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Milístudenti,
Tæ µí mæ váµ zá jem o pro gram na zva nÿ Prá ce a  

ces to vá ní v USA (Work & Tra vel USA). Spo je né stá ty 
jsou pro vás ide ál ním mís tem, kde se mπ ¤e te zdo ko na
lit v ang li∑ ti næ, ces to vat a zís kat no vÿ nad hled.

Po ab sol vo vá ní stu dia ne bo prá ce ve Spo je nÿch  
stá tech zjis tí te, ¤e va µe bez pro stªed ní zna los ti o  
Ame ri ce se sta nou va µí vel kou vÿ ho dou. Po ce lÿ ¤i vot 
se bu de te s Ame ri ∑a ny se tká vat v po li ti ce, ve væ dæ, 
µkolství a ze jmé na v pod ni ká ní. Næk te ré z nej ús pæµ næj
µích spo le∑ nos tí svæ ta, ja kÿ mi jsou na pª. Ge ne ral Elect
ric, Ford Mo tor, Mic ro soft, IBM a Ex xon Mo bi l, ma jí 

sí dlo v Ame ri ce a za mæst ná va jí stov ky ti síc li dí po ce lém svæ tæ. Ta ké sto jí za 
po vµim nu tí, ¤e Ame ri ka je jed ním z nej væt µích in ves to rπ v ∂es ké repu bli ce.

Ame ri ka je vel ká a rostou cí ze mæ s po zo ru hod nÿ mi mís ty, kte rá v Ev ro pæ  
ne naj de te. Mi li ony tu ris tπ z ce lé pla ne ty ka¤ do ro∑ næ pªi jí¤ dæ jí, aby po zna li 
nád her nou ame ric kou pªí ro du. Me zi nej ob lí be næj µí tu ris tic ké cí le pa tªí po zo ru
hod né pªí rod ní sce né rie ja ko jsou po bªe ¤í Ka li for nie, po uµtæ v Ari zo næ a No vém 
Me xi ku ane bo ta ké pªí rod ní pa rky, na pª. Yose mi te a Grand Ca ny on. Ame ric ká 
mæs ta jsou na víc úpl næ od liµ ná od mæst ev rops kÿch. Tªe ba New York, Chi ca go 
a San Fran cis co sta ví na od iv svou archi tek tu ru, jsou do mo vem ne smír næ  
cen nÿch umæ lec kÿch sbí rek, je jich sou ∑ás tí jsou mo der ní ko mu ni ka ce a  
do prava, a pªi tom vµem do ká ¤í uchvá tit ¤i vos tí etnic kÿch ∑tvrtí i kuchy ní.

Ame ri ka co by ná rod imig ran tπ skÿ tá je di ne∑ né so ci ální a kul tur ní pªí le ¤i tos ti. 
Se zná mí te se a bu de te ang lic ky mlu vit s Af ri ∑a ny, Asi aty, Ara by i La ti no ame
ri ∑a ny. Mπ ¤e te ob je vo vat dlou hé a hlu bo ké his to ric ké vaz by me zi ∂echy a 
Ame ri ∑a ny, v∑et næ rπz no ro dÿch ∑es kÿch ko mu nit ve Spo je nÿch stá tech, kte ré 
na jde te od Hill Country v Te xa su a¤ po Key West na Flo ri dæ.

V té to pªí ru∑ ce na jde te in for ma ce o pro gra mu Prá ce a ces to vá ní v USA,  
o pro ce su udæ lo vá ní víz a ta ké ti py pro plá no vá ní va µí ces ty. Na µím cí lem je, 
aby ten to pro ces – v∑et næ zís ká ní ví za – byl co nej jed no duµ µí a nej pªí jem næj µí. 
Dæ ku ji vám a pªe ji pªí jem nÿ po byt v Ame ri ce.

Se srde∑nÿm pozdravem,

Richard W. Gra ber
Velvyslanec
Velvyslanectví USA v Praze

W o r k  &  T r a  v e l  U S A
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Popisprogramu
Program Jvízum se oficiálnæ jmenuje Program vÿmæny návµtævníkπ 
(Exchange Visitor’s Program) a vznikl v roce 1961 za prezidenta Johna F. 
Kennedyho. J1 vízum je pro mladé lidi ∑asto nejpªímæjµí a z hlediska nákladπ 
nejefektivnæjµí cestou k získání krátkodobého pracovního povolení v USA. 

V rámci programu Práce & cestování v USA dostávají studenti zapsaní na 
vysokÿch µkolách povolení pracovat a cestovat v Americe v prπbæhu letních 
mæsícπ. Pracovní místa mají sezónní charakter a vætµinou se jedná o práci 
v cestovním nebo turistickém odvætví, v hotelích, pªímoªskÿch rekrea∑ních 
stªediscích, restauracích a zábavních nebo národních parcích.

V rámci tohoto programu není povoleno pracovat v následujících 
oblastech:
✓ práce s dætmi
✓ práce ve zdravotnictví
✓ práce na malÿch nebo velkÿch lodích
✓ práce v letadlech
✓ práce v agenturách zprostªedkujících (do∑asné) zamæstnání
✓ práce ve µkolách
✓ práce v táborech

Práce&cestovánívUSA

Harmony, Pennsylvania
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Základnípo¤adavky
Væk 18 – 30
Student  Ano, studující prezen∑ní formou studia na univer 

zitæ nebo technické/odborné vysoké µkole, nikoli  
v posledním ro∑níku studia.

Znalost angli∑tiny  Dosta∑ující znalost angli∑tiny v závislosti na pracovním 
zaªazení. Pªed pªijetím do programu absolvujete krátkÿ 
pohovor v angli∑tinæ bu™ s Intrax Culture Exchange 
nebo s Council on International Education Exchange.

Délka pobytu 2 a¤ 4 mæsíce na práci plus 30 dnπ na cestování.
Programové období  Od 1. kvætna do 31. ªíjna, v∑etnæ 30 dnπ na cestování.
Typ víza J1, Program Práce a cestování
Poplatky  Strojovæ ∑itelné vízum (Machine Readable Visa, MRV), 

Informa∑ní systém pro studenty a vÿmænné návµtævníky 
(Student and Exchange Visitor Information System, 
SEVIS).

Jakza∑ít
Dále uvádíme obecné informace jak postupovat pªi hledání práce na léto  
v USA.

1. Získejte informace: mπ¤ete pªemÿµlet o kontaktování agentury, která se 
specializuje na umís}ování studentπ v programu Práce & cestování. Agentury 
vám mohou poskytnout vµechny slu¤by potªebné pro vaµi cestu. Napª.:
✓ do∑asné ubytování
✓ cestovní pojiµtæní
✓ tipy pªi hledání práce
✓ letenky a ubytování na první dny
✓ rady ohlednæ celního ªízení

2. Najdæte si práci: Ne¤ dorazíte do Ameriky, budete potªebovat mít 
zajiµtænou práci. To si zaªizujete sami. Mπ¤ete si projít nabídky zamæstnání 
online:
✓  exchanges.state.gov/jexchanges, www.monster.com, hotjobs.yahoo.

com, www.coolworks.com, www.snagajob.com, www.seasonaljobs.net, 
www.us-national-parks.net 

✓  A¤ budete ¤ádat o práci, mæjte pªipraven motiva∑ní dopis, ¤ivotopis a 
doporu∑ení. 

3. Rezervujte si letenku: Je tªeba, abyste to udælali co nejdªíve. Jakmile 
dostanete nabídku od zamæstnavatele, rezervujte si letenku a pak pokra∑ujte 
se ¤ádostí o vízum. 

www.exchanges.state.gov/jexchanges
www.monster.com
www.hotjobs.yahoo.com
www.hotjobs.yahoo.com
www.coolworks.com
www.snagajob.com
www.seasonaljobs.net
www.us-national-parks.net
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4. Pracovní doklady a formuláªe: Jakmile získáte práci a budete se 
pªipravovat na cestu, musíte dobªe pochopit, jak dπle¤ité jsou programové 
doklady a formuláªe:
✓  DS 2019 – Oficiálnæ ozna∑uje vaµeho sponzora v programu, popisuje 

ú∑el programu a uvádí pªesnæ období, bæhem næho¤ smíte pracovat. 
Tento formuláª budete potªebovat, a¤ budete ¤ádat o vízum v Praze  
a a¤ budete ¤ádat o kartu sociálního pojiµtæní (Social Security Card)  
v Americe (bez ní¤ nemπ¤ete pracovat).

✓  I-94 – Na palubæ letadla pªi cestæ do USA obdr¤íte formuláª I94. 
Imigra∑ní kontrola na letiµti vám tento formuláª orazítkuje, ∑ím¤ potvrzuje 
délku vaµeho pobytu. Tento formuláª byste mæli pªiµít seµíva∑kou 
do pasu. Pªi vaµem odjezdu ze Spojenÿch státπ bude formuláª I94 
odebrán a zaslán na ministerstvo pro domácí bezpe∑nost (Department 
of Homeland Security).

✓  Karta sociálního pojiµtæní – Musíte po¤ádat o kartu sociálního pojiµtæní 
co nejdªíve po vstupu do USA. ∂íslo vaµeho sociálního pojiµtæní pou¤ívá 
státní správa pªi sledování placení daní. 

✓  I-9 – Poté co budete zamæstnáni, váµ zamæstnavatel bude po¤ádán, aby 
vyplnil formuláª I9 Potvrzení zpπsobilosti k práci (Employment Eligibility 
Verification Form), jím¤ se prokazuje, ¤e mπ¤ete pracovat legálnæ.

✓  W-4  – A¤ za∑nete pracovat, váµ zamæstnavatel vám dá vyplnit formuláª 
  W4 Potvrzení o ode∑itatelnÿch ∑ástkách zamæstnance (Employee’s 

Withholding Allowance Certificate). Pomocí tohoto formuláªe se ur∑uje, 
kolik daní má bÿt ode∑teno z vaµí vÿplaty.

5. Placení daní: V USA ukládá danæ z pªíjmu federální vláda, vláda státu  
a místní správa. Musíte platit americkou da◊ z pªíjmu:
✓  Federální – Pokud vydæláte ménæ ne¤ $5,000, bude vám vyplaceno 

100% vaµeho federálního pªíjmu. 
✓ Státní
✓ Mæstskou

Miami Beach, FloridaP
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Americképracoviµtæ
Tÿmová práce    Ameri∑ané pracují a hrají si v tÿmech a je 

dπle¤ité, abyste se umæli pªizpπsobit této tÿmové 
atmosféªe.

∂as    Chodit „pªesnæ“ je zásadnæ dπle¤ité a objevit 
se jeµtæ dªíve, ne¤ jste o∑ekáváni, je dokonce 
vÿhoda, proto¤e to dælá dobrÿ dojem.

Oble∑ení a chování   Dívejte se, jak se oblékají ostatní, abyste zjistili,  
co je pªimæªené.

Komunikace   Ameri∑ané si ∑asto podávají ruku, ale nelíbají 
se na pozdrav na tváªe. Sna¤te se nebÿt pªíliµ 
tiµí – Ameri∑ané rádi vidí emocionální reakce. 
Spole∑enskÿ ¤ivot mezi zamæstnanci je bæ¤nÿ,  
ale bez ohledu na jakékoli pªátelství musíte dælat 
svou práci a chovat se vhodnæ.

Pªes∑asy    Mπ¤ete bÿt po¤ádáni o práci pªes∑as. Mnoho 
spole∑ností vám za hodiny navíc zaplatí jeden  
a pπl násobek bæ¤né hodinové sazby.

Testování na drogy   Zamæstnavatelé mají právo po¤adovat, aby  
se jejich zamæstnanci podrobili testu na drogy.

Odchod ze zamæstnání   Kdy¤ plánujete odejít ze zamæstnání, obvykle se 
dává vÿpovæ™ písemnæ s dvoutÿdenní vÿpovædní 
lhπtou.

New York, New York
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Vízovÿproces
Jak¤ádatovízumdoSpojenÿchstátπ
Instrukce jak ¤ádat o vízum do USA naleznete na adrese  
http://prague.usembassy.gov/viza_do_usa.html

Cosipªinéstnapohovor
✓  Pas (v dobrém stavu a platnÿ jeµtæ nejménæ po dobu  

6 mæsícπ po skon∑ení plánované cesty)
✓  Jednu fotografii 5 x 5 cm
✓  Podpπrné materiály (dopis o zamæstnání, studentskÿ index,  

vÿpisy z banky, potvrzení o pªíjmu, atd.)
✓  Potvrzení o zaplacení poplatkπ za ¤ádost a kurÿrní slu¤by
✓ Originály ¤ádostí o víza
✓ Originální formuláª DS2019
✓  Potvrzení o zaplacení poplatkπ SEVIS (instrukce najdete na webové 

strance www.fmjfee.com)

Comπ¤eteo∑ekávatnavelvyslanectví
✓  Necho™te prosím dªíve ne¤ 5 minut pªed plánovanou schπzkou.
✓  Zaregistrujte se v oddælení pro nepªistæhovalecká víza a vy∑kejte,  

a¤ budete zavoláni k otiskπm prstπ a k pohovoru.
✓  Vaµe návµtæva na velvyslanectví bude trvat asi 1 hodinu.
✓  Po∑ítejte prosím s tím, ¤e pas s vízem vám bude dodán bæhem  

tªí a¤ ∑tyª dnπ.

http://prague.usembassy.gov/viza_do_usa.html
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Praktickéinformace
Zkuµenosti, které získáte bæhem svého 
pobytu ve Spojenÿch státech, jsou velmi 
specifické a budou vás provázet po 
celÿ ¤ivot. Následující poznámky berte 
jako návrhy, které vám mohou pomoci 
maximalizovat pozitivní stránky 
vaµeho pobytu v USA.

Kdy¤ pªijedete poprvé na místo 
svého pobytu v USA, mπ¤ete  
se cítit dezorientováni. Namísto  
v prostªedí, které znáte, se bude 
te pohybovat a jednat v prostªedí  
s jinÿm jazykem a novou kulturou.

Peníze
Nenoste vætµí obnosy penæz, 
vezmæte si radæji karty do 
bankomatπ nebo cestovní µeky 
(traveler’s checks). Cestovní µeky 
v hodnotæ 1.000 USD mohou 
pªed první vÿplatou sta∑it. První 
vÿplatu dostanete nejdªíve po 
dvou tÿdnech práce. Platební 
karty typu MasterCard nebo Visa 
z rπznÿch bank mπ¤ete pou¤ívat 
i pªi placení v obchodech, ale je 
dπle¤ité sledovat stav penæz na 
ú∑tu. 

Ubytování
Pokud nemáte ubytování zajiµtæné 
pªedem, najdete seznam bytπ  
k pronajmutí v místních novinách  
v ∑ásti Classified Ads. Do nákladπ na 
bydlení zapo∑ítejte tzv. kauci (security 
deposit) – nájemné za jeden mæsíc. Ne¤ 
se nastæhujete, po¤ádejte pronajímatele 
o písemnÿ seznam væcí, které bude pªi 

Boise, Idaho
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vaµem odjezdu kontrolovat. Kauce se na konci pobytu vrací, anebo je 
poslední mæsí∑ní splátkou, pokud pronajatÿ byt nepoµkodíte. Zjistæte si,  
jestli topení, elektªina, plyn a odvoz odpadkπ jsou v nájemném zahrnuty.  
Pªi podpisu nájemní smlouvy (lease agreement) je tªeba si uvædomit, ¤e 
smlouvu podepisujete na delµí období a je velmi tæ¤ké ji pozdæji zruµit.

Doprava
Autobusová a vlaková dopravní sí} není tak rozsáhlá a hustá jako v Evropæ. 
Vætµina Ameri∑anπ vlastní auto, které je nejbæ¤næjµím dopravním prostªed 
kem. Velká mæsta, jako je New York, Washington, D.C., Chicago nebo San 
Francisco, mají spolehlivæ fungující systém veªejné dopravy. 

Spole∑enskÿ¤ivot
Ameri∑ané jsou pªátelµtí lidé. Ovµem otázky typu „Jak se máte?“ nebo  
„Co dæláte?“ jsou jen spole∑enské fráze, na které se nevy¤aduje odpovæ™. 
Na veªejnÿch prostranstvích je zakázáno pít alkohol. Na spole∑enskÿch 
akcích nebo návµtævách se o∑ekává odmítavÿ vztah k alkoholu a kouªení. 
V USA mohou pít alkohol jen osoby, které mohou dolo¤it, ¤e dovrµily 21 let. 
Aktuálním tématem je v Americe sexuální obtæ¤ování. Mu¤i si musí dávat 
pozor na dvojsmyslné ªe∑i, pohyby nebo chování, které by mohly ¤enu urazit.

New York, New York P
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Stravovánívrestauracích
Kdy¤ vám Ameri∑an zavolá, abyste µli spolu na obæd nebo ve∑eªi, 
neznamená to, ¤e za vás bude také platit. Pokud nechcete platit spole∑næ, 
¤ádejte oddælenÿ ú∑et (separate check). Za obsluhu se nechává spropitné 
do vÿµky 15 – 20 %. Po zaplacení ú∑tu se peníze nechávají ∑íµníkovi, nebo se 
polo¤í na stπl. 

Bezpe∑nost
Telefonní ∑íslo nouzového volání 911 pou¤ijte na pªivolání lékaªské pomoci 
nebo policie. Doklady a peníze noste na bezpe∑ném místæ na tæle nebo  
v dobªe uzavªené taµce. Pas s vízem a formuláª DS 2019 mæjte u sebe;  
pro jistotu si udælejte fotokopie tæchto dokladπ.

Pokud vás nækdo chce okrást, nebra◊te se. Pasivnæ vµecko odevzdejte. 
Vyhnete se tak pªípadnÿm zranæním.

Zdravotnípojiµtæní
Pªed cestou uzavªete cestovní pojiµtæní nákladπ na lé∑ení. Ú∑astníci 
vÿmænnÿch programπ jsou vætµinou pojiµtæni v rámci programu. Pokud tomu 
tak není, je rozhodnæ tªeba se pojistit u¤ pªed odjezdem. Lékaªské oµetªení 
bez pojiµtæní je velmi drahé.

Dalµíinformace
Pokud máte sponzora, mπ¤e vám pomoci a poradit pªi vyªizování formalit. 
Zjistæte si, jak se dostanete z místa pªíletu do cíle vaµí cesty.

Po pªistání v USA projdete imigra∑ní kontrolou, pªi které vám úªedník 
zkontroluje pas, vízum a formuláª DS 2019, odebere vám otisky prstπ a 
vyfotografuje vás, co¤ je sou∑ást systému registrace návµtævníkπ USVISIT. 
Potom projdete celní kontrolou. Musíte pªiznat vµechny pªedmæty, které 
pªivá¤íte a které nejsou ur∑eny pro vaµi osobní potªebu (napª. smíte pªivézt 
dárky do hodnoty 100 USD). Kvπli zdravotním omezením není v¤dy mo¤né 
pªivézt do USA væci, jako je maso, semínka, ∑erstvé ovoce a zeleninu, ¤ivá 
zvíªata nebo rostliny. Pe∑ené vÿrobky, ryby a nækteré zpracované potraviny 
jsou povolené. Více informací najdete na webové stránce www.cbp.gov. 

V pªípadæ potªeby se mπ¤ete obrátit na ∑eskou agenturu nebo na amerického 
sponzora. Pokud vám sponzor nezprostªedkoval zamæstnání, musí vás 
informovat, jak si zamæstnání najít, dát vám seznam zamæstnavatelπ a 
pomoci vám zajistit si práci. Vaµe agentura a sponzor by vám mæli pomoci 
ªeµit problémy s ubytováním, se zamæstnavatelem anebo akutní zdravotní 
problémy. Váµ americkÿ sponzor je uvedenÿ na formuláªi DS 2019 a mæli 
byste se jeµtæ pªed vycestováním ujistit, ¤e na næj máte kontakt.

www.cbp.gov
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Obstarejte si kopie dπle¤ité lékaªské dokumentace a pªedpisπ. Na zavazadla 
si pªipevnæte visa∑ky (zven∑í i dovnitª) s adresou a telefonním ∑íslem v USA i 
v ∂esku. Seznamte se s pªedpisy letecké spole∑nosti, která bude vás a vaµe 
zavazadla pªepravovat. Zjistæte si, jaké je po∑así v místæ vaµeho pobytu, a 
podle toho si zabalte.

Do letadla si vezmæte pªíru∑ní zavazadlo s nejdπle¤itæjµími osobními væcmi 
pro pªípad, ¤e by se vaµe dalµí zavazadla opozdila. 

Velvyslanectví nemá da◊ového poradce. S otázkami ohlednæ daní se 
obracejte na svou agenturu nebo na americkÿ da◊ovÿ úªad na www.irs.gov. 
Pªípadné otázky tÿkající se karty sociálního pojiµtæní adresujte pªímo úªadu, 
kde jste ¤ádali o ∑íslo sociálního pojiµtæní (Social Security Number, SSN).

Upozor◊ujeme vás, ¤e elektrické napætí v USA je 110 V (v Evropæ 220 V), 
tak¤e budete potªebovat transformátor (ne jenom adaptér), pokud budete 
chtít pou¤ívat evropské elektrické pªístroje. Dále upozor◊ujeme, ¤e jen 
nækteªí mobilní operátoªi v USA pou¤ívají systém GSM, kterÿ na trhu v Evropæ 
pªeva¤uje, a pouze tªí nebo ∑tyªpásmové telefony jsou uzpπsobeny k provo
zu v Evropæ i USA. Pokud takovÿ pªístroj vlastníte, mπ¤ete vyu¤ít roaming 
partnerπ vaµeho mobilního operátora (drahé ªeµení), nebo si mπ¤ete koupit 
SIM kartu nezávisle na pªístroji a pou¤ívat americké ∑íslo. 

San Francisco, California
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Zdrojeproplánovánívaµícesty
Cestování po Spojenÿch státech nemusí bÿt drahé! Mπ¤ete navµtívit 
nádherná místa a pªitom uµetªit peníze, pokud si vyberete rozumnæ dopravu  
a ubytování. Nabízíme vám nækolik u¤ite∑nÿch webovÿch stránek.

Vµeobecnécestovníinformace
✓  Zemæpis a cestování (Geography and Travel, http://usinfo.state.

gov/infousa/life/life_geotrav.html) – prπvodce po hlavních lokalitách a 
zajímavostech Spojenÿch státπ

✓  SeeAmerica.org – portál hlavních webovÿch stránek vænovanÿch 
cestování v USA

✓  Fodors.com, Frommers.com, LonelyPlanet.com, VirtualTourist.com 
– prπvodci k cestování po svætæ

✓  Travelocity.com, Expedia.com, Orbitz.com – letenky, hotely, auta, 
dovolené & plavby

✓ HiddenAmerica.com – „odlehlá pæµina na informa∑ní dálnici“
✓  Citysearch.com – prπvodce mæsty pªi cestæ za zábavou, restauracemi, 

událostmi, hotely, kiny a podniky
✓ ∂eské velvyslanectví ve Washingtonu, D.C., mzv.cz/washington/ 

New York, New York

P
h
o
to

 J
e

n
n

ife
r 

G
ra

yl
o

c
k/

A
P

http://usinfo.state.gov/infousa/life/life_geotrav.html
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 www.SeeAmerica.org
www.Fodors.com
www.Frommers.com
www.LonelyPlanet.com
www.VirtualTourist.com
www.Travelocity.com
www.Expedia.com
www.Orbitz.com
www.HiddenAmerica.com
www.Citysearch.com
www.mzv.cz/washington/
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Zajímavosti/codælat
✓  Recreation.gov – Recreation.

gov je sdru¤ení rπznÿch 
agentur, které chtæjí poskytovat 
jednoduchou, snadno 
ovladatelnou webovou stránku 
s informacemi o veªejnÿch 
rekrea∑ních oblastech. 
Rekrea∑ní oblasti na ní mπ¤ete 
hledat podle státπ, rekrea∑ní 
∑innosti, podle agentury nebo 
mapy.

✓  ThemeParks.About.com 
– informace o tématickÿch 
a zábavních parcích a jejich 
hodnocení

Doprava
✓  RandMcNally.com, 
  MapQuest.com – mapy, 

pokyny pro ªidi∑e,  
plánování cesty

✓  Amtrak.com –  
cestování vlakem 

✓  Greyhound.com, 
 PeterPanBus.com –  
 cestování autobusem

Hotelyamotely
✓  All-Hotels.com: cestování, 

hotely, rezervace v hotelích 
poskytujících slevy, zaªízené 
pokoje k pronájmu

✓  MagazineUSA.com –  
cestovní prπvodce po 
Spojenÿch státech

✓  BudgetHotels.com – online 
rezervace hotelπ a motelπ

✓  Motel6.com, Super8.com 
– ªetæzce levnÿch hotelπ

New York, New York
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 www.MagazineUSA.com
www.BudgetHotels.com
www.Motel6.com
www.Super8.com
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Alternativníubytování
✓  YMCA.net – Young Men’s Christian Association
✓  www.YWCA.org – Young Women’s Christian Association
✓  Hostelling InternationalUSA (hiayh.org) –  

mezinárodní sí} ubytoven v USA
✓  Zaªízení poskytující ubytování se snídaní (Bed and Breakfast Inns) 

– bbonline.com, innplace.com
✓  HomeExchange.Com – mezinárodní vÿmæna bytπ a domπ
✓  GoCampingAmerica.com – oficiální webová stránka neziskového 

sdru¤ení National Association of RV Parks & Campgrounds (ARVC), 
profesní sdru¤ení reprezentující odvætví komer∑ních parkπ pro obytné 
vozy a kempinkπ po celÿch Spojenÿch Státech

✓  DudeRanches.com – informace o turistickÿch ran∑ích v Severní Americe

Po∑asíapªevodnípomπcky
✓  Weather.com, Národní meteorologická slu¤ba (National Weather 

Service, nws.noaa.gov)
✓  Pªevody kurzπ mæn (www.oanda.com) 
✓  Interaktivní pªevadæ∑ jednotek (sciencemadesimple.com/conversions.

html) – míry, které lze pªevádæt, jsou váha a hmotnost, vzdálenost a délka, 
obsah a objem, rychlost, teplota.

Washington, D.C.P
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www.YMCA.net
www.YWCA.org
www.hiayh.org
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www.oanda.com
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www.sciencemadesimple.com/conversions.html
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1. Pro∑ jste si vy bra la pro  
návµ tæ vu Spo je nÿch stá tπ  

pro gram Sum mer Work & Tra vel?
Pªe dev µím jsem chtæ la na vµtí vit  

Spo je né stá ty, vi dæt to, co jsem vi dæ la 
jen v te le vi zi, pªí ro du, mæs ta, po znat  

kul tu ru Ame ri ∑a nπ a je jich styl ¤i vo ta.  
Zdo ko na lit se v ang li∑ ti næ, po znat no vé pªá te le,  

zís kat zku µe nos ti, zku sit si ja ké to je pra co vat v ji né  
ze mi a mít mo¤ nost ces to vat po ce lÿch Spo je nÿch stá tech.  

A ten to pro gram byl nej lep µím zpπ so bem, jak své sny re ali zo vat.

2. Ja kÿ druh prá ce jste vy ko ná va la a kde?
Pra co va la jsem ja ko plav ∑ík ve spo le∑ nos ti na chá ze jí cí se na vÿchod ním  
po bªe ¤í Spo je nÿch stá tπ. Stát De la wa re, mæs to Bet ha ny Be ach. Co¤ je  
zhru ba 6 ho din z New Yorku smæ rem na jih.

3. Jak ∑as to jste se stÿ ka la s Ame ri ∑a ny a os tat ní mi  me zi ná rod ní mi stu den ty?
V mís tæ, kde jsem pra co va la, by li pªe vá¤ næ Ame ri ∑a né, ∂e µi a pak v míst ních 
ho te lech, res ta ura cích a za ªí ze ních rych lé ho ob ∑erstve ní pra co va li Slo vá ci, 
Bul ha ªi a Ru so vé. Av µak do kon tak tu se Slo vá ky, Bul ha ry a Ru sy jsem se  
do sta la jen zªíd ka, ne bo} væt µi nu dne jsem by la u ba zé nu a na plá ¤i, kde by li 
pªe dev µím Ame ri ∑a ni. Zku µe nos ti s Ame ri ∑a ny mám pªe vá¤ næ do bré. Jsou 
mi lí, pªí jem ní, vtip ní, se be væ do mí, ná po moc ni a ne ustá le se smæ jí, mlu ví a na 
næ co pta jí.

4. Kte ré z míst jste si nej ví ce ob lí bi la?
To je tæ¤ ká otáz ka, ne bo} ka¤ dé mís to, kte ré jsem na vµtí vi la, se mi vel mi lí bi lo. 
Me zi per li∑ ky bych za ªa di la stá ty: Utah, Wy oming, Mon ta na a Ka li for nie.
Po kud bych mæ la bÿt konk rét næj µí a jme no vat mís ta, kte rá na mæ nej ví ce  
za pπ so bi la, pak nád her né jsou ka li fornské plá ¤e s prπz ra∑ næ modrou vo dou, 

Stu dent ka Vy so ké µko ly bá◊s ké – Technic ké uni ver zi ty 
Work and Tra vel 2007

Lucie D. pªi vÿletu nad Grand 
Canyon (vlevo) a pªi práci na 
Bethany Beach, Delaware (vpravo)

LucieD
.
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Los An ge les, Bry ce Ca ny on, Grand Te ton NP a  
Gla ci er NP. Kde se mi vel mi lí bi lo by lo ta ké Sea 
World – San Di ego – Ca li for nia, Long Be ach –  
Ca li for nia, Salt La ke Ci ty – Utah, San Fran cis co 
– Ca li for nia a Bet ha ny Be ach – De la wa re.

5. Co se Vám na ¤i vo tæ v USA nej ví ce lí bi lo?
Vel ká auta, pæk ná pªí ro da a pªí jem ní li dé.

6. Co by lo pro vás v USA nej ná ro∑ næj µí?
Med væd.
^ád né µpat né zku µe nos ti, po znat ky ∑i zá ¤it ky ne mám. Je di nÿ 
pªí pad, kdy jsem se ne cí ti la moc do bªe, by lo první se tká ní s med væ dem,  
kdy¤ stál 3 met ry nad ná mi na ská le. U¤ jsem mys le la, ¤e bu de po mnæ.

7. Co bys te do po ru ∑i la os tat ním stu den tπm, kte ªí ma jí o ten to pro gram zá jem?
Ur ∑i tæ ne vá hej te ani mi nu tu, se ber te od va hu, na µet ªe te pe ní ze a vy je™ te. Je 
to do brá zku µe nost, po znat ji nou kul tu ru, no vé li di a pªá te le z rπz nÿch ∑ás tí 
svæ ta, vi dæt krás nou a vel mi roz ma ni tou pªí ro du. Je to je di ne∑ ná mo¤ nost, jak 
po znat tu to ze mi, pra co vat zde, ces to vat a zís kat ne za po me nu tel né zá ¤it ky a 
zku µe nos ti na ce lÿ ¤i vot.

1. Pro∑ jste si vy bral pro návµ tæ vu Spo je nÿch stá tπ pro gram Sum mer  
Work & Tra vel?
Chtæl jsem na vµtí vit Spo je né stá ty a pro gram Sum mer Work & Tra vel byl asi 
je di nou mo¤ nos tí, kte rou jsem si mohl do vo lit, jak se tam do stat. Na víc dá val 
mo¤ nost næ co si vy dæ lat a ces to vat po Spo je nÿch stá tech a strá vit tak  
ne oby ∑ej né prá zdni ny.

2. Ja kÿ druh prá ce jste vy ko ná val a kde?
Pra co val jsem ve stá tæ New Jer sey ve mæs tæ Wild wo od, kte ré se na chá zí  
na ji¤ ním cí pu stá tu. První rok jsem pra co val ja ko plav ∑ík a dru hÿ rok jsem  
pra co val v mo te lu a v ob ∑erstve ní.

Stu dent ka Vy so ké µko ly bá◊s ké – Technic ké uni ver zi ty 
Work and Tra vel 2007

stu du je na Vy so ké µko le eko no mic ké v Pra ze a  
zú ∑ast nil se v le tech 2006 a 2007 pro gra mu Sum mer 
Work and Tra vel. Ne dáv no zís kal sti pen di um na je den 
se mes ter na Uni ver si ty of North Ca ro li na.

Branisla
vM.
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3. Stÿ kal jste se  
den næ s Ame ri ∑a ny  

a dal µí mi za hra ni∑ ní mi  
stu den ty?

Po ce lou do bu jsem pro  
Ame ri ∑a ny pra co val, tak ¤e  

jsem se s ni mi den næ stÿ kal, bu™ se 
svÿm µé fem ne bo ji nÿ mi ame ric kÿ mi  

ko le gy. By lo tam i mno ho za hra ni∑ ních  
stu den tπ, pªe dev µím z ji¤ ní Ame ri ky, Rus ka a Po lska.

4. Kte ré z míst jste si nej ví ce ob lí bil?
Moc se mi lí bi lo v New Yorku. Mys lím si, ¤e je to næ co, co se v USA mu sí  
vi dæt. A væ ci, kte ré jsem pªed tím vi dæl je nom v te le vi zi, by ly na jed nou na  
do sah ru ky oko lo mne. Pro mæ to mæs to má zvlá µtní pπ vab.

5. Co se vám na ¤i vo tæ v USA nej víc lí bi lo?
Sa moz ªej mæ se mi lí bi la fi nan∑ ní ne zá vis lost, pro to ¤e jsem si vy dæ lal do st 
pe næz na ¤i vo by tí. A tak jsem si rych le zvykl ut rá cet pe ní ze na in ter ne to vé 
ná ku py. Mám rád Ame ri ∑a ny, by li ke mnæ væt µi nou otev ªe ní a pªá telµ tí, a ta ké 
mo hu ªí ci, ¤e mi tam chut na lo.

6. Co by lo pro vás v USA nej ná ro∑ næj µí?
Pro gram Work & Tra vel vy ¤a du je hod næ by rok ra tic ké prá ce. Mu sel jsem  
jed nat s mno ha úªa dy, ja ko je tªe ba ame ric ké vel vys la nect ví, úªad so ci ál ní ho 
za bez pe ∑e ní, za ªí dit si da ◊o vé vy rov ná ní a uby to vá ní. Tak ¤e mπ ¤u ªí ci, ¤e 
by lo hod næ ná ro∑ né si za ªí dit vµech no správ næ a v∑as. Pak µlo vµe vel mi  
hlad ce

7. Co bys te do po ru ∑il os tat ním stu den tπm, kte ªí ma jí o ten to pro gram zá jem?
Mu sí te bÿt roz hod nu ti, ¤e tam oprav du chce te jet, a ne o∑e ká vej te, ¤e si tam 
pªí liµ vy dæ lá te, pro to ¤e ne mu sí vµe vy jít pod le plá nu. Nej ez dæ te sa mi. Je v¤dy 
lep µí, kdy¤ je de te s næ kÿm, na næ ho¤ se mπ ¤e te spo leh nout, na sta neli næ ja kÿ 
pro blém.

Bra nis lav M. na scho diµ ti  
Phi la delp hia Mu se um of 
Art, kte ré se pro sla vi lo 
ve fil mu “Roc ky”.
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1. Pro∑ jste si vy bral pro po byt v USA pro gram Sum mer Work and Tra vel?
Chtæl jsem po znat ji nou kul tu ru, pªí ro du a zlep µit si ang li∑ ti nu. Pe ní ze ta ké 
hrá ly dπ le ¤i tou ro li.

2. Ja kÿ druh prá ce jste vy ko ná val a kde?
Pra co val jsem v kuchy ni v let ním tá bo ªe v Si erra Na ti onal Fo rest v Ka li for nii.

3. Stÿ kal jste se den næ s Ame ri ∑a ny a ji nÿ mi za hra ni∑ ní mi stu den ty?
Pra co val jsem s lid mi ze Spo je nÿch stá tπ a vÿchod ní Ev ro py. Bæ hem lé ta 
jsme se do bªe po zna li a sta li se z nás do bªí pªá te lé. Stá le si pí µe me a tæ µí me 
se na lé to.

4. Kde se vám lí bi lo nej víc?
V ná rod ních pa rcích Zi on a Me sa Ver de. Ni kdy pªed tím jsem o nich ne sly µel, 
ale udæ la ly na mæ obrov skÿ do jem! A mo je nej ob lí be næj µí mæs to? 
Ur ∑i tæ San Fran cis co.

5. Co se vám na ¤i vo tæ ve Spo je nÿch stá tech nej víc lí bi lo?
Svo bo da ob lé ká ní v San Fran cis ku. Mohl bych mít na so bæ té mæª co ko li a 
ni kdo by si to ho ani ne vµiml. A ta ké se mi lí bí, jak spo lu li dé ko mu ni ku jí. 
Ne sty dí se tak, ja ko my. Næk dy je to ot rav né, ale væt µi nou pªí jem né.

6. Co by lo pro vás ve Spo je nÿch stá tech nej ná ro∑ næj µí?
Slézt v jed nom dni Grand Ca ny on.

7. Co bys te do po ru ∑il os tat ním ∑es kÿm stu den tπm, kte ªí se o ten to  
pro gram za jí ma jí?
Vy u¤ij te tu to pªí le ¤i tost a je™ te.                           
Mπ ¤e teli, ut ra} te vµech ny pe ní ze, 
kte ré vy dæ lá te, za ces to vá ní, 
pro to ¤e pªí ro da v USA je 
ú¤as ná. Ne sty™ te se mlu vit 
ang lic ky, pro to ¤e ni ko mu 
váµ pªíz vuk ne bu de va dit.

Vojtæch R. studuje na Vysoké µkole bá◊ské v Ostravæ  
a zú∑astnil se programu Summer Work & Travel  
v roce 2005, 2006 a 2007.

Vojtæch
R.

Vojtæch R. pracoval  
v Sierra National Forest 

v Kalifornii.
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Velvyslanectví Spojenÿch státπ americkÿch
http://prague.usembassy.gov

Tr¤iµtæ 15
118 01 Praha 1

http://prague.usembassy.gov

