ZPRÁVA Z PRŮBĚHU LISTOPADOVÝCH AKCÍ
První listopadová sobota 1. 11. 2014 se nesla v duchu setkání žen cizinek. Uskutečnil se
FILMOVÝ DÁMSKÝ KLUB. Na setkání jsme promítali film o historii města ústí nad Labem
a prohlíželi si staré dokumenty, mapy a fotografie. Po ukončení promítání jsme si povídali o
svých zážitcích z doby, kterou jsme shlédli ve filmu. Akce se zúčastnilo 10 klientů
(započítáváme 8) a zajistily ho 2 pracovnice Centra cizinců.
„Listopad -měsíc cizokrajné kuchyně II“, odstartoval v úterý 4. 11. 2014 WORKSHOPEM
korejské kuchyně. V prostorách Centra cizinců si účastníci pod vedením korejských studentek
připravili závitek kimbap, polévku tteokguk a pokrm jabchae. Z technických důvodů nemohlo
být promítnuto krátké video o Jižní Koreii, o to více účastníci vyslechli úvodní slovo jedné ze
studentek. Součástí programu byla také výuka stravování hůlkami. Akce se zúčastnilo celkem
11 lidí z majority, 2 pracovníci Centra cizinců.
6. 11. 2014 se uskutečnilo SETKÁNÍ PORADNÍ PLATFORMY k integraci cizinců v
Ústeckém kraji. Mezi jednotlivé body programu patřilo seznámení se statistikami cizinců
v Ústeckém kraji, prezentace „Analýzy zaměstnanosti cizinců v Ústeckém kraji“, představení
webového portálu „Nostrifikace“ a zaměstnanecké karty. Toto setkání bylo uzavřeno diskuzí.
Účastnilo se ho 34 osob.
V pondělí 10. 11. 2014 se v PPI uskutečnila EXKURZE STUDENTŮ České zemědělské
univerzity v Praze (Fakulta provozně ekonomická). Celkem 24 studentů bylo seznámeno
s činností organizace a projektem Centra cizinců, vyslechlo životní příběh dlouhodobě žijící
Ukrajinky v ČR a azylanta z Pákistánu. Prohlédli si prostory a na úplný závěr si ověřili své
vědomosti v interkulturním kvízu. Studentům byly předány informace o dobrovolnictví
v organizacích pracující s migranty.
Dne 11. 11. 2014 jsme v Centru uvítali pracovnice odboru školství z Krajského úřadu, za
základní školství, za předškolní vzdělávání. Dále se setkání účastnil vedoucí centra a 2
vzdělávací pracovnice. Došlo k vzájemnému propojení a sdílení informací z oblasti vzdělávání
a začleňování dětí cizinců.
Ve středu 12. 11. 2014 MONGOLSKÝ VEČER s kapelou Dundjingarav. Večer se nesl
v duchu tradiční mongolské hudby, proběhlo také promítání diashow Mongolsko země
Čingischána Martina Loewa. Akce se zúčastnilo 130 osob.
V pátek 14. 11. 2014 proběhl na ZŠ Husova v Ústí nad Labem PROJEKTOVÝ DEN
s názvem Migrace a integrace cizinců. Během 3 vyučovacích hodin žáci byli seznámeni
s problematikou migrace a integrace cizinců v ČR, absolvovali workshop kubánské salsy a
bachaty, s hosty si povídali o Kubě a Rusku, na závěr vyplnili interkulturní kvíz. Celkem se
projektového dne účastnilo 24 žáků.
WORKSHOP irácké kuchyně proběhl v úterý 18. 11. 2014 opět v prostorách Centra cizinců
za přítomnosti 10 účastníků z řad veřejnosti. Workshop proběhl za asistence dvou pracovníků
Centra cizinců a za přítomnosti regionální televize a reportéra z týdeníku 5plus2. Workshop byl
zahájen krátkou prezentací o historii a kultuře Iráku, poté se začalo vařit několik pokrmů
najednou – čočková polévka, plněné papriky a cibule nazývané dolma, pokrm briani, salát
džažik. Pro návštěvníky byla přichystána buchta basbusa a uvítací předkrm v podobě arabského
chleba namáčeného do oleje a koření zátar.
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Dne 18. 11. 2014 na ZŠ Kravaře proběhl PROJEKTOVÝ DEN s názvem AMERICKÝ DEN.
Deset studentů Karlovy univerzity v Praze navštívilo postupně každou třídu. V každé třídě si pro
ně žáci připravili program, během kterého je něco naučili, američtí studenti na oplátku zase
naučili něco je. Američtí studenti a čeští žáci tancovali, zpívali, hráli hry, učili se jazykolamy,
ochutnali bramboráky a zahráli si basketbal. Po závěrečném vědomostním kvízu navštívili pana
starostu, kde se zapsali do pamětní knihy Kravař. Projektového dne se zúčastnilo 114 žáků a
zajistila ho 1 pracovnice Centra cizinců.
V pátek 21. 11. 2014 proběhla VÝTVARNÁ DÍLNA na téma „výroba sov z kartonového
papíru“. Děti měly možnost vybrat si mezi dvěma vzory sov z kartonu, které vyráběly. Sovy si
mohly odnést domu nebo zanechat v centru, kde se nalepily ke stromu, který se s dětmi vyráběl
v květnu. Sovy společně se stromem zdobí stěnu a dětského koutku Centra cizinců. Akci
zajistily 2 pracovnice Centra cizinců a zúčastnili se ji 13 dětí (započítáváme 12).
V pátek 21. 11. 2014 proběhl tradiční BALKÁNSKÝ VEČER s kapelami Mijaktic orkestar,
Daraga Banda, Electro a Swing Allstars. Nechyběly samozřejmě ani ochutnávky, jako burek,
gibanica, salata od kiselog kupusa, ajran a pita. Akce se zúčastnilo celkem 150 osob (70 osob
z řady české majority – vstupné 50 Kč, 80 cizinců – volný vstup).
V úterý 25. 11.2014 proběhl poslední ze série WORKSHOPŮ „Listopad-měsíc cizokrajné
kuchyně II“. Tentokrát jsme se zaměřili na indonéskou kuchyni. Celkem 7 účastníků shlédlo
prezentaci o Indonésii, poslechli si vyprávění cizince a naučilo se připravovat kokosové
lívanečky srabi solo, tahu susur připravovaný z tofu a tradiční smaženou rýži goreng. Podával
se také nápoj susu jahe. Akci zajišťovaly 2 pracovnice Centra cizinců.
27. 11. 2014 proběhla v Chomutově VÝTVARNÁ DÍLNA na téma „Vietnam“. Děti společně
nejprve vybarvily mapu Vietnamu, vystříhaly obrázky, vyrobily vlajku z krepového papíru,
přečetly si texty o dějinách Vietnamu, které také k mapě nalepily. Takto ozdobená mapa
formátu A0 zůstala v prostorách Vietnamského centra. Akce se zúčastnilo 5 dětí a zajistili ji 2
pracovnice Centra cizinců.
V pátek 28. 11. 2014 proběhl UKRAJINSKÝ VEČER s kapelou Hellfire Sox a Blind Daters.
U poslechu hudby a vyprávění o Ukrajině se sešlo 60 osob.

