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NNAABBÍÍDDKKAA  KKUURRZZŮŮ  ––  zziimmnníí  sseemmeessttrr  22001144//22001155  
(od 29. září 2014 do 23. ledna 2015) 

 

Když se zapíšete na 2 kurzy, získáte výhodnou slevu : 

Obecný kurz + Konverzace 3.000 Kč místo 3.800 Kč 

 
Δ Nabídka «patronství»: pokud přivedete do Alliance française nového studenta, získáte slevu 10% z kurzovného. 

 

NOVĚ NABÍZÍME KURZY OBECNÉHO JAZYKA A KONVERZACE 
TAKÉ V JABLONCI NAD NISOU ! 

KONKRÉTNÍ ÚROVNĚ BUDOU OTEVŘENY PODLE POČTU ZÁJEMCŮ. SLEDUJTE NAŠE INTERNETOVÉ STRÁNKY. 
 
 

Jazykové úrovně  na  http://www.alliancefrancaise.cz/liberec/?-Nabidka-kurzu-   
A1 - rozumím známým každodenním výrazům a jednoduchým větám, které se vztahují na uspokojování konkrétních potřeb, a umím je používat.  
A2 - rozumím větám a často používaným výrazům, které souvisí s oblastmi bezprostředního významu (např. informace o osobách a o rodině, nákupech, práci).  
B1 - rozumím hlavním bodům, když se používá standardní jazyk a když jde o známé věci z práce, školy, volného času atd.  
B2 - Rozumím hlavním obsahům komplexních textů ke konkrétním a abstraktním tématům, rozumím odborným diskuzím ve vlastní speciální oblasti.  
C1- Umím psát a komunikovat bez pomoci slovníku; takovéto rozmluvy a hovory po mě nemusí rodilý mluvčí kontrolovat.  
 

* kurzy podle učebnice.  
** Snížené kurzovné platí pro studenty, seniory, ženy na mateřské dovolené, nezaměstnané.  

Kurzy obecného francouzského jazyka * 

Začátečníci 

Začátečníci                      (výběr ze dvou kurzů) 

Úterý      08.00-09.30 

Čtvrtek   16.30-18.00 

2.300/2.200 Kč** 

+ členský příspěvek 

Falešní začátečníci Pondělí  16.30-18.00 

Mírně pokročilí 

A1.3 (3. semestr) Středa    16.30-18.00 

A2.1 (5. semestr) Úterý      16.30-18.00 

Pokročilí B1.2 (9. semestr) Úterý      18.00 – 19.30 

Speciální kurzy 

Konverzace 

Úroveň A2 Pondělí   18.00-19.00  

1.600/1.500 Kč** 

+ členský příspěvek 

Úroveň B1 Středa     18.00-19.00  

Úroveň B2 Pondělí   17.00-18.00  

Úroveň C1 Čtvrtek    18.00-19.00  

NOVĚ nabízíme                                    Tematické kurzy 

Kurz pro seniory Poznejte s námi Francii a její regiony Úterý      10.30-12.00  
2.600 Kč 

+ členský příspěvek 

Kurz pro děti od 8 
let 

Francouzština hrou Pondělí  14.30 – 15.30  
2.000 Kč 

+ členský příspěvek 
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