
 

 
 
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 leden a mnoho úspěchů a štěstí v roce 2022.  
Děkujeme, že jste s námi!   
 

 
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2021  
Rádi bychom se podělili o krásné výsledky, které nám přinesl uplynulý rok. Číslo 2021 
nás neprovázelo pouze v diáři, ale objevilo se nám i ve statistikách. Celkový počet 
klientů Centra pro cizince za rok 2021 je totiž rovněž 2021!  
Otevřeli jsme 138 kurzů češtiny, na které chodilo 1060 studentů, odborných kurzů bylo 
29 a zúčastnilo se jich 218 z vás a v rámci sociálního a právního poradenství proběhlo 
1778 konzultací se 787 klienty.  
Děkujeme, že nám důvěřujete a využíváte naše služby. Těšíme se na další společný rok.  
 
JAK JSME SE MĚLI V PROSINCI?  
V prosinci jsme se nenudili. Uskutečnili jsme deset veřejných a dva firemní adaptačně-
integračních kurzy, dva odborné kurzy, tři otevřené kurzy češtiny, byli jsme na vánoční 
procházce Brnem s průvodkyní, uspořádali jsme vánoční workshop i netradiční vánoční 
konverzační lekci a pokračovali jsme v prezenčních a online kurzech českého jazyka pro 
děti i dospělé. 

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/sluzby/jsem-cizinec/kurzy-ceskeho-jazyka/


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!  
Sledujte nás na Facebooku a Instagramu.  
 
 

 
PODCAST – RODINA MÁ MNOHO 
PODOB 
 
Byli jsme v rádiu! Poslechněte si nás v 
podcastu „Rodina má mnoho podob“.  

Povídáme si o našem Centru, o rodinách 
cizinců v naší zemi, řešíme multikulturní 
prostředí, děti, jídlo nebo například 
rozdílné tradice v České republice a v 
zahraničí. 

Přejeme příjemný poslech.  

 

KURZY ČEŠTINY  
PRO OBČANY MIMO EU 
 
Rádi bychom vás informovali, že  
24. ledna začínají kurzy češtiny  
pro občany mimo EU na období jaro 
2022, které probíhají dvakrát týdně  
po dobu tří měsíců. Jedná se o obecné 
jazykové kurzy, které se zaměřují  
na slovní zásobu, gramatiku, čtení, 
poslech, mluvení a psaní. Registrace 
kurzů probíhá ONLINE už 9.1.2022 na 
našich webových stránkách.  

 

A na co se s námi můžete těšit v lednu?  
 

 
 
 
 
 
 

https://www.opu.cz/cs/
https://dchb.charita.cz/
https://www.facebook.com/CentrumprocizinceJMK
https://www.instagram.com/cizinci_jmk/
https://www.facebook.com/CentrumprocizinceJMK
https://www.instagram.com/cizinci_jmk/
https://www.cizincijmk.cz/cs/centrum-v-mediich/podcast-rodina-ma-mnoho-podob/
https://www.cizincijmk.cz/cs/centrum-v-mediich/podcast-rodina-ma-mnoho-podob/
https://www.cizincijmk.cz/cs/centrum-v-mediich/podcast-rodina-ma-mnoho-podob/
https://www.cizincijmk.cz/cs/centrum-v-mediich/podcast-rodina-ma-mnoho-podob/
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


 
 

 
Pro aktuální informace a způsob přihlašování na naše akce sledujte naše webové 
stránky.  
 
 
PRVNÍ POLOLETÍ ZA NÁMI – VYSVĚDČENÍ 
Vysvědčení bude žákům základních a středních škol předáno v pondělí 31.1.2022. 
Pololetní prázdniny pak připadají na pátek 4.2.2022. 
 

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


 
  
PŘEJEME VÁM KRÁSNÝ LEDEN A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2022!  
Tým Centra pro cizince JMK  
 


