
Náš ex-klient Jirka by se s Vámi rád podělil o své zážitky a postřehy ze svého studijního 

pobytu v Miami Beach. Odjížděl jako absolutní začátečník. Zlepšila se jeho znalost 

angličtiny? A jak si užívá slunné Miami?  

Středa 3. září  

Konečně nastal TEN dne a já odlétám z Prahy. Asi po dvou hodinách přestupuji v Londýně, a 

po dalších 7 a půl hodinách jsem se ocitl v New Yorku. Konečně!  Imigrační úředník se 

netváří zrovna mile, možná by mohl být trochu méně přísný, ale nevadí. Cesta do hotelu je 

bezproblémová, a následuje večerní prohlídka Manhattanu včetně Sochy svobody, Ground 

Zero, Wall Street, Broadway, Empire State Building.  

Po náročném, avšak naprosto úžasném a vzrušujícím dni, spokojeně usínám.  

 

Noční pohled na Manhattan z Empire State Building – 86. patro 

Čtvrtek 4. září  

Vstávám ve 4 ráno. Nemám chuť vyhodit budík oknem, neboť díky časovému posunu se 

vstává v pohodě (v ČR touto dobou již 10 dopoledne  ). Dám si ranní procházku po Times 

Square a taky Central Parku.  

Chytám taxík na letiště. Je jich všude spousta, ale všechny jsou obsazené. Po 10 minutovém 

intenzivním mávání u mě zastaví taxík, řídí Rus. A k tomu nemluví anglicky. Proč ne  

V poledne odlétám z JFK do Miami. U terminálu na JFK je na stěně obrovská mozaika 

zobrazující města světa, kde vidím i Prahu – pohled na Karlův most a taky Tančící dům. 

Bleskově mi proběhne hlavou, jak je přece jen ta Praha krásná.  

V půl 4 odpoledne přilétám do Miami. Venku 30 stupňů. Trochu pecka. Odtud jedu do 

apartmánu, který je přímo na pláži a z balkónu mám fantastický pohled na moře. Škola mi 

začíná za 3 dny. Cítím nejen vzrušení, ale také mírnou nervozitu.  

  



Pondělí 8. září 

Studium angličtiny úspěšně zahájeno!  

 

Absolvoval jsem vstupní test. Moje skóre bylo lepší, než jsem čekal, neboť mé tipovací 

schopnosti jsou výborné. Zařadili mě do skupiny 2, kde jsou Jihoameričani, Ital, Francouz, 

Turci a Uzbekistánec. Celkem pestrá a zajímavá skupina, probíhá mi hlavou. Samozřejmě zde 

mohu používat pouze angličtinu, jen s tím Uzbekistáncem se domluvím trochu i rusky. Ale 

přece jsem tu kvůli angličtině, tak nebudu strkat hlavu do písku  

Z první hodiny jsem rozuměl asi tak 25 %. Furt lepší než nic  Byla to hlavně konverzace, 

což bylo super. Další 3 hodiny byla teorie s praktickým procvičováním.  

Celé odpoledne (škola mi končí ve 4pm) vesele skáču v obrovských vlnách jak malé dítě.  

Večer si rekapituluji celý den, a mám z toho všeho skvělou náladu.  

Poučení do dalších dní: 

 Naučit se co nejvíce nových slovíček (už dávno jsem měl začít) 

 Zajistit si překladač nebo slovník 

 Seznámit se s místními a mluvit i mimo školu 

Úterý 9. září 

Připadal jsem si trochu jako mimoň. Zrovna nadvakrát mi to dneska nešlo. Pomohl mi rusky 

mluvící spolužák, a vysvětlil mi základy minulého času.  

Pořád nestrkám hlavu do písku!  

Čtvrtek 11. září 

Amerika si připomíná 9/11 (nine-eleven) -> 11. Září 2001.  

Přišel úspěch a já se chytám ve škole. Dokonce jsem rozuměl i více než bych ještě 

předevčírem myslel. Dokonce už umím i jednoduchý čas minulý  Jen nechápu, na co má 

angličtina tolik nepravidelných sloves …! Jsem na sebe pyšný, bod pro mě! 

Tím, že opakujeme to, co jsme probrali předchozí dny, se mi to dostává líp a líp pod kůži, což 

je super.  

Avšak počasí stále nic moc. Horko, vlhko a ještě i zataženo! 

  



Víkend 13. – 14. září 

 V sobotu podnikám výlet busem do Aventura Mallu. Pomalu a jistě se tu ze mě stává nákupní 

maniak  Koupil jsem si nové boty – Nike za 49 dolarů! Musel jsem si k tomu samozřejmě 

koupit i nový kufr, abych to všechno měl kam dát.  

V neděli celý den relaxuji na pláži. Počasí je nádherné – slunečno, bezvětří, příjemné teplo. 

Voda je úžasná, tyrkysová a teplá.  

 

 
Tuto pláž mám před domem. Škola je od pláže 2 minuty chůze. 

 

Pondělí 15. září  

Dostal jsem se do nové skupiny. Vždy na začátku týdne se to přizpůsobuje pokroku, kterého 

student dosáhl. Tato skupinka je menší a to je naprosto super, neboť téměř pořád jen mluvím, 

a všechno velmi efektivně procvičujeme. Jsem spokojený a velmi se mi to líbí.  

Na základě této vlastní zkušenosti, doporučuji opravdu co nejmenší skupiny.  

Lektor je fajn, stále se směje.  

Po škole jsem se musel informovat ohledně fitka, které mám cestou ze školy. Vypadá to totiž, 

že jsem celý z Miami Beach, který pravidelně nemaká s činkami. Potřeba napravit!  

Úterý 16. září  

Utvrdil jsem se v tom, že jsem ve správné skupině -> vše mi jde lépe a spolužáci jsou fajn, 

což je úplně super  

Jsem tu týden a už umím barvy, dny, měsíce, části těla, sloveso to be, jednoduchý minulý čas, 

a sám dokážu vytvořit i věty jako Where are you from? When was your mother born? Nebo 

třeba i I was writting the homework. Pro někoho se to může zdát, že to není nic moc, ale pro 

mě je to obrovský pokrok, neboť na začátku jsem uměl pouze Hello!  

Co se týče počasí, máme tu krásné západy slunce, avšak nejsou tu žádné vlny -> klid jako na 

českém rybníku  Ale mně to nevadí, a dám si večerní koupání  

  



Úterý 23. září  

Další týden mi uběhl jako voda. O víkendu jsem navštívil downtown Miami, tak se tady říká 

centru města – downtown. Na evropské poměry mi přišlo trochu vylidněné. Avšak 

mrakodrapy splnily veškerá očekávání – jsou krásné, z modrého skla, obklopeny vodou a 

mezi nimi jezdí nadzemní vláček (automatické klimatizované metro), které je navíc úplně 

zadarmo!  

V neděli jsem prozkoumal další pláže, tentokrát North Miami Beach, kde bylo nádherné 

počasí a moře bylo křišťálově čisté a průzračně modré.  

 

 

 
Nové mrakodrapy v downtown Miami. 

 

S novým týdnem má naše skupina nového lektora jménem Nestor. Soustředí se hlavně na 

slovíčka a procvičování, což v mém případě je úplně nejlepší. Neboť procvičování je matkou 

moudrosti  probíráme spoustu přídavných jmen, protikladů, sloves, a jde i slyšet, že se díky 

tomu má slovní zásoba značně rozšířila. Na první poslech v tom mám trochu hokej, ale 

procvičováním se mi to dostává víc a víc pod kůži  

 

 
A ještě jedna fotka z downtown Miami. 

 

 

  



Pátek 3. října 

Minulý týden mě trochu provázela krize. Nejspíše to souvisí s počasím, neboť tu byla tlaková 

níž, takže jsem se nějak moc neučil. Vím, že to není správné, zvlášť jen sedět ve škole 4 

hodiny, a nemít z toho ani žádný dobrý pocit. Lektoři i mí známí, kteří byli v zahraničí, mi 

často opakují, že je potřeba se angličtině věnovat i ve volném čase, a proto jsem se rozhodl, že 

se musím zlepšit  A taky jsem to zvládl! Well done! 

