
 

 
 
Milí přátelé,   
 
v našem měsíčním zpravodaji se dočtete, co pro vás v rámci služeb Centra chystáme, co 
se událo a zároveň připojíme vybrané a užitečné informace.   
Přejeme vám hezký prosinec a děkujeme, že jste s námi!   
 

 
  
JAK JSME SE MĚLI V LISTOPADU?  
V listopadu jsme si v Centru užívali krásný podzim. Uskutečnili jsme osm adaptačně-
integračních kurzů, tři otevřené kurzy češtiny, modelovou zkoušku z českého jazyka pro 
žádost o občanství, tři odborné kurzy, zahájili jsme e-learningové kurzy češtiny a 
pokračovali v prezenčních i online kurzech českého jazyka pro děti i dospělé. 
Nelenili jsme ani v rámci poradenství. S pomocí našich 
partnerů OPU a DCHB jsme vám každý den pomáhali v právní a sociální oblasti i 
v otázkách denního života.  
Zúčastnili jste se některé z našich akcí? Napište nám na FB nebo IG, jak se vám setkání 
líbilo.  
Děkujeme, že jste s námi!  

https://www.cizincijmk.cz/cs/sluzby/jsem-cizinec/adaptacne-integracni-kurzy/
https://www.cizincijmk.cz/cs/sluzby/jsem-cizinec/adaptacne-integracni-kurzy/
https://www.cizincijmk.cz/cs/kurzy/otevreny-kurz-cestiny-mluvime-jinak-frazeologie/?type=non-eu
https://www.cizincijmk.cz/cs/sluzby/jsem-cizinec/odborne-kurzy/
https://www.cizincijmk.cz/cs/akce/e-learningovy-kurz-ceskeho-jazyka/?type=non-eu
https://www.cizincijmk.cz/cs/sluzby/jsem-cizinec/kurzy-ceskeho-jazyka/
https://www.opu.cz/cs/
https://dchb.charita.cz/
https://www.facebook.com/CentrumprocizinceJMK
https://www.instagram.com/cizinci_jmk/


Sledujte nás na Facebooku a Instagramu.  
 
KURZY ČEŠTINY  
PRO OBČANY MIMO EU 
 
Rádi bychom vás informovali o kurzech 
češtiny na jaro 2022, které pro vás 
otevřeme v týdnu od 24. ledna 2022. 
Kurzy jsou určeny všem cizincům 
s pobytem nad 90 dní, kteří žijí 
v Jihomoravském kraji, nejsou občany 
Evropské unie a nemají české občanství. 
Kurzy jsou rozděleny dle úrovně znalosti 
českého jazyka a probíhají dvakrát týdně 
po dobu tří měsíců. Registrace do kurzů 
probíhá od 9.1.2022 od 18.00 
hodin ONLINE na webu Centra pro 
cizince JMK. Těšíme se na vás. 

KURZY ČEŠTINY  
PRO OBČANY EU 
 
Rádi bychom vás zároveň informovali o 
kurzech češtiny pro občany Evropské 
unie, které pro vás otevřeme v týdnu od 
22. února. Kurzy jsou určeny všem 
občanům Evropské unie a Evropského 
hospodářského prostoru, kteří 
dlouhodobě žijí v Jihomoravském kraji. 
Kurzy jsou rozděleny dle úrovně znalosti 
českého jazyka a probíhají dvakrát týdně 
po dobu tří měsíců. Registrace do kurzů 
probíhá od 30.1.2022 od 18.00 
hodin ONLINE na webu Centra pro 
cizince JMK. Těšíme se na vás. 

 

A na co se s námi můžete těšit v prosinci?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/CentrumprocizinceJMK
https://www.instagram.com/cizinci_jmk/
https://www.cizincijmk.cz/cs/kurzy/gramaticke-kurzy-cestiny-pro-obcany-mimo-eu-jaro-2022/?type=non-eu
https://www.cizincijmk.cz/cs/kurzy/gramaticke-kurzy-cestiny-pro-obcany-mimo-eu-jaro-2022/?type=non-eu
https://www.cizincijmk.cz/cs/kurzy/gramaticke-kurzy-cestiny-pro-obcany-eu-jaro-2022/?type=non-eu
https://www.cizincijmk.cz/cs/kurzy/gramaticke-kurzy-cestiny-pro-obcany-eu-jaro-2022/?type=non-eu


 
Pro aktuální informace a způsob přihlašování na naše akce sledujte naše webové 
stránky.  
 
 
VÁNOČNÍ SVÁTKY V ČESKÉ REPUBLICE 
Vánoce jsou křesťanský svátek, který se v České republice slaví tři dny. Předchází jim 
adventní čas, pečení cukroví, zapalování svíček na adventním věnci, nakupování dárků 
a Mikuláš, který chodí 5. prosince s čertem a andělem a nosí nadílku hodným dětem. 
24. prosince je Štědrý den. Lidé zdobí stromeček a večeří tradiční jídlo, jako je rybí 

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


polévka, smažený kapr a bramborový salát. Po večeři se rozbalují dárky, které v České 
republice nosí pod stromeček Ježíšek.  
25. prosinec se nazývá Boží hod vánoční a oslavuje zrození Ježíše Krista. Slaví se 
v rodinném kruhu a na sváteční tabuli by neměla chybět husa, kachna nebo krůta se 
zelím a knedlíky. 
26. prosinec je Svátek svatého Štěpána, na který chodívali koledníci a byli obdarováváni 
něčím na zub. Tato tradice už dnes vymizela a lidé většinou tráví svátek v širším kruhu 
rodinném. 
Po Vánocích následuje Silvestr s půlnočním ohňostrojem a Nový rok, na který se 
v českých rodinách vaří pokrmy z čočky, aby se stolovníků v novém roce držely peníze. 
Zakázána je drůbež, aby neulétlo štěstí a důležité je pamatovat na přísloví „Jak na Nový 
rok, tak po celý rok.“ 
Obchody nad 200 metrů čtverečních budou zavřeny ve dnech: 24.12.2021, 25.12. 2021, 
26.12. 2021 a 1.1.2022. 
 
OTEVÍRACÍ DOBA CENTRA PRO CIZINCE  
Centrum bude ZAVŘENO od 24.12.2021 do 2.1.2022. V tuto dobu se můžete obracet na 
naše partnery OPU a DCHB.  
V novém roce se na vás budeme těšit v pondělí 3.1.2022. 
 

 
  
PŘEJEME VÁM KRÁSNÝ PROSINEC!  
Tým Centra pro cizince JMK  
 

https://www.opu.cz/cs/
https://dchb.charita.cz/

