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Doba covidová aneb

úruon

íběh jednébrand;iskéjarykovky

Kdyz budete v Brand se nad Labem procházet ulicíJilemnického, Vidím, že nabídka je široká. T
spaťansképodmínky na začátku

narazíte pod číslem1514naiazykovou školu Language Zone. Na
trhu pťrsobíuž devět let a celou tu dobu se snažío to, aby měl
každli od dětství do dospěIého věku možnost e Go nejlépe
a nejp irozeněji naučit cizím jazyk m. Stojí za to si jí všimnout,
zastavit se a zjistit, jak skvěle odvádí svoji práci i v téhle složité
době. Oslovili jsme proto pár povolan ch lidí, kte í o ní vědí nejvíce. Ředitelku školy Anetu Černíkovou,spisovatele a publicistu
Petra Kukala, kter stál u zrodu, á paní Vladislavu ŠizIingovou,
editelku Krajské hospodá ské komory St ední Čechy.

ffiffiffiH

hlav sehnu|ich nad papíry. Mělo to
kouzlo společnévšemu, co děláte jen
pro radost.

To zní pffmo poeticky. Bylo tak poe-

tické i pokračování žwota jaail<ovl {l
spojené
s radostí a nadšením z práce, která

Jaayková škola LanguageZone p sobí v Brand se nad Labem už nékolik let. Thk bychom e na začátek

AČ:Po ád to pro mě bylo

vás vedlo k tomu založit ztoyna ja-

málně

mohli wátit trochu do minulosti. co
rykovou školu?

AČ:Jazykovku jsem p ed lety p evzala
a ujala e jí, jako by to bylo mé vlastní

dítě. Od prvních kr čk , vlastně od

prvních jejích slov, jsem s ní žila a d ,chala. Měla jsem kolem sebe partu lidí, kte í to cítili stejně, á nadšením
jsme e vrhali do novépráce, která nás
strašně bavila.

To muselo b t krá né období. Jak
yy, Pet qvlzpomínáte na ty začátk;?
petr kukal: Anetu Černíkoyllou jsem

poznal, kdyŽ zrovna vydupávala
Language Zone ze země. Bylo to

rižasně nadšenecké, taková ta ná|ada ranych devadesátek, kdy měl každ;i odvahu ke všemu, jen posunutá
v čase o dvacet let dál. Nic nebyl
problém. Učilo se, kde se dalo. V by-

valé vy okoškolské koleji, v BSS,
pak v Branžováku, ro tlo to pod rukama jako kynuté těsto. Bavilo mě

to tak moc, že jsem do toho vlaku na

chvíli naskočil. Podílel jsem se na

marketingu a strašně jsme se u toho
vyblbli. Když bylo v roce 20L2 brand;iské náměstí druh;i rok rozkopané,
oblepili jsme město plakáty |ákajicimi na kurzy angličtiny. Jako modelová slovíčkatam bylo: square, heáp, pit, closure, detour a despair

(náměstí, halda, jáma, vzavirka,
objíždkaa zoufalství). Nikdo z rad-

Iektor

a

kvalita vzdělávání.

Zone etablovaná jazykovka s několika
pobočkami a divizemi pro individuální i firemní klientelu. Společnost, která budí dtlvěru. Ale mě na ní stejně
nejvíc aví, že jako ponomá eka ji
poMd protéká a všechno sytí ten duch
party kolem jedné šílenéholky.

Jak už zmínila paní Šizfngová, kromě kurz se věnujete dalším akcím

nebo firmám.Každy znich pro nás je

a byl

d leži! .

Zone

stala již ve srfch
počátcích členem Krajské hospoLangua ge

e

dá skékomorySt edníČechyapolupráce pokračuje i nyní.
Pamatujete si, paní Šiznngová, kdy

se Anetou Černíkovoupotkala
poptvé?

jste

Wadislava Šizlingovó; Bylo to na jedné
z pnnich akcí po ádanlich v Brand;ise
nad Labem, kdy v rámci rozjezdu jazykové školy Language Zone zorganizovala paniČerníková neformální setkání všech známych, kamarád , a hlavně

p íznivcti jazykového vzděláváni.

Tenkrát se setkání konalo v restauraci
u ZŠPalachova. Sešlo se poměrně dost
sp ízněn;ich dušía stalo se z toho velmi
p átelské posezení s programem, soutěži apod. Myslí m, žepoměrně dost lidí
se věnovali jazykovému vzdě|áváni, a to
včetně mě. Byla jsem velmi spokojena,
a ještě jednou jsem se k q uce jazykti

p esvědčila tímto setkáním, aby

v roce 2019 wátila.

Na Language Zonejsem sly.šel mno-

ho pozitivních ohlas . Zamér.lf,e e

její bĚžn pnovoz.

ak wládá Language Zone aktuální

situaci?

aČnelczsi3e

udržet si energii a p izprisobit se všem těm omezením a na1zenim. Musíme neustále sledovat, co
v danou chvíli mtlžeme a co ne. hoto
jsme se rozhodli pro ešení v podobě
online v uky, která m že probíhat nehledě na to, co se momentálně děje.

Thkže vaši klienti o wé lekce nepfi-

jdou?

Áč Ne, v žádném p ípadě. Kde je to

m

né, p ešli jsme plynule do online
prost edí, a to i ve skupinoqich nebo
firemních kurzech. U malích dětí,
které s jazykem teprve začínají,je jasné, že online v. uka nebude tak efek-

proširšíveejnost.

! denní pobytv Poníklé.IJčastnili
se dospělí i děti, celé rodiny. To se
dali

tenkrát moc povedlo. Když bych měIa
zmínit naopak ty nejnovější aktivity,
tak v haze ve Vinofi jsme měli loni
moc krásn p íměstslqi tábor.
Po ádali jsme dětslc den, kte4 měl
vellc tispěch. V Brand; se jsme se z častnili Festivalu sportu a volného času v

J

tivní. V jejich p ípadě proto volíme
posun kurzu v čase, takže naši nej-

AČ: Ano, užv roce 2013jsme uspo á-

ZŠNa Vlisluní.

Co chystáte do budoucna?

AČ: Ažto situace dovolí, budeme rea-

lizovat jednodenní i pobytové tuzem-

ské v lety a v lety do zahraničí.

Plánujeme dalšíp íměstskétábory.
V souvislosti s opat eními kv li koronaviru jsme museli zrušit termín pro
Anglick večer, kter už jsme také
v minulosti organizovali, ale budeme

mít náhradní.
Od rinora 2027 jsme se rozhodli věnovat část obratu firmy na charitativní
činnost. Budeme rádi, když nám čtená i zašIou tip na neziskovou organizaci nebo charitativní projekt, na kte4i
bychom mohli p ispět. Ato na e-mailovou adresu kurzy@languagezone.cz.

nejen na dospělé, ale i děti, skupinové

rektura textti).

máte

Language Zone spojenyještě nějaké dalšírzpomínlcy?
Petr Kukal: Ano, pod hlavičkou
Langua ge Zonejsem dvě sezóny vedl
kurzy tv rčíhopsaní, doteď na to
s

školy a

Petr Kukal: Ano. Tbďje zLanguage

lyjít vst íc a posk5rtnout individuální p ístup. Ať už jednotlivcrim,

o kurz jsme se vždycky snažili maxi-

vzpomínám. Setmělé chodby BSS

dílel na marketingu,

nost v. běru kurzli témě na míru. co
ovšem zristalo, to byl mil p ístup

Th šílená holka máte b try, Aneto?
AČ:Ano,určitě myslel mě. (Smích)

a zajedinlim roz vícenym oknem pět

Kromě těch začátkůl,kdy jste e po-

k lepšímu - zázemí, více lektorťr, mož-

dávala smysl. Každému zájemci

lekceifiremnívruku. Co dalšího$rYm
klient m m žete poskytnout, fureto?
AČ: Věnujeme se opravdu všem věkoqim skupinám. Mal;im dětem od
jejich prvního setkání jazykem
p es většíděti, dospívajícístudenty
i dospělé. Každ;i si u nás vybere, ať
už sejedná o individuální, nebo skupinové kurzy. Firmám pro jejich zaměstnance vytvo íme qiuku na míru
podle jejich pot eb. Zajistit mrižeme
i p eklady, tlumočenínebo proofreading (pozn. red.: kontrola, ko-

nice se myslím, tenkrát nep ihlásil.
(Smích)

šástnémukonci.
Wadislava Šizlingovó: Mohu iď, že
od dob začátk se mnohé změnilo

tedy vedly ke

jazyt<ové školy a

Je hezké, že hodláte pfispívat na pno-

menši studenti si vše vynahrad1, až se
opat ení zmírnía budou se moci opět
setkávat s lektorem tvá í v tvá .

Kdyžsebavímeoonlinev uc

lfi

-

líte si, želze online v ukou nahradit
osobní kontakt s lektorem?
aČ v noaa je, že v pílpadě našíonline

v

uky se lektor se studentem vidí

a slyšív reálném čase. Jejich p ímlí

kontakt je tedy zajištěn. Samoz ejmě
nemusí b t tak jednoduché některé
věci vywětlita zprost edkovatjako p i
osobním kontaktu, ale my považujeme online quku za plnohodnotnou
alternativu. Navíc online qiuka umožňuje větší časovou flexibilitu. Student
i lektor se mohou setkat v pohodlí domova nebo vlastní kancelá e.
Co vaši lektofi, jak nládaJl současnou situaci?
Áč Nastěstí máme siln tr.im lektor
a všichni jsou'opravdoví profesionáIové. Se všímse vyrovnali velmi dob e.
Jsou flexibilní a online v uka jim ne-

dělá problémy. Snažíme se všichni
udělat pro naše klientyto nejlepší, tak
jako jsme to dělali vždy. Na tom stále
stavíme. Ale samoz ejmě douíáme, že
sevšechno co nejd ívvrátído privodních kolejí a my se budeme moci znovu společně setkávat bez omezení.

spěšnou činnost Když lň Jste zmínila naše čtená e, jďtě pňed rozhovorem jste mlwila o soutěži pro ně.

Ano, doufeJme, žetčechna opat ení
spojená s koronavirem budou co

AČ: Ano,pokud vaši čtená i vyplní na

vé škole Language Zone mnoho

M

žete ktomu ffď něco

bližšího?

rozhovor

našich weboqich stránkách www.langngezone.cz krát\ dotazník, kter
se bude t kat tohoto rozhovoru, a zašlou nám ho, obdržíslevov kupón ve

v ši100Kčnaněkteq znašichkurz

nejdffve zrušena. Děkuji vám za

.

Narazila jste také na opat ení kvtlli
nemoci covid-l9, která dolehla na

a

p ejivám všem, iJaz5d<o-

tispěchti do budoucna.

AČ:'lakévám děkuji. Ráda bych za
nás t i, jak jsme se tu sešli, a za cel

Language Zone pop áIa všem
čtená rlm hlavně pevné zdravl
a spoustu optimismu, kter,. je pot eba

lim

v každédobě.

MichalŠulc

