
Léto v USA 
 

Do Ameriky jsem se poprvé dostala v létě 2010 a to díky agentuře Czech-us. O této agentuře jsem se 
dozvěděla ze školy, kde pravidelně pořádá 
přednášky a také jsem dostala skvělé 
doporučení od mých kamarádů, kteří  již 
s agenturou spolupracovali.  

To, že chci vyjet do Ameriky jsem věděla už 
dlouho, ale doopravdy pro to něco dělat 
jsem začala dost pozdě. S přítelem jsem se 
ale rozhodli, že to tedy zkusíme, i kdyby to 
ten rok nemělo vyjít. Díky bohu – tedy spíše 
– díky teamu Czech- us jsme opravdu 
vycestovali. Dostali jsem nabídku do 
židovského kempu HASC pro děti se 
speciální péčí, kde jsem měli uklízet. Tato nabídka již byla tedy poslední, vzhledem k našemu 
časovému skluzu, takže jsem vůbec neváhali a nabídku přijali. Před sebou jsme viděli jen Ameriku, 
takže jsme byli rozhodnutí vzít cokoliv. A vyplatilo se!  

Kemp se nachází v Parksille, asi dvě hodiny od New Yorku a my tam dorazili 14.6., o deset dní dříve 
než všichni děti a veškerý personál. Dostali jsme svého 
supervizora a začali kemp připravovat na sezónu. Bylo nás tam 
8 čechů a 6 mexičanek se stejnou funkcí, takže jsem tvořili 
skvělý tým a výbornou partu. Po té, co do kempu dorazili lidé, 
práce začala být velmi náročná, často hlavně psychicky 
vyčerpávající. V kempu bylo asi 250 postižených lidí a kolem 
350 personálu. Takže uklízet bylo vždycky co. Každý den jsme 
vyfasovali svůj rozvrh práce, pracovali jsme 10 hodin denně, 6 

dní v týdnu. Práce byla tedy velmi náročná, jak jsem již 
zmínila, ale jelikož jsme byli skvělá parta, navzájem jsme 
se podrželi a volné večery si i naplno užívali. Pořádali jsme 
soukromé grilovačky, hráli různé hry, učili se španělsky a 
holky z Mexika naopak od nás česky. Také tam bylo 6 
chlapců, co pracovali v kuchyni jako pomocná síla. Byli to 
svalnatí chlapci z Brooklinu a hlavně tedy byli moc hodní. 
S nimi jsme také trávili večery a často hráli basketbal, 
fotbal nebo také baseball. Nejen že byli skvělí kamarádi, 
ale také pro nás byli velký přínos, co se týče angličtiny. Od nich jsme se měli šanci krásně učit.   

  



V kempu jsme měli možnost vidět mnoho druhů 
postižení, od fyzického po psychické, mnoho malých dětí 
mělo downův syndrom a mnozí z nich byli autisté. Jedno 
ale měli všichni společné. Byli opravdu šťastní. Celé to 
pro nás byla obrovská zkušenost. Vidět lidi, kteří jsou 
takto nemocný, jak se umí radovat ze života, smát se, 
mají rádi všechny kolem sebe, nehledají žádnou lítost. 
Bylo to krásné. Myslím, že jsme se zde hodně naučili a do 
života si i mnohé uvědomili. Ty lidé byli tak silní, 

kamarádský, byla s nimi ohromná sranda a hlavně měli 
zlaté srdíčko, i přes všechno to neštěstí, co je potkalo. Co 
se nám také, jen tak mimochodem, hodně líbilo, bylo to, že 
všichni ti lidé byli z rodin. Nebyli to lidé z ústavu pro 
postižené. Pro každého si tam přijela svá rodina, což je také 
moc pěkné a u nás, bohužel, téměř nevídané. Také byli 
všichni židové a my měli tu čest, kompletně se seznámit 
s židovskou kulturou. Pochopit trošku jejich víru, zažít 
s nimi pár Shabasů, naučit se nějaké jejich písně a pravidla.  

Kemp jsme opouštěli po dva a půl měsících s nezaplatitelnými zkušenostmi a zážitky. Loučení bylo 
velmi smutné, ale máme spoustu fotek a s našima kamarády se do teď snažíme udržovat kontakt a 
doufáme, že se ještě někdy uvidíme. Dokonce jsme pozvaní do Mexika a rádi bychom také ukázali 
holkám z Mexika náš život zde v české republice.  

Po skončení práce jsme měli 20 dní na cestování. Nejprve jsme vyrazili jen tak na otočku za našim 
spolužákem do Washingtonu DC. Po té jsme 
strávili 5 dní v New Yorku, kde jsme 
navštívili sochu svobody, Empire state 
bulding, Central park, přešli jsme 
Brooklinský most, byli jsme na pláži v Coney 
Island a spoustu dalších muzeí, pamatek a 
obchodů, co jsme navštívili. Dokonce jsme 
jednu noc přespali oficiálné na ulici, kde se 
druhý den ráno konal malý koncert Katy 
Perry. Chtěli jsme zkusit vše, co bylo možné. 
Z new Yorku jsme pak letěli na deset dní na 
Miami beach, kde jsme už jen relaxovali, 
užívali si oceánu a sluníčka. 

  



Na odlet domů jsme si přichystali menší perličku a to takovou, že jsme si 
oba odlety, jak z Miami do NY tak z NY do Český republiky, naplánovali na 
11. Září. Naštěstí jsme se v pořádku vrátili ke svým rodinkám. Celý výlet do 
USA byl pro nás nezapomenutelný. Bylo to víc než skvělé a hned po návratu 
jsme plánovali další výlet do Ameriky a nemůžeme se již dočkat. Naše velké 
díky patří tatínkům a maminkám jako sponzorům a agentuře Czech-us za 
celé zprostředkování a skvělou komunikaci při menších potížích, co nás 
v kempu potkali.  


