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Tisková zpráva ze dne 24. září 2013

Čeština jako evropský jazyk
(HRADEC KRÁLOVÉ) „Čeština jako evropský jazyk“ je název akce, kterou pořádá Integrační
centrum pro cizince při Diecézní charitě Hradec Králové ve čtvrtek 26. 9. 2013 od 18 hod. v hradeckém
Adalbertinu (Třída ČSA) u příležitosti Dne Charity (27. 9.) a Evropského dne jazyků (26. 9.). Cizinci
i Češi v programu představí českou kulturu – hudbu, tanec, poezii i českou kuchyni. Návštěvníky akce
čeká také interaktivní prezentace center Diecézní charity Hradec Králové – Integračního centra pro
cizince, Dobrovolnického centra a Adopce na dálku®. V závěru českého večera bude představena nová
učebnice češtiny a CD pro rusky mluvící cizince s názvem „Žijeme v Česku, umíme česky!“ Kniha
vychází z kurzů češtiny pro cizince, které pořádá Diecézní charita Hradec Králové od roku 2006.
Autorkou učebnice je lektorka zmíněných kurzů Bc. Vlaďka Dobešová a na nahrávání doprovodného
CD se podíleli herci z Klicperova divadla a Divadla Jesličky.
Nová učebnice češtiny pro rusky mluvící cizince je určena začátečníkům i pokročilým. Knihu vydal Petr
Trněný – ALADIN agency v září 2013. Doprovodné CD s texty a písničkami k této učebnici natočili herci
z Klicperova divadla – Pavla Tomicová, Ondřej Malý, Miroslav Zavičár, Jan Sklenář –, a z Divadla Jesličky –
Jaroslav Pokorný a Tereza Vodochodská. „Děkuji moc Pavle Tomicové a všem hercům, kteří bez nároku na
honorář nahráli texty na CD ke knize,“ říká Bc. Vlaďka Dobešová, autorka knihy, a pokračuje, „díky patří také
paní Natalii Dotsenko a Anně Evsině za spolupráci při překladech a tvorbě slovníku.“
Den Charity je tradiční celostátní kampaň Charity Česká republika, která probíhá v září a říjnu
u příležitosti svátku sv. Vincence (27. 9.), patrona charitních zařízení. Dny otevřených dveří, koncerty, výstavy,
besedy a další zajímavé akce pro širokou veřejnost pořádají i naše Charity v regionech – v Hradci Králové,
v Červeném Kostelci, ve Dvoře Králové n/L, v Trutnově, na Pardubicku, v Chrudimi, v Litomyšli, v Poličce,
v Ústí nad Orlicí a na Havlíčkobrodsku. Více na http://hk.caritas.cz/kalendar-akci/den-charity-2013/.
Podrobný program českého večera v Hradci Králové najdete v příloze zprávy nebo na webu
www.hk.caritas.cz a www.cizincihradec.cz.
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