
 

 
 
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 únor.  
Děkujeme, že jste s námi!   
 

 
 
JAK JSME SE MĚLI V LEDNU?  
Ani v lednu jsme se nenudili. Uskutečnili jsme čtyři adaptačně-integračních kurzy, jednu 
online přednášku a intenzivně jsme pracovali na otevření kurzů pro EU občany i občany 
mimo EU. Kurzy pro občany mimo EU jsme také úspěšně na konci ledna otevřeli, ostatní 
budou zahájeny v únoru. 
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.  

https://www.cizincijmk.cz/cs/sluzby/jsem-cizinec/adaptacne-integracni-kurzy/
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/


 

CENTRUM NA OLYMPIJSKÉM 
FESTIVALU 

 
V areálu Nové Zbrojovky v Brně 
proběhne ve dnech 4. – 20.2.2022 
olympijský festival k zimní olympiádě 
v Pekingu a my s Centrem budeme u 
toho!!! Organizátoři připravují v těchto 
dnech sportoviště pro 16 disciplín, které 
si budete moci vyzkoušet. Třeba biatlon, 
curling, bruslení, akrobatické lyžování, 
boby nebo skoky na lyžích s 
Jihomoravským krajem. Centrum pro vás 
chystá doprovodný, kreativní program na 
některé dny festivalu, sledujte náš web, 

kde umístíme pozvánku. Určitě to bude 
stát za vaši návštěvu. 

KURZY ČEŠTINY  
PRO OBČANY EU 
 
Rádi bychom vás informovali, že  
21. února začínají kurzy češtiny  
pro občany 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 na našich 
webových stránkách.  Společně s našimi 
skvělými lektory už se na vás moc 
těšíme.

 

 
 
 
A na co se s námi můžete těšit v únoru?  
 

 
 
 
 

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://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.olympijskyfestival.cz%2F&data=04%7C01%7CKREJCI.ALENA%40kr-jihomoravsky.cz%7C77cf3325f35d4523237a08d9e1a68fab%7C418bc0661b004aadad989ead95bb26a9%7C0%7C0%7C637788927749955945%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=CPwNsSCZMztxLzZblzfkChT0sLHJJ%2BDas2O1HdumAOQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.olympijskyfestival.cz%2F&data=04%7C01%7CKREJCI.ALENA%40kr-jihomoravsky.cz%7C77cf3325f35d4523237a08d9e1a68fab%7C418bc0661b004aadad989ead95bb26a9%7C0%7C0%7C637788927749955945%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=CPwNsSCZMztxLzZblzfkChT0sLHJJ%2BDas2O1HdumAOQ%3D&reserved=0
https://www.cizincijmk.cz/cs/aktuality/
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.  
 
NOVINKA CENTRA: KNIHOVNIČKA VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ PRO PEDAGOGY  
Dovolte nám informovat vás, že v Centru pro cizince na Mezírce 1 nově pro pedagogy 
k nahlédnutí knihovnička výukových materiálů pro výuku češtiny jako druhého jazyka. 
 

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


ZAČÁTEK DRUHÉHO POLOLETÍ A DRUHÉHO SEMESTRU ŠKOLNÍHO ROKU 
2021/2022 
Vysvědčení bylo žákům základních a středních škol předáno v pondělí 31.1., pololetní 
prázdniny si užijí 4.2. a od pondělí 7.2. začíná další pololetí.  
Zároveň v únoru začne druhý semestr i studentům většiny vysokých škol.  
Držíme palce, ať se vám vše daří podle představ.  
 

 
  
PŘEJEME VÁM KRÁSNÝ ÚNOR 2022!  
Tým Centra pro cizince JMK  
 


