
S polečnost Orange Acade-
my s.r.o.® působí na  trhu 
již od roku 1990. Původně 

se zabývala organizováním eko-
nomických a počítačových kurzů, 
od roku 2007 přibyly i  jazykové 
kurzy.

Společnost je unikátní velkou 
šíří poboček, které nabízejí kva-
litní a  cenově dostupné vzdělá-
vání v těch největších, ale i men-
ších městech. Naše pobočky jsou 
v: Praze, Brně, Ostravě, Jihlavě, 
Zlíně, Třebíči, Břeclavi, Znojmě, 
Mikulově, Uherském Hradišti, 
Hustopečích, Pohořelicích, Ivan-
čicích, Rosicích, Velké Bíteši. 
A nabídku svých služeb stále roz-
šiřujeme!

Mezi naše produkty pat-
ří ekonomické a  rekvalifi kační 

kurzy a  kurzy jazykové. Máme 
širokou nabídku ekonomických 
kurzů, které jsou akreditovány 
Ministerstvem školství, mládeže 
a  tělovýchovy, z  jazyků nabízí-
me především výuku anglického 
a německého jazyka, přejete-li si 
však jiný jazyk, jsme připraveni 
splnit Vaše přání.

V  našich kurzech nemá nuda 
své místo. Naše hodiny jsou živé 
a dynamické. Řídíme se heslem, 
že ten, kdo se při výuce baví, se 
vždy více naučí, a  tuto pravdu 
máme ověřenu dlouholetými zku-
šenostmi. Druhým heslem, kte-
rým se ve výuce řídíme, je to, že 
jediným způsobem, jak se jazyk 
naučit, je mluvit jím. Proto také 
vyučujeme jazyky moderními li-
cencovanými metodami Eff ective 

English® a  Eff ektives Deutsch®, 
které Vám neumožní nudit se ani 
chvilku. Ohlasy od našich klientů 
jsou opravdu opravdu skvělé!

Naši lektoři jsou odborníci, 
kteří Vás pevně dovedou k  cíli, 
a  jejich hlavními zbraněmi jsou 
příjemné vystupování, profesio-
nalita a přátelský přístup. 

Jsme velmi dostupní. Máme 
řadu poboček nejen na  velkých, 
ale i na malých místech a bude-
te-li mít zájem o kurzy pro svou 
fi rmu, přijedeme za Vámi téměř 
kamkoliv a výuku pro Vás uspo-
řádáme přímo ve Vaší fi rmě! Po-
hodlí a  spokojenost klientů jsou 
pro nás na prvním místě!

Pane inženýre, víme o Vás, že 
ve  fi rmě BORS zastáváte vý-
znamnou pozici. Můžete nám 
ve  zkratce říct, co všechno je 
ve Vaší kompetenci?
To samozřejmě mohu. Mám 
na  starost agendu jízdních řádů, 
vyúčtování, komunikaci s  orgá-
ny, které mají na starosti schva-
lování jízdních řádů a další sou-
visející povinnosti.

Máte představu, jak dlouho již 
fi rma BORS spolupracuje se 
vzdělávací agenturou Orange 
Academy?

Firmu Orange Academy známe 
již dlouho, avšak úzká spolupráce 

byla navázána v lednu 2011, kdy 
Orange Academy začala zajišťo-
vat jazykové vzdělávání pro naše 
zaměstnance formou výuky ang-
lického a německého jazyka.

Víme o Vás, že Vás jazyky zají-
mají. Účastnil jste se kurzů an-
glického i  německého jazyka 
a Vaše výsledky byly skvělé...

Musím říct, že setkání s meto-
dami Eff ective English a Eff ekti-
ves Deutsch byla pro mne novou, 
ale velmi zajímavou zkušeností. 
Zpočátku to pro mne byl trochu 
šok. V metodách, které jsem znal 
z  dřívějška, člověk trochu víc 
mlčel (úsměv). V těchto kurzech 

jsme museli okamžitě hovořit, 
a  to si myslím, že bylo v  obou 
jazycích pozitivní. Většina ab-
solventů, kteří v naší fi rmě touto 
metodou prošli, to potvrdila. Pro 
mě to znamenalo jednoznačný 
přínos, interakce s přednášejícím 
byla velmi dobrá.

Využil jste někdy nabyté zna-
losti v praxi?

V  nedávné době jsem komu-
nikoval s člověkem, který nabízí 
historické autobusy. Rozhovor 
se sice odehrával v psané formě, 
ale i tak mi výuka velmi pomoh-
la. Dříve bych si netroufl  napsat 
e-mail jen tak bez překladače. 

Nebyla to složitá angličtina, ale 
zvládl jsem to sám a myslím, že 
to nebylo nějak špatně.

Němčinu využíváme častěji. 
Naše společnost provozuje au-
tobusovou linku do  města Laa, 
a tak je třeba komunikovat s rad-
nicí města Laa a  jednou ročně 
také s  rakouským ministerstvem 
při vyplňování ročních statistic-
kých výkazů.

