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PROFIL SPOLEČNOSTI 
 

Kdo jsme? 

Jazyková škola 

 

Co děláme? 
 

Poskytujeme výuku těchto 
jazyků - angličtina, čeština, 

němčina, francouzština, 
španělština, čínština 

a další. 

 

Proč existujeme? 

Abychom prolomili jazykové 
bariéry, zlepšili vaše jazykové 

dovednosti a pomohli vám 
v kariéře. 

 

Co je naším cílem? 

Zlepšit kvalitu výuky cizích 
jazyků na základě osobního 

přístupu. 
 

 

 
Hello 

 Do práce 

 Na dovolenou 

 Do životopisu 

 Film bez titulků 

 Knížka v originále 

salut 

Pro ty, co 

chtějí víc ! 



 

REFERENCE OD KLIENTŮ 

 Velmi zodpovědný a aktivní přístup 
k výuce. Lektorka umí dobře 
a srozumitelně vysvětlovat teorii 
probírané látky, je spolehlivá 
a flexibilní, mohu ji vřele 
doporučit.“  

Martina Hegerová, Praha  
(angličtina a francouzština) 

 
„Přirozená výuka - Styl výuky není 
nikterak strohý, neobsahuje pouze 
suchý výklad a zadávání úkolů 
pro samostudium.“  

Robert Mrkos, Hradec Králové 
(čínština) 

 
„Hodiny čínštiny byly supr čupr - 
dělali jsme všechny typy aktivit 
a dostávali domácí úkoly, takže se 
člověk donutil učit i doma. Krom 
toho jsme se dozvěděli spoustu 
reálií i zajímavostí o Číně a nasmáli 
jsme se :) Můžu jenom doporučit!“ 
 Zdeňka Petrošová, Hradec Králové 

(čínština) 
 

 
  

PROČ PRÁVĚ MY? 

 Individuální přístup 

 Kurzy na míru 

 Velký výběr studijních 

materiálů 

 Kurzy v Hradci Králové 

i v Praze 

 Věrnostní programy 

pro stálé klienty 

 Studentské slevy 

 Knihovna 

 UKÁZKOVÁ HODINA 

ZDARMA 

 

Individuální přístup 

Kurzy na míru 

Velký výběr studijních 
materiálů 

Chcete-li získat informace o 
volných místech nebo nás 
kontaktovat, navštivte náš 
web na adrese: 
www.nakladatelstviklikoroh.
cz 

JAKÉ KURZY U NÁS 
NAJDETE? 

 Individuální kurzy  

 Skupinové firemní 
kurzy 

 Kurzy pro maminky 
na mateřské dovolené 
(možnost hlídání dětí) 

 Kurzy pro seniory 

 Kurzy pro děti ZŠ 

 

CENY KURZŮ 

Ceny kurzů závisí na počtu 

přihlášených. Veškeré 

informace o cenách 

jednotlivých kurzů naleznete 

na www.jsvista.org 

 

Individuální kurzy  

Skupinové firemní kurzy 


