PRŮBĚH SRPNOVÝCH AKCÍ
Ve čtvrtek 2. 8. 2012 se děti zúčastnily EXKURZE NA KOMÁŘÍ VÍŽKU, na statek do Fojtovic. Celkem
12 dětí tu mělo možnost nejen si prohlédnout stroje, se kterými se obdělává úroda, ale i shlédnout chov zvířat
na statku. Některá z nich si mohly děti pohladit nebo i nakrmit. Součástí prohlídky byly také projížďky na
koních. Po prohlídce a jízdě na koni přišlo na řadu opékání buřtů. V blízkosti ohniště se také nachází nově
zrekonstruované dětské hřiště, které děti taktéž využily. Plny dojmů jsme se ještě přemístily k jezírku u
Cínovce. Zde se nám podařilo přichystat malý piknik a strávit čas na sluníčku s příjemným koupáním. Dalším
navštíveným místem byla vyhlídka na Komáří vížce. Pohled z Komáří vížky dětem umožnil získat lepší
orientaci o místě, kde právě nacházely.
V úterý 7. 8. 2012 proběhla další prázdninová KREATIVNÍ DÍLNA. Tentokrát jsme s klientkami vyráběly
brože z knoflíků a látky. Tyto brože se můžou použít jako ozdoba na šaty, šály, trička či kabelky. Kreativní
činnosti, jejíž náplní bylo hlavně šití, se zúčastnilo 5 klientek. Akci zajišťovala 1 pracovnice centra.
Ve čtvrtek 16. 8. se 39 klientů z Teplic a Ústí nad Labem zúčastnilo EXKURZE DO KAMENICKÉHO
ŠENOVA, PRÁCHNĚ A DĚČÍNA. V Kamenickém Šenově měli účastníci možnost prohlédnout si místní
barokní kostel Sv. Jana Křtitele a vyslechnout si povídání pana faráře o historii této stavby. Další zastávkou
bylo tamní Muzeum skla, kde bylo možno shlédnout stálou expozici místních výrobků a dočasnou výstavu
skla s náboženskou tématikou. V oblasti Práchně vedla naše cesta k Panské skále často označované jako
„varhany“, dominantě krajiny, kterou ocenily především děti. Poslední zastávkou byl zámek v Děčíně, kde si
mohli návštěvníci vedle venkovních nádvoří či slavné Růžové zahrady prohlédnout i interiér zámku
doprovázený výkladem o historii celého komplexu.
Ve čtvrtek 23. 8. 2012 se sešly v Poradně pro integraci děti, aby si v KREATIVNÍ DÍLNĚ vyzkoušely své
dovednosti. Na programu bylo vyrývání motivů do tuší pomalovaných výkresů. Děti si mohly obrázky
vymyslet dle své vlastní fantazie nebo použít již hotové šablony. Pod jejich rukama tak ožil např. pestrý páv,
medvídek s balónky nebo ohnivý drak.
V pátek 24. 8. děti ve VÝTVARNÉ DÍLNĚ Poradny pro integraci vytvořily novou plachtu s logem naší
poradny. Společnými silami nakreslily na velkou bílou plachtu logo PPI, jehož písmena vyzdobily obrázky
pomocí foukacích fix. Okraje písmem poté ozdobily vlastními podpisy v českém, případně i svém mateřském
jazyce.
Ve čtvrtek 30. 8. 2012 jsme se s dětmi vydali do Krupky na hřiště, kde pro ně byly připraveny soutěže o ceny.
SPORTOVNÍHO DNE se zúčastnilo 6 dětí. Děti si zahrály vybíjenou, fotbal, skákaly přes švihadlo, běhaly
připravenou dráhu s úkoly a skládaly pohádku. Po ukončení her, mezi nimiž nechyběla ani oblíbená Slepá
bába nebo Cukr káva limonáda, si po slepu vybraly jednu z navěšených cen. Zpáteční cestou z hřiště jsme se
ještě v krupce vydali na Kalvárii. Akci zajišťovaly 2 pracovnice centra.
V pátek 31. 8. 2012 proběhl druhý ročník festivalu BAREVNÁ PLANETA V CHOMUTOVĚ. Celým
dnem návštěvníky provedla moderátorka Lejla Abbasová, která na hudební scéně představila např.
Magdalenu Joao, kubánskou skupinu Caribe, mongolské Dunžingarav či Njachas. Z tanečních vystoupení
mohli diváci shlédnout vietnamský Lví tanec, izraelské bojové umění Krav Maga nebo umění břišních
tanečnic. V doprovodném programu bylo v etnických stáncích možné ochutnat tradiční národní pokrmy či
zakoupit výrobky z Vietnamu, Španělska, Izraele, Ukrajiny či Pákistánu. Bohatý program se věnoval i
dětským příznivcům, pro které byl připraven velký skákací hrad se skluzavkou a drobné soutěže.
V pátek 31. 8. 2012 proběhl v Poradně pro integraci v Ústí nad Labem DÁMSKÝ KLUB S BAZÁRKEM.
Pro účastnice byla zajištěna dodávka tradičního oblečení pro muslimské ženy a děti, které si ženy v rámci
akce rozebraly. Dámský klub se vedle bazárku věnoval i volnočasovým aktivitám zúčastněných žen.
Debatovalo se zejména o zálibách, zájmech a možných způsobech trávení volného času, na kterých by se
případně mohla podílet i Poradna pro integraci.

