PRŮBĚH DUBNOVÝCH AKCÍ
V dubnu, v období velikonočních prázdnin, proběhly dvě VÝTVARNÉ DÍLNY pro děti. Ve čtvrtek 5. 4.
2012 proběhla dílna na téma „výroba a malování květin“, které se zúčastnilo 6 dětí. Děti vyráběly
květinovou výzdobu. K dispozici měly předvyrobenou šablonu, na kterou barvami namalovali vlastní motiv.
Po vymalování obou stran šablony květina musela uschnout. Poté ji děti vycpaly papírem, secvakaly
sešívačkou a společně jsme je zavěsily a vytvořily jsme tak zajímavou jarní květinovou výzdobu.
Druhá dílna proběhla v pátek 6. 4. 2012 a jejím tématem byly „Velikonoce, malování a zdobení vajíček“.
Tentokrát jsme se zaměřili na velikonoční výzdobu. Děti měly za úkol pomalovat voskem vajíčka, které
jsme potom obarvili a vosk odstranili. Každý si vybral barvu vajíčka a potom i mašličky, kterou k vajíčku
připevnil. Akce se zúčastnilo 10 dětí.
V sobotu 14. 4. 2012 se ženy cizinky zúčastnily TURISTICKÉHO DÁMSKÉHO KLUBU V KRUPCE.
Celkem 19 žen z Teplic, Krupky a Ústí nad Labem se sešlo v Bohosudově na Mariánském náměstí, kde
započala prohlídka města. Prvním navštíveným místem byla bazilika Panny Marie Sedmibolestné, kde si
ženy poslechly něco o historii kostela a vyslechly si také pověst vážící se k tomuto místu. Skupinka si
prohlédla interiér kostela i ambit s kaplemi a poté se vydala na Libušín ke kostelu sv. Anny. Zde na nás
čekal p. Ostroverženko, který nám kostel velmi ochotně zpřístupnil a pověděl něco o historii místa. Po
prohlídce se skupinka vydala směrem do Husitské ulice, kde navštívila jindy nepřístupný kostel Nanebevzetí
Panny Marie. Zpřístupnění obou kostelů využila také česká veřejnost, která s nadšením pozorovala výklad.
Turistický výlet pokračoval na krupský hrad. Posledním navštíveným místem pak byla Kalvárie, kde si ženy
na jednotlivých zastaveních vyzkoušely rozluštit německé nápisy. Cestou na Kalvárii si ženy zkusily vyluštit
připravený kvíz o Krupce a za své výsledky se rozhodně nemusely stydět. Návštěva Krupky, zejména pak
kostela Nanebevzetí Panny Marie se stala pro zúčastněné klientky velkým zážitkem. Kromě výkladu p.
Ostroverženka si totiž všichni mohli poslechnout zvuk varhan, na které sám zahrál.
20. 4. 2012 proběhla PLATFORMA k otázce řidičských průkazů.
Zavádění společné praxe při vydávání řidičských oprávnění cizincům
 od 1. 1. 2012 platí novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o
silničním provozu), kterou došlo ke změně v postupech při vydávání řidičských průkazů cizincům
 vyjednávání vzájemné spolupráce mezi zástupci samosprávy a zástupci Oddělení pobytu cizinců
Ústeckého kraje, Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR
V pátek 20. 4. 2012 byl uskutečněn WORKSHOP TSAM – výroba mongolských masek. Děti měly
možnost si poslechnout něco o oslavách mongolského svátku od klientky z Mongolska a podívat se na
příklad tance, který je v této zemi tradiční. Nejvíce ale děti zaujala samotná výroba masek ze sádrového
obvazu. Děti si nejprve na obličej nanesly kousky sádrového obvazu, ze kterého posléze vznikla samotná
maska. Masku si mohli nejdříve načrtnout na tácek z papíru a poté ztvrdlou sádrovou masku vyzdobit.
Po celém světě se 21. dubna slaví Mezinárodní Den Země a nejinak tomu bylo v Ústí nad Labem. Kampaň
k oslavám Dne Země plnou soutěží a aktivit pro děti připravila ústecká ZOO ve spolupráci s Centrem
cizinců. Celodenní akce MEZINÁRODNÍ DEN ZEMĚ ANEB BAREVNÁ PLANETA TROCHU
JINAK byla zaměřená především na oblast jihovýchodní Asie (ale nejen na ni) a byla propojena
s projektovými dny dětí ZŠ a dalšími aktivitami. Od 10 hodin ráno byly v areálu ZOO připraveny stánky
s etnickou tématikou. Cizinci připravili ochutnávky cizokrajných jídel a představili tradiční výrobky
z celého světa. V etnostáncích byly klienti z Vietnamu, Bolívie, Číny či Pákistánu. Informační stánek zde
měla organizace Barmské centrum Praha, která poskytovala informace o situaci v Barmě. Centrum Cizinců
zde zajistilo multikulturní hry a soutěže pro děti. Další aktivity pro děti zajistila též Základní škola Anežky
České z Ústí nad Labem. Doprovodný kulturní program byl ale taktéž velmi pestrý. Zaznělo např. africké
bubnování Tam Tam d´Afrique, taneční studio Karima předvedla orientální tance, tradiční hudbu a tanec
představili mongolští Dundžingarav, své balkánské lidové rytmy zahrála populární hudební skupina Draga
Banda. Celkem navštívilo ZOO tento den kolem 2000 lidí, kteří měli možnost se těchto oslav účastnit za
doprovodu připraveného programu.

