
Už je to rok a šest měsíců, co jsme s manželem v Austrálii. Přijeli jsme jako studenti, a to i přes 
náš "vysoký" věk (44). Pomohla nám k tomu Táňa Kvapilová, na kterou jsem tenkrát dostala 
doporučení od mého kolegy v práci. Měla jsem trochu strach, že to není velká agentura, ale 
bylo to zbytečné. Táňa má perfektní přehled o tom, jak spolupracovat s imigračním i se 
školami (ještě kdyby nám své požadavky na podklady dávala najednou a nedávkovala nám to 
postupně :)) Dokáže najít cestu pro každého, je-li to možné, a odletem ze země to nekončí. Je s 
námi v kontaktu pořád a starosti o to, jak prodloužit víza jsme neměli, měli jsme totiž Táňu...  
Navíc má výborné vztahy se školami, takže kromě výhodných podmínek, to cítíme i v péči a 
pozornosti, které se nám dostává. A o tom, že nejsme pouze výjimka, která s ní má výborné 
zkušenosti, svědčí i fakt, že kdykoliv na facebookové skupině Češi a Slováci v Austrálii někdo 
požádá o radu, s kým se spojit, když chce letět do Austrálie, tak se tam vždy objeví také 
doporučení na agenturu ACIC. Osobní a lidský přístup, perfektní znalost problematiky, 
zkušenosti, vybudované vazby, úspora času a peněz, to je asi nejvýstižnější shrnutí důvodů, 
proč nikdy neváháme ani vteřinu doporučit Táňu dalším zájemcům o pobyt tady. 

Petra a Radim Puschnerovi
Melbourne, Austrálie 

Vážení studenti,
Ja jsem se a agenturou ACIC dostal do Austrálie před čtyřmi roky, z důvodu zdokonalení 
Angličtiny na komunikativní úroveň. Hned od zacatku o me bylo ze stany paní Kvapilove 
postaráno do nejmenších detailu. Škola byla zvolena s ohledem na moji úroveň a zároveň i 
prostředí a lokalitu. Samozřejmě, ze největší dil zbyl na mne, zmena prostředí, jiný styl 
vyučování a odloučení od všeho dobře známého. V průběhu mého pobytu v Austrálii jsem se 
několikrát dostal do situace, ve které jsem potreboval ať už pouze radu, či pomoc a pokaždé 
jsem se setkal s okamžitou a profesionální pomoci ze strany agentury ACIC.
Mohu s čistým svědomím říct, ze kdyby někdo z mých známých či rodiny potreboval 
vycestovat za účelem studia, definitivne bych doporučil ACIC.

Viktor Mlejnek
Perth

S prací a přístupem spolecnosti Acic a hlavne pani Táni Kvapilove jsem maximalne spokojena. 
Momentalne jsem v Australii jako student a pred odletem z CR mi pomohla vse zaridit, 
doporučit skolu, vyplnit potrebne formuláře, zajistit letenku, sehnat rodinu, zodpovědět 
otazky. Timto mi počáteční cestu ulehčila, jak jen to bylo mozne z jeji strany a moc mi tim 
pomohla. Navštěvuji Milner Colege a s vyukou jsem spokojena, ucitele jsou fajn a tlaci Vas 
dopredu, takze posun bude urcite znatelný, ale neni nad kazdodenni komunikaci a kontakt s 
lidmi mimo skolu, lide v Australii jsou velmi vstřícní a chteji si povidat, takze se nestydet a 
zkouset, co se clovek naucil :).
Samozrejme prvni tydny jsou ne uplne lehkou zkouškou, kdyz je clovek sam v cizi zemi a musi 
si vse osahat, ale je to dobra skola zivota a vsem ji doporucuji bez ohledu na vek!
 
Ivana Kohoutová
 Perth, Milner college



Dobrý den, 
jmenuji se Pavel Bače a mohu potvrdit, že jsem spokojený klient vzdělávací agentury ACIC. 
Hybnou silou ACIC je Tatiana Kvapilová, která mě i po třech letech spolupráce stále překvapuje
svým rozhledem a zkušenostmi. Jejích služeb stále využívám a současně její agenturu 
doporučuji svým známým, kteří se na ni mohou s důvěrou obrátit. 

Pavel Bače
Sydney

Jmenuji se Jakub a je mi 21 let. Po dokonceni stredni skoly jsem zacal pracovat v Ceske 
Republice, ale uz po pul roce jsem vedel, ze takhle to dal nepujde.. Byl jsem ztraceny a muj 
pristup k zivotu byl lehce pasivni. Vzdy jsem snil o tom, ze vyrazim do sveta a poznam jake to 
je zit za oceanem a z tohoto duvodu jsem kontaktoval agenturu ACIC. uz po prvnim 
telefonickem kontaktu jsem mel z agentury dobry pocit. Pani na druhem konci jsem zatim 
neznal, ale jeji hlas pusobil velice pozitivnim a vyrovnanym dojmem. Domluvili jsem si prvni 
schuzku, kde jsme meli probrat moznosti meho pobytu v Australii. Prvni schuzka probehla na 
velmi pratelske vlne, probrali jsme moznosti a moje ocekavani a domluvili se na predbezne 
kalkulaci. Dle meho nazoru ma pani Tatana Kvapilova velmi dobry "cuch" na lidi, myslim si, ze 
hned jak me videla, tak vedela co se mnou. Po zvazeni mych pozadavku a predstav mi postavila
plan na telo. Pak zacala narocnejsi cast a to papirovani. Papirovani bylo dlouhe a narocne. 
Ovsem pozitivni a pratelsky pristup ze strany ACIC zapricinil to, ze vse probehlo tak, jak melo. 
Stale pisu o pratelskem pristupu, ale to neznamena, ze clovek muze neco podcenovat a 
spolehat se na ostatni. V prvni rade je ACIC tym spolehlivych profesionalu. Pratelsky a 
pozitivni pristup je takovy prijemny bonus, ktery se cloveku nemusi dostat vsude. Po priletu a 
ubytovani v homestay family, jsem nebyl uplne stasny z pristupu rodiny k me osobe. Z tohoto 
duvodu jsem kontaktoval samotnou Tatanu a ta muj problem do druheho dne vyresila.. Jak uz 
jsem psal, je to proste profesional. Pokud bych ji mel hodnotit jako cloveka, muzu jen rict, ze je 
to pozitivni, mily, pratelsky clovek, ktery umi cloveka motivovat a dodat mu potrebne 
sebevedomi. Agenturu ACIC bych rozhodne kazdemu doporucil! Clovek se hlavne nesmi bat, 
protoze strach je nejvetsi nepritel cloveka.

Jakub Kuchař
Perth

Spolupráce s paní Kvapilovou mi zatím, i když jsem jen v přípravné fázi zařizování všeho 
potřebného, vynesla nejen školné za zvýhodněnou cenu, která už pro mne neměla platit, 
přesto ji pro mne p. Kvapilová zvládla vykomunikovat, ale také zařídila možnost ušetřit za 
možnost nepodstupovat EAP, která pro mne byla zbytečná a byla by ztrátou času, který mohu 
věnovat studiu, za kterým do Austrálie letím.
Takto jsem ušetřila částku pohybující se v tisících dolarů. Nemluvě o velice příjemném a 
profesionálním jednání paní Kvapilové.

Veronika Pelzmannová (22)
Praha 


