PRŮBĚH BŘEZNOVÝCH AKCÍ
Expozice „Harmonie barev“ je autorskou výstavou Eleny Allakhverdové, absolventky Fakulty
umění a řemesla v Moskvě. Autorka ruského původu, která působí jako malířka a pedagožka, v současné
době žije v Teplicích. V době svého působení v Moskvě pracovala v televizi jako umělecká ředitelka
dětských programů a stála také v čele moskevské organizace "The Sun" zaměřené na rozvoj tvůrčích
schopností dětí. Výstava byla zahájena slavnostní vernisáží 2. března a potrvá celý měsíc.
Spolupořadatelem výstavy je Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji.
V sobotu 3. 3. 2012 proběhla v teplickém hotelu Giovanni Giacomo oslava Mezinárodního dne žen.
Dámského klubu se účastnily především ženy rusky mluvící. Nejprve byly všechny ženy řádně uvítány a po
malém občerstvení přišla hudba, písně, zpěv a soutěže.
Děti cizinců si užily týden od pondělí 5. 3. do pátku 9. 3. 2012 plný vzdělávacích her a soutěží. V období
jarních prázdnin mohly totiž navštěvovat Centrum cizinců, kde v průběhu celého prázdninového týdne
probíhaly tzv. „historické hrátky“. Každý den byl pro děti připraven speciální program zaměřený na
vzdělávání. Děti se zábavnou formou seznámily s hlavními postavami české historie – od Sáma přes Rudolfa
II. až po Marii Terezii, užily si spoustu zábavy a seznámily se s novými kamarády. Vrcholem týdne byla
sobotní (10. 3.) návštěva ústeckého muzea, kde byl pro děti připraven výukový program o pravěku. Děti
si vyzkoušeli modelování z hlíny, střelbu šípu z luku i rituální tanec. Akce se pravidelně účastnilo kolem 15
dětí.

Balkánský večírek, který uspořádala Poradna pro integraci na podporu cizinců žijících v Ústeckém
kraji, se uskutečnil v sobotu 10. března. Na návštěvníky etno-večera čekala přehlídka chutí, vůní, zvyků,
tradic a hudby z poloostrova jihovýchodní Evropy. Zazněla balkánská klasická muzika v podání folklórně
balkánského uskupení MIJAKTIC ORKESTAR (ex Gothart), zahrála populární skupina DRAGA BANDA,
představili se také hosté z kapel Korjen a další umělci z Balkánu. Nechyběly ani ochutnávky balkánských
pochutin jako je rakije, lutenice, sýry, pršut a další speciality. Akce, které se zúčastnilo cca 100 návštěvníků,
se konala za podpory EU, MV ČR a Ústí nad Labem.
V pátek 16. 3. 2012 byl pro děti připraven workshop Maselnica. Maselnice je ruský svátek, který vítá
jaro. Součástí workshopu nebylo jen povídání o tomto svátku, ale výroba „paní zimy“. Výroba paní zimy
symbolizuje odchod zimy a přivítání jara. Na závěr si děti spolu s pracovnicemi uvařily palačinky, což je
typický pokrm pro tento svátek.
MÍSTO JE TU PRO VŠECHNY, JENOM PRO ODPADKY NE! Tak zní heslo akce, kterou pořádalo v
sobotu 17. 3. 2012 ústecké Centrum na podporu integrace cizinců spolu s cizinci, kteří žijí v Ústeckém kraji.
Pracovníci nevládní organizace se spolu se svými klienty připojují k mezinárodní kampani „Clean up the

World“, jejímž smyslem je chránit životní prostředí a udržovat přírodu v udržitelném stavu. Celosvětová
kampaň „Ukliďme svět!“ ročně mobilizuje odhadem 35 milionů lidí ze 130 zemí světa. Lokalitou, kde
úklidová akce proběhla, byla Mariánská skála, častý cíl procházek Ústečanů. Tato akce je v první řadě akcí
ekologicky zaměřenou, ale zároveň poukazuje na to, že i cizinci mohou být pro společnost prospěšní a chtějí
pomoct s úklidem této přírodní lokality. Všichni tady přece žijeme společně a záleží nám na tom, abychom
se tu cítili dobře.

