
USA 
Ako mnoho iných študentov, aj ja s mojím priateľom 

sme sa rozhodli vyskúšať program Camp USA a využiť tak 
príležitosť spoznať Ameriku bez vysokých poplatkov pre 
agentúry. Pri pohľade na profil programu a referencie od 
účastníkov z minulých rokov sme nenarazili na nič 
znepokojujúce, a preto sme sa rozhodli dať sa do toho a pozrieť 
sa za „veľkú mláku“.  

Vybavovanie všetkých potrebných formalít bolo 
niekedy otravné, keďže je potrebné najmenej 6-krát uviesť, kto ste, čo ste, odkiaľ prichádzate, 
kam idete, čo ste robili, čo robiť chcete... . Nič sa však nedá robiť a za chvíľu sme si osvojili 
pár pekných viet, ktoré vysvetľovali všetko požadované. Kemp Kinder Ring zo štátu New 
York si nás vybral za mesiac a pol a pani Irene, hlavná manažérka kempu, s nami spravila 
krátky rozhovor na Skype takmer okamžite. Navštívili sme ambasádu, aj keď s menšími 
komplikáciami, dostali sme víza a mohli sme sa tešiť na odchod. Rada by som len upozornila 
na fakt, že pri kúpe letenky a poistenia je potrebné ju zakúpiť cez portály agentúry, pretože 
sme sa dozvedeli o nejednom prípade, kedy si klienti zakúpili letenku cez iné portály a bol 
z toho menší finančný problém.  

Na začiatku júna sme konečne plný očakávaní nasadli na lietadlo a za pár hodín 
(približne 8) sme sa ocitli za oceánom. Prechod colnicou trval približne hodinu, ale našťastie 
sme nemali žiadne komplikácie, a tak sme konečne stupili na americkú pôdu. V tejto fáze 
nášho „dobrodružstva“ sme boli naozaj nadšení a plní očakávaní. Navyše prvé dva dni sme 
strávili u kamaráta v New York City, ktoré na nás urobilo veľký dojem.  

14. júna sme ale museli kamaráta opustiť a vydať sa do našej cieľovej destinácie, 
kempu Kinder Ring. Kemp Kinder Ring je zameraný predovšetkým na židovské deti 
z amerických rodín, ktoré tu každé leto približne od svojich 7 do 16 rokov trávia 7 týždňov 
prázdnin a potom sa aj naďalej vracajú ako Camp Counselori. Komunita kempistov je naozaj 
silná, všetci sa poznajú odmalička a pre tieto deti je Kemp niečo ako druhý domov. 
V podstate sa nie je čomu diviť, keďže ich tam rodičia každé leto „odložia“ na sedem týždňov 
za 9 000 dolárov a prídu ich navštíviť raz v polovici kempu. Deťom nezostáva nič iné, len sa 
zapojiť a prispôsobiť podmienkam kempu.  

Na stanici, kde nás mal niekto z kempu vyzdvihnúť, sme po príchode vlaku čakali ešte 
pol hodiny napriek tomu, že manažéri presne vedeli, kedy nás vlak prichádza. Po troche 
adrenalínu (predsa len keď stojíte v cudzom štáte na dosť opustenej stanici a telefón v kempe 
Vám nik nedvíha) sa konečne objavilo auto s veľkým šoférom Billom, ktorý bol veľmi milý, 
no snažil sa nás podporovať a nebrať si k srdcu to, čo sa s nami stane v kempe. Naozaj 
povzbudzujúce... .  

Šok prišiel po príchode do nášho „ubytovacieho zariadenia“ – inak sa totiž nedá 
nazvať to, v čom očakávali, že budeme bývať. Náš „maple“ bol postavený z jednej tenkej 
drevenej steny, ktorú tvorili len dosky bez izolácie pozbíjané 
dohromady do tvaru menšieho domčeka. Mali sme síce dva 
záchody a jednu sprchu, no v jednom „maple“ bývalo dokopy 9 
dievčat. Iba upozorňujem, že medzi nami neboli žiadne ďalšie 
steny a „maple“ bol jedna veľká izba, bez žiadnych ďalších 
oddelení. Osobný priestor každej z nás tvorili približne tri 
poličky, žiadna skriňa, žiadny stolík (čo i len nočný) a jedna 
posteľ s tak tenkým matracom, aký som v živote nevidela a ani 
vidieť nebudem. Navyše matrac bol položený priamo na pružinách, takže bolo nevyhnutné 
nájsť si niekde v kempe dosku, aby sme mali chrbát v aspoň trochu vystretý. Na dverách sme 
nemali žiadnu kľučku alebo zámku, takže hocikedy hocikto mohol vojsť do našej izby a niečo 



zobrať, čo sa ale našťastie nestalo. Aj keď sme si od manažérov zámku pýtali, prvé dva 
týždne hovorili, že nám ju prinesú, no po dvoch týždňoch sme si ju už museli kúpiť sami. WC 
a sprcha boli v dezolátnom stave, v jednej časti kempu dokonca skoro vôbec netiekla teplá 
voda. Minulý rok v tomto „maple“ bývali 9 chalani, takže aj to, čo bolo zachované a pekné 
pred nimi, zostalo zruinované po nich. Navyše nikto tieto chatrče neupratal, takže sme 
napríklad našli topánku pod posteľou, kopu smetí a nespočítateľné množstvo pavúkov 
v celom priestore. Tiež nás zarazilo, že matrace nikto neprikryl alebo nezabalil, čo malo 
následky hneď pár dní po príchode a všetky sme na nohách mali hrozne veľa malých 
červených štípancov, ktoré proste nechceli zmiznúť. Ako periny sme dostali jednu deku, ktorá 
moc nepomáhala, nakoľko v dverách nebola žiadna sklenená výplň (len sieťka proti hmyzu) 
a izolácia neexistovala. Dostali sme jeden maličký radiátorík, ktorý ale chudáčik toho veľa 
v priestore s 9 dievčatami nezvládol.  

Ďalší deň sme hneď začali pracovať. A to bol opäť len šok. Mali sme týždeň na to, aby 
sme pripravili kemp na príchod detí, takže sme vlastne moc práce nemali, ale museli sme 10 

hodín stráviť tak, že sme si proste prácu našli. Alebo sme sa 
aspoň museli tváriť, že niečo robíme. Ja som pracovala 
v kuchyni/jedálni a môj priateľ v Maintainance. Chlapci 
z Maintainance sa naopak prvý týždeň namakali, takisto ako 
dievčatá z Housekeeping. Ako som už povedala, v kempe 
z minulého roka zostal strašný bodrel, takže my, ako nová 
šichta, sme museli všetko poupratovať a dať do poriadku – aj 
keď zariadenie pre deti nebolo o moc lepšie od toho, v čom 

sme bývali my.  
Po príchode detí sa začal blázinec, aspoň teda v kuchyni. Pracovala som s dvoma 

Mexičanmi v jedálni pre 400 ľudí a hlavná náplň mojej práce bola upratovanie. Trikrát denne 
po každom jedle sme museli zobrať metly a tento priestor pozametať, raz týždenne aj 
poumývať. Pri podávaní jedla v kempe fungoval systém „čašníkov“, čo boli najstarší 
kempisti, ktorí mali približne 16 rokov. Títo vždy prišli po tácky, na ktoré sme my pripravili 
jedlo, a oni ich potom odniesli na 54 stolov. Takisto potom tieto tácky priniesli naspäť, no 
problém nastal vo chvíli, keď sa manažéri rozhodli, že čašníci môžu dostať deň voľna, a vtedy 
sme všetko museli robiť my traja. Neposlali nám nikoho na pomoc, takže prácu približne 25 
ľudí sme museli zvládnuť traja. Každý týždeň sme mali jeden deň voľna, čo znamenalo, že 
dva dni v týždni sme v jedálni boli len dvaja, samozrejme bez žiadnej ďalšej pomoci. Opačne 
to ale bolo v prípade, že bolo nutné pomôcť v kuchyni. Vtedy my z jedálne sme sa museli 
presunúť a pomáhať aj tam. Začínali sme každý deň o 7.30, mali sme dve prestávky medzi 
raňajkami a obedom a večerou a končili sme o 20.00. Ak však bolo veľa práce, niekedy sme 
prestávky ani nedostali a museli sme zostať v kuchyni, alebo sme pracovali dlhšie a končili po 
20.00. To sa ostatným častiam kempu väčšinou nestávalo a pracovali od 8.00 do 18.00.  

Keďže som pracovala v kuchyni, dosť dobre som videla, ako sa jedlo pripravuje. 
Hlavný proces bolo ohrievanie. Všetko (okrem cestovín) sa dovážalo mrazené a kuchári to len 
hodili na plechy a do rúry – a raňajky, obed, či večera boli hotové. Navyše každý obed 
a večeru tvorili cestoviny s „red sauce“, ako sme volali paradajkovú omáčku z konzervy, 
ktorá opäť bola len hodená do hrnca a ohriata. Deti ale veľa toho nejedli, pretože rodičia ich 
zásobovali pravidelnými dodávkami sladkostí. Mnohokrát sa stalo, že sa veľa jedla 
vyhadzovalo, alebo zase že veľa jedla chýbalo. No nik nebol schopní odhadnúť pravé 
množstvo. Tento problém, ako mnoho ďalších bolo spojených s organizáciou kuchyne, ktorú 
viedol veľký tučný černoch z Jamajky, ktorý bol navyše gay a nenávidel takmer všetky mladé 
a pekné dievčatá. Nikdy sme nevedeli, čo od neho môžeme očakávať. V jednej sekunde sa 
usmial (alebo sa aspoň snažil usmiať) a v ďalšej na nás začal kričať (áno, kričať), prečo nič 
nerobíme, na čo sme tam prišli a podobne. Spôsobu, akým sa s nami rozprával, úplne chýbali 



základné slovíčka slušného správania a väčšinu viet tvorili doslova rozkazy (urob toto, dones 
tamto, ...). Pre mňa bola práve táto časť najhoršia, pretože na takéto správanie som nebola 
zvyknutá a na začiatku ma to dosť deprimovalo.  

Hlavné v práci bolo, že sme tam strávili 10 hodín. Ak sme spravili svoju časť 
rýchlejšie, museli sme ísť pomáhať do kuchyne, aj keď ľudia z kuchyne nikdy neprišli 
pomôcť nám. Takže po približne dvoch týždňoch som aj ja svoje normálne pracovné tempo 
vymenila za to mexické, čo znamená, že čím pomalšie pracuješ, tým menej sa unavíš. Naozaj 
nemalo zmysel snažiť sa byť výborným zamestnancom, aj tak to nik neocenil. Navyše za plat 
približne 30 dolárov za deň sme ani nemali chuť podávať neuveriteľné výkony. 

 Tiež práca chalanov z Maintainance nebola o nič lepšia, aj keď vzťahy so šéfom mali 
jednoznačne príjemnejšie. Pre príklad len spomeniem, že museli vynášať smeti v tom 
najväčšom lejaku a nemohli počkať hodinu, kým by tá najväčšia vlna dažďov prešla.  

Druhá vec, na ktorú som v živote nikdy nenarazila, bola neuveriteľná nerovnosť medzi 
tými, čo pracovali ako Support Staff, a Counselors. V Support Stuff pracovali hlavne Česi, 
Jamajčania a Mexičania, zatiaľ čo vyššiu vrstvu tvorili ľudia z Veľkej Británie a Izraela. Pre 
túto druhú „lepšiu“ skupinu z „lepších“ krajín niekoľkokrát pripravili manažéri párty, na ktorú 
sme my ostatní proste neboli pozvaní a o ktorej sme sa ani nemali dozvedieť. Taktiež vzťahy 
medzi nami a manažérmi sa nedal porovnať s priateľským prístupom voči Counselorom. 
Samozrejme, že sa našlo pár výnimiek spomedzi ľudí z Veľkej Británie, ktorí boli ochotní 
prehodiť pár slov s „nižšou“ triedou Support Staff, no tých by sme mohli spočítať na prstoch 
jednej ruky.  

Ďalším problémom bol transport. Predtým som čítala mnoho referencií, kde ľudia 
uvádzali, že im kemp zaplatil nejaký výlet. V našom prípade sme si museli zaplatiť odvoz do 
najbližšieho supermarketu, ak sme chceli ísť na nákupy. Dostať sa z kempu ďalej bolo takmer 
nemožné. Bolo nevyhnutné sa dohodnúť s nejakým americkým zamestnancom, ktorý takisto 
pracoval ako Support Staff, pretože manažéri nás mali jednoducho na háku. Niekoľko 
týždňov som sa snažila zaistiť výlet pre Support Staff, no vždy na odbili deň pred odchodom 
s odôvodnením, že potrebujú auto pre deti.  

V programe kemp USA som našla len jednu výhodu, a to boli ľudia. Keďže sme všetci 
prechádzali cez to isté, vytvorili sme skvelý kolektív a každý si našiel veľa kamarátov 
z Jamajky, Mexika, či Európy. Na druhej strane sme ale s našimi novými kamarátmi mohli 
tráviť akurát tak pár hodín večer, ak nepracovali v tom istom oddelení.  

Ja osobne by som program Camp USA neodporúčala. Stres a psychické vypätie, ktoré 
som zažila na začiatku a počas trvania kempu, tie dobré veci, ako kamarátstva, úplne zatienili. 
A aj keď som si myslela, že po dvoch mesiacoch budem myslieť len na tie pekné spomienky, 
to nepríjemné zostáva hlboko zaryté v mojej pamäti. 

V prípade ďalších otázok neváhajte a napíšte mi na pitonakova.a@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 


