Hradec – studujte královsky
Díky svému prostředí a širokým možnostem vám zajisté tento salón republiky přiroste již navždy k srdci.
Ať už pocházíte z měst větších či naopak menších obcí, Hradec Králové vám vždy bude moci nabídnout
dostatečně bohatou nabídku hodnotného trávení vašeho vysokoškolského života.
Hradec Králové je univerzitním městem, kde se setkává mnoho různých vlivů z celého státu. Díky svému
umístění a vhodné dopravní dostupnosti je město zváno také jako křižovatka republiky. A proto zde můžete
potkat mnoho studentů z různých koutů od Aše až po Košice. Hradec Králové se již několik let dlouhodobě
umisťuje na předních příčkách výzkumů jakožto nejlepší město pro život (vzhledem ke službám, platům,
možnostem ubytování, zdravotnictví) a nadále se dá očekávat jeho další vývin k lepšímu.
Studium v jiném městě je pro mnoho mladých lidí významným krokem k osamostatnění. Kdy jindy si
mohou vyzkoušet stále ještě relativně bezpečnou a podporovanou cestu pro vlastní bydlení. I v tomto ohledu
je dobré zamířit do Hradce Králové, neboť svými školskými možnostmi je město schopné poskytnout širokou
paletu kvalitního vzdělání. Pro studenty je navíc přínosné, že na trhu s ubytováním je s nimi významně
počítáno a tomu odpovídá jak cena, tak dostupnost. Základem toho všeho jsou vysokoškolské koleje,
na kterých může své místo najít přes 2500 studentů, kteří se (správně) rozhodli zvolit si Hradec za své
působiště.

Kolejní život
Nastěhováním na koleje se před vámi otevře zcela nový svět. Z intenzivního seznamování a poznávání
nových lidí vám tak již po několika týdnech může jít hlava kolem, naštěstí i tak poskytují koleje dostatek
prostoru pro klidné vzdělávání či odpočinek. Přesto nebudete muset být osamoceni a stane-li se, že budete
potřebovat s něčím poradit, či si něco vypůjčit, často stačí jen zajít o pár pokojů vedle k spřízněné duši. Tuto
možnost mnohokrát oceníte během přípravy na zkoušky a testy, které vás během vašich studií čekají. Díky
kolejnímu životu naberete tolik podnětných a zábavných okamžiků, že se vám už někdy ani nemusí chtít
vyjíždět do vašich domovů.
Studenti Karlovy univerzity mají hlavní
možnost být ubytováni na kolejích Na Kotli,
které jsou součástí Hotelu Garni. Toto místo se
tak stává pravým centrem studentského života.
S více než tisícovkou studentů jsou zde
koncentrovány také studentské služby –
univerzitní
menza,
výdejní
centrum
studentských průkazů ISIC a dokonce kolejní
lékař a zubař. Není divu, že se mnohým
studentům nechce opustit toto živobytí, které je
navíc deset minut pěší chůze od Farmaceutické
fakulty. Koleje Jana Palacha dávají naopak větší
možnost se sžít s domácím prostředím. Tato
zmodernizovaná budova je také hlavním
ubytovacím prostorem pro Univerzitu Hradec
Králové.

Na historickém Velkém náměstí v samém srdci
bývalého pevnostního města můžete spatřit prolínání
tří stavebních slohů. Náměstí žije rušným životem
ve dne i v noci a je sídlem mnoha podniků.
Autor fotografie: Martin Sedláček; GNU licence
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Aby studenti měli vše přímo pod rukama, mají na kolejích Na Kotli své sídlo také studentské spolky,
které dále rozvíjejí své služby pro studenty. Jsou jimi hlavně Spolek českých studentů farmacie a Asociace
studentů medicíny. Ať už organizovaně nebo spontánně, každý den probíhá na kolejích mnoho setkávání
a hloučky debatujících lidí mohou posedávat jak na schodech, tak ke své zábavě využít studentský ATP bar,
který je přímo v areálu kolejí.

Město na soutoku
Jedna z věcí, které jsou na Hradci sympatické, je,
že v něm najdete všechno, co si usmyslíte – těchto
možností ale nakonec není takový přehršel, aby vám
to bránilo si mezi nimi vybrat. Toužíte-li dát svému
studiem zmoženému tělu zabrat na jednom
z četných sportovišť nebo se vydat poznávat kulturu,
vždy se dá ve městě najít to správné vyžití právě pro
vás. To vše v dostupné vzdálenosti a bez přehnaně
velkých davů lidí.

Na podobě Hradce Králové má velkou zásluhu starosta
František Ulrich, který ve spolupráci s nejvýznamnějšími
architekty (například – jeden z nejvýznamnějších
meziválečných architektů Josef Gočár, Jan Kotěra,
František Sander) vdechl městu jeho charakteristickou
tvář. Hradec Králové se tak stal místem pro mnoho
architektonických skvostů.
Autor fotografie: Karel Jakubec; GNU licence

Toto město na soutoků řek Labe a Orlice
vám přiroste k srdci svou čistotou, zelení
a klidem. Pro vaši rekreaci se zde nachází mnoho
parků a městské zeleně a také díky tomu můžete
obdivovat nadčasové urbanistické plánování.
Toužíte-li vyplnit svůj volný čas smysluplně, má
pro vás Hradec pestrou nabídku aktivit,
jazykových i jiných kurzů, zájmových kroužků
a sportovních oddílů.
Více informací o Hradci Králové lze nalézt na
oficiálních stránkách města
(www.hradeckralove.org)
(Videospot o městě Hradec Králové)
nebo na portálu Hradec Králové – Město na dlani
(www.hradeckralove.cz

Farmaceutická pevnost

)

Hradec Králové má pro českou farmacii zcela zásadní roli, neboť se jedná o jedno ze dvou měst v České
republice, ve kterých sídlí farmaceutická fakulta. Od roku 1969 tak Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy
v Hradci Králové vzdělává kvalitní odborníky, kteří nacházejí bohaté profesní uplatnění v ČR i mimo ni. O tom
také svědčí výborné umístění absolventů tohoto druhu studia na trhu práce.

Přejeme vám správné rozhodnutí při výběru vašeho studia - těšíme se na vás na naší fakultě.
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