ZPRÁVA Z PRŮBĚHU KVĚTNOVÝCH AKCÍ
V pátek 2. 5. 2014 proběhla v Centru cizinců další VÝTVARNÁ DÍLNA pro děti. Dvě pracovnice
Centra cizinců s dětmi vyráběly jarní strom, plný květů a motýlků, které si děti vyrobily. Akce se
zúčastnily 4 děti klientů a 4 Češi.
V sobotu 3. 5. 2014 se uskutečnil v prostorách Centra cizinců DÁMSKÝ KLUB, na kterém jsme
společně s klienty připravovali domácí pomazánky a limonády. Z nakoupených surovin jsme si
připravili zázvorovou, okurkovou a citronovou limonádu a ředkvičkovou, brokolicovou a sýrovočesnekovou pomazánku. Při takto připraveném pohoštění jsme si s klienty povídali o pohoštěních,
která se připravují v jejich zemi původu u příležitosti návštěv. Akce se zúčastnilo 12 klientů
(započítáváme pouze 9) a 2 pracovnice Centra cizinců.
V pondělí 5. 5. 2014 se konala v poradně pro integraci EXKURZE ŽÁKŮ ZŠ Mírová, Ústí nad
Labem. Celkem 18 žáků 9. tříd ZŠ se dozvědělo informace o činnosti Poradny pro integraci a
projektu Centra na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji. Na závěr exkurze si mohli
vyzkoušet multikulturní kvíz. Akci zajišťovaly 2 pracovnice Centra cizinců.
7. 5. 2014 v Ústí nad Labem a 21. 5. 2014 v Chomutově proběhl SEMINÁŘ PRO VIETNAMSKÉ
ŽIVNOSTNÍKY. Na programu tohoto semináře byly přednášky celní správy a ČOI ohledně
podnikání vietnamských živnostníků. Přednášející vysvětlovaly veškeré náležitosti, které je potřeba
při provozování činnosti dodržovat, co hrozí v případě porušení, jak vypadá průběh kontroly.
Účastníci semináře měli také možnost se na cokoliv zeptat. Semináře se účastnilo v Ústí nad Labem
37 osob, v Chomutově 33 osob a zajišťovali ho 4 pracovníci Centra cizinců v Ústí nad Labem a 4
pracovníci Centra cizinců v Chomutově.
„KVĚTEN-MĚSÍC AFRIKY“, začal 13. 5. 2014 WORKSHOPEM S NÁZVEM AFRICKÉ
MASKY. Tento workshop byl určen pro děti, pro které byl v Centru cizinců připraven bohatý
program. Děti si vyrobily vlastní africkou masku a pod vedením lektora (původem z Konga) si
vyzkoušely africké bubnování a tanec. Vzhledem k nepřízni počasí (v době začátku workshopu silně
pršelo) se akce zúčastnily 4 děti s maminkami a 3 pracovnice Centra cizinců.
15. 5. 2014 proběhlo v Chomutově další plánované SETKÁNÍ VÝZNAMNÝCH ZÁSTUPCŮ
VIETNAMSKÉ KOMUNITY. Jako první bod programu bylo představení vietnamské komunity
na Chomutovsku a jejich plán aktivit. Následně každý předseda svazu představil novinky
z jednotlivých okresů. Po tomto představení proběhla diskuze. Poté došlo k představení kampaně za
zdravotní pojištění a také byla představena možnost získání dotací pro národnostní menšiny. Na
závěr setkání se diskutovalo o plánovaných aktivitách a navrhl se termín dalšího setkání – září 2014.
Setkání se účastnilo celkem 10 významných představitelů vietnamské komunity, zastupitelka města
a předsedkyně Výboru národnostních menšin a 4 zástupci Centra cizinců.
V sobotu 17. 5. 2014 jsme se skupinou 37 klientů a 1 Čechem navštívili hlavní město PRAHA.
Kromě procházky po historickém centru jsme navštívili Muzeum českých pověstí a strašidel a
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zrcadlové bludiště na Petříně. Akci zajišťovali 3 pracovnice centra cizinců, přičemž jedna z nich nám
poskytla komentovanou prohlídku při pěší prohlídce města.
„KVĚTEN-MĚSÍC AFRIKY“, pokračoval 18. 5. 2014 WORKSHOPEM AFRICKÉHO TANCE.
Vzhledem ale ke špatnému počasí, které nám opravdu nepřálo (přívalové deště a kroupy), se
z workshopu účastníci hromadně odhlašovali. Na samotnou akci pak bohužel dorazili jen 3 aktéři.
Protože lektorka přijela z Prahy a s akcí již počítala, workshop se i přes malou účast zrealizoval.
Akci zajistila 1 pracovnice Centra cizinců.
V úterý 20. 5. 2013 se v Centru cizinců uskutečnil WORKSHOP AFRICKÉHO BUBNOVÁNÍ
vedený známým bubeníkem Papisem Nyassem. Papis pochází z Gambie a působil mimo jiné s
Pavlem Fajtem, Lenkou Dusilovou, kapelami Hypnotix, Tam Tam Orchestra nebo Gaia Messiah.
Pro účastníky, kteří si nepřinesly vlastní buben, byly připravené bubny jak z Poradny pro integraci,
tak i ty, které přivezl lektor. Účastníci měli možnost vyzkoušet si různé druhy afrických rytmů,
dozvědět se něco o typech bubnů, stylech bubnování i o filosofii, která k tomu náleží. Akce se
zúčastnilo celkem 8 lidí, 2 pracovníci Centra cizinců.
„KVĚTEN-MĚSÍC AFRIKY“, byl zakončen 27. 5. 2014 WORKSHOPEM AFRICKÉHO
VAŘENÍ pod vedením restaurace Mama Africa. Celkem 13 účastníků bylo rozděleno do skupinek,
z nichž každá připravovala jeden pokrm. Při servírování ochutnávek pak ostatní seznámili s tím, co
všechno při přípravě použili a jak postupovali. Mezi připravované pokrmy patřilo např. bobotie,
suya, chappati a další. Akci zajišťovali 2 pracovnice Centra cizinců.
Ve čtvrtek 29. 5. 2014 proběhl v Chomutově první WORKSHOP VIETNAMSKÉ KUCHYNĚ.
Workshop proběhl v prostorách Vietnamského centra. Na začátku workshopu návštěvníci shlédli
krátký film o Vietnamu a měli možnost se na cokoliv zeptat. V průběhu večera hrála také tradiční
vietnamská hudba. Podávalo se celkem 7 tradičních pokrmů. Dva z nich návštěvníci připravili sami.
Naučili se, jak se rolují jarní masové závitky „Nem rán“ a jak se tvarují sladké kuličky „Banh troi“.
Ostatní jídla (krevetové lupínky, polévka, fazolový nápoj, rýžový koláč, zálivka) již byla hotová a
návštěvníci je měli možnost ochutnat. Nabízel se také vietnamský zelený čaj. Workshopu se
účastnilo 12 lidí z veřejnosti a zajišťovaly ho 2 pracovnice Centra cizinců.
Dne 29. 5. 2014 se konal v Chomutově v areálu Minigolfu u Kamencova jezera DEN DĚTÍ.
Návštěvníci měli možnost si v areálu zahrát minigolf nebo se občerstvit u tamější restaurace. Děti
dováděly na velkém nafukovacím hradu a rodiče se mohli setkat se svými přáteli a konverzovat. V
průběhu akce hrála vietnamská hudba pro děti. V 17:00 hodin se dětem podávaly pokrmy (řízečky,
hranolky…), dospělí si sami zajišťovali grilování. Po jídle byla vyhlášená soutěž pro děti do 6ti-let.
Po splnění zadaného úkolu (zpěv, tanec, recitace), dostaly dárek. Na závěr bylo připravené
překvapení v podobě kouzelníka. Návštěvníci se taktéž mohli zapojit do kouzelníkova vystoupení.
Zúčastnilo se přibližně 100 lidí. Akci zajišťovali dva pracovníci Centra cizinců.

