
EUROPE DIRECT  
Hradec Králové

VÁS SRDEČNĚ VÍTÁ!

Jsme Vaší ZKRATKOU 
do Bruselu!
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KDE NÁS NAJDETE: 
Wonkova ulice čp. 1262/1a, 
Hradec Králové 500 02

Zavolejte nám na tel.: 495 075 024 
nebo navštivte naše webové stránky  

www.europe-direct.cz/strediska/hradec-kralove

Je to pro Vás daleko?

Kdy nás můžete navštívit: 
Pondělí 08:00–18:00
Úterý 12:00–18:00
Středa 08:00–18:00                              
Čtvrtek 08:00–18:00
Pátek 08:00–18:00
Sobota 08:00–12:00
Neděle       zavřeno

Nedostanete se k nám 
v otevírací době?

Mimo otevírací hodiny nás můžete kontaktovat 
e-mailem na adrese hradec.kralove@europe-direct.cz.

Rádi zodpovíme Vaše dotazy.

STUDOVNA INFORMAČNÍHO  
STŘEDISKA EUROPE DIRECT

Nebojte se zeptat.  
Rádi Vám poradíme!

CHCETE SE ZEPTAT NA:

  hledání práce v zahraničí a co bude třeba 
před nástupem do práce vyřídit?

  studium v zemích EU?

  uznávání maturitních vysvědčení, řidičských průkazů 
či vysokoškolských diplomů v zemích EU?

  co s sebou potřebujete při cestách po EU?

  co a proč upravují právní normy EU?

  jak se nenechat napálit nesolidními prodejci, výrobci 
potravin, oblečení či hraček?

PŘIJĎTE NÁS NAVŠTÍVIT, MÁME PRO VÁS:

 širokou škálu informačních tiskovin o EU 

 elektronické zdroje týkající se problematiky EU

 databáze ASPI a ANOPRESS

  bezplatný přístup k internetu pro vyhledávání 
informací o EU

DALŠÍ SLUŽBY:

  zodpovídání dotazů týkajících se EU – nejen osobně, 
ale i prostřednictvím telefonu nebo e-mailu

  pomoc při hledání zdrojů informací o EU

  možnost zapůjčení knih z naší knihovny

  realizace nejrůznějších výstav, přednášek, seminářů
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VE STŘEDISKU TÉŽ POŘÁDÁME
VÝSTAVY:

  umělecké fotografie

  obrazy

  momentky z cest                          

  k aktuálním tématům

  současnost a minulost EU

  lidská práva

  mezilidské vztahy

  vztah člověka a přírody a mnohé další

MÁME PESTRÝ VÝBĚR TÉMAT:

  Vánoce v EU                   

  Velikonoce v EU 

  kořeny evropské integrace 

  cestování po EU 

  kam až sahá EU 

  aktuální otázky a dění v EU

  fondy Evropské unie

  vztahy ČR a EU

  na přání připravíme interaktivní program v českém 
nebo anglickém jazyce na Vámi vybrané téma  
z problematiky EU

Ve spolupráci s Eurocentrem Hradec Králové zajišťujeme 
bezplatné přednášky pro žáky základních škol.

PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE A PANELOVÉ DISKUZE:

  diskuze s odborníky v dané oblasti

  aktuální témata např. ochrana spotřebitele, 
bezpečnost potravin…

  lokální, regionální, celostátní i celoevropský rozměr

PROGRAMY PRO DĚTI, 
ŽÁKY A STUDENTY

Nechte si vědomosti 
nalít do hlavy!
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DEN EVROPY S VELRYBOU ZEMĚ EU VŠEMI SMYSLY

PROGRAMY PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

  praktické informace pro 
cestu do dané země

  fotografie, videa, 
filmy, prezentace

  živá i reprodukovaná 
hudba

  kultura daného státu na vlastní kůži

  ochutnávky typických jídel i gastronomické workshopy

PŘEDNÁŠKY, KDE SE DOZVÍTE:

  o fungování EU

 o historii a současnosti EU

 jak EU ovlivňuje Váš každodenní život

 jaké jsou vztahy České republiky a EU

 praktické rady pro život a práci v zemích EU

... jsou interaktivní setkání, kde 
se nejen poučíte, ale i pobavíte. 
Ústředním tématem je vždy 
jeden členský stát EU.

