


Proces certifikace byl spolu s rozvojem profesní kvalifikace 
pracovníků jazykové agentury Channel Crossings podpořen 
z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR v rámci realizace 
aktivit projektu číslo CZ.04.3.07/4.1.01.1/4029.

Únor 2007
Jazyková agentura Channel Crossings získala 
mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle 
ISO 9001.

February 2007
The Channel Crossings language agency has 
obtained certification of its Quality Management 
System in accordance with ISO 9001.

The certification process and the professional development of 
Channel Crossings employees were supported by the European 
Social Fund and the Czech Republic’s budget as part of Project 
No. CZ.04.3.07/4.1.01.1/4029.
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Vážení obchodní 
přátelé,

společnost Channel Crossings vám v tomto roce opět přináší 
katalog svých služeb. Letos však s významnou změnou, 

kterou chceme poukázat na nový rozměr budoucí vzájemné 
spolupráce. Vůbec poprvé totiž dostáváte do rukou společný 

katalog všech našich produktů – od jazykové výuky v ČR 
i zahraničí až po servis v oblasti překladů a tlumočení. Tato 
komplexnost je základním stavebním kamenem, na kterém 
roste pavilon našich služeb, v němž naleznete všechno, co 

má spojitost s vašimi jazykovými potřebami. 

Zároveň si vám dovolujeme oznámit, že naše společnost 
úspěšně prošla procesem zavádění systému managementu 

kvality a získala prestižní mezinárodní certifikát jakosti 
služeb ISO 9001:2000. 

Věříme, že kvalitu a rozsah 
našich služeb oceníte při 

vzájemné spolupráci. 

Za tým Channel Crossings

Dear Business 
Friends,
as in previous years, Channel Crossings has again prepared 
a catalogue of its services for you. This year, however, we 
have made a major change which we hope will bring a new 
dimension to our future work together. For the very first time 
you are holding a joint catalogue of all our products – from 
language teaching, both in the Czech Republic and abroad, 
to translation and interpreting services. This comprehensive 
aspect is the basic building block on which the pavilion 
of our services will grow, where you will find everything 
relating to your language needs.

We would also like to inform you that our company has 
successfully undergone the process of introducing a quality 
management system and has acquired international ISO 
9001:2000 certification.

We trust that you will appreciate the quality and scope of 
our services.

On behalf of the Channel Crossings team

našich služeb oceníte při 

Za tým Channel Crossings

Vítězslav Bican

výkonný ředitel / Executive Director
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Proč právě my?
Channel Crossings nabízí propracovanou 
a ucelenou škálu jazykových služeb. 
Cílem je, aby u nás klient našel všechny 
tyto služby pod jednou střechou.

Jsme držitelem certifikátu kvality podle 
ISO 9001:2000, v roce 2005 jsme získali 
speciální cenu v Soutěži o nejlepší firmu 
s rovnými příležitostmi pro ženy a muže 
v ČR v kategorii malé firmy a v roce 2004 
Evropskou jazykovou cenu Label za 
inovativní projekt v oblasti jazykové výuky. 

Od března 2008 jsme držitelem certifikátu 
Odborný poskytovatel překladatelských 
služeb.

Jazykové služby poskytujeme 
v následujících oblastech: 

Jazyková škola

n  kurzy pro firmy i veřejnost

n  individuální i skupinová výuka

n   příprava na mezinárodní jazykové 
zkoušky

n   e-learning

n   jazykový audit

Studium v zahraničí 

n  kurzy pro děti, mládež i dospělé

n  intenzivní studijní programy pro 
manažery a odborné pracovníky

Překlady a tlumočení

n  překlady odborných textů

n  konsekutivní a simultánní tlumočení

n  jazykové korektury

n  konferenční servis

Mimořádnou pozornost věnujeme kvalitě 
poskytovaných služeb. Pracujeme 
s moderními výukovými materiály, 
využíváme progresivní metody a neustále 
investujeme do nového technického 
vybavení, personálního zázemí a dalšího 
vzdělávání našich zaměstnanců 
a spolupracovníků. 

O nás
Channel Crossings patří mezi prestižní jazykové agentury. 
Na českém trhu působíme již od roku 1993. Naším posláním 
je poskytování široké nabídky efektivních jazykových služeb 
tak, abychom uspokojili individuální požadavky domácích 
i zahraničních klientů z řad soukromých firem, státních 
organizací i široké veřejnosti. 

Spolupráce 
Cooperation 

Asociace jazykových škol ČR
Czech Association of 
Language Schools

Členství v profesních organizacích 
Membership of professional organisations
Americká obchodní 
komora / American 
Chamber of Commerce

Česká společnost pro rozvoj 
lidských zdrojů
Czech Society for Human 
Resources Development

Hospodářská komora 
ČR / Economic 
Chamber of the 
Czech Republic

Národní rada pro certifikaci překladatelských služeb 
National Council for Certification of Translation Services
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Why us?
Channel Crossings offers a carefully 
worked-out and comprehensive range 
of language services. Our aim is for the 
client to be able to find all the services it 
needs under one roof.

We hold an ISO 9001:2000 quality 
certificate: in 2005 we received a special 
prize in the Competition for the Best 
Company with Equal Opportunities for 
Women and Men in the Czech Republic 
in the small firms category and in 2004 we 
won the European Label language prize 
for an innovative project in the field of 
language teaching. 

In March 2008 we were awarded the 
certificate “Odborný poskytovatel 
překladatelských služeb“ (Expert Provider 
of Translation Services).

We provide language services in the 
following areas:

Language school

n courses for companies and the public

n individual and group teaching

n  preparation for international language 
exams

n e-learning

n language audit

Study abroad 

n  classes for children, young 
people and adults

n  intensive language courses for 
executives and professional 
workers

Translation and interpreting

n  translations of specialist texts

Channel Crossings is a leading language agency and has been in the Czech market since 1993. Our aim is to provide a wide 
range of effective language services so that we can satisfy the individual needs of both domestic and foreign clients whether 
they be private companies, state organisations or the general public.

About us

n  consecutive and simultaneous 
interpreting

n  language proofreading

n  conference service

We pay special attention to the quality 
of the services we provide. We work 
with modern teaching materials, use 
progressive methods and continuously 
invest in new technical equipment, 
staff and the further education of our 
employees and co-workers.

intensive language courses for 
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Individuální výuka

n  tempo i náplň výuky jsou určovány dle 
požadavků klienta

n  velmi flexibilní forma studia, umožňující 
přizpůsobení náročnému pracovnímu 
programu manažerů a vedoucích 
pracovníků

Výuka v malých skupinách
2–3 studenti

Skupinová výuka
6–12 studentů

Pobytové kurzy s výukou jazyků 

n  semináře probíhají formou workshopu 
s aktivním zapojením všech účastníků

n  pobyt může zahrnovat i společenský 
program, relaxaci, zábavu, výlety

Kurzy pro děti a mládež 
(jen pobočka Radotín)

n  výuka formou her s využitím 
audiovizuální techniky

n  velmi efektivní forma studia, při 
které se výuka stává zábavou, nikoli 
povinností

Kurzy s možností hlídání dětí 
(jen pobočka Radotín)

n  určeny pro rodiče, kteří by se rádi učili 
jazyky, ale nemají zajištěno hlídání dětí

n  zatímco se rodiče učí, děti se baví 
a hrají si v dětské místnosti pod 
dohledem učitelky MŠ

Jazyková škola
Potřeby a přání klienta jsou pro nás vždy na prvním 
místě. Specializujeme se na výuku jazyků formou kurzů 
„šitých na míru“, které nejlépe vyhoví vašim požadavkům 
a umožní rychlé a efektivní dosažení stanovených cílů. 

E-learning

n  nový trend ve výuce jazyků

n  velmi flexibilní program, který se 
přizpůsobí vašim časovým požadavkům, 
je využíván především jako doplněk 
ke standardním kurzům nebo v rámci 
samostudia
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Individual teaching

n  the tempo and content of the 
lessons are adapted to the client’s 
requirements

n  a very flexible form of study which can 
be adapted to the demanding work 
programme of managers and senior 
employees

Tuition in small groups
2–3 students

Group tuition 6–12 students

Residential courses with language 
studies

n  seminars in the form of workshops 
with the active involvement of all the 
participants

n  the course can also include a social 
programme, recreation, entertainment, 
excursions

Courses for children and young 
people (Radotín branch only)

n  teaching in the form of games using 
audio and video equipment

n  a very effective form of learning which 
makes lessons fun rather than an 
obligation

Courses with baby-sitting 
facilities (Radotín branch only)

n  intended for parents who would 
like to learn languages but do 
not have anyone to look after 
their children

n  while the parents are learning 
the children are enjoying 
themselves and playing in 
the children’s room under 
the supervision of a nursery 
school teacher

E-learning

n  a new trend in language learning

n  a very flexible programme which can 
be adapted to your time demands and 
is used primarily as a supplement to 
standard courses or learning on your 
own

Language school
The client’s needs and wishes always come first with us. We specialise in teaching languages in 
“made-to-measure” courses which best suit your requirements and mean that targets can be reached 
quickly and effectively.
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Zaměření kurzů:
Všeobecný jazyk

n  důraz na rozšíření slovní zásoby 
pro běžné denní situace, upevnění 
gramatiky a další rozvoj základních 
jazykových dovedností (ústní projev, 
čtení, psaní, poslech, výslovnost) 

Odborný jazyk, profesní jazyková 
příprava

n  cílené zaměření výuky na danou 
jazykovou či pracovní oblast umožňující 
osvojení terminologie (slovní zásoby 
a obratů) z různých oborů: ekonomie, 
právo, finance, účetnictví, daně, 
bankovnictví, marketing atd.

Příprava na mezinárodně uznávané 
a státní jazykové zkoušky 

n  z angličtiny (City & Guilds, FCE, CAE, 
BEC, TOEFL apod.)

n  z němčiny (ZD, ZMP apod.)

n  z francouzštiny (DELF, DALF) 

n  a z dalších jazyků

Balíček nadstandardní péče 
pro firemní klientelu
Potřebujete zjistit, na jaké úrovni jsou 
znalosti vašich zaměstnanců?

Jazykový audit pro firmy

Provedeme nezávislé a komplexní 
zhodnocení jazykových dovedností 
v oblasti samostatného ústního projevu, 
psaní, poslechu a čtení s porozuměním. 
Přesně určíme současnou úroveň podle 
kritérií Rady Evropy a navrhneme časový 
plán pro postup do vyšší úrovně.  

Díky jazykovému auditu můžete správně 
nastavit výuková kritéria pro vaši 
společnost, ověřit si, zda je probíhající 
výuka efektivní, a také zjistit, zda účastníci 
kurzů dosahují očekávaného pokroku. 

Zpracujeme za vás kompletní 
administrativu.

Channel Crossings 
v rámci firemní jazykové výuky 
poskytuje: 

n  vstupní analýzu znalostí

n  rozřazení studentů do skupin  

n  studijní materiály

n  pravidelné monitorování výuky 
(sledování docházky)

n  pretestaci (mezinárodní zkouška 
nanečisto)

n  průběžné a závěrečné testování 
a hodnocení studentů
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We will take care of all the administration 
for you

As part of company language tuition 
Channel Crossings provides: 

n initial language analysis

n allocation of students to groups

n  teaching materials

n  regular monitoring of the teaching 
(monitoring of attendance)

n  pre-testing for international exams 
(mock tests)

n  regular and final testing and evaluation 
of students

Types of courses:
General language

n  emphasis on increasing vocabulary 
for everyday situations, improving 
grammar and further developing basic 
language skills (speaking, reading, 
writing, listening, pronunciation)

Specialist language, professional 
language preparation

n  courses focused on a particular 
linguistic or professional area and 
covering the specialised terminology 
(vocabulary and phrases) of the 
given fields: economics, law, finance, 
accountancy, taxes, banking, 
marketing, etc.

Preparation for internationally 
recognised and state language 
examinations 

n  English (City & Guilds, FCE, CAE, BEC, 
TOEFL ...)

n  German (ZD, ZMP...)

n French (DELF, DALF) 

n  as well as other languages

Special service package for 
corporate clientele
Do you need to find out what level of 
knowledge your employees have?

Language audit for companies

We can perform an independent and 
comprehensive evaluation of language 
skills in the areas of speaking, writing, 
listening and reading with comprehension. 
We precisely determine the current level 
according to European Council criteria 
and suggest a time schedule for progress 
to a higher level.

Thanks to the language audit you can 
set the correct learning criteria for your 
company, verify 
whether the 
current teaching 
is effective 
and find out 
whether course 
participants 
are making 
the expected 
progress.

current teaching 
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Překladatelské služby

Překladatelské služby poskytujeme ve 
všech světových a v celé řadě méně 
běžných jazyků. Naše základní nabídka 
obsahuje:

n  překlady odborných textů

n  překlady se soudním ověřením

n  korektury překladů

n  expresní překlady

n  překlady v sídle klienta

n  překlady audio a videozáznamů

Jako doplňkové služby dále nabízíme:

n  zpětný překlad

n  kontrolu překladu odborným 
kontrolorem

n  jazykové a předtiskové korektury textů

n  přepisy textů, audio a videozáznamů

n  vytváření terminologických slovníků

n  formátovací a grafické úpravy 
dokumentů

n  jazykové poradenství

Tlumočnické služby

Díky bohatým zkušenostem 
můžeme našim zákazníkům 
nabídnout také komplexní 
tlumočnické služby, které zahrnují 
především:

n  konsekutivní tlumočení

n  simultánní tlumočení

n  soudní tlumočení

n  tlumočení v ČR i zahraničí

n  zprostředkování tlumočnické 
a prezentační techniky

V rámci konferenčních služeb dále 
zajišťujeme:

n  pořádání konferencí a seminářů

n  profesionální hostesky a průvodce

n  ubytování

n  odborné konzultace

Překlady a tlumočeníPřeklady a tlumočení

tlumočnické služby, které zahrnují 

Jsme profesionálové ve svém oboru. Hlavní prioritou je pro nás 
kvalita dodávaných služeb. Zaměřujeme se na řízení na míru šitých 
překladatelských projektů, které vyžadují efektivní týmovou spolupráci 
a manažerské dovednosti.
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Translation services

We provide translation services in all 
major international languages and a whole 
range of less common languages. Our 
basic portfolio of services includes:

n translations of specialist texts

n notarised translations

n proofreading of translations

n express translations

n translations in the client’s office

n  translations of audio and video 
recordings

We also offer the following supplementary 
services:

n back translations

n specialist checking of a translation

n  language and preprint proofreading of 
texts

n  transcriptions of texts, audio and video 
recordings

n  creating terminology glossaries

n  graphic and text design

n  language advice

Interpreting services 

Thanks to the wealth of experience 
that we have, we can also offer our 
customers comprehensive interpreting 
services which include:

n  consecutive interpreting

n  simultaneous interpreting

n  sworn interpreting

n  interpreting in the Czech Republic 
and abroad

n  providing interpreting and presentation 
equipment

As part of our conference services we can 
also provide:

n  the organisation of conferences and 
seminars

n  professional hostesses and guides

n  accommodation

n  specialist consultation

Translations and interpreting
We are professionals in our field. Our main priority is the quality of the services we provide. We 
focus on organising made-to-measure translation projects which require efficient teamwork and 
managerial skills.
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Při zajišťování kvality služeb klademe 
důraz zejména na:

Výběr překladatelů a tlumočníků 

n  Své dodavatele si pečlivě vybíráme 
na základě vstupních testů, referencí 
a průběžného hodnocení. Vždy se jedná 
o profesionály s výbornou znalostí 
cizího jazyka i češtiny, kteří mají 
odborné překladatelské vzdělání nebo 
absolvovali specializované kurzy. 

Řízení zakázek

n  Pro každou zakázku vybíráme 
nejvhodnější překladatele, a to nejen 
podle jazykové kombinace, ale také 
podle oboru, funkce a užití překladu. 
Pro řízení rozsáhlých týmových 
překladů využíváme ověřený systém 
přípravy a realizace projektů, který 

zahrnuje projektový plán, tvorbu 
pracovních skupin, načasování termínů, 
definování pravidel pro komunikaci 
a výměnu odborné terminologie mezi 
všemi účastníky projektu a zajištění 
zpětné vazby zákazníka.

Kontrolu překladů

n  Kontrolu překladů provádějí korektoři 
s jazykovým vzděláním a zaměřují se na 
jazykovou i věcnou správnost překladu 
a jeho terminologickou a stylistickou 
konzistenci. Při práci využívají firemní 
slovníky a glosáře a jsou v kontaktu 
s externími odborníky. Všechny 
překlady procházejí kontrolou rozsahu, 
pravopisu, značení v textu, typografie 
a formátování dokumentu.

Firemní styl

n  Ve spolupráci se svými zákazníky 
jsme vyvinuli jedinečný systém 
používání odborné terminologie a stylu 
v překladech respektující standardy 
firemní komunikace konkrétního 
zákazníka. Tento metodologický 
aparát zahrnuje správu terminologické 
databáze, tvorbu aktuálních glosářů 
a sdílení dalších informačních zdrojů. 

Technické nástroje

n  Využíváme nejmodernější kancelářskou 
a výpočetní techniku, která nám 
umožňuje přijímat podklady a dodávat 
výsledné překlady prakticky ve všech 
formátech podle přání zákazníka.
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To ensure the quality of our services we 
pay a lot of attention to:

The selection of translators and 
interpreters

n  We carefully select our translators 
and interpreters through testing, 
references and regular reviews. They 
are all professionals with an excellent 
knowledge of a foreign language 
and Czech who have professional 
translation training or have taken 
specialist courses.

The handling of orders

n  For each order we select the most 
suitable translator, not only with 
regards to the combination of 
languages but also depending on 
the field, function and use of the 
translation. When handling large team 
translations we use a tried and tested 
system for preparing and realising 
projects which includes a project 
plan, creating working groups, timing 
deadlines, defining the rules for 
communication and the exchange of 
specialist terminology between all 

those participating in the project, and 
ensuring customer feedback.

Checking translations

n  Selected translations are checked by 
proofreaders with language education. 
They focus on ensuring that the 
translation is correct factually and 
linguistically and that it is consistent 
with regards to terminology and 
stylistics. During their work the 
proofreaders use company dictionaries 
and glossaries and are in contact with 
external specialists. All translations are 
checked for completeness, spelling, 
labelling in the 
text, typography 
and formatting of 
the document.

Company style

n  With the help of 
our clients we 
have developed 
a unique 
system for 
using specialist 
terminology 

and style in translations that respect 
a particular client’s corporate 
communication standards. This 
apparatus includes the management of 
a terminology database, the creation of 
up-to-date glossaries and the sharing 
of other information sources.

Technical equipment

n  We use state-of-the-art office and 
computer equipment. This means that 
we are able to receive assignments 
and return subsequent translations 
in practically any format a client may 
request.
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Za více než desetileté působení na 
českém trhu jsme nasbírali mnoho 
zkušeností a exkluzivních kontaktů, díky 
kterým jsme dnes schopni nabídnout nejen 
kvalitní studium v atraktivních destinacích, 
ale i zajímavé doplňkové služby a aktivity. 

Naši klienti již vědí, že kvalita námi 
nabízených služeb je optimálně sladěná 
s jejich cenou. Partnerské školy 
procházejí náročným výběrem, jehož 
hlavním cílem je, aby se v rámci výuky 
sešlo co nejméně česky mluvících 
studentů, a tím byla zajištěna maximální 
efektivnost výuky.

Prioritou Channel Crossings je dodat 
za vynaložené prostředky maximum 
kvalitních služeb a kompletní 
administrativní servis.

Administrativní podpora v ceně 
zahraničního jazykového kurzu: 

n  informační a poradenský servis

n  zpracování nabídky včetně cenové 
kalkulace

n  bezplatné otestování 
jazykových znalostí

n  dojednání podmínek se 
zahraniční školou

n  zajištění dopravy, ubytování a pojištění

n  poradenství při zajištění víz

n  informace o slevách a zvýhodněných 
nabídkách

n  záruka za kvalitu služeb našeho 
zahraničního partnera

n  informační balíček před odjezdem

Studium v zahraničí
Velkou výhodou studia v zahraničí je nepřetržitý kontakt s cizím 
jazykem, ať už se jedná o komunikaci s hostitelskou rodinou, 
spolužáky ve škole nebo o běžné denní činnosti. Student se seznámí 
nejen s jazykem, ale i s novou zemí a její kulturou. 
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After more than ten years in the Czech 
market we have acquired a lot of 
experience and exclusive contacts, as 
a result of which we are now able to offer 
our clients not only high-quality studies in 
attractive destinations but also interesting 
additional services and activities.

Our clients already know that the quality 
of the services we offer represents 
excellent value with respect to their 
price. The partner schools undergo 
a stringent selection process, the main 
aim of which is to ensure that there are as 
few Czech-speaking students as possible 
in the classes. This in turn guarantees 
maximum teaching efficiency.

Our priority is always to ensure that 
clients receive the best possible services 
and a complete administration service for 
the amount they spend.

Complete administrative support 
included in the price of the foreign 
language course:

n  information and advisory service

n  compiling an offer, including 
a price calculation

n  free testing of language knowledge

n  negotiation of terms 
with the foreign 
school

n  arrangement of transportation, 
accommodation and insurance

n  advice on obtaining visas

n  information about discounts and 
special offers

n  guarantee of the quality of our foreign 
partner’s services

n  information pack provided before 
departure 

Study abroad
A big advantage of study abroad is the constant contact with the foreign language, whether it be communication with your 
host family or classmates in school or as part of your everyday activities. The student gets to know not only a new language 
but also a new country and its culture.

free testing of language knowledge
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Typy jazykových kurzů 
v zahraničí:
Kurzy pro dospělé

n  programy s flexibilní délkou pobytu již 
od 1 týdne

n  volitelná intenzita výuky: 20–40 
vyučovacích hodin týdně

Kurzy pro manažery a právníky 

n  intenzivní výuka v malých skupinách 
(4–6 osob) nebo individuálně 

n  studentům je poskytována 
nadstandardní péče a kvalitní zázemí 

Profesně zaměřená výuka 

n  zaměření na oblast obchodu, 
bankovnictví, administrativy, 
turistického ruchu, financí, 
pojišťovnictví, letectví, medicíny 
a dalších oborů 

n  důraz na odbornost a profesionalitu

Kurzy kombinované se sportem

n  individuální nebo skupinová výuka 
doplněná odpoledními aktivitami (např. 
golf, lyžování, jízda na koni, tenis, 
turistika)

Příprava na mezinárodní jazykové 
zkoušky 

n  kurz v délce 8–12 týdnů

n  zkoušku lze složit přímo v zahraničí 
nebo po příjezdu v ČR

Pracovní stáže

n  stáže zpravidla navazují na čtyřtýdenní 
jazykový kurz v zahraničí

n  praktická zkušenost umožňuje lépe 
a rychleji proniknout do terminologie 
oboru

Generace „50+“

n  speciální kurzy pro klienty nad 50 let

n  kromě jazykového kurzu zahrnují 
i bohatý kulturní program, výlety, 
exkurze a jiné aktivity, které umožní 
poznat mentalitu zvolené země a jejích 
obyvatel

Kurzy pro děti a mládež 

n  prázdninové programy pro děti 
a mládež od 8 do 18 let 

n  kurzy zahrnují výuku, ubytování, stravu 
a doprovodný program včetně výletů, 
sportovních a kulturních akcí
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Types of language courses 
abroad:
Courses for adults

n  programmes with a flexible length of 
stay from as little as 1 week

n  high-intensity learning: 20–40 teaching 
hours a week

Courses for executives and lawyers 

n  intensive tuition in small groups (4–6 
people) or individually

n  students are provided with special care 
and professional support

Tuition with a professional focus

n  concentrating on trade, banking, 
administration, tourism, finance, 
insurance, aviation, medicine and other 
fields

n  emphasis on professional background

Courses combined with sport

n  individual or group tuition combined 
with afternoon activities (for example, 
golf, skiing, horse riding, tennis, hiking)

Preparation for international 
language examinations

n  courses lasting 8–12 weeks

n  the examination can be taken while 
abroad or on your return to the Czech 
Republic

Work experience

n  the visits usually follow a four-week 
language course abroad

n  they are intended for people 
who want to combine their 
studies with work in the field 
that they are interested in

“50+” generation

n  special courses for clients 
over the age of 50

n  as well as the language 
course they also include 
an extensive cultural 
programme, trips, 
excursions, and other 
activities enabling students 
to get to know the mentality 
of the chosen country and 
its inhabitants

Courses for children and young 
people

n  holiday programmes for children and 
young people aged 8–18

n  the courses include classes, 
accommodation, meals and an extra-
curricular programme, including 
excursions, sports and cultural 
activities
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Reference

Agentura Channel Crossings pro nás zajišťuje výuku angličtiny, němčiny 
a francouzštiny na všech úrovních pokročilosti. Organizace výuky je 

vzhledem rozsahu a rozmanitosti velmi náročná – po celý rok probíhají 
individuální a skupinové kurzy přímo v místě našeho pracoviště, 

příležitostně se konají intenzivní jazykové kurzy mimo Prahu. Čeští 
i zahraniční lektoři prokazují vždy profesionální přístup a s využitím 

moderních metod poskytují vysoce kvalitní výuku. 

PhDr. Iva Tatarová, vedoucí oddělení vzdělávání zaměstnanců MPO

Channel Crossings nám poskytuje překladatelské a tlumočnické služby 
v oblasti ekonomiky, financí, bankovnictví, auditu, poradenství a práva. 

S Channel Crossings máme skvělý pracovní vztah již řadu let a velmi 
si vážíme možnosti s touto agenturou spolupracovat. Služby jsou vždy 

poskytnuty v požadované kvalitě a dohodnutém termínu. 

Erik Plachý, ředitel oddělení Reporting & Translation, 
Deloitte Česká republika

„Hledala jsem vhodný jazykový kurz v zahraničí, v zemi, kde je němčina 
mateřským jazykem. Moje situace není jednoduchá, protože jsem zcela 

nevidomá, navíc v důchodovém věku a chtěla jsem absolvovat kurz se 
svým vodicím pejskem. Po zkušenostech se dvěma agenturami, kdy už 

jsem ztrácela naději, mě kamarádka upozornila na agenturu Channel 
Crossings. Zkusila jsem to tedy potřetí a najednou se všechny dříve 

nepřekonatelné překážky daly řešit a v září 2007 jsem mohla odjet na 
dvoutýdenní jazykový pobyt do Drážďan. Opět jsem se přesvědčila, 
že všechno vždy záleží na lidech. Potěšil mě osobní přístup a chuť 

zaměstnanců agentury zařídit přesně to, co jsem očekávala. Chtěla bych 
mnohokrát poděkovat za neobyčejně vstřícné jednání bez nejmenšího 

náznaku lítosti či nedůvěry a za neokázalou pomoc při zařizování pobytu.“ 

Věra Vondráčková

Channel Crossings provides us with English, German and French language 
teaching at all levels of ability. Because of the range and diversity, organising the 
teaching is very difficult – individual and group courses are held throughout the 
year at our workplace and occasionally intensive courses are also held outside 
Prague. The Czech and foreign tutors always have a professional attitude and 
provide high-quality teaching using modern methods.

PhDr. Iva Tatarová, Head of Employee Education Department, Ministry of Industry 
and Trade of the Czech Republic 

Channel Crossings provides us with translation and interpreting services in the 
areas of economics, finance, banking, audit, consulting and law. We have had 
an excellent working relationship for a couple of years now, and we very much 
appreciate the opportunity to cooperate with this agency. The services are 
always provided to us in the required quality and by the agreed deadline. 

Erik Plachý, Head of Reporting & Translation, 
Deloitte Czech Republic

”I was looking for an appropriate language course abroad, in a country where 
German is a native language. My situation is rather difficult because I am 
completely blind, and in addition, of retirement age. I wanted to attend the course 
with my guide dog. After my experience with two other agencies I was losing 
any hope, until my friend told me about Channel Crossings. I decided to try for 
the third time, and all of a sudden the formerly insurmountable obstacles were 
resolved and in September 2007 I left for a two-week stay in Dresden. I have 
again convinced myself that everything always depends on people. I was very 
pleased by the approach of the employees and by their readiness to provide 
exactly what I expected. I would like to thank the agency for their exceptionally 
helpful attitude without the slightest hint of pity and for their genuine assistance 
in meeting my requirements.“ 

Věra Vondráčková
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Řekli o nás... 

They said about us...
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www.chc.cz
PRAHA 2, Lazarská 8/13E, tel.: 210 215 310, 
e-mail: info@chc.cz

PRAHA 5, Vrážská 238, tel.: 210 215 350,  
e-mail: radotin@chc.cz


