
21.6.1993 
Columbie  

22.6.1993 
Columbie  [64414] - Kansas City a dále  na západ. 
Přijeli jsme k jezeru  ve státě Kansas, kde jsme přenocovali. Stav tachometru je 
[64811]. 

23.6.1993 
Great Bend - asi v 11 hodin vyrazili přes Oklahomu  do New Mexika, městečko 
Clayton. 
Pozdě odpoledne jsme pak zùstali u Clayton Lake, kde jsme si prohlédli  
Dinosaurus track [65152]. 

24.6.1993 
Capulin Volcano [65222] 
Capulin Volcano, hezké info centrum s hnízdem ptáčků těsně nad vchodem. 
Hanka tam strčila skoro celou hlavu, Lenka taky, já jen doufám, že ptačí máma na 
hnízdečko nezanevřela. 
Viděli jsme film o sopkách, koupili Golden Eagle - volnou vstupenku do všech 
USA National Monuments, Parks.  
Sopka byla v pusté rovině, vyčnívala 2494 m n.m. Na východě jsme viděli Zaječí 
Uši (Rabit Ears), ty stopy dynosaurů jsme z té dálky už nerozeznali. 
Jak byla ráno zima, tak se v poledne všechno rozpálilo do pekelna. Bylo to holt 
pravé Nové Mexico 
Raton - horská říčka s šumivou vodou,  Eagle Nest [65312] 
Taos [65340],  noc v Carson National Forest [65365] 

25.6. 
Brr zima, 8 °C v autě a 0 °C venku (= ve stanu, kde spal Jirka). 
Odskok na Picuris Peak [65373], s kopce dolů do subtropů - Peòasco 
Espanola , Santa Clara Pueblo (maš ho vidět) a pak nádherné Santsa Clara Cliffs 
(vstupné pouhých 10 a foto-povolenka 15).  
Santa Clara Canyon [65428] 
Santa Fe [ ] západ slunka. 
Pecos [65503] - príma Camp se psy (=    PGRO D + hluboká tma). 

SO 26.6. 
Pecos ruiny [65505] 
Fijoles (čti friholes) canyon - Bandelier [65570] tufy 
Camp Juniper [65578] 

NE  27.6. 
Los Alamos, ehmehm, navigace. 
Hory, šílená zkratka, poztráceli ozdobné kryty na ještě ozdobnější kola. 
Cuba (zadní tvář světa) [65667] 
Chaco Canyon - cesta ojojoj samajama. Pueblo Arroyo [65742] skoro západ 
(předtím západ do písku). Chaco Camp [65748] 



PO  28.6. 
Chaco - puebla, film, nej = Pueblo Bonito, pohled pro bohy a trpaslíky shora 
z útesů [65753]. 13:30 bye bye. 
Bisti (vichr, ponurá pustina podivných hřibů) [65831] 
Farmington - večer [65870], první noc v autě spí celá rodina Farm./Shiprock 
[65914] u benzínky, Fireworks shop a stáda krav. 

UT  29.6. 
Shiprock [65940], Hranice New Mexico/ Arizona [65979] 
Baby Rock [66040]- červení pajduláci, nácvik na Monument Valey. 
Kayenta [66053] vichr, indiáni v samošce, písek v očích a všude.  
Kraj úžasných skal a cikánsko indiánských stánků s uměleckými předměty včetně 
vlajek NDR, SRN. Poprvé vrásy (monoklinály). Druhý ¨Shiprock¨ =  
Monument Valley Tribal Park [66080 - 093]. Šílení lovců s kamerou (¨zastav, 
zastav, tady proboha stuj, ješ..., děkuji, já vlastně vůbec nemusím fotografovat, 
však člověk nemusí mít všechno, vždyť je to krásné se jen tak podívat¨). 
Nádherná cesta (Jirka to valil), najednou prc a windshield má dirku. 
Cameron [66215] -důkladné vysprchování za benzínkou. 
Little Colorado Scenic Viewpoint v noci [66225]. 

ST  30.6. 
Grand canyon - Desert view [66246] -první pohled do Grand canyonu 
Grand canyon - village [66273]-informační středisko 
Grand canyon - les [66287]-nadměrná únava z horka a odpolední spánek 

ČT  1.7. 
Celodenní výlet z Grandview point  na Horseshoe mesa. Došli jsme nnakonec 
i zpět nahoru a nezhynuli žízní a vyčerpáním. Nakonec jsme se ve village 
nabaštili, osprchovali a navíc ještě oprali veškeré špinavé prádlo. V noci jsme 
zajeli zpět na své oblíbené místečko do lesa se vyspat. 

PA  2.7. 
Prohlídka ½ranní½ některých pointů a odjezd z Grand canyonu [66338] 
Přehrada - Glen Dam [66493]- nařece Colorado, infornační středisko 
poté pak koupání v teplé vodě přehradní [66498] 
Kabab [66566]-doplnění zásob benzínu, ale i malé osvěžení do dětských bříšek 
(příprava - udělej si sám a zapla�) 

Zion Canyon [66612]-průjezd, prohlídka, fotografování 

SO  3.7. 
Zion -parkoviště [66620]-do jiných částí Zion parku 
Lava point - view [66656] - výška 2367m.n.m. ,jubilejní číslo na tachometru 
[66666] - Heavenly Valey 
Zion- informační středisko [66692] , znovu prohlídka a průjezd Zion Canyonem  
a šplouchání a  brodění  v divoké říčce. Opouštění Zion [66715] 
Bryce Canyon [66787] - prohlídka kaòonu a jednotlivých postaviček s růžovým 
nádechem. Ubytování v camp [66832] 



NE  4.7. 
V noci příšerná zima. Ráno pak prohlídka Sunrise pointu , snídaně a  koblížkový 
trail k pajdulákům. Sluníčko se třpytilo v bělorůžových panáčcích. 
Odjezd z Bryce [66842] 
Escalante [66888]- malé občerstvení pro nás (nanuky) i pro autíčko (benzín), jinak 
příšerné horko v Utahu. 
Průjezd Dixie National Forest [66928], výška  2873 m.n.m.  a docela zima. 
Výhled na zalesněnou krajinu [66935] 
Natural Bridges National Monument  [66092], noc a spinkání. 

PO  5.7. 
Natural Bridges National Monument  - prohlídka celé dopoledne. Vždy scházení 
k jednotlivým mostům, po schodečkách i po žebřících. 
Cesta přes Monticello  a  Cortez  do Mesa Verde [67252]-příjezd,prohlídka 
některých indiánských domečků ve skalách. Kolem hodně zeleně.  Večer odjezd 
[67277]  směrem na Durango [67310] - večeře u McDonalda  a pak pokračování 
do hor. Nocování  u Molas [67347]. 

ÚT  6.7. 
Molas [67347] výška 10510 stop,Molas Lake [67352] (foto), dále jsme míjeli Red 
Mt. - výška  11008 stop. Projeli jsme městečkem Montrose [67425] a  pak už 
uháněli s vyjímkou road construction do Denveru [67712]. 

ST  7.7. 
Denver-válení se, praní prádla  a pak návštěva Natural Museum. 

ČT  8.7. 
Denver - ZOO a pak  hraní s dětmi na hřišti. 

PÁ  9.7. 
Denver-koupání a válení se na sluníčku 

SO  10.7. 
Denver [67813] - odjezd na loï k jezeru -Lake Dillon [67874]- strávili jsme čas 
na jachtě. Večer jsme šli spát do motelu Howard`s Johnson. 

NE  11.7. 
Lake Dillon - znovuprojížïka na jachtě. Odpoledne pak návrat do Denveru. 

PO  12.7. 
Denver [67948]- odjezd  do Boulder [67986], kde oběd a skákání na trampolíně. 
Pak pokračování do Laramie [68126] a po dálnici směrem na západ. Přenocování 
u dálnice [68275]. 

ÚT  13.7. 
Rock Spring [68331]- benzín a královská snídaně pro nás. 
Pinedale [68425] foto - Wind River Dale. Jeli jsme ve výšce 1918 m.n.m. kolem  
se tyčil Gannet Pk. vysoký 4210 m.n.m. 
Jackson [68501] -informační středisko o Wyoming a pak již Grand Tetons 
National Park. Nocování  v Climbers Ranch - zima a dřevěné boudy. 



ST  14.7. 
Jenny Lake [68528]-procházka kolem jezera a pak nahoru do Cascade Canyon  
kolem Hidden Falls. Nahoře jsme viděli krásného losa. Pak jsme 
scupitali směrem ddolů a svezli se lodičkou přes jezero k parkovišti.  
Po cestě jsme si udělali večeři a zajeli spát do National Forest. 
Všude je varování krajina medvědů - žádné zbytky jídel. Prozatím jsme však 
žádného medvěda nepotkali, uvidíme. Ale dřív se mi zdá že je to krajina komárů. 
[68543]. 

ČT  15.7. 
Poslední pohled na Tetony, snídaně u Jackson Lake a pak odjezd směr 
Yellowstone. 
Lewis Falls, Kepler Cascades, Old Faithful a ostatní. Dále pak Firehole canyon  
a večer pak Madison camp. V noci první větší déšť za celou dobu naší cesty. 

PÁ  16.7. 
Frying Pan (Norris Geyser Basin) 
Mammoth Hot Springs 
Petrified tree  -  opravdu pouze jeden  a připomínal dřív něco jiného. 
Tower Falls - hezký vodopád, který jsme viděli z hora i z dola. 
Grand Canyon of Yellowstone - hezké pohledy na malé a vělký vodopád, které 
vlastně vytékaly z úplně klidné řeky. 
Sulphum + Mud Volcano -  vůně nebeská všude vůkol, Hanka si při vystoupení 
z auta okamžitě zacpala nos, pak si její nosík postupně přivykal. 
Cestou jsme viděli bizony, úplně všude i přes silnici si to kráčeli. Medvědy jsme 
viděli pouze dalekohledem. 
Sylvan Lake - večeře a odjezd směrem na východ. Exit  [68755] směrem 
na Cody. 
Campování při cestě a horské říčce [68769]. 

SO  17.7. 
Ráno v 5:40 jsme vyjeli ze svého nocoviště. Cody [68804]-benzin a kontrola oleje, 
motor téměř bez oleje. 
Bighorn Mt.  -  Medicine Wheel  (výška asi 3000 m.n.m.) - okolo kusy sněhu 
a docela i zima. Stavěly jsme sněhuláka - jenom takového malého. 
Mooncroft [69062] - odbočení z dálnice, orientace. 
Devil`s Tower [69130] - vroubky ve skále prý vyškrábány medvědem. 
V noci dvě velké bouřky, chvílemi světlo jako ve dne. 

NE  18.7. 
Ráno návrat k Devil`s Tower, tátovi však došel film. 
Cesta do Rapid City přes Sundace [69166] - pry v minulosti město největších 
lotrů. 
Rapid City [69246]- Dinosaurus park- holky mohli lozit po příšerkách. 
Jižně od Rapid City pak Bear country, kde spousta medvědů (asi 50) a my mohli 
mezi nimi projíždět naším autíčkem. 
Rushmore Monument [69270] - spousta lidí , pýcha ameriky. 



Zpět přes Rarid City [69295] na dálnici směrem na východ.  
Badlands - S. Dakota [69375] - jiné než Bisti, svým způsobem kouzelné, ne 
nahánějící hrůzu. Holky se tu správně vyblbly. 
Přespání na odbočce z dálnice [69450]. 

PO  19.7. 
Zastavili jsme se ve Family Camp [69509] a dobře se osprchovali, zase ta špína 
z nás nemusela odpadat. Bylo to ve městečku Oacoma. 
Mitchell [69581] - prohlídka středu města  Corn Palace a pak Výstava panenek. 
Poslední větší blbnutí před koncem cesty. 
Rest area [69976] mezi St. Joseph a Kansas City. Příšerně vlhký vzduch a horko, 
spousta komárů. 

ÚT  20.7. 
Návrat do Columbie [70132] a nakoupení některých potravinových zásob. 
Celkem jsme tedy ujeli 5 718 mil, z toho máma řídila 4 131 mil a táta 1 587 mil. 

ÚT  3.8. 
Odjezd z Columbie v 15 hod. Stav tachometru 70 487. Dopravní špička, 
osppalý navigátor táta. Po cestě jsme dělali menší pauzy, abychom se probrali 
adál docela dobře řídili. Jeli jsme téměř celou noc, pouze mezi 1hod a  4 hod. 
ranní jsme udělali pauzu. Stav tachometru 70 833. 

ST  4.8. 
Ráno jsme udělali snídani (70 947) a pokračovali dál až do státu Maryland. 
Při cestě se opět osvědčily tátovy navigační schopnosti. 

ČT 5.8. 
Blahodárný spánek až do 10 hodin,líný odpočinkový den. Plavání, sbírání 
borůvek, tátova projížďka na plachetnici s občasnými pády do vody. 
Stříhání táty. 

SO  7.8. 
Výlet na Falling Water, prohlídka staré dřevěné pevnosti. 

NE  8.8. 
Velké balení. 

PO 9.8.  
Odjezd do Pittsburghu a odlet  směr domov. 


