
 

Milí přátelé, přejeme vám hezký říjen a příjemný vstup do podzimního období. Na následujících 
řádcích se dočtete, co pro vás v rámci služeb Centra chystáme, co se událo a zároveň připojíme i 
užitečné informace.  
Děkujeme, že jste s námi!  
 

 
 
 

JAK JSME SE MĚLI V ZÁŘÍ? 
V září se naše Centrum zalidnilo a my jsme opět otevřeli 29 prezenčních kurzů češtiny pro dospělé.  
Dále jsme pořádali 2 otevřené kurzy češtiny na téma jídlo, pití a móda a oblečení, 3 odborné kurzy 
zaměřené na bydlení, zdravotní péči a povinnosti spojené s pobytem v ČR nebo adaptačně-integrační 
kurzy, které jsou užitečným prvním krokem pro život v České republice.  
Vydali jsme se s naším stánkem v rámci Dne mezinárodních menšin na Babylonfest, který byl 
naprosto fenomenální, a navštívili jsme břeclavské Ochutnávky mezinárodních 
kuchyní spojené s Dnem sociálních služeb.   
Nelenili jsme ani v rámci poradenství. S pomocí našich partnerů OPU a DCHB jsme vám pomáhali v 
právní a sociální oblasti i v otázkách denního života.  
Září bylo plné aktivit, na kterých jsme se mohli viděli. Potkali jsme se? Napište nám 
na Facebook nebo Instagram, jak se vám setkání líbilo.  
Děkujeme za vaši přízeň!  

https://www.cizincijmk.cz/cs/non-eu/sluzby/jsem-cizinec/adaptacne-integracni-kurzy/
https://www.cizincijmk.cz/cs/non-eu/sluzby/jsem-cizinec/adaptacne-integracni-kurzy/
https://www.cizincijmk.cz/cs/fotogalerie/den-narodnostnich-mensin-a-babylonfest/?type=non-eu
https://www.opu.cz/cs/kontakty/opu-centrala-brno/
https://dchb.charita.cz/
https://www.facebook.com/CentrumprocizinceJMK
https://www.instagram.com/cizinci_jmk/


 
 

JAK SE ZAREGISTROVAT NA 
ADAPTAČNĚ-INTEGRAČNÍ KURZ?  
 
Adaptačně-integrační kurzy musí absolvovat 
většina cizinců ze zemí mimo EU, kterým po 
1.1.2021 bylo vydáno povolení k 
dlouhodobému pobytu či trvalému pobytu.   
Přihlašování a registrace do kurzů probíhá 
přes internetové objednávání pro cizince 
Ministerstva vnitra na této webové 
adrese - frs.gov.cz.  

PRODEJ KOLKOVÝCH ZNÁMEK NA 
OAMP BRNO  
 
Od září si můžete nově v prostorách čekárny 
na Odboru azylové a migrační 
politiky (OAMP) zakoupit kolkové známky.   
Známky je možné si zakoupit každé pondělí a 
středu od 8.00 do 16.00 hodin, na místě je 
prodávají pracovnice Diecézní charity Brno.  
Kolky se prodávají v hodnotách 50 CZK, 100 
CZK, 200 CZK, 500 CZK a 1000 CZK.  
Platbu lze zatím uskutečnit pouze v hotovosti.

https://frs.gov.cz/
https://dchb.charita.cz/


 
Ani v říjnu nepolevujeme v tempu, akcí se chystá docela dost, tak se nezapomeňte přihlásit!  
Pro aktuální informace a způsob přihlašování na naše akce sledujte naše webové stránky.   

 

PODZIMNÍ PRÁZDNINY  
Podzimní prázdniny se letos uskuteční v termínu od 27.10.2021 do 29.10.2021, po kterém následuje 
víkend. Školáci si tak užijí pět dní volna.  
Významný den  
28.10.2021 je zároveň státní svátek "Den vzniku Československa", kdy si připomínáme vznik 
samostatného Československa, ke kterému došlo 28.10.1918 na konci první světové války, po 
rozpadu Rakouska-Uherska.   

https://www.cizincijmk.cz/cs/


Tento den je dnem pracovního volna a otevřené jsou pouze obchody s plochou do 200 metrů 
čtverečních.  

 
MORAVSKÝ PODZIM  
Filharmonie Brno pořádá letos již 51. ročník hudebního festivalu. V letošní dramaturgické linii 
naleznete 3 témata: minimalismus, trendy v americkém, českém a ruském prostředí a Arménie. Od 1. 
do 17. 10. 2021 můžete tedy navštívit mnoho koncertů dle vlastního uvážení.   
 
 

 
 

 
 

PŘEJEM VÁM KRÁSNÝ ŘÍJEN! 
 

 

 

https://filharmonie-brno.cz/en/moravian-autumn/