Angličtinu ale výborně vyu-
žijí pracovníci z  jiných divizí, 
například z  divize nákladní do-
pravy. Účastníci kurzů, kteří pra-
cují v dílnách jako mistři apod., 
si kurzy velmi pochvalují, neboť 
mají ke  své práci  k  dispozici 

software na  odstraňování závad 
apod. v angličtině a skvěle se jim 
hodí, že již nyní dokáží lecčemus 
porozumět. Výrazně tak zefektiv-
ní svou práci.

Jak byste zhodnotil kurzy, kte-
ré jste navštěvoval?

Byly pro mne jednoznačně 
přínosné. V kurzech se našel čas 
i  na  zábavu, což výuku skvěle 
zpestřilo a  člověk se na  tu svou 
hodinu a půl docela těšil. 

V němčině jsem si zopakoval 
spoustu toho, co jsem pochytil 
před patnácti, dvaceti lety, v an-
gličtině jsem měl jisté základy, 
ale velmi slabé, takže jsem své 
znalosti prohloubil. 

Jen toho času na domácí pří-
pravu kdyby bylo víc!

Doporučil byste kurz svým 
známým?

Určitě ano. Člověk, který se 
potřebuje rychle zdokonalit v ja-
zyce, by musel mít výuku ve větší 
intenzitě než jedenkrát týdně, ale 
mně tato intenzita vyhovovala. 
Pro fi remní zvyšování znalostí 
byly tyto kurzy ideální.

Kdybyste mohl dát známku 
jako ve škole, jak byste kurzy, 
kterými jste prošel, hodnotil?

Pro mě rozhodně na  výbor-
nou!

Společnost BORS Břeclav a.s. je vý-
znamnou společností zaměřující se 
na  provozování nákladní i  osobní 
dopravy, poskytování komplexních 
celních služeb a  provozování veřej-

né čerpací stanice pohonných hmot 
a mycí linky. 

Mezi její novější aktivity patří pro-
voz autosalonu a servisu Renault nebo 
otevření tenisové haly BORS CLUB. 

Společnost má dlouholetou tradi-
ci, jako ČSAD a.s. vznikla v roce 1994 
ze státního podniku, pod obchodním 
jménem BORS působí od roku 2001.

• jsme vzdělávací společnost s více než dvacetiletou tradicí 
• máme širokou nabídku produktů v oblasti vzdělávání
• naše produkty si získávají stále větší oblibu mezi fi rmami i širokou veřejností
• snažíme se vždy o přátelský a profesionální přístup a vysokou kvalitu
• jsme Vám nablízku

asistent ředitele divize osobní dopravy

Pana Ing. Miroslava Purmenského jsme požádali o rozhovor po právě 
skončené lekci anglického jazyka. Zajímalo nás, jaký názor mají na výuku 
metodami Effective English a Effektives Deutsch ti, na kterých nám záleží 
nejvíce, naši klienti.

KDO JSME? CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT?

ING. MIROSLAV PURMENSKÝ
JAK TO VIDÍ…
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Za Orange Academy
Ing. Jaroslav Damborský

a prvním místě!

Za Orange AccAccAcccccAcAcAcAcccccAccccA ademy
Ing Jaroslav Damborský
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Účetnictví 
I úplný začátečník může vést účetnictví pro malé 
a střední fi rmy po absolvování našeho kurzu 
účetnictví! 

Náplní kurzu je kompletní účtování od zavedení 
účetní jednotky až po účetní uzávěrku. Kurz účetnic-
tví je postaven na názorných příkladech, na kterých si 
probíranou látku procvičíte, účtování si dobře zažijete 
a nebudete s ním mít v praxi problémy.

Mzdové účetnictví se základy personalistiky
Naučte se vést komplexně mzdovou agendu!

Daňová evidence (jednoduché účetnictví)
Potřebujete vést daňovou evidenci? Kurz je zaměřen na 
praktické příklady z celoročního průběhu daňové evi-
dence.

Daňový specialista
Seznamte se s daňovými právními normami a daňový-
mi přiznáními!

Personalistika
Posviťte si na personální problematiku pro malé a střed-
ní podniky!

Zábavná výuka a rychlý pokrok! To jsou hlavní atri-
buty výuky metodami Eff ective English® a Eff ektives 
Deutsch®. Naučte se anglicky a německy rychleji než 
tušíte!

Anglický a německý jazyk – konverzace
Zdokonalte se v ústním projevu, rozšiřte si slovní záso-
bu, v případě zájmu naučíme i odbornou terminologii.  
Taková je konverzace ušitá Vám na míru!

Obchodní angličtina a němčina
Nabídka, poptávka, reklamace, obchodní dopis a další 
úskalí obchodního styku v anglickém a německém ja-
zyce. S kurzem obchodní angličtiny nebo němčiny vše 
hravě zvládnete!

N evěšte hlavu, jazyk se 
může velmi dobře naučit 
i dospělák, je však nut-

né vědět, jak na to. A především 
zvolit správnou metodu!
Všichni si pamatujeme školskou 
výuku jazyka, která pro spoustu 
z  nás znamenala spíše utrpení 

nežli radost z toho, že se snažíme 
vštípit si do hlavy něco, bez čeho 
se jednou neobejdeme. Dlouhé 
hodiny strávené bifl ováním sloví-
ček a doplňováním nezáživných 
gramatických cvičení. A výsle-
dek? Dokázal snad někdo z  nás 
dát dohromady kloudnou větu, 
neřku-li plynně hovořit na dané 
téma?

O co se vlastně jedná? V pří-
mé metodě nejde o to, aby se stu-
denti naučili slovíčka, byla jim 

vysvětlena gramatika a během 
lekce se udělalo určité množství 
cvičení z učebnic. Tato cesta stu-
dia je zdlouhavá, nudná a větši-
nou se zcela míjí účinkem.

Přímé metody Eff ective Eng-
lish® a Eff ektives Deutsch® oproti 
tomu upřednostňují praktickou 
komunikaci. Mluvíte od prvních 
minut lekce a své komunikační 
schopnosti neustále vybrušujete 
jako ušlechtilý diamant, zbavu-
jete se ostychu z  užívání cizího 
jazyka, který se pro vás stává ně-

čím přirozeným. Vše potřebné 
Vás naučí lektor přímo ve výuce, 
není třeba se doma cokoliv „bif-
lovat“. A pokud si přece jen učivo 
rádi doma zopakujete, nabízí se 
k výuce doplňkový e-learningo-
vý vzdělávací program zdarma. 

Zjednodušeně by se dalo říct, 
že tato metoda se inspirovala 
způsobem, jakým se malé děti 
učí svůj rodný jazyk, a převedla 
ho do světa dospělých. A ono to 
opravdu funguje! Přímá metoda 
je vhodná jak pro úplné začáteč-
níky, kteří se zvoleným jazykem 
ještě nikdy nepřišli do styku, tak 
pro tzv. chronické začátečníky, 
kteří už mají základ, ale ne a ne 
se přehoupnout přes určitý bod. 

Přímými metodami Eff ective En-
glish® nebo Eff ektives Deutsch® 

jej překonají tak rychle, že si 
toho možná ani nevšimnou. Me-
toda však oslovuje i pokročilej-
ší studenty, kteří již mají pěkné 
znalosti, ale potřebují se „roz-
mluvit“. Příjemným bonusem 
takové výuky je zajisté i to, že 
hodiny nejsou nudné, lektor vždy 
navozuje příjemnou atmosféru a 
užijete si na nich spoustu legrace, 
proto se na každou lekci budete 
těšit!

Zažijte výuku přímou metodou 
Eff ective English® nebo Eff ek-
tives Deutsch® na vlastní kůži!

Znalost cizích jazyků se dnes již stává nutností. Co ale dělat, když je jejich studium 
v dospělém věku tak náročné? A kde na to brát čas?

Ekonomické rekvalifi kační kurzy 
akreditované MŠMT

Firemní jazykové kurzy

Recept na tento bolavý problém se nazývá přímá metoda 
výuky jazyků Effective English® a Effektives Deutsch®!

JAZYKY PRO KAŽDÉHO? PŘÍMÉ VÝUKOVÉ METODY 
EFFECTIVE ENGLISH® A EFFEKTIVES DEUTSCH®!

NAŠE ORANGE NABÍDKA

Co ještě nabízíme?
Jazykové kurzy pro veřejnost
až 128 hodin výuky – cena již od 2490 Kč

Individuální výuka
Přímo u zájemce nebo v našich prostorách. Výuka na míru. 
Jednotlivci i malé skupinky. 
Cena při domluvě.

Kurz Příprava ke státní maturitě z anglického jazyka
Komplexní příprava k maturitní  zkoušce z anglického jazyka. 
Neponechejte nic náhodě a připravte se s námi!

Dětské letní intenzivní kurzy anglického jazyka
Nechte Vaše děti rozmluvit anglicky v našich dětských kur-
zech. Výuka jazyka jako zábava a legrace!

Jazykové a metodické kurzy pro pedagogy
Akreditováno MŠMT! Výuka přímo na Vaší škole nebo výuka 
pro pedagogickou veřejnost.

Orange Academy, s.r.o.

Zdarma přístup do výukového e-learningu!
Zařídíme, přijedeme, odučíme!

Účastníci kurzů obdrží certifi kát o absolvování!

od 2990 Kčza kurz

www.orangeacademy.cz
info@orangeacademy.cz

511 119 990

• Anglický jazyk – začátečníci
• Anglický jazyk – mírně pokročilí
• Anglický jazyk – středně pokročilí
• Anglický jazyk – pokročilí

• Německý jazyk – začátečníci

• Německý jazyk – mírně pokročilí 

• Německý jazyk – středně pokročilí
web:

e-mail:

telefon:


