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Tisková zpráva ze dne 25. listopadu 2013

Páry z řad Čechů a cizinců se utkají na turnaji v ping-pongu
(HRADEC KRÁLOVÉ) Páry z řad Čechů a cizinců z Vietnamu, Ruska, Ukrajiny a dalších zemí se
utkají v ping-pongu na turnaji, který se uskuteční v sobotu 30. listopadu 2013 od 14:00 do 18:00 hod.
v prostorách Integračního centra pro cizince v Šafaříkově ulici 666/9 v Hradci Králové (budova YMCA 3. patro). Sportovní klání navazuje na úspěšný jarní turnaj v ping-pongu, který také uspořádalo
Integrační centrum pro cizince při Diecézní charitě Hradec Králové.
Soutěžní dvojice budou na místě sestaveny losem. Vstup je zdarma. V Centru pro cizince probíhají
také pravidelné zájmové aktivity pro děti, mládež i dospělé - Dětský klub (po, út a st: 14:00 - 15:30 hod.),
Klub mládeže (po, út a st: 15:30 - 17:00 hod.), Taneční kurz (po a st: 18:30 - 20:00 hod.) nebo Dámský klub
(1x měsíčně). Zájmové kluby jsou otevřeny cizincům i Čechům. Vstup je zdarma.
„Tento týden zahajujeme v Klubu mládeže výuku break dance, vždy v úterý od 15:30 hod.,“ informuje
o aktuální novince Bc. Vlaďka Dobešová z Integračního centra pro cizince při Diecézní charitě Hradec
Králové.
Více také na www.cizincihradec.cz a www.hk.caritas.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. Posláním Centra je podpora integrace cizinců ze třetích zemí (tj. ze států mimo EU) 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 http://cizincihradec.cz/ a www.hk.caritas.cz.
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