I Evropská unie má své narozeniny. Ty se slaví každý rok 
9. května. Vzhledem k tomu, že u nás na oslavy dohlíží 
moudrá velryba na střeše našeho centra, pojmenovali 
jsme každoroční soutěž Den Evropy s velrybou. 

  více než 10 různorodých 
stanovišť např. na skok do 
Evropy, poznej hlavní města, 
poznej evropskou hudbu

  každé stanoviště nabízí více 
úrovní úkolů od batolat po 
školáky

  kvízy, poznávačky, 
hádanky, lušťovky,  
lingvistické záhady, rébusy

  za splnění úkolu dostane 
každý účastník 1 euro  
s velrybou

  bazar pokladů na střeše u velryby, kde soutěžící vymění 
svá eura za rozličné ceny (od pamlsků po drobné  
technické vychytávky)

Proměňte své znalosti 
ve skvělé odměny!

Víte, jak chutná pravý 
anglický čaj či španělské 
tapas? Přijďte ochutnat!
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DNY PŘEDSEDNICKÝCH ZEMÍ EUROTIME

  probíhá od března do května

  2 kola: regionální a celostátní

  2 kategorie: do 15 let a od 16 let

  otázky na historii i současnost EU a členských států

  hodnotné věcné ceny: 
kamery, fotoaparáty, fotorámečky

Vědomostní soutěž Eurotime 
patří ke stálicím našeho 
programu. Za její vznik vděčíme 
středisku Europe Direct 
v Mostě. Soutěžní archy jsou 
k dispozici na webu  
i ve středisku.

Dvakrát za rok se mění předsednictví v Radě Evropské 
unie, proto každý půlrok představujeme zemi, její kulturu 
a osobnosti v několikadenním bohatém programu.

  dramatická, taneční, 
hudební vystoupení 

  gastronomické, taneční, 
jazykové workshopy

  promítání filmů

  přednášky

  diskuze s osobnostmi

  soutěže pro děti

1. 1. 2015–30. 6. 2015 Lotyšsko

1. 7. 2015–31. 12. 2015 Lucembursko

1. 1. 2016–30. 6. 2016 Nizozemsko

1. 7. 2016–31. 12. 2016 Slovensko

1. 1. 2017–30. 6. 2017 Malta

1. 7. 2017–31. 12. 2017 Spojené království

Co nás čeká?

V soutěži Eurotime  
můžete vyhrát dvakrát!
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KONCERTNÍ CYKLY KLASICKÉ HUDBY

  debatní odpoledne pro zájemce o cizí jazyky

  nadšenci pro cizí jazyky mají šanci používat svoji 
oblíbenou řeč v praxi při povídání s cizinci i Čechy

  můžou se volně pohybovat mezi jednotlivými skupinkami 
např. od němčiny přes angličtinu ke slovenštině

  příjemná setkání nad šálkem kávy, čaje 

  hraní deskových her

  je otevřena všem věkovým kategoriím i jazykům 

  vítáni jsou všichni – začátečníci, 
pokročilí i rodilí mluvčí

Příjemné posezení v Literární kavárně Knihovny města 
Hradce Králové je simulací skutečné cesty do zahraničí. 
Aniž byste opustili východočeskou metropoli, konečně 
vyzkoušíte, co jste se léta učili.

Vážná hudba je skutečný světový unikát. Mimo evropský 
kontinent neexistuje srovnatelná hudební tradice, která by 
sahala od románských chorálů do současnosti.

  setkání s nastupující generací mladých interpretů

  klasická, léty prověřená díla i nejmodernější 
kompozice soudobé vážné hudby

  známé i méně známé skladby z Česka 
i různých koutů Evropy

  pro všechny generace posluchačů

Welcome! Willkommen! 
Bienvenue!

BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENA / 
THE GATE OF LANGUAGES UNLOCKED
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Pravidelně pořádáme semináře, školení a vzdělávací 
workshopy pro zástupce měst a obcí, neziskových 
organizací a dalších veřejných uskupení.

DOZVÍTE SE:

  novinky v dotačních programech EU

  struktury programů EU

  kdy podávat žádosti o granty

  jak vyplnit grantovou žádost

  specifické náležitosti konkrétních grantových programů

Zafilozofovat, odpočinout i popovídat si můžete na Lavičce 
Václava Havla před Centrem celoživotního vzdělávání  
od 4. října 2014.

Přijďte posedět!

SEMINÁŘE PRO ZÁSTUPCE  
VEŘEJNÉHO SEKTORU

LAVIČKA VÁCLAVA HAVLA
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... jež je naší hostitelskou organizací, pořádáme:

AUTORSKÁ ČTENÍ A SETKÁNÍ  
SPISOVATELŮ:

  poezie, próza

  čeští i zahraniční autoři

  rozličné žánry

  autogramiády

  diskuze 

  setkání českých spisovatelů 
s jejich zahraničními kolegy

  prostor k výměně názorů 
nejen na literaturu

  regionální i světoví autoři

VE SPOLUPRÁCI S KNIHOVNOU  
MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ

EXKURZE A DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:

  v českém i anglickém jazyce  

Poznejte své oblíbené 
spisovatele osobně!

