
1. Josef Popelka , manager, TPL s.r.o. Brno

„Viděl jsem film Setkání v červenci o letním kurzu angličtiny. Vynikajíci. Nejen Oldřich Kaiser,
Daniela Kolářová a Tomáš Holý, ale s nimi i kanadský bard Don Sparling - guru všech English
teacherů. Super kurz. Je už jenom jeden lepší - Čerťáky s Liborem Tučkem a Toddem Thibedeau -
Setkání v srpnu. Je dobré, být u toho.“

Hodnoceno 18.7.2022 z IP: 31.30.115.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

2. Jan Tureček, IT specialista

„Byl jsem poprvé na týdenním letním kurzu angličtiny s Tuček English a hodnotím ho na výbornou.
Lektoři hned od začátku udělali hrami přirozeně kamarádskou atmosféru, večer …pokračování na
další straně…

Jazykovky.cz  adresář jazykových škol a kurzů v ČR

od studentů intenzivních jazykových pobytů v
ČR

TUČEK ENGLISH
Jazyková škola TUČEK ENGLISH

Autenticitu osobních doporučení garantuje provozovatel největšího českého jazykového portálu Jazykovky.cz,
společnost gdi, s.r.o. Jazykové školy hodnotí studenti výhradně prostřednictvím elektronických formulářů

Jazykovky.cz a jsou ponechána bez úprav. Autenticita doporučení je ověřována technickými prostředky a
namátkovou kontrolou. Společnost gdi, s.r.o. má kontakty na níže uvedené studenty. Úplnost a pravost

doporučení můžete nechat ověřit na telefonu +420 516 116 547.

Mgr. Václav Kovařík
garant osobních doporučení Jazykovky.cz

K 18. 7. 2022 evidujeme těchto 8 ověřených osobních doporučení:

8 osobních doporučení
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…pokračování z předchozí strany…  všemi stvrzovanou koštem vína a živou hudbou a povídáním, přes
den systematickým výcvikem angličtiny s gramatikou, většinou v dopoledním a odpoledním bloku,
kdy se střídaly dvě skupiny (začátečníci a pokročilí). V praxi se angličtina cvičila tak, že česky se
mluvit nesmělo a rodilý mluvčí (druhý lektor kurzu) měl nekolik přednášek mimo výukové bloky.
Nejlepší byla jeho závěrečná více než hodinová přednáška o Americe s následnou diskusí.
Spousta skupinových her v angličtině. Myslím si, že za týden se toho snad nedá stihnout více, co
se týká gramatiky a praktikování angličtiny.“

Hodnoceno 3.6.2021 z IP: 37.9.198.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

3. Kateřina Jedličková, veterinářka

„Kurzu jsem se účastnila poprvé. Líbilo se mi ubytování i krásné okolí -Jeseníky.Výuka byla
dynamická,učitelé se střídali.Měli jsme možnost porovnat českého učitele,rodilého mluvčího
amerického i anglického jazyka. Ani večer jsme se nenudili,byl připraven pestrý program.Našel
se i čas na tůru. Děkuju bylo to fajn. “

Hodnoceno 29.8.2020 z IP: 85.71.26.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

4. Jana Pávková, Marketing , ITALY STYLE LINEA, s.r.o. Ústí nad Orlicí

„Týdenní letní kurz angličtiny jsem si užila. Obávala jsem se, jak vydržím týden "sedět" v učebně a
soustředit se. Lekce byly hravé, takže jsem se vůbec nenudila - právě naopak. Nečekala bych, že
mně výuka bude tolik bavit! Po týdnu jsem cítila posun v poslechu i vyjadřování. Pokud ztrácíte
motivaci nebo máte pocit, že stojíte na jednom místě, je kurz tím pravým impulzem pro další
práci. Atmosféra na kurzu byla přátelská, poznala jsem spoustu zajímavých lidí. Kurz byl super a
doporučuji ho na 100 %. “

Hodnoceno 21.8.2020 z IP: 185.243.173.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

5. Soňa Havlíková, učitelka ZŠ Mutěnice

„Anklickt kurz v ČR jest absolvovala poprvé. Kurz byl perfektně zorganizován. Výuka rozčleněna
do bloků, kdd se pravidelně střídali oba lektoři. Líbilo se mi, že poslední den bylo možnost se
zapsat na výuku dle vlastního výběru. Kurz kvalitně pokryl nároky širokého spektra studentů.
Nenudil se začátečník ani pokročilý. Velmi pozotovně hodnotím i aktivity, mimo výukové bloky-
výlet, košt vín, zvívání s kytarou, týmové hry... Líbila se mi přátelská atmosféra a perfektní skupina
lidí, milý a pozitivní přístup obou lektorů. Pokud chtěl někdo s něčím pomoct či poradit, vždy si
našli čas.“

