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Revoluční angličtina
Pro ty, co nemají čas se učit. Bez biflování a gramatiky.
Pro začátečníky, věčné začátečníky i pokročilé bez rozdílu věku.
pozorněte! Jak to, že vůbec mluvíte?
Přemýšleli jste o tom někdy? Všichni
jsme se ve škole učili cizí jazyk, ale
95 % z nás ho neovládá. A ještě si většina
lidí myslí, že jsou na jazyky hloupí.

Z

Jenže to je omyl. Nejsme hloupí. Protože kdybychom byli, pak bychom se nenaučili ani mateřský jazyk. Dokonce i mentálně retardovaní jedinci
se naučí mluvit. Naučit se první (mateřskou řeč)
je nejtěžší ze všech řečí. U dalších jazyků totiž
můžeme porovnávat nové poznatky se starými.
A jak se tedy naučíte první řeč?
Rozhodující je jazykové prostředí. Tříleté dítě
asi 13 000 hodin ze svého života prospalo, ale dalších 13 000 hodin na něj působilo jazykové (zvukové) okolí. Nejdříve začalo chápat, pak mluvit
a nakonec přišlo na řadu psaní a čtení. Ve třech
letech již hodně rozumí a také samo mluví, i když
ještě ne „na úrovni“. Stejně tak, i když pomaleji, to
zvládnou i retardované děti.
Naše první řeč je čeština a další jazyk ovládají
pouze děti z vícejazyčného prostředí. Ve Švýcarsku
a zemích Beneluxu je několik rozdílných úředních
řečí a lidé je ovládají. Myslíte si, že lidé ve Švýcarsku
nebo v Beneluxu jsou chytřejší než my? Ne, to určitě
nejsou. Jen od dětství žijí ve vícejazyčném prostředí.

zvuk mají lidé hlavně proto, že danou řeč nemají
dostatečně dlouho „naposlouchanou“.

Teorii a gramatiku vůbec neprobíráte.
Tu pochopíte z doslovných překladů. Ostatně,
A nyní přijde to nejzajímavější.
I když tomu asi nebudete věřit, přesto se vy děti jdou do první třídy a gramatiku již umí. Až ve
dospělí můžete naučit další řeč stejně jednoduše škole zjistí, jak je to vlastně „těžké“.
Dokonce ani slovíčka se nebudete
jako kdysi svou
učit a přitom
mateřskou řeč. Pražs TAXUS Learští spoluautoři metoning® získáte slovdy TAXUS Learní zásobu přes
ning® Ivo Toman
a Martina Králíčko4000 slov.
vá spojili postup
TAXUS Learmalých dětí s moning® je vybaven pozitivními
derními poznatky
podprahovými
o mozku. Využili
záznamy. Kromě
i toho, že vy již
9 modrých výukoumíte číst, a tedy
vých CD obsahuje
dokážete zapojit
Taxus Learning® funguje u všech typů lidí
i 3 červená CD,
obě mozkové polokterá vám vytvoří
koule současně:
tiché anglické proposloucháním originální angličtiny a čtením doslovných překladů. středí, a knihu s 270 obrázky, ve které je tato
Doslovné překlady jsou z hlediska češtiny metoda podrobně popsaná. 14 hodin mluveného
nesprávné, ale pro pochopení angličtiny správné, slova obsahuje 7960 vět.
neboť anglicky mluvící lidé používají jiný sloPostup je jako u dítěte. Nejdříve poslouchat
vosled než my.
Pokud byste používali český slovosled, cizinec a pochopit, pak mluvit a nakonec číst a psát.
Každý jiný postup je nepřirozený. Nejdříve si
by vám nerozuměl, i kdybyste vyslovovali jednotlivá slova správně. Takto se naučíte myslet ang- „vědomě“ projdete lekci na modrém audio CD. Pak
licky a získáte i dobrou výslovnost. Špatný pří- si tutéž lekci na červeném CD pouštíte velice poti-

chu, na samém prahu slyšitelnosti stále dokola.
Musí to být tak potichu, že vás to nijak neruší, a vy
se přitom můžete věnovat čemukoliv jinému. Dívat
se na televizi, pracovat, bavit se, jet autem, sportovat, prostě cokoliv vás napadne. Váš mozek se tím
bude podvědomě zabývat a vy se učíte, aniž byste
však měli ty nepříjemné pocity, že se musíte učit.
Navíc toto může „jet“ několik hodin denně v práci
nebo u vás doma a celá rodina má tak vytvořeno
anglické prostředí z výrazů, které již vaše podvědomí zná z doslovných překladů. Nemusíte se kvůli
tomu odstěhovat do ciziny. To je ideální postup pro
ty lidi, kteří nemají čas na intenzivní „vědomé“
učení se. Což je vlastně většina z nás!
Pokud se Vám něco zdá nadsazené, pak
vězte, že pouze naše školství v nás vypěstovalo poznání, že cizí jazyky jsou těžké.
Systém výuky angličtiny ve škole je totiž špatný,
neboť tam musíte ihned nahlas číst a psát. A hlavně
učit se slovíčka. Biflování jednotlivých slov je přímo
rakovinou pro naše znalosti jazyků. Proč? Ze dvou
důvodů. Vraťme se k dětem. Kdo z rodičů mluví na
své děti jednotlivými slovy? Navíc samotné slovo
zní úplně jinak, než slovo spojené s jinými do vět.
Tyto i další objevy metody TAXUS Learning® stojí
5990 Kč (dobírka + 100 Kč, posílá se ještě v den
objednání). Máte je napořád a navíc pro celou rodinu. Pro srovnání, jedna hodina konverzace s anglickým lektorem stojí asi 300 Kč na hodinu. Návratnost TAXUS Learning® je asi 20 takových hodin.
Máte málo času na učení a chcete poznat vylepšenou cestu poznávání dětí? Pak kontaktujte společnost TAXUS International s. r. o., která sídlí
v ulici Na Pankráci 49, 140 00 Praha 4.
Mobil: 603 579 174 (nonstop) e-mail:
taxus@taxus.cz, www.taxus.cz.
SC-10340/3

Masopust byl skotačivý a hravý
Příjemným happeningem se stal malostranský masopust, který se konal 5. února za
významné podpory MČ Praha 1. Rej masek budil zaslouženou pozornost Pražanů
i návštěvníků metropole.
MILOŠ BÍLÝ
asopustní veselí vypuklo ve
13.30 hodin na Loretánském
náměstí. Ačkoli ještě půl hodiny
před oficiálním začátkem akce nebylo
patrné, že se schyluje k několikahodinové
dobré zábavě, v půl druhé se to „na startu“ již hemžilo maskami. K vidění byly
osvědčené figury: myslivec, bába s nůší,
ženich s nevěstou, řezník, žid, prvorepublikoví policisté, ale také třeba Tři
mušketýři včetně d’Artagnana a jeho
milenky, rafinované madame Bonacieux.
Nad všechny masky světa však pro někte-
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ré přihlížející byla starostenská slivovice,
jejíž doušek obdržel zdarma každý, kdo
s masopustním rejem alespoň trochu
sympatizoval. Přesto se však nikdo ošklivě neopil a kvalitní mok přispěl k výborné
atmosféře během celé akce.
Zhruba tříhodinová cesta pestrobarevného průvodu malostranskými ulicemi se stala hitem zejména pro zahraniční turisty. Někteří u vytržení zírali na
spontánní zábavu v duchu českých tradic, načež se lačně vrhali po svých fotoaparátech, aby si tuto mimořádnou
událost zvěčnili. Vzduchem létaly dotazy, o co jde, a jazykově vybavení účast-

níci průvodu se pokoušeli vysvětlit, že
je to masopust.
Po několika aklimatizačních zastávkách v přilehlých hostincích průvod
svoji pouť zakončil na Kampě, kde na
příchozí čekal roj stánků s občerstvením: koblihami, pečeným vepřem,
zabijačkovými pochoutkami, nezbytným pivem a dalšími laskominami.
Posléze se rozpoutala lidová veselice,
která navzdory teplotě pod nulou všechny
pěkně rozehřála. S vědomím, že zítra je
neděle a další masopust až za rok, se většina zúčastněných skvěle bavila ještě dlouho
poté, co se rozzářily pouliční lucerny…

Masopust přilákal velké množství lidí.

Akce se po boku starosty MČ Praha 1 Vladimíra Vihana (uprostřed) zúčastnila i jeho manželka (vlevo). Nechyběli
ani zástupci starosty Čestmír Nekovařík (vpravo od starosty a vzadu) …

… a rovněž Pavel Vlach (vlevo) a Petr Burgr s rodinou.

Někteří se s masopustem rozloučili společnou fotografií. Za rok na shledanou!

Měsíčník městské části Praha 1, ročník 14 • Vychází 11x ročně • Místo vydání Praha • Registrace: MK ČR E 15430 • Pro MČ Praha 1 vydává Strategic Consulting, s. r. o., IČ 25792920
Šéfredaktor: Vítězslav Dobeš • Redakční rada: Vladimír Vihan, Petr Burgr, RNDr. Jana Příhodová, PhDr. Miloslav Černík, Ing. Pavel Vlach, Ing. Lucie Talmanová, RNDr. Čestmír Nekovařík, Jan Šlajs • DTP: Ing. Pavel Huml • Inzerce: Karel Mikula, tel.: 777 747 455
Adresa vydavatele a redakce: Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 816 821, 728 226 687, fax.: 224 816 818, e-mail: praha1@consultants.cz • Tiskne VLTAVA-LABE-PRESS, a. s. • Měsíčník slouží k informování občanů Prahy 1, není periodikem žádného politického subjektu.