Knihovna se stejně jako středisko EUROPE DIRECT Hradec 
Králové nachází v moderním zrekonstruovaném prostředí 
Centra celoživotního vzdělávání.

Středisko EUROPE DIRECT Hradec Králové spolupracuje 
se všemi odděleními a pobočkami Knihovny města Hradce 
Králové.

ZDE JSOU VÁM K DISPOZICI:

  designová studijní místa

  pohodlná poslechová místa

  studijní místa s PC

  individuální i týmové studijní boxy

  přednáškové sály

  divadelní sál

  výstavní prostory v přízemí a prvním patře

  letní terasa s velrybou

EUROPE DIRECT HRADEC KRÁLOVÉ  
VYUŽÍVÁ POHOSTINNOSTI 
KNIHOVNY MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ
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... je svět sám pro sebe. Ani by Vás nepřekvapilo, kdyby  
na Vás zpoza knihovnických regálů vykoukli Mach  
a Šebestová, Pipi Dlouhá Punčocha nebo slavný pirát  
Jack Sparrow. 

DĚTSKÉ ODDĚLENÍPŮJČOVNA PRO DOSPĚLÉ

... je ráj pro knihomoly. Ať už Vás zajímají romány, literatura 
faktu, horory, detektivky či sci- fi, u nás si vždy vyberete!

NABÍZÍME VÁM VÝPŮJČKY:

  knih o historii a současnosti EU

  knih o reáliích členských zemí EU

  beletrie (i cizojazyčné)

  naučné literatury

  časopisů a novin

  ze specializovaných fondů

  z jiných knihoven prostřednictvím 
meziknihovní výpůjční služby

  elektronických čteček Amazon Kindle 3

NALEZNETE ZDE:

  nápaditá studijní místa

  konstruktérský ponk se stavebnicí Merkur

  malírnu

  pohodlné sedací vaky

  hračky, plyšáky, kočárek s panenkou

MŮŽETE SE ZÚČASTNIT:

  tvořivých dílen

 přespávání v knihovně

 klubu deskových her

 Nocí s Andersenem

PŮJČIT SI MŮŽETE:

  knihy, komiksy, 
časopisy

  cizojazyčné knihy

  tematické kufříky

  deskové hry

Chcete svým blízkým 
udělat radost? 
Kupte jim roční členství 
do knihovny v podobě 
dárkového poukazu! 

Přijďte objevovat  
zákoutí Trnkovy  
Zahrady a dalších 
tajuplných světů!
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... je pobočkou Knihovny a tiskárny pro nevidomé  
K. E. Macana v Praze. Podmínkou registrace je potvrzení 
očního lékaře o zrakové vadě nebo kopie průkazu ZTP/P.

Zvuková knihovna představuje dětem, žákům a studentům 
svět nevidomých i na zážitkových akcích střediska EUROPE 
DIRECT Hradec Králové.  

ZVUKOVÁ KNIHOVNAHUDEBNÍ ODDĚLENÍ

... je místo pro milovníky hudby všech žánrů. Kromě litera-
tury o hudbě a notových partitur jsou zde k dispozici i CD 
a DVD, bohaté hudební databáze či piano ke studijnímu 
přehrávání notových partitur.

NABÍZÍME K VYPŮJČENÍ:

  hudební literaturu 
(knihy, periodika)

  noty

  hudební nosiče 
s hudbou zemí EU  
i z celého světa

  filmy na DVD nejen 
s evropskou tematikou

PŘIJĎTE SE POBAVIT  
I POUČIT:

  vzpomínkové pořady 
– např. Freddie Mercury, 
Jiří Šlitr

  pořady věnované 
současné hudbě

  poslechové pořady 
pro seniory

ZAJIŠŤUJEME:

  výpůjčky zvukových knih 
evropských i světových autorů

  cca 7 750 titulů pro děti 
i dospělé

  časopisy ve zvětšeném 
černotisku

  PC s hlasovým výstupem

  televizní kamerovou lupu 
CLEAR VIEW +

  bezplatnou zásilkovou službu až do domu

  pořady, na kterých představujeme čtenářům novinky 
zvukové knihovny

  vzdělávací pořady pro nevidomé i vidoucí

Máme pop music, rock, punk, 
jazz, etno i klasiku!

HUDEBNÍ DATABÁZE:

  Oxford Music On-line (GROVE) – hudební encyklopedie

  Naxos Music Library – poslechová databáze 
vážné hudby 

  Contemporary World Music – databáze světové 
etnické hudby

  na dvě desítky dalších databází dostupných na místě 
i přes online konto čtenáře

Co je důležité, je 
očím neviditelné! 
(Antoine de Saint 
Exupéry)
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JE VÁM K DISPOZICI:

  bohatý fond regionální literatury a periodik 
(pokrývá území bývalého okresu Hradec Králové)

  informace o regionu v jazycích členských států EU

  veřejný internet zdarma (60 min/osoba/den)

  on-line služba 
„Ptejte se knihovny“

  poradenství v oblasti 
psaní a významu  
cizích slov  
a pravopisu

  bibliografie

  rešeršní služby

... je nejen výjimečně řešený designový prostor navržený 
architektem Davidem Vávrou, ale hlavně místo odpočinku, 
klidu a originálních, chuťově vyvážených laskomin.

LITERÁRNÍ KAVÁRNAREFERENČNÍ CENTRUM

... je garantem publikační činnosti Knihovny města Hradce 
Králové. Disponuje fondy regionální literatury i periodik  
a mnoha užitečnými databázemi.

DATABÁZE:

  Databáze regionálních osobností a událostí – osobnosti, 
které se narodily, žijí či žily v Hradci Králové a okolí, 
minulé i současné události v regionu, rozpisy monografií, 
knih, článků, sborníků

  ANOPRESS – české časopisecké a novinové články, 
doslovné přepisy rozhlasových a televizních relací  
a zprávy z internetových serverů od roku 1996

  ASPI – české i evropské právní předpisy, příslušná 
judikatura a komentáře, články z právnických časopisů 

  LIBRARY PRESS DISPLAY – přes 2 100 titulů periodik 
z 95 zemí v 54 jazycích

NABÍZÍME:

  prvotřídní kávu s intenzivní chutí, výběrový čaj 

  domácí zákusky podle původních receptur

  jedinou skutečně italskou zmrzlinu v Hradci Králové 

  řízené degustace vín

  večery s živým hudebním doprovodem

  autorské pořady spojené s ochutnávkami

Potřebujete nalézt 
literaturu k Vaší seminární 
či diplomové práci?  
Zadejte si u nás rešerši!

Přijďte ochutnat!
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is part of the network of ED centres in the Czech Republic 
and across the whole of the European Union which acts as 
an interface between the EU and its citizens at local level.

The purpose of the network is to distribute information on 
the European Unions’ policies; actively promote local and 
regional debate about the European Union and give the 
public the opportunity to express their views concerning 
the EU.

Want to use Your mother tongue, learn a new language 
or practise Czech? Come to our café session The Gate of 
Languages Unlocked! Chat in Your favourite language over 
a cup of tea, coffee or an interesting board game. 

Contact us: hradec.kralove@europe-direct.cz
ED webpage: www.europe-direct.cz/strediska/hradec-kralove/

EUROPE DIRECT HRADEC KRÁLOVÉ

  EU facts and figures, how the EU works

  Czech Republic facts and figures

  practical and factual information 
on the Hradec Králové Region

  travelling, studying and working or retiring in the EU 
countries

  free publications, brochures and guides 
on all aspects of the EU

  free internet access in the ED centre 

  educational excursions in English and Czech

  relations of the EU and the “third countries” 

  answering questions about the EU

  answering questions about the Hradec Králové Region

www.europe-direct.cz/strediska/hradec-kralove/

CHYSTANÉ AKCE A DALŠÍ INFORMACE 
O STŘEDISKU EUROPE DIRECT HRADEC 
KRÁLOVÉ NAJDETE NA:

   Europa.eu – Oficiální internetová stránka 
Evropské unie. Je dobrým výchozím bodem, pokud 
hledáte informace a služby poskytované EU.

 http://europa.eu/

   EURES – Databáze volných pracovních míst 
v 31 evropských zemích, životopisy uchazečů 
o zaměstnání, údaje o životě a práci v zahraničí.

 http://ec.europa.eu/eures/

   EUR-Lex – Portál poskytuje přímý bezplatný 
přístup k právu Evropské unie. Systém umožňuje 
nahlédnout do Úředního věstníku Evropské unie 
a obsahuje 2 815 000 dokumentů vydaných 
od roku 1951. Internetové stránky EUR-Lex jsou 
k dispozici ve 24 úředních jazycích EU.

 http://eur-lex.europa.eu/

   EDCC Europe Direct Contact Centre – podává ve 
všech úředních jazycích Evropské unie všeobecné 
informace o záležitostech EU i praktické informace 
z nejrůznějších oblastí na bezplatné lince 
00 800 6 7 8 9 10 11.

We look forward  
to meeting you!

OPEN TO:

  all EU languages

  all levels

  all age groups

THE GATE OF LANGUAGES UNLOCKED
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