
Přehled programu „Anglické vesničky“ Angloville  

 



Kdo jsme? 

Mnoho z těch, kteří studovali angličtinu na 
jazykových školách a v kurzech, narazí na 
podobný problém – i přesto, že se jazyk učili 
roky nebo dokonce desetiletí, absolvovali 
jazykovou zkoušku a několikrát prošli celou 
gramatiku, je pro ně stále těžké mluvit 
sebejistě, udržet konverzaci nebo se účastnit 
pracovní schůzky s cizinci.  

Angloville vytváří intenzivní prostředí s 
rodilými mluvčími, kde lidé tyto bariéry v 
komunikaci boří, získávají plynulost a 
sebejistotu v mluveném projevu, a zároveň si 
také rozšiřují slovní zásobu a značně zlepšují 
své porozumění.  

. 

INTENZIVNÍ 
V Angloville pobytových kurzech účastníci hovoří anglicky téměř 
nepřetržitě, a to nejen v učebních hodinách (12hod. denně), ale 
také ve volném čase, při jídle, sociálních aktivitách a mezi sebou.  

Náš cíl: překonání limitu 
tradiční výuky jazyků  

NA MÍRU 
Naše programy jsou postavené na tréninku, zaměřeném na 
komunikaci individuální nebo v párech, tj. 1 na 1 (1 student – 1 
učitel, rodilý mluvčí) nebo 2 na 1 (2 studenti – 1 učitel, rodilý 
mluvčí). Výsledkem je nejen to, že účastníci získávají maximální 
pozornost, ale zároveň se mohou posouvat dál, dle osobní 
úrovně anglického jazyka a svých vlastních zájmů.  

PRAKTICKÝ 
V Angloville se zaměřujeme na praktické jazykové dovednosti, 
které se dají využít v každodenních životních situacích. Toto 
zahrnuje  obchodní komunikaci, například jednání, telefonní 
hovory, práci v týmu nebo prezentace. Na konci programu každý 
účastník připraví a předvede 15ti minutovou prezentaci v 
angličtině.  
RODILÝ MLUVČÍ 
V Angloville je stejný počet účastníků a rodilých mluvčích. Tím se 
vytváří skutečné prostředí rodilých mluvčích.  Naši učitelé pocházejí 
z rozdílných anglicky mluvících zemí, je zde tedy příležitost procvičit 
porozumění např. britského, amerického, australského nebo 
skotského přízvuku.  
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Typy programů  

Angloville Tandem 
6-ti denní pobytový kurz 2 hodiny od Prahy. 70+ 
hodin (12 hodin denně) praktické komunikace s 
rodilými mluvčími z celého světa ve formě „2 na 1” 
Dva účastníci kurzu na jednoho rodilého mluvčího, 
rotace lektorů každou hodinu. 

Angloville Private 
6-ti denní pobytový kurz 2 hodiny od Prahy. 70+ 
hodin (12 hodin denně) praktické komunikace s 
rodilými mluvčími z celého světa ve formě „1 na 1” 
Jeden účastník kurzu na jednoho rodilého mluvčího, 
rotace lektorů každou hodinu. 

Angloville Private+ 
6-ti denní pobytový kurz 2 hodiny od Prahy. 70+ 
hodin (12 hodin denně) praktické komunikace s 
rodilými mluvčími z celého světa ve formě „1 na 1” 
Jeden účastník kurzu na jednoho rodilého mluvčího, 
rotace lektorů každou hodinu + Téma šité na míru 
podle vašich individuálních požadavků + jeden 
víkendový seminář v Praze.  

Dostupné balíčky  
Angloville 
Tandem 

Angloville 
Private 

Angloville  
Private+ 

Místo Jaroměr/
Buchlov   

Jaroměr/
Buchlov   Jaroměr/Buchlov   

Délka	programu 6 Dní 6 Dní 6 Dní 

Number of 
hours 

hours 

70+h 70+h 

Ubytování a jídlo	 ü ü ü 

Forma pobytu 2-na-1 1-na-1 1-na-1 

Extra *Téma	šité	na	míru	
podle	vašich	

individuálních	
požadavků	**	jeden*Téma

	 	na
	míru	Praze 

*    1 hodina denně zaměřená na osobní téma, např. management, finance, prodej, IT, zdravotnictví, marketing, právní, strojírenství, farmacie, projektový 
management, logistika, letecká doprava 
**    Jednodenní seminář v Praze zaměřen na efektivní metody učení, přízvuky a správnou výslovnost, prezentační dovednosti, jednání a setkání, neformální 
obchodní jazyk 2	



Den v Angloville 

Denní rozvrh programu 1 na 1*  

Snídaně  

8:30 - 9:30 11:00 - 12:00 13:00 - 14:00 15:00 - 16:30 17:30 - 18:30 19:30 - 20:30 21:30 - 

9:30 - 11:00 12:00 - 13:00 14:00 - 15:00 16:30 - 17:30 18:30 - 19:30 20:30 - 21:30 

Konverzační část 
„1 na 1“   

Skupinové 
aktivity   

Osobní čas Konverzační část 
„1 na 1“   

Večeře  Společenská část: 
neformální diskuse  

Setkání s 
mentorem  

Konverzační část 
„1 na 1“   

Oběd  Konverzační část 
„1 na 1“   

Konverzační část 
„1 na 1“   

Chvíle pro zábavu  

* 	V	programu	Tandem	jsou	lekce	1-na-1	nahrazeny	lekcemi	2-na-1.		 4	



Metodologie  

•  Nová témata obecné a obchodní 
angličtiny každou hodinu 

•  Další témata v případě balíčku Private + 

•  Související slovní zásoba, idiomy 

•  Materiály vyvinuté Angloville: užitečné 
výrazy, praktická slovní zásoba pro 
obchodní angličtinu  

Obecná a obchodní 
angličtina  

•  učitelé ze čtyř až pěti různých 
zemí = rozdílné anglické přízvuky 
na jednom místě 

•  Rozmanitý původ učitelů = 
zajímavá konverzace každou 
hodinu 

•  Přibližně polovina učitelů má 
praxi ve výuce = přirozené 
prostředí rodilých mluvčích 

•  Poměr účastníků a rodilých 
mluvčích je 1 na 1 = opravdové 
anglicky hovořící prostředí 

Prostředí rodilých 
anglických mluvčích  

•  simulace situací v reálném životě 
související s prací: jednání, 
konferenční hovor, týmová práce, 
cestování. 

•  Každý účastník předvede na konci 
programu prezentaci v anglickém 
jazyce.  

Praktické situace z 
pracovního prostředí  
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Angloville vs. jazykové 
kurzy v zahraničí 

Porovnání Angloville a typických jazykových kurzů v zahraničí  

English Kurz v zahraničí (např. Anglie, Malta, Irsko...)  Angloville	-	Anglická	vesnička  

Počet	hodin 20-25 hodin	/	týden  70	hodin	/	týden  

Velikost	skupiny  10-12tičlenné	skupiny  
Aktivity	„jeden	na	jednoho	(1	na	1 nebo 2 na1)“	
s	rodilými	mluvčími.	Výhradně	rodilí	mluvčí.  

Metoda	výuky  
Gramatika	a	lexikální	cvičení,	omezené	množství	
aktivní	konverzace  

Konverzace,	praktická	cvičení  

Volný	čas  
Obvykle	ve	společnosti	účastníků	s	omezenou	
znalostí	anglického	jazyka  

Vždy	ve	společnosti	rodilých	mluvčích	a	rozhovory	
pouze	v	angličtině  

Přízvuky  Obvykle	1	místní	přízvuk  
Rodilí	mluvčí	z	USA,	Velké	Británie,	Austrálie	a	Irska.	
Jedinečné	jazykové	prostředí	v	„Anglické	vesničce“  

Kulturní	aspekt  Turistický	náhled  Poznání	anglické	mentality	a	kultury	„zevnitř” 

Vzdálenost  Cesta	na	letiště,	let	letadlem,	cesta z letiště  1-3	h	jízdy	z	největších	českých	měst  

Celková	náklady  40.000-80.000,-	Kč 21.900,-	Kč 
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Lokace 

Hotel Nová Amerika Golf Resort 
Jaroměr (Hradec Králové), 136km z Prahy 

Hotel je umístěn v malebné krajině krkonošského 
podhůří. Stylový hotel vznikl rekonstrukcí statku ze 
17. století a jeho celkové zařízení dokonale ladí s 
atmosférou zdejšího kraje. Každý z účastníků je 
ubytován sám ve stylově zařízeným dvoulůžkovém 
pokoji vybaveným vlastní koupelnou, TV a Wi-Fi.   

Hotel Buchlov 
Buchlov (Uherské Hradiště), 62 km z Brna 

Hotel Buchlov, který je umístěn v Buchlovských 
kopcech, vás okouzlí svou jedinečnou atmosférou. 
Každý z účastníků je ubytován sám ve stylově 
zařízeným jednolůžkovém pokoji vybaveným 
vlastní koupelnou, TV a Wi-Fi  
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Cenník 

Ceny kurzů 

Cena zahrnuje: 
•  6ti denní, 70ti hodinový jazykový program 

•  Ubytování na 6 dní / 5 nocí  

•  Plná penze skládající se ze tří jídel denně 

•  Autobusová doprava z Prahy 

•  Víkendový workshop s obědem (Private + balíček) 

Jazykový program je k dispozici pouze s ubytováním 
včetně stravy. 

Ceny v Kč 

Tandem 21. 900+DPH 

Private 24. 900+DPH 

Private+ 33. 900+DPH 

Pro naše korporátní klienty bude nabídka připravena na míru, na základě přesných 
potřeb.  
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Klienti 

Výsledky 

99% 

účastníků je spokojeno s 
programem  Angloville  

95% 

věří, že se díky Angloville 
zlepšila plynulost jejich 

projevu  

93% 

se při komunikaci v 
angličtině cítí mnohem 

sebevědoměji  

Reference 

Školení Angloville  se doposud zúčastnilo přes 2000 klientů. 
Angloville slouží svým klientům od roku 2010 a v současné 
době působí v pěti zemích.  

Našimi klienty jsou firemní manažeři, podnikatelé, úspěšní 
profesionálové, kteří chtějí zlepšit své jazykové schopnosti a 
v krátkém čase mluvit plynuleji a nabýt sebedůvěry v anglické 
komunikaci. 



Ján Kadela 
Manažér 

Tel: +420 722 721 124 

email: info@angloville.cz 

www.angloville.cz 

Pro další informace nás prosím 
kontaktuje. 

Kontakt 


