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Po desetihodinové cest letadlem a finan n náro né doprav místním taxi jsme kone n tady. Prosklen mi
dve mi vstupujeme do hotelu Americas Best Value Inn,
kter sídlí v Irvingtonu, co je odlehlá ást m sta Newark
ve stát New Jersey. Na první pohled ned v ivému recep nímu p edkládáme cestovní pasy, aby mohl ov it
na i toto nost na základ p edchozí rezervace. T denní
pobyt Dominik platil n kolik m síc p edem, tak e by
m lo sta it, aby br lat pán platbu zkontroloval v systému a hotovo. Jen e to by bylo p íli snadné.
„Máte u nás rezervováno ubytování na est nocí, ale
ástku 400 dolar jsme vám na ú tu pouze blokovali.
Budete muset zaplatit nyní,“ dá recep ní kone n dohromady aspo dv souvislé v ty a díky tomu zji ujeme,
e dokonce umí i mluvit.
Dominik tedy poslu n vytáhne kreditku z pen enky
a pomocí terminálu se sna í provést platbu. „Card declined!“ svítí na displeji. Druh pokus. Op t zamítnuto.
T etí. Znovu nic. Za ínám tu it problém, ale je t z stávám relativn v klidu.
„Tak já vyberu hotovost tady z bankomatu,“ praví Dominik p i pohledu na nedaleko stojící p ístroj.
Podobn jako recep ní, ani tahle ma ina na peníze
nevypadá p íli d v ryhodn . Zdání neklamalo. „Card
declined!“ oznámí bankomat neoblíbenou hlá ku. Opakované sna ení (nutno podotknout, e pokus od pokusu
agresivn j í) úsp ch nep iná í. A nervozita stoupá. Co
h , nefunguje ani moje karta.
Zb vá poslední mo nost. Vysypat z pen enek a dát
dohromady ve kerou zdej í m nu, kterou jsme je t doma v esku obstarali za ú elem nákupu jídla, jízdenek
na vlak a dal ích zbyte ností. Po chvíli p ehrabování v
pen zích po ítáme v slednou ástku.
„Celkem 438 dolar ,“ oznamuji zaho kle, ale stále s
nad jí v hlase. Na zaplacení to na t stí sta í. Recep ní
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záhy p evezme po adovanou sumu, p i em je zjevné, e
nás pova uje za chudé turisty, kte í platí hotel drobn mi.
Dob e. Bydlet u m eme. V jedné z nejmén bezpe n ch lokalit iroko daleko nemusíme spát na ulici.
Bezhotovostní platba nicmén z stává zapov zena. Kdy
ob na e karty odmítne i hotelov automat na pití („card
declined“ na sebe op t nenechalo ekat), propadneme
zoufalství. Jsme na druhé stran sv ta, unavení, hladoví,
upocení a s pár dolary v kapse. Americk sen neza íná
zrovna hollywoodsky.
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JEDEME NA NHL!
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Ka d se tam cht l n kdy podívat. A ne íkejte e ne. New
York. Manhattan, Times Square, Central Park, spousta
mrakodrap , spousta lidí. Ale také nikdy neutichající
ulice a místa, která jsme vid li ve stovkách film .
Jednodu e pohádka. No a co, e tam na ka dém rohu íhá nebezpe í a pod nohy vám ská e jeden turista za
druh m. No a co, e zdej í podzemka odpovídá slo itosti
k í ovky v asopise pro star í eny. No a co, e ob as
musíte zdvihnout hlas, abyste p ek i eli umící davy.
Jste prost v New Yorku, a to je nejd le it j í. Nic víc vás
nezajímá.
Na ím hlavním lákadlem bylo n co jiného. ádn
Empire State Building, ádná Socha Svobody (ale jasn ,
e jsme ji nav tívili). Ani touha spat it na ivo slavné
osobnosti. Tak pro jsme tam cht li jet? Za velkou lou i,
kde si ijí tak trochu jin ivot. Pro ? No p ece na NHL!
National Hockey League. Nejlep í hokejová sout
na
sv t . Sledovat ji na vlastní o i v n které z americk ch
nebo kanadsk ch arén pro m byl dlouhá letá velk sen.
Vypadal nesplniteln . A do roku 2017, kdy jsme s kamarádem Dominikem vyrazili na mistrovství sv ta v Paí i. Po cest do Francie nás nic nese ralo ani nezabilo,
tak pro to tentokrát nezkusit je t dál – rovnou za oceán!
Dote jsem se nikomu nep iznal, ale u není d vod
ml it. Onen nápad poprvé zazn l z m ch úst. A popravd
íkám, e mi párkrát b hem cesty prob hlo hlavou, jestli
to nebyla chyba. O tom pozd ji. Prvn je t eba uvést na
pravou míru, jak zn l konkrétní plán.
Zaprvé vybrat lokalitu a termín: New Jersey a New
York, od 25. b ezna do 1. dubna 2018. Zadruhé zvolit
zápasy t m , ne které zavítat: New Jersey Devils, New
York Rangers. D vod? Vzdálenost mezi domácími halami
klub
iní pouh ch 20 kilometr , jeliko sídlí ve dvou
státech, je spolu sousedí p es eku Hudson.
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Zat etí zajistit takové ubytování, abychom za n j neutratili ro ní v platu mana era sv tové firmy (pou ení do
ivota: rad ji utra te i dvouletou v platu mana era, zanedlouho se dozvíte pro ). Za tvrté zakoupit letenky s
dostate n m p edstihem, aby nep i ly draho. Zapáté sehnat vstupenky na trojici domácích utkání New Jersey a
p inejlep ím si vyprosit noviná skou akreditaci pro jeden
duel v Madison Square Garden na New York Rangers.
Cena nejlevn j ích lístk se zde toti pohybuje okolo 100
dolar . ádná sranda, pokud nejste mana er sv tové firmy.
Sv te div se, v t ina bod v e uvedeného plánu
opravdu klapla. Akreditace na Rangers nám sice na
dálku z eské republiky zajistili a n kolik hodin p ed
samotn m utkáním, ale i to se po ítá a m li jsme z nich
velkou radost. Tak e v echno vy e ené, kufry sbalené a
oba ú astníci t denního v letu nat ení na ivotní
dobrodru ství, na které nikdy nezapomenou. To je t
netu ili, jak moc velkou mají pravdu.

