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Центр у листопаді: 
Боулінг, спорт та розваги

Приходьте пограти 
з нами в боулінг
У четвер, 3 листопада, ми готуємо для вас турнір з боулінгу. 
Приходьте пограти в боулінг, більярд, настільний теніс, настільний 
футбол або приєднайтеся до наших мультикультурних майстер-
-класів. Візьміть із собою друзів і приходьте насолодитися 
приємним вечором, сповненим веселощів, з нами в Bowling Pub 
Boby (у пасажі Bobycentrum).

До зустрічі на фестивалі 
спорту і танцю
У вихідні з 4 по 6 листопада у Виставковому центрі Брно 
відбудеться фестиваль Sport Life! Там буде наш стенд з 
розважальною програмою для дітей і дорослих. Приходьте до 
нас поспілкуватися та зайнятися спортом.

Удосконалюйте 
свою чеську мову
Приходьте на наш відкритий курс чеської мови в листопаді. На 
кожне заняття ви реєструєтесь окремо, тому можете вибрати 
теми, які вам подобаються. На листопадових курсах лектори 
зосередяться на таких темах: робота, спілкування з установами, 
спорт, фразеологія та розмовна чеська мова, Св. Миколай, 
Адвент і Різдво.

Навчіться 
вести бізнес
Наші колеги з Skill Center готують для всіх бажаючих 
інтенсивний бізнес-курс з Андрею Ткачуковою. Курс 
проходитиме англійською мовою та є безкоштовним. Загалом 
він складається з п’яти майстер-класів, які відбудуться з 1 по 
29 листопада.

Дорогі друзі,
в нашому щомісячному дайджесті ви 
дізнаєтеся, які події ми підготували для 
вас у листопаді. У Центрі проходитимуть 
відкриті курси чеської мови. Ми готуємо 
для вас турнір з боулінгу, а також 
зустрінемося з вами на фестивалі Sport 
Life! у Виставковому центрі Брно, де 
буде наш стенд.

І це ще не все! Більше інформації про наші заходи у жовтні 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/%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80/
https://podniknito.cz/kurz/podnikni-skill-centre-jmk?fbclid=IwAR3FD2k7IFWl4trADtSuNOXAMrK5__lCHenuX1OPoMwnmdwrm6vkJmFSUQg
http://www.cizincijmk.cz
http://www.facebook.com/CentrumprocizinceJMK
http://www.instagram.com/cizinci_jmk/
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У листопаді 2022
Центр для іноземців організовує:

Початок майстер-класу 
“Почни свій бізнес!” Англійською мовою

Відкритий курс чеської мови 
на тему: “Робота”

Громадяни держав, що не 
є членами ЄС

Адаптаційно-інтеграційні курси Українською мовою

Боулінг Bowling Pub Boby

Адаптаційно-інтеграційні курси Російською, англійською, сербською, 
в’єтнамською мовами

Відкритий курс чеської мови 
на тему: “Спілкування з 
установами”

Громадяни держав, що не 
є членами ЄС

Адаптаційно-інтеграційні курси Українською, англійською 
мовами

Відкритий курс чеської мови 
на тему: “Спорт”

Громадяни держав, що не 
є членами ЄС

Адаптаційно-інтеграційні курси Російською мовою

Адаптаційно-інтеграційні курси Українською мовою

Відкритий курс чеської мови 
на тему: “Фразеологія та 
розмовна чеська мова”

Громадяни держав, що не 
є членами ЄС

Адаптаційно-інтеграційні курси Російською, українською, 
англійською мовами

Фестиваль спорту, танцю та 
розваг Sport Life! Виставковий центр Брно

Відкритий курс чеської мови 
на тему: “Св. Миколай, 
Адвент та Різдво”

Громадяни держав, що не 
є членами ЄС




