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Francouzský institut v Praze nabízí ve čtvrtek 26. září 2013 u příležitosti Evropského dne jazyků 
možnost tzv. speak datingu v pasáži Lucerna od 16h do 18h. Speak dating je krátký, nezvyklý 
a zábavný způsob jak si cestou z práce nebo z nákupů procvičit své jazykové znalosti nebo 
vyzkoušet zcela nový cizí jazyk. Zájemci se mohou posadit k učiteli cizího jazyka a popovídat si s 
ním během 5 až 10 minut v jeho řeči. Za svou snahu budou účastníci odměněni. Pokud si vyzkouší 
alespoň dva cizí jazyky, dostanou se do slosování o knižní poukázky. 

Přímo ve Francouzském institutu v Praze, Štěpánská 35, Praha 1 je možné vyzkoušet vstupní 
lekce francouzštiny a zkoušku z francouzského jazyka DELF A2/B1 nanečisto od 9h30 do 
10h30 a od 13h30 do 14h30. 

Školám je určena speciální projekce filmu Renoir v 11h v Kině 35, Štěpánská 35, Praha 1. 

Zájemci o cizí jazyky se mohou také účastnit vědomostního on-line kvízu. 

Francouzský institut v Praze dále participuje na těchto dvou akcích: 

pondělí 23. 9.: konference Podpora vícejazyčnosti ve školách (akci pořádá Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR) 

úterý 24. 9.: konference Kreativně k jazykové výuce (akci pořádá Národní agentura pro evropské 
vzdělávací programy, NAEP). 

 

 

 

 

 



Další jazyky, které je možné vyzkoušet kromě francouzštiny: angličtina, bulharština, čeština, 
estonština, italština, litevština, lotyština, němčina, polština, portugalština, rumunština, španělština.  

Instituce, které se na organizaci podílejí: British Council, Bulharský kulturní institut, Dům 
zahraničních služeb, Estonské velvyslanectví, Francouzský institut v Praze, Goethe Institut, Institut 
Cervantes, Italský kulturní institut, Polský institut, Portugalské centrum, Rakouské kulturní fórum, 
Rumunský kulturní institut, Ústav jazykové a odborné přípravy, Velvyslanectví Litevské republiky, 
Velvyslanectví lotyšské republiky, Zastoupení Evropské komise v České republice a Zastoupení 
Valonsko-Brusel v Praze. 

Účast je zdarma a bez předchozí registrace. Akce se koná za laskavé podpory Paláce Lucerna.  

Evropský den jazyků se každoročně slaví 26. září na základě prohlášení Rady Evropy z 6. prosince 
2001. Cílem je propagovat jazykovou rozmanitost a studium jazyků, proto je ve 45 členských 
zemích Rady Evropy připravován zajímavý program. 

 

Více informací: 

Evropský den jazyků (26. 9. 2013):  
 kompletní program  
 kvíz  
 Evropský den jazyků (oficiální stránky Rady Evropy)  

 

Konference Podpora vícejazyčnosti ve školách (23. 9.2013):  
 program 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt: 
Francouzský institut v Praze, Štěpánská 35, Praha 1 

Kateřina Nevečeřalová, tel. 221 401 022, katerina.neveceral@ifp.cz 
Iva Dubská, tel. 221 401 037, iva.dubska@ifp.cz  

www.ifp.cz 


