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Začátek… – aneb co se dělo roku 2005 
 
Kdy poprvé zazněla věta „Pojedeme do Ameriky“, to už dávno nevím… Určitě to 

muselo být někdy na jaře roku 2005, kdy se americké příbuzenstvo na pár dní 
dostavilo na návštěvu do České republiky. Každopádně všechno, včetně těch 
největších drobností, co následovalo, bylo opravdu dobrodružné a nezvyklé. A tak 
začala moje cesta za Velkou louži… 

 
Již začátkem října se moje máma rozhodla, že bude potřeba mě na mou velkou 

cestu vybavit nějakými dolary. Kurz v té době nebyl až zas tak moc příjemný. Vědět 
v té době, že jen o pouhé dva měsíce později bude dolar stát o celé dvě koruny 
méně, asi bychom s nákupem měny příliš nepospíchali. Každopádně již 3. října 
2005 se na mě doma usmívalo 500 dolarů. 

 
Pak už následovalo asi dvouměsíční období, kdy jsme vlastně jen čekali, až 

budeme mít možnost začít něco okolo samotné cesty podnikat. Na zařizování 
konkrétních záležitostí bylo stále ještě příliš brzy. A tak jsme až do vánoc sledovali 
vrtkavý kurz dolaru, v rámci několika tisíc korun kolísající ceny letenek a plánovali, 
co všechno bychom v té „velké zemi“ chtěli vidět… 

 



- 2 - 

Leden 2006 
 
S příchodem ledna se situace stala vážnější. Především ve druhé polovině 

ledna dolar klesnul až ke třiadvaceti korunám, což byl jasný pokyn pro urychlenou 
koupi nějaké té hotovosti. Celkové náklady na vstupy, jídlo, suvenýry a další 
jistojistě nezbytné maličkosti jsme spočítali na 900 dolarů na osobu. Již 800 dolarů 
jsme měli doma – 200 měl Miki a 500 mi koupila máma na podzim. Prozatím jsme 
tedy rozhodli koupit 1.000 dolarů. Každý den jsem pečlivě sledovala aktuální kurz, a 
když už to vypadalo, že lepší to nebude, vyrazila jsem. 

 
Byla to opravdu legrace, když jsem se 26. ledna v odpoledních hodinách 

sebrala a ne zrovna moc nadšeně vyrazila s hotovostí 24.000 korun do směnárny 
ve Vodičkově ulici. Samotný nákup dolarů byl pochopitelně hračka. Takové prachy 
s velkou oblibou shrábne kdokoli. Mé oznámení, že bych potřebovala tisíc dolarů, 
přijal pracovník trochu nervózně s poznámkou, že neví, jestli ještě tolik mají. 
Každopádně krásně hladké, jak tajně ve sklepě vytisknuté, papírky nakonec přeci 
jen přinesl a vyinkasoval za ně 23.490 korun. 

 
Dolárky jsem pečlivě uschovala, abych o ně zas nebyla na Václaváku někým 

obrána. Ze směnárny jsem poté odhodlaně vyrazila do knihkupectví Neoluxor na  
Václavském náměstí. S vědomím, že po utracení tolika tisíc za deset příjemně 
nazelenalých papírků s obrázkem jakéhosi pána, který snad kdysi byl americkým 
prezidentem, si mohu udělat „malou radost“, jsem zapadla do oddělení průvodců. 
Dlouhé minuty jsem tam prohlížela všechny možné průvodce a nakonec 
konstatovala, že je jeden horší než druhý. Většina z nich se týkala celých 
Spojených států, což pro mě znamenalo platit za informace, které vůbec 
nepotřebuji. Navíc cena jakéhokoli tohoto průvodce šplhala do výše několika set 
korun a většinou neklesla pod 500, takže jsem vybírala opravdu pečlivě. Některé 
knihy byly navíc psané komplet anglicky, což také nebylo to, co bych vyhledávala. 
Se svou angličtinou bych si k tomu musela najmout ještě nějakého překladatele, 
protože ani slovník by nebyl dostačující. Nakonec jsem narazila na dva průvodce, 
které se týkaly pouze východní části Spojených států amerických. Oba jsem 
prohlédla co nejpečlivěji a nakonec jsem si vybrala průvodce Východ USA z řady 
The Rough Guide. Jeho cena mi tehdy také trochu vyrazila dech, ale 
s povzdechem, že za kvalitu se u nás stále ještě krutě platí, jsem ho pojala za svůj. 
Snad jen sleva, která mi byla poskytnuta na kartu ISIC mi udělala radost, protože 
konečná cena průvodce dosáhla pouze 790 korun. 

 
V následující době se mi tento průvodce stal blízkým společníkem, protože jsem 

zjistila, že obsahuje větší než malé množství naprosto úžasných informací. Začala 
jsem doufat, že některé tyto informace budu mít možnost využít v praxi. 

 
O den později, tedy 27. ledna, jsem vyrazila do nákupního centra v Letňanech. 

Šlo mi především o nutnost pokusit se vyboxovat ve zdejší pobočce Kodaku fotky 
formátu 5 x 5 centimetrů s bílým pozadím, které jsou nutné na žádost o udělení víz. 
Moc nadšení mou žádostí nebyli, ale vidina peněz je asi u českého obchodníka 
silnější. Bílé pozadí nahradili bílou stěnou prodejny. Formát už jim tolik problémů 
nedělal, takže jsem byla vyzvána, ať si fotky, spolu s klasickými pasovými, za 



- 3 - 

hodinku vyzvednu. Zbylý čas jsem strávila v Tescu, kde jsem mimo dobrot do mého 
rozmazleného bříška koupila také kroužkový sešit na americký deník. 
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Únor 2006 
 
Měsíc únor již byl ve znamení větší nervozity než měsíce předchozí. Především 

jsem začala na internetu pročítat zážitky mnoha českých cestovatelů, kteří tuto 
„zemi zaslíbenou“ již navštívili. Některá vyprávění mě docela znervóznila, ale jelikož 
problémy se sehnáním práce, ubytování nebo jídla se mi s největší 
pravděpodobností vyhnou, nenechala jsem se vytočit. Se zájmem jsem se naopak 
začetla do vyprávění kohosi, kdo dělal v USA přes léto plavčíka v zábavním parku, 
a také do mnoha dalších příběhů z cest po Spojených státech. Člověk tak měl 
jedinečnou možnost různá vyprávění porovnat a bylo až s podivem, jak se mnohá 
z nich shodovala. Nebylo tak příliš obtížné udělat si vlastní obrázek o tomto konci 
zeměkoule. 

 
Tento měsíc byl však především zaměřen na shánění informací a dokladů 

potřebných k získání víz. Nejprve jsem se pokusila si sepsat všechny potřebné 
informace, abych je měla hezky ucelené pohromadě a rovnou věděla, kam se dívat. 
K mému úžasu dokument nedosáhl ani jedné a půl stránky, leč informace v něm 
obsažené byly spíše heslovité, takže ani není čemu se divit. Každopádně jsem se 
konečně měla čeho držet a začala jsem zjišťovat, jaké doklady si mám připravit. 
Jejich seznam nakonec dosáhl úctyhodné délky a ten Mikiho byl ve finále ještě o 
kus delší. 

 
První pokusy o vyplnění příslušného formuláře žádosti o nepřistěhovalecké 

vízum byly spíše jen v podobě oťukávání. Pdfko s vyplněnými údaji totiž nebylo 
možné uložit, takže dokud jsem neměla zcela kompletní údaje, nebylo možné 
žádost vyplnit. Chvílemi se mi zdálo, že snad ani nikdy nemohu dát dohromady 
všechny údaje pro žádost potřebné, ale časem to začalo vypadat, že to snad tak 
nějak i půjde. Samotný pohovor mě také neděsil, ačkoli různé zvěsti ho líčily dost 
příšerně. Byl ještě příliš daleko. Snad jen trochu obav z toho procesu, protože pro 
správné podání žádosti je nutné mnohé kroky provést v přesném sledu za sebou, 
což bych bez toho svého seznamu snad nikdy nebyla schopná dát dohromady. 

 
Nejhorší na tom všem bylo, že čím více informací jsem si zjistila, tím méně se 

mi chtělo celý proces podstoupit. Stále jsem nebyla schopná pochopit, jakým 
právem někdo může zjišťovat mé majetkové poměry, výši hotovosti na bankovním 
účtu, výši příjmu a další poměrně osobní věci. Nakonec jsem došla k závěru, že 
když už jsem se dostala do této fáze, tak to snad sama ani nevzdám. Na svou 
velkou letní cestu jsem se stále těšila, takže jsem sice byla zcela znechucena, ale 
stále ochotna to podstoupit. 
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Březen 2006 
 
 
Pomalu začínalo jít do tuhého. Začátkem března nám přišel zvací dopis od tety 

z USA spolu s kopiemi pasů. Ten byl víceméně základem pro získání našich víz. Po 
jeho předložení by snad již s ničím neměl být větší problém. 

 
Přesto jsme si začali podle seznamů shromažďovat další doklady. Začala jsem 

v práci, kde jsem si připravila potvrzení o pracovní spolupráci, ve kterém jsem si 
chtěla nechat potvrdit, že budu mít kde pracovat i po svém návratu z USA. Dokonce 
jsem je měla i orazítkované, ale na podpisy jsem nakonec tak nějak zapomněla. 
Druhý den jsem si ve škole nechala dát potvrzení o studiu. K žádosti o víza by 
stačilo předložit vysokoškolský index, ale přesto jsem se chtěla pojistit dalším 
papírem. Prostě jsem pokračovala ve stylu „čím více papírů, tím lépe“. 

 
Pak už šlo všechno docela rychle. Definitivně jsme se pokusili vyplnit žádosti, 

nakonec jsme je ale definitivně vyplnili až na několikátý pokus. Především proto, že 
se mi asi dvakrát špatně vygeneroval čárový kód, což rovnou znamenalo problém. 

 
22. březen byl dnem, kdy si moje máma vzala naše žádosti a jejich úvodní 

stránku z práce odfaxovala na velvyslanectví. Nebýt toho, fax by se pravděpodobně 
stal další překážkou. Stejně, jako jsem nebyla u odesílání žádostí, nezúčastnila 
jsem se den na to ani telefonického rozhovoru. Tuto záležitost si na sebe vzal Miki, 
takže veškeré informace vím pouze z jeho vyprávění. Faktem zůstává pouze to, že 
hovor v délce 3:41 vyšel na Kč 142,50. Pohovor byl domluven na 10. dubna v 8:30. 

 
Hned dva dny po domluvení pohovoru jsem podle pokynů zaplatila poplatek za 

vízum a poplatek za kurýrní službu. Jelikož však máma nepodepsala příkazy 
k úhradě podle svého úhledného podpisového vzoru, což se jí mimochodem snad 
nikdy nestalo a když už se to stát mělo, došlo k tomu zrovna nyní, bylo nám od 
banky zasláno upozornění, že platba nebyla provedena. Každá tato Chyba jí vyšla 
na Kč 17,50. Proto jsem složenky vyplnila znovu a tentokrát s nimi zašla na poštu, 
kde jsem obě platby zaplatila i s poplatkem za provedení platby ve výši Kč 20,- za 
jednu složenku. Jo, za chyby se holt platí… 
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Velký třesk 
 
 
Do doby pohovoru nezbývalo nic moc jiného na práci, než finální kompletace 

dokumentů. Jisté obavy z pohovoru se nakonec přeci jen dostavily, takže těsně 
před pohovor do mých desek, které jsem si nesla s sebou na ambasádu, přibylo 
ještě několik dokumentů. Ve finále tedy v deskách krom vyplněného formuláře, 
pasu, dokladů o zaplacení poplatků a obálky pro kurýrní službu byl také zvací dopis 
z USA, potvrzení o koupi dolarů, přibližný plán naší cesty, vysokoškolský index, 
potvrzení o studiu a zaměstnání, daňové přiznání, pracovní smlouvy, doklady o 
vlastnictví nemovitosti a auta, potvrzení o pobírání sirotčího a vdovského důchodu, 
potvrzení o uzavřeném životním pojištění a stavebním spoření a několik dalších 
méně důležitých dokladů, jako například doklad o vlastnictví domény nebo 
veterinární průkaz mého kocoura. Když chtějí prokázat materiální a sociální vazby, 
tak jim je prostě prokážu všechny… 

 
Na 10. dubna na 8:30 jsem tedy byla objednaná na Americké velvyslanectví a 

cítila jsem se dokonale připravena. Před budovou jsem se v drobném dešti pod 
deštníkem choulila již těsně po osmé hodině. Se zájmem jsem sledovala policejní 
kontroly aut, která chtěla vjet před budovu ambasády. Zdejšímu hlídači se nás 
naštěstí brzy zželelo a vyšel ven se seznamem. Zeptal se na jméno, danou osobu 
si odškrtnul na seznamu a po letmé kontrole zavazadla vpustil do budovy. Přede 
mnou naštěstí stáli jen čtyři lidé včetně Mikiho, do amerického tepla jsem se tedy 
dostala poměrně brzy. Hned za vchodem proběhla rychlá kontrola blízce podobná 
kontrole na letišti. Mobilní telefon bylo nutné při kontrole odevzdat. Na oplátku jsem 
dostala žlutou cedulku s velkým písmenem C a malými čísly 005, kterou bylo nutné 
připnout na oblečení. Pak jsem byla úzkými chodbičkami poslána do prvního patra, 
kde jsem se ocitla v nevelké čekárně plné tvrdých dřevěných lavic. 

 
Postavila jsem se na konec krátké fronty, a když na mě přišla řada, přistoupila 

jsem k okénku číslo 2. Tady jsem odevzdala vyplněnou žádost, pas, obálku na pas 
a předložila jsem doklady o zaplacení příslušných poplatků. Pak jsem se usadila na 
jednu z dřevěných lavic a čekala, až budu zavolána k pohovoru. 

 
Po chvíli se ozvalo poměrně nesrozumitelně vyslovené první jméno a ještě cosi, 

co jsem nedovedla identifikovat. Naštěstí jsem se brzy v té nesrozumitelné češtině 
s americkým přízvukem zorientovala, takže když zaznělo mé jméno, správně jsem 
přistoupila k okénku číslo 4. Nejprve jsem byla vyzvána k sejmutí otisků prstů, což 
mě docela překvapilo, protože i kdyby mi vízum nedali, tak už jsem mohla být 
evidována mezi „nežádoucími“. Moc času přemýšlet na toto téma jsem neměla, 
protože dále zcela nečekaně zazněla otázka „Do you speak english?“, která mě tak 
moc překvapila, že místo způsobné odpovědi „Yes, I do, but not very well.“ jsem se 
zebe vysypala jakási dvě nesrozumitelná slovíčka, která ani nebudu interpretovat. 
Na oplátku anglicky zazněla ještě otázka, zda jsem formulář vyplňovala sama. Po 
zkušenostech s předchozí otázkou jsem odpověděla česky, čímž jsem osobu za 
okénkem přiměla k tomu, aby hovor pokračoval v mém rodném jazyce. Pak jsem se 
trošku uklidnila a uvědomila si, jak vypadá ta paní za sklem. Delší blond melírované 
vlasy kopírovaly oválný obličej, který neměl naprosto žádné výrazné rysy v podobě 
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vrásek nebo vystouplých kostí. Blízce mi připomínala jednu učitelku angličtiny z 
jazykové školy. Brzy jsem pochopila, že na pokládané otázky se musím soustředit, 
protože porozumět její češtině s americkým přízvukem bylo horší než porozumět 
angličtině, takže jsem zanechala úvah nad jejím obličejem a na její žádost jsem ze 
svých desek vydolovala index. Ten si prolistovala, zajímala se jak dlouho studuji, 
takže jsem jí řekla, že příští rok budu končit. Zajímalo jí také, co budu dělat potom a 
když jsem řekla, že bych ještě chtěla studovat, tak jen spokojeně pokývala hlavou. 
Pak se ještě ptala, jaký je důvod mé cesty, takže jsem jí vysvětlila, že přítel má v 
New Jersey příbuzné, které chceme navštívit a také že chceme cestovat. Na důkaz 
toho jsem jí podsunula itinerář naší cesty, když už se s tím Miki tak psal. Na otázku 
s kým tam jedu jsem zmínila svého přítele-snoubence a to jí víceméně stačilo ke 
štěstí. Pouze mi oznámila, že pas mi bude doručen do dvou až tří dnů a já 
odtamtud uctivě vymázla, až se za mnou zaprášilo. Chuť jsem si šla zlepšit rovnou 
do McDonalda, kde jsem v klidu posnídala. Kdyby jen věděli, kde jsem po pohovoru 
skončila, jistě by mi připsali ještě bodík k dobru... 

 
Mikiho chytl asi nějaký amok, protože víceméně okamžitě, co dostal vízum, 

začal šílet nad letenkami. Ačkoli jsem z ambasády jela do práce, celou pracovní 
dobu mě bombardoval dotazy. Ještě štěstí, že mám tak chápavého šéfa. Ačkoli se 
mě stále vyptával na můj názor ohledně té které letenky, bylo jasné, že jeho 
hlavním kritériem je velikost letadla a cokoli menší, než Boeing 747-400, je 
nepřijatelné. Až dalším kritériem byla cena, letecká společnost, místo mezipřistání 
nebo cílové letiště. Nedal si pokoj, dokud spokojeně nezarezervoval let do New 
Yorku s mezipřistáním v Paříži. 
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Duben 2006 
 
V pondělí 10. dubna se mi vrátil z dlouhodobého pobytu v Anglii kamarád. Proto 

jsme se domluvili, že se ve středu 12. dubna v 18 hodin večer sejdeme na I. P. 
Pavlova u McDonalda. Co tomu čert nechtěl, v úterý nám domů telefonovali 
z Amerického velvyslanectví, že mi ve středu mezi 18 a 20 hodinou doručí pas 
s vízem. Rodina pojala domněnku, že jdu do práce, tak jsem je při té myšlence 
nechala. Když jsem se večer vrátila domů, pas už na mě čekal. 

 
Den poté, ve čtvrtek 13. dubna, jsme se s Mikim domluvili, že půjdeme zaplatit 

letenky. Ze svých finančních zásob jsem uzmula Kč 17.000,- a pojala podezření, že 
co se cesty do USA týká, asi budu stále běhat po Praze s vyššími částkami peněz. 
Nejdřív vyměnit dolary, pak zas zaplatit letenky… Ve 14 hodin jsme se s Mikim sešli 
na Můstku uprostřed Václavského náměstí před pobočkou společnosti Asiana, s. r. 
o. Bylo nutné zařídit několik formalit a především se zbavit „přebytečných“ peněz. 
Za dvě zpáteční letenky jsme zaplatili celkem Kč 32.678,-. Na oplátku jsme dostali 
dva divné cáry papíru, ke kterým jsem od samého počátku pojala poměrně velké 
podezření. Miki se nad obdrženými dokumenty příliš nepozastavoval, tak jsem si 
řekla, že to nebudu řešit. Beztak to celé zařizoval on, tak případné průšvihy hodím 
na něj. :) 

 
Ať byly papíry jakékoli, bylo možné z nich vyčíst, že budeme odlétat 27. června 

ve 13:05. Odtud jsme měli  letět s ČSA do Paříže. Přistání v Paříži bylo hlásáno na 
14:55 a odlet do New Yorku přesně o hodinu později. Plánovaný přílet na 
Kennedyho letiště v New Yorku je na 18:10 místního času. Odlet z New Yorku je 
plánován na 7. srpna v 17:05, přílet do Paříže v 6:00 následující den, odlet do 
Prahy v 7:35 a přílet na ruzyňské letiště v 9:20. 

 
Z kanceláře společnosti Asiana jsme měli naplánováno pokračovat dál Prahou 

za účelem nakoupit nějaké dárky, abychom nepřijeli do USA úplně s prázdnou. 
Bohužel jsme však neměli žádnou příliš konkrétní představu. Jelikož však každou 
chvíli navštěvuji knihkupectví Neoluxor na Václavském náměstí, bylo to první místo, 
kam vedly naše kroky, protože jsem věděla, že se zde dají sehnat mnohé české 
knížky v angličtině. 

 
Nejprve jsme zamířili k dětským knížkám. Jasná volba padla na mou oblíbenou 

knihu o krtečkovi „How come little mole has trousers“. Její cena Kč 85,- nakonec 
patřila k těm nejnižším. Dále jsme vybrali knížku „Czech Fairytales“, která obsahuje 
pohádky od Karla Jaromíra Erbena a Boženy Němcové. Jedná se o tyto pohádky: 
The Blafl Princess, The Three Spinners, The Golden Hill, The Devil and Kate, The 
Clever Princess, Fire Bird and Red Fox, Long, Broad, and Sharp Eyes, The 
Princess with the Golden Star on her Forehead a Boil Pot Boil. Knížka byla navíc 
doplněna o poměrně pěkné ilustrace a její cena Kč 300,- ještě také nepatřila k těm 
úplně nejhorším. 

 
Dalším úkolem bylo pokusit se splnit přání a sehnat nějakou použitelnou 

učebnici češtiny. Po opravdu dlouhém výběru a poradě s prodejcem padla volba na 
učebnici „Do you want to speak Czech?“. Cena Kč 460,- naopak byla ze všech 
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nejvyšší. Navíc jsme pochopitelně k učebnici vzali také pracovní sešit. Byl nezvykle 
vázán v tvrdých deskách a bylo možné ho použít jak k anglické tak německé verzi 
této učebnice, protože průvodní texty v něm byly psané anglicky i německy. Stál Kč 
356,-. Poslední součástí učebnice byly poslechová cvičení na čtyřech CD. Podle 
obalu je možné tato CD použít nejen k anglické a německé učebnici, ale ještě 
dalším dvěma. Cena až zas tak úplně hrozná nebyla – Kč 367,-. Jako bonus jsem 
pro sebe přibrala ještě malý anglicko-český a česko-anglický slovník, protože ten, 
který mám doma, rozhodně nemohu tahat denně po kapsách a taškách. Jeho cena 
Kč 79,- by mi možná jindy připadala zbytečná, tentokrát jsem však o koupi příliš 
neuvažovala. 

 
Poslední, co bylo potřeba vybrat, byly české kuchařky v angličtině. Výběr nebyl 

příliš velký, přesto nám také zabral poměrně dlouhou dobu. První kuchařku jsme 
vybrali poměrně rychle. Jednalo se o „The Czechoslovak Cookbook„ od Jozy 
Břízové. Zalíbila se nám především proto, že recepty jsou přizpůsobeny pro 
americkou kuchyni. Názvy jídel v knize jsou většinou v anglickém i českém jazyce. 
Ačkoli knížka je vytištěna na obyčejném papíře a chybí v ní jakýkoli obrázek, její 
cena byla Kč 422,-. Přesto byla tím nejlepším, co knihkupectví mohlo v této oblasti 
nabídnout. Přesto jsme vzali ještě knihu „Czech National Cookbook“ od Hany 
Gajdoštíkové. Kniha již mi nepřišla tak dobrá, ale recepty v ní vypadaly použitelně a 
byly dokonce doplněny několika fotografiemi. Také cena Kč 229,- mi přišla 
přijatelná. Třetí kuchařkou, kterou jsme vybrali, je „Czech Cookery“. Jedná se o 
malou kuchařku sešitového vydání. Recepty jsou podle mého názoru méně 
použitelné, v knížečce je jich málo, ale každý návod je doplněn o celostránkovou 
barevnou fotografii. Knížečka navíc stála jen Kč 79,-. Na studentský průkaz ISIC 
jsme navíc měli ještě 10% slevu, takže celková částka za všechny knihy a CD 
dělala pouze Kč 2.139,50. 

