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Tisková zpráva ze dne 4. listopadu 2016 

Hradecký festival Setkání národ ů nabídne celý sv ět pod jednou st řechou 

(HRADEC KRÁLOVÉ) Desítky cizokrajných kultur z celé ho sv ěta se op ět představí na letošním 
Setkání národ ů ve čtvrtek 10. listopadu 2016 v Adalbertinu Hradec Král ové (t ř. ČSA 300). Poprvé se na 
festivalu budou prezentovat nap říklad jihoamerická Brazílie a Kuba. Návšt ěvníci se mohou t ěšit na 
vystoupení ekvádorských indián ů z oblíbené skupiny Chayag, ukázky národních od ěvů i etnické 
ochutnávky. Špan ělské flamenco zatan čí soubor La Pasión. V programu vystoupí také muzika nti 
původem z Itálie, Ruska, Ukrajiny, Arménie, Vietnamu,  Sýrie a dalších zemí. Festival doprovodí výstava 
výtvarných prací cizinc ů a žáků ZUŠ Habrmanova. Záštitu nad akcí letos p řevzal primátor m ěsta 
Hradec Králové MUDr. Zden ěk Fink, který se také zú častní slavnostního zahájení v 9 hodin.  

Pozvání přijali také významní hosté jako Ing. Anna Maclová, náměstkyně primátora města Hradec 
Králové, RNDr. Jiří Stejskal, ředitel Diecézní charity Hradec Králové, a zástupci Královéhradeckého kraje.  

„Na Setkání národů se mají lidé možnost blíže seznámit s tradicemi, uměním a zvyky cizinců z různých 
zemí, kteří u nás žijí, pracují anebo studují. Pro žáky našich škol jsme i letos připravili interaktivní poznávací 
soutěž s cizinci, tentokrát ze Sýrie, Arménie a Řecka, a také se zahraničními studenty Filozofické fakulty UHK 
z Brazílie, Kolumbie a Mexika,“ říká Ing. Jan Kočí, vedoucí pořádajícího Integračního centra pro cizince 
Diecézní charity Hradec Králové. Partnery festivalu jsou zmíněná Filozofická fakulta UHK, dále SUZ MV ČR - 
PoS Kostelec n. O., Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové, ZUŠ Habrmanova Hradec Králové, KURO 
Hradec Králové a Regionální ukrajinský spolek ve Východních Čechách.  

Dopoledne je určeno žákům a studentům (9:00 - 14:30). Letos se do soutěže zapojí sedm základních 
a středních škol z Hradce Králové i okolí. Odpolední program pro veřejnost začíná v 15 hodin, kulturní 
program na pódiu v 17 hodin. Na závěrečném koncertu vystoupí také zpěvačka Giulia Catania (Itálie), Oxana 
Evsina (Rusko), Alvina Aghahanyan (Arménie), Bety (Vietnam), Světáci (amatérští divadelníci z řad cizinců 
i Čechů), soubor Radost (Ukrajina) a interpreti z dalších zemí jako jsou Sýrie nebo Maroko (17:00 - 19:00).  

Návštěvníci budou mít možnost na jednom místě projít téměř celý svět. Letos se poprvé představí 
Brazílie a Kuba. Americký kontinent budou prezentovat také Mexiko, Bolívie, Kolumbie a Peru. Asii například 
Vietnam, Sýrie a Indie. Afriku zastoupí Uganda, Etiopie, Egypt nebo Eritrea. Z evropských národů se představí 
Ukrajinci, Rusové, Arméni, Bělorusové, Moldavané, Řekové nebo Italové a další. Vstup je zdarma. 

Festival se koná díky podpoře Evropské unie – Azylového, migračního a integračního fondu, 
Ministerstva vnitra ČR, Statutárního města Hradec Králové a Královéhradeckého kraje. 

Integrační centrum poskytuje cizincům bezplatně informační činnost, poradenství, kurzy češtiny a sociokulturních dovedností, 
zázemí pro volnočasové a zájmové aktivity, organizuje multikulturní a vzdělávací akce ve spolupráci s cizinci, školami a dalšími 
organizacemi v regionu. Jeho posláním je podpora integrace cizinců ze třetích zemí (tj. ze států mimo EU) a osob s udělenou 
mezinárodní ochranou (tj. cizinců se statusem azyl nebo doplňková ochrana)na území Královéhradeckého kraje do většinové české 
společnosti. Kontakt: Integra ční centrum pro cizince, Šafa říkova 666/9, 500 02 Hradec Králové, tel. 492 604 94 0, email: 
poradna.cizinci@hk.caritas.cz.  

Více také na www.cizincihradec.cz, www.hk.caritas.cz a na facebooku. 

 

Kontakt: Jana Karasová, propagace a tisk, tel.: 495 063135, 731 402 274, email: jana.karasova@hk.caritas.cz 


