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Tisková zpráva ze dne 26. dubna 2017
Vyhlášení výsledků mezinárodní překladatelské soutěže pro děti a mládež
(HRADEC KRÁLOVÉ) V úterý 2. května 2017 v 16 hodin budou v Knihovně města Hradec Králové
(Wonkova 1262/1a) slavnostně vyhlášeny výsledky překladatelské soutěže pro děti a mládež, kterou
uspořádalo hradecké Integrační centrum pro cizince a MKI Klíč u příležitosti Mezinárodního dne
mateřských jazyků (21. 2.). Zapojila se do ní desítka základních, středních a vysokých škol z celé ČR i ze
zahraničí. Návštěvníci se mohou těšit na čtení z dětské knížky Cák a Flíček – „Jak přišli na svět" v osmi
světových jazycích a také na setkání s její autorkou Vlaďkou Dobešovou. V doprovodném programu
vystoupí Dětský sbor Ptáčata z Rychnova nad Kněžnou, žáci ZŠ Králíky, vietnamské a ukrajinské děti
a také mladý Maročan Hamza Nassib. Nebudou chybět ani etnické ochutnávky.
„Všichni soutěžící projevili opravdu osobitý cit pro svůj mateřský jazyk a pro hodnotitele bylo těžké vybrat
nejlepší práce. Právě rozvoj jazykových schopností a znalostí u dětí a mladých lidí byl záměrem naší soutěže,“
říká Ing. Jan Kočí, vedoucí Integračního centra pro cizince Diecézní charity Hradec Králové.
Do překladatelské soutěže se zapojilo na 26 účastníků z ČR, Ruska, Ukrajiny, Peru, Velké Británie,
Vietnamu, Sýrie, Polska nebo Mongolska. Jsou mezi nimi žáci a studenti ZŠ Jana Pavla II. Hradec Králové, ZŠ
Králíky, ZŠ Brno, SŠ Havířov, SŠ Kostelec nad Orlicí, FAF UK, PF UHK, Masarykovy univerzity Brno,
Nižgorodské státní univerzity (Českého centra vzdělávání a kultury v Nižním Novgorodě), Jagellonské univerzity
v Krakově a také návštěvníci jazykových kurzů češtiny Integračního centra pro cizince Hradec Králové.
Nejmladší soutěžící dívce je sedm let a pochází z Velké Británie.
Který ze soutěžících si nejlépe poradil s překladem úryvku z nové dětské knížky Cák a Flíček – „Jak jsme
přišli na svět“ od autorky Vlaďky Dobešové, se návštěvníci dozví už příští týden. Je připraven také bohatý
doprovodný program pro veřejnost. Dětský sbor Ptáčata z Rychnova nad Kněžnou pod vedením sbormistryně
Lucie Cabalkové představí nové písničky knižních hrdinů Cáka a Flíčka. Žáci ze ZŠ Králíky si s paní učitelkou
Lenou Bílou připravili taneční a hudební vystoupení v ruštině. Arabsky a francouzsky zazpívá mladý Maročan
Hamza Nassib. Vstup je zdarma.
Akci pořádá Integrační centrum pro cizince Diecézní charity Hradec Králové ve spolupráci s Knihovnou
města 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: Integrační centrum pro cizince, Šafaříkova 666/9, 500 02 Hradec Králové, tel. 492 604 940, email:
poradna.cizinci@hk.caritas.cz.

Více také na www.cizincihradec.cz, www.hk.caritas.cz a na facebooku.
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PROJEKT INTEGRAČNÍ CENTRUM PRO CIZINCE AMIF/10/02 JE FINANCOVÁN V RÁMCI NÁRODNÍHO PROGRAMU
AZYLOVÉHO, MIGRAČNÍHO A INTEGRAČNÍHO FONDU.

