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Tisková zpráva ze dne 15. září 2016
Hradecké Dny ukrajinské kultury nabídnou národní folklór i tvůrčí workshopy
(HRADEC KRÁLOVÉ) Letošní Dny ukrajinské kultury, které budou v Hradci Králové probíhat od
20. do 30. září, nabídnou přehlídku národního folklóru a také tvůrčí workshopy, kde se setkají umělci
z Ukrajiny i našeho krajského města. Návštěvníci se mohou těšit na tematický plenér v přírodě pro
malíře a studenty, výstavu a umělecké workshopy, autorské čtení nové pohádky, koncerty a další
program pro dospělé i děti. Na vernisáží výstavy v pondělí 26. 9. ve 14 hod. v KC Aldis výtvarníci
z Ukrajiny také předají zástupcům hradecké Fakultní nemocnice umělecké dílo ze skla jako symbolické
poděkování za léčbu malé Tatjany Černobaj z Doněcké oblasti, která se u nás léčila z válečného
zranění loni na podzim v rámci projektu MV ČR Medevac. Akci pořádají Regionální ukrajinský spolek
ve Východních Čechách a Integrační centrum pro cizince Diecézní charity Hradec Králové pod záštitou
Ing. Anny Maclové, náměstkyně primátora Statutárního města Hradec Králové pro oblast sociálních
věcí, zdravotnictví, kultury a cestovního ruchu.
Dny ukrajinské kultury otevře zmíněný tematický plenér v přírodě s názvem „Hradecký salón 2016 pro
malíře a studenty uměleckých škol“, který začíná v úterý 20. září. Obrazy jeho účastníků budou od 24. 9. do
3. 10. 2016 vystaveny v Kongresovém centru Aldis. „Všechny srdečně zveme na vernisáž výstavy obrazů
v pondělí 26. 9. ve 14 hod. v Aldisu. Výtvarníci z Ukrajiny zde také předají zástupcům Fakultní nemocnice
Hradec Králové umělecké dílo ze skla jako symbolické poděkování za léčbu malé Tatjany Černobaj z Doněcké
oblasti. Dívka se v Hradci Králové léčila s vážným zraněním v důsledku bombového útoku loni na podzim
v rámci projektu MV ČR Medevac. Autorkou díla s názvem Maminčin kobereček je výtvarnice Yulia
Kreshchak, která při jeho tvorbě využila obrázky dětí z Ukrajiny,“ říká organizátorka akce Mgr. Nataliya
Dotsenko.
Rozmanité výtvarné techniky si mohou zájemci vyzkoušet také na uměleckých workshopech, které
budou probíhat od 25. do 29. 9. v KC Aldis pod vedením ukrajinských malířů Marie Rets, Yulie Balabucha,
Yulie Kreshchak, Ludmily Kyzym a Zhanny Petrinko. Především rodinám s dětmi je určeno ukrajinsko-české
čtení nové pohádky „Cák a Flíček“ autorky Vlaďky Dobešové (překlad N. Dotsenko) v knihkupectví Oxford
Book (na Masarykově nám.) ve středu 22. 9. od 17 hod. V sobotu 24. 9. od 17 hod. bude hradecké
Adalbertinum hostit koncert „Hudba mého srdce“, kde se představí ukrajinské hudební soubory a folklór.
V neděli se uskuteční autorský večer ukrajinského hudebního skladatele Igora Shepetylo (od 17:00
v Integračním centru pro cizince). Bližší informace a podrobný program naleznete na http://cizincihradec.cz/.
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: Integrační centrum pro cizince, Šafaříkova 666/9, 500 02 Hradec Králové, tel. 492 604 940, 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

PROJEKT INTEGRAČNÍ CENTRUM PRO CIZINCE AMIF/10/02 JE FINANCOVÁN V RÁMCI NÁRODNÍHO PROGRAMU
AZYLOVÉHO, MIGRAČNÍHO A INTEGRAČNÍHO FONDU.

