PRŮBĚH LISTOPADOVÝCH AKCÍ
V sobotu 3. 11. 2012 proběhl v Centru cizinců DÁMSKÝ KLUB. Ženy cizinky se s námi
sešly a naučily se šít jednoduché látkové květinové brože. Ty pak mohou dámy využít na
šaty, šátky nebo i kabelky. Bylo připraveno občerstvení, ale i samy ženy přinesly upečený
dort.

Dne 10. 11. 2012 proběhla exkurze do HORNÍ LIBCHAVY. Součástí exkurze byla
návštěva zámku Horní Libchava a areálu svatomartinského jarmarku. V prostorách
zámku proběhl výklad o historii místa a jeho okolí a následné tematické divadelní
představení o životě svatého Martina. Klienti měli také možnost prohlédnout si
jedinečnou výstavu etnického a náboženského umění, která se na zámku v ten čas
vystavovala.

VÝTVARNÁ DÍLNA s názvem Malování na kameny proběhla dne 14. 11. 2012
v prostorách Centra cizinců. Na akci byli přítomni celkem 4 aktivní účastníci různých
národností. Náplní dílny bylo seznámení účastníků s technikou malování na kameny.
Všichni obdrželi bílé kameny, které si dle vlastní fantazie mohli pomalovat.

Dne 15. 11. 2012 se v prostorách FF UJEP konala Centrem organizovaná veřejná beseda
s názvem „VIETNAMSKÝ BUDDHISMUS V ČESKÉ REPUBLICE“. Beseda byla
konstituována do tří bloků – v prvním proběhly dvě přenášky o problematice vietnamské
menšiny v ČR a náboženství Vietnamců, které přednesli 2 pracovníci Centra. V následné
části proběhl tlumočený rozhovor se speciálním hostem, úctyhodným mnichem Thich
Thanh Phucem, představitelem vietnamského buddhismu Čisté země v ČR. V závěrečné
části měli posluchači možnost pokládat přednášejícím své dotazy.

Dne 21. 11. 2012 se v prostorách Poradny pro integraci konal v pořadí první FILMOVÝ
KLUB S ČEŠTINOU. Promítání filmu Účastníci zájezdu doprovázela úvodní a závěrečná
lekce českého jazyka, při které se klienti seznámili s novými slovními výrazy a obraty, což
jim umožní lépe se orientovat jak v situacích spojených s cestováním, tak v porozumění
českému humoru a hovorovým konstrukcím užívaných v českém jazyce. Akce proběhla
za účasti České televize.

Dne 24. 11. 2012 se ve spolupráci se společností YMCA realizoval dětský TURNAJ NA
LEZECKÉ STĚNĚ. Děti si za asistence instruktorů vyzkoušely lezení po stěně bez jištění i
lezení s jištěním do výšky několika metrů. Hlavní náplní programu byly tři disciplíny, ve
kterých děti soutěžily na čas i na výdrž. Na závěr se vyhlásili vítězové jednotlivých
disciplín i celkový vítězové turnaje. Tito vítězové byli odměněni sladkostmi i medailemi a
pohárem.

SPORTOVNÍ AKTIVITY (fotbalové zápasy atd.) – každý týden je pro muže zamluvená
tělocvična, ve které se setkávají přibližně 1x v týdnu. V případě, že se nesetkají, tuto
aktivitu nehradíme.

