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Tisková zpráva ze dne 27. května 2016 

Výstava obrázk ů dětí z celého sv ěta v hradeckém Integra čním centru 

(HRADEC KRÁLOVÉ) „Dialog mezi kulturami“ je název s větové výstavy obrázk ů dětí, které 
budou letos poprvé k zhlédnutí také v Hradci Králov é v prostorách Integra čního centra pro cizince 
hradecké Diecézní charity (v budov ě YMCA v Šafa říkově ulici 666/9). Výstava bude zahájena slavnostní 
vernisáží ve st ředu 1. června 2016 ve 14 hodin u p říležitosti Mezinárodního dne d ětí a potrvá do konce 
letních prázdnin. V doprovodném programu vystoupí d ěti z Multikulturního klubu d ětí a mládeže 
Integra čního centra. Své obrázky na téma výstavy p ředstaví také d ěti z Artefiletického kroužku. 
Nebudou chyb ět etnické ochutnávky a dobroty z Ukrajiny, Ruska a Sýrie. Akci po řádá Integra ční 
centrum pro cizince Diecézní charity Hradec Králové . 

„Mezinárodní soutěž obrázků dětí organizuje společnost IKaRuS z Německa již poosmé. Letos se v ní 
sešlo přes 16 stovek výtvarných prací, které namalovaly děti ze 70 zemí, jako jsou například Izrael, Čína, 
Španělsko, Rusko, Indie, Irsko, Egypt a další. Světová výstava dětských obrázků od finalistů této soutěže 
probíhá také ve Španělsku, Irsku nebo Egyptě. V Hradci Králové si mohou návštěvníci prohlédnout 30 z nich,“ 
říká Vlaďka Dobešová, koordinátorka aktivit z Integračního centra pro cizince Diecézní charity Hradec Králové. 

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 informací najdete také na www.cizincihradec.cz, www.hk.caritas.cz a na facebooku. 
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