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Центр у травні: 
Розмовні та відкриті курси чеської мови

Заговоріть чеською 
на розмовних курсах
У травні ми відкриваємо розмовні курси чеської мови для громадян 
держав, які не є членами ЄС. На них ви зможете практикувати різні 
розмовні ситуації та спілкуватися на різні теми. Ці курси є 
продовженням класичних граматичних курсів, тому на них будуть 
записані, в першу чергу, студенти цих курсів.

Практикуйте чеську мову 
на відкритому курсі
Відкритий курс чеської мови триває й у травні. Ви реєструєтесь на 
кожен урок окремо, щоб вибрати теми, які вам подобаються. На 
травневих курсах будемо говорити про спорт, охорону здоров’я, 
екологію та  шопінг.

Що подивитися 
у Південномоварському краї?
Ми створили на нашому сайті новий розділ “Дозвілля” для 
новоприбулих з України. Там ви знайдете перелік місць та 
культурних пам’яток у Південноморавському краї, які громадяни 
України можуть відвідати безплатно або за символічну плату (1 
чеська крона).

Показ в планетарії 
для дітей
У співпраці з обсерваторією та планетарієм Брно ми 
організовуємо показ українських фільмів для дітей початкових та 
середніх класів. Також на вас чекає весела супровідна програма, 
яка буде не лише для українців, але й для всіх іноземців. 
Зустрінемося 11 травня в парку “Kraví hora”. 

Дорогі друзі,
в нашому щомісячному дайджесті ви 
дізнаєтеся, які події ми плануємо для 
вас у травні. Ми відкриваємо нові 
розмовні курси для громадян держав, 
які не є членами ЄС, та готуємо показ 
в планетарії Брно для дітей з України. 
Всі наші заходи безплатні.

І це ще не все! Більше інформації про наші заходи у травні ви знайдете 
на нашому вебсайті, Facebook або Instagram.

https://www.cizincijmk.cz/uk/%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80/
https://www.cizincijmk.cz/uk/%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80/
https://www.cizincijmk.cz/uk/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b0/%d1%83-%d0%b2%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%87%d0%b0%d1%81/
https://www.cizincijmk.cz/uk/%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80/
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У ТРАВНІ 2022 
Центр для іноземців організовує:

Адаптаційно-інтеграційний курс Російською мовою

Адаптаційно-інтеграційний курс Українською мовою

Початок розмовних курсів Громадяни держав, що не 
є членами ЄС

Показ українських фільмів 
для дітей в планетарії в парку 
“Kraví hora” + супровідна 
програма (не лише для УКР) 

Українською, англійською мовами

Адаптаційно-інтеграційний курс Українською, англійською, 
російською, французькою мовами

Адаптаційно-інтеграційний курс Українською, російською мовами

Адаптаційно-інтеграційний курс Українською мовою

Екскурсія на чеське телебачення 
для сімей з дітьми з України Українською мовою

Адаптаційно-інтеграційний курс Українською, монгольською 
мовами
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