Chodím se sešitem i večer na pláž a denně mluvím minimálně hodinu se svým spolubydlícím 

v angličtině. Dokonce si i slova opakuji večer cestou do pubu  

Pravděpodobně to opravdu funguje, neboť nejenže víc rozumím v televizi, ale také sousedům 

ve výtahu. Samozřejmě nemluvě o mém trenérovi v posilce, který mi vážně dává pořádně 

zabrat. Interně mu říkám Sadista  

Oceán byl tento týden opět jako český rybník, ani vlnka. Až dnes ráno ho konečně rozhýbala 

bouře někde v Karibiku.  

A jen pro zajímavost, v místním bio supermarketu, kde je všechno bio (včetně žrádla pro 

kočku, které tu nazývající organic), prodávají jako žhavý tip naši českou Plzničku  

 

Příští týden jedu na výlet na Key West, tak se poté zase ozvu a přidám další fotky   

 

Pátek 17. října 

Znovu zdravím z Miami Beach! Začínám se tady cítit jako doma  Nejenže znám už místní 

prodavačky v sámošce, ale taky kluky, co parkují auta (tzv. Valet Parking) a od vidění už i pár 

místních bezdomovců, co vysedávají v parku, přes který chodím každý den do školy.  

Cestu do školy mám moc rád. Jdu po Ocean Drive -> po jedné straně bláznivé bary a 

restaurace a po druhé krásné tropické palmy (tzv. Sea Pamls). Větve mají otečené jedním 

směrem, podle toho, odkud fouká většinu času vítr. Tady v Miami Beach je to ENE (east-

north-east). 

 

 
To jsou ty palmy. 

 

Ve škole naprostý top! Postoupil jsem do další úrovně, takže jsem oficiálně lower-

intermediate  Postupovací test jsem udělala na 96 bodů ze 100, takže jsem na sebe patřičně 

hrdný, neboť tento postup by mi v Česku trval minimálně půl roku. A navíc, jak se tak znám, 

tak bych dlouho do žádné jazykovky nevydržel chodit, takže si tím uvědomuji, jak je tento 

kurz pro mě smysluplný. 



A taky nejde jen o angličtinu, zamiloval jsem si to tady. Mám rád místní tropické počasí a 

příjemné moře. Oblíbil jsem si i místní lidi – zatím jsem nepotkal nikoho nepříjemného nebo 

namyšleného, a taky nemám zrovna pocit, že by se tu všichni přetvařovali, právě naopak!  

Taky jako správný nákupní maniak, mám rád víkendové nákupy! Oproti Evropě jsou tu 

neuvěřitelně nízké ceny, hlavně tedy za oblečení, elektroniku apod. A taky miluju víkendové 

výlety! Byl jsem na Key Westu a taky ve Ft Lauderdale. Key West byl úžasný! Jede se tam po 

dálnici spojující desítky ostrůvků mostem v moři, což je opravdový zážitek.  

A taky ty úžasné tropické západy slunce! Prostě romantika se vším všudy  

 

 
Pláž na Key Westu. 

 

No a příští týden mám prázdniny. Jedu na road trip na Západ USA. Už se nemůžu dočkat a 

pak samozřejmě napíšu, jaké to tam bylo.  

 

Pátek 14. listopadu  

Po delší odmlce se znovu ozývám. Měl jsem skoro 2 týdny prázdniny a ve škole to také 

nabralo prudší obrátky.  

Nejdříve k dovolené, která byla naprosto top! Projel jsem pobřeží Californie od San Francidca 

přes Santa Barbaru do L.A. Potom přes poušť do Las Vegas a po 2 crazy days v tomto crazy 

city na východ dál do Arizony ke Grand Canyon. A když už jsem tam byl, zajel jsem i do 

Monument Valley, k Lake Powel a přes jižní Utah a hory, zpátky do Vegas. Nakonec nahoru 

do San Francisca. Budu psát postupně, co jsem kde zažil, neboť toho bylo tolik, že by to byl 

dlouhý text, který by se nikomu chtít nechtěl.  

 
Californské ráno. Po 2 měsících na Floridě mě zaskočilo, že bylo trochu chladné  

 

A teď už jsem zpátky ve škole. Jak jsem psal – nabralo to obrátky a já postoupil do další 

úrovně. Do třetí! Takže se mi povedlo dosáhnout mého cíle a postoupit až sem.  Z časů mi 

chybí už jen budoucí, takže ten si asi odložím do „budoucna“ . Počasí je pořád OK, dneska 

bylo 84 stupňů (tj. něco kolem 28  ). 



 
Foto z výletu - lachtani na californském pobřeží. 

 

 

Beverly Hills 90210 a já v něm  

Pátek 28. listopadu  

Nechce se mi to ani věřit, ale 12 týdnů uplynulo a já jedu za 2 dny domů.  

Takže nejdříve ke škole -> končím ve 3. úrovni, cože je obrovský úspěch . Začínal jsem 

jako úplný začátečník, teď jsem intermediate. Získal jsem úspěšně certifikát o studiu a jsem 

hrozně rád, že jsem konečně ty věčné začátečníky z jazykovek v Česku překonal. Tak daleko, 

jako nyní, jsem se nikdy předtím nedostal. Konečně se (ačkoliv to zatím neplánuji ) budu 

moct při hledání zaměstnání koukat i po nabídkách, kde požadují angličtinu.  

Rozloučil jsem se se spolužáky a s lektorem. Končilo nás teď v pátek několik, dali jsme si 

dárky a vyměnili e-maily.  

 

 
Naše třída - foto na rozloučenou. 

 

Těším se domů, na českou zimu i kámoše, na rodinu, a dokonce i do práce, ale bude se mi 

stýskat, to vím už teď.  



Třeba po: 

 Tropických palmách, jak jsem kolem nich chodil každý den do školy, 

 po kávičce ve Starbucks s lidmi ze školy na Ocean Drive, 

 bude se mi stýskat po pláži u baráčku, jižně od 5. ulice, 

 taky po tom úžasném, příjemném počasí a každodenním blankytném moři, 

 nebo po skvělých nákupech -> konečně jsem měl pocit, že moje peníze mají nějakou 

hodnotu (třeba když jsem si pořídil nové originál Nike boty i za 30 dolarů), 

 po opravdu příjemném personálu ve službách (četl jsem různé věci, ale teda s Evropou 

se to nedá ani porovnat – americké prodavačky jsou prostě v pohodě, vysmáté, a 

přitom nevtíravé – takovou mám prostě zkušenost), 

 po úžasných možnostech k cestování, 

 po krásné přírodě. 

 

 
To je ten Starbucks  

 

Samozřejmě, všude se najdou nějaké negativa, věci, které mi chybět nebudou, ale je potřeba si 

uvědomit, že se to dá najít úplně všude.  Já jsem prostě takový, že koukám na svět tím 

optimističtějším pohledem.  

 

Čtvrtek 1. ledna 

Tak a je tu již poslední zápis do blogu – tedy dočasně poslední. A víte proč dočasně? Do 

Ameriky se totiž určitě vrátím! A doufám, že ještě letos  A taky stejné plány platí i pro 

školu, kde mám v plánu to dotáhnout na Advanced. To je mé novoroční předsevzetí. Hlavu 

mám pořád plnou vzpomínek a věřím, že se tyto sny mohou zrealizovat  

Držím palce všem, kdo mají podobné plány a sny. Studijní, cestovatelské, nebo pracovní  

P.S. Návrat do zimy proběhl docela OK, jen bych to klidně ihned vyměnil za teplo, moře a 

palmy!  

P.S.2 Pro všechny, kdo se na to ptají v mailech – ano, jel jsem přes agenturu COOLAGENT a 

byl jsem maximálně spokojen! Vše bylo zařízeno tak, jak mělo, neplatil jsem nic navíc a taky 

mi to ušetřilo spoustu starostí i během pobytu. I proto jsem se rozhodl napsat tento blog, 

neboť věřím, že může pomoci i dalším zájemcům při jejich rozhodování, neboť já 

jednoznačně doporučuji  

Takže se mějte všichni fajnově, a třeba se potkáme příští rok v Miami   

Ahoj, Jirka  

 


