková
„Multikulturní týden je pro
mě srdcová záležitost.
Když jsme ho společně
s Ivonou Baklíkovou za-
kládaly, měly jsme důle-
žitý cíl – představit par-
dubickým občanům, jak u
nás ve skutečnosti cizinci
žijí,“ uvedla spoluzakla-
datelka festivalu Petra
Srdínková.
„Už tehdy byli cizinci

částí populace vnímáni
jako ohrožení. My jsme
chtěly ukázat, že se vět-
šinou snaží žít normální
život, který má samozřej-
mě svá kulturní specifika.
Proto jsme připravily
ochutnávky nebo třeba
taneční vystoupení,“ vy-
světlila.

JAK ZMÍRNIT OBAVY?
„Ukázalo se, že původní
poslání, tedy představit
cizince z jejich obyčejné,
lidské stránky, bylo nad-
časové. Potřeba zdůraznit,
že tito lidé si zaslouží náš
zájem a respekt, totiž ještě

vzrostla v následujícím
období migrační krize, kdy
byli cizinci vykreslováni
jako čisté zlo. O to více je
nezbytné rozšiřovat si
obzory, vzájemně se se-
tkávat a diskutovat. Poté
se možná obavy zmírní,“
podotkla Petra Srdínková,
která však nezapomíná
ani na další důležitý
aspekt této akce.
„SmyslemMultikultur-

ního týdne je ale také po-
bavit se a zasportovat si,
tedy běžné volnočasové
aktivity v trochu netra-
dičním kontextu,“ zdů-
raznila jedna ze zaklada-
telek festivalu, který vý-
razně ovlivnil i její život.

MNOHONOVÉHO
„Naučila jsem se díky ně-
mumnoho nových věcí, a
to nejen z oblasti kultur-
ních specifik lidí rozlič-
ných národností. Měla
jsemmožnost vůbec po-
prvé v životě hovořit na-
příklad s člověkem

z Mongolska. To mě
velmi obohatilo –
podobně, jako
když člověk
cestuje do
různých
koutů světa a
mámožnost
potkat se
s místními.
Při takové
komunikaci
často zjistíte,
že se vlastně
máme dobře a
že tito lidé
mnohdy nemají
základní věci, které
jsou pro nás běžným
standardem amožná
proto se chovají jinak, než
očekáváme,“ přemítala
Petra Srdínková, která
dnes na svou roli organi-
zátorky vzpomíná ráda.

NEZAPOMENUTELNÉ
„Bylo to náročné, ale ne-
zapomenutelné. Mnoho
nových zkušeností, mož-
nost uplatnit svou kreati-

vitu a také
velké očekávání, jak
uspějeme. O to víc mě těší,
že se naše práce podařila
a že letos už Multikulturní
týden slaví 10. narozeni-
ny,“ svěřila se jedna ze
zakladatelek, podle níž se
festival od svého začátku
výrazně posunul.
„Určitě je velmi znatelný

posun v grafické podobě

festivalu, která je nyní
velmi profesionální. Také
se podařilo obohatit pří-
pravný tým omnoho zají-
mavých institucí a osob-
ností. Hodně se mi líbí i
nabídka vzdělávacích
programů pro školy,“ do-
dala Petra Srdínková.
Ta celému přípravnému

týmu přeje nejen do le-
tošního 10. ročníku pevné
nervy, spoustu kreativních
a přitom realizovatelných
nápadů, hodně účastníků
a také dobré počasí v do-
bě konání akce. „Divákům
přeji, ať se jim festival líbí
a přijdou s otevřenou
myslí něco nového se do-
zvědět,“ shrnula jedna ze
zakladatelek Multikultur-
ního týdne, pro níž bylo
jedním z nejsilnějších zá-
žitků v historii festivalu, že
mohla navštívit mono-
golsku jurtu přímo na
pardubickém Pernštýn-
ském náměstí.
„To se člověku opravdu

jen tak nepoštěstí. Také

jsem se seznámila se
skvělými lidmi z Make-
donie, kteří jsou stále
mými přáteli a moc si to ho
vážím,“ doplnila.

KLADNÉREAKCE
„Když se bavím s nyněj-
šími organizátory, tak
slyším převážně o klad-
ných reakcích na festival.
Není divu, program je
atraktivní a odlišuje se od
jiných akcí. I proto dou-
fám, že množství ná-
vštěvníků i cizinců, kteří
chtějí a mají co ukázat, se
bude nadále rozšiřovat,“
podotkla Petra Srdínková.
Podle ní by bylo fajn,

kdyby Multikulturní týden
i nadále lákal stále větší
množství lidí a nesl své
důležité poselství. „Cizin-
ce berme spíše jako obo-
hacení naší kultury,
ochranu státu nechme na
jiné, k tomu povolané a
my dejme těmto lidem
šanci na přijetí většinovou
společností,“ uzavřela.



Pořadatelka, účinkující i divačka.
Různé role jedné z dobrých duší
festivalu Lenky Jehličkové
Multikulturní týden

je pro mě srdcová
záležitost, říká

jedna z dobrých duší fes-
tivalu Lenka Jehličková.
„Po profesní stránce mi
hodně dal. Byla to pro mě
důležitá životní zkušenost.
Věnovala jsemmumnoho
energie i času. Poznala
jsem během něj také
spoustu skvělých lidí, se
kterým se vídám doteď,“
shrnuje jedna z dlouhole-
tých pořadatelek akce,
která si v případě Multi-
kulturního týdne vyzkou-
šela hned několik různých
rolí.

MNOHO SILNÝCH
ZÁŽITKŮ
„Jako organizátorka jsem
cítila za festival velkou
zodpovědnost a připravo-
vala jsem jej velmi preciz-
ně. Snažila jsem se získat
zpětnou vazbu od účinku-
jících, diváků, partnerů.
Pro účinkující je festival
zajímavou příležitostí
k prezentaci a seznámení
se se zajímavými lidmi. A
jako divačka teď ráda na-
vštívím festival se svou
rodinou,“ říká Lenka Jeh-
ličková, jež má s festiva-
lem spjatých opravdu
mnoho zážitků.
„A to jak osobních, tak

pracovních. Vždy jsem
však nejintenzivněji vní-
mala zdařilé ukončení ak-
ce a úsměvy na tvářích
všech okolo,“ přiznává.

PRIMÁRNĚ PŘÍZNIVÁ
ODEZVA
„Já se ve svém okolí se-
tkávám primárně s příz-
nivou odezvou. Samozřej-
mě nějaké negativní ná-
zory jsem také občas za-
znamenala, ale ani nebe
není bez mráčku. Místní
festival vidí většinou po-
zitivně, často do Pardubic
přijíždějí obyvatelé z ce-
lého kraje. Cizinci jsou
většinou rádi, že mohou
ostatním přiblížit svou
kulturu, na kterou bývají
právem hrdí,“ dodává
Lenka Jehličková, která
tentokrát budemít na sta-
rosti španělskou část
Hispánského odpoledne a
objeví se na něm také pří-
mo na pódiu.
A co bere jako velkou

výzvu pro organizátory?
„Udržet nastavený stan-
dard festivalu, nepolevit a
neustále zvyšovat kvalitu,“
podotýká jedna z pořada-
telek, která by akci přála
zapojení všech cizinců ve
městě, spoustu zapálených
partnerů, mnoho sil a pe-
něz.

FESTIVAL TAKÉ POMÁHÁ
„BěhemMultikulturního

týdne se několikrát vybí-
raly finanční prostředky
pro různé organizace na

podporu konkrétních pro-
jektů v rozvojových ze-
mích. Budu-li konkrétní,

tak nejprve to byla spolu-
práce s Alešem Bártou
z ADRY, který je manaže-
rem zdravotnického zaří-
zení v keňském Itibu. Zde
potřebovali vyhřívané
lůžko pro novorozence. U
SIRIRI jsme podpořili
vzdělávání dětí ve škole ve
Středoafrické republice,
pro PRAGA-HAITI se vybí-
raly finance na vybudo-
vání studny na Haiti a pro
Člověka v tísni se jednalo
o podporu projektu Sku-
tečný dárek,“ nezapomíná
zdůraznit charitativní
podtext festivalu Lenka
Jehličková.
„Podařila se nám udělat

dražba konkrétních věcí
vztahujících se k dané or-
ganizaci, většinou pochá-
zejících z dané oblasti a po
zbytek festivalu se pak
ještě vybíraly finanční
prostředky pro daný pro-
jekt. Z toho jsemměla
velmi dobrý pocit,“ dopl-
ňuje.

PODPORAODAMBASÁD
„Ráda bych rovněž vy-
zdvihla zapojení zahra-
ničních ambasád v České
republice. Konkrétně šlo
například o indonéskou,
mexickou, indickou. Díky
tomu akce získala ještě
větší prestiž,“ uzavírá.

„Multikulturní týden je vždy
zážitkem,“ říkámístopředsedkyně
SenátuMiluše Horská
„Pardubický Multikulturní
týden je jedním z nejúčin-
nějších způsobů, jak
atraktivně propagovat
různé kultury,“ říká mís-
topředsedkyně Senátu
Parlamentu České repub-
likyMiluše Horská, pod
jejíž záštitou se pravidelně
festival koná.

VIZI SE PODAŘILO
NAPLNIT
„Mám velkou radost z toho,
že se organizátorům daří
propojovat většinovou
společnost s cizinci,
z nichž řada v regionu
dlouhodobě žije,“ podotkla
Miluše Horská.

„Je dobře, že tato vize se
pořadatelům podařila
převést do reálného pro-
středí. Těší mě, že díky
bohatému programu a
unikátnímu pojetí festivalu
se zvyšuje nejen počet
návštěvníků, ale také ci-

zinců přímo zapojených do
této akce,“ sdělila místo-
předsedkyně Senátu.
„Je vidět, že právě tito

lidé mají velkou snahu se
začlenit do české společ-
nosti a přizpůsobit se
místním tradicím, zvykům
a podmínkám. Zároveň jim
Multikulturní týden po-
skytuje prostor pro vlastní
seberealizaci. To je rovněž
velmi cenné,“ prohlásila

Miluše Horská.

SETKÁNÍ KULTUR
„Setkávání různých kultur
může být pro všechny
obohacující. BěhemMul-
tikulturního týdne se navíc
zástupci každé z nich snaží
ukázat to nejzajímavější.
Myslím, že je to vždy záži-
tek pro diváky, ale i sa-
motné účinkující. A navíc
tu často vznikají různá

netradiční spojení i přá-
telství,“ doplnila místo-
předsedkyně Senátu.
„Do dalších ročníků po-

řadatelům přeji, aby jim
vydržela energie, s jakou
se do organizace pouštějí.
Jsem si vědoma toho, že to
v dnešní době není jed-
noduché, ale jsem pře-
svědčena o tom, že to za to
úsilí a námahu stojí,“ do-
dala Miluše Horská.

„Těší mě, že díky
bohatému
programu a
unikátnímu pojetí
festivalu se zvyšuje
nejen počet
návštěvníků, ale
také cizinců přímo
zapojených do této
akce.“

FESTIVAL
OBRAZEM



„Comě zasáhlo běhemMultikulturního
týdne? Třebamíč při lovu záběrů za
brankou,“ přiznává fotograf Filip Tesař
Multikulturní týden

je unikát mezi
festivaly nejen

v naší republice, říká Filip
Tesař, dlouholetý fotograf
akce, která je podle něj
unikátním gastronomicko-
sportovně-kulturním zá-
žitkem.

SPOJUJE RŮZNÉ LIDI
„Dává dohromadyma-
minky s dětmi, důchodce,
školáky, sportovní fa-
noušky, Čechy i cizince.
Domnívám se, že to je jeho
hlavní myšlenka – spojo-
vat na první pohled různé
lidi. To pokládám za jeho
největší přínos,“ podotýká
fotograf, jehož na festivalu
nejvíce baví řada zajíma-
vých fotografických příle-
žitostí.
„Procestoval jsem hodně

exotických zemí, ale asi
nejlepší portréty jsem po-
řídil na tomto festivalu,“
přiznává Filip Tesař. „Asi
jako většinu návštěvníků
festivalu mě baví tradiční
jarmark, spousta hudby,
tance a dobrého jídla,“
dodává.

JAK SE FESTIVAL
PROMĚNIL?
A jak se festival za 10 let
proměnil? „Jeho program
se prodloužil, přibylo na

němmnožství originálních
účinkujících a doprovod-
ných akcí. Myslím, že jej i
navštěvuje více lidí, kteří si
na něj již zvykli a každo-
ročně se na něj těší. Díky

Ivoně Baklíkové, Andree
Pavlíkové a jejich kolegům
se festival stal již pardu-
bickou tradicí,“ podotýká
fotograf festivalu, který tu
zažil opravdu nepřeberné
množství nejrůznějších
zážitků.
„Zážitků je opravdu

mnoho: plavby na lodi,
břišní tanečnice, ochut-
návky francouzské ku-
chyně, čínský zpěvák,
umělecké vystřihovánky
na základní umělecké
škole, dětské ruské ta-
nečnice nebo indonéský
Gamelan. Ale nejvíce si asi
vybavuji stavbumongol-
ské jurty na Pernštýnském
náměstí v chladném
březnu. Po dokončení
stavby jsme dostali tra-
diční horký nápoj na za-
hřátí, který připravila paní
Myanga Bazarjav na kam-
nech,“ vybavuje si Filip
Tesař.
Atmosféra festivalu je

podle něj podobná vztahu
mezi jednotlivými pořa-
dateli, sponzory a účinku-
jícími. „Organizátoři růz-
ných organizací spolu-

pracují profesionálně, ale
stále v přátelském duchu,“
oceňuje fotograf, který se
usmívá při otázce, jaký
zážitek ho zatím v historii
festivalu zasáhl nejvíce.

TVRDÁRÁNAMÍČEM
„Jednou jsem byl silně
zasažený tvrdou ranou
fotbalovéhomíče při lovu
záběrů za brankou,“ líčí
svou historku Filip Tesař,
který se všemi organizá-
tory musí být v úzkém
kontaktu, aby měl přehled
o probíhajících akcích a
aby jeho fotoaparátu nic
neuteklo.
„Takže během těch let

trvání festivalu jsme se
všichni skamarádili a není
výjimkou, když někdo z
nich požádá o fotografo-
vání rodinných portrétů,“
svěřuje se fotograf festi-
valu.
I mezi prodejci dobrot na

Multikulturním jarmarku
se prý najdou ti, kteří ho už
zase po roce poznají a s
úsměvem pozdraví. „Často
jsem zván do pardubické-
ho Foxconnu, který je jed-
ním z partnerů festivalu,,
na firemní fotografování,“
vypočítává.

VÝSTAVA JAKO
POZVÁNKA
„Asi úplně nemá cenu po-
pisovat, jaké nejzajíma-
vější fotografie jsem na
festivalu pořídil, protože si
je všichni budoumoci
prohlédnout na výstavě,
kterou chystáme jako po-
zvánku na letošní výroční
desátý ročník. Berte to jako
srdečné pozvání,“ zdů-
razňuje Filip Tesař, jehož
výstava bude k vidění od
2. do 31. května 2019.
Foto: Daniel Sirůček


