
Milí přátelé,  

na následujících řádcích se dočtete, co pro vás v rámci služeb Centra chystáme, co se
událo a zároveň připojíme i vybrané užitečné informace.  
Přejeme vám hezký listopad a děkujeme, že jste s námi!  
 

Co se u nás dělo v říjnu?
  
Probíhaly kurzy češtiny pro dospělé, otevřeli jsme kurzy češtiny pro děti a
teenagery, uskutečnily se odborné kurzy na téma zdravotní péče v ČR, bydlení v ČR,
zkouška z českého jazyka pro získání občanství nebo pracovní smlouvy.  
Dále jsme pořádali 4 otevřené kurzy češtiny, 11 adaptačně-integračních kurzů, byli jsme
se podívat na komentované prohlídce vietnamské tržnice a s naším
projektem Skill centrum jsme se zúčastnili veletrhu pracovních příležitostí Jobspin Job
Fair.  
Událostí měsíce října byla ochutnávka regionálních potravin, ze které vzniklo úžasné
video, klikněte zde a podívejte se na něj. 
Nezapomněli jsme samozřejmě ani na region. Byli jsme například v Břeclavi, kde
v rámci Projektu obcí na podporu integrace cizinců na národní úrovni financovaného
Ministerstvem vnitra ČR, již druhým rokem realizují několik aktivit, kterých jsme se jako
Centrum také zúčastnili. Poslední letošní akcí byl Mezinárodní fotbalový turnaj, na

https://fb.watch/8TohhTM0jH/
https://fb.watch/8TohhTM0jH/


kterém jste mohli vidět tým složený z klientů Centra (CFF Team) i vietnamských a
romských občanů žijících v Břeclavi. Vítězem turnaje se stal tým Ukrajinské iniciativy
(Patriot UA). S touto aktivitou byl zároveň realizován dětský den.  
Těšíme se na další akce, na kterých budeme s městem Břeclav i nadále spolupracovat. 
 
S bariérami každodenního života v oblasti právní a sociální jsou Vám stále k
dispozici odborní pracovníci našich partnerů OPU a DCHB. Neváhejte nás kontaktovat a
domluvit si termín. 
 
Říjen byl plný aktivit, na kterých jsme se mohli vidět. Potkali jsme se? Napište
nám na Facebook nebo Instagram, jak se vám setkání líbilo.  
Děkujeme za vaši přízeň!  

https://www.opu.cz/en/kontakty/opu-centrala-brno/
https://dchb.charita.cz/
https://www.facebook.com/CentrumprocizinceJMK
https://www.instagram.com/cizinci_jmk/


BIOMETRICKÉ PRŮKAZY PRO
RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY OBČANŮ
EU 
Od 02.08.2021 budou všem občanům
třetích zemí vydávány doklady
obsahující biometrické prvky, tedy i
rodinným příslušníkům občanů EU. Pro
rodinné příslušníky občanů EU
platí povinnost výměny současných
dokladů za nové biometrické
doklady. Platnost všech nebiometrických 
dokladů skončí dne 03. 08. 2023! V
případě tzv. vzdálených rodinných
příslušníků doporučujeme, aby si o
výměnu stávajícího dokladu požádali
nejpozději do 31.08.2022, neboť jen tak
jim zůstane zachováno
postavení blízkých rodinných
příslušníků.  
 

HUDEBNÍM CD K INTEGRACI
MLADÝCH LIDÍ 
Organizace pro pomoc
uprchlíkům (OPU) od ledna 2020
organizuje hudební workshopy pro
skupinu mladých Čechů a migrantů.
Jejich výstupem je hudební CD, kde se
dospívající rapem a hiphopem vyjadřují
k tomu, jak se jim žije, k otázkám
tolerance, rasismu nebo jinakosti. “V
textech dětí se objevují témata, kterými
mladí procházejí - touha někam
patřit, identita, zkušenost s diskriminací
nebo šikanou. Jsou tam dojemné osobní
příběhy o tom, jak přicestovali do
republiky nebo co je aktuálně trápí,”
říká producent CD Roman Ševčík, ” na
CD zazní nejen čeština, ale i národní
jazyky dětí jako srbochorvatština,
francouzština, angličtina.”  
Série brněnských workshopů jsou
součástí evropského projektu I.COM.
Kromě České republiky jsou zúčastněny
země jako Malta, Belgie, Itálie, Irsko
a Kypr.  

 
 
  

https://www.cizincijmk.cz/cs/aktuality/biometricke-prukazy-pro-rodinne-prislusniky-obcanu-eu/?type=non-eu
https://www.cizincijmk.cz/cs/aktuality/biometricke-prukazy-pro-rodinne-prislusniky-obcanu-eu/?type=non-eu
https://www.cizincijmk.cz/cs/aktuality/biometricke-prukazy-pro-rodinne-prislusniky-obcanu-eu/?type=non-eu
https://www.youtube.com/watch?v=01zjhfLyGsI
https://www.opu.cz/cs/
https://www.opu.cz/cs/


 

Ani v listopadu 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.   
  
DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII  
MEZINÁRODNÍ DEN STUDENSTVA 
Svátek 17. listopadu se v České republice a na Slovensku slaví jako připomenutí dvou
událostí moderních českých dějin spojených se studenty českých vysokých škol.  

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


17. listopad 1939 
Vedení Nacistického Německa rozhodlo na tři roky o uzavření českých vysokých škol. V
noci z 16. na 17. listopadu provedly nacistické bezpečností složky razie v Praze, Brně
a Příbrami s cílem dopadnout vedoucí studentských organizací a internovat ostatní
studenty. Devět představitelů studentských vůdců bylo popraveno a 1200
zatčených studentů převezeno do koncentračního tábora Sachsenhausen-Oranienburg. 
17. listopad 1989 
Začátek Sametové revoluce a pádu komunistického režimu v Československu 
V pátek 17. listopadu 1989 se na pražském Albertově sešli studenti pražských vysokých
škol. Od samého začátku demonstrace docházelo ke skandování protikomunistických
hesel a bylo vyžadováno rozpuštění demonstrace. 
Nicméně demonstrace byla rozptýlena až násilnou formou v nočních hodinách a někteří
účastníci byli následně zatčeni. I po rozehnání demonstrace docházelo ze strany
pořádkových jednotek k napadání jednotlivců a skupinek přihlížejících. 
Nezávislá lékařská komise později uvedla, že 568 lidí bylo během zásahu 17.
listopadu zraněno. 
V tento státní svátek mají obchody otevřeno dle standardní otevírací doby. 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/17._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Albertov