Hodnoceno 21.8.2020 z IP: 109.105.39.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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6. Eva Rohanová, učitelka, VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem Ústí nad Labem

„Letos jsem s poprvé účastnila jazykového kurzu angličtiny na Čertových Kamenech v Jeseníkách.
Kurz byl velmi dobře zorganizován. Obsah kurzu byl velmi pestrý - gramatika, konverzace,
reálie. Metody výuky byly také rozmanité - individuální i skupinová práce, poslech, čtení, logické
úkoly, ale také kreativní zábavné úkoly. I když byla výuka velmi intenzivní, každý den zbyl čas
na turistiku či jiné aktivity a večer byl prostor pro společné posezení s dobrou muzikou a dobrým
vínem. Ubytování bylo pohodlné, v penzionu bylo čisto. Personál penzionu byl milý a ochotný.
Snídaně byly bohaté, některé jídlo bylo průměrné, některé velmi dobré. Jídla byl dostatek,
nechybělo ovoce ani zelenina. Kurz jsem si velmi užila v příjemné společnosti a v nádherném
prostředí Jeseníků. V jazykových kompetencích jsem si zopakovala a upevnila základní
gramatiku, zdokonalila v konverzaci, rozšířila jsem si slovní zásobu a přivezla jsem si mnoho
studijních materiálů. Pokud mi to pracovní povinnosti dovolí, ráda se kurzu zúčastním i příští rok. “

Hodnoceno 15.8.2019 z IP: 109.202.77.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

7. Kateřina Šípová Zábřeh n. Mor.

„Zúčastnila jsem se letošního intenzivního pobytového kurzu v Jeseníkách a mohu jen doporučit.
Byla jsem spokojena jak s výukou, jejím obsahem a úrovní, tak s přístupem obou lektorů i s
aktivním způsobem trávení volného času na kurzu. Cena kurzu je velice příznivá, atmosféra byla
přátelská a setkala jsem se s báječnými lidmi z různých koutů republiky. Kurz byl zaměřen hlavně
na komunikaci v angličtině a mohu potvrdit, že po jeho absolvování jsem pocítila zlepšení v této
oblasti, pomohl mi při rozšíření slovní zásoby, vylepšení výslovnosti, přínosem bylo také
zopakování a vysvětlení některých specifických gramatických jevů. Doporučila bych kurz hlavně
těm, kteří se potřebují zlepšit v anglické konverzaci, rozmluvit se, vylepšit si výslovnost a chtějí
zajímavě a aktivně strávit svou dovolenou.“

Hodnoceno 24.8.2018 z IP: 109.75.0.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )

8. Věra Magurová, manažer obchodu Opava 6

„Letos jsem poprvé absolvovala pobytový kurz Angličtiny a musím říci, že jsem si to náramně
užila. Krásné prostředí Jeseníků, zajištění stravy i ubytování za velmi zajímavé peníze. Výuka
angličtiny byla náramně rozvrstvená do dopoledních, odpoledních i večerních hodin, tedy
angličtina stále. Doprovodný program, jako zpívání, volná konverzace, soutěžní hry v přírodě a
divadelní představení mě velmi bavilo a následně moje angličtina se velmi posunula. Atmosféra
přátelství, stejného zaměření a různých lidí z celé republiky si vzájemně sedli a podporovali se.
Dokonce i volný čas jsme trávili společně. Rozdělení studentů do 2 skupin nám dalo šanci být
aktivní a také jsme …pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany…  ji hojně využívali. Přátelské vyprávění o Kanadě z úst Daveho bylo
zajímavé a překvapivé. V ceně byly i materiály a krásná trička na památku. Jsem ráda, že jsem si
vybrala právě tento kurz a není to můj poslední. Mohu doporučit každému, který se chce zlepšit v
angličtině, má rád hudbu a zábavu, stydí se - tady nemusí a koho zajímá krásná příroda a
výborné jídlo. “

Hodnoceno 23.8.2018 z IP: 213.155.236.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními )
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