PRŮBĚH ČERVENCOVÝCH AKCÍ
Ve středu 3. 7. 2013 se uskutečnila v Centru cizinců VÝTVARNÁ DÍLNA, na
které si děti vyráběly veselé kolíčky zdobené papírovými květy nebo
vybarvenými obrázky. Vyrobené kolíčky jsme použili na výzdobu IC. Akce se
celkem zúčastnilo 10 dětí klientů a 2 pracovníci Centra.
V úterý 9. 7. 2013 proběhla v Ústí nad Labem PŘEDNÁŠKA na téma ZMĚNY
V ZÁKONĚ O STÁTNÍM OBČANSTVÍ PLATNÉ OD 1. 1. 2014. Přednášky se
zúčastnily 4 osoby a 2 pracovníci Centra cizinců. Zúčastnění obdrželi také
písemné materiály. Přednáška na stejné téma proběhla i v úterý 16. 7.. Ta byla
určena pro členy vietnamské komunity a byla tlumočena do vietnamštiny. Této
přednášky se účastnilo 33 lidí (z toho počtu započítáváme pouze 30 osob, další 3
se odmítli podepsat do presenční listiny) a 6 pracovníků Centra cizinců.
Mezi hlavní změny, které se probíraly, patřily: podmínky nabývaní českého
občanství a možnost o prominutí těchto podmínek, možnost dvojího státního
občanství, změny v nabývání státního občanství prohlášením, co se stane s
žádostmi o udělení státního občanství podanými podle staré právní úpravy, které
nebudou do účinnosti nové právní úpravy vyřízeny, správní poplatky za udělení
státního občanství nebo prohlášení o nabytí státního občanství, možnost snížení
správních poplatků, správní řízení.
Ve středu 10. 7. 2013 se uskutečnil FILMOVÝ KLUB S ČEŠTINOU.
Tentokrát jsme promítali film Zdeňka Svěráka „Vratné lahve“. Akce se
zúčastnilo 6 klientů. Blok českého jazyka byl zaměřen na způsoby cestování a
profese. Akci zajišťovaly 2 pracovnice Centra.
V sobotu 13. 7. 2013 se uskutečnila exkurze v KRUPCE. Celkem 13 klientů
z Teplic a Ústí nad Labem (a také 2 Češi) se sešlo na Mariánském náměstí u
kostela Sedmibolestné Matky Boží. Odtud jsme se vydali na Kalvárii, kde jsme si
prošli Křížovou cestu a prohlédli jednotlivá zastavení. Poté jsme se vydali na
Libušín ke kostelu sv. Anny, kostelu sv. Ducha a Husitskou ulicí jsme prošli ke
kostelu Nanebevzetí Panny Marie. Prohlédli jsme si také sochy sv. Jana
Nepomuckého a Františka Xaverského. U každé z těchto památek jsme si řekli
informace z historie. Exkurze po historickém městečku byla zakončena na hradě
Krupka. Akci zajišťovali 2 pracovnice Centra cizinců.
V neděli 14. 7. 2013 jsme s dětmi a jejich rodiči navštívili hrad STŘEKOV, kde
na nádvoří hrálo SVÁ´TOVO LOUTKOVÉ DIVADLO. Shlédli jsme pohádku
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3 prasátka a poté jsme si prohlédli volně přístupná místa hradu Střekov. Akce se
zúčastnili 4 klienti z Ústí nad Labem, 6 Čechů a 1 pracovnice Centra.
V pondělí 15. 7. 2013 pořádala PPI exkurzi pro děti do LITOMĚŘIC. S dětmi
jsme šli na prohlídku katakomb města a do výrobny ručního papíru, kde si děti
sami vyrobily aršík papíru a papírový kelímek. Výrobky si děti mohly odnést
domů. Na závěr exkurze jsme s dětmi prošli centrum města, navštívili jsme
informační centrum, kde měly děti za úkol získat mapu a podle ní pak zjistit
cestu k našemu autobusu. Cestou k autobusu, kam nás navigovaly děti, jsme se
podívali k řece a navštívili dětské hřiště. Akce se zúčastnilo 10 dětí, klientů
z Ústí nad Labem a Teplic, 4 Češi a 2 pracovnice Centra.
Ve čtvrtek 18. 7. 2013 pořádala PPI exkurzi do HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.
S klienty jsme navštívili zámek Troja. Klienti tak měli možnost se seznámit
s historií zámku, ale i s historií vzniku této městské části, jejíž součástí je i
Botanická zahrada a ZOO, které jsme také navštívili. Akce se zúčastnilo 63
klientů (z toho 4 Češi) z Ústí nad Labem a Teplic. Akci zajišťovaly 3 pracovnice
Centra.
22. 7. 2013 byla zahájena v prostorách Centra cizinců výstava fotografií na téma
STARÁ ARCHITEKTURA LENIGRADSKÉ OBLASTI. Výstava potrvá do
konce měsíce srpna a je určena klientům i široké veřejnosti.
Ve středu 24. 7. 2013 pořádala PPI exkurzi pro děti na ZÁMEK TRMICE, kde
jsme navštívili Muzeum modelové železnice. Na zámku je umístěna trvalá
expozice historie hornictví a průmyslu. Jsou zde též vystaveny modely
automobilů, ale nejvíce děti zaujala expozice věnovaná historii i současnosti
železničního modelářství. Na závěr exkurze jsme navštívili zámecký park. Akce
se zúčastnilo 15 klientů z Ústí nad Labem a Teplic. Akci zajišťovaly 2
pracovnice Centra.
Ve středu 24. 7. 2013 se uskutečnil FILMOVÝ KLUB S ČEŠTINOU.
Tentokrát jsme promítali film „Ve stínu“, který nás zavedl do 50. let bývalého
Československa. Akce se zúčastnili 4 klienti. Blok českého jazyka byl tentokrát
zaměřen na historii bývalého Československa, měnovou reformu a politické
procesy. Akci zajišťovaly 2 pracovnice Centra.

