Co dál...?
Když se řekne Amerika, člověku se vybaví určitě mnohem víc než jen pole s kukuřicí, která
jsem tu už barvitě popisovala. Je to Hollywood, pláže slunné Floridy, Grand Canyon,
huskyové na Aljašce i vyprahlé pouště Nevady. Na všechna tato místa jsem se bohužel
podívat nestihla, ale na pár přece jen ano.

Pohled na Chicago a planetárium z Michiganského jezera

První můj větší výlet měl za cíl Chicago. Nádherné město plné zeleně a rozmanité
architektury. Samotné centrum, ohraničené linkou nadzemního metra, najdete v mapách
označené jako ,,loop”. Zde se nachází mimo mnoha obchodů a kancelářských budov i celý
muzejní distrikt. Nejúchvatnější z budov této oblasti je podlé mého názoru Chicagská
hvězdárna, která je vybudovaná na umělém výběžku pevniny na břehu Michiganského
jezera v samotném centru města.

Divadlo Chicago a typická nadzemka

Když už jsem tu byla, chtěla jsem se také podívat, jakou stopu tu zanechali Češi v čele s
kladenským rodákem, bývalým starostou Chicaga. Překvapení mě čekalo hned při vjezdu do
samotného města, kde začíná Čermák Road. Táhne se přes celé centrum až k jezeru
Michigan. Sice je to ,,jen” pár kilometrů asfaltu, ale i přesto ve mně zaplesal malý vlastenec.
S notoricky známou českou čtvrtí Pilsen je to však trochu horší. Během minulého století se z
něj totiž většina potomků českých migrantů odstěhovala a nahradili je přistěhovalci z Mexika.

Druhá moje oblíbená destinace je bezpochyby Florida. Konec konců je to taky jediné místo,
kam jsem se kromě Chicaga vypravila. Moje již zmiňovaná sestřička Laney totiž chodila do
školní kapely, která měla jet hrát do průvodu do Disney Worldu v Orlandu na Floridě. A tak
jsem se k nim přilepila. Jelo se celkem dvacet hodin autobusem přes státy Tennesee,
Kentucky, Georgia a nakonec Florida. Cesta ubíhala asi tak jak dvacet hodin v plechové
krabici může. Ale zastavovali jsme pokaždé v jiném fastfoodu a sledovali kreslené filmy a tak
jsme cestu ve zdraví přežili.
Záhy po příjezdu jsme už čekali před branami zábavního parku, až dostaneme vstupenky a
budeme vpuštěni do areálu. Úspěšně jsme prošli turnikety a před námi se otevřel magický
svět Walta Disneyho. K atrakcím jsme se brodili skupinami malých dětí v tričkách a čepicích
s logem Mickey Mouse. Jejich rodiče nezůstávali v tomto ohledu nijak pozadu. Všechno to
čekání ve frontách však většinou stálo zato.

Ikonický hrad v Disney Worldu

V Disney Worldu jsme strávili tři dny, takže jsme nakonec byli rádi, že máme od myšáků a
kolotočů zase pokoj. Než jsme však Floridu opustili úplně, zajeli jsme se podívat k moři! Ne
všichni byli tímto neplánovaným zdržením nadšeni, ale já jsem se nemohla dočkat. Konečně
jsem viděla, jak vypadá Atlantik z druhé strany! Bohužel se ale zrovna schylovalo k bouřce,
a tak jsem se jen proběhla po břehu a nasbírala si pár mušlí a korálů na památku.
Na své dobrodružství si tak vzpomenu pokaždé, když projdu kolem vitríny, na které je mám
vystavené. Jinak bych si ani nevzpomněla, že to celé nebyl jen sen, ale celý rok strávený
sebepoznáváním a poznáváním nového. Zážitek, o kterém budu jednou vyprávět svým
dětem.
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