
                        JAZYKOVÉ KURZY - PODZIM/ZIMA 2021 - 2022

Anglický jazyk -  konverzace s rodilým 

mluvčím (I)
A2

22.9.2021 - 
16.2.2022                      

(20x 90 minut)

středa 18:30 - 
20:00  

4900 Kč
"Practice makes perfect." Pravidelná konverzace  s rodilým mluvčím Vás rozmluví  a pomůže 

zapomenout na ostych, který vás brzdí. Při lekcích s naším energickým lektorem  to půjde 

snadno.  Přihlašte se i Vy, co máte základy a nebojíte se mluvit.

Anglický jazyk - konverzace středně    

pokročilí s rodilým mluvčím (II)                          
B1+

21.9.2021 - 
15.2.2022                       

(20x 90 minut)

úterý                
17:00 - 18:30 

4 900Kč
Anglicky se velmi dobře domluvíte, a i přesto si chcete dopřát trénink. Díky angličtině pro 

středně pokročilé nebudete stagnovat. 

           Anglický jazyk - mírně pokročilí                               

s rodilým mluvčím                                             
(PRE-INTERMEDIATE)

B1
20.9.2021 - 

14.2.2022                       
(21 x 90 minut)

pondělí              
18:00 - 19:30  

4990 Kč
Anglicky se domluvíte? Přesto si dopřejte trénink. Přihlašte se na na angličtinu pro středně 

pokročilé a budete další kousek od toho umět perfektně anglicky. Česky v tomto kurzu skoro 

nepromluvíte.  Zkuste to i vy, co si nevěříte.

Anglický jazyk -  falešní začátečníci A1
23.9.2021 - 

17.2.2021                          
(20 x 90 minut) 

čtvrtek                          
18:30 - 20:00

 4900 Kč +                

620 Kč učebnice

Učíte se základy angličtiny stále dokola? Neposouváte se dál? Nečekejte, zkuste to změnit s 

kurzem angličtiny pro falešné začátečníky a vypracovat se na úroveň mírně pokročilých.

Anglický jazyk -  začátečníci  x
23.9.2021 - 

17.2.2021                     
(20 x 90 minut) 

čtvrtek                          
17:00 - 18:30

4900 Kč +                  

620 Kč učebnice
Všichni kolem Vás mluví anglicky a vy ne, ale chcete anglicky se anglicky naučit? Přihlašte se 

do našeho kurzu pro začátečníky a začněte s výukou. Angličtina Vám může změnit život.

Anglický jazyk - příprava ke státní 

maturitě 
B1

22.9.2021 - 
16.2.2022                      

(20x 90 minut)

středa                        
16:00 - 17:30  

4900 Kč +              

580 Kč učebnice

Pokud chcete bez problému odmaturovat z anglického jazyka, připravit se na didaktický test a 

potrénovat  svůj mluvený projev, je tento kurz určený právě Vám. Pod vedením zkušeného 

lektora  se na maturitu jistě dobře připravíte.

Angličtina pro děti (6-7 let) x
22.9.2021 - 

16.2.2022                    
(20x 60 minut)

středa                 
14:00 - 15:00  

3399 Kč 
Kurz určený pro děti od 6-7 let.  Výuka proběhne skrze moderní pomůcky, jednoduché hry, 

výtvarné a pohybové aktivity, při kterých si děti osvojí základní slovní zásobu a jednoduché 
fráze. 

Angličtina pro děti (8-10 let) A1
22.9.2021 - 

16.2.2022                           
(20x 60 minut)

středa                  
15:00 - 16:00  

3399 Kč +             

300 Kč učebnice

Kurz určený pro děti od 8-10 let.  Výuka proběhne skrze moderní pomůcky, vědomostní  a 

jazykové hry, pohybové a výtvarné aktivity s cílem motivovat děti co nejvíce mluvit a 

reagovat v angličtině. 

                              Angličtina pro Teenagery                            
(13-17 let)

A2
23.9.2021 - 

17.2.2021                     
(20 x 60 minut) 

středa                        
15:45 - 16:45  

3399 Kč + 350 

Kč kniha

Vaše dítě učí anglicky ve škole několikátým rokem, ale výsledek není takový, jak byste si 

představovali, a chcete, aby vaše dítě umělo mluvit anglicky lépe.  Kurz „Angličtina pro 

teenagery“ je dobrým řešením. Zábavné lekce pro všechny náctileté jsou ideálním 

doplněním a  zpestřením školní výuky, které mladé jistě zaujme a angličtina se jim bude líbit.  

                        Angličtina na cesty                                                  A2
21.9.2021 - 

15.2.2022                       
(20x 60 minut)

úterý                
18:30 - 19:30 

3399 Kč 

Cestujete a i přes znalost jazyka narážíte na jazykovou bariéru? V našem kurzu pro 

cestovatele se připravíte se na vše, co se cestování týká - od orientace ve městě, cestování  

letadlem nebo vlakem po zajištění ubytování a řešení případných cestovatelských 

problémů. Kurz povede rodilý mluvčí. 

Business English I A1-A2
20.9.2021 - 

14.2.2022                       
(21 x 60 minut)

pondělí              
18:30 - 19:30  

 3499 Kč                              

+ 590 Kč 

učebnice

Základy anglické gramatiky máte v malíčku a chcete své znalosti prohloubit o výrazy a obraty 

pro obchodní angličtinu. Pomohou Vám naše lekce Business English I.,  při kterých zjistíte, že  

mluvit o "business záležitostech" v cizím jazyce nemusí být  tak těžké, jak se může zpočátku 
zdát. 

Business English II B1
23.9.2021 - 

17.2.2021                     
(20 x 60 minut) 

středa                        
17:30 - 18:30  

 3399 Kč +                 

590 Kč   

učebnice

Pojďte se s námi zdokonalit v obchodní angličtině. Pokud máte obavy z hovorů po telefonu, 

prezentací na meetingu a obchodních jednání nebo si nejste jisti správným psaním e-mailů, 

nevěste hlavu. Kurz obchodní angličtiny je připraven pro Vás.

Výuka probíhá v termínech od 20.9.2021 do 23.12.2021, dále od 3.1.2021 do 18.2.2022.  Kurzy jsou pro 4 - 8 osob.
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