
SKILLS
FOR WORK
& LEISURE



Skills for Work & Leisure 
jsou tematicky zaměřené bloky výuky 
v rozsahu jednoho půldne. 
Témata workshopů jsou různá, od prakticky a profesně zaměřených 
(telefonování, obchodní jednání), přes jazyková či konverzační (často 
používané idiomy, small talk, cestování) po zábavná (časté chyby 
Čechů v angličtině, hovorová angličtina, hry).

Jsou alternativou pro pravidelné kurzy nebo jejich vhodným doplňkem 
a jsou ideální pro ty, kdo se nechtějí vázat v dlouhodobých kurzech,  
ale potřebují být v kontaktu s jazykem nebo si průběžně procvičovat 
některé gramatické jevy a témata. 

Hlavní rozdíl oproti tradičním kurzům
 Každý Workshop je samostatný, zaměřený na určité téma
 Počet Workshopů i témata si volíte sami
 Workshopy nejsou vázány na pravidelnou výuku
 Výuka je intenzivní, praktická i zábavná
 Široká nabídka témat od pracovních po volnočasová

Cíle a hlavní přínosy
 Aktivní zdokonalení a procvičení gramatických jevů
 Rozšíření slovní zásoby, obratů a frází na dané téma
 Praktické využití v práci i ve volném čase

Organizace Workshopů
  Na samotné konkrétní organizaci kurzů se lze domluvit individuálně. 
Záleží na preferencích klienta, který si zvolí témata a obsahy workshopů, jejich 
frekvenci a počet v následujícím školním roce (v průběhu roku lze po vzájemné 
dohodě upravit). Na základě informací o počtu workshopů a jejich frekvenci 
zajistíme termíny a lektorské obsazení jednotlivých workshopů.



NABÍDKA
KURZŮ



TRAVELLING / CESTOVÁNÍ
Seminář je zaměřen na situace, ve kterých se člověk ocitá na svých 
cestách na letišti, v hotelu, restauraci, muzeu nebo na ulici. 
V krátkých dialozích si procvičíme, jak se odbavit před odletem, 
jak se ubytovat, objednat jídlo, zeptat na cestu, koupit si vstupenku 
nebo půjčit auto. 

Jazyková úroveň: A1 + A2 
Lektor: Radmila Martináková

SIMPLE TENSES / 
PROSTÉ ČASY V ANGLIČTINĚ
Simple tenses – neboli prosté a taky snadné časy. Zkuste používat 
všechny základní anglické časy a nežít jen přítomným. Na tomto 
workshopu si zopakujeme základní časy anglické gramatiky; 
přítomný, minulý a také možnosti vyjádření budoucnosti. Uděláme 
si přehled těch nejzákladnějších časů a jejich tvoření. Připomeneme 
si, a hlavně také procvičíme, jak a kdy je používat, a projdeme si 
nejběžnější situace, ve kterých se používají. 

Jazyková úroveň: A1 + A2 
Lektor: Monika Uhligová

BODY AND HEALTH / 
LIDSKÉ TĚLO A ZDRAVÍ
V semináři si zopakujeme a doplníme názvy pro jednotlivé části 
těla, zkusíme popsat zdravotní problém nebo úraz a naučíme 
se rozumět základním pokynům lékaře. V krátkých dialozích si 
procvičíme, jak si koupit v lékárně volně prodejná léčiva, jak se 
objednat k lékaři, vyjádřit pochopení pro zdravotní problémy 
ostatních a jak jim případně poradit.

Jazyková úroveň: A1 + A2 
Lektor: Radmila Martináková

TELEPHONING / TELEFONOVÁNÍ
Nejste si úplně jistí, jak na telefonáty v angličtině? Jak hovor začít či jak 
pohotově reagovat, když na vás z telefonu začne někdo mluvit anglicky? 
V tomto workshopu se seznámíme se základními obraty, které vám 
hovory v angličtině usnadní. Na základě vašich potřeb a zkušeností 
si také projdeme a nacvičíme různé konkrétní situace, které mohou 
při telefonování nastat, abyste příští hovor v angličtině zvládli bez obav, 
ať už půjde o záležitosti pracovní, anebo o objednávání hotelu 
či zařizování půjčení auta.

Jazyková úroveň: A1 + A2 
Lektor: Monika Kunzová

SOCIAL ENGLISH /  
ANGLIČTINA VE SPOLEČENSKÝCH SITUACÍCH
Angličtina v běžných a každodenních společenských situacích. Co je 
to „small talk“ a o čem mluvit, když čekáme na kávu, nebo vezeme 
návštěvu z letiště. Pokud se nechcete na své kolegy z jiných zemí jen 
usmívat, ale také si s nimi vyměnit pár společenských frází, je tento 
workshop určen právě pro vás. Zopakujeme si, jak se představit 
a postarat se o návštěvu a o čem si třeba povídat, když je malá pauza 
během obchodního jednání.

Jazyková úroveň: A1 + A2 / B1 + B2 
Lektor: Monika Uhligová

TRAVEL TROUBLES / 
PROBLÉMY BĚHEM CESTOVÁNÍ
Pokud cestujete, víte, že ne vždy je vše podle našich představ. Jaké fráze 
použít, když se nám na letišti ztratí zavazadlo, nebo když v hotelovém 
pokoji nejde klimatizace? Jak zdvořile říci, že jídlo, které jsme si objednali, 
není to, které jsme si objednali? Na tomto workshopu se naučíme a hlavně 
procvičíme anglické fráze, které nám mohou pomoci vyřešit některé 
nepříjemné situace, které se mohou přihodit při cestování do cizí země. 

Jazyková úroveň: A1 + A2 / B1 + B2 
Lektor: Monika Uhligová



BECOMING AN EFFICIENT LANGUAGE LEARNER / 
JAK SE EFEKTIVNĚ UČIT CIZÍ JAZYK
Jedno rčení říká, že jazyku vás nemůže naučit někdo jiný, musíte se 
jej naučit především sami. Rozhodující tedy není, co se děje v kurzu 
(třebaže dobrý kurz může hodně pomoct), ale to, co probíhá mimo něj. 
Workshop se proto trochu netradičně nezaměřuje na žádnou konkrétní 
gramatiku či okruh slovní zásoby, ale na to, jak se správně učit: jde 
nám o to, aby byl výsledek co nejlepší a celý proces co nejzábavnější. 
Na jedné straně rovnice tedy budou stát studijní techniky s co nejlepším 
poměrem “cena/výkon”, na druhé straně metody, které z krátkodobého 
hlediska efektivitou příliš nevynikají, ale díky své nenáročnosti 
a nenásilnosti mohou z dlouhodobého hlediska přinést nejvíce ovoce.

Jazyková úroveň: A1 + A2 / B1 + B2 
Lektor: Jan Hořínek

NEGOTIATION / VYJEDNÁVÁNÍ
V pracovním i soukromém životě, o malé i velké věci: všude a vždy 
se vyjednává. Ač se nám to nezdá, kus naší nejen obchodní, ale 
i každodenní komunikace tvoří nějaká forma vyjednávání. Každý 
den používáme věty začínající na „kdyby…“, nebo „když…“ případně 
„jestli…“. Jak se tyto podmínkové věty tvoří v angličtině se naučíme 
na tomto workshopu a procvičíme si je právě na téma vyjednávání. 

Jazyková úroveň: B1 + B2 
Lektor: Monika Uhligová

REPORTED SPEECH / NEPŘÍMÁ ŘEČ
Každou chvíli vám někdo řekne: „Petr říkal…“, „Jana říkala, že…“ Ale 
víte, jak taková věta pokračuje v angličtině? Víte, že tam nestačí pouhý 
doslovný překlad, ale potřebujete znát určitá pravidla, která Češi 
často neznají nebo ignorují? Ano, jde o tzv. posun časů, nepřímou řeč. 
V tomto workshopu se naučíme pravidla pro používání nepřímé řeči, 
a to nejen základní posuny časů, ale také jak se poprat s otázkami či 
rozkazy v nepřímé řeči, a nevynecháme ani práci se zájmeny a časovými 
výrazy. Součástí workshopu budou ukázky z oblíbených seriálů či jiná 
videa, na kterých si ukážeme a procvičíme pravidla, a nebudou chybět 
ani praktická cvičení.

Jazyková úroveň: B1 + B2 
Lektor: Helena Chovancová

CONDITIONALS / PODMÍNKOVÉ VĚTY
Podmínkové věty. Ano, většinu Čechů straší tři druhy kondicionálů 
v angličtině. Ale podmínkové věty mají jasná pravidla, stačí jen 
trochu cviku a skamarádíte se s nimi. Kromě toho podmínkové věty 
používáme každý den, a to nejen prvního a druhého typu, ale i třetího.

Ruku na srdce, nezastesknete si třeba: 
„Kdybych to tenkrát věděl, tak bych…“.

Ale stačí i každodenní situace typu: 
„Kdybys mi to včera řekl, …“ 
a jsme u třetího kondicionálu.

Určitě nemusíme dávat příklady podmínkových vět prvního 
a druhého typu, bez těch snad ani neumíme žít, ale pár jich 
uvedeme: 
„Jestli budu mít čas, pomůžu ti.“  
„Jestli tam nepřijdeš, budeš mít problém.“ 
„Kdybych byl tebou, nedělal bych to.“ 
„Kdyby se tě ptali, nic neříkej.“

Jistě si dokážete dosadit spoustu svých vlastních podmínkových 
vět. A Helena vám ráda poradí, jak na ně, a přidá i pár triků, jak se 
v nich vyznat. V případě zájmu se můžete podívat i na smíšené 
podmínkové věty nebo na věty přací (Kéž by/bych …).

Jazyková úroveň: B1 + B2 
Lektor: Helena Chovancová

MEETINGS / MÍTINKY
Workshop určený nejen pro ty z vás, kteří se zajímají o obchodní 
angličtinu a zúčastňují se obchodních jednání vedených v angličtině. 
Zopakujeme si fráze, které se používají k vyjádření souhlasu 
i zdvořilého nesouhlasu s názorem kolegy, případně nadřízeného, jak 
se zeptat na názor ostatních i jak vyjádřit ten svůj. Naučíme se, jak 
vstoupit do diskuse, zdvořile přerušit hovořícího nebo se ujistit, že 
správně rozumíme. 

Jazyková úroveň: B1 + B2 
Lektor: Monika Uhligová



EXPLORING ENGLISH WITH FRIENDS / 
ANGLIČTINA SE SERIÁLEM PŘÁTELÉ
Ať už jste velkými fanoušky seriálu Přátelé, nebo jste shlédli jen 
pár dílů, můžete si přijít procvičit a rozšířit své znalosti angličtiny 
a zároveň se pobavit s tímto již dá se říct kultovním seriálem. V tomto 
workshopu se podíváme na některé gramatické jevy, slovní zásobu 
a užitečné obraty na základě vybrané epizody Přátel. Přátelé jsou 
americký seriál, ale někdo preferuje tvorbu britskou – v rámci 
workshopu si budete moci otestovat i vaše povědomí o těchto dvou 
variantách angličtiny, britské a americké, a možná se dovědět i něco 
nového a překvapujícího. 

Jazyková úroveň: B1 + B2 
Lektor: Monika Kunzová

THE UNITED KINGDOM / 
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Jak tam otevřít okna? A proč si je lidé nechávají čistit speciální 
službou? Jak se ta země vlastně jmenuje? Proč se nedoporučuje pít 
vodu v koupelně rodinného domu? Přijďte si poslechnout odpovědi 
na tyto otázky, nebo se přijďte podělit o své vlastní postřehy ze 
země, kde i v zimě při teplotách pod nulou nosí kluci kraťasy a holky 
krátké sukně bez punčocháčů. Pustíme si také ukázky ze známých 
komediálních seriálů a povíme si pár anglických vtipů.

Jazyková úroveň: B1 + B2 
Lektor: Radmila Martináková

COLLOQUIAL ENGLISH / 
HOVOROVÁ ANGLIČTINA
Máte někdy pocit, že rodilí mluvčí sice mluví cizí řečí, ale angličtina 
to není? V semináři se zaměříme na typické jevy hovorové 
angličtiny z oblasti gramatiky, slovní zásoby a hlavně výslovnosti, 
vše s podporou autentických ukázek. Zkusíme mluvit jako rodilí 
mluvčí a dáme si několik tipů, jak se s hovorovou formou jazyka více 
skamarádit.

Jazyková úroveň: B1 + B2 
Lektor: Radmila Martináková

PERFECT TENSES / 
PERFEKTNÍ ČASY V ANGLIČTINĚ
Pokud máte stále zmatek v anglických časech, je tento workshop 
právě pro vás. Který čas je předpřítomný a k čemu je vlastně dobrý, 
když je tak těžké jej pochopit a používat. Proč angličtině nestačí jen 
jeden minulý čas, když nám v češtině je to přece tak jasné. Přehledně 
si zopakujeme a procvičíme tzv. perfect tenses, jejich použití a situace, 
ve kterých nám budou nápomocné a hlavně užitečné. 

Jazyková úroveň: B1 + B2 
Lektor: Monika Uhligová

EATING OUT / VŠE O JÍDLE A PITÍ
Rádi jíte a vaříte? Nebo sledujete kuchařské show v televizi? Zkusili 
jste někdy spojit příjemné s užitečným a bavit se o jídle či o něm číst 
nebo poslouchat v angličtině? Cílem tohoto workshopu je poskytnout 
vám nástroje v podobě slovní zásoby, gramatiky a užitečných obratů, 
které vám to usnadní. Osvěžíme si již známé, seznámíte se se spoustou 
nového. Vše si procvičíte interaktivní a zábavnou formou za použití 
originálních materiálů z anglicky mluvícího světa. Workshop je vhodný 
i pro ty, kteří si chtějí být jistější v kramflecích při objednávání jídla 
a pití na služební cestě či dovolené v zahraničí.

Jazyková úroveň: B1 + B2 
Lektor: Monika Kunzová

FREQUENTLY USED IDIOMS / 
NEJČASTEJI POUŽÍVANÉ ANGLICKÉ IDIOMY
Angličtina je, stejně jako čeština, plná ustálených obratů, které nemusí 
ve skutečnosti nutně znamenat to, k čemu dojdeme jejich doslovným 
překladem. Stejně tak nelze do angličtiny většinou přímo převádět 
česká rčení, pořekadla a přísloví. Víte, že když u nás se řekne „jednou 
za uherský rok“, Angličan či Američan by řekl „once in a blue moon“? 
Tento workshop vám umožní osvěžit a procvičit si idiomy, se kterými 
jste se už možná setkali, a seznámit se s dalšími často používanými 
ustálenými obraty, jak v běžné konverzaci, tak v obchodním prostředí. 

Jazyková úroveň: B1 + B2 
Lektor: Monika Kunzová



CZENGLISH / 
OBVYKLÉ CHYBY ČECHŮ V ANGLIČTINĚ
My Češi máme tendenci v některých případech napasovat 
angličtinu na češtinu a ne vždycky to úplně funguje. Pro výsledek, 
tedy pro to, když je výsledná produkce v angličtině ovlivněná naší 
znalostí češtiny, což může nižší či vyšší měrou ovlivnit porozumění 
ze strany rodilého mluvčího, se zažil název Czenglish. Pojďme 
se spolu tedy podívat na to, jakých chyb se občas dopouštíme, 
abychom se jich mohli do budoucna vyvarovat a snížili tak počet 
nechápavých pohledů a pozdvihnutých obočí našich anglicky 
mluvících přátel a obchodních partnerů.

Jazyková úroveň: B1 + B2 
Lektor: Monika Kunzová

HOW TO MAKE YOUR ENGLISH 
SOUND MORE ENGLISH / 
ANGLIČTINA PROSTŘEDNICTVÍM PŘÍBĚHŮ
Workshop je určen středně pokročilým studentům, kteří by rádi 
učinili krok směrem pryč od klasické učebnicové, často velmi 
česky znějící, angličtiny a přiblížili svůj projev rodilým mluvčím. 
Místo učebnice nám budou inspirací autentické anglické texty: 
vyprávěné příběhy, knihy, články, filmy nebo seriály. Naučíme 
se, jak s těmito texty pracovat tak, abychom dokázali trvale 
zlepšovat nejen slovní zásobu, ale především svou schopnost 
mluvit skutečnou, moderní angličtinou. Zaměříme se také 
na typické české chyby a obraty, které v běžné konverzaci 
denně používáme, ale jejichž Czenglish verze cizincům mnohdy 
nedávají smysl, a ukážeme si, jak by si v takové situaci poradil 
rodilý mluvčí.

