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Vcera jsem byla ve skolce na zastup. Bylo zajimave,jak vlastne vyrustaji americke deti 
od malicka programove.Uz i rocni deti maji stanoveny presny rezim, ktery se musi 
presne dodrzovat, i kdyby dite padalo unavou a melo hlad.  
Napr.hudebni vychova spociva v tom, ze deti chodi do kolecka (nektere se sotva 
potaci,ale musi protoze je to v programu) a pritom hraje muzika z magnetofonu (asi pul 
az trictvrte hodiny).  
Taky se vse musi dukladne desinfikovat.Zjistilka jsem, ze je zazrak, ze nase deti 
nezahynuly na mnohe infekcni choroby uz v rannem detstvi. Tady totiz existuje spray 
pro rodice s vuni chloru, ktery se ma neustale pouzivat, aby se zachovalo zdravi deti. 
Nejlepsi je postrikat s nim stul pred prebalovanim ditete, po prebaleni, ale ma se 
pouzivat i na desinfekci stolu pred jidlem, po jidle, na detske zidlicky, i pri umyvani 
podlahy. Ale abych rekla pravdu, nevim jestli se zdravotne deti americke lisi od tech 
nasich holek. Jen se mi zda ze tem americkym tece vice z nosu (to bude asi tou 
prilisnou desinfekci) a proto jim ho musim casteji utirat (ale pozor, musi se utrit nos 
jednomu diteti, pak si musim umyt ruce a pak jit utrit nos teprve druhemu diteti ). Asi vi 
proc to delaji. 
Take jsem uz poznala co je to gymnasticke auto. To prijede takovy jeden obloustly pan 
s autem, z ktereho vysklada zebrik, malou trampolinku a svihadla. Pak se postupne 
pousti deti do mistnosti, kde je toto naradi a pan jim rika (opravdu pouze rika nikoliv 
predcvici), co maji delat. Napriklad chodi na zebriku polozenem na zemi pozpatku, nebo 
na zemi udelaji kruh ze svihadla a pak deti maji skakat do kruhu a z kruhu a podobne 
narocne cviky. Ale s odbornikem! Je docela zajimave to pozorovat a porovnavat s tim 
,co znam od nas.  
Sama jsem tomu take trochu pritomna, protoze tam pomaham a tak si trochu 
privydelavam na nase cestovani po Americe a nase holky si alespon mohou hrat s detmi 
americkymi. Vzdy mi pak povidaji co zaziji. Vcera si hraly s legem, pak zpivaly   
one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve ,dal uz pry ne protoze to 
nebylo na kartickach.  
 

13.3.1993 
Dnes je zima k nevydrzeni (-10 stupnu C). Kdy uz konecne bude to jaro ? 

15.3. 
Dnes jsem byla pomahat v "day care" , protoze jsou jarni prazdniny a spousta deti 
zustava doma. Tedy rodice je rano zavedou do day care a vecer si je zase vyzvednou, 
tam je o ne postarano a nemusi mit alespon strach, ze se jim neco stane, kdyz jsou 
v praci. Delala jsem tam asi dve hodiny se starsimi detmi origamo. Docela je to bavilo 
a mne taky.  
Docela legracni je se takhle domlouvat, hlavne musim mluvit a myslim, ze je to pro moji 
anglictinu daleko lepsi nez uplne s malymi detmi. 

16.3. 
Vcera odpoledne zacala byt Hanka protivna, jenom brecela a pak zase spala. V noci 
mela teplotu a rano ji jeste navic zacalo bolet brisko. 
Tak jsem se rozhodla jit s ni k doktorovi. Nevim zda tenhle system prohlizeni je opravdu 
stastny, protoze clovek tam stravi vecnost pouze cekanim na neco. Mezitim vzdy nekdo  
prijde, na neco se podiva a zase znovu, chce to proste trpelivost, samozrejme 
od pacienta a jeho doprovodu. Kdyz to tam clovek vsechno absolvuje je pak tak 
unaveny, ze uz nema na nic chut, na toz Hanka, ktera uz zase jenom spi a neni s ni rec. 



Snad se z toho vyspi a bude zitra lepsi, rada bych zase sla pomahat do daycaru, 
protoze to tam bylo fajn a holky si tam take docela dobre hraly. 

17.3. 
Hanka temer nespala, teