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Tisková zpráva ze dne 7. května 2014
Druhý Mezinárodní turnaj v nohejbale
(HRADEC KRÁLOVÉ) Více než desítka týmů Čechů a cizinců z Latinské Ameriky, Ukrajiny,
Ruska, Vietnamu a dalších zemí se utká na druhém Mezinárodním turnaji v nohejbale, který proběhne
v sobotu 10. května 2014 od 10 do 18 hodin ve Sportovním areálu Bavlna v Hradci Králové (Veverkova
ul.). Za Česko budou poprvé soutěžit například týmy Adalbertina Hradec Králové, UHK a hradeckého
Prvního soukromého jazykového gymnázia. Turnaj pořádá Integrační centrum pro cizince Diecézní
charity Hradec Králové. Pro návštěvníky a účastníky je připraven i atraktivní doprovodný program.
Vstup je zdarma, k dispozici bude také dětské hřiště a občerstvení je zajištěno.
„Na prvním Mezinárodním turnaji v nohejbale, který jsme uspořádali loni v srpnu, vybojoval vítězný
zlatý pohár tým hradeckých nohejbalistů, stříbrný pohár vyhrála kapela Memphis a bronz získal tým Ukrajiny,“
říká koordinátorka integračních aktivit Bc. Vlaďka Dobešová z Integračního centra pro cizince Diecézní charity
Hradec Králové a pokračuje:
„Zveme všechny fanoušky a příznivce nohejbalu z řad Čechů i cizinců. Přijďte podpořit svůj tým s celou
rodinou. Máme připravený bohatý doprovodný program, například turnaj v petangu, aerobic nebo latinskoamerické tance pro fanynky. Dětské hry z celého světa i Česka, sportovní a dovednostní soutěže o ceny pro
děti.“
V květnu chystá Integrační centrum pro cizince mimo jiné také pěší výlet pro děti v sobotu 17. 5. 2014
a další přednášku v rámci vzdělávacího cyklu s FF UHK, tentokrát o Kubě ve čtvrtek 22. 5. od 18 hod.
v prostorách FF UHK. Divadelní soubor Světáci a Multikulturní klub dětí a mládeže při tomto centru Diecézní
charity Hradec Králové zase vystoupí na letošním hradeckém Festivalu sociálních služeb „Poznejme se
navzájem“ v pátek 30. 5. a na Festivalu národů v sobotu 31. 5. 2014.
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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