Jazyková úroveň: B1 + B2 
Lektor: Jan Hořínek

GAMES / HRY
Hrajete rádi hry? I v hodinách angličtiny? Tam na ně kolikrát 
nezbývá mnoho času, a tak vám nabízíme příležitost strávit 
s hrami a angličtinou rovnou celé dopoledne. Člověk spojí 
příjemné s užitečným, pobaví se a zároveň se něco naučí. Výrazy 
jako jsi na řadě, zamíchat a rozdat karty, nebo hrací kostka 
a figurky budeme samozřejmě používat v angličtině. Čekají 
vás jak tradiční společenské hry (Cluedo, Black Stories), tak hry 
zaměřené na gramatiku a slovní zásobu (Red Handed, variace 
hry Monopoly).

Jazyková úroveň: B1 + B2 
Lektor: Radmila Martináková



NAŠI
LEKTOŘI



MONIKA KUNZOVÁ
Monika vystudovala angličtinu a francouzštinu a během studií 
absolvovala studijní stáže v zahraničí. Než se naplno pustila do výuky 
cizích jazyků, vyzkoušela si práci ve státním i soukromém sektoru. 
Ví moc dobře, jaké to je učit se cizí jazyk – aktuálně je jejím cílem 
dostat se v němčině na takovou úroveň, aby si uměla sama objednat 
v restauraci. A jelikož je vše kolem dobrého jídla a pití jejím velkým 
koníčkem, porozumění cizojazyčným jídelním lístkům a receptům 
je pro ni při studiu cizích jazyků nezanedbatelnou motivací. Svým 
studentům se snaží „navařit“ takové lekce, které by je nejen něco 
naučily, ale zároveň také pobavily a pomohly najít tu jejich 
správnou motivaci.

HELENA CHOVANCOVÁ
Helena se věnuje výuce angličtiny od roku 2005. Zaměřuje se 
převážně na firemní výuku a vzdělávání dospělých. Po dobu pěti 
let pracovala jako osobní asistentka a překladatelka pro anglické 
důstojníky Armády spásy z Londýna. Během této doby nasbírala 
cenné a praktické zkušenosti s jazykem používaným v různých 
oblastech života, ať už se jednalo o formální pracovní záležitosti, 
sociální či duchovní sféru, nebo naprosto praktické a běžné záležitosti 
každodenního života, jako jsou např. návštěvy lékařů, škol či péče 
o děti. Anglický jazyk je pro ni nejen prací, ale také koníčkem, miluje 
logiku jazyka (kterou málokdo dokáže vidět a ocenit :)) a obdivuje 
jeho pestrost a nekonečné možnosti poznávání a vzdělávání.

MONIKA UHLIGOVÁ
Monika se angličtině začala naplno věnovat na jazykové škole, aby 
vyzkoušela své znalosti v praxi, odjela nejprve jako au-pair do Anglie, 
kterou si zamilovala natolik, že se rozhodla vystudovat Anglickou 
filologii. Během studia se do Anglie několikrát vrátila na pracovní 
i studijní pobyt. Učit začala nejprve na základní škole, ale brzy 
zjistila, že jí láká spíše výuka dospělých. Práce je pro ni tím největším 
koníčkem, což je ta nejlepší kombinace, protože když člověka práce 
baví, dává do ní ze sebe to nejlepší a hlavně své nadšení předává dál. 

RADMILA MARTINÁKOVÁ
Do Spojeného království se Radka poprvé dostala jako au-pair 
a země i jazyk na ni udělaly velký dojem, i když ne vždy pozitivní :) 
Klady však převažovaly, a tak se po návratu pustila do výuky 
angličtiny a němčiny. Z činnosti, kterou z počátku považovala 
za koníčka, se postupem času stalo zaměstnání, naštěstí nadále 
přinášející jak potěšení, tak poznání. Do Spojeného království se 
s různými přestávkami vrací, nyní i se synem, který poznamenal, 
že „Anglie je mnohem lepší než Česko.“ (Je tam totiž Legoland). 

JAN HOŘÍNEK
Na střední škole dával přednost přírodním vědám nebo matematice 
a k jazykům si našel cestu až během studia učitelství biologie 
a geografie na Masarykově univerzitě. Svou roli v tom kromě četby 
sehrály především cesty na Aljašku v letech 2006-2009. Později 
se díky těmto zkušenostem dostal k překládání knih a zatoužil 
ovládnout cizích řečí vícero. To ho přivedlo k zájmu o polyglotství, 
efektivní způsoby studia a nakonec i k učení, kterému se věnuje 
od roku 2011.
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