
California, Los Angeles, Long Beach 

 

Miluju angličtinu a bylo-li by mi umožněno vybrat si jakýkoli světový jazyk jako mateřský, vybrala bych si ji! 

Už jen z toho důvodu jsem od malička toužila po návštěvě anglicky mluvící země. A to nejen jako turistka na 

týden, či méně. Vzhledem k tomu, že také nade všechno miluju tanec, mou cílovou destinací bylo již od 

začátku tancem a mladistvým životem proslulé město - Los Angeles!   

V LA jsem strávila přesně dva měsíce, a to na jazykovém kurzu. Nedílnou součástí pro mě samozřejmě bylo 

cestování, poznávání nových lidí i kultur a neméně podstatná zábava!   

Budova školy je umístěna na Long Beach 

(autobusem asi 30 min od ubytovací 

rezidence, autem cca 10min). Každý den 

jsem ve škole strávila 4 hodiny (8:30 - 12:00) 

+ jsem si sama zvolila tzv. elective classes 

(nepovinné), které má možnost si zvolit 

každý student. Na výběr má hned z několika 

nejrůznějších možností (TOEFL, Business 

apod.). E-classes mě stály dvě hodiny školy 

navíc, a to od pondělí do čtvrtka v časovém 

rozmezí 12:40 - 14:20.  Příjemným 

zpestřením výuky bylo pravidelné střídání 

výuky DOpolední a ODpolední, což se měnilo 

každý týden. Jeden týden jsem tak mohla s 

kamarády každý den po škole cestovat a 

užívat si pravého "american dream" a 

naopak druhý týden jsem se mohla náramně 

prospat a do školy dorazit až na 12:40.   

Co se týká ubytování, na výběr máte samozřejmě ze dvou možností - rodina vs. (jak jsem se již zmínila) 

rezidence. Vzhledem k tomu, že rodinnou atmosféru jsem pocítila a okusila již jako malá v anglickém 

Plymouth, rozhodla jsem se pro změnu a zvolila rezidenci. Doteď si myslím, že jsem nemohla zvolit lépe! V 

rezidenci je možné bydlet od 15 let. Jedná se o obrovský komplex pavilonů s apartmány, v nichž jsou dva 

pokoje (4x postel), vlastní obývák a kuchyň (společné pro oba pokoje). Komplex je vybaven venkovní 

výřivkou, bazénem, posilovnou, tenisovými kurty a voleybalovým hřištěm. Nikdo nekontroluje vaše 

příchody či odchody. Pro otevření veškerých dveří rezidence jste vybaveni elektronickou kartou. Je zde také 

možnost praní si vašich věcí v pracích místnostech, jimiž je vybaveno každé patro pavilonu. Praní 

samozřejmě není úplně zdarma, a tak je možné si na kartičku, třeba i každodenně, dobíjet kredit.  

V rezidenci je možné objednat si snídaně, které však nejsou povinností. Jiné denní stravování zde zařízené 

není, a tak je strava během pobytu jen a jen na Vás.  

V blízkosti nejen rezidence, ale i školy (ta má dokonce vlastní kavárnu), je vždy na výběr z několika kvalitních 

obchodů a restaurací, a tak nemusíte mít strach, že budete po celou dobu odkázáni jen na “americký 

fastfood”.  Co děláte ve svém volném čase je jen a jen na vás a na domluvě s vašimi přáteli (vzhledem k 

interaktivnímu způsobu výuky a velmi blízkému vztahu mezi vámi, ostatními žáky i profesory jich budete mít 

spousty, o to strach mít nemusíte). Vzhledem k rozlehlosti celého LA mají velikou výhodu vlastníci 

řidičského průkazu, protože půjčení auta vás zde nestojí tolik a je možné dostat se s ním naprosto všude. 

Prozatímní neřidiči nemají handicap, nicméně jsou odkázáni jen na městskou hromadnou dopravu, což 

bohužel nefunguje tak (témeř) perfektně, jak se dá s klidem říct o ČR. Není to však problém. Sama nejsem 

zatím řidičkou a zvládnout se to rozhodně dá bez větších problémů.  

A pokud se ptáte: Doporučila bys? Má odpověď je: Rozhodně!!!    Dominika Červinková 


