14 osobních doporučení

od studentů zahraničních jazykových pobytů

Kukabara Agency, s.r.o.
Praha, Praha 8
Autenticitu osobních doporučení garantuje společnost gdi, s.r.o. Doporučení zasílají studenti výhradně
prostřednictvím elektronických formulářů gdi, s.r.o. a jsou ponechána bez úprav. Doporučení je ověřováno
podle IP adresy a náhodně prověřováno. Společnost gdi, s.r.o. má kontakty na níže uvedené studenty. Úplnost
a pravost tohoto dokumentu můžete ověřit na telefonu 516 116 547.

Mgr. Václav Kovařík
garant osobních doporučení gdi s.r.o.

K 6. 6. 2018 evidujeme těchto 14 ověřených osobních doporučení:

1. Tereza Erbenová

Toronto

„Tímto bych chtěla poděkovat především Jitce Kejíkové a celému týmu Kukabara Agency za
veškerou pomoc při realizaci mého jazykového pobytu v Kanadě. Od samého začátku se mi
Jitka věnovala na 100 % a vše probíhalo na profesionální a přátelské úrovni. Konzultovala se
mnou trpělivě veškeré možnosti a vždy zodpověděla mé dotazy. Jitka mi pomohla vybrat jak
město pro můj pobyt, jazykovou školu, typ kurzu, ubytování, tak i leteckou společnost. Po celou
dobu mého jazykového kurzu jsme byly v kontaktu. Kukabara se celou dobu zajímala o to, jak
se mi daří a jak jsem spokojená s celým průběhem mého pobytu. Dokonce došlo i na moc milé
setkání s …pokračování na další straně…
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Jitkou v Torontu, když sem zavítala pracovně. S výběrem školy
jsem byla velmi spokojená, vše proběhlo dle mých představ. Děkuji tedy Kukabaře za to, že
díky ní si odvezu domů příjemnou zkušenost a krásné vzpomínky. Také děkuji za vaši trpělivost
se mnou, za osobní přistup, za bezchybné služby a za to, že vás vaše práce baví a děláte ji s
nadšením.“
…pokračování z předchozí strany…

Hodnoceno 6.6.2018 z IP: 70.26.55.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

2. Iva Müllerová, učitelka,

Rájec - Jestřebí

Základní škola

„Kukabara Agency jsem využila jako zprostředkovatele svého pobytu na jazykové škole v
Hastings ve Velké Británii. Komunikace s pracovníky kanceláře byla velmi přátelská, pozitivní a
především velmi profesionální v otázkách plánování a zabezpečení všech nezbytných
záležitostí spojených jak se studiem v jazykové škole, tak i s organizací cesty a ubytování.
Během cesty ani během pobytu nedošlo k žádným událostem způsobeným zanedbáním ze
strany organizátora, vše probíhalo dle stanového plánu a instrukcí. Pobyt na jazykové škole byl
velice přínosný, panovala v ní přátelská atmosféra a klidné rodinné prostředí. Vyučující byli
vstřícní, ochotni pomoci, intenzivně se studentům věnovali. (Agentura naplánovala snad i
počasí, protože letošní podzim v Británii neměl chybu. Tolik kvetoucích rostlin v první polovině
listopadu jsem už dlouho neviděla.) Spolupráci s Kukabara Agency mohu vřele doporučit.
Jednala jsem vždy s pobočkou v Brně a s jejími službami jsem byla velmi spokojena.Jsem ráda,
že mohu i touto cestou paní Gultové poděkovat. “
Hodnoceno 27.5.2016 z IP: 109.81.198.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

3. Klara Vlkova

Dvur Kralove nad Labem

„Když do Austrálie přes agenta, tak jedině s Vlastou Tichým a jeho agenturou Kukabara. Líp
byste si vybrat nemohli, věřte mi!!! Dělají nemožné na počkání a zázraky do tří dnů :) Kdyz
jsem Vlastu popve kontaktovala, zila jsem v te dobe uz par mesicu na Novem Zelandu, takze
bohuzel osobni kontakt v jeho prazske agenture nebyl mozny. Ale pro Vlastu to nebyl ani v
nejmensim problem. Hned jsme si domluvili skype a od te doby to byla nase hlavni forma
komunikace. Uz po prvnim skypovani jsem vedela, ze jsem se rozhodla spravne kdyz jsem
kontaktovala prave Kukabaru. Pan Vlasta je naprosty profesional, ma obrovske zkusenosti s
posilanim lidi na studium do zahranici, a navic je to velky sympatak. Nikdy nepredstiral, ze to
bude jednoduche dostat se do Australie, predem mi rekl o vsech moznych rizicich, financni
zatezi, ale zaroven me ujistil, ze udela vsechno proto, aby mi pomohl muj sen uskutecnit. A to
taky splnil. Kontaktoval za me skolu, kterou jsem si sama vybrala a domluvil mi naprosto
fantasticke financni podminky. Co se mi vsak nejvic libi na Kukabare je osobni pristup a to, ze
jim opravdu zalezi na vas a na vasi spokojenosti. I kdyz uz v Australii ziju par mesicu a skola
jde hladce, preci jen se najde obcas neco s cim potrebuji poradit, a Vlasta je vzdycky clovek, na
ktereho vim, ze se muzu obratit a on mi vzdy velmi dobre poradi. A vzdycky rad a nic za to
nechce. To se v dnesni dobe vazne jen tak nevidi. Takze pokud se rozhodujete s kym odjet do
Australie, rozhodne nevahejte a jedte s Kukabarou. Nebudete litovat! :)“
Hodnoceno 14.5.2016 z IP: 104.156.228.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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4. Pavlina Kellerova, student

Praha 10

„Já jsem do Melbourne odletěla s Kukabarou. Kukabara Agency mi pomohla splnit můj
celoživotní sen. Už po dvou konzultacích jsem držela v ruce vízum. Nejvíce jsem byla
překvapena z přátelského a individuálního přístupu. Kukabara mi zodpověděla veškeré otázky,
poradila, jak si naplánovat studium i následné cestování. Od Vlasty Tichého jsem se dozvěděla
velice užitečné rady ohledně bydlení a vůbec přežití v cizí zemi s cizími zákony, ale také, jak
spoustu věcí zařídit ještě v Čechách před odletem. Příprava na můj největší životní trip tak
probíhala jako po másle, a hlavně bez komplikací. Navíc jsem obdržela zajímavé informace o
mé destinaci atd. Dokonce I během pobytu v Austrálii se necítím opuštěna, neboť s Vlastou jsem
pravidelně v kontaktu a vím, že se v jakékoli situaci mohu na 100% spolehnout, že mi
pomohou. Závěrem bych chtěla Vlastovi (Kukabaře) z celého srdce poděkovat! DÍKY Pavlína“
Hodnoceno 3.5.2016 z IP: 203.219.53.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

5. Jitka Šajerová, učitelka 1. st. ZŠ, ZŠ a MŠ Křenovice

Kojetín

„Agentura Kukabara zajistila naší škole netradiční jazykový kurz pro děti prvního stupeně ZŠ v
anglickém Hastingsu. Děti si užily příjemné ubytování v historické budově u moře i péči
anglických lektorů, kteří dětem věnovali veškerou péči. Málokdy se vidí nadšení, s jakým děti
chodily na výuku. Rovněž doprovodný program skvěle doplnil výuku o poznatky anglických
tradic. Celková spolupráce při přípravě kurzu proběhla ze strany agentury na profesionální
úrovni.“
Hodnoceno 28.4.2016 z IP: 109.164.93.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

6. Milada Barešová, učitelka, Gymnázium

Boskovice

„Agentura Kukabara mi kompletně zařídila jazykový kurz na Galway Cultural Institute v Irsku.
Nemusela jsem hnout prstem a vše klaplo, dokonce ani žádný spoj neměl zpoždění :). Navíc
paní Gultová vždy ochotně a obratem reagovala na mé dotazy, v případě potřeby podala
pomocnou ruku. Pobyt v Galwayi byl velmi příjemný,na dosah byla pláž, lesopark i centrum s
pouličními umělci a hospůdkami s živou irskou muzikou. Škola nabízela širokou paletu aktivit
mimo vyučování a zprostředkovávala jízdenky na poznávací zájezdy. Výuka celkem v pohodě,
procvičovala se gramatika, čtení, poslech i konverzace. Vadilo mi snad jen to, že nás bylo ve
třídě poměrně hodně (cca 15), ale možná že to bylo způsobeno mimořádným nárůstem učitelů
z českých škol využívajících možnosti zúčastnit se jazykového kurzu v rámci projektu EU.“
Hodnoceno 26.4.2016 z IP: 82.117.154.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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7. Pavel Hlaváček, Student
„S Kukabarou jsme vybrali maličkou školu se super kolektivem. Hezké prostředí a blízko centra,
není moc co vytknout, byl jsem jediny z ČR, což je skvělé. Takže nelituji toho rozhodnutí.
Zároveň, vstřícné jednání agentury, kde všechno proběhlo podle plánů. Osobní jednaní, kde se
člověk cítí jako doma a mnoho dalších pozitiv. Řešení v rámci Kukabary bylo skvělou volbou,
neměl jsem žádné zkušenosti, co se týka víz atd. V nejbližší době, plánuji prodloužení pobytu,
takže znova volím Kukabaru díky zkušenostem. Určitě doporučuji tomu, kdo váhá a nebo chce
někam vycestovat. “
Hodnoceno 24.4.2016 z IP: 14.202.12.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

8. Erika Ogureková, teamleader

Námestovo - Slovensko

„Nadštandardne priateľský servis a zároveň profesionálne jednanie, rýchla a bezproblémová
komunikácia, veľmi užitočné rady založené na osobnej skúsenosti či príjemná atmosféra sú iba
niektoré z mnohých pozitívnych vlastností Kukabary (v mojom prípade hlavne vďaka p.
Tichému, ktorý mi so všetkým pomáha), s ktorou som sa pred rokom rozhodla s mojím
partnerom odísť študovať do Austrálie angličtinu na jazykovú školu Lexis na slnkom zaliaty
Sunshine coast. Čo sa školy týka, som s ňou nesmierne spokojná! Od prvej chvíle si ma celé
vedenie s vyučujúcimi získalo neuveriteľnou ochotou, láskavosťou, priateľským prístupom a
úsmevom od ucha k uchu, pričom sú to zároveň veľkí odborníci, ktorí sa snažia pomáhať aj
mimo vyučovacích hodín ako to len je možné. S ich angažovanosťou a samozrejme so
zodpovedným prístupom nie je problém behom pár mesiacov poskočiť o 2-3 úrovne nahoru.
Čo sa študentov týka, je to tu jeden veľký multikultúrny mix, čo je úplne skvelé. Okrem angličtiny
som sa tak naučila veľmi veľa o ostatních národoch, ich zvykoch, tradíciach, spůsobe života a
našla si veľa kamarátov z celého sveta. Výuka prebieha v závislosti na zvolenom kurze, no
všeobecne s niekoľkými přestávkami trvá do 14:00 a následne má škola pre študentov
pripravené spoločné aktivity ako kurzy surfingu, plážový volejbal, kriket, rybárčenie, yogu
alebo len tak pohodlné barbeque odpoludnie v parku. Čo ešte zbožňujem na mojej škole je
lokalita s výhľadom na oceán. Celkovo Sunshine coast je dá sa povedať malomesto s výhodami
veľkomesta, takže o pláž sa nedelíte s ďalšou kopou turistov, ale zároveň tu nájdete nákupné
centrá a s nočným životom to tu je taktiež veľmi dobré. Verte mi, že o výhodách školy,
prostredia a celkovo Austrálie a jej „no worries mate“ štýle života by vedela rozprávať
donekonečna, čo je taktiež dovod, prečo sme si aktuálne predĺžili víza o ďalší rok (opět škola
Lexis no tentokrát odborný business kurz). V závere teda možem vrelo odporúčiť všetkým, ktorí
si potrpia na profesionalitu, ale tiež majú radi príjemných a pozitívnych ľudí tak Kukabaru ako
aj školu Lexis. “
Hodnoceno 24.4.2016 z IP: 110.32.6.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

9. Jana Jourová, učitelka, ZŠ Brno, Jana Babáka 1

Brno

„Agentura mě a dvěma kolegyním zprostředkovala dvoutýdenní jazykový pobyt v Oxfordu.
Veškerá organizace zájezdu proběhla na špičkové úrovni, včetně odvozu z letiště přímo …
pokračování na další straně…
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do hostitelské rodiny. Paní Gultová plnila okamžitě veškerá naše
přání a požadavky, byli jsme včas o všem informováni. Jazyková škola v Oxfordu byla velkým
přínosem. V první řadě jsme oživili a zkvalitnili naši mluvenou angličtinu. Setkali jsme se se
spoustou studentů z celé Evropy a sdíleli profesní i životní zkušenosti. Lektoři na jazykové škole
byli otevření a skuteční odborníci. V neposlední řadě jsme nasáli atmosféru anglicky mluvící
země, poznali její kulturu, kuchyni a tradice. Všem studentům angličtiny vřele doporučujeme.“
…pokračování z předchozí strany…

Hodnoceno 19.4.2016 z IP: 84.242.115.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

10. Jana Blažková, učitelka, ZŠ Lobodice

Lobodice

„Byla jsem na dvou zahraničních jazykových kurzech - Kaplan School v Dublinu a Gateway na
Maltě. Oba kurzy rozhodně doporučuji, protože výuka byla vedena velmi intenzivně a
současně ve velké pohodě. V mezinárodní společnosti studentů různého věku a zaměření z
celého světa se jazyk osvojoval velmi dobře, takže jsem potom zvládla i krizovou situaci se
ztrátou dokladů a hotovosti - o půlnoci uprostřed Dublinu. Zázemí i doprovodné aktivity byly
skvělé. Práci agentury Kukabara také hodnotím velmi pozitivně - naprosto úžasný lidský přístup
a servis.“
Hodnoceno 19.4.2016 z IP: 93.99.52.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

11. Veronika Gambová, ředitelka ZŠ a MŠ, ZŠ a MŠ Křenovice

Kojetín

„Agentura mi vybrala skvělou školu v Dublinu. Byla jsem tam velmi spokojená jak s přístupem
vyučujících, tak s programem, který pro nás připravovali během celého pobytu. Zdokonalila
jsem se v řeči a poznala krásy nejen města, ale i celého Irska. Ráda na pobyt i kurz vzpomínám
a ráda bych se tam jednou vrátila a dále si rozšířila své jazykové dovednosti. Děkuji agentuře
za výbornou spolupráci a za perfektní výběr školy KAPLAN. Děkuji především paní Pavle
Gultové, která se mnou měla trpělivost při výběru, odletu i příletu a při pokládání dotazů v
průběhu mého pobytu.“
Hodnoceno 19.4.2016 z IP: 109.164.81.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

12. Mgr. Dita Prušková, učitelka ZŠ , Základní škola

Most

„V říjnu 2015 jsem absolvovala 14denní jazykový kurz v Londýně, který mi zprostředkovala
Kukabara Agency. Oceňuji vstřícné jednání agentury, která v poměrně krátkém čase uměla
zajistit vše potřebné pro můj pobyt - kurz na konkrétní vybrané škole, ubytování v blízkosti této
školy včetně stravování, letenky, transfer letiště - centrum, jízdenky na dopravu po centru
Londýna. S výběrem školy - Milner School of English ve Wimbledonu - jsem byla nesmírně
spokojená. Škola je menší, leží v klidné části města a do centra Londýna odtud není daleko.
Výuka probíhala v malých skupinách podle úrovně studentů. Učitelé byli vlídní, vstřícní, se
smyslem pro humor. Získávání jazykových zkušeností bylo zábavné, hravé a nenásilné, což
jsem jako "mírně pokročilá" ocenila nejvíc. Výhodou školy je kantýna s příjemným personálem,
která kromě káviček a svačinek poskytuje zázemí pro komunikaci se studenty z ostatních skupin
a vlastně z různých koutů světa. …pokračování na další straně…
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Panuje tu téměř rodinná atmosféra. Škola dále nabízí každý týden
speciální exkurzi. I přesto, že jsem zde studovala intenzívně, tedy dopoledne i část odpoledne,
stihla jsem v odpoledních a podvečerních hodinách projít centrum a navštívit nejzajímavější
místa Londýna. Také díky zajištěnému ubytování v rodině, která byla velmi starostlivá,
komunikativní a přátelská, jsem překonala strach z jazykové bariéry. Odvezla jsem si hromadu
zkušeností a úžasných zážitků. Řešení jazykového pobytu v rámci Kukabary bylo skvělou
volbou, neměla jsem žádné zkušenosti s podobnými pobyty a Kukabara Agency mi poskytla
zcela komplexní služby od A do Z a to velmi ochotně. Skutečně jsem si tyto služby velmi
intenzívně užila. Pro zprostředkování kurzů v budoucnu budu volit Kukabaru znovu a
doporučuji tuto volbu i ostatním klientům.“
…pokračování z předchozí strany…

Hodnoceno 14.4.2016 z IP: 176.107.123.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

13. Iva Studničková, učitelka ZŠ, Základní škola

Veselí nad Moravou

„Se službami Kukabary jsem byla nad míru spokojená. Zajistila mi celý pobyt na Maltě ubytování v rodině, jazykovou školu. Všechny pokyny i informace jsem dostala "na zlatém tácu"
včetně letenek, cokoli jsem potřebovala vyřídit, změnit či zajistit, bylo mi vyhověno. Míra ochoty
Kukabary pro zákazníky / studenty je skutečně bezbřehá. Studium na škole ETI v St.Julians bylo
velmi příjemné, přínosné a také částečně relaxační - odpolední čas i volné víkendy skýtaly
nepřeberné množství tipů na výlety. Vztah vyučujících ke studentům byl vřelý, vyučující byli také
ochotni diskutovat na palčivé problémy politického i kulturního rázu, rádi nám předali
informace i zajímavé rady pro poznávání krás na Maltě. Jazykovou školu ETI St Julians i služby
Kukabary mohu vřele doporučit.“
Hodnoceno 14.4.2016 z IP: 80.251.246.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

14. Mgr. Ivana Davidová, ředitelka školy,
Základní škola Kopřivnice - Lubina okres Nový Jičín, p.o.

Kopřivnice

„Kukabara Agency nám v září 2015 zprostředkovala pro žáky naší školy jazykový kurz - pro
žáky 4. a 5. třídy. Nutno říci, že program od agentury byl výborně připraven a zajištěn - jak po
dobu výuky, tak odpoledne, kdy byl denně pro děti zajištěn poznávací program. Jazyková
škola English for Less v Hastings - UK - byla pro žáky velkým přínosem - kurzy ušité na míru pro
tuto věkovou kategorii.Ve škole panovala příjemná a klidná atmosféra,individuální přístup k
dětem, jiná forma výuky a metody práce.Děti byly po celou dobu kurzu výborně motivovány
vyučujícími i ostatním personálem školy.Po celou dobu výuky bylo pro děti zajištěn pitný
režim.Byli jsem velice spokojeni s celkovou organizací pobytu a připraveným jazykovým
kurzem.“
Hodnoceno 14.4.2016 z IP: 80.82.155.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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