 
Dále jsme pokračovali do Tesca na Národní třídu. Cestou jsme si každý u 

McDonalda dal jeden cheesburger, celkem za Kč 40,-, a také jsme se zastavili 
v jednom menším obchůdku. Zde jsem ale koupila jen pár zbytečností pro sebe za 
Kč 107,-. V Tescu jsme se trochu porozhlédli a nakonec koupili pytlík skleněných 
kuliček. Nutno konstatovat, že jsou pochopitelně vyrobené v Číně – ačkoli jsem se 
domnívala, že se jedná o typicky českou záležitost. Snad aby Číňané učinili 
všechno pro bezpečnost dětí, je varování na obalu týkající se věku dítěte poměrně 
zavádějící. Jsou zde pro jistotu dvě, jedno hlásá, že není vhodné pro děti do 3 let, 
to druhé zase tvrdí, že výrobek je vhodný pro děti starší šesti let. Počet kuliček, 
kterých má v pytlíku být podle letáčku 120 radši zkoumat nebudu. Ještě bych se 
mohla z jiného oznámení dozvědět, že jich je 100.  

 
Ještě jsme v Tescu koupili několik klubíček příze, ze které se pokusím 

uháčkovat srdíčko, protože teta má srdíčka moc ráda. Tedy, autíčko, mašinku, nebo 
jiné tak nějak hranaté věci jsem už vyprodukovala, ale jak mám vyrobit tohle, nad 
tím mi zůstává rozum stát… Celkový účet za kuličky i přízi dosáhl Kč 147,-. Pak už 
jsme jen doplnili zásoby pití jednou citrónovou Poděbradkou za Kč 13,50. 

 
Poté jsme pokračovali směrem ke Staroměstskému náměstí, abychom v jednom 

z předražených obchodů zkusili sehnat kšiltovku Drinking Team. Když jsme jí za Kč 
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150,- koupili, šli jsme na metro a jeli do Ládví. Odtud jsme se autobusem přemístili 
na Prosek a dále k Obi. 

 
Naším cílem bylo koupit plastické samolepky CZ na auto. Potřebovali jsme 

celkem tři, ale jelikož jí měli pouze ve stříbrné barvě, koupili jsme jen dvě, protože 
na světlé auto by asi nebyla příliš vhodná. Celková útrata byla Kč 138,-. 

 
Odtud už jsme jeli dále do Tesca v Letňanech. Jelikož zde už nic zajímavého 

neměli, koupila jsem si jen tři housky a arabský chleba celkem za Kč 21,-. V Pet 
Centru jsem kocourovi pořídila kočičí mléko a bonbónky celkem za Kč 78,-, protože 
brzy bude mít narozeniny a pak už jsme si s Mikim v KFC dali pouze dva Longery 
za Kč 49,-. Dále už jsme jeli rovnou domů, protože za celé odpoledne jsem toho 
měla opravdu po krk. 

 
Večer se mi ještě Miki zmiňoval, že jeho máma koupila pro malé kluky tři 

hrnečky s obrázky Krtečka. Jeden prý stál Kč 49,-. Tak se zdá, že budeme mít 
krtkovou invazi. 

 
V pátek 14. dubna jsem se pustila do háčkování onoho zmiňovaného srdíčka. 

S háčkováním jsem začala večer asi kolem 19 hodiny a skončila okolo 2:15. Měla 
jsem jakousi představu, že ho uháčkuji ze dvou stejných polovin, které pak pouze 
sešiji a obháčkuji růžovou přízí. Představa to byla pěkná, leč poměrně obtížně 
realizovatelná. Ačkoli jsem si tak nějak po svém psala postup, obě poloviny 
nakonec úplně stejné nebyly. Výsledné sešité poloviny však jakýsi tvar srdce 
připomínaly. Pak jsem se ještě pustila do obháčkování růžovou barvou, ale už jsem 
byla tak unavená, že jsem se rozhodla jít spát. 

 
V sobotu odpoledne jsme se s Mikim vydali do Holešovické tržnice s vědomím, 

že by se tam možná dalo něco koupit. Nakonec jsme odtamtud přivezli pouze černé 
tričko Drinking Team za Kč 180,-, ale měli jsme z něj docela radost. 

 
Odpoledne jsem doháčkovala srdíčko, naškrobila ho a našpendlila do 

požadovaného tvaru, což považuji asi za to nejhorší, co mě mohlo v souvislosti 
s tímto výtvorem potkat. Přeci jen jsem samouk a vytvořit přesně požadovaný tvar 
se mi nepodařilo a nedostatky bylo nutné vylepšit správným vytvarováním. Díky 
našpendlení se mi však podařilo docílit poměrně slušného výsledného vzhledu. 

 
Protože růžovou barvu moc v oblibě nemám, rozhodla jsem se zbylou růžovou 

přízi upotřebit. Předchozí háčkování mě asi příliš nevytrestalo a tak jsem se v neděli 
pustila do háčkování druhého srdíčka. Tentokrát jsem zvolila trochu odlišný postup. 
Nejprve jsem uháčkovala dvě stejná kolečka, která jsem pak sešila a přímo na ně 
doháčkovala špičku.  

 
Pochopitelně jsem za neděli srdíčko dodělat nestihla, proto jsem v háčkování 

pokračovala i na Velikonoční pondělí. Ve výsledku se mi příliš nepodařilo 
odhadnout velikost, takže někde nakonec přebývalo a jinde trošičku chybělo. Opět 
se mi vše podařilo vyřešit vhodným našpendlením, ale v případě tohoto výtvoru to 
byl ještě větší oříšek než u srdíčka předchozího. Ve výsledku ale má srdíčko hezčí 
tvar než to první. 
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V úterý cestou do školy jsem se zastavila na Můstku. Nejprve jsem se podívala 

do téhož obchůdku, kde jsme se stavovali ve čtvrtek cestou na Národní třídu. 
Chtěla jsem tam koupit nějaké levné rámečky, abych mohla obě srdíčka zarámovat, 
ale nic moc se mi tam nelíbilo, hlavně jsem neměla příliš odhad na velikost, tak 
jsem radši žádný rámeček nekoupila. Jen jsem tam pro sebe koupila nějaké 
gumičky do vlasů a další věci celkem za Kč 116,-. Pak jsem se podívala na trhy 
v dolní části Václavského náměstí a byla moc mile překvapena tím, že na jednom 
stánku měli hezký dřevěný vláček jen za Kč 150,-. Po bleskové konzultaci s Mikim 
jsem ho koupila. Jedinou chybičkou bylo, že jsem pak celé odpoledne po škole 
pobíhala s vláčkem v náručí… No, alespoň měli spolužáci trošku povyražení. Kdyby 
býval vláček nebyl zalisován v igelitu, asi by si s ním začali hrát. :) 

 
Ve středu odpoledne jsem vyrazila na malou obchůzku po sídlišti. Cílem „výletu“ 

bylo porozhlédnout se po nějakých tříčtvrtečních kalhotách na léto a případně 
nějakém tom tričku. Oboje se mi podařilo koupit a jen tak „ze zvědavosti“ jsem se 
zastavila v Droxi drogerii. Potřebovala jsem koupit nějakou dobrou náplast a při té 
příležitosti jsem přibrala také pilník, díky kterému snad nebudu na letišti 
považována za vraha. Zásadně totiž používám skleněné a s tím bych asi u celníků 
neuspěla, tak jsem si koupila takový obyčejný smirkový. A co čert nechtěl, hned 
vedle pilníku byl regál s fotoalby a fotorámečky. A jeden z rámečků vypadal 
opravdu moc dobře a hlavně jeho cena Kč 41,50 byla hodně dobrá. Tak jsem dva 
vzala a celá spokojená vyrazila oklikou k domovu. Cestou jsem se ještě stavila pro 
nějaké pečivo a taky v cukrárně. 

 
Ve čtvrtek jsem se rozhodla, že jako pozadí uháčkovaných srdíček musím 

sehnat nějaký barevný papír. Nemohla jsem si vybrat barvu, tak jsem obě srdíčka 
vzala a opět vyrazila do Neoluxoru na Václavské náměstí, kde mají oddělení 
s dopisními papíry a jednotlivé archy různých gramáží prodávají i jednotlivě. Po 
delší době porovnávání a přikládání srdíček na různé papíry jsem vybrala dva různé 
růžové papíry a každý vzala 2x. S vírou, že je snad doma nějak zkombinuji i s tím, 
co už tam mám,  jsem přibrala ještě karty na Černého Petra s obrázky Heffalumpa 
a u pokladny zaplatila 73 korun. Pak jsem se ještě zastavila na Národní Třídě 
v Tescu, kde jsem v části papírnictví koupila pár věcí na malování za Kč 224,50 a 
šupajdila jsem domů. 

 
Brzy jsme také zavítali do jednoho obchůdku na našem sídlišti, kde nám padla 

do oka černá kšiltovka s nápisem czech. Usoudili jsme, že snad někdo v USA by jí 
mohl využít. Protože stála jen Kč 99,-, vzali jsme jí. 

 
Jelikož jsme si stále říkali, že dolarů není nikdy dost a jeho cena stále klesala, 

brzy jsme neodolali a 24. dubna vyrazili do směnárny ve Vodičkově ulici. Tímto 
krokem jsme ke stávající hotovosti přidali ještě dalších 300 dolarů, za které jsme 
zaplatili Kč 6.957,-. Občas ale mívám pocit, jestli jich nebude zbytečně moc. Pak 
začnu přemýšlet a zas mě napadne, že jich třeba bude málo. Často totiž ztrácím 
odhad, kolik nás to celé může stát. 
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Květen 2006 
 
Začátek května přinesl nějaké problémy s autem. Když se mi konečně podařilo 

je vyřešit, vyrazili jsme na nákup dalších věcí, nutných k přežití v USA. Nejprve 
jsme auto umyli v myčce a pak v Tescu nakoupili různé kosmetické výrobky, jako 
zubní kartáčky, žiletky na holení nebo repetent, který nás má ochránit před 
nepřívětivým zvířectvem na Floridě. Celkový účet se vyšplhal až na Kč 520,-. 

 
Naše další cesta poté vedla do Globusu, protože v Tescu neměli téměř žádné 

opalovací prostředky. V Globusu se nám naštěstí podařilo nějaké takové přípravky 
koupit, i když jejich celková cena, která dosáhla Kč 741,50, byla docela závratná. 
Tak se snad alespoň nespálím… 

 
Poté jsem začala přemýšlet, kolik věcí nám ještě chybí. Především jsme 

potřebovali vyřešit otázku adaptéru na tamní zásuvky. Jakýsi adaptér koupený před 
několika roky vlastním, ale vzhledem k rozdílnému napětí se ukázal jako téměř 
nepoužitelný. Vyřešení této problematiky se ujal Miki, ale ačkoli touto záležitostí 
zaměstnal několik pracovníků různých fundovaných obchodů, nepodařilo se mu 
situaci vyřešit. 

 
Počátkem května také Mikiho maminka koupila pár dárečků s sebou. Jednak 

jeden žlutý koš na hračky s obrázkem Krtečka a jeho kamarádů za Kč 299,-. Také 
koupila také tři hrnečky pro malé kluky a velkou kostku s kalendářem na rok 2006 a 
fotkami Prahy za Kč 198,-. Kostka se dá rozebrat na menší, takže je to takové malé 
puzzle. Jinak zakoupila také poutko na klíče nebo na mobil s českou vlajkou a 
nápisem Czech republic za Kč 67,-. 

 
Jelikož konec května přinesl zápočtové písemky a poté se také přiblížilo 

zkouškové období, oba jsme se s Mikim snažili rychle ukončit své pracovní 
povinnosti a začali jsme se více věnovat škole. Jednou z posledních věcí, kterou 
jsme se rozhodli koupit, byla kniha pro strejdu. Dlouho jsme přemýšleli, co mu 
přivést, ale pak nás napadla nějaká humorná či satirická kniha. Vlastně to byl 
Mikiho nápad, ke kterému dospěl po konzultaci s tetou. Nakonec v Luxoru vybral 
knihu Největší špeky 1996 – 2003 od Urbana. Zaplatil za ní Kč 169,-. Pak už jsem 
žila v dobré víře, že se věnuje škole… 
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… a už se to blíží 
 
Měsíc červen vnesl do mého života trochu chaos. Zkoušku, s jejímž snadným 

složením jsem počítala, jsem neudělala a naopak zkoušku, v kterou jsem ani 
nedoufala, jsem udělala za 2. Trochu se mi přeházela představa o zbytku 
zkouškového období. Jelikož ta nesložená zkouška mi přišla tak nějak lehčí, příliš 
jsem se jí na počátku června nevěnovala. Naopak – 7. června jsme s Mikim vyrazili 
do Prahy. Nejdřív jsem si vyzvedla nový mobil, k jehož koupi jsem se odhodlala 
mimo jiné proto, abych měla telefon, který mi umožní spojení se světem i v zámoří. 
Pak jsme v Karlíně strejdovi koupili Ježka v kleci za Kč 180,-. Nevím proč, ale 
prostě mě to den předtím napadlo, zdálo se mi to dobré a tak jsme prostě jednoho 
ježka pojali za svého… Potom jsme se zastavili v České pojišťovně, kde jsme si 
zařídili cestovní pojištění. Zaplatili jsme za něj nehoráznou sumu ve výši Kč 4.300,-. 
Pak jsme se ještě jeli podívat do Bílé labutě a do Kotvy, jestli nemají nějaký ubrus, 
který si teta přála. Všude však měli pouze malé rozměry a ten jediný, který by snad 
velikostí připadal v úvahu, se nám zase vůbec nelíbil – jak svým vzhledem, tak 
především cenou, která se pohybovala okolo sedmi set. 

 
O dva dny později, 9. června, jsem opět, jako už pokolikáté, vrazila do Luxoru. 

Jela jsem si tam koupit nějaké knížky pro sebe a taky něco malého pro Honzíka 
Brůnu. Při té příležitosti jsem koupila také na vyzkoušení jeden pěkný balicí papír 
na zabalení nakoupených dárků za Kč 53,-. Hned druhý den jsem ho celý 
zužitkovala a povedlo se mi zabalit tak třetinu všech dárků. Výsledný dojem je 
docela dobrý, tak jsem se rozhodla, že časem koupím nějaký další, abych měla do 
čeho zabalit zbylé dárky. 

 
V neděli 11. června jsme s Mikim vyrazili na návštěvu příbuzných do Českého 

středohoří. Cestou domů jsme se zastavili v Tescu, kde jsme mimo jiné koupili třetí 
samolepku CZ na auto za Kč 85,90 a také pro sebe jsem si koupila jeden skicák za 
Kč 19,90, protože volný čas v USA jistě ráda využiji kreslením, a jedno odličovací 
mléko za Kč 79,90. 

 
V pondělí jsem se znovu zastavila v Luxoru. Kromě dvou knížek pro sebe jsem 

koupila také druhý papír na zabalení dárků za Kč 53,-. Dlouho jsem si vybírala 
barvu, ale nakonec jsem vzala stejný jako ten první, protože ostatní barvy se mi 
moc nelíbily.  

 
Jinak jsem se průběžně snažila sehnat nějaký ubrus pro tetu, ale hledání bylo 

docela neúspěšné. Nějaké ubrusy snad i vhodných velikostí jsem na Internetu 
našla, ale žádný mi nepřišel tak dobrý, aby stál za objednání.  

 
V pátek 15. června jsem se ještě vydala na menší nákup. Ve výprodeji jsem si 

za Kč 150,- koupila kalhoty. Miki si za Kč 190,- koupil koupací šortky a za Kč 160,- 
pantofle k vodě a na menší chození. Já ještě přihodila ponožky za Kč 129,-, pro 
které jsem vlastně původně šla. 

 
Večer máma zašla za paní správcovou našeho domu, protože si vzpomněla, že 

má něco společného s bytovým textilem. Byla tam několikrát, než se jí podařilo paní 
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Jordánovou zastihnout, ale pak se s ní domluvila, že by bylo možné nějaký ubrus 
sehnat. Jedná se o bílé ubrusy s bílou nebo barevnou výšivkou. Rozměr ubrusu 
není příliš vhodný, ale ubrus by mohl vypadat pěkně. Kdybychom si bývali 
vzpomněli dříve, bylo možné objednat ubrus podle velikosti na zakázku, ale to už by 
se do odjezdu nestihlo… 

 
Druhý den jsem se zastavila pro vzorek ubrusu, ale jelikož paní Jordánová ho 

zapomněla do krámku dát, domluvila jsem se s jejím synem, který tam prodává, že 
se zastavím navečer. Mezitím jsme s Mikim jeli do tržnice, kde jsme ještě koupili za 
Kč 30,- červenou klíčenku s nápisem Czech Republic a taky tác, jehož dno je 
vyplněné zrním za Kč 149,-. K tácu jsme dostali také tři dřevěná modrá kuřata na 
špejli. Pak jsme ještě koupili za Kč 100,- druhou černou kšiltovku s nápisem Czech. 
Buď jí někomu dáme, nebo si jí v nejhorším někdo z nás nechá, protože je opravdu 
pěkná. 

 
Navečer jsem se zastavila v krámku pro ubrus a náhodou jsem tam potkala i 

paní Jordánovou, tak jsem se s ní rovnou domluvila. Mysleli jsme, že bychom 
nechali ubrus udělat na zakázku a máma by ho pak poslala poštou, ale to by vyšlo 
na několik tisíc korun. Takže jsme se dohodly, že budeme ještě přemýšlet a 
v neděli zastavím a domluvíme to napevno. 

 
V neděli navečer jsme se s mámou zastavily u paní Jordánové, která v katalogu 

našla samé ubrusy, jejichž rozměr příliš nevyhovoval, všechny byly docela malé. 
Nakonec jsme ale přeci jen nějaký rozměr vybraly a paní Jordánová slíbila, že zkusí 
do konce týdne nějaký sehnat. Ale také nebude nejlevnější… Akorát trošku zvláštní 
mi přijde, že vlastně vůbec nevím, jak bude vypadat. 

 
Ve středu 21. května jsme ještě s Mikim zašli do Luxoru pro dárek babičce 

k narozeninám a při té příležitosti jsme za Kč 53,- koupili třetí balicí papír, protože 
ubrus bude také potřeba do něčeho zabalit. 

 
Navečer téhož dne jsme vyrazili do Tesca. Na strejdovo přání jsme koupili jednu 

Slivovici (1) a tři piva (2). A také dva pytlíky Crackerů s příchutí uzené šunky (3). 
Pak jsme ještě přidali nějakou drogerii pro nás – dva kuličkové deodoranty (4) a 
další (5). A závěrem také dvě čokolády (6), které v nejhorších okamžicích zabijí můj 
čokoládový absťák. :) 

 
Ve čtvrtek jsem vyrazila na pracovní oběd a pak jsme se přemístili do kanceláře. 

Udělali jsme pár nezbytných věcí a došli k závěru, že už půl roku mluvíme o velkém 
nákupu různých věcí do kanceláře jako je mop na podlahu, kancelářské papíry a 
další věci. Vyrazili jsme proto na „pracovní“ nákup, který jsem trochu zneužila i pro 
sebe. 

 
Nejprve jsem objevila silikonové náramky s nápisem Czech republic a českou 

vlajkou. Tak jsem jich nakonec vzala celkem šest, protože jeden stál Kč 16,90 a 
říkala jsem si, že jako malý dárek pro kohokoli by se mohly hodit. Pak jsem ještě 
k nákupu přidala samolepkové album Krtek za Kč 69,90. Jedná se o arch 
samolepek a speciální podložku s obrázkem domečku, na kterou je možno 
libovolně samolepky lepit a vytvářet si tak vlastní „krtečkovské situace“. Za dobrý 
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nápad jsem považovala také koupit krabici tradičních lázeňských oplatek oříškovou 
příchutí za Kč 32,70. Toliko tedy byly ještě poslední dárky. S vědomím, že snad 
úplně poslední, co nám chybí, je stále zmiňovaný ubrus, jsem ještě pro sebe 
koupila tři obyčejné tužky. Jelikož již mám s sebou na nějaké menší kreslení skicák, 
zjistila jsem, že mi chybí nějaké kvalitní tužky, které bych mohla ke kreslení použít. 
Pak už jsem nakupování definitivně ukončila. 

 
Paní Jordánová měla do konce týdne dodat ubrus, ale neozvala se. V pátek 

večer jí máma telefonovala a zjistila, že ubrus nemá a bude prý až v pondělí večer. 
To mám tedy opravdu radost. Tak snad alespoň bude použitelný… 

 
Každopádně Miki již koncem týdne začal šílet okolo balení. Nejprve jsem stále 

říkala, že potřebujeme nový kufr a když mě přesvědčil, že je to zbytečné, tak jsme 
narazili na problém, co když se ty věci hmotnostně do kufrů nevejdou. Nějak jsem 
tedy nepochopila, kam tím míří. Každopádně vypadá, že už by měl nejradši 
zabaleno a zbylý čas trávil v odbavovací hale na letišti… 

 
V pondělí jsem se probudila docela brzo, alespoň pro mě. Podle svého 

seznamu jsem si připravila věci na zabalení a odpoledne se ještě došla podívat, 
jestli pro mě náhodou někde nemají nějaké použitelné letní botky k sukni nebo 
šatům. Nakonec jsem si jedny za Kč 219,- koupila. Pak jsme ještě přikoupili 
v Delvitě malou lahvičku pití, protože v těch šílených vedrech, která naší republiku 
v současnosti sužují, bychom se asi bez osvěžení neobešli. 

 
Navečer jsme ještě zajeli do Tesca. Miki byl rád, že mu táta půjčil auto a on si 

ještě může zajezdit. V Tescu nakoupil rodině pití a jinak jsme se zašli posilnit 
americkou stravou do Macdonalda. Miki se hlavně sháněl po nějaké rozbočce, která 
by pasovala do mého adaptéru na americké zásuvky. Nakonec jednu koupil za Kč 
95,50, ale doma jsem zjistila, že do adaptéru nepasuje. Ostatně – očekávala jsem 
to… 

 
Po návratu z Tesca na mě doma čekal ubrus, který máma vyzvedla u paní 

Jordánové. Je opravdu krásný a kupodivu se líbí i mně, ačkoli ubrusy a podobné 
lapače prachu nemám moc v lásce. Jednu vadu na kráse však přesto má – stál Kč 
1.250,-, což je opravdu šílené. Jen doufám, že nebude malý, mám z toho docela 
obavy. 

 
Večer jsem ještě přebalila kufry. Maličký kufr se mi podařilo nacpat až do 

hmotnosti 17,5 kilogramu, protože jsem do něj bez ladu a skladu narvala všechno 
těžké, co se mi podařilo najít. Druhý velký kufr nakonec zůstal docela prázdný, 
každopádně by se toho do něj ještě hodně vešlo. Základ ale byl dostat jeho 
celkovou hmotnost pod povolený limit. Před přebalením hlásila váha 22 kilogramů, 
což bylo docela na hraně, takže jsem z něj pár věcí ubarla a hmotnost dostala až 
na 20 kilogramů. Tak snad ta váha neváží moc špatně, abychom se pak na letišti 
nedivili… 

 
A dál??? Držte nám palce… 
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2006-06-27 
 

Ráno jsem se probudila už po osmé hodině, i když jsem měla budíka až na 
devátou. Pořád jsem měla v hlavě, že musím ještě některé věci dobalit, takže jsem 
se do toho pustila. Pak jsem ještě pomalu připravila sebe, a když přišel Miki, 
připravili jsme příruční zavazadla. 

 
Asi v půl jedenácté jsme dovezli zavazadla k autu, Miki si ještě skočil domů a 

pak jsme v plné polní byli odvezeni celou Mikiho rodinou na letiště. Nový terminál 
jsme si trošku prohlédli a pak přistoupili k okénku, odkud jsme byli vyhnáni do 
dlouhé fronty. Z té si nás ale odvedla jistá mladá slečna, která nám předvedla 
výhody elektronického odbavení. Ačkoli celý proces trval docela dlouho, nakonec 
jsme získali příslušné doklady (a malou čokoládu Air France), díky kterým jsme u 
přepážky poměrně rychle získali palubní vstupenky a odevzdali oba kufry. Ten, ze 
kterého jsme měli kvůli hmotnosti obavy, měl nakonec 21,4 kilogramu, ten menší 
pak poměrně neuvěřitelných 17. 

 
Pak jsme se ještě prošli po odletové hale a za Kč 45,- koupili na malé zahnání 

hladu dva tousty. Následovala pasová kontrola, která byla zcela bez problémů, a 
pak trošku složitější kontrola zavazadel. Bezpečnostním rámem jsem tentokrát 
prošla bez problémů a také zavazadla nikdo nijak moc nekontroloval, pouze 
notebook jsem musela vyndat z tašky, ale víc se o nás nikdo nezajímal. 

 
Poté jsme si trošku prošli terminál a docela na čas došli až k východu C7. 

Jelikož však letadlo mělo zpoždění, poměrně dlouho jsme čekali na nástup do 
letadla. Plánovaný odlet byl na 13:05, ale odlétali jsme až ve 13:25. Během letu 
jsme dostali menší občerstvení a do okamžiku oznámení, že budeme přistávat v 
Paříži, jsme se nestihli ani pořádně rozkoukat. 

 
Na letišti Charlese de Gaulla však všechno probíhalo šíleně pomalu. Nejprve 

jsme neuvěřitelně dlouho rolovali p dráze. Z letadla jsme vystupovali asi v polovině, 
ale na autobus, který by nás dovezl k příslušnému terminálu, jsme čekali poměrně 
dlouho. Stejně tak řidič se s autobusem nijak nehonil, takže čas plánovaného odletu 
se rychle přibližoval. Když jsme vystupovali z autobusu, zbývaly do ukončení 
nástupu do letadla pouhé tři minuty. Terminálem jsme proběhli, ani bezpečnostní 
kontrolu jsme nikterak neřešili a odbyli jí rychle. S jazykem na vestě jsme doběhli k 
východu C89 a s údivem zjistili, že ve frontě stojí několik desítek lidí. Byly nám 
předány formuláře, které je nutno vyplnit pro vstup na území USA, a pak jsme byli 
vpuštění do letadla. U vstupu nám bylo sděleno, že naše sedadla v řadě 68 jsou 
předposlední řada. Leč jaké bylo naše překvapení, že sedadla se nachází ve 2. 
patře. Usadili jsme se, rozhlíželi se a hrabošili v taškách. 

 
Ve druhém patře letadla bylo v řadě šest sedadel, vždy tři a tři. Každé sedadlo 

mělo svůj vlastní polštářek a deku a před sebou pochopitelně stoleček, kapsu „na 
bordel“ a také vlastní malou obrazovku. Před startem jsme dostali pytlíčky, ve 
kterých byly sluchátka pro poslech hudby nebo videa, ucpávka do uší, škraboška 
na oči a také vlhčený ubrousek. 
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Start letadla mi přišel poměrně těžkopádný, snad se zdálo, že se letadlo ani 
nevznese. Však také Jumbo není žádný drobeček...  Po startu jsme dostali sáček 
crackerů k pití, za které jsem zvolila Colu, a „letadlové“ menu. Během letu jsem se 
snažila luštit sudoku, dívala jsem se na film o Praze a také na blíže neurčený 
dobrodružný film o psech ze psího spřežení, ale let vůbec neubýval a už v polovině 
cesty jsem nevěděla, jakou polohu zvolit. Naštěstí jsme před přistáním dostali ještě 
malé občerstvení, které nás trochu zabavilo. 

 
Po přistání jsme se rychle zvedli, ale nejprve jsme museli nechat vystoupit 

cestující z první třídy. Pak jsme prošli dlouhou chodbou terminálu a ocitli se v 
obrovské hale, které dominovala jedna obrovská vlajka. Zařadili jsme se na konec 
fronty korigované pomocí pásků do dlouhého hada. Pomalu jsem se začala obávat, 
protože všechny doposud přečtené zážitky různých lidí popisovaly samé hrůzy. Při 
čekání jsem si vybrala imigračního úředníka, o kterém jsem prohlásila, že bych 
chtěla jít k němu. Fronta ubíhala docela rychle a když mě jistá černoška poslala k 
okénku číslo 14, nebyla jsem si jistá, že jí opravdu rozumím, protože se jednalo o 
onoho „vytipovaného“ úředníka. V děsu jsem ho pozdravila a obávala se nejhoršího 
– tedy že se na něco zeptá a já nebudu umět odpovědět. Podala jsem mu pas, ve 
kterém byly příslušné formuláře a také originál zvacího dopisu. Ten si přečetl a pak 
mě vyzval k sejmutí otisků prstů a k vyfotografování. Čtecí zónu v pase přiložil k 
čemusi, jelikož tam ale nebylo vidět, víc nevím. Jen jsem sledovala, jak postupně 
na různá místa dává různá razítka a doplňuje značky a podpisy, pak mi vše vrátil 
a... welcome in the USA! 

 
Počkala jsem na Mikiho a poté jsme hromadně čekali na zavazadla. Trvalo to 

docela dlouho, ale pak přijely oba najednou. Na celní prohlídce jsme odevzdali 
vyplněnou celní deklaraci, ve které jsme mimo jiné přiznávali i to, že vezeme jídlo. 
To mělo způsobit skutečnost, že budeme blíže kontrolováni, ale úředník si doklad 
nechal a poslal nás pryč. Pak jsme prošli úzkou chodbou a ocitli se v příletové hale. 
Dále jsme procházeli uličkou (vlastně spíš takovým špalírem), která byla lemovaná 
desítkami čekajících lidí. A najednou jsme spatřili dva balónky ve stylu americké 
vlajky a pod nimi dva známé rozesmáté obličeje. Následovalo typicky americké 
bouřlivé přivítání, s jakým bych doma vzbudila asi víc než jen údiv. Pomalu jsme se 
odebrali k autu, které jsme nejprve nemohli najít, ale nakonec jsme se nalodili do 
takového velkého korábu a vyrazili. 

 
Následovaly široké dálnice, přistávající letadla, spousta aut, z nichž ty nejmenší 

jsou asi tak velké jak naše největší, plno amerických vlajek a taxíků, nákupních 
center i restaurací. Po tak dlouhé jízdě, že už jsem přestala očekávat jakékoli 
známé panorama, jsme vjeli na most, ze kterého byla vidět miniaturní soška 
svobody a za ní v mlze či mracích panorama Manhattanu... 

 
Cestou začalo pršet a když jsme zastavili na parkovišti se záměrem něco 

dobrého pojíst, byla už i tma. Jídlo bylo perfektní, i když tedy na naše poměry dost 
drahé. Převážně se skládalo z mořských potvor, kterých nemám nikdy dost. Přesto 
jsem toho nijak moc nesnědla, jen na závěru jsem si užila „sdělení“ zapečené v 
pečivu. 
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Cestou do nového domova už jsem nebyla schopná ani poslouchat cizí 
rozhovory. Po příjezdu bych šla klidně rovnou spát, ale následovala „povinná“ 
prohlídka domu, pak povinné povídání a také předávání dárků. Miki dostal mobil a 
tričko, já vánoční ozdobu Heffalumpa, slona se samolepkami, tričko, zásobník na 
„pez“ ve tvaru Heffalumpa a také několik prospektů lyžařských středisek. Také jsme 
Kiře a tetě předali dárky, zbytek dárků budeme muset nechat na jindy. 

 
Když jsme se konečně dopracovali k něčemu, na čem se dá strávit noc, museli 

jsme ještě vybalit protože udržovat stav v kufrech bylo poměrně nepraktické. Takže 
nakonec jsme šli spát asi ve dvě hodiny místního času po  téměř 25 hodinách a 
docela vyčerpávající cestě. Usínala jsem se smíšenými pocity a spíše otrávená. 
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2006-06-28 
 

Probudila jsem se už asi po čtyřech hodinách spánku a zjistila, že Miki je na tom 
podobně. Pustila jsem se do psaní deníku a když se objevila i teta a Kira odešla do 
školy, dali jsme si snídani. Potom jsme vyrazili do Wallmartu, kde jsme si chtěli 
koupit mapu USA a Miki si vybral kýčovitou mašli v barvách americké vlajky. 
Nakonec to ale za nás platila teta, což se mi vůbec nelíbilo. 

 
Potom jsme se s různými zastávkami dopravili na pláž, kde jsme se pěkně prošli 

po molu plném stánků a další zábavy včetně horských drah. Také jsme se zastavili 
na menší jídlo, které cenou odpovídalo velkému. Procházení se na poledním 
sluníčku mi moc radosti nedělalo a docela mě to zmáhalo. 

 
Odpoledne jsme se zastavili v malu. Prošli jsme různé obchůdky a docela se mi 

tam líbil jeden zlevněný slon Heffalump. Teta mi z nepochopitelného důvodu 
koupila zlatý prstýnek asi s ametystem. A když jsme se později sešli s Kirou,  
předala mi Heffalumpa, který se mi v obchůdku tak líbil. Pak jsme ještě prošli část 
malu a zašli na jídlo do Aplebee's. 

 
Nakonec se od nás Kira oddělila a my s tetou jeli na bowling, který podle toho, 

co říkala, hraje každé úterý. Byla tam docela nuda, za chvíli se nám hra okoukala a 
navíc tam byla pořádná zima. Naštěstí se po 21:00 objevil strejda, který nás odvezl 
zpátky. 

 
Po příjezdu jsem si dala sprchu a rychle šla psát deník, abych si mohla jít 

lehnout. Jelikož si však všichni chtěli povídat a dívat se na televizi, dostala jsem se 
do postele dost utahaná a otrávená až po 23:30. 
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2006-06-29 
 

Vstali jsme asi v 8 hodin a trošku se snažili skamarádit s Ashley. Když Kira 
odešla, pomalu jsme se s tetou sebrali a vyrazili na další akci. Tentokrát jsme jeli na 
tržiště a bleší trh. Cestou jsme se jen zastavili pro pití a také pro noviny. 

 
Na tržišti přišla naše první útrata a tou byl závěs s dřevěnou kočičkou a srdíčky 

na provázku s nápisem „a house is not a home without a cat“ za $4.19. Pak jsme 
pro Janu s Oldou za $1.06 koupili přáníčko k jejich svatbě, která bude ve druhé 
polovině července. Když teta s Mikim stála frontu na jídlo, zaběhla jsem do obchodu 
se zvířecími potřebami, kde jsem pro Ashley koupila za $2.10 pytlík bonbonků. 

 
Na venkovním tržišti jsem si pak víceméně z nutnosti koupila za $5.00 čtyři páry 

ponožek, protože jsem si jich vzala málo a nechce se mi je pořád prát. Respektive 
to ani není možné, protože nikde není šňůra na usušení. Jelikož nám ale bylo 
horko, pomalu jsme se vydali a cestu zpátky. 

 
Cestou jsme se zastavili v docela drahém supermarketu, kde se cena za balíček 

salámu pohybovala okolo čtyř dolarů. Bohužel se mi v té rychlosti nepodařilo zjistit 
za jaké množství. Jelikož v našem nákupu byla i zmrzlina, vrátili jsme se domů a 
pojedli malé sendviče. 

 
Pak jsme ještě zajeli na obhlídku obchodu, kde se veškeré zboží prodává ve 

velkém. Něco jako „naše“ Makro. Dokonce i karta je potřeba, ale jestli mě něco 
opravdu překvapilo, tak to byly samoobslužné pokladny. Pak jsme se vrátili zpátky, 
kde jsme už jen relaxovali. Za celý den jsem toho měla docela dost. 

 
Když přijel strejda, opravoval se čerpadlo u bazénu a smontovával se nový 

zahradní stůl. Pak jsme spolu s ním došli vyvenčit oba psy. Po návratu nám byl 
vysvětlen systém sprchy, který jsme ani za nic nebyli schopni sami odhalit. Po 
sprše přišla Futurama, která tu běží na jednom z několika desítek kanálů. 
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2006-06-30 
 

Vstali jsme něco po osmé hodině a okolo deváté jsme s tetou a strejdou vyrazili 
do zábavního parku Six Flags. Po zaparkování jsme se vydali k horské dráze 
Kingda Ka. Bohužel jsme se ale netrefili, tak jsme zůstali u jiné horské dráhy 
nazvané El Toro. Je to největší dřevěná horská dráha na světě a jede rychlostí až 
112 kilometrů za hodinu. Tam jsme stáli asi hodinu frontu než jí otevřeli a pak asi 
další hodinu než jsme přišli na řadu. Jízda byla opravdu great. 

 
Pak jsme vyrazili a Kingda Ka. Napodruhé už jsme jí našli a postavili se do 

fronty, ve které jsme nakonec strávili tři hodiny. Docela jsem se bála, protože se 
jedná o nejvyšší (114 metrů, tedy 45 pater) a nejrychlejší (205 kilometrů za hodinu) 
horskou dráhu na světě. Nakonec se mi ale jízda líbila úplně nejvíc. 

 
Teta koupila fotku z jízdy a já si ve stánku vybrala jedno tričko s logem Kingda 

Ka. K tomu jsme navíc přidali 2 pití a zaplatili $16.99. 
 
Potom jsme se sešli se Rheou, jejím manželem a dětmi, chvíli s nimi pobyli a 

nakonec pokračovali na Log Flugme. Fronta byla asi na hodinu a jízda docela 
parádní, i když jsme vylezli docela zmáchaní. Pak jsme si dali dobré jídlo a pití, já 
kuřecí stipy a Miki sandwich a k tomu jsme si vzali pití. Celkem jsme zaplatili 
$21.98. 

 
Potom jsme se oddělili a jen s tetou šli na Medusu, což je první horská dráha 

bez podlahy. Fronta byla malá jízda docela parádní, plynulá. 
 
Dál jsme pokračovali na deštníky, odkud byl parádní výhled na park a udělali 

jsme pár hezkých fotek. Poté jsme pokračovali na obhlídku horské dráhy, ale na 
Superman Ultimate Flight jsme objevili velkou frontu. Teta nám z mince vyrobila na 
extra přístroji suvenýr a pak jsme šli na „lavici“. Něco podobného míváme v Praze 
na Matějské pouti. 

 
Naše další kroky vedly na druhou stranu parku, kde jsme se měli setkat s 

ostatními. Cestou jsme obhlédli několik atrakcí, na jednu chtěli jít, ale nakonec na 
poslední chvíli couvli. Nakonec jsme jen s Mikim šli na Batman the Ride. Vstup do 
atrakce byl opravdu stylový, dost undergrownd. Horská dráha byla perfekt, jízda 
dobrá, i když to docela dost škubalo. 

 
Po jízdě jsme nemohli najít své odložené věci, Miki svůj foťák a já dokladovku s 

foťákem, mobilem, pasem, pojištěním, isicem a různými drobnostmi. Prolezli jsme 
to tam celé, ale brzy nám došlo, že nemáme šanci nic najít. Miki oslovil obsluhu, 
prohodili pár slov a pak s námi jeden chlápek šel oznámit krádež na security. 
Cestou se k nám naštěstí přidala teta, jinak bychom asi nic nevyřídili. 

 
Byli jsme odvedeni k okénku a odtud posláni na ztráty a nálezy kde teta vyplnila 

asi tři formuláře. Kdyby bývali začali v tu chvíli kontrolovat všechny odcházející lidi, 
určitě by věci našli, ale takhle jsem se s nimi rovnou rozloučila, protože než se 
vyřídily veškeré formality, dotyčný musel být dávno pryč. 
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Pak jsme se v parku setkali s ostatními a vrátili se k okénku, kde jsme zjistili, že 

jsme nebyli sami a na stejné atrakci potkaly nemilé události i jiné návštěvníky. Věci 
tedy byly nenávratně v háji, já bez dokladů, mobilu i foťáku. Škodu, kterou jsem 
zhruba odhadla na víc jak patnáct tisíc korun. 

 
Z parku jsme tedy jeli zpátky domů, kde Miki zablokoval simkartu. Snad ještě 

nebudu platit tisíce za roaming, protože než jsme se k tomu dostali, docela to 
trvalo... Já se radši šla osprchovat a od Kiry jsem dostala kousek ametystu, který 
mám ve znamení. 

 
Večer jsem i přes dost velký stres a vztek a já nevím co ještě usnula docela 

rychle, asi mě to fakt vyčerpalo. Vůbec nemám představu, co teď budu dělat, 
hlavně když nemám doklady. 
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2006-07-01 
 
Na dnešek jsem se vůbec nevyspala, pořád jsem se budila a přemýšlela, co 

budu dělat. Z postele jsem vylezla asi až v půl desáté. Miki se strejdou a staršíma 
klukama kamsi odjeli a když se vrátili, vyrazili jsme s Mikim, tetou, Rheou a 
nejstarším Donovanem na menší nákup. Kiře jsme k jezeru odvezli nějaké věci a 
pak jeli nakupovat. Byl tam docela pěkný obchod, kde mi Rhea koupila za mé 
ukradené brýle jedny hezké nové a kupodivu také značkové a asi i s UV filtrem. 
Takové jsem nikdy neměla... A  nebyly ani tak drahé. 

 
Ve vedlejším obchodě se zbožím Nike jsem Mikimu koupila k narozeninám 

hezké značkové a krásně modré tričko za $7.98. Docela se mi líbilo, tak jsem 
neodolala. 

Potom jsem se zastavili v obchodě, kde jsme si s Mikim koupili krabici s 
padesáti malými pytlíčky plnými různých chipsů a crackerů. Byla tam s námi Rhea, 
která to platila, tak jsme jí za to dali $10, i když ve skutečnosti to stálo asi o tři 
dolary méně. 

 
Doma jsme se najedli pizzy a pak vyrazili spolu s tetou, Rheou a Braydenem k 

jezeru. Hezky jsme si to tam prošli a také se zastavili u Kiry, která tam dávala 
desetiminutové masáže zdarma. Jinak jsme byli na pláži a také s malým 
Braydenem na atrakcích. Dokonce i já s Mikim jsme ho na jedné atrakci 
doprovázeli. 

 
Po příjezdu zpátky jsme vlezli do bazénu a já potom také do sprchy. Za večer 

jsme snědli tři pytlíky koupených chipsů a všichni šli spát docela brzo. Jen já jsem 
byla vzhůru skoro do jedné, protože jsem pořád přemýšlela jak vyřešit mou šílenou 
situaci... 
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2006-07-02 
 

Vstali jsme něco po deváté. Miki se začal dívat na dvd a já se strejdou vyrazila 
koupit noviny, mléko a pár dalších věcí. Náš druhý společný výlet byl do zvířecího 
obchodu, kde jsme koupili (fuj) dvě krabičky živých červů pro vakoveverku či co to 
vlastně je. 

 
Po obědě Rhea s klukama odjela a my s Mikim za odpoledne shlédli další dva 

dvd filmy. Snažili jsme se co nejvíc odpočívat, tak to tak taky vypadalo. Večer jsme 
ještě rozkoukali Hříšný tanec, ale nakonec jsme šli asi v půlce spát. 
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2006-07-03 
 

Když jsme vstali, pomalu jsme se oblékli a když se Kira odkudsi vrátila, vyrazili 
jsme koupit můj foťák. Prošli jsme tři obchody a v tom třetím jsme ho koupili. Bez 
foťáku jsem jak bez ruky. Jedná se o Panasonic Lumix DMC-LZ3. Vypadal docela 
slibně a hlavně stál jen $211.99. Tak mi snad bude dělat dobrou společnost. Nejvíc 
mě ale stejně štve ten ukradený mobil... 

 
Pak jsme v dalším obchodě koupili dva obaly na foťák celkem za $21.18 a jednu 

wifi kartu pro můj notebook za $31.79. Z toho jsme ale tetě platili jen $10, protože 
zbylé peníze jí firma díky nějaké speciální akci vrátí. 

 
Naše další kroky vedly do Chucke Cheese. Svých $6 jsme tu vyměnili za extra 

mince, každý dolar za 4 mince. Ty se pak strkají do různých automatů, kde si lze 
různě hrát. Je to spíš pro děti, ale mě se tam moc líbilo. Za jednu minci jsme si také 
nechali nakreslit obrázek nás dvou a po chvíli ještě druhý, protože ten první byl moc 
pěkný. Na ostatních automatech lze vyhrát lístečky, které se potom vymění za 
poukázku na nějaký dárek. Člověk se tak vyřádí a ještě dostane malou odměnu. 
Tou nám byla krabička čehosi, co se podobá plastelíně, a také malé pravítko. 

 
Pak jsme se ještě zastavili v jednom obchodě, kde jsem si koupila balíček 

papírových kapesníků a moc hezkou černou kabelčičku – celkem za $12.31. 
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2006-07-04 
 

Ráno jsme vstali asi v půl osmé a asi před půl desátou jsme spolu se strejdou 
zapadli do auta. Naše další cesta vedla mega dálnicemi směrem k New Yorku. Auto 
jsme zaparkovali u starého vlakového nádraží u Jersey City na druhém břehu řeky 
Hudson než je Manhattan. 

 
V nádražní budově jsme za $34.50 koupili tři lístky na loď a protože nám jedna 

ujela, museli jsme asi 50 minut čekat na další. Trošku jsme se mezitím porozhlédli 
po okolí a udělali několik fotek protějšího Manhattanu. 

 
Okolo 11:45 jsme prošli detekčním rámem a nechali zkontrolovat svá 

„zavazadla“ a asi ve 12:05 jsme vypluli. Naše první zastávka byla na Ellis Island, 
kde jsme ale nevystupovali. V minulosti sem přijížděly miliony uprchlíků a žádali zde 
o azyl. Ve staré budově se nyní nachází muzeum, kvůli kterému jsme nebyli ochotni 
stát obrovskou frontu. 

 
Dále jsme pokračovali lodí k Liberty Islandu, který jsme částečně obepluli, aby si 

všichni fotekchtiví turisté, kupodivu převážně anglicky mluvící, mohli pořídit 
dostatečné množství kýčovitých obrázků. Po vylodění jsme šli rovnou ke Statue of 
Liberty, tedy k Soše svobody. Vyrobili jsme další množství fotek a obešli jí téměř 
dokola, až k místu, kde začínala fronta na vstup do podstavce sochy. Po jejím 
shlédnutí jsme návštěvu vnitřku sochy oželeli, beztak se pravděpodobně mohlo 
pouze do podstavce a ne až nahoru do hlavy. 

 
V suvenýrech jsme potom koupili knihu o New Yorku, knihu o Soše svobody, 

balíček dvanácti pohlednic sochy, sošku sochy a malou magnetickou sošku jak 
dárek pro babičku. Celková útrata byla $34.20. Pak jsme se ještě vrátili k soše, 
kterou jsme podruhé obešli zepředu a zašli jsme do infocentra. Trošku jsme se tam 
porozhlédli a vzali si letáček o Ellis Islandu a Statue of Liberty. 

 
Když jsme se rozhodli ostrov opustit, postavili jsme se do fronty, po příjezdu lodi 

se nalodili a posadili se na stejnou stranu, abychom si mohli vyfotit také druhý břeh, 
tedy především Manhattan. Po vystoupení z lodi jsme se prošli kousek podél řeky 
Hudson a došli jsme až k autu. 

 
Z původního plánu zajet metrem do New Yorku nebo počkat na večerní 

ohňostroj nad Manhattanem sešlo. Jeli jsme tedy zpátky a cestu se zastavili v 
Burger King, kde jsme každý dostal jednoho burgra, hranolky a libovolné množství 
pití – rozumějte: dostanete prázdný kelímek a je jen na vás, jak s ním naložíte a 
kolikrát si dolejete. 

 
Po příjezdu jsme chvíli relaxovali, prohlíželi suvenýry a fotky a asi ve 20:00 jsme 

sedli do auta a jeli k jakémusi jezeru. Docela dlouho jsme tam seděli u pláže a 
čekali ohňostroj na oslavu The Indipendence Day. Ohňostroj kvůli problémům přišel 
později a navíc byl docela nudný, až na závěr nám pyrotechnici předvedli své 
umění v plné kráse. 
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Cestou zpátky jsme se zastavili na autobusovém nádraží zjistit odjezd autobusu. 
Po příjezdu jsem si dala rychlou sprchu a něco malého k jídlu. Pak jsem prohlédla 
fotky z ohňostroje a upalovala spát, protože bylo půl jedné a nastávající den bude 
opravdu nabitý... 
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2006-07-05 
 

Probudili jsme se v 8:00, ale protože teta zjistila, že v New Yorku prší, zalezli 
jsme do postele a vstali až po desáté. Mezitím jsme čas trávili koukáním na Legally 
Blonde. Pak jsme se vypravili a jeli do mallu. 

 
Prošli jsme ho celý a v knihkupectví Waidenbooks jsme koupili za $4.23 knížku 

Ultra 3D Montage Publications. Návštěvu jsme završili jídlem u McDonald's. Každý 
jsme s Mikim měli jednoho cheeseburgera, jedny hranolky, jednu jablečnou taštičku 
a dohromady jednu velkou Colu. Teta si dala salát, ledové kafe a cheeseburger bez 
housky, takže v misce dostala jen obsah housky. :) Na konci našeho pobytu v malu 
tetě kdosi slíbil za vyplnění ankety 14 dolarů, tak jsme se ještě trochu zdrželi a s 
Mikim ještě jednou zašli do knihkupectví. 

 
Naše další kroky vedly do Dollar Tree. Předtím jsem se zastavili u McDonald's 

kvůli záchodu a Miki tam koupil další dvě taštičky. Pak jsme zašli do Dollar Tree, 
kde jsme koupili za $9.54 balicí papír, malé hrací karty, barevný papír do tiskárny 
nebo na dopisy, puzzle s motivem mapy USA, dva plyšové slony, váleček na 
odstraňováni nečistot, lahev na pití s legračně omotaným brčkem a skládací kartáč 
na vlasy. 

 
Potom jsme jeli do Circuit City, kde si Miki za $59.35 koupil paměťovou kartu do 

svého foťáku. Jelikož část zaplacené částky tetě znovu vrátí, zaplatil za ní jen $55. 
Pak jsme se ještě narychlo zastavili v BJ'S, kde jsem si za $12.71 koupila mega 
balení baterií do foťáku. 

 
Doma jsem se převlékla do teplejšího a vyrazili jsme na bowling. Něco přes 

hodinu jsme čekali, až ostatní dohrají, pak jsme si s Mikim zahráli jednou spolu s 
Kirou a jednou sami. Po návratu jsme se najedli a čas zabili dokoukáním Legally 
Blonde. 
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2006-07-06 
 

Vstávali jsme docela pozdě, až po desáté. Pak jsme sedli do auta a vyrazili do 
Six Flags Wild Safari. Vstupné jsme neplatili, protože jsme měli nějaké vstupenky 
díky předchozí návštěvě Six Flags Great Adventure. Teta s námi pomalu projela 
celé safari, prohlédli jsme si a vyfotili slony, žirafy, lamy, různé opice, kočkovité 
šelmy, antilopy a pštrosy. Po opuštění safari jsme chvíli zůstali na parkovišti, kde 
jsme zhotovovali spoustu fotek horské dráhy Kingda Ka, protože jsme se nacházeli 
přímo pod ní. 

 
Pak jsme jeli k jakémusi lékařskému centru, kam byla teta objednaná na 

kontrolu k lékaři. Zatímco byla u doktora, my se trošku prošli a v malém obchůdku 
Dollar Expres jsme si za $1.00 koupili krabici jakéhosi buchtového pečiva, protože 
jsme měli hlad. Nakonec jsme se posadili před kliniku a čekali na tetu. 

 
Následovala cesta domů a já se pokusila nějak roztřídit a pojmenovat různé 

fotky. Také jsme si vyprali prádlo a navečeřeli se. Navečer si teta zdřímla v křesle a 
my s Mikim odpočívali u notebooků. 

 
Asi v půl desáté jsme vyrazili na nákup do supermarketu. Nejdříve si teta v 

drive-in lékárně vyzvedla léky a pak jsme v supermarketu nakoupili něco k jídlu. 
Teta opět celý nákup platila kartou, už nevím, jak jinak to udělat, abychom jí vnutili 
peníze a neplatila za nás. Mezi nakoupenými věcmi byla také hračka pro Ashley, 
které je mi čím dál víc líto. Nemá vlastní hračky, přičemž oba psi mají hraček plný 
proutěný koš, a nemá také vlastní žrádlo, krmí se stejnými granulemi jako psi. 
Celkově mi přijde hodně hubená. Snad se mi to jen zdá, ale myslím si, že nás má 
čím dál radši. Určitě jí moc chutnají bonbónky, kterými jí občas rozmazluje pouze 
strejda, a hračka snad také nebude úplně k zahození. 
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2006-07-07 
 

Protože jsem byla opravdu unavená a ostatní asi také, spali jsme dost dlouho. 
Vstala jsem asi až v půl jedenácté a pak jsme se všichni pomalu vypravili a s tetou 
a strejdou vyrazili do Philadelphie, kterou v mém drahém a užitečném průvodci 
nazývají Filadelfií...  

 
Cesta trvala asi hodinu a půl, zastavili jsme se také v Dunkin' Donuts na donaty. 

Po Philadelphii jsme trošku bloudili a pak asi po 13:00 jsme zaparkovali v centru 
města za $17.00. Pomalu jsme došli k návštěvnickému centru, kde jsme shlédli asi 
dvacetiminutový film o historii a nezávislosti a pak si prošli zbytek budovy, kde jsme 
získali různé mapy. Nakonec jsme se také podívali do suvenýrů, kde jsme za 
$15.30 koupili dva pohledy, kopii deklarace nezávislosti a také tetě ručně dělaný 
kelímek na svíčku. 

Naše další cesta vedla k Liberty Bell, kde jsme vystáli delší, ale rychle ubývající 
frontu, prošli kontrolou, prohlédli si malé muzeum o historii a nakonec i samotný 
historický zvon. Ten však nebylo ani možné vyfotit bez lidí, protože jich všude bylo 
jak otravných komárů. 

 
Od zvonu jsme šli k Indipendence Hall, kde byla podepsána a poprvé čtena 

deklarace nezávislosti. Dovnitř jsme jít nemohli, protože počet lístků na jeden den je 
omezený a na nás již nezbyly. Budovu jsme si tedy prohlédli alespoň zvenku a také 
jsme zašli do parku. 

 
Od Indipendece Hall jsme parkem došli až k první bance Spojených států. 

Budova byla krásná, leč zdála se být opuštěná. Naše další kroky poté vedly k 
Delaware River, kde jsme se trošku prošli, koupili pití, obhlédli lodě i jakýsi křižník a 
pak jsme se pomalu vrátili zpátky k autu. 

 
Philadelphii jsme opouštěli asi po 18:00. Pomalu a složitě jsme se vymotali z 

města a dojeli až k supermarketu, kde teta koupila velkou svíčku a zajeli jsme na 
hřbitov. Byl opravdu krásný, upravený a protože to nikomu nevadilo, udělali jsme i 
několik fotek. Jen nás překvapilo, že se autem dalo dojet až k náhrobku.  

 
Dále jsme pokračovali do restaurace Great American Diner and Pub, kde jsme 

se setkali s dalšími čtyřmi přáteli tety a společně povečeřeli. S Mikim jsme nějak 
neměli co dělat a do cizího hovoru jsme nechtěli nijak zasahovat, navíc já se svojí 
angličtinou chtěla být spíše neviditelnou. A tak jsme se bavili tím, jak zlikvidovat 
sklenici přebytečné „ody z odododa“, kterou jsme mimochodem nakonec nechali na 
stole téměř netknutou, a také osazenstvem sousedního stolu, které čítalo celkem 6 
osob, ale hmotnost jistě o dost přesahovala tunu. K večeři jsem si dala The Empire 
State Burger a dostala jakýsi burger se zapečeným sýrem a slaninou, dvěma kusy 
masa a kopou hranolek. Porci jsem zdaleka nezvládala a navíc mi jídlo ani moc 
nechutnalo. Spíš ta představa toho, co jím, mě děsila. Linii jsem si nikdy nehlídala, 
ale tohle bylo fakt moc i na mě. Společný účet za osm lidí dělal celkem $67.09, ale 
do ruky se nám vůbec nedostal. Vlastně to nebyla tak vysoká částka za tolik lidí. 
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Zpátky domů jsme přijeli asi v půl jedenácté a jen relaxovali, protože jsem to ho 
měla za celý den opravdu dost. Především mě neustále bolí záda, asi bych měla 
začít trochu cvičit... 
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2006-07-08 
 

Stále častěji chodíme spát pozdě a druhý den proto hodně pozdě vstáváme. 
Dneska jsem z postele vylezla až okolo 11:00 a ačkoli jsme spala 10 hodin, byla 
jsem opravdu unavená. Po sendviči k snídani jsme si připravili věci a šli se strejdou 
vyvenčit psy. Cestou jsme snědli i různé borůvky a ostružiny, o které tady nikdo 
nemá zájem a rostu si tu i podél cest. 

 
Asi ve 13:00 jsme sedli do auta a spolu s tetou a Kirou vyrazili do Atlantic City. 

Dorazili jsme tam okolo 14:00 a asi ve 14:30 jsme přijeli k Lucy the Elephant. Je to 
téměř 20 metrů vysoký dřevěný slon pocházející z roku 1881. V jeho útrobách se 
nachází muzeum z jeho vlastní historie, které je přístupné za $5.00 na osobu. 
Vstupné za nás všechny platila teta a pak jsme šli na prohlídku. 

 
Všechno jsem si to prohlédla a také zdokumentovala, slon se mi moc líbil. 

Prohlídku jsem zakončila v obchůdku se suvenýry, kde jsem si za $34.21 koupila 
tričko s obrázkem Lucy, brožurku z její historie, malou plyšovou Lucy, šest pohledů 
a gumu. 

 
Potom jsme zajeli do hotelu Tropicana, kde jsme zaparkovali v patrových 

garážích. Prošli jsme si Tropicanu včetně casina a vyšli na dřevěnou promenádu. 
Po té jsme pomalu došli až k hotelu Sands, kde se nacházela samoobslužná 
restaurace, kam jsme zašli na jídlo. Funguje to tak, že se při vstupu zaplatí pevná 
částka na osobu a pak už je na každém jednotlivci co se mu podaří z toho všeho 
jídla a pití do sebe nacpat. 

 
Při zpáteční cestě jsme se zastavovali v různých obchůdcích a také jsme 

prolezli celý mall plný butiků, kde si Kira koupila za těžké peníze něco jako 
dokladovku. Všude tam byla šílená zima a ze špatného spaní a dlouhých dnů jsem 
byla fakt utahaná. Než jsme se dostali k autu, docela to trvalo, ale když už jsem v 
něm seděla, byla jsem radostí bez sebe. Tohle mě fakt ubíjí, člověk se pořádně 
nevyspí, celý den někde pobíhá, většinu času stráví čekáním a vlastně ničím a 
navíc se domů vrací kdo ví kdy a pak ještě čeká, kdy se osazenstvo rozhodne 
opustit televizi, aby mohl jít spát. Po celém dni toho mám fakt po krk. Dle očekávání 
bych byla víc spokojená, kdybych byla ve své malé středoevropské republičce... Na 
promenádě jsem si také koupila slunečníček, který se nasazuje na hlavu. Je k 
ničemu, ale je to sranda a stál jen $1.05. 

 
Cestou zpátky jsme se zastavili ještě v obchodě s alkoholem – a že ho tam 

bylo... Za necelých 13 dolarů jsem tam objevila krabici dvanácti třetinkových Plzní. 
Po příjezdu jsem se napila, chvíli poseděla, zašla do sprchy a pak dělala různé 
kraviny, kterými jsem se snažila zabít čas do doby, než si budu moct jít lehnout. 
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2006-07-09 
 

Dneska jsme zase vstali okolo 11:00. pak jsem přejmenovala pár fotek, poslala 
mail mámě a asi ve 13:00 jsme vyrazili k Barnegat Lighthouse. Cestou jsme se 
stavili ve Wawě pro pití a asi po 14:00 jsme zaparkovali nedaleko majáku. 

 
Pak jsme zašli do návštěvnického centra, kde jsme si prohlédli různé informační 

panely a vzali si několik letáčků. Poté Miki zaplatil $3.00 za vstup na maják pro tři 
osoby a po žlutém kovovém schodišti jsme se s několika zastávkami, na kterých 
byly různé informační panely, vydrápali až na ochoz na vrcholu majáku. Foukal tam 
silný vítr, ale bylo krásné počasí a perfektní výhled. Několikrát jsme maják obešli 
dokola a udělali plno fotek. Dokonce jsme se stali svědky obletu vrtulníku okolo 
majáku. 

 
Když jsme maják opustili, šli jsme po betonovém molu a pak ještě dále po 

velkých kamenech. Cestou jsme sbírali mušle a došli až k Atlantickému oceánu. 
Tam jsme chviličku pobyli a vyrazili zpátky. Cesta po molu z obrovských kamenů 
vůbec neubíhala a navíc už jsem měla obrovský hlad. Ještě jsme se zastavili na 
umytí rukou od slané vody a v obchůdku jsme za $0.42 koupili jeden pohled. 

 
Pak jsme se pomalu vydali na cestu zpět a když jsme asi v 18:30 dorazili, už na 

nás čekala hotová večeře. Po večeři jsme omyli přivezené mušle a zasedli k 
počítačům, abychom si trochu „odpočali“. 
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2006-07-10 
 

Vstala jsem před 11:00, Miki už byl vzhůru. Chvíli jsem poseděla u počítače, 
nasnídala se a asi ve 12:30 jsme s tetou vyrazili k Six Flags Great Adventure. Teta 
si tam sehnala volnou vstupenku do parku a snažila se tam sehnat nějaké kopie 
dokladů o tom, že nám byly odcizeny věci – především kvůli pasu, abych měla na 
ambasádě nějaký doklad. My s Mikim jsme se mezitím snažili ukořistit zvenku 
nějaké fotky. Když teta přišla, měla nejen kopie papírů, jichž získání jí stálo desítky 
minut času, ale také malou mapu parku a především také velkou mapu parku, která 
se dává zdarma u vstupu a za další exemplář se normálně platí. 

 
Pak jsme se pomalu vrátili zpátky, kde jsme se sešli se strejdou a asi v 16:15 

jsme vyrazili směr New York. Asi v 17:30 jsme zaparkovali u jakéhosi přístavu v 
Jersey City na parkovišti, odkud pak strejda přeparkoval mimo placené parkoviště a 
pak ještě jednou na místo, kde bylo více místa, aby případné vyjíždějící auto tetino 
nepoškodilo. 

 
Pak jsme došli na zastávku metra, kde jsme se informovali o tom, jak se dostat 

na Manhattan. Vzali jsme si letáčky a za $12.00 koupili jízdenku na metro. Pak jsme 
se s jedním přestupem začali přesouvat směr Manhattan. Metro blízce stylem jízdy 
připomínalo náš vlak. Ve stanicích bylo neuvěřitelně vedro, vlhko a divný smrad, ve 
vagónech chlad, ale také nelibá vůně. Cestování metrem tedy opravdu strašný 
zážitek, jen co je pravda. Když nás subway vyplivla na 33. ulici, byla jsem opravdu 
šťastná, že se můžu nadechnout. 

 
Chviličku všichni hledali správný směr, pak jsem se podívala do mapy a velice 

snadno určila kudy jít. Za chvíli jsme již stáli před Empire State Building. Vešli jsme 
dovnitř, prošli mnoha chodbami a čekacími liniemi a nakonec došli až k malé frontě 
na vstupenky. U okénka s číslem 6 poté Miki koupil za $32.00 dvě vstupenky. 
Výtahem jsme pak vyjeli až do 80. patra, kde jsme víceméně povinně prošli 
obloukem úsekem s fotografováním a došli až k dalšímu výtahu, který nás dovezl 
do 86. patra. Za jistých okolností je možnost vyjet až do 102. patra, ale podle všeho 
byl tento malý výtah uzavřen. 

 
Z ochozu v 86. patře byl parádní výhled, strávili jsme tam poměrně hodně času, 

ale vůbec nemám představu kolik. Spíš jsem fotila než si prohlížela okolí, ale 
známé siluety budov jsem poznávala snadno i v rychlosti. Po několikerém obejití 
ochozu jsme si v obchůdku se suvenýry za $27.07 koupili dvě knížky (protože jsme 
se nemohli domluvit, která je lepší :) o Empire State Building a přilehlém okolí. 

 
Když jsme sjeli výtahem dolů a vyšli z budovy, v jednom z blízkých obchůdků 

jsme za $1.08 koupili 20 pohledů. Akce to byla zajímavá, cena super, ale vybrat 
tolik pohledů z toho mála, co tam bylo, byl zážitek. Dál jsme zamířili k Macy's, ale 
hlad nás nakonec zahnal do McDonald's, odkud jsme poté již snadno a bez nutnosti 
mapy pokračovali po Broadwayi k Times Square. Ale potřeba mapy byla relativní, 
ostatní vypadali trochu ztraceni. 
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Na Times Square jsme došli poměrně brzy, trochu to tam očíhli a prošli 
třípatrový obchodní dům plný hraček. Všudepřítomné obrazovky a světla nás 
nezaskočily, ale jestli jsem něčím byla opravdu šokována, tak to byl všudypřítomný 
zcela neuvěřitelný nepořádek a občas takový smrad, že se mi dělalo špatně od 
žaludku. Podél obrubníků často stála voda, proti které by pravá stoka byla čistým 
pramenem, u silnic ležely stovky pytlů plných odpadků, z různých rychlých 
občerstvení se linul smrad přepáleného oleje... 

 
Z Times Square jsme pak již snadno došli zpátky k Macy's (Miki cestou ukořistil 

noviny Metro), kde jsme chvíli hledali vstup do metra a pak po chvíli pátrání 
nastoupili do správného vlaku. Snadno jsme dojeli zpátky do Jersey City a cestou 
na parkoviště jsem ještě zhotovila několik fotografií nočního Manhattanu, které jsou 
díky stativu dost skvělé. 

 
Zpátky domů jsme dorazili před 0:30. Rychle jsem skočila do sprchy a pak 

rekapitulovala den. Spát jsme šli asi v 1:30, což je dost pozdě na to, jak perný den 
nás čeká zítra. 
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2006-07-11 
 

Dneska jsme vstávali v 6:30. Byla jsem tak neuvěřitelně unavená, že se mi 
nechtělo vůbec nic, natož vstávat. Přesně v 7:00 jsme vyrazili a asi za hodinu a půl 
jsme dorazili do Jersey City. Zaparkovali jsme v krytých garážích a  vyrazili směr 
metro. 

 
Když se nám okolo 9:00 podařilo automatu vnutit nějaké bankovky a dobít kartu, 

zapadli jsme do metra, které sice vedlo hluboko dolů, ale zastávka nebyla pod 
zemí, nýbrž jakoby v tunelu. Správným metrem jsme potom dojeli na 33. ulici a 
cestou také ukořistili jeden výtisk Metra. Zamířili jsme k východu s tím, že 
přestoupíme na jinou linku a pojedeme dál, ale teta začala zmatkovat, shánět se po 
autobusu a všech možných lidí se ptát na cestu. Pak si z nepochopitelného důvodu 
nechala přivolat taxi. Nastoupili jsme, oznámili adresu a kvůli zácpě se ploužili 
ulicemi pomaleji než chodci. 

 
Když nás taxi vyplivlo před českou ambasádou, zapluli jsme do budovy, kde se 

teta z nepochopitelného důvodu opět chopila vedení. Když se mi konečně podařilo 
propracovat se ke správné osobě, vysvětlila jsem svůj problém ohledně ukradeného 
pasu, probrala s paní za okýnkem situaci, vyplnila jeden formulář a obdržela několik 
dalších papírů, se kterými se mám dostavit asi týden před odletem, aby mi mohli 
vystavit jednorázový cestovní doklad. 

 
Od ambasády jsme šli Central Parkem, díky čemuž jsme si prohlédli dobrou 

polovinu parku. Teta se ještě zeptala na cestu k malé zoologické zahradě, ke které 
jsme nakonec došli, ale o kterou jsem ani já neměla zájem. Pomalu se blížilo 
poledne, začínalo být horko, teta šla čím dál pomaleji a stále telefonovala. Už mi to 
pomalu začínalo lézt na nervy, takže někde u Plaza Hotelu jsme se chopili vedení a 
víceméně celý zbytek dne za námi teta cupitala (Miki tvrdí, že spíše vlála). 

 
Došli jsme k Trump Tower a zahnuli do 57. ulice, prošli dva bloky a stanuli na 

rohu 57. a sedmé avenue, kde se nachází slavná Carnegie Hall. Odtud jsme 
pokračovali k sedmou avenue směrem na jih a cestou jsme zašli na malé 
občerstvení. S Mikim jsme si za $1.65 koupili pití. Pak jsme se vrátili dva bloky 
zpátky, protože jsem mezitím v průvodci našla adresu informačního centra, které se 
nacházelo nedaleko. Nabrali jsme spousty map a prohlédli si také suvenýry. 

 
Naše další kroky vedly okolo Radio City Music Hall k Rockefellerově centru. U 

něj jsem na chviličku poprvé a naposled za celý den ztratila orientaci, než jsem 
zjistila, o kterou budovu se jedná. Pak jsme prošli přízemím a došli až k prostoru s 
rozlehlou kavárnou, na jejímž místě se v zimě nachází kluziště. Odtud jsme 50. ulicí 
a pak Lexington Avenue došli až pod Crysler Building. Jedná se o krásný 
mrakodrap, který je však veřejnosti nepřístupný, proto jsme se snažili udělat 
alespoň nějaké fotky zvenku. 

 
Pokračovali jsme 43. ulicí k budově OSN, u které jsme se na chvíli zastavili, 

protože tam vanul příjemný vítr. Pak jsme se kousek vrátili a druhou avenue došli 
až na křižovatku s 34. ulicí. Tou jsme pak šli dále, minuli Empire State Building a v 
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blízkém obchůdku, ve kterém jsme včera koupili pohledy, jsme za $10.85 koupili 3 
skleněné kvádříky s motivem vytvořeným z bublinek. 

 
Na křižovatce šesté avenue, Broadwaye a 34. ulice jsme zapadli do obchodního 

domu Macy's. Ačkoli jsme se během dne několikrát zastavovali pro nějaké 
občerstvení, většinou z tetiny iniciativy, protože my bychom se tím nezdržovali, měli 
jsme docela hlad a žízeň. Navštívili jsme proto 7. poschodí, kde se nacházel 
McDonald's a trošku jsme se posilnili. Když jsme odcházeli, vymetla teta půlku 
patra, protože objevila zlevněné dětské oblečení pro vnoučata. Takže jsme na ní 
docela dlouho čekali než si prohlédne všechno to oblečení od Nike, Pumy atd. 

 
Od Macy's jsme šli na metro. Našla jsem správný vchod, ale teta si trvala na 

svém, že je to špatně, takže jsme šli na druhou stranu ulice, kde jsme jí nakonec 
přesvědčili, zašli do metra a doplnili kartu. Bylo asi 16:30. Prošli jsme chodbou až k 
vlakům a opět jí museli přesvědčovat, že když projdeme tímto turniketem, 
dostaneme se ke správnému vlaku. Když se nám to konečně podařilo a zjistili jsme, 
na kterou ze tří kolejí požadovaný vlak přijede, zrovna se ten správný dostavil. 
Nastoupili jsme, usadili se a cestovali zpátky do Jersey City. 

 
Od metra jsme pak došli ke vstupu do garáží. Tam jsme zjistili, že teta kartu, 

která je nutná pro otevření dveří a následnému vstupu k výtahům, nechala v autě. 
Nakonec jsme prošli výjezdem pro auta, dostali se k výtahu a autu a mohli s klidem 
vyrazit zpátky. 

 
Domů jsme dorazili okolo 19:30, chvíli jsem poseděla, pak se osprchovala, 

najedla a víceméně čekala, až se náš pokoj vylidní, abych mohla jít spát. 
 
Dnešní den byl nabitý krásnými zážitky, i když byl opravdu vyčerpávající, 

protože bylo neuvěřitelné horko. Snad jen škoda, že teta nás tak brzdí, protože z 
pomalé šouravé chůze nás docela bolí nohy a navíc bychom čas využili lépe, 
rozhodně bychom toho stihli více prohlédnout. I tak ale můžeme být rádi za to, co 
jsme viděli a nezbývá než doufat, že jsme tetu dostatečně utahali a příště se nám 
podaří vyrazit osamoceně. I když o tom silně pochybuji... 
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2006-07-12 
 

Vstávala jsem docela pozdě a za celý den jsme nikam nešli. Nejprve jsem 
přejmenovávala fotky, poté psala e-maily a nakonec přišla bouřka, takže z 
plánované cesty na boardwalk nic nebylo a my s Mikim pařili Transport Tycoona. 
Konečně pořádně odpočinkový den... 
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2006-07-13 
 

Miki vstal asi v 6:00, já asi o 20 minut později. Byla jsem šíleně rozlámaná, 
hrozně mě bolela hlava a bylo mi divně od žaludku. Pomalu jsme se vypravili a asi v 
7:00 jsme vyrazili a cestu do New Yorku. 

 
Strejda nás u metra vyklopil asi v 8:15. Vzali jsme si noviny Metro, pak jsme si 

za $2.00 doplnili kartu na metro a vyrazili. Vystoupili jsme na 23. ulici a došli se 
podívat na Flatiron Building. Když jsme se jí nabažili, šli jsme Broadwayí směrem 
na Times Square. Cestou jsme se zastavili v Dunkin' Donuts, kde jsme si dali každý 
jednoho donuta a dohromady pití za $4.05. 

 
Dále jsme 34. ulicí pokračovali k řece Hudson a poté dvanáctou avenue 

směrem k Intrepid. U vstupu jsme se nechali  vyfotit a poté si vystáli malou „frontu“ 
než bude 10:00 a Intrepid bude otevřen. Po letmé kontrole jsme přistoupili k 
pokladně, kde jsme předložili slevový kupón a za $21.60 obdrželi na ruku žlutou 
pásku, která nás opravňovala k prohlídce. Naše první kroky vedly do Concordu, 
další pak do ponorky a dále jsme prozkoumali celou loď. Strávili jsme tam přes dvě 
a půl hodiny. Jak suvenýr jsme koupili za $20.00 fotografie a za $1.08 pohled 
Concordu. Jinak se nám podařilo získat nějaké mapy New Yorku. 

 
Z Intrepid jsme odešli asi po 12:30. Došli jsme až na osmou avenue, kterou 

jsme pokračovali k Central Parku. Cestou jsme u McDonald's koupili dvě 
cheesburger menu, která jsme si vzali s sebou a zbaštili je až v Central Parku. 
Prohlédli jsme si dům, kde bydlel John Lennon, v Central Parku jsme našli i cosi 
jako památník a pak jsme pokračovali prohlídkou dolní části Central Parku. Miki 
hledal různé mosty a nedal si pokoj, dokud je nenašel. Bylo poledne, docela horko 
a už jsem toho začínala mít dost. Navíc mi pořád nebylo dobře, prostě fuj... 

 
Z Central Parku jsme pokračovali k lanovce Roosevelt Island Tram, ale k mému 

smutku byla mimo provoz. Ne snad, že bych se chtěla svézt, ale spíš jsem si jí 
chtěla prohlédnout. Takhle byl problém si jí i vyfotit. 

Potom jsme se přemístili do metra. Opět jsme doplnili kartu hodnotou $5.10 a 
vyrazili na Dolní Manhattan. Bohužel jsme však nastoupili do vlaku na opačnou 
stranu, takže asi druhou stanici jsme vystoupili, museli vyjít na ulici a zajít do 
správné zastávky. Opět došlo na doplnění karty částkou $2.00, protože jsme čtyři 
dolary prošustrovali tímto omylem. 

 
Z metra jsme vystoupili na konečné na zastávce Brooklyn Bridge. Obešli jsme si 

City Hall a prošli okolo krásného mrakodrapu Woohworth Building. 
 
Brzy jsme došli k St. Paul's Chapel. Prohlédli jsme si hřbitov i samotný kostel 

uvnitř, který byl plný vzpomínek na WTC. Také jsme tam za $0.55 koupili pohled. 
 
V blízkém KFC jsme si potom koupili za $2.11 pití a pokračovali jsme k místu, 

kde kdysi stálo Světové obchodní centrum. Nyní se tam nachází pouze díra. Tu 
jsme obešli a opatrně do ní nakukovali. Představa toho, co se tu dělo, ale nebyla 
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moc pěkná. Po West Street jsme došli až do Battery Parku, který jsme prošli a také 
jsme si prohlédli Castle Clinton National Monument. 

 
Následovalo maličké bloudění uličkami Downtownu. Brzy jsme se však 

zorientovali, našli Newyorskou burzu, prošli Wall Street a došli k Trinity Church. 
Trošku jsme si ho prohlédli a za $0.25 jsme si obstarali letáček. Pak už jsme šli na 
nábřeží, odkud byl výhled na Brooklynský most. Prohlédli jsme si ho, podešli a 
pokračovali až do Chinatown. Tam jsme prolezli několik uliček a po menších 
komplikacích, které byly způsobené i únavou, jsme našli cestu na Brooklynský 
most. Prošli jsme ho až k jeho druhému pilíři, ale už jsem toho měla opravdu dost. 
K nevolnosti se přidávala i únava a já bych nejradši spala. 

 
Z Brooklynského mostu jsme se vrátili do KFC, kde jsme si každý dal velké pití 

celkem za $4.23. Pak jsme poseděli v parku u City Hall a když už nás žrali komáři, 
trošku jsme se prošli. Najednou bylo půl desáté my zalezli do metra, za $2.50 dobili 
kartu a těsně před 22:00 jsme byli na smluveném místě, kde nás strejda asi během 
pěti minut vyzvedl. 

 
Jeli jsme zpátky, cestou se zastavili na toaletu a já ukořistila časopis Traveler 

plný map a slevových kupónů. V obchodě ještě strejda koupil Kiře kytku k ukončení 
studia a jelo se domů. Tam jsem se osprchovala, něco pojedla, vyprali jsme a asi v 
1:30 jsme šli spát. 

 



- 41 - 

2006-07-14 
 

Teta nás probudila asi v 9:00. Pomalu jsme zabalili a pak vyrazili na cestu ke 
Rhee. Když jsme přijeli, byli jsme provedeni po domě. Dohromady má asi 12 
místností, z toho 4 jsou koupelny. Dům je to krásný, ale tak velký, že ani nevím, co 
bych v něm dělala. 

 
Když jsme se rozkoukali, jeli jsme do McDonald's a Dunkin' Donuts pro něco k 

jídlu. Vše jsme snědli po příjezdu do domu a mezitím se vrátil Bill, který mohl 
pohlídat malého Jordana. Proto jsme vyrazili k Ringing Rocks. Jednalo se údolí, 
kde se nacházelo jakoby koryto řeky plné kamenů. Měli jsme s sebou kladívka a při 
poklepání na některé kameny se ozýval krásný zvonivý zvuk. 

 
Cestou zpátky jsme se zastavili u jeskyně Lost River Caverns, abychom zjistili 

otvírací dobu a také jsme v supermarketu nakoupili spoustu pití. Miki si tam koupil 
šampon a já slona, celkem za $13.66. Pak jsme se vrátili zpátky, pojedli, poseděli u 
počítačů a šli spát. 
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Probudili jsme se asi v 10:00 do deštivého dne. Už na nás čekaly čerstvé 
donuty, tak jsem jeden snědla, něčeho se napila a pak jsme pomalu vyrazili do 
Crayola Factory. Museli jsme vystát frontu na vstupenky, takže jsme přitom pěkně 
zmokli a pak mi byla pořádná zima. 

 
Po zaplacení vstupného jsme si každý na oblečení plácnul samolepku opravňující 
ke vstupu a vyrazili jsme na obhlídku. Sehnali jsme si zdejší pastelky, plastelínu, 
vyzkoušeli si speciální voskovky, které se nanášely teplé v tekutém stavu a pak na 
papíře zatuhly, vyrobili jsme si narozeninové kloboučky třásněmi a legrační pytlíky 
s různými samolepkami, kreslili jsme fixou na plexisklový tunel a také křídou na 
zem, kde byl dokonce nainstalován také hydrant a další nezbytnosti z ulic. Při 
speciální ukázce jsme si nechali vysvětlit, jak se vyrábí voskové pastelky. Poté jsme 
se ještě zastavili v dárkovém obchodě se suvenýry, který byl ale poměrně drahý. 
 

Pomalu jsme jeli zpátky. Když jsem po návratu rozbalila pytlík s plastelínou 
nestíhala jsem žasnout. Jednalo se o jakousi zcela nemastnou hmotu, která ani 
nebyla nijak cítit a navíc zatuhla na vzduchu. Kira mi ze svého balení vyrobila slona, 
kterého doplnila o jednotlivé části těla z kartonu. 

 
Když jsme se trochu najedli, usedli jsme s Mikim k notebookům a já se pustila 

do hraní Transport Tycoona, protože jsem se jinak docela nudila a nečinně sedět s 
ostatními u stolu se mi nechtělo. K večeři byla pizza a potom se připravovala 
výzdoba na zítřejší křtiny. Bere se to tu fakt ve velkém, očekává se přes 40 lidí, 
takže se připravují jednorázové talíře, příbory a další nezbytnosti. S tetou jsme také 
balily čokolády do alobalu a poté do bílého papíru se stříbrnými nožičkami a 
s vytisknutým nápisem. 

 
Pak jsme všichni chviličku poseděli v obýváku a já se nakonec šla osprchovat. 

Závěrem dne jsem udělala pořádek v našich zavazadlech, protože zítra na to 
pravděpodobně nebude čas. Spát jsme šli asi ve 23:30. 
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Asi po 8:30 nás probudil kravál v domě. Přibližně další hodinu jsem ležela v 
posteli, pak jsem se oblékla do šatů a připravila se. Asi v 11:00 přišla kmotra, 
všichni se připravili, oblékli i malého Jordana a před 12:00 jsme vyrazili do kostela. 

 
Když jsme přijeli do kostela, konala se mše. Zasedli jsme do lavic a zcela 

nedobrovolně se jí zúčastnili. Chvílemi jsme opravdu bublali smíchy a okolí z nás 
nebylo nadšeno. Největší zážitek jsme měli z události, kdy si věřící navzájem třásli 
rukama a omlouvali se za své hříchy. Já se tomu vyhnula, stejně jako všemu 
ostatnímu, ale Miki neunikl. A když mu jeho soused potřásl ruku a vyřkl „excuse 
me“, Miki na něj jen hodil takový chápavý pohled ve stylu „to nic“. 

 
Po mši následoval samotný křest. Ani mě moc nezajímal, takže jsem se 

dobrovolně ujala role fotografa. Podle průběžné kontroly fotek z toho ale moc 
nebude... 

 
Po křtu jsme jeli zpátky do domu, kde se pomalu sešlo okolo čtyřiceti lidí a 

konala se „malá party“. No, s Mikim jsme se docela nudili, pořád se něčím krmili, 
něco pili a něčemu se tlemili. A to dokonce tolik, že jsem jistou dávku Coly vrátila 
zpět do kelímku. 

 
Mikiho malé obavy z toho, že mu chtějí udělat narozeninovou oslavu se vyplnily. 

Ale jen dostal dort se třemi svíčkami, lidi mu zazpívali „Happy Birthday“ a až když si 
ho všichni přestali všímat, dostal různé dárky od Nike – tenisky, ponožky, trička a 
kraťasy. A já, asi aby mi to nebylo líto, jsem dostala plyšového slona z Animal 
Planet. 

 
Když se lidi tak nějak rozešli, naházeli jsme věci do auta a okolo 19:00 jsme 

vyrazili zpět domů. Cestou jsme se museli zastavit ve Walmartu pro polštáře, 
protože ty naše jsme zapomněli u Rhey. Teta si tam navíc koupila různé oblečení a 
také jsme přidali pití. 

 
Po příjezdu teta objednala čínské jídlo a já se šla osprchovat. Potom jsme to 

zdlábli, později jsme snědli i dodané Fortune Cookies s moudrem, já tak nějak 
vybalila a okolo půlnoci se šlo spát. 
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Byla jsem tak unavená, že se mi vůbec nechtělo vstávat. Když jsem konečně 
vylezla z postele, bylo po 11:00. Chvíli jsem poseděla u počítače a pak jsme jeli na 
nákup do Walmartu. Nechala jsem si tam za $9.88 udělat dvě fotky potřebné na 
získání dokladu na cestu zpátky domů a Kira s tetou si tam koupily různé oblečení. 

 
Z Walmartu jsme jeli do Charlie Brown's, kde jsme si dali pozdní oběd a Kira 

pak jela do práce. S tetou jsme se ještě zastavili v jednom obrovském hračkářství, 
kde však k našemu zklamání neměli žádné plyšové slony. Přitom jsme očekávali 
minimálně jednu uličku. :) 

 
Ještě jsme zajeli do Staples, což je obrovský supermarket plný kancelářských 

potřeb. Potřebuji si nechat zalaminátovat kopii občanky, ale řekli nám, že je to 
vlastně nelegální. Tak jsme za $9.61 koupili balíček pěti laminátovacích fólií a 
občanku jsem si vyrobila sama po příjezdu domů. 

 
Pak jsme s Mikim vlezli do bazénu a strávili tam asi víc jak hodinu. Pak jsem si 

dala rychlou sprchu a zasedla k počítači. Opět jsem se věnovala fotkám a 
připravovala CD s fotkami pro Rheu. 
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Vstala jsem o trošku dřív než včera a pomalu se začala připravovat na zítřejší 
odjezd. Jelikož teta ráno nechala ostříhat psy, jeli jsme je po obědě vyzvednout. 
Cestou jsme se zastavili v obchodě, kde měli dost velké slevy na oblečení, tak jsem 
si tam za $20.85 koupila dvě trička a taky knížku o slonech. 

 
Z obchodu jsme pokračovali do McDonald's, kde nám všem teta nakoupila jídlo. 

I když jsme to všechno snědli, měli jsme s Mikim stále na něco chuť. A tak ještě 
Miki za $3.21 koupil 2 cheeseburgery a dvě jablečné taštičky. 

 
Pak jsme vyzvedli ostříhané a navoněné psíky a jeli zpátky, protože venku bylo 

šílené vedro, v přepočtu něco kolem 38°C ve stínu. 
 
Po příjezdu jsme hupsli s Mikim a tetou do bazénu a zůstali tam hodně dlouho – 

já asi dvě a půl hodiny, oni dva něco málo přes 3 hodiny. Pak teta začala shánět 
ubytování na zítřek a další noc a mezitím se přihnala šílená bouřka. Vítr odnesl z 
bazénu lehátko a také na několik hodin vypadla elektřina. Jak teta zjistila, nešla až 
u Rhey. 
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Dneska jsme vstávali dost brzo. Budík zvonil už v 7:00 a Miki se k němu hnal 
tak zuřivě, že ze stolu smetl fotku, lampu a skoro stůl převrhnul. Měla jsem z toho 
legraci ještě pozdě odpoledne. 

 
Přesně v 8:00 jsme dle plánu vyrazili směr Baltimore, kam jsme dorazili něco po 

11:00. Ubytovali jsme se ve čtyřhvězdičkovém pokoji číslo 217 hotelu Comfort Inn a 
vyrazili do města. 

 
Po zaparkování jsme zašli do návštěvnického centra a vzali si nějaké mapy. Pak 

jsme se prošli okolo přístavu a zašli na vyhlídku Top Of The World, která je 
umístěná ve 27. patře World Trade Center. Také jsem si tam za $0.30 koupila 
pohled. 

 
Poté jsme zašli na oběd do jakési restaurace. Jelikož však bylo neuvěřitelné 

vedro, venku 106°F, něco před 15:00 jsme vyrazili zpátky do hotelu. 
 
V hotelovém pokoji jsme zjistili možnost připojení na wifi a na delší dobu se díky 

počítači zabavili. Kira potom usnula a my s Mikim a tetou jsme vyrazili na jídlo do 
Super China Buffet. Cestou zpátky jsme ještě něco k jídlu koupili pro Kiru. 
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V 6:00 nás začaly budit různé nastavené budíky. Pomalu jsme se vyhrabali z 
postele a po ranních úkonech si došli pro snídani, kterou jsme si odnesli na pokoj a 
tam jí snědli. Bylo to překvapení, že je to možné, protože zatím nikdy se mi to 
nestalo – ani v mnohahvězdičkových hotelích. Tady je to ale standardem... 

 
Asi v 7:20 jsme vyrazili na cestu, která ubíhala docela rychle. Až před 

Washingtonem se dálnice ucpala, takže jsme ke zdejší zoologické zahradě dorazili 
asi v 8:40. Zaparkovali jsme a pomalu došli k pandímu výběhu. Tam na nás 
vykuleně koukala jedna krásná černobílá panda. Začali jsme fotit a točit a užívat si 
pocitu, kolik lidí například z Evropy asi tohle zvíře vidělo. Číňané si pandy hlídají a 
jediná ZOO, která jeden pár vlastní, je tato. Když jsme se dívání nabažili a pomalu 
se chystali k odchodu, panda odešla... Měli jsme obrovské štěstí, protože šance, že 
jí návštěvník při svém pobytu v ZOO spatří, je opravdu malá. Teta se pak ještě 
ptala, zda nám k něčemu budou rezervované vstupenky k pandám, ale bylo nám 
řečeno, že v 10:30 je možnost jít se podívat do pavilónu na malou pandu, zbytek 
jsem nepochopila. 

 
Pak jsme šli ke slonům a obešli uzavřený pavilon. V jednom z venkovních 

výběhů jsme objevili malé slůně Kandulu a o kus dál také jeho maminku Shanthi a 
Ambiku. Pak jsme si prošli další část ZOO a viděli Koně Převalského, želvy, opice a 
další zvířata. 

 
Pomalu jsme se vrátili zpátky ke slonům, protože již bylo po 10:00 a tudíž byl 

otevřený pavilon. Prohlédli jsme si ho zvenku a pak zašli na 10:30 k pandám s tím, 
že se půjdeme podívat na malou pandu. Jelikož tam však byla poměrně velká 
fronta, vydali jsme se do obchůdku se suvenýry. Koupila jsem si tam plyšovou 
pandu, plyšového a látkového slona, knížečku o slonech a nějaké pohledy celkem 
za $36.36. Cestou ze ZOO jsme ještě koupili za $1.00 mapu zoo jako suvenýr a 
vyrazili jsme do centra. 

 
V autě mi Kira dala řetízek se slonem a Miki náramek se slony, který mi 

víceméně tajně koupil v obchodě se suvenýry za $4.18. 
 
Zaparkovali jsme u Arlingtonského národního hřbitova a v hlavní budově jsme 

koupili lístky na vyhlídkovou jízdu. Pak jsme sedli na speciální bus a vyrazili na 
cestu. Vystoupili jsme u hrobu prezidenta Kennedyho a také u hrobu neznámého 
vojína, kde jsme shlédli v děsném vedru výměnu stráží. 

 
U hlavní budovy jsme přestoupili na jiný autobus a vyrazili do města. Cestou 

jsme viděli Lincolnův památník a vystoupili jsme u Bílého domu. Za $8.00 jsme 
koupili dvě lahve pití a dva hot dogy. Chtěli jsme jít do návštěvnického centra, ale s 
pitím nás vyhodili a pak už jsme to znovu nezkoušeli, protože byli strašně 
nepříjemní. Šli jsme se tedy podívat k Bílému domu a Elipse a zdálky jsme obhlédli 
Washingtonův památník. Pak jsme autobusem pokračovali až ke Kapitolu, kde jsme 
také vystoupili a udělali pár fotek. Dál už jsme pokračovali bez vystupování zpátky 
ke hřbitovu. V suvenýrech jsme ještě za $4.15 koupili balíček pohledů. 
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Potom už jsme jen dojeli autem k Pentagonu, kde jsme trochu bloudili a stáli v 

zácpě, takže jsme si Pentagon prohlédli ze všech možných stran. Dál jsme 
pokračovali zpátky do hotelu do Baltimoru. Cesta se docela táhla, na dálnici byla 
zácpa, takže jsme dorazili asi před 18:30. Teta s Kirou jely nakupovat a my s Mikim 
zapadli na pokoj. Sice jsme byli hladoví, ale já se docela těšila do sprchy, takže 
výběr nebyl tak složitý. 

 
Když se teta s Kirou po 20:00 vrátily, jídlo sice nepřinesli, ale dostala jsem dvě 

trička, každé stálo $2.99. 
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Tak nějak jsem se probudila asi v 9:15. Pomalu jsem se vyhrabala, pak jsme 
došli s Mikim pro snídani, najedli se, zabalili vyhrabané věci a něco před 11:00 jsme 
vyrazili na cestu. 

 
Celý dnešní den jsme strávili v autě. Z Baltimoru jsme jeli na Washington D. C. 

a odtud dále přes státy Virginia, North Carolina až do South Carolina. Zde jsme se 
zastavili na South Of The Border. Jedná se jakousi mexickou „vesnici“, je zde 
sombrero na velké noze a nahoru vede výtah. Výhled z vrchu jsme si vyzkoušeli a 
kromě policejní honičky mnoha aut byl odtud výborný výhled na všechny přilehlé 
kýčovitě barevné restaurace a obchůdky nabízející laciné, nevkusné a nekvalitní 
zboží. Asi tři takové obchody jsme navštívili, ten úplně poslední byl velký asi jako 
naše menší Delvita a nebylo v něm nic jiného, než laciné a asi ne příliš bezpečné 
rachejtle. 

 
Pak už jsme pokračovali do nedaleké Florence, kde jsme našli hotel Quality Inn, 

ve kterém jsme měli domluvené ubytování. Teta to zařídila a pak jsme si dali věci 
do našeho pokoje s číslem 202. Pokoj byl hezký, ale na tu cenu neuvěřitelně 
zatuchlý. 

 
Potom jsme jeli na večeři do blízké restaurace, kde jsme za všechny zaplatili 

večeři ve výši cca $63 plus $10 spropitného. Po návratu do hotelu se šla Kira s 
Michalem vykoupat do bazénu a my s tetou se osprchovaly a odpočívaly na pokoji.  
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Vstala jsem před 9:00 a asi v 9:10 jsme šli na snídani, která nebyla nic moc. Po 
jídle jsme zabalili pár rozházených věcí a asi v 10:00 vyrazili na cestu. Teta řídila 
asi dvě hodiny, ale pak nastoupila Kira, která odřídila zbytek, protože teta byla moc 
unavená. 

 
Během dne jsme Projeli jsme zbytek South Caroliny, celou Gergii a část Floridy 

až k Orlandu. Zastavovali jsme pouze v návštěvnických centrech a pak také asi ve 
14:30 na něco k snědku. Dala jsem si tuňákový sandwich, který stál $2.54, a Miki 
dva hot dogy za $2.64.  

 
Zde jsme našli dům tetiny přítelkyně Sheily. Ta nás spolu s přítelem i jejich 

dvěma dětmi srdečně přivítala, byli jsme provedeni po domě, chvíli jsme poseděli a 
pak vyrazili na večeři do samoobslužné restaurace. Jídlo bylo levnější než včera a 
výběr několikanásobně větší. Teta platila jídlo za všech 8 lidí, celkový účet těsně 
nedosáhl sta dolarů. 

 
Po návratu jsme se usadili a víceméně se pomalu začali věnovat svým 

počítačům. Snažila jsem se dopsat deník, protože až bude sezení rozpuštěno, 
půjdu se co nejrychleji sprchovat a pak si lehnout. 
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Něco málo po 9:00 jsme byli probuzeni a po rychlé přípravě a snídani jsme v 
celkovém počtu sedmi osob vyrazili na pláž. Dorazili jsme tam asi v 11:30, 
zaparkovali a na pláži vybrali vhodné místo k usazení se. Pak jsme se všichni tak 
nějak namazali a všichni mladší vyrazili do vody. Moc se mi tam nelíbilo, byly veliké 
vlny, ale hlavně voda byla plná kamenů a chaluh. Po koupání jsme chvíli hledali 
různé mušličky, pak se šli znovu vykoupat a znovu hledat mušle. Ale nic moc jsme 
nenašli. Pak jsme s Mikim leželi na ručníku a slunili se, což se později ukázalo jako 
nepříliš dobrý nápad. Když jsme v dáli uslyšeli hromy, vyrazila jsem se osprchovat a 
převléknout a pomalu jsme se vydali na cestu zpátky. Bylo asi 15:00. Potom jsme 
se všichni střídavě sprchovali a my s Mikim usedli k počítači. Byla jsem docela 
unavená, zralá na to jít si lehnout, ale nakonec jsem si radši zahrála Transport 
Tycoona. 
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Tak nějak jsme se probudili něco maličko po 9:00 a chvilku po nás vstala i 
většina ostatních. Po ranní očistě a poté, co se někteří z nás nasnídali, jsme se 
srdečně rozloučili se Sheilou a sedli do auta. Vyrazili jsme na krátkou cestu směr 
Orlando. 

Velice brzo jsme dojeli k Buena Vista Suites, kde jsme se ubytovali. Hotel to byl 
na první pohled pěkný, recepce krásná, ale celý hotel na mě vůbec ni jak 
nezapůsobil, i když teta prohlašovala, že je beautiful. Pokoj byl průměrný a oproti 
předchozím levnějším zde není žehlička a za internet se platí extra. Každopádně 
však jsou zde dvě místnosti – ložnice a obývák, takže snad večerní sleziny budou 
probíhat v obýváku a bude možnost si jít lehnout kdykoli. 

 
Brzy jsme vyrazili do Kennedyho vesmírného centra. Přijeli jsme tam okolo 

12:15, zaparkovali a za $32.86 na osobu, tedy za $65.72 pro nás dva, jsme 
zakoupili vstupenky. Pak jsme vystáli šílenou frontu na autobus a dojeli k 
vyhlídkové věži. Další zastávka byla v Apollo/Saturn centru, kde se nacházela 
maketa rakety. Třetí zastávka bylo International Space Station Center a pak jsme 
se vraceli zpátky. 

 
Cestou zpátky k návštěvnickému centru se přihnala velká bouřka, takže jsme 

vystupovali při šíleném lijáku pod stříšku do relativního sucha. Zapadli jsme do 
obchodu se suvenýry, který je údajně největším obchodem s vesmírnou tématikou 
na světě. Vybrali jsme si průvodce (celkem dva, jednoho dostane darem Vašek) a 
jeden pohled. Jelikož při bouřce přestaly fungovat online pokladny, museli jsme 
počkat, než začnou pracovat v režimu offline. Když jsme se konečně dočkali, 
zaplatili jsme $13.07 za všechny tři věci a šli se ještě podívat k raketám do „Rocket 
Garden“, památníku astronautů a přilehlému jezeru, kde jsme objevili aligátora a 
také k raketoplánu. Pak jsme se ještě podívali na fotografii, kterou nám vytvořili při 
příchodu a pomalu jsme vyrazili na parkoviště. 

 
Po návratu jsme rovnou zašli do Asian Harbor na večeři, kde jsme si užili 

čínského bufetu ve stylu „sněz co zvládneš“. Miki dal na večeři tetě $30.00, ale 
celkový účet byl něco málo přes $60.00. Potom jsme ještě zašli do sousedního 
obchůdku s převážně Disney suvenýry, kde ale neměli nic moc zajímavého. V 
sousední „lékárně“, kde měli také pití, jídlo, hračky a další věci, jsme si koupili jednu 
Coca Colu a preclíky Flipz, které se u nás doma také krátce prodávaly... Škoda jich, 
byly dobré. Celkový účet byl $2.58. 
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Budíka jsme měli nastaveného na 6:30, protože teta se chtěla osprchovat, ale 
my s Mikim jsme vstali až v 7:00. Provedli jsme ranní hygienu, oblékli se a asi v 
7:30, když se konečně teta s Kirou vyhrabaly, jsme došli na snídani. Po snídani 
jsme koupili dvě vstupenky do Walt Disney Worldu za $330 a když i teta koupila 
další dvě, došli jsme před hotel počkat na autobus. 

 
Autobus přijel v 8:05 téměř na čas, nastoupili jsme a už v 8:30 jsme stáli před 

zavřenou bránou parku Magic Kingdom. Když v 8:45 otevřeli, dojeli jsme 
monorailem k parku. Pak jsme poměrně rychle za sebou šli na Space Mountain, 
Buzz Linghtyear's Space Ranger Spin a Walt Disney's Carousel Of Progress. 

 
Trošku jsme prošli park, objevili obchod s věcmi medvídka Pú a jeho kamarádů 

a pak šli na atrakci The Many Adventures Of Vinnie The Pooh a dále na It's A Small 
World. Naše další kroky vedly do The Haunted Mansion a poté do The Hall Of 
Presidents. Když jsme obešli jezero, došli jsme k Big Thunder Mountain Railroad, 
ale když jsme byli asi ve třetině fronty, oznámili, že atrakce je uzavřena. Chtěli jsme 
jít na Splash Mountain, ale čekací doba byla moc dlouhá. Prošli jsme proto zbytek 
parku a s Mikim jsme se zastavili jen na Swiss Family Treehouse. 

 
Rozhodli jsme se přesunout se do jiného parku a pak se do Magic Kingdom 

vrátit. Cestou k východu jsme se zastavili jen na jídlo. Dala jsem si cheeseburger, 
Miki hot dog a oba jsme k tomu měli hranolky. Dohromady jsme si dali jednu velkou 
colu a zaplatili celkem $14.98. Docela jsem byla překvapena jménem naší pokladní, 
které znělo Lida. 

 
Pomocí monorailu jsme se dopravili na přestupní stanici a druhým monorailem, 

ve kterém jsme seděli úplně vepředu v pilotní kabině, až k parku Epcot. 
 
Tam jsme byli pouze ve Spaceship Earth a dále jsme kvůli velkým frontám dost 

otáleli. A když jsme jednu atrakci vybrali, byla velmi brzo uzavřena. Pak jsme koupili 
za $1.92 tři pohledy. 

 
Nakonec jsme vystáli ještě asi víc jak hodinovou frontu na Test Track, odkud 

jsme si odnesli za $13.80 fotku. 
 
Pak jsme se vrátili do Magic Kingdom. Teta počkala u zámku a my s Kirou a 

Braedlym šli na Splash Mountain a poté na Big Thunder Mountain Railroad. Pak 
jsme našli tetu a počkali na průvod různých masek. Jelikož jsme nebyli v 
kompletním počtu, vyrazili jsme sami s Mikim na monorail a na autobus, který nás 
podle jízdního řádu dopravil k hotelu, kde nás vyplivnul asi v 10:45. 
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Ačkoli budík zvonil v 7:00, vstali jsme asi až v 8:15. Jediný Miki byl mezitím 
vzhůru, osprchoval se a zbytek času strávil u počítače. Když jsme vstali, tak nějak 
jsme se vypravili a došli si na snídani, která byla fakt děsná – tácy byly mokré, 
chyběly nože, talíře byly špinavé, některé jídlo chybělo a mužík uklízející stoly 
vypadal jak popelář. 

Po jakési snídani jsme koupili za $134.20 dvě vstupenky do Universal, sedli do 
auta a vyrazili k nedalekým zábavním parkům. Jedná se o dva parky, jejichž 
atrakce jsou postavené na filmech, z nichž většina je všem milovníkům amerických 
filmů známá. Za svůj cíl jsme si nezvolili nový park Islands Of Adventure s několika 
horskými drahami, ale starší a pro nás i více zábavný Universal Studios. 

 
Ihned po vstupu jsme zamířili na Reverenge Of The Mummy. Jedná se o roller 

coaster zasazený do Egypta. Při projíždějí mimo jiné různě šlehaly plameny, což 
spolu s dalšími efekty vytvořilo perfektní zážitek, takže jsem tento coaster zařadila 
hned za pověstnou Kingda Ka. Těšila jsem se na fotku z atrakce, ale seděli jsme 
vzadu, tak tam z nás moc vidět nebylo a navíc byla opravdu dost drahá. 

 
Po mumii jsme pokračovali na Twister... Ride It Out, kde jsme byli vpuštěni do 

velké místnosti s kulisami města a následně nám byla předvedena parádní 
simulace přírodní katastrofy. Padaly stromy, vzduchem létaly předměty, 
vybuchovaly hořlaviny a dokonce na nás stříkala voda. Vše bylo dost věrohodné a 
zážitek neuvěřitelně parádní. 

 
Plni očekávání jsme proto vyrazili na atrakci Earthquake – The Big One. Také 

zde jsme prošli místností, kde nám byly promítnuty různé záběry. Ve druhé 
místnosti jsme shlédli malou simulaci bouře na moři, které se jako jeden ze tří 
pasažérů zúčastnila také Kira. Pak jsme byli usazeni do čehosi, co trošku 
připomínalo vláček z nějaké horské dráhy, ale ve skutečnosti se jednalo o vlak 
metra. Dojeli jsme do simulované zastávky metra, kde nás čekala simulace 
zemětřesení. Nejprve se s námi vše jen třáslo, ale pak padaly koše, propadal se 
strop, dokonce se na nás řítil z ulice padající náklaďák. Také cosi vybuchovalo a co 
víc, přímo kolem nás se valil neuvěřitelně silný a široký proud vody. Také tato 
simulace byla tak parádní, že byla skoro až reálná. 

 
Odtud jsme pokračovali jen o kousek dál na atrakci Jaws. Když jsme vystáli 

frontu, byli jsme usazeni na loď a propluli jsme jakousi řekou. Při plavbě nám byl 
předveden útok žraloka na naši loď. Různě se zanořovaly a vynořovaly ploutve i 
celé hlavy, loď se různě nakláněla, v docích po simulovaném nárazu žraloka do 
stěny padaly předměty a nedaleko od nás vybuchovaly hořlaviny. Tato atrakce již 
nebyla tak věrohodná, však také útok žraloka je méně pravděpodobný než přírodní 
katastrofa, ale jinak to byl zážitek dost pěkný. 

 
Před další atrakcí jsme se trošku občerstvili a za svůj cíl jsme si s Mikim vybrali 

pouze jednu velkou Colu bez ledu za $3.19. Pak jsme chvíli obcházeli atrakce a 
nakonec jsme šli na atrakci Men In Black Alien Attack. Byli jsme usazeni do malých 
vagónků a posláni na výlet mezi mimozemšťany. V rukou jsme měli pistole a naším 
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úkolem bylo postřílet co nejvíce těchto mimozemských tvorů. Mé výsledné skóre 
bylo dle očekávání nižší než Mikiho i Kiřino a jelikož nejsem fanoušek takových 
filmů, ani mě atrakce moc neoslovila. Některé úseky ale opravdu oceňuji jako 
povedené. 

 
Po dalším uvažování jsme se rozhodli pro atrakci Back To The Future The Ride. 

Zde jsme byli rozdělení do skupinek po osmi lidech a každá skupinka byla po 
shlédnutí filmu usazena do jakéhosi auta, navzájem jsme na sebe ale neviděli, 
takže každé auto tuto atrakci absolvovalo jakoby samo za sebe, ačkoli film na 
plátně nám byl promítán všem dohromady. Díky plátnu jsme se ocitli na různých 
místech. Auto se navíc různě naklánělo a natřásalo, takže jsme se stali účastníky 
jakési děsivé výpravy do budoucnosti. Ani tuto atrakci jsem si neoblíbila, protože už 
po samém začátku mi nebylo zrovna dobře. Pak se to zlepšilo, takže konec jsem si 
užila, ale jinak to bylo sci-fi a to já moc nemusím. 

 
Po této atrakci následovala menší pauza. V jednom z obchodů se suvenýry 

jsme Jakubovi koupili plyšového maňáska tučňáka za $7.45. Poté jsme prošli 
obchod plný suvenýrů s postavičkou E.T. a vyrazili jsme na atrakci E.T. Adventure. 
Tu považuji za vůbec nejslabší z dneška. Byli jsme usazeni na fingovaná kola a pak 
jsme projeli celou atrakcí, přičemž jakýmsi naším úkolem mělo být zachránit E.T.ho 
a poslat ho domů. Seděli jsme úplně vzadu, odkud nebylo moc vidět a neužili jsme 
si ani stříkající vodu a podobné věci, takže nic moc. Každopádně po opuštění 
atrakce jsem mámě za $19.12 koupila plyšového E.T.ho, který v náručí třímá 
malého plyšového slona a lva. 

 
Už jsem byla dost unavená a navíc se řeklo, že po E.T. se půjde pryč, ale 

protože zmiňovaná atrakce utekla rychle, vedly naše další kroky na Terminator 2: 3-
D Battle Across Time. Opět sci-fi, takže jsem opět neočekávala nic zajímavého. 
Dostali jsme speciální brýle, takže promítaný film byl trojrozměrný. K tomu byl film 
doplněn o živé lidi, kteří naprosto dokonale doplňovali dění ve filmu. Například když 
zmizel hlavní hrdina z plátna, najednou se objevil na pódiu. Vše bylo doplněno také 
o páru a stříkající vodu,  takže nakonec jsem byla do děje chtě nechtě vtažena taky. 

 
Na žádnou další atrakci už jsem opravdu nechtěla a byla jsem už dost otrávená, 

takže rozhodnutí jít na Shrek 4-D mě dost otrávilo. Nebylo mi moc dobře z 
předchozích atrakcí a především z hladu, protože za celý den jsem měla jen 
míchaná vajíčka k snídani. Čekání v místnosti před samotným filmem navíc bylo 
dlouhé a pro mě nudné, protože plno angličtiny jsem po celém dni fakt nezvládala. 
Pak jsme ale sedli do hlediště, nasadili si brýle a shlédli film, při kterém jsem 
pochopila, že čtvrtý rozměr opravdu existuje. Například když trojrozměrný osel se 
na plátně otočil k divákům, kýchnul a na nás dopadla sprška vody. Nebo když ve 
filmu na zem dopadly pavouci a nám proud vzduchu ovanul nohy. Ani Shreka 
normálně moc nemusím, ale tohle bylo nakonec vážně fajn. 

 
Po této atrakci už jsme opravdu šli pryč. Opustili jsme park a zamířili k 

parkovišti. Cestou jsme se zastavili jen v obchůdku, který byl mimo jiných zvířat 
také neuvěřitelně nacpaný různými naprosto překrásnými a totálně předraženými 
slony. Teta rovnou zamířila na jídlo, ale vyhlídnutá restaurace byla zavřená. Takže 
jsme jeli do Golden Corral, kde Miki za nás dva zaplatil večeři za $28.50. Neměla 
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jsem vůbec hlad, ale jak už to tak dneska bylo, všechno nakonec skončilo úplně 
naruby, takže jsem toho snědla až moc. 
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Budík zvonil chviličku před 7:00, ale tetu ani Kiru nevzbudil. Pomalu jsme se 
začali vypravovat a pak jsme je obě probudili. Kupodivu obě stihly odjezd autobusu, 
takže jsme se zúčastnili otevírání parku Animal Kingdom. Pak jsme poměrně 
rychlým tempem vyrazili na první atrakci, kterou je Expedition Everest – Legend Of 
The Forbidden Mountain. Teta naše tempo nevydržela a odpadla, takže jsme si 
tento roller coaster užili jen ve třech. 

 
Pak jsme kvůli tetě vystáli frontu na Fast Pass, aby si to později mohla užít taky. 

Chvíli poté jsme se potkali se Sheilou, Bredleym i oběma dětmi, což nás zdrželo, 
ale nakonec jsme se rozdělili a jen s Kirou a Bredleym vyrazili na poměrně stupidní 
horskou dráhu nazvanou Primeval Whirl. 

 
Oba naši společníci vypadali docela znuděně a rozesmála je až další atrakce 

nazvaná Dinosaur, kde se ve vozíkách projíždělo mezi mnoha dinosaury a vše bylo 
doplněno o mnoho světel, páry atd. 

 
Po opuštění této atrakce jsme se opět setkali všichni dohromady, ale někteří šli 

na Dinosaura a protože jsme nechtěli čekat, odpojili jsme se. „Proběhli“ jsme park a 
usadili se až v Kilimanjaro Safaris, kde jsme vystáli rychle ubíhající frontu, sedli do 
jakýchsi jeepů a projeli si cestu mezi živými zvířaty. Mezi nimi byly i žirafy, zebry, 
hroši, nosorožci a sloni včetně tří maličkých slůňat. 

 
Naše další kroky vedly na Kali River Rapids, kde jsme vystáli asi nejdelší frontu 

tohoto parku. Pak jsme byli usazeni do kulatých člunů a vyrazili na jízdu po divoké 
řece. Nic moc zážitek to nebyl. Samotná jízda byla docela o ničem. A když jsme 
vylezli ven z atrakce a byli zralí na ždímání. Měla jsem úplně mokré i spodní prádlo 
a kalhoty jsem si na záchodě musela vyždímat, aby se na mně až tak moc nelepily. 
V první chvíli to byla hrůza, ale nakonec to nebylo až tak hrozné. A jelikož bylo 
opravdu velké horko, bylo to kupodivu i docela příjemné. 

 
Pak jsme pomalu park opustili. Venku jsme našli autobusovou zastávku 

autobusu mířícího do MGM Studios a vystáli krátkou frontu při čekání na autobus. 
 
Ihned po příjezdu do parku jsme se pokusili nějak ovládnout svou silou dvě 

hlavní atrakce. Podařilo se nám udělat si Fast Pass na The Twilight Zone Tower Of 
Terror, jehož platnost začínala za hodinu a kousek. Čas jsme využili stáním ve 
frontě na Rock'n'Roller Coaster Starring Aerosmith. Jízda byla na Disneyovskou 
dráhu docela parádní, včetně loopingů a corkscrew. 

 
Odtud jsme pak pokračovali na zmiňovaný The Twilight Zone Tower Of Terror. 

Miki mi tak nějak zatajil, že jde o free fall, tedy volný pád, a sdělil mi to až když jsme 
seděli na atrakci. No, zas tak úplně hrozné to nebylo, vlastně to bylo docela fajn. 

 
Pomalu se blížila bouřka, takže jsme přešli celý park na druhý konec a zapadli 

na atrakci nazvanou Star Tours. Jednalo se o typický motion simulator, ale film byl 
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pouze dvourozměrný, takže se mi z toho ani nedělalo špatně. Akorát mi to přišlo 
docela o ničem. 

 
Jelikož jsme se rozhodli, že si pořídíme knížečku, do které se dají zastrkat 

upomínkové vylisované penny, koupili jsme si jednu takovou pod kloboukem 
uprostřed parku za $6.93. Pak jsme chvíli pobíhali okolo a hledali něco dobrého a 
ne moc drahého k jídlu. Nakonec jsme za $15.95 obdrželi dva cheeseburgery, 
dvoje hranolky a jednu velkou Colu bez ledu. 

 
Když jsme to všechno spořádali, šli jsme ještě na pomalou atrakci nazvanou 

The Great Movie Ride. Fronta byla mnohem delší než slibovaných 20 minut, ale 
jelikož se z větší části stála ve velké hale, kde byly promítány ukázky z různých 
filmů, docela to utíkalo. Atrakce mi nic moc neřekla. Projíždělo se vláčkem různými 
místnostmi, ve kterých se nacházely simulace různých známých a mě i neznámých 
filmů. 

 
Na další atrakci jsme neměli náladu a rozhodli jsme se přemístit do Epcotu. 

Zamířili jsme rovnou na atrakci nazvanou Mission: Space, která byla při naší minulé 
návštěvě uzavřena. Vystáli jsme frontu, která ubíhala velmi pomalu, protože opět 
byly s atrakcí nějaké problémy. Naštěstí nám to ale docela uteklo, protože před 
námi stála skupinka čtyř lidí, z nichž někteří uměli česky a sami nás oslovili, když 
nás slyšeli. Atrakce byl vlastně takový motion simulator doplněný i o přetížení. Byli 
jsme tam pouze čtyři a každý z nás měl přidělené i povinnosti v podobě mačkání 
knoflíků na povel. 

 
Prohlédli jsme si jumping fountains a na další atrakci nazvanou Soarin jsme už 

nešli, protože fronta byla příliš velká. Nakonec je tato atrakce tou jedinou z větších, 
o kterou jsme přišli. A protože v Epcotu už nebylo nic zajímavého, opustili jsme park 
a sedli na monorail a poté loď (protože monorail nejezdil) mířící do Magic Kingdom. 
Tuto možnost jsme si nemohli nechat ujít, protože projít všechny čtyři parky za 
jeden den a užít si tolik atrakcí je prostě paráda. 

 
V tomto parku jsme byli ale už jen do počtu, ani jsme nešli k zámku, jen v ulici 

před ním jsme prošli různé obchůdky a nakonec jsme zde za $27.64 koupili 
čokoládové bonbony pro dědu, želé lízátka pro Honzíka, plastový monorail plněný 
bonbóny pro Mikiho a pět lízátek ve tvaru hlavy Mickey Mouse pro všechny :). 

 
Poté jsme pomalu zamířili na loď (monorail stále nejezdil). Při cestě rozdával 

nějaký zaměstnanec dětem samolepky. Když odešel, smutně jsem se ohlédla a 
natáhla ruku a pak jsem zavadila pohledem o jakéhosi chlápka v šedém tričku s 
obrázky trpaslíků. Když se naše pohledy setkaly, zakroutil hlavou a vypadal, že by 
si také jednu nechal líbit. Dál jsem si ho nevšímala, ale když jsme vystupovali a já 
sestupovala z horního patra lodi po schodech, naklonil se za mnou shora přes 
zábradlí a podal mi samolepku. Pak už jsem ho zahlédla na chvilinku v dálce za 
námi, když jsme vystoupili z lodi, a zaznamenala jsem, že s rodinou a dvěma dětmi 
(jednomu z nich asi samolepku sebral, protože druhou si holčička nalepila do sešitu 
s autogramy) zamířil na monorail do Epcotu. Bylo to fakt překvapení, nějak ani 
nevím, jak to okomentovat... Bylo to krásné gesto, ale tak trochu i smutné, člověk si 
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pak chtě nechtě uvědomí i pár věcí.  Asi i tohle je Amerika... Pak jsme pomalu došli 
na parkoviště, odkud jsme chvíli po avizovaných 8:55 odjeli autobusem do hotelu.  
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Vstala jsem asi v 9:20 a po ranní hygieně jsme vyrazili na snídani, teta s Kirou 
dorazily za chvíli. Po snídani jsme se vrátili na pokoj a zanedlouho jsme vyrazili do 
nákupního střediska Downtown Disney. 

 
Ihned po příjezdu jsme zapadli do  World Of Disney, což je extra velký obchod 

plný Disney zboží. Než jsme to celé prošli, měli jsme v košíku balení dvou cd 
soundtracků z Disney parků, krabičku bonbónků pro Kellyho a dva ručníky 
slisované do miniaturních balíčků, z nichž se ručník stane až po namočení do vody. 
Jeden  

 
z nich je s obrázkem Íáčka a je pro Kiru. Celková útrata byla $37.79. 

 
Pokračovali jsme dál a v obchodu Once Upon A Toy jsme objevili malou 

knížečku s příběhem Heffalumpa doplněnou o cd s nahrávkou příběhu. Miki 
usoudil, že to musím mít, takže z naší peněženky ubylo dalších $6.37. 

 
Potom jsme šli dál a procházeli různé obchůdky. Teta se stále ptala po 

Heffalumpovi a přišla se zjištěním, že Heffalump není od firmy Disney, ačkoli ostatní 
postavičky, které jsou s ním ve filmu, jsou Disney. Tohle tvrzení se mi moc nezdá, 
protože na všem, kde je Heffalump, je také nápis Disney. Každopádně za 
Heffalumpa vydávají jakéhosi růžového tancujícího slona v sukénce a mému 
oblíbenému fialovému slonovi říkají Lumpy the Heffalump. No čert aby se v tom 
vyznal… V jednom z menších obchůdků jsme za $3.19 koupili balení šesti pravítek 
se šablonami různých Disney motivů.  

 
Pomalu jsme se dostali až k Rainforest Cafe, což je restaurace doplněná o 

obchod s různými suvenýry. Objevili jsme tam plastového slona s pohyblivou hlavou 
a nohama, který byl rázem za $2.12 můj. 

 
Pak už jsme pomalu začali být unavení, takže jsme zamířili do McDonald's, kde 

jsme si za $13.29 dal každý jedno menu burger s hranolkami a pitím. 
 
Když jsme se najedli, zašli jsme ještě do vedlejšího Lego Imagination Center, 

kde jsme strávili docela dlouhou dobu. Nejdřív jsme zkoušeli naplnit plastový 
kelímek s víčkem kostkami Lega, ale protože většina kostek byla nepoužitelná, 
nakonec jsme to tam nechali stát. Pak jsme pomohli s „puzzle“ a zdárně jsme ho 
dokončili. Úkolem bylo podle předlohy vyskládat na velkou plochu kostky tak, aby 
výsledný motiv byl stejný. Za odměnu jsme dostali cosi jako diplom. 

 
Vyrazili jsme na cestu zpátky a u hotelu jsme se ještě zastavili v CVS, kde jsem 

si koupila plyšového Dumba a troje preclíky Flipz celkem za $10.42. V sousedním 
obchodě se suvenýry jsme ještě objevili pivní tácky s nápisem Don's Bar pro 
Donalda a samolepky Mickey Mouse s nápisem Adam pro Adama. Oboje 
dohromady stálo $7.47. 
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Poté jsme zalezli na pokoj, Kira šla do bazénu, teta usnula a my se tak nějak 
nudili. 
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2006-07-29 
 

Vstali jsme asi v 9:15 a rychle vyrazili na snídani. Po ní jsme zabalili zbylé věci a 
okolo 10:30 jsme za sebou nadobro zabouchli dveře od pokoje. Dlouho předlouho 
jsme čekali na výtah, který sice v našem patře stavěl, ale byl tak nacpaný, že 
bychom se do něj nevešli ani bez kufrů. Když nás teta konečně odhlásila, vyrazili  
na cestu. Dojeli jsme do státu Georgia a přes něj dále skrz South Carolinu a North 
Carolinu až do Virginie. Cestou jsme se zastavili u McDonald's, kde jsme za $5.66 
koupili čtyři dvojité cheeseburgery a pití, potom za $1.07 dvě zapomenuté jablečné 
taštičky a na zbylý hlad koupil Miki za $2.14 další dva dvojité cheeseburgery – 
jednoho pro sebe a druhého pro Kiru. 

 
Dálnici ve Virginii jsme opustili na 45. míli. Chvíli jsme hledali vhodný hotel, 

protože ten první byl moc drahý. Ubytovali jsme se v Comfort Inn, zajeli do KFC pro 
jídlo, které stálo $6.74, a pak jsme se nakýblovali do pokoje číslo 234. 
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Miki mě probudil asi až v 9:15 a i kdybych se hodně snažila, snídani bych do 
9:30 nestihla. Naštěstí teta s Kirou nás nenechaly na holičkách a něco málo k jídlu 
a pití přinesly. 

 
Z pokoje jsme se vyhrabaly asi v 10:30 a čekala nás dlouhá cesta přes zbytek 

Virginie, Dellaware a Maryland. Cestou jsme chytli také různé dopravní zácpy, 
takže jsme se tomu pokoušeli různě vyhýbat, což ale gpska nějak nechtěla 
pochopit. Nakonec jsme se přes všechny potíže asi s dvouhodinovým zpožděním 
oproti plánu dostali až do státu New Jersey. Pak už cesta rychle utekla. 

 
Po příjezdu jsem se snažila rychle vybalit a hned jsme naházeli věci do pračky, 

abych mohla použít čisté pyžamo atd. Pak jsme zapadli do bazénu, kde jsme různě 
blbli v plném počtu – tedy my s Mikim, Kira, teta a tentokrát zcela neuvěřitelně také 
strejda. 

 
Pak Kira zajela pro dvě pizzy a také půjčit dvd film Twister, se kterým jsme měli 

co do činění v Universal Studios. Všichni se dívali, jen strejda pracoval a já se 
snažila nějak roztřídit a vypálit ty stovky nových fotek. Až když jsem zjistila, že 
poslední cd mám špatně, tak jsem šla radši spát. 
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Ačkoli budíka jsme měli až na 8:00 a nebylo potřeba nikam pospíchat, strejda 

nás vzbudil už v 6:00. Ane o půl hodiny později už jsme všichni včetně Kiry seděli v 
autě a zamířili směr New York. 

 
Po příjezdu jsme zašli do McDonald's na rychlou snídani, ale já vůbec neměla 

hlad, takže jsem jen čekala, až se ostatní nacpou. 
 
Pak jsme vyrazili do metra, nechali si vystavit novou MetroCard a dali na ní 

$10.00, k čemuž jsme dostali $2.00 zdarma a měli jsme zaplacenu cestu tam i zpět. 
 
Vystoupili jsme na 33. ulici a rozhodli se dojít k ambasádě pěšky, protože jsme 

měli hodně času. Částečně jsme to vzali Central Parkem, i když to tam utíkalo 
rychleji, ale cesta byla mnohem delší. Škoda času... 

 
Na ambasádu jsme se dostali těsně po 11:00. Miki recepčnímu anglicky sdělil 

důvod a pak jsme jen čekali až budeme vpuštěni k přepážce. Když nás zavolali, 
předložila jsem všechny tři vyplněné formuláře a doplnila jsem tam pod dohledem 
nejasnosti a podpisy. Miki pak podepsal cosi jako svědeckou výpověď o tom, kdo 
jsem, odevzdala jsem dvě fotky a kopii letenky. Pak už jsme jen zaplatili $18.00 a 
bylo mi sděleno, že si mám těsně před čtvrtou hodinou přijít pro průkazku. Tak fajn, 
už jsem se bála, že snad zítra... 

 
Pomalu jsme začali courat městem. Jelikož povinnosti už jsem měla z větší části 

z krku, začala jsem zase vnímat existenci velkoměsta. Prošli jsme opět část Central 
Parku, protože cesta je zde mnohem příjemnější než po ulicích. Miki zase šílel se 
svými mosty, takže trošku zdržoval. Ale vzhledem k tomu, že jsme na několik 
dalších hodin neměli žádný plán, tak to bylo beztak jedno. Po opuštění Central 
Parku mi strejda na mou žízeň za $4.00 koupil láhev vody, protože už nemohl 
poslouchat mé stížnosti, že mám žízeň. Cena za obyčejnou vodu to byla fakt 
vysoká, takže jen dodal něco ve smyslu „pij pomalu“. 

 
Různými uličkami jsme se pomalu dostali až na křižovatku 55. ulice a 5. avenue, 

kde se nachází obchod World Of Disney. Zapadli jsme dovnitř a nakonec tam za 
$10.84 koupili plyšovou Minnie Mouse oblečenou jak Statue Of Liberty. 

 
Došli jsme až k McDonald's, kde jsem si dala dvě kuřecí fajity a k tomu jsme 

měli jedno velké pití, které jsme ještě navýšili o „free refil“. Ten mi bude doma sakra 
chybět, je to moc dobrá věc, prostě super nápad. 

 
Pomalu jsme vyrazili na cestu zpátky k ambasádě a Kira si cestou začala 

stěžovat, že jí bolí nohy. Aby taky ne, když mi všichni ostatní měli tenisky, ale ona 
obyčejné vietnamky. Prošli jsme ulicemi a zase zapadli do Central Parku, protože 
se tam přeci jen jde pohodlněji. S různými zastávkami jsme došli až k ambasádě. 

 
Recepční tam nebyl, ale za chvíli přišla nějaká paní, asi druhá recepční. Uvedla 

mé jméno, tak jsem se přihlásila a ona mě poslala do kanceláře. Tam bylo 
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zamčeno, ale úřednice mi zevnitř odemkla. Vzala mě do sousední místnosti, kde 
jsem podepsala svůj dočasný pas, a pak jsem počkala v chodbičce u okýnka, až mi 
ho zalisují. Zanedlouho mi vytouženou knížečku podala do ruky. Vypadá na první 
pohled úplně stejně jako klasický pas, ale uvnitř má asi jen čtyři stránky a ani žádné 
velké ochranné prvky. 

 
Pak jsme zamířili na metro, neb Kira by asi už nikam nedošla. Navigovala jsem 

úplně přesně, ostatně jako celý den, když mi tedy bylo řečeno kam chceme jít. 
Nějak mi to nedělá nejmenší problém, snad jen metro samotné je maličko složitější, 
ale stačí chvíli přemýšlet. Cestou jsme se zastavili v Petcu, kde jsem Kellymu 
koupila za $5.41 balónek na pružince ukotvený v dřevěné podložce. V metru jsme 
doplnili kartu o dalších $8.00, což  je hodnota nastávající cesty. 

 
Metrem jsme se přemístili na 33. ulici, kde jsme vystoupili na ulici a po chvíli 

dohadování jsem si prosadila směr, který byl nakonec opět správný. Za chvíli jsme 
již stáli u správné zastávky, vlezli jsme dovnitř a prošli turnikety. Určila jsem správný 
vlak metra, ale opět mi nikdo nevěřil. Nakonec jsme do něj přeci jen nastoupili a 
poměrně brzy se docela unavení objevili na Journal Square v Jersey City. 

 
Ještě jsme zašli do McDonald's pro velké pití, protože jsem měla fakt šílenou 

žízeň a pak už jsme vyjeli na cestu zpět. Kira prakticky hned usnula, Miki asi v 
půlce a  já si jen z okýnka prohlížela už asi 10x okoukanou krajinu. Po příjezdu 
jsme se pomalu přesunuli do bazénu a pak do pokoje, abychom si odpočinuli. 
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Docela dlouho jsme spali, já se válela asi do 10:30. Když jsem vstala, Miki se 
věnoval svému počítači a já jsem zjistila, že jsme v domě sami. Pomalu jsem se 
oblékla a když dorazila teta, čekali jsme na balík z FedExu. Jelikož však stále nikdo 
nejel a teta měla hlad, sedli jsme do auta a jeli do restaurace. Brzy tam za námi 
dorazila i Kira. Jídlo včetně spropitného zaplatil Miki. Účet byl na necelých $40.00, 
ale teta měla $10.00 slevu. Pak už jsme jen nechali $5.00 spropitné a šli jsme. 

 
Kira odjela do práce a my jeli do Best Buy zjistit, jestli nemají baterii do Mikiho 

foťáku. Žádnou neměli a ani v Circuit City jsme nepochodili, takže jsem vyrazili 
zpátky domů. Jelikož tam ale nečekal žádný balík od FedExu ani upomínka k 
vyzvednutí, vyrazili jsme na nákupy. 

 
Nejprve jsme zamířili do lékárny CVS odevzdat tetin recept na lék. Na 

křižovatce před lékárnou se ale ozvala menší rána a pak auto vydávalo takový 
pravidelný zvuk jak když něco drhne. Tak jsme tetu donutili zastavit na parkovišti a 
po menším ohledání jsme zjistili, že máme v pravé zadní pneumatice zaražený 
hřebík. Chvíli jsme chodili kolem auta, pokusili se ho vytáhnout, ale nakonec teta 
zavolala na asistenční službu. 

 
Měli jsme žízeň, takže jsme vyrazili do CVS pro pití. Asi v 17:10 přijel chlápek s 

odtahovkou a pokusil se vyndat hřebík z pneumatiky. Jelikož jeho vybavení bylo 
horší, než mám já ve svém vlastním autě, podařilo se mu nakonec hřebík pouze 
zlomit. Rozhodl tedy o výměně pneumatiky. Podívaná to byla komická a i pro mě 
docela utrpení, protože vypadal, že to dělal naposledy před mnoha lety. 

 
Okolo 17:30 se nám podařilo parkoviště opustit, odevzdat v okýnku drive-thru 

lékárny recept a vyrazit do FedExu. Teta ho chvíli hledala, ale naštěstí se jí podařilo 
firmu najít a velmi brzo už jsme zase seděli v autě s novým balíkem na sedadle. 

 
Poté už jsme jeli pouze do Walmartu s cílem koupit ještě nějaké věci, které jsme 

si oblíbili, a nějaké dárky. Pro Honzíka jsme koupili velkého plyšového medvěda a 
plastový vláček v kufříku, pro malého nenarozeného Františka Heffalumpa s 
nápisem „My First Lumpy“. Koupila jsem si obal na cd, Miki sluchátka a také jsme 
přibrali igelitové pytlíky se zapínáním typu „zipper“ a nějaké lahve s pitím. 

 
Pak jsme jeli rovnou domů a dorazili jsme tam něco po 20:00. Uklidila jsem 

mušle přivezené z Floridy, vypálili jsme nějaká cd a pak jsem se snažila vyřešit svůj 
ukradený telefon – zkontaktovat Vodafone o vydání nové simkarty a zjistit, kde 
koupit mobil a paměťovou kartu. 
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Vstávala jsem opět až po 10:00, nevím ani přesně v kolik. Oblékla jsem se a 
počítala s tím, že odpoledne vyrazíme na nákup zbylých suvenýrů a dárků. 
Najednou mi však bylo oznámeno, že máme za chvíli jet do Waterparku. Vůbec se 
mi nechtělo, ale přesto jsem se převlékla do plavek a začala se mazat. Než jsem 
ale jakékoli přípravy dokončila, začal se Miki s tetou přemísťovat do auta. Nakonec 
jsem se tedy rozhodla, že nikam nepojedu. Jednak jsem tedy nějak nestíhala, 
druhak jsem se rozhodně nechtěla spálit (tím spíš, když jsem se nestihla celá 
namazat) a do třetice se mi ani nechtělo. Miki zapadnul do auta a že tedy jedou 
sami. Jenže teta do parku nechtěla, takže odvezla psy k veterináři a Miki čekal na 
Kiru že pojedou spolu. Když přijela Kira, vyrazili s Mikim do Waterparku. Já se 
osprchovala abych ze sebe smyla nějaký ten nános opalovacího mléka a když 
přijela teta, vyrazily jsme na nákupy. 

 
Nejprve jsme jely do McDonald's na něco k jídlu a potom do Nike obchodu, kde 

jsme dlouho vybírali správnou velikost nějakého trička. Teta tam Mikimu koupila 
tričko za $6.99 a já dvě trička taťkovi a jedno jemu celkem za $19.98. Jinak jsme 
odpoledne strávily hledáním nějakého plyšového Tweetyho, ale celé se to obešlo 
bez úspěchu. Pouze v KB Toys jsem si za $4.00 koupila vycpaného slona, na 
kterého je možno opakovaně kreslit a lepit různé samolepky. Ačkoli jsme za 
odpoledne objely několik obchodů, nic víc jsme nekoupily, pouze teta se konečně 
odhodlala ke koupi vysněné a šíleně předražené kabelky, kterou měla dávno 
vyhlédnutou. Bylo to docela fajn odpoledne, také jsem si trošku popovídala 
anglicky. Vlastně trošku dost a zdá se, že to ani nebylo tak hrozné, protože teta 
většinou reagovala nějakou větou a ne pouze citoslovcem, takže to asi bylo 
srozumitelné. 

Po návratu už nás očekával Miki s Kirou. Miki mi dal účtenku za pomyslné 
vstupné do parku, kterou jim dali, ačkoli měli vstupné zdarma. Pomalu jsem se 
oblékla a okolo 18:00 jsme s Mikim a tetou vyrazili znovu do Waterparku. Od Kiry 
jsem měla náramek na ruku, takže vstup jsme s Mikim měli zdarma a teta použila 
další kupón na vstup free. Na atrakce nešla, takže jsem tam s Mikim řádili sami a 
pak se s ní sešli a pomalu park s nějakými zastávkami opustili. 

 
Z parku jsme šli na Boardwalk, kde jsme si dali něco k jídlu a pak se opět dívali 

po Tweetym. Asi ve 21:00 se konal ohňostroj, takže jsme se podívali, pak se ještě 
chvíli procházeli a šupajdili zpátky, protože jsme byli docela unavení. 
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Budík byl na 8:30, vstala jsem asi o 20 minut později. Něco málo po 9:00 jsme 
vyrazili a okolo 9:45 už jsme byli v Sigs Flags Great Adventure. Teta zaplatila 
preferované parkování a dostala darem další mapu. 

 
Po zaplacení vstupného pro nás dva za $64.19 jsme vyrazili na Kingda Ka. Brzy 

jsme se ale dozvěděli, že je mimo provoz a bude otevřen nejdříve ve 12:00. 
 
Místo toho jsme pak ve velmi rychlém sledu vystřídali horské dráhy Superman 

Ultimate Flight, následně ne moc povedenou Great American Scream Machine a 
pak jsme vyrazili dál s cílem zkusit Medusu. Cestou jsme si ještě vyzkoušeli jízdu 
na Runaway Mine Train a pak už jsme šli rovnou na Medusu. 

 
Pak jsme šli zkontrolovat situaci s Kingda Ka, ale dozvěděli jsme se, že bude 

otevřena až odpoledne. Takže jsme alespoň koupili nádobu na pití s brčkem s 
logem Kingda Ka. Je sice dost drahá, ale když pak člověk s prázdnou přijde k 
jakémukoli okénku, dostane vodu s ledem zdarma a jakékoli jiné pití za dolar. 
Potom jsme šli na Saw Mill Log Flugme, protože se nám tam minule moc líbilo. 
Jelikož jízda byla povedená a všichni jsme na sobě měli trička skvělých barev, byla 
super také fotka. Takže jsme si jí za necelých $20.00 nechali udělat i s klíčenkou s 
tím, že tu stávající dáme Rhee, když byl její přívěsek zničen. 

 
Chtěli jsme jít na El Toro, ale atrakce byla zavřená. Zamířili jsme na sousední 

Rolling Thunder, ale atrakce se porouchala přímo před námi. Naštěstí zde nebyla 
vůbec žádná fronta, ostatně jako dnes skoro nikde. Pomocí jakési lanovky Skiride 
jsme se přemístili na druhý konec parku a zašli na Skull Mountain. Jízda byla dost 
podobná některým v Universal Studios, protože byla v budově a celá ve tmě. 
Docela fajn jízda, po které jsme zamířili na Nitro. Zde byla malá fronta, kterou jsme 
v nepředstavitelném vedru vystáli a pak si užili horskou dráhu, u které snad nejde 
nekřičet. 

 
Následovaly klidnější věci. Nejprve jsme se vyřádili s autíčky, kdy jsme se každý 

postavil ke stojanu s volantem, pákou pro jízdu vpřed a vzad a pedálem a ovládali 
jsme každý své autíčko. Bylo to docela super a jeden stojan byl za $1.00, takže 
celkem za $3.00. 

 
Teta pak chtěla jít na Spin Meister, což je cosi jako naše žlutá odstředivka, 

kterou známe z Matějské poutě. Po jízdě jsme si nechali náš „souvenir cup“ po 
několika vodách zdarma doplnit dietní Colou za $1.06 a pak už jsme zamířili na 
Houdini's Great Escape. Už jsme byli v čekací zóně, když Miki zahlédl jedoucí 
Kingda Ka. Obrátili jsme se čelem vzad a zamířili na tuto tolik vyhledávanou atrakci. 
Ačkoli bylo vedro a teta už šla opravdu velmi pomalu, když jsme došli k atrakci, 
fronta byla opravdu velmi krátká. Oproti předchozím více jak třem hodinám bylo vše 
krátké. 

 
U vstupu jsme dostali lístek na jízdu, který ale patřil k atrakci Rolling Tunder. 

Pak jsme se postavili na konec fronty a podle odhadu jsme nečekali více jak 45 
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minut. Během stání ve frontě jsme si také pronajali trezor, kam jsme umístili 
všechny své věci. Jízdu jsme si opravdu užili, alespoň já, protože už jsem věděla, 
do čeho jdu. Z horního zlomu atrakce je parádní výhled, i když pouze v délce 
několika málo sekund. Po Kingda Ka jsme šli zkontrolovat frontu na El Toro, 
protože atrakce už byla v provozu, ale i když čekání bylo poměrně krátké, nechtělo 
se nám v tom velkém horku čekat vůbec. Teta si proto sedla do stínu a my šli na 
Rolling Thunder. Čekání bylo krátké, vlastně žádné, čekali jsme už usazení ve 
vláčku. Jízda byla ale příšerná, házelo to do stran i nahoru a dolů, takže jízda byla 
nepříjemná až bolestivá. 

 
Poté jsme se zastavili v obchodě se suvenýry, kde se nám konečně podařilo za 

$20.68 koupit pro Vaška, respektive pro Moniku, plyšového Tweetyho a žlutou 
kšiltovku s Tweetym, která parádně padla na hlavu plyšovému Tweetymu. 

 
Pomalu jsme park opouštěli, cestou jsme se ještě zastavili v Houdini's Great 

Escape, který jsme minule vynechali. Začátek byl nudný, protože se jen čekalo. Pak 
jsme byli usazeni kamsi a nějak se s námi otáčela místnost či co. Nic moc, takže 
jsme šli mrknout na další suvenýry, koupila jsem si za $10.68 ledvinku s logem Sigs 
Flags a také maličkého plyšového Tweetyho. Pak jsme jako dárek pro strejdu 
získali malého plyšového Foghorn Leghorn, což je cosi jako kohout a asi docela 
známý. To jen já nějak animovaný svět nesleduji. 

 
Těsně před odchodem z parku jsme si nechali doplnit pití a Miki si kupil na 

ochutnání funnelcake. Celková útrata byla $7.47. 
 
Poté jsme park nenávratně opustili, trochu vyvětrali auto a vyrazili do 

McDonald's pro jídlo. Po přestávce u Wawy, kde teta koupila něco k jídlu pro Kiru, 
jsme dorazili domů. Já šla rovnou do sprchy, Miki s tetou do bazénu. Podařilo se 
vyprat také oboje mé kalhoty, takže jsem po sepsání deníku byla tak nějak 
připravena vyrazit na další cestu k Niagarským vodopádům... 

 
Strejda přišel před 19:00 z práce, pomalu jsme se připravili a před 20:00 vyrazili 

na cestu. Jeli jsme víceméně v kuse pouze se zastávkami na tankování nebo nákup 
jídla a pití. Okolo 2:00 jsme dorazili k motelu Roadside Inn kdesi ve státě New York, 
kde teta probudila obsluhu a sehnala pokoj. Po vstoupení do pokoje číslo 124 jsme 
se ani moc nerozhlíželi, všichni jsme si jen došli na záchod a zapadli do postele. 
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Probudili jsme se asi v 7:30 a po navštívení koupelny jsme si dali něco malého 
na zub – donuta a pití. Pak jsme sedli do auta, abychom zdolali poslední dvě hodiny 
jízdy. 

 
Když jsme přijeli k Niagarským vodopádům, zaparkovali jsme, prošli obchodem 

se suvenýry, parkem a welcome centrem a pomalu jsme zamířili na vyhlídku. Když 
jsme se dost pokochali výhledem, rozhodli jsme se jít na vyhlídkovou věž. Vstupné 
stálo pouze $1.00 na osobu, tak nebylo o čem diskutovat. Ještě jsme přemýšleli o 
výletu lodí, ale já jsem jet nechtěla. Když se mě ptali, řekla jsem, že nechci, a Miki a 
strejda také nevypadali nadšeně a vrtěli hlavou, že ne. Jediná teta chtěla, takže 
jsem si myslela, že jdeme jen na vyhlídku. Ale když Miki platil vstupenky, platil je 
stodolarovou bankovkou, čemuž jsem se podivila že nemá menší. A on na to že 
jdeme na loď. Tak jsme se trochu nepohodli, protože tohle mě opravdu naštvalo – o 
nás bez nás. Každopádně vstupné stálo necelých $12.00 bez daně. Poté jsme se 
tedy pokochali výhledem z vyhlídkové plošiny a sjeli výtahem dolů. Přičemž výtah 
byl v ceně vstupenky na vyhlídku, takže spršky z vodopádů jsme si mohli ujít i bez 
plavby. Po vystoupení z výtahu jsme zamířili ke frontě, každý jsme vyfasoval jednu 
modrou pláštěnku a pak už jsme se nalodili na loď připraveni k plavbě nazývané 
Maid Of The Mist. Nejprve nás odvezli k Americké části vodopádů nazvané 
American Falls a poté ke Kanadské části, která se jmenuje Canadian Horseshoe 
Falls. Plavba samotná byla dle očekávání poměrně o ničem. Výhled na vodopády 
zespodu není zas tak úchvatný, více se mi líbí vidět, jak voda padá z hloubky. 
Zespodu vypadají vodopády o mnoho menší. Jak jsem očekávala, byla jsem také 
poměrně mokrá, protože voda z pláštěnky mi stékala do bot, a také vlasy jsem měla 
mokré, ačkoli jsem se většinu času snažila mít na hlavě kapuci. Vítr často také 
pláštěnky nadzvedával, takže víc starostí bylo se snahou udržet se v suchu než s 
přehlédnutím mnoha hlav hledících k vodopádům. Po vylodění jsme se ještě šli po 
chodníčkách podívat k vodopádům, kde jsme jednu z několika zdejších duh měli 
přímo na dosah ruky. Tam se mi líbilo mnohem více, než na lodi. 

 
Pak jsme vyjeli výtahem a pomalu zamířili na Goat Island. Cestou jsme 

především sledovali četné peřeje. Na ostrově jsme se pokochali výhledem na 
American Falls a pokračovali jsme dále k Horseshoe Falls, které jsme si prohlédli z 
vyhlídky. Moc z nich vidět nebylo, oboje vodopády jsou lépe vidět z Kanadské 
strany, protože řeka teče jakoby směrem do Kanady a těsně pod vodopády se lomí. 
Přesto byl pohled na obrovskou masu tekoucí vody úžasný. Cestou zpátky jsme se 
zastavili v suvenýrech, kde jsme za $25.86 koupili knížku o vodopádech, mapu a 
nějaké pohledy. 

 
Zamířili jsme zpátky k autu. Cestou jsme se ještě zastavili na další úžasné 

vyhlídce na American Falls a pak jsme se přes Goat Island vrátili zpátky „na 
pevninu“ a došli k parkovišti. Znovu jsme se podívali do suvenýrů a poté jsme 
pomalu vyrazili na cestu. 

 
Zpátky jsme jeli jinou cestou. Sice se nejednalo o trasu nejrychlejší, ale 

rozhodně jsme měli více možností k poznávání zdejšího kraje. Brzy jsme již 
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projížděli venkovem, sledovali farmy i pasoucí se krávy. Pak jsme dojeli k Seneca 
Lake. Jedná se o jezero, které je součástí rozsáhlé oblasti nazvané Finger Lakes. 
Nachází se zde větší množství jezer s protáhlým tvarem, které připomínají prsty, 
tedy fingers. Projížděli jsme podél Seneca Lake a zastavili jsme se u jedné z 
četných vinic nazvané Fox Run Vineyards. Teta chtěla ochutnat nějaké zdejší víno, 
takže jsme každý něco málo ochutnal a pak si Miki za $5.35 koupil plyšovou lišku. 

 
Jelikož jsme měli hlad, zadali jsme do naší gps vyhledat restauraci a vyrazili 

jsme do New China Buffet, který byl vzdálený jen několik mil. 
 
Po jídle, které už dobou bylo spíše večeří, jsme sedli do auta a pokračovali dále. 

Brzy jsme přijeli do státu Pennsylvania. Cestou jsme také narazili na Aunt Sarah's 
Falls, což byl malý vodopád přímo u silnice. Na chvíli jsme zastavili a pak 
pokračovali dál. Brzy jsme narazili na Village Of Milan, takže jsme se asi dvakrát 
otáčeli, abychom strejdovi pořídili nějaké pěkné fotky jeho jména. Brzy se setmělo a 
my začali v horách maličko bloudit, protože jsme si užívali kopců a blbli jako na 
horské dráze a přejeli jsme odbočku. Pak nás gps navedla na prašné cesty, které 
přesto byly evidované jako silnice a dokonce měly název. Na těchto cestách 
uprostřed lesů jsme strávili asi 10 mil. Když jsme se konečně dostali na dálnici, 
narazili jsme na vyhlídku. Slunce už skoro zapadlo a z okolních hor byly vidět jen 
obrysy, přesto odtud byl krásný výhled. Poté už jsem se snažila spíše odpočívat a 
třeba i spát. Nevím, zda se mi to podařilo, asi jsem spíš jen seděla se zavřenýma 
očima, ale když jsem je otevřela, stáli jsme v takové správné dopravní zácpě. 
Zdržela nás možná o hodinu, rozhodně jsme se dostali do fáze, kdy se auto 
nehnulo ani o centimetr. Když se to konečně uvolnilo, projeli jsme kolem 
havarovaného kamionu. Teta říká, že viděla i nějaké auto, nevím. Strejda brzy 
přenechal řízení tetě a šel odpočívat. Zpátky domů jsme dorazili těsně po 2:00. 
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Vstala jsem až po 10:00, protože po návštěvě Sigs Flags a Niagarských 
vodopádů jsem byla opravdu unavená. Po jakémsi ranním zlidštění teta s Mikim jeli 
koupit nafukovací hračky do bazénu, Kira jela do práce a strejda také někam odjel. 
Zůstala jsem v domě sama a vyrušil mě až příjezd tetiny přítelkyně s jakýmsi 
neznámým chlápkem. Zavolala tetě z domácího telefonu a pak oba čekali, až se 
teta vrátí. Mezitím jsem zabalila jeden malý kufr, který jsem nacpala knížkami a 
dalšími těžkými věcmi. Asi okolo 12:00 se vrátil i strejda a ve stejnou chvíli přijela i 
Rhea s Billem a dětmi. Nafoukli jsme hračky do bazénu a pak postupně všichni 
odešli blbnout ven do vody a já zůstala opět v pokoji víceméně sama, takže jsem 
zabalila druhý velký kufr, abych měla zítra pokoj a také představu, kolik věcí nám 
zbude. Všichni společně jsme se sešli až u jídla někdy před 17:00. 

 
Když všichni odjeli, sedli jsme s Mikim, tetou a strejdou do auta a jeli do mallu. 

Nejprve jsme se zastavili v jednom obchodě, kde se nám podařilo objednat nový 
akumulátor pro Mikiho foťák Sony. Stála okolo $20.00, pošlou jí tetě domů a ona jí 
pak pošle Mikimu. V Disney obchodě jsem si koupila plyšového Heffalumpa, který 
byl ve slevě a i s daní stál jen $4.27. Jinak jsme se snažili sehnat nějaká trička pro 
taťku, protože ta, která jsme s tetou koupili v Nike, by mu byla malá. Nakonec se 
nám po velmi dlouhém hledání podařilo sehnat dvě o hodně zlevněná. Původní 
cena totiž byla $36.00 za jedno, ale my jsme nakonec zaplatili jen $21.58 za obě i s 
daní. V jednom z menších stánečků jsem za $3.00 koupila podepsanou fotku 
Jaromíra Jágra a pak jsme šli zahnat hlad do Burger Kinga, kde jsme nechali $4.69 
za menší jídlo. 

 
Poté jsme se ještě dívali po Garfield cartoons, ale nic jsme nesehnali. Tak jsme 

alespoň pro Adama koupili za $32.06 hru Cars, kterou si přál. 
 
Po návratu domů jsme s Mikim a tetou zapadli do bazénu a trochu blbli. 

Nakonec nás ale vyhnala zima. Po sprše jsem chvíli relaxovala a pak zabíjela čas. 
Ačkoli jsem byla unavená, pořád někdo šmejdil po domě a lezl do pokoje, takže 
spát jsme šli až před 1:30. 
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Opět jsem se probudila asi v 10:00. Chvíli jsem se ještě válela a potom jsem se 
pustila do přejmenovávání fotek, objednání nového mobilního telefonu a také do 
napsání e-mailu mámě, že pro nás nemají jezdit na letiště. 

 
Pak jsme šli se strejdou vyvenčit psy a cestou jsme se krmili ostružinami, 

kterými jsou tady obsypané celé keře. Pak se najednou na prašné lesní cestě 
objevila teta, takže jsme naskočili do auta, v domě vysadili psy a jeli do Sigs Flags 
Wild Safari. 

 
Cestou jsme se zastavili v Nike Factry Store, kde jsme vyměnili dvě trička pro 

taťku za dvě menší pro Mikiho a pak jsme pokračovali do safari. Jelikož nebylo moc 
horko, spousta zvířat byla venku a s některými byla legrace. V safari jsme se také 
potkali s Kirou a její kamarádkou. 

 
Poté jsme se zastavili v Burger King, kde jsme si za $10.26 dali něco málo k 

jídlu a pití. Také jsme zde měli tu čest poznat, co je to fast food, protože na jídlo 
jsme čekali přes 20 minut. Po jídle jsme se jeli podívat k jezeru a poté k domu, kde 
kdysi bydlel strejda. Pokračovali jsme domů s malou zastávkou na nákup piva pro 
taťku. 

 
Po příjezdu domů ještě Miki se strejdou někam odjel a já se mezitím pustila do 

úpravy fotek a o něco později také do balení zbylých věcí. Večer mi ještě teta 
připomněla, že jsem ve skříni zapomněla „panda pillow“. Jedná se o nádherný velký 
polštář z lamy, na kterém je obrázek pandy. Jinak spát jsme šli ještě před půlnocí, 
protože jsem si chtěla před cestou odpočinout. 
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Ačkoli jsem chtěla spát co nejdéle, probudila jsem se už po osmé a pak jsem se 
tak nějak povalovala a pospávala. Z postele jsem vylezla něco po deváté, ani nevím 
přesně kdy. Pak jsem dobalila do třetího kufru poslední věci a měla docela problém 
kufr vůbec zavřít. Nakonec jsem v těžkém a nerovném boji sklidila úspěch. 

 
Před naším odjezdem přijel tetin táta a její sestra. Pomalu jsme naložili věci do 

auta a doprovodili ho k autoservisu. Poté jsme se zastavili ve White Castle pro 20 
miniaturních hamburgerů a nějaké další jídlo a pití a pokračovali jsme dále směr 
New York. Po dálnici jsme dojeli až na Staten Island a dále do Brooklynu, který 
jsme úzkými uličkami projeli. Strejda se totiž obával zácpy a nechtěl jet po dálnici. 
Na letiště jsme dorazili chviličku po 14:00. 

 
Vystáli jsme frontu na odbavení, kde jsme odevzdali všechny tři kufry a naštěstí 

za ten největší, který měl trochu nadváhu, neplatili. Také nám byly zkontrolovány 
cestovní doklady, teta vysvětlila, proč nemám pas, Mikimu sebrali z pasu kartičku, 
kterou dostal při vstupu do USA a pak jsme i s palubními vstupenkami přepážku 
opustili. 

 
Poté jsme v obchůdku se suvenýry koupili pro dědu za $9.70 malou Sochu 

svobody. Asi další hodinu jsme s tetou a strejdou víceméně mlčky seděli u stolečku 
a pozorovali startující letadla. Pak jsme se postavili do fronty na kontrolu příručních 
zavazadel, čemuž předcházelo velké loučení. Bylo mi docela smutno, že odjíždím, 
protože tam bylo fajn. Ale přesto se už moc těším domů. 

 
Po vystání fronty jsme byli důkladně prozkoumáni. Ne však tak moc, jako 

někteří ostatní, kteří museli dokonce sundávat boty. Pouze Mikiho batoh se 
spoustou elektroniky byl podezřelý a bylo nutno ho vybalit. Pak jsme ještě dlouho 
mávali přes rentgeny tetě a strejdovi, než jsme se všichni konečně odhodlali obrátit 
čelem vzad a vyrazit k letadlu. 

 
Nástup do letadla byll v 16:20, takže jsme měli asi 10 minut čas. Ještě jsem 

navštívila toaletu a Miki si prohlédl letadla a poté jsme čekali a čekali, až budeme 
vpuštěni do letadla. Stále se ozývalo nějaké hlášení, ale lidé nenastupovali. Až 
poněkolikáté Miki zaznamenal mé jméno, šel se k přepážce zeptat a zjistil, že nás v 
letadle postrádají. Vůbec jsem nepochopila, jak se tohle vlastně stalo, ale naštěstí 
to nedopadlo špatně. 

 
Let probíhal dle očekávání. Byl dlouhý a nudný. Navíc jsem byla hodně 

unavená, takže jsem ani nechtěla sledovat filmy. Bohužel to ale ani tak moc nešlo, 
protože audiovizuální zařízení bylo spíš mimo provoz než v provozu a většina  věcí 
nefungovala – například hry. Kupodivu se mi ale ani nedařilo spát, protože chvílemi 
byla trošku turbulence. Usnula jsem asi jen na necelou půlhodinu. Miki dostal 
v průběhu letu od letušky jakýsi dotazník a byl požádán o jeho vyplnění. Ke konci 
letu se nás další letuška zeptala odkud jsme. Když jsme jí řekli, že z České 
republiky, dala nám jakousi malou kartičku na vyplnění. Z té jsme se ale pak 
dozvěděli, že jí mají vyplňovat pouze ti, kteří nejsou občany Francie nebo Evropské 



- 75 - 

unie. Tak jsme jí zastrčili do batohu a letušku otitulovali neslušnými výrazy, protože 
jestliže má za úkol rozdávat takovéhle formuláře, tak by snad měla vědět, které 
státy patří do Evropské unie. 

 
V Paříži jsme přistáli asi v 6:00 a po vstoupení do letištní haly jsme zamířili na 

autobus k terminálu, ze kterého byl psaný náš odlet. Bohužel však zrovna autobus, 
do kterého jsme nastoupili, k onomu terminálu nejel, takže u příštího jsme 
vystupovali a čekali na další. 

 
Ve správném terminálu už jsme našli správný východ a jelikož nebyl otevřen, 

vyrazili jsme na obhlídku. Některé obchody už měly otevřeno, takže jsme v obchodě 
Relay za €4.50 koupili malou sošku Eiffelovy věže. Pak už jsme vystáli frontu na 
kontrolu zavazadel, kde jsem se jim zase nelíbila já a byla mi zkontrolována 
kabelka s notebookem a dalšími věcmi. 

 
Posadili jsme se a čekali na nástup do letadla. Miki pro jistotu zjistil, jestli už se 

nenastupovalo, abychom nedopadli jako v New Yorku. Naštěstí ne, takže když byl 
nástup zahájen, utvořila se velká fronta a my čekali až opadne. Pak jsme nastoupili 
do letadla, usadili se a asi v 7:50 jsme startovali. 

 
Let byl příjemný a krátký, protože jeho značnou část jsem vyplnila snídaní a 

psaním deníku. Některá hlášení byla dokonce i v češtině, takže už jsem se opravdu 
hodně těšila domů. 

 
Po přistání jsme se velmi rychle dostali z letadla, protože jsme seděli v 8. řadě. 

Na pasovce skoro nikdo nebyl a nad mým dočasným cestovním průkazem se 
nepozastavoval. Na zavazadla jsme také nečekali. Miki šel na záchod a mezitím 
začaly jezdit první kufry. Šla jsem pro vozík a než jsem se s ním vrátila, měl Miki 
všechny tři kufry. Pomalu jsme zamířili k východu, kde nás ještě pozdržel starší 
pán, který se zeptal zda nemáme něco k proclení, přičemž jsme přiznali tři piva, 
která vezeme, a zkontroloval nám pasy. 

 
V letištní hale Miki zatelefonoval Jakubovi, ale ten byl teprve na cestě, takže 

jsme asi 10 minut čekali a pak se ještě docela dlouho hledali na parkovišti. Nakonec 
jsme ale naložili věci do auta a vyrazili k domovu, kde jsme s Mikim rychle vybalili, 
aby si mohl své věci odnést domů. Já pak vyrazila na Národní třídu pro nový 
mobilní telefon a novou sim kartu, abych spláchla poslední škody připomínající tuto 
dalekou cestu do zámoří… 

 
Ačkoli mé zkušenosti s touto zemí byly snad i spíše záporné, protože jsem 

člověk, který je rád sám sebou a tady to není až tak moc možné, snad se tam za 
pár let vrátím. Takže Ameriko, ahoj! 


