TISKOVÁ ZPRÁVA

Prezentace kuchařky „Chutě Barmy“ v Langhans Galerie Praha

Praha, 14.3.2016.
V sobotu 26. března se v Langhans Galerie Praha uskuteční od 17h slavnostní prezentace
„uprchlické kuchařky“ s názvem Chutě Barmy, která obsahuje recepty barmských jídel, vařených u
příležitosti Barmsko-českých dnů. Akce je volně přístupná pro veřejnost, která je tímto srdečně
zvána. Účastni budou barmští autoři i barmské autorky receptů.
Barmsko-české dny byla jednou z aktivit Barmského centra Praha, konaných za účelem
podpory integrace barmských rodin. Akce se konaly v Brandýse nad Labem/Staré Boleslavi,
Havlíčkově Brodě, Černá Hoře, Kutné Hoře, Zručí nad Sázavou a Bzenci, tedy městech, kde rodiny
Barmánců bydlí. Recepty jídel, které mohlo na těchto akcích ochutnat více než 200 návštěvníků,
shrnuje publikace s názvem „Chutě Barmy“. Obsahuje recepty jak typicky barmské, tak i pokrmy
specifické pro menšinové etnické skupiny Čjinů, Kačjinů a Karenů, z nichž pochází většina barmských
azylantů v Česku.
Vydání kuchařky a její představení veřejnosti je poslední akcí Barmského centra Praha v rámci
končícího projektu „Podpora integrace barmských přesídlenců do české společnosti II“. V rámci
projektu byla poskytována asistence barmským rodinám, realizovány osvětové besedy na školách,
Barmánci si procvičovali komunikaci s českou veřejnosti na multikulturních festivalech, rodinám
pomáhali čeští dobrovolníci apod. Rodiny barmských přesídlenců, které na projektu participovaly, se
před ukončením projektu ještě jednou hromadně sejdou o posledním březnovém víkendu v Praze,
aby vedle představení kuchařky také společně navštívily Národopisné muzeum, kde se seznámí s
českými tradicemi a lidovými zvyky, spojenými s Velikonočními svátky, a podniknou další vlastivědné
výlety po Praze.
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Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a
www.eeagrants.cz.
Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009–2014, se zaměřuje na podporu
nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské
společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje
na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně
jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a
klimatické změny.
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