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Průvodce brněnskými jazykovými školami
a dalšími vzdělávacími institucemi

Rádce pololetních kurzů
Vybrat tu pravou
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nejvìtší nabídka
kurzù angliètiny

nástup do kurzù po celý
Starobrnìnská 16/18
542 211 435, 541 212 262
e-mail: skola@brnoenglishcentre.cz
www.brnoenglishcentre.cz

J A ZY K OV É K U R ZY
ANGLIČTINA, NĚMČINA
Intenzivní

- 6 soustředění čtvrtek odpoledne - neděle, výuka v příjemném
prostředí v Brně

Odpolední

- 1x nebo 2x2 hod. týdně, výuka v centru města

Podnikové a individuální - kurzy "na míru" dle požadavků na rozsah, místo
a zaměření výuky
Přípravné kurzy- pro zaměstnance státní správy ke složení standardizované
zkoušky dle usnesení vlády 1088/2002
GRAPA Brno, s.r.o., Bašty 2, 661 04 Brno
tel.: 542 120 181, tel./fax: 542 120 189
e-mail: grapa@grapa.cz, www.grapa.cz
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Milí čtenáři,
redakce měsíčníku KULT - kulturně
informačního měsíčníku Brna, pro
vás připravila lednovou přílohu
Vzdělání 01/04 - průvodce brněnskými jazykovými školami a vzdělávacími institucemi.
V tomto
čísle jsme se
zaměřili na
možnosti studia
ve
druhém pololetí školního
r o k u
2003/2004.
Neopomenuli
jsme
ani
docházkové
odpolední či večerní kurzy. V
průvodci se dočtete o jednotlivých
jazykových školách, co pro vás v této oblasti připravili. Navíc jsme se
vybraných jazykových škol dotázali
na pár důležitých věcí a připravili

pro vás
zajímavou anketu.
Nedílnou součástí průvodce se již
stala
srovnávací
tabulka
jazykových škol, která by vám měla
zpřehlednit vyhledávání.
Do nového roku 2004 vám přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a studijních úspěchů.

VZDĚLÁNÍ 01/04

za redakci
Radek Holík
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VZDĚLÁNÍ - průvodce brněnskými jazykovými školami a vzdělávacími institucemi je barevný
časopis, který se snaží mapovat současný stav jazykových škol v Brně a jejich kurzů. Je určen studentům a všem zájemcům o studium cizího jazyka, kterým má napomoci s výběrem studia na
některé z brněnských jazykových škol.
Obsah a struktura:
Průvodce „Vzdělání“ obsahuje adresář jazykových škol a recenzní články o těchto školách kombinované s barevnou inzercí.
Distribuce:
Průvodce je distribuován v celkovém nákladu 15.000 ks prostřednictvím distribuční sítě (stojánků) společnosti HORA STYL, s.r.o. do kin, divadel, klubů a dalších kult. zařízení, barů,
kaváren, restaurací apod. Dále na střední, vysoké školy a do všech jazykových škol uvedených v
průvodci.
Cílová skupina:
Je určen hlavně zájemcům o studium cizího jazyka, kterým má pomoci s výběrem studia na některé z brněnských jazykových škol.
Inzerci přijímá:
Obchodní oddělení BLUE HILL 1620, s.r.o., Rybkova 1, 602 00 Brno,
tel.: 541 148 541, fax: 541 148 542, mobil: 777 221 936
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Vybrat tu pravou
Milí čtenáři, do nového čísla časopisu Vzdělání jsme pro vás
připravili anketu s vybranými jazykovými školami, která by Vám
mohla pomoci vykročit správným směrem.
1. Připravuje vaše jazyková škola nějaké novinky pro druhé pololetí
školního roku 2003/2004? Jaké?
2. Nabízíte také kurzy k přípravě na přijímací zkoušky?
3. Jaké výhody nabízí vaše jazyková škola?

Mgr. Martin Bedřich
Jazyková škola Skřivánek

1. Pro naše stávající klienty je od
začátku prosince připravena akce
NESTUDUJTE SAMI! Pokud se
někdo z kolegů, známých či
příbuzných rozhodne navštěvovat
jakýkoliv kurz na naší škole, může
získat slevu na další semestr výuky.
Dále již tradičně nabízíme zajímavé
slevy u kurzů, které probíhají
dopoledne a v pátek. Nabízíme také
specializované semináře, které jsou
tematicky i časově přizpůsobeny
potřebám zaměstnaného člověka.
2. V naší nabídce kurzů na druhé
pololetí se objeví přípravné kurzy k
maturitě. Takový typ kurzu je vhodný
i pro studenty, připravující se k přijímacím zkouškám.
3. Kvalifikovanost a vzdělání našich
lektorů v oboru, jejich kreativita,
náročnost a schopnost motivovat studenty k maximálním výkonům stejně
jako jejich lidský přístup a přátelská at-

mosféra.
Významným faktorem pro klienty
z řad firem je náš komplexní přístup k
řešení jazykového vzdělávání v podnicích, které sleduje konkrétní potřeby daného zákazníka.
Při výběru školy a místa vyučování
může být rovněž důležitý počet
našich poboček zajišťující zastoupení
naší společnosti v celé České republice. Dále i certifikáty, které dokládají
profesionální přístup k zákazníkovi a
vysokou míru kvality ve firmě
Překladatelský servis Skřivánek.
Součástí této firmy je jazyková škola
Skřivánek.
____________________________

Mgr. Soňa Vránová
Jazyková
škola ILC
Brno
1. Jako každý
rok, tak i letos
budeme zahajovat v polovině února
roku 2004 nový kurz angličtiny pro
naprosté začátečníky.
2. ILC připravuje jen na mezinárodní Cambridgeské zkoušky.
Studenti si však mohou zlepšit svoji
celkovou znalost angličtiny nezbyt-
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nou pro maturitu či přijímací zkoušky na vysoké školy v našich standardních nebo konverzačních
kurzech, které probíhají na všech
úrovních pokročilosti.
3. ILC může svým studentům nabídnout
opravdu
dlouholeté
zkušenosti s výukou angličtiny. K nesporným výhodám naší školy patří
rozsáhlá knihovna s doplňkovými
materiály pro učitele ILC. V této knihovně se nachází velké množství
dalších učebnic, nahrávek, testů,
atd., které jsme nashromáždili za 13
let existence naší školy. Ve výuce tak
využíváme kromě učebnic i tyto materiály a lekce jsou tím pro studenty
mnohem zajímavější a pestřejší.
____________________________
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Cliff McLenehan
Jazyková škola
ADAVANTAGE LANGUAGE

SERVICES
1. Kromě angličtiny pokračuje
výuka dalších evropských jazyků výuka němčiny, italštiny, francouzštiny a češtiny pro cizince.
2. Ne. Připravujeme však studenty
na mezinárodní zkoušky FCE a CAE.
3. Sídlíme v centru Brna, většina
našich vyučujících jsou rodilí mluvčí. Vysoká úroveň našich kurzů je
zabezpečena tím, že všichni lektoři
jsou odborně i pedagogicky kvalifikování.
____________________________

Pavel Zukal
Jazyková škola ASTRA
1. Připravujeme akce v
průběhu školního roku, které
mají
charakter doplnění a rozšíření výuky
probíhající v kurzech. Jedná se např.
o kouzelnické vystoupení (Dr. Klutz
show), Maškarní bál, odpolední
soutěžení a jiné.
2. Ne.
3. Specializaci na výuku dětí,
rodičů s dětmi a dospělých.
Vyučujeme děti ve věku již od 3 let,
kde se výuky zúčastní i rodič, který
zde má své nezastupitelné místo.
Dále výuku pro maminky na
mateřské dovolené, během které
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jim jejich ratolesti pohlídáme.

PhDr. Josef Jílek

Jazyková škola GRAPA
1. Kromě standardních odpoledních a podvečerních kurzů jedenkrát a
dvakrát dvě hodiny týdně, firemní a individuální výuky nabízíme semestrální
intenzivní polovíkendové kurzy angličtiny a němčiny v šesti úrovních
pokročilosti. Kurzy jsou vhodné
především pro časově přetížené
manažery, kteří potřebují pro výkon
své profese zvládnout v krátkém
časovém období efektivní komunikaci
v cizím jazyku.
2. Přípravné kurzy k přijímacím
zkouškám prozatím nenabízíme. Do
naší nabídky jsme však nově zařadili
přípravné kurzy pro zaměstnance
státních institucí ke složení standardizované jazykové zkoušky dle usnesení vlády 1088/2002 ke zvyšování

jazykové způsobilosti pracovníků
státní správy.
3. Kromě dlouholetých zkušeností
(již více než 10 let na trhu), kvalitního týmu lektorů, široké škály studijních a doplňkových materiálů,
učeben v centru města, je naší hlavní
devizou respekt k potřebám studentů. Klademe důraz na aktivní zvládnutí jazyka a prostupnost našich
kurzů danou širokou nabídkou
úrovní u jednotlivých jazyků.

[ www.kult.cz ]
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Angličtina
Jazyková škola P.A.R.K. působí v Brně
od svého vzniku v r. 1992 a za tuto dobu
si vydobyla pozici úspěšné školy.
Každoročně navštěvuje docházkové
kurzy okolo 400 studentů a podle provedeného průzkumu přichází většina
nových zájemců na základě doporučení
od studentů stávajících či předchozích.
Základním principem školy je fakt, že
ji tvoří (včetně vedení školy) výhradně
profesionální lektoři - angličtináři, čeští
i rodilí mluvčí, které mimo jiné spojuje
jedna důležitá věc - učení je baví. Lektoři
jsou vybíráni v náročném tříkolovém
výběrovém řízení a uspějí jen ti nejlepší.
Pestrá škála nabízených kurzů začíná
od úplných a nepravých začátečníků a
pokračuje až k nejvyšší úrovni
Proficiency. Jelikož v malých
skupinkách studentů je nezbytná shodná jazyková úroveň studentů, nabízí
škola výuku celkem na 16ti úrovních
pokročilosti u obecné a 3 úrovních obchodní angličtiny. Každý kurz se řídí závazným výukovým plánem. Novinkou jsou dopolední kurzy s hlídáním dětí
v naší anglické školičce.
Specializace na zkoušky Cambridge

P.A.R.K. - jazyková škola
Tel.: 541 211 900
E-mail: park@brn.czn.cz
Více informací:

je dalším základním principem školy.
Přípravné kurzy na zkoušky FCE, CAE
a CPE obsahují 5 speciálních seminářů
na jednotlivé části zkoušky a modelový
test. O mimořádné pozornosti, kterou
škola těmto kurzům věnuje, svědčí pak i
výsledky studentů u zkoušek
Cambridge - v roce 2002 i 2003 byla
úspěšnost studentů přihlášených j.š.
P.A.R.K. 100%.
6-8 studentů ve skupině je garantovaný maximální počet studentů ve všech
docházkových kurzech v P.A.R.K.u
s výjimkou ročního pomaturitního studia. Zde je počet studentů 8-10, což je
ovšem i tak počet zhruba poloviční ve srovnání s ostatními školami.
Kompletní servis pro naše studenty
zahrnuje i řadu nadstandardních věcí:
prodloužené
vyučovací
hodiny,
jazykové konzultace pro studenty zdarma a nově, patrně jako první jazyková
škola, tzv. motivační program. Na konci každého semestru obdrží nejlepší studenti skvělé ceny.
Celý areál školy se nachází nedaleko
centra, v klidném prostředí cca 100m od
Lužánek. Ve škole najdete 6 učeben,
knihovnu s beletrií na 6 úrovních
pokročilosti, video i audiotéku a také anglo-americké noviny a časopisy.
Specialitou je skutečnost, že zde můžete
chodit „za školu“. Škola má totiž svou
vlastní zahradu ( i zde někdy probíhá
výuka), ale zejména svůj vlastní anglický klub, kde mají studenti možnost
se občerstvit a kde se pravidelně
uskutečňují společenské akce (soutěžní,
tématické a filmové večery)
Společenské programy, které mají
vždy za cíl zlepšit co nejvíce komunikační schopnosti studentů, jsou dnes
již pevnou součástí školního života.
Také velké společenské akce, jako školní
výlety na Vysočinu, plavby lodí či
vánoční večírky, se staly tradicí a účastní
se jich i řada bývalých absolventů.

Staňkova 8 c, Brno 602 00
Fax: 541 236 179
Web: http://www.jspark.cz
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Jazyková škola
Brno

Jazyková škola ILC Brno je jednou z
prvních soukromých jazykových škol v
Brně a může zájemcům nabídnout tedy
dlouholeté zkušenosti s výukou jazyků.
Svou činnost zahájila již v roce 1990 a
hned od svého začátku se specializovala na výuku angličtiny.
Jako jediná škola v moravském regionu je ILC členem mezinárodní organizace International House sdružující kvalitní jazykové školy po celém
světě. Tato organizace byla založena v
roce 1953 a v současné době je členem
této organizace 125 jazykových škol a
vzdělávacích institucí v 38 zemích světa.
Jazyková škola, která chce být součástí
této organizace, musí splňovat náročné
podmínky. Po přijetí je pak každá škola
pod pravidelným dohledem inspektorů
IH, což je zárukou vysoké úrovně kvality
výuky.

Systém výuky v ILC Brno nabízí kurzy
na 9 pokročilostech od naprostých začátečníků až po úroveň proficiency.
Studenti absolvují nejdříve vstupní
rozřazovací test a na základě výsledku
testu doporučíme zájemci kurz odpovídající jeho současným znalostem.
Samozřejmá je i možnost náslechové
hodiny zdarma.
Výuka jazyků v síti škol ILC je vedena
moderní a osvědčenou komunikativní
metodou se zaměřením na přirozené,
správné a plynulé používání jazyka.
Vedle odpoledních a večerních kurzů angličtiny na všech pokročilostech nabízíme studium všeobecné obchodní
angličtiny a kurzy připravující na zkoušku BEC 2, dále přípravné kurzy ke
Cambridgeským zkouškám PET, FCE

ILC - jazyková škola
Tel.: 542 210 216
E-mail: ilcbrno@sky.cz
Více informací:

a CAE, konverzační kurzy s rodilými
mluvčími, podnikové a letní kurzy.
Denní pomaturitní studium v JŠ ILC
Brno má akreditaci MŠMT. Studenti, kteří vykonají maturitní zkoušku v roce
2004, jsou po dobu kurzu považováni za
studenty řádného studia a mají nárok na
sociální úlevy (pro muže je toto studium
důvodem pro odklad vojenské služby).
● Studium probíhá od po do pá, 20 vyuč.

hodin týdně
● Ve školním roce 2004/2005 budou

otevřeny třídy pro následující
pokročilosti: začátečníci, mírně
pokročilí, středně a více pokročilí
● Výuka je zaměřena na složení mezinárodních Cambridgeských zkoušek
● Studium se řídí závazným učebním
plánem, který je připravován
ředitelem pro studia
● Výuka probíhá přímo v centru Brna v
nově zařízených učebnách
● Studenti mohou zdarma využívat
školní knihovnu a videotéku; během
roku se uskuteční i několik školních
večírků
● Možnost platby školného na splátky
Proč je ILC Brno - International
House nejvhodnější jazyková škola
pro studium angličtiny?
● Pouze kvalifikovaní učitelé - rodilí m-

luvčí a čeští lektoři
● ILC Brno má zajištěno profesionální

pedagogické vedení školy, které
představuje Director of Studies,
vysoce kvalifikovaný pedagog - rodilý
mluvčí
● o kvalitě školy svědčí velmi vysoká
úspěšnost našich studentů u
Cambridgeských zkoušek 85-100%
● vyučujeme podle originálních britských učebnic
● je uplatňován individuální přístup ke
studentům
V ILC se rovněž pořádají i kurzy
němčiny pro začátečníky až středně
pokročilé.

Sukova 2, Brno 602 00
Fax: 542 524 182
Web: www.ilcbrno.cz
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- jazyková škola založená 1994

Jednoroční intenzivní studium
- pomaturitní kurzy (vč. dph 5%)

Školní rok
2003/2004

studium jednoho jazyka
dopoledne

po-pá

odpoledne

po-pá

večer

po-čt

09:00-12:15 20vh/t

A,N
A,N
12:30-15:45 20vh/t. F,Š,I
A,N
16:45-20:00 16vh/t. A,N

1-2
3
1-2
1-2
1-2

20.990
22.990
16.990
19.990
17.990*

(kurz 16 vh/t nelze jako pomaturitní studium s akreditací MŠMT ČR!)

studium dvou jazyků
dopoledne
dopoledne

po-čt 08:15-12:15
a pá 09:00-12:15 24vh/t. A,N2+ A,N,F,Š,I1
po-pá 08:15-13:00 30vh/t. A 2 + N 2

24.990
29.990

příplatky
po,st/út,čt

A,N,F,Š,I1-2
A,N obchodní

+5.990
+7.990

Ranní, odpolední a večerní kurzy (vč. dph 5%)
pololetní
ranní
odpolední a večerní
odpolední
roční
odpolední

po,st/út,čt 4vh/t. A,N 1-2
po,st/út,čt 4vh/t. A,N,F,Š,I 1-2
po,st/út,čt 4vh/t. A,N obchodní

3.490
3.990
4.990

po,st/út,čt 4vh/t.
A,N,F,Š,I příprava ke zkouškám

8.990

Individuální a podnikové kurzy (bez dph 5%)
ceny za 1 vh:
kurzy pro děti
kurzy se všeobecným zaměřením
kurzy s odborným zaměřením
SLON - jazyková škola
Tel.: 542 219 172
E-mail: slon@post.cz
Více informací:

Fax.: 542 219 172

250
350
450
Údolní 5, Brno 602 00
Mobil: 777 120 036
Web: www.jsslon.cz
strana 22
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ASTRA

- jazyková škola
VÝUKA ANGLIČTINY PRO DĚTI OD 3 LET!
ANGLIČTINA PRO CELOU RODINU!
Proč si v dospělosti lámat hlavu nad
správnou výslovností, trápit se gramatickými přehledy a mít strach, že nebudeme rozumět? Děti mají v raném
věku přirozený instikt, který jim
umožňuje naučit se jazyku. K
jazyku přistupují hravě a bez
obav - a to jak k mateřštině, tak i k jakékoliv jiné
řeči. Děti do čtyř let
mají největší schopnost
naslouchat
novým zvukům a
rozpoznávat je. Tato
doba, po kterou je
naše schopnost vstřebávat jazykové znalosti
nejvyšší, končí v osmi
letech. Nikdo nemá lepší dispozice pro učení se cizímu jazyku než
dítě v předškolním a mladším školním
věku. Děti, které se začínají učit cizímu
jazyku až ve čtvrté třídě, vnímají cizí
jazyk stejným způsobem jako dospělí a
jsou o tuto možnost ochuzeny.
Naše jazyková škola se věnuje výuce dětí
i dospělých od roku 1996. Je zaměřena
především na výuku dětí, a to již od 3
let!
Dopolední kurzy jsou určeny pro
maminky na mateřské dovolené, hlídání dětí je zahrnuto v ceně kurzu. V
naši nabídce najdete i večerní kurzy pro
dospělé a soukromou výuku.
Kurzy pro děti probíhají přímo na základních a mateřských školách, nebo v
našich prostorách v Obřanech, na
Lesné, v Bystrci a v centru města. Kurzy

ASTRA - jazyková škola
Tel.: 545 230 655
E-mail: astra@atlas.cz
Více informací:

pro děti 3 - 6 let probíhají v doprovodu
rodičů, kteří se aktivně účastní výuky.
Dítě se v jejich přítomnosti cítí bezpečně
a jistěji a výuka může probíhat s větší intenzitou. Po zkušenostech z minulých
let výuka probíhá dvakrát týdně.
Nemusíte mít obavy, že
bude dítě přetěžováno,
neboť výuka probíhá
hravou formou, která je zábavou a
nikoliv "nudným
učením". Pro dítě je
také mnohem efektivnější, když má
možnost si probírané
učivo častěji zopakovat. Více se naučí, lépe si
pamatuje a angličtina ho více
baví.
Nabízeme i výtvarné kurzy vyučované
anglicky, které probíhají jednou týdně a
jsou dobrým doplňkem výuky.
Pro ty, kteří si chtějí "hrát anglicky" i v
pátek, pořádáme každý týden tzv.
Funny Fridays, kde si děti mohou
pohrát s anglickými hračkami a využít
výukových programů na počítači.
Během roku pořádáme anglické párty.
V létě o prázdninách a v zimě o pololetních
prázdninách
pořádáme
JAZYKOVÝ KURZ ANGLIČTINY
PRO CELOU RODINU, kde vyučujeme děti i rodiče.
Kvalitní výuka je zajištěna českými lektory i rodilým mluvčím.
Další informace o škole a námi nabízených kurzech Vám rádi poskytneme na adrese viz níže.

Řádky 25, Brno 614 00
Mobil: 603 798 910
Web: www.volny.cz/astrajs
Web: www.astrajs.cz
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Jazyková škola Easy English byla založena v roce 1990 jako jedna z
prvních soukromých jazykových
škol v Brně. Po krátkém působení na
Dominikánském náměstí sídlila 9
let na Botanické 13 a od r. 2001 je ve
vlastní budově naproti Lužánek na
Pionýrské 15. Součástí budovy je i
klidná zahrada pro relaxaci a
posezení o přestávkách nebo po
výuce. V budově naleznete 4 učebny
a je zde také malý bufet, kde si studenti mohou posedět a občerstvit se
o přestávkách. V kanceláři mají studenti možnost zapůjčení beletrie a
testů z malé knihovny a rovněž si
mohou zakoupit učebnice a další
materiály k výuce a studiu.
V současné době nabízí škola
kurzy angličtiny - celkem 10 úrovní
od začátečníků až po CAE včetně
konverzačních kurzů na 4 úrovních.
Dále škola nabízí přípravné kurzy na
cambridgeské zkoušky FCE a CAE a
také na základní a všeobecnou
jazykovou zkoušku. Všechny kurzy
probíhají 1x nebo 2x týdně
odpoledne nebo večer. Studenti si
mohou vybrat mezi větší skupinou
(10-12 studentů) nebo malou
skupinkou (5-8 studentů). V konverzačních kurzech je maximální
počet 10 studentů.
Dopoledne probíhají kurzy pomaturitního studia. Škola je zařazena
ve vyhlášce MŠMT.
Každoročně jsou otevřeny 4 třídy o různém stupni pokročilosti včetně začátečníků. Absolventi
kurzu se připravují na
cambridgeské zkoušky v
červnu.
Při přihlášení do
kurzů je nejlepší, pokud
se nejedná o začátečníky,
si
na
stránkách
www.easy-english.cz

EASY ENGLISH, s.r.o.
Tel.: 549 242 318
E-mail: info@easy-english.cz
Více informací:

napsat vstupní test, podle jehož
výsledků je zájemce zařazen do
odpovídající úrovně pokročilosti. V
pomaturitním studiu se rozřazovací
testy (písemné i ústní) konají první
den školy.
Většina lektorů pracuje ve škole již
několik let. Přestože jsou všichni lektoři velmi zkušení, v průběhu roku
probíhá monitorování jejich výuky a
provádí se dohled nad plněním učebních plánů v kurzech. Pro lektory se
pravidelně organizují pedagogické
semináře a kurzy pro zdokonalení v
jazyce.
V trochu omezenějším rozsahu organizuje škola kurzy němčiny - 3 stupně pokročilosti od začátečníků
po středně pokročilé v odpoledních i
dopoledních hodinách.

NOVINKA
Od února nově otevíráme kurzy pro
začátečníky a kurz s přípravou na
FCE a státnice.

Pionýrská 15, Brno 602 00
Fax: 549 242 318

Mobil: 602 773 132
Web: www.easy-english.cz
strana 19

Vysoké učení technické v Brně
Centrum vzdělávání a poradenství

nabízí
Přípravný kurz na přijímací zkoušky a studium
pro technické a ekonomické obory vysokých škol
Kvalitní příprava k úspěšnému vykonání přijímacích zkoušek na technické
a ekonomické obory vysokých škol, zejména na VUT v Brně,
zahrnující navíc kurzy, které usnadní adaptaci na vysokoškolské studium.
Termín konání:
31. ledna – 8. května 2004
8 setkání každou lichou sobotu od 9:00 do 15:15 hod. (7 vyučovacích hodin)
Cena:
3.290,- Kč včetně výukového materiálu

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na VŠ
- obor psychologie
Kurz obsahuje základy psychologie, biologie, logiky a trénink typových otázek
a příkladů v rozsahu potřebném k úspěšnému vykonání přijímací zkoušky
na filozofické fakulty, obor psychologie.
Termín konání:
5. února – 29. dubna 2004
13 setkání každý čtvrtek od 17:00 do 20:10 hod. (4 vyučovací hodiny)
Cena:
2.340,- Kč včetně výukového materiálu

Více informací
Centrum vzdělávání a poradenství VUT v Brně
Poradenské centrum
Údolní 19, 602 00 Brno

www.cvp.vutbr.cz
Tel.: 541 146 545, e-mail: banicova@cvp.vutbr.cz
Kurzy jsou vedeny kvalifikovanými lektory v malých skupinách
s maximálním počtem 20ti účastníků.

STUDENT

● Ročník:

šestý
● Formát:

105 x 210 mm
● Náklad:

10 až 15 tisíc výtisků měsíčně
● Distribuce:

prostřednictvím kultovních
visánků do divadel, kin, klubů,
kult. zařízení, barů, restaurací,
hotelů a dalších míst
(všude, kde to žije)
● Cílová skupina:

lidé ve věku 15 až 30 let,
především se středoškolským
vzděláním, kulturně zaměření
s dobrým ekonomickým
postavením

Časopis KULT - kulturně informační měsíčník
vycházející v městě Brně je barevný časopis,
který přináší rozhovory se zajímavými osobnostmi,
recenze, kulturní tipy, kompletní přehled
kulturních akcí konaných v Brně a okolí
a mnoho dalšího zajímavého čtení.

Redakce a příjem inzerce:
Rybkova 1, 602 00 Brno
tel.: +420 541 148 541, fax: +420 541 148 542
gsm: +420 777 221 936, e-mail: inzerce@kult.cz

srovnávací tabulka
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abecední adresář

ADVANTAGE LANGUAGE SERVICES
Jakubské náměstí 5, Brno 60200
Tel.: 542 519 192
Mobil: 723 576 810
E-mail: advanatgels@volny.cz
Web: www.advantagels.cz
Jazykové kurzy:
dopolední, odpolední, večerní kurzy 1x3h nebo 2x2h,
individuální, firemní
Vyučované jazyky:
angličtina, němčina, italština, francouzština, čeština pro cizince
Počet studentů ve skupině:
5 až 12
Cena za vyučovací hodinu:
v kurzech max. 80,- Kč, firemní: cena dohodou
Ostatní:
kvalifikovaní zahraniční a čeští lektoři, knihovna, video knihovna
___________________________________________________________________________________________________________________________

ANGLIČTINA, Mgr. J. Řehoř & Mgr. L. Řehořová
Sobotkova 24, Brno 639 00
Tel.: 543 234 449
Mobil: 737 870 906
E-mail: kurzy@anglictinarehor.cz
Web: www.anglictinarehor.cz
Jazykové kurzy:
dopolední, odpolední, večerní, individuální, firemní
Vyučované jazyky:
angličtina, němčina
Počet studentů ve skupině:
do 12
Cena za vyučovací hodinu:
v kurzech do 50,- Kč, individuální: 280.- Kč
Ostatní:
půjčování učebnic
___________________________________________________________________________________________________________________________

A SCHOOL, Mgr. Jaroslav Suchý

Údolní 73, 602 00 Brno

Tel.: 543 211 122
E-mail: info@aschool.cz
Jazykové kurzy:

Mobil: 603 30 22 11
Web: www.aschool.cz
odpolední, večerní, individuální, firemní, specializované
celoroční, pololetní, přípravné kurzy na FCE a PET
Vyučované jazyky:
angličtina, němčina, francouzština, španělština
Počet studentů ve skupině:
do 10
Cena za vyučovací hodinu:
do 70/docházkové kurzy;
do 500,- Kč/individuální+ firemní kurzy
___________________________________________________________________________________________________________________________

ASTRA - jazyková škola

Řádky 25, Brno 614 00

Mobil: 603 798 910
E-mail: astra@atlas.cz
Web: www.astrajs.cz
Jazykové kurzy:
výuka dětí od 3 let, výuka maminek na MD,
výtvarné kurzy vyučované anglicky, denní, odpolední, večerní, individuální,
Vyučované jazyky:
angličtina
Ostatní:
knihovna, počítačová učebna, Funny Fridays,
filmové večery, party, maškarní bál
Recenze:
str. 8
___________________________________________________________________________________________________________________________

Brno English Centre, spol. s r.o.
Starobrněnská 16/18, Brno 60200
Tel.: 542 211 435
Fax: 541 212 262
E-mail: skola@brnoenglishcentre.cz
Web: www.brnoenglishcentre.cz
Jazykové kurzy:
dopolední, odpolední, večerní, firemní
Vyučované jazyky:
angličtina
Počet studentů ve skupině:
do 15
Cena za vyučovací hodinu:
v kurzech: do 100,- Kč, firemní: cena dohodou
Ostatní:
zahraniční lektoři
___________________________________________________________________________________________________________________________

DIPLOMAT jazyková škola

Veveří 10, Brno 602 00

Tel.: 541 244 707
E-mail: office@e-diplomat.cz
Web: www.e-diplomat.cz
Jazykové kurzy:
denní, odpolední, večerní
(1 x 3h nebo 2 x 2h týdně, 1 x 2h týdně - konverzace rodilí mluvčí),
pomaturitní, individuální, firemní, letní intenzivní kurzy
Vyučované jazyky:
angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština
Počet studentů ve skupině:
5 až 12

[ www.kult.cz ]
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Cena za vyučovací hodinu:

dopolední intenzivní: 35,- Kč (včetně 4 učebnic),
odpolední: 50,- až 80,- Kč,
firemní a individuální: 300.- až 400,- Kč
Ostatní:
zahraniční lektoři
___________________________________________________________________________________________________________________________

EASY ENGLISH, s.r.o.

Pionýrská 15, Brno 602 00

Tel.: 549 242 318
Fax: 549 242 318
Mobil: 602 773 132
E-mail: info@easy-english.cz
Web: www.easy-english.cz
Jazykové kurzy:
pomaturitní, denní, odpolední, večerní, individuální, firemní, pro děti
Vyučované jazyky:
angličtina, němčina
Počet studentů ve skupině:
6 až 10
Cena za vyučovací hodinu:
student - do 100,- Kč, firemní kurz - 450,- Kč
Ostatní:
zahraniční lektoři, přihlášky na www.easy-english.cz
Recenze:
str. 9
___________________________________________________________________________________________________________________________

GRAPA Brno, s.r.o.

Bašty 2, 661 04 Brno

Tel.: 542 120 181
Fax: 542 120 189
E-mail: grapa@grapa.cz
Web: www.grapa.cz
Jazykové kurzy:
intenzivní - polovíkendové, odpolední, individuální, firemní,
přípravné ke složení standardizované zkoušky dle usnesení vlády 1088
Vyučované jazyky:
angličtina, němčina, francouzština, italština, čeština pro cizince
Počet studentů ve skupině:
max. 12
Cena za vyučovací hodinu:
do 50,- Kč ve skupinových odpoledních kurzech
___________________________________________________________________________________________________________________________

ILC - jazyková škola

Sukova 2, Brno 602 00

Tel.: 542 210 216
Fax: 542 524 182
E-mail: ilcbrno@sky.cz
Web: www.ilcbrno.cz
Jazykové kurzy:
pomaturitní, denní, odpolední, večerní, individuální, firemní
Vyučované jazyky:
angličtina, němčina
Počet studentů ve skupině:
od 5 do 16
Cena za vyučovací hodinu:
v kurzech do 65,- Kč, pomat. studium 26,- Kč,
firemní do 450,- Kč
Ostatní:
zahraniční a čeští lektoři
Recenze:
str. 6
___________________________________________________________________________________________________________________________

JAZYKOVÁ LABORATOŘ Ludmily Markesové - NĚMČINA
Grohova 54, Brno 60200
Tel.: 543 246 163
E-mail: jazlab@jazlab.cz
Jazykové kurzy:

Fax: 543 247 560

Mobil: 721 771 245
Web: www.jazlab.cz
odpolední, večerní, pomaturitní, firemní
od začátečníků po tlumočníky/překladatele
Vyučované jazyky:
škola je specializovaná na němčinu
Počet studentů ve skupině:
max. 12
Cena za vyučovací hodinu:
pomaturitní: 31,- Kč, ostatní: 50 až 60,- Kč
Ostatní:
čeští a němečtí lektoři - erudovaní germanisté
___________________________________________________________________________________________________________________________

Jazyková škola LinguaPlus, s.r.o.

Vlhká 25, Brno 60200

Tel.: 5432 5 6789
Fax: 5432 5 5432
Mobil: 777 030 020
E-mail: info@linguaplus.cz
Web: www.linguaplus.cz
Jazykové kurzy:
dopolední, odpolední, večerní, individuální, firemní, skupinové semináře,
dopolední prázdninové kurzy, intenzivní kurzy
Vyučované jazyky:
angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, čeština,
japonština, chorvatština, ruština, polština, ukrajinština
Počet studentů ve skupině:
do 2, do 6, do 10
Cena za vyučovací hodinu (50 min.):
od 84 Kč dle typu kurzu
Ostatní:
kvalifikovaní čeští i zahraniční lektoři
Jazyková škola LinguaPlus se specializuje na výuku privátní, firemní a v malých skupinách.
Mimo nabízené jazyky jsme schopni zajistit i výuku dalších. Objednejte se na informativní schůzku, kde vám rádi poskytneme bližší informace o škole, metodě výuky, materiálech, lektorech a typech kurzů, které poskytujeme.

[ www.kult.cz ]
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abecední adresář

Jazyková škola při Filozofické fakultě Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1, Brno, 602 00
Tel.: 549 49 7962
E-mail: js@phil.muni.cz
Jazykové kurzy:

Fax: 549 49 1522
Web: www.phil.muni.cz/js
celoroční odpolední a večerní 2x 90 min.
nebo 2x 120 min.týdně, týdenní letní intenzívní
Vyučované jazyky:
angličtina, němčina, nizozemština, italština, španělština, francouzština
Počet studentů ve skupině:
max. 12-16
Cena za celoroční kurzy:
od 4 900,- do 6 500,- Kč
včetně veškerých učebních materiálů
Ostatní:
ukázková hodina zdarma, možnost přistoupit do kurzu v průběhu roku.
Všichni lektoři jsou absolventi FF MU v příslušném oboru;
výuka probíhá aktivní, komunikativní formou,
důraz se klade na mluvený projev.
___________________________________________________________________________________________________________________________

Jazyková škola VIKA
Tel.: 542 221 578
E-mail: vika@brn.czn.cz
Jazykové kurzy:

Masarykova 31, Brno 60200

Fax: 542 221 578

Mobil: 603 776 978
Web: www.vika.cz
pomaturitní, denní, dopolední, odpolední, večerní,
individuální, firemní, pro děti, víkendové
Vyučované jazyky:
angličtina, němčina, italština, francouzština, španělština,
čeština, norština, ruština
Počet studentů ve skupině:
do 10
Cena za vyučovací hodinu:
do 100,- Kč
Ostatní:
zahraniční lektoři
___________________________________________________________________________________________________________________________

Kulturní a informační centrum města Brna
Radnická 4, Brno 60200
Tel.: 542 210 604
Fax: 542 212 665
E-mail: jazykovka@kicbrno.cz
Web: www.kultura-brno.cz
Jazykové kurzy:
pomaturitní, denní, odpolední, večerní, individuální, firemní
Vyučované jazyky:
angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, ruština
Počet studentů ve skupině:
od 10 do 13
Cena za vyučovací hodinu (50 min.):
od 35,-Kč (vč 5% DPH)
firemní a individuální kurzy 320,-Kč
Ostatní:
čeští i zahraniční aprobovaní vyučující
___________________________________________________________________________________________________________________________

MONNA - jazyková škola
Tel.: 542 529 119
E-mail: jazyky@monna.cz
Jazykové kurzy:

Moravské náměstí 4, Brno 602 00
Fax: 542 529 119

Mobil: 602 737 625
Web: www.monna.cz
odpolední, večerní, individuální, firemní semináře,
v exotických destinacích
Vyučované jazyky:
angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, ruština,
Počet studentů ve skupině:
do 10
Cena za vyučovací hodinu (45 min.):
do 100 Kč
Ostatní:
zdarma přednášky cestovatele Jiřího Kolbaby
čeští i zahraniční lektoři
___________________________________________________________________________________________________________________________

P.A.R.K. - jazyková škola

Staňkova 8 c, Brno 602 00

Tel.: 541 211 900
Fax: 541 236 179
E-mail: park@brn.czn.cz
Web: http://www.jspark.cz
Jazykové kurzy:
pomaturitní, docházkové kurzy 1x3h nebo 2x2h dopoledne,
odpolední, večerní, individuální a firemní kurzy, intenzivní pobytové kurzy
Vyučované jazyky:
angličtina (všechny pokročilosti a typy kurzů), čeština pro cizince
Počet studentů ve skupině:
garantováno max. 6-8 studentů
Cena za vyučovací hodinu:
skupinové kurzy max. 75,-Kč/student
firemní a individuální kurzy 390,- až 500,- Kč/lekce
Ostatní:
výhradně kvalifikovaní lektoři, vlastní anglický klub, rozsáhlá videotéka a
knihovna, anglická školička…
Recenze:
str. 5
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Jamborova 65, Brno 615 00

Tel.: 548 216 927
Fax: 548 216 776
Jazykové kurzy:
odpolední, večerní
Vyučované jazyky:
angličtina, němčina pro dospělé, mírně pokročilé a pokročilé
Počet studentů ve skupině:
do 10
Cena za vyučovací hodinu:
do 100 Kč
___________________________________________________________________________________________________________________________

Slezáčková Zuzana Mgr.

Řadová 4, Brno 623 00

Tel.: 547 382 811
Mobil: 723 968 445
E-mail: zuzanasl@volny.cz
Web: Jazykové kurzy:
Firemní kurzy dlouhodobé i krátkodobé v malých skupinkách
pro 2 - 6 osob. Příprava na PET, FCE ráno i odpoledne.
Konverzace i pro cizince. Příprava žáků k příjmacím zkouškám,
individuální i přímo na školách. Letní kurzy
Vyučované jazyky:
angličtina
___________________________________________________________________________________________________________________________

SLON - jazyková škola
Tel.: 542 219 172
E-mail: slon@post.cz
Jazykové kurzy:

Údolní 5, Brno 602 00

Fax.: 542 219 172

Mobil: 777 120 036
Web: www.jsslon.cz
pomaturitní; ranní, odpolední a večerní; víkendové;
individuální a podnikové; pro děti; pobytové kurzy
Vyučované jazyky:
angličtina, němčina, francouzština, španělština,
italština a čeština; po domluvě i další
Počet studentů ve skupině:
dle typu kurzu 4(8)-12(18)
Cena za vyučovací hodinu:
kurzy pro veřejnost: od 25 Kč
individuální a firemní kurzy: od 250 Kč
Ostatní:
čeští a zahraniční učitelé, prodej výukových materiálů
Recenze:
str. 7
___________________________________________________________________________________________________________________________

SLŮNĚ - svět jazyků

Cihlářská 19, Brno 602 00

Tel.: 541 215 631
Fax.: 595 954 104
Mobil: 777 586 302
E-mail: brno@slune.cz
Web: www.slune.cz
Jazykové kurzy:
pomaturitní, denní, odpolední, večerní, individuální, firemní
Vyučované jazyky:
angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, čeština, čínština
Počet studentů ve skupině:
do 10
Cena za vyučovací hodinu:
Ostatní:
zahraniční lektoři
___________________________________________________________________________________________________________________________

Skřivánek jazyková škola

Kopečná 20, 602 00 Brno

Tel.: 543 212 678
Fax: 543 210 183
Mobil: 737 273 537
E-mail: brno@skrivanek.cz
Web: www.skrivanek.cz
Jazykové kurzy:
dopolední, odpolední, večerní, individuální, skupinové, firemní,
pobytové, intenzivní, specializované semináře
Vyučované jazyky:
angličtina, němčina, francouzština, italština
španělština; a další dle zájmu
Počet studentů ve skupině:
ve skupině 2 - 5, v kurzu do 9
Cena za vyučovací hodinu:
aktuální ceny naleznete na www.skrivanek.cz
Ostatní:
zahraniční a čeští kvalifikovaní lektoři, certifikáty
a mezinárodní jazykové zkoušky, tlumočnictví a překladatelství.
___________________________________________________________________________________________________________________________

[ www.kult.cz ]
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abecední adresář

Agentura MIKA
Šumavská 15, Brno 60200
ALEA GRUPO
c/Juan de Mena, 15, 28014 Madrid
ALBION jazyková a vzdělávací agentura spol. s r. o.
Milady Horákové 14, Brno 60200
Anglická školička
Staňkova 8a, Brno 60200
ANGLO-CZECH CLUB BRNO
MŠ Náměstí Svornosti 8, Brno 61600
Anglum
Šámalova 68, Brno 61500
ASPENA jazyková škola, s.r.o.
Gorkého 15, Brno 60200
B.I.B.S., a.s.
Lidická 48, Brno 60200
Berlitz Schools of Languages,s.r.o.
Rašínova 2, Brno 60500
Bon Studio
Kotlářská 5, Brno 60200
Business English Centre
Vackova 75, Brno 61200
Business Language Centre s.r.o.
L. Podéště 5, Brno 60200
BOLAND SCHOOL - jazyková škola
Palackého 148a, Brno 61200
Centrum volného času Lužánky
Lidická 50, Brno 60200
Cultural Homestay International - CZ, s.r.o.
Šumavská 31, Brno 60200
Černá Jitka MVDr., CSc - Angličtina
Chlubnova 3, Brno 61600
D & D Jazyková škola
Komenského ul. 372, Brno 66442
David Holiš - Language centre
Masarykova 8/10, Brno 60200
Dům dětí a mládeže
Helceletova 4, Brno 60200
Dům dětí a mládeže JUNIOR
Vranovská 17, Brno 61400
ELS - English Language Studio
Koperníkova 6, Brno 61500
Home English Brno
Horská 60, Brno 61600
HOPE-E.S., v.o.s.
Palackého 22, Brno 61200
ICV-Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o.
Kaštanová 127, Brno 61700
ILC Czechoslovakia Ltd
tř. Kpt. Jaroše 25, Brno 60200
IMPS a.s. - Vzdělávací institut
Hudcova 78, Brno 61200
Ing. Marina Sedláková
Výletní 1, Brno 62300
INTKOS sugestopedická škola jazyků
Stránského 28, Brno 61600
Jazyková miniškolka Tomcat
Dunajevského 34, Brno 61600
Jazyková přípravka
Bzenecká 15, Brno 62800
Jazyková škola L.O.T.R.
Mezírka 1, Brno 602 00
Jazyková škola Perfect Englisch
Šumavská 33, Brno 60200
Jazyková škola SLI - international
Koliště 13, Brno 657 80
Jazykové ministudio - Mgr. Jarmila Poláková
Mathonova 68, Brno 61300
Jazykové studio Nevosádová
Dominikánské nám. 4/5, Brno 60200
JŠ Dolphin
Nemocniční 53, Šumperk 78701
Kult. vzděl. A infor. Centrum MČ Vinohrady
Mutěnická 21, Brno 62800
Kulturní středisko Omega - Lidový dům
Musilova 2a, Brno 61400
Kulturní, vzdělávací a informační centrum
Valtická 23, Brno 62800
Kurzy Jílek - jazyková škola
Štefánikova 2, Brno 60200
KVS U tří kohoutů
Botanická 13, Brno 60200
L.7-OAZA, spol. s r.o.
Lidická 7, Brno 60200
Labyrint - jazykové vzdělávací centrum, s.r.o.
Hybešova 73, Brno 60200
Lingua centrum H. * E.
Křenova 52, Brno 60200
Majda agency s.r.o.
Gorkého 9, Brno 60200
Masarykova Univerzita v Brně
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
Mgr. Eva Bell, MA (London)
Slunečná 4, Brno 62500
Mgr ALENA JURKOVÁ - výuka anglického jazyka
Ečerova 3, Brno 63500
MKM - Jazyková škola, Překladatelská agentura
Česká 11, Brno 602 00
Mluvící dům - jazykové centrum
Hybešova 8-10, Brno 60200
NcM vzdělávací středisko
Kopečná 31, Brno 60200
Nepustilova jazyková škola
Sokolská 1, Brno 60200
NICOM, a.s.
náměstí Svobody 2, Brno 60200
Oxford University Press
Dolní náměstí 38, Olomouc 77290
PRETORIAN - jazyková škola
Rybkova 1, Brno 602 00
PhDr. Jiří Vacek - angličtina, ruština
Bezručova čtvr 1118, Kuřim 66434
PROSPERITA CONSULTING, s.r.o.
Příkop 6, Brno 60200
PTK - ECHO Bohemia s.r.o.
Bašty 6, Brno 60200
Soukromá SCOLA COMENIANA
Charbulova 137, Brno 61800
Státní jazyková škola
Kotlářská 9, Brno 60200
Studio der-die-das
Cejl 93, Brno 60200
Tomáš Joanidis
Mozolky 54, Brno 61600
TLC Top Language Centre
Františkánská 6, Brno 602 00
Výuka angličtiny Mgr. Sylva Pekárková
Sušilova 9, Brno 602 00

[ www.kult.cz ]

knihkupectví

19

Vybraná knihkupectví nabízející učebnice cizích jazyků a cizojazyčnou literaturu.
Knihkupectví a literární kavárna Academia
nám. Svobody 13, Brno 60200
Učebnice a knihy
Novobranská 4, Brno 60200
SEVT a.s.
Divadelní 6, Brno 60200
___________________________________________________________________________________________________________________________
Knihkupectví Barvič a Novotný, spol. s r.o.
Česká 13, Brno 60200
Tel.: 542 215 040, 542 218 014
E-mail: knihy@barvic-novotny.cz
Web: www.barvic-novotny.cz
Otevřeno:
Po-So 8:00 - 19:00, Ne 10:00 - 19:00

[ www.kult.cz ]
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jazykové agentury

Ostatní instituce pro jazykové vzdělávání
K institucím nabízejícím jazykové vzdělávání patří také společnosti zprostředkovávající
zahraniční pobyty, práci v zahraničí, případně další související služby.

AGENTURA PALLADIUM
Tel.: 546 211 818
E-mail: info@agentura-palladium.cz

Veselá 5, Brno 602 00
Fax: 546 211 818
Web: www.agentura-palladium.cz

Veškeré typy studia v zahraničí: jazykové kurzy, high school
program, akademický rok, speciální programy pro děti a mládež a mnohé další. Velký výběr škol po celém světě! AU
PAIR pobyty v Evropě a v USA. Zajišujeme pobyty pro dívky, chlapce a páry. SLEVA a ZDARMA karta EURO<26 pro au pair dívky. Komplexní zdravotní pojištění a doprava t/z
ZDARMA pro au pair dívky i chlapce v USA. Aktuální seznam evropských rodin hledajících au pair na našich www stránkách. STUDIUM V ZAHRANIČÍ pro všechny věkové a
profesní skupiny.
___________________________________________________________________________________________________________________________

Amadeus - jazyková agentura společnost s ručením omezeným
Příkop 4 - IBC (6. patro), 602 00 Brno
Tel.: 545 176 748
E-mail: brno@amadeus.cz
Jazykové kurzy:

Fax: 545 176 749
Web: www.amadeus.cz
odpolední, večerní, individuální, firemní,
pro děti, letní, víkendové
Vyučované jazyky:
angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, čeština,
čínština, portugalština a další cizí jazyky dle požadavku klienta
Počet studentů ve skupině:
do 10
Cena za vyučovací hodinu:
od 59 Kč,
Ostatní:
zahraniční lektoři,
___________________________________________________________________________________________________________________________

Student Agency, s.r.o.

Bašty 2, Brno 602 00

Tel.: 5 42 42 42 42
Fax: 5 42 42 42 40
Infolinka: 800 100 300
E-mail: info@studentagency.cz
Web: www.studentagency.cz
Jazykové pobyty v zahraničí:
pro děti a mládež, dospělé a manažery
Pracovní programy v zahraničí:
pro studenty i nestudenty
Studium s prací:
Austrálie a Nový Zéland, Velká Británie, Irsko
Rok na střední škole a univerzitě v zahraničí:
Au pair pobyty:
v Evropě a USA
Letenky za super ceny:
pro mladé i dospělé do 100 let
London Express:
pravidelná autobusová linka Brno - Praha - Plzeň - Londýn
Recenze:
str. 10
___________________________________________________________________________________________________________________________
B.I.B.S., a.s.
GTS international s.r.o.
Studymix

Lidická 48, Brno 60200
Vachova 4, Brno 602 00
Josefská 15, Brno 60200

Průvodce VZDĚLÁNÍ 01/04 vyšel 22. prosince!
Uzávěrka příštího čísla je 14. dubna 2004!
fax: 541 148 542, e-mail: inzerce@kult.cz
[ www.kult.cz ]

SLON - jazyková škola
Údolní 5, Brno 602 00
Tel, fax:
mobil:
e-mail:
web:

Nauèíme Vás
A

N

F

Š

542 219 172
777 120 036
slon@post.cz
www.jsslon.cz

Pomaturitní studium
I

od 16 990 Kč/rok
nebo již od 1 699/měsíc!

Od roku 2001 jsme ve vlastní budově
naproti Lužánek na Pionýrské ul. 15.
Součástí budovy je i klidná zahrada pro
relaxaci a posezení o přestávkách nebo
po výuce.

❍ kurzy angličtiny - celkem 10 úrovní
❍ kurzy pomaturitního studia
❍ kurzy němčiny - 3 stupně pokročilosti
v odpoledních i dopoledních hodinách
Při přihlášení do kurzů je nejlepší, pokud se nejedná o začátečníky, si na
stránkách www.easy-english.cz napsat vstupní test, podle jehož výsledků
je zájemce zařazen do odpovídající úrovně pokročilosti. V pomaturitním studiu se rozřazovací testy (písemné i ústní) konají první den školy.

Můžete se přihlásit telefonicky na číslech
549 242 318 a 602 773 132 nebo pomocí
elektronické přihlášky na www.easy-english.cz

Jazyková škola ILC Brno
Sukova 2, 602 00 Brno
tel.: 542 210 216
e-mail: ilcbrno@sky.cz
www.ilcbrno.cz

ANGLIČTINA / NĚMČINA
● pomaturitní denní studium AJ

s akreditací MŠMT
● odpolední a večerní kurzy

Aj všech pokročilostí
● kurzy pro začátečníky

s českými lektory
● přípravné kurzy na PET, FCE a CAE
● obchodní angličtina
● kurzy němčiny pro začátečníky

až pokročilé
kvalifikovaní rodilí mluvčí i čeští lektoři
profesionální pedagogické vedení školy

Zavolejte nám na tel. č. 542 210 216,
rádi Vám zašleme podrobnější informace.

Barevné kopírování
a malonákladový tisk
kancelář redakce KULTu, Rybkova 1, Brno,
tel.: 541 148 541, gsm: 777 221 963, e-mail: inzerce@kult.cz

Max. formát tisku:
Papír:
Podklady:
Cena:

barevný i černobílý tisk na různé druhy papírů
vizitek, pozvánek, samolepek, kontrolních náhledů
letáků, ceníků, dopisů, atd.
hromadný tisk personalizovaných tiskovin
A3+
gramáž do 250 g/m2
tisk z pdf
již od 15 Kč *

* bez DPH a při daném množství

Vhodné k výrobě vašich firemních tiskovin!
Kopírování a tisk:
Barevný tisk:
Černobílý tisk:

