
podobně o spoustě dalších věcí souvisejících se 
Švédskem a „jeho“ městem. 

14:30  DRSNÁ KRÁSA ŠVÉDSKÉ PŘÍRODY
MICHAEL STANOVSKÝ – původním povoláním ajťák, 
také trochu novinář, fotograf, cestovatel a milovník 
přírody, který si už jako student zamiloval severské 
kraje, zejména Laponsko, kam se každoročně vrací 
s buzolou a batohem na velký vandr. 
Navštívíte s ním spíše severnější části Švédska, 
země hor, jezer a mokřadů, vydáte se kousek 
po 440 km dlouhé laponské Královské stezce, 
podíváte se do nejdivočejšího národního parku 
Sarek, ale i do Medvědí země a mokřadů jižního 
Švédska, které jsou rájem ornitologů. Nebude 
chybět exkurse do historie a povídání o původních 
obyvatelích Laponska a jako bonus se dozvíte, jak 
můžete tyto končiny navštívit sami. 

15:30  PLAVBA NA HISTORICKÉ 
PLACHETNICI Z GOTLANDU,  
PŘES ŠPICBERKY A ANTARKTIDU,  
NA BAŤŮV KANÁL

MICHAL KALMAN – cestovatel, badatel, podnikatel 
a námořník. Je zakladatelem společnosti, která 
lidem zprostředkovává plavby na historických 
plachetnicích, na nichž sám procestoval řadu moří 
i oceánů.
Podělí se s vámi o zážitky suchozemce plavícího 
se na 50 metrových historických plachetnicích po 
světových oceánech. Začnete plavbou v Baltském 
moři, odkud budete pokračovat na sever do 
oblasti studených arktických vod kolem Špicberků. 
Poté přeplujete Atlantik a podíváte se na velryby 
a tučňáky na Antarktidě. Pro někoho možná 
neočekávaně skončí plavba v České republice – na 
Baťově kanálu v přístavu Petrov. 

PÁTEK 31. 8. 2018
Místo:  PARDUBICKÉ LETNÍ KINO PERNŠTEJN, 

ulice Hradecká, Pardubice (naproti ČSOB 
Pojišťovna arena). Pozn.: V případě nepříz-
nivého počasí bude akce přemístěna do kon-
gresového centra Atrium Paláce Pardubice

Termín: 16:30 – 24:00

16:30  Zahájení „Švédského víkendu 
v Pardubicích“ – workshopy pro 
děti, švédský fotokoutek, švédská 
gastronomie, skandinávská literatura

17:00  Taneční představení „Estetiska 
programmet Dans“ švédské 
taneční skupiny při gymnáziu 
Anderstorpsgymnasiet, Skellefteå 

17:15  Taneční představení „Pippi dlouhá 
punčocha“ taneční skupiny HPM Dance 
Studio Pardubice

17:30  Švédské písničky v podání souboru 
Šmidlátka – skupiny dětských muzikantů 
a zpěváků, kteří se věnují lidové hudbě ve 
všech jejích podobách

18:00  Taneční představení „Estetiska 
programmet Dans“ švédské 
taneční skupiny při gymnáziu 
Anderstorpsgymnasiet, Skellefteå

18:15  Autorské čtení Stiega Larssona, 
rodáka ze Skellefteå, v podání herce VČD
• soutěž s knihkupectvím Kanzelsberger 

o Millenium Stiega Larssona a knihy 
švédských autorů

19:00  Koncert pardubické kapely  
minus123minut – energický koncert 
propojují žánry jako soul, groove, jazz, 
blues, funky či world music.  
Na minutovský pelmel se nejen dobře 
tančí, ale jelikož jde o výjimečné 

muzikanty (Zdeněk Bína – zpěv, kytara, 
Fredrik Janáček – basa, Dano Šoltis – 
bicí), dobře se na ně také dívá.

20:30  Vyhlášení výsledků soutěže o ceny 
s knihkupectvím Kanzelsberger

21:00  Zahájení festivalu švédského filmu 
promítání skandinávského filmu na 
motivy knihy Stiega Larssona  
„Muži, kteří nenávidí ženy“ 

SOBOTA 1. 9. 2018 
Místo:  ČSOB POJIŠŤOVNA ARENA
Termín: 15:00 – 18:00

Hokejové utkání ženských týmů Pardubice 
– Skellefteå – přátelský hokejový zápas mezi 
ženskými týmy AIK Skelleftea a TJ HC Tesla 
Pardubice
• autogramiáda mužského hokejového týmu  

HC Dynamo Pardubice

Místo: NATURA PARK (EKOCENTRUM PALETA) 
Termín: 12:00 – 18:00

Workshopy pro děti 
workshopy se švédskou tematikou (výroba 
magnetů, výroba tašek, výroba papíru a svíček, 
švédské kvízy…)
• švédské hry – KUBB a STIGA hokej
• projekce dětských švédských filmů 
• degustace švédských potravin
• soutěže s knihkupectvím Kanzelsberger 

o dětskou švédskou literaturu

Taneční představení „Estetiska programmet 
Dans“ švédské taneční skupiny při gymnáziu 
Anderstorpsgymnasiet, Skellefteå

CESTOVATELSKÉ  
A ARCHITEKTONICKÉ PŘEDNÁŠKY 
PRO VEŘEJNOST

13:30  OBJEVTE SKELLEFTEÅ
TOMAS MARKLUND – původní 
profesí učitel a ředitel školy 
zaměřené na osobnostní rozvoj 
dospělých. Nyní čtyři roky 
starosta města Skellefteå, 
které je partnerským městem 
Pardubic. 
Bude vyprávět o tichu, mosky-

tech, černém sladovém jezeře, o polárních dnech 
a polárních nocích. Představí vám Skellefteu 
z pohledu přírody – lesů, vodní energie, minerálů 
i baterií. Bude hovořit o kreativním průmyslu, 
vyprávět příběhy, mimo jiné i o Stiegu Larssonovi 
a bude také mluvit o šampionátu Scandinavian 
Open v zimním plavání, o ledním hokeji a pravdě-

AKCE JE 
ZDARMA

ŠVÉDSKÝ VÍKEND
Záštitu nad akcí „Švédský víkend v Pardubicích“  
převzalo Velvyslanectví Švédska v Praze

31. 8. – 2. 9. 

2018

Poslední prázdninový víkend proběhne v Pardubicích ojedinělá akce 
ve švédském duchu. Pardubice budou slavit 50 let spolupráce 
se švédským partnerským městem Skellefteå. 

Vše  začalo v 60. letech hokejem, proto i v programu bude mít 
tento oběma národy oblíbený spot čestné místo. Kromě hokeje se 
můžete těšit na festival švédského filmu a program plný tance, muziky, 
cestovatelských přednášek, workshopů pro děti i gastronomie. Vstup na 
všechny akce zdarma. 

Přijďte nasát severskou atmosféru a pobavit se s přáteli!

16:30  ŠVÉDKÉ BYDLENÍ – HRAVÉ  
I ODPOVĚDNÉ

KLÁRA ZUGAROVÁ – v květnu 
2018 se vrátila z dvouletého 
studia Udržitelného urbanismu 
na univerzitě ve švédském Lundu, 
během kterého měla možnost 
poznat nejen architekturu, ale 
i život v této zemi. Neskrývá, že její 

přednáška bude reklamou na harmonickou, optimis-
tickou a přátelskou zemi. Projdete se s ní švédským 
Malmö, okusíte zdejší život, kdy v ulicích vládnou pěší 
a cyklisté, nikoliv auta; parky jsou plné lidí a aktivit, 
moderní a chytré budovy si rozumí s těmi historický-
mi. A podíváte se, jak město vychází vstříc každému 
– dětem, vozíčkářům, starousedlíkům i turistům.

Místo:  PARDUBICKÉ LETNÍ KINO PERNŠTEJN
Termín:  21:00 – 24:00

Festival švédského filmu
Film: Borg/McEnroe – životopisné drama o rivalitě 
a ceně úspěchu, ze zákulisí tenisového Wimbledonu 
roku 1980, při kterém se utkaly dvě světové jednič-
ky Švéd Björn Borg a Američan John McEnroe. 

NEDĚLE 2. 9. 2018
Místo:  PARDUBICKÉ LETNÍ KINO PERNŠTEJN
Termín:  21:00 – 24:00

Slavnostní zakončení festivalu švédského  
filmu – promítání dokumentu Trespassing Bergman 
(Neznámý Ingmar Bergman) o stejnojmenném 
švédském režisérovi očima světových režisérů 
i herců, kteří reflektují jeho bohatou filmovou tvorbu 
i to, jak je jeho filmy zasáhly a umělecky inspiro-
valy. Po promítání bude probíhat následná diskuse 
s filmovým kritikem, režisérem a novinářem Hynkem 
Pallasem a společně s J. Magnusonem i režisérem 
daného filmu.

DOPROVODNÁ AKCE FESTIVALU
červenec – srpen 2018

Místo:  TYRŠOVY SADY 

Venkovní výstava o švédském městě Skellefteå - 
představení švédského partnerského města očima 
profesionálního fotografa JONASE WESTLINGA.


