
 

   VÍTEJ, AMERIKO !
        Obrázky z cesty po Spojených státech
        zachycené objektivem Martina Krejčiříka
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ČTVRTEK 7. srpna 2014

Na letišti v Praze Ruzyni čekáme od půl páté 
na odlet do Frankfurtu letadlem společnosti
Lufthansa LH 1403.

Máme odletět v 6 hodin, abychom stihli ve
Frankfurtu přesednout na německý airbus
A300-600 do Detroitu v USA.

Čas ubíhá a pomalu se blíží doba plánova-
ného odletu. K odbavování cestujících ale
pořád nedochází. 

Už začínáme mít obavy, abychom to ve
Frankfurtu stihli, ale pak hlásí rozhlas, že
poletíme českým letadlem.

1.

Je 7 hodin 38 minut, když se letadlo Českých
aerolinií OK 504 odlepuje od země a míří na
západ do Frankfurtu. Za hodinu bychom tam
měli být.



Letiště ve Frankfurtu nad Mohanem je jedním z nej-
větších v Evropě. Má dva terminály a naše letadlo
přistálo samozřejmě na tom nesprávném. Rychle
jsme se ale zorientovali a protože mezi oběma ter-
minály jezdí vlak nebo autobus, dostali jsme se na
misto asi půl druhé hodiny před odletem.

Při odbavování nás čekalo překvapení. Dozvěděli
jsme se, že naše letenky zrušili. Neletěli jsme prý 
z Prahy s Lufthansou, tak si mysleli, že jsme do
Frankfurtu nedorazili a letenky už prodali. Teď se
nám ale omluvili a vydali palubní lístky. 

Na poslední chvíli jsme si ještě vzpomněli na za-
vazadla, která přistála na jiném terminálu, ale ujis-
tili nás, že dají vše do pořádku.

Konečně sedíme v letadle a vypadá to, že teď už 
snad do Ameriky odletíme. Letuška musela ještě 
řešit problém, když se chtěl jistý cestující posadit 
na mé místo, ale posadila ho jinam.

  

Je asi půl dvanácté, když se mohutný airbus 
A340-600 dává do pohybu.
Nabíráme výšku, stoupáme až do 11.278 m,
letíme rychlostí 932 km za hodinu.
Hluboko pod námi je Rýn, míříme přes Holandsko
do Skotska a odtud nad Atlantický oceán.
Čeká nás dlouhých devět hodin letu...



Kolem půl druhé místního času (v Praze už
je půl osmé večer) se blížíme k našemu cíli.
Letíme nad jezerem St Clair a před námi se
na obzoru objevuje Detroit. Přelétáme nad
městem a po chvíli přistáváme na meziná-
rodním letišti Detroit Wayne County.

Tam nás má očekávat Pedro. Tak jsme říkali
kamarádovi mého parťaka Broňka. Chvíli
nám to ale tvrvalo, než jsme se našli.

Pedro žije v Detroitu už 10 let. Manželka se
mu vrátila s dcerou domů, když tu vypukla
hospodářská krize, ale on tu zůstal, protože
má dobré místo a není si jist, že by podobné
získal v České republice.

Strávíme u něho prvé dny svého pobytu na
území Spojených států. Bydlí v Troy, což je
severní předměstí Detroitu.

 
 

Dorchester Streat
   

Garáže

Dům, kde jsme bydleli
   

Bazén, na který jsme koukali z okna
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Milan
Psací stroj
Nedaleko našeho domu je golfové hřiště





  SOBOTA 9. srpna 2014                       Detroit - Downtown









Detroit – Downtown                                    9. srpna 2014











PONDĚLÍ 11. srpna 2014

Dnes začíná naše cestování po USA. 

Vyjíždíme z Detroitu na severovýchod kolem
jezera St. Clair do Sarnia, kde překračujeme 
hranice USA a Kanady po Blue Water Bridge.  ↓

                                                                      

A takhle vypadá Londýn v kanadské provincii
Ontario. ↓

Projíždíme Hamiltonem a St Catharinou a blížíme
se k dnešnímu cili – Niagarským vodopádům.

                                Náš automobil Chrysler  →
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Niagara Falls, Ontario, Kanada
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Rainbow Bridge přes řeku Niagaru z USA do Kanady









  ÚTERÝ 12. srpna 2014

Milan
Psací stroj
Na břehu Niagary







  
  »Zde leží pohřbeno 150 britských důstojníků a mužů, kteří padli při útoku
  na Fort Erie dne 26. srpna 1814 a tři z obránců,  muži pěchoty Spojených  
  států, jejichž pozůstatky byly objeveny při rekonstrukci Fort Erie.«









STŘEDA 13. srpna 2014     Míříme na západ k jezeru Michigan



Muskegon je největším
městem na východním
břehu Michiganského
jezera.
    

V muzeu USS Silversides
jsme si prohlédli ponorku
z druhé světové války.











ČTVRTEK 14. srpna 2014
   

Vyjíždíme z Muskegonu, cílem je Michigan International Speedway







Krátce před pátou odpoledne jsme dorazili k cíli.

Michigan International Speedway patří k nejrychlejším
automobilovým okruhům. Závodní vozidla zde dosahují
rychlosti až 350 km/h. Stadion leží nedaleko Brooklynu
v malebné krajině Irish Hills na jihovýchodě státu Michigan.
Na tribuny se vejde až 72.000 diváků.

Zalíbilo se nám místo v nevelkém campu ve stínu stromů. 
Po celodenní jízdě autem za horkého dne to bylo příjemné.
Správce nás zavedl za majitelem. Byl to starší pán, seděl
venku v křesle a bedlivě si nás prohlížel. Když vyslechl, že
jsme z Evropy a z »Československa«, souhlasil, abychom
se u něho ubytovali.



PÁTEK 15. srpna 2014        Michigan International Speedway





Víte k čemu se používá tohle zvláštní vozidlo? Opravdu nevíte?
Odpověď naleznete v nápisu na jeho boku: KEEP CALM CHIVE ON. 
Obvykle se to píše jen zkráceně KCCO. Už Vám trochu svítá?

   

No, ano. To auto, kromě toho, že jezdí, není k ničemu, je to čirá recese.
A jak to souvisí s tím KCCO? Tak to se musíme vrátit kousek do historie.

Za druhé světové války, když Velká Britanie čelila osamocena náporu
nacistické Luftwafe a mnozí lidé nad vybombardovanými domy začali
zvolna propadat depresi, objevilo se na veřejnosti heslo:
         Keep calm and carry on ! – Zachovej klid a pokračuj ! 
Lidé začali psát na zdi zničených domů KCCO a získávali zpět ztracenou
sebedůvěru.

A teď se vrátíme do našeho století. V roce 2007 se na internetu objevily
stránky The chive (pažitka), na kterých se začaly zveřejňovat fiktivní  
nepravdivé zprávy, aby zmátly veřejnost a ta se bavila. Dnes už patří
thechive.com k nejnavštěvovanějším stránkám a zveřejňují se na nich 
nejrůznější recesní obrázky a videa. Dá se říci, že vzniklo celé hnutí 
chivers a slovo „the chive“ dostalo nový význam jako „recese“.

   

„Keep calm chive on“ lze volně přeložit: „Zachovej klid, dělej recesi“.
 
 













SOBOTA 16. srpna 2014   Michigan International Speedway









NEDĚLE 17. srpna 2014    Michigan International Speedway









                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                   

                                                                                                                           Hrajeme cornhole...                                                                    

                                                                                              Cornhole je hra, při které se hráči snaží vhodit váček kukuřice
                                                                                                                           do otvoru na desce. 





PONDĚLÍ 18. srpna 2014       Indianapolis, Indiana



      Závodní okruh v Indianapolisu byl oficiálně otevřen 5. června 1911 závodem balonů, které startovaly z plochy stadionu.
      Po něm následoval 14. června 1911 závod motocyklů a 19. června 1911 závod automobilů.

      Část původního cihlového povrchu závodní dráhy zůstala zachována.





                                       
                                                                       Síň slávy











Indianapolis Motor Speedway – Česká stopa v Síni slávy
    

Vítězná trofej ze závodu Zbraslav – Jíloviště, který se uskutečnil 31. 5. 1931      Archivní snímky z roku 1931 →

       Velká cena Československa 1937
       se konala 26. září na Masarykově okruhu v Brně.
    

Zvítězil Rudolf Caracciola (Německo) před
svým krajanem Manfredem von Brauchitsch,

       oba jeli na voze Mercedes Benz.

← Rudolf Caracciola 

             ↓ Mercedes Benz na Masarykově okruhu

   

  ←  Pohár pro vítěze závodu automobilů
       na Masarykové okruhu v Brně 1937.



ÚTERÝ 19. srpna 2014
Dayton, Ohio, National Museum of the US Air Force







Dayton – Cincinnati – Bristol Motor Speedway  19. 8. 2014                                                                                                        Cincinnati



      Cincinnati
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Cestou do Bristolu







STŘEDA 20. 8. 2014      Bristol Motor Speedway, Tennessee



















ČTVRTEK 21. 8. 2014                            Volunter Speedway









PÁTEK 22. srpna 2014                    Bristol Motor Speedway









SOBOTA 23. srpna 2014                 Bristol Motor Speedway
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Psací stroj
Na tribuny se vejde až 160.000 diváků



NEDĚLE 24. srpna 2014                Myrtle Beach, Jižní Karolína



                                                                                                                                   Myrtle Beach – Atlantický oceán







PONDĚLÍ 25. srpna 2014             Charlotte, Severní Karolína











ÚTERÝ 26. srpna 2014                        Charlotte ➔ New York

Milan
Psací stroj
Charlotte Douglas International Airport



New York City

V úterý 26. srpna 2014 v odpoledních hodinách
přilétáme ze Charlotte do New Yorku na letiště
Johna Fitzgeralda Kennedyho.

                       Znak města New York

   John Fitzgerald Kennedy International Airport



STŘEDA 27. srpna 2014                                New York City



   Letadlová loď INTREPID (neohrožená) byla ve službách námořnictva
   USA 1943-1974. Za druhé světové války se účastnila bojových operací
   v Tichém oceánu a v letech 1962–65 se podílela na akcích zajišťujících   
   návrat vesmírných lodí. Dnes kotví v New Yorku a funguje jako muzeum.





Ponorka USS Growler (bručoun) byla ve službách námořnictva Spojených
států v letech 1955-1964. 

Ve výzbroji měla 2 řízené rakety typu Regulus, které mohly nést atomové
hlavice a 8 torpéd.

Od roku 2009 kotví v New Yorku a je přístupná veřejnosti.



   Vyhlídková plavba po Hudson River



    Brooklyn Bridge                                                                                                Williamsburg Bridge

  Manhattan Bridge

   
                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                 George Washington Bridge   







           Manhattan      











   ČTVRTEK 28. srpna 2014
   

    New York – Letiště Johna Fitzgeralda Kennedyho

 

                                                                                                                                                                                                                  Airbus a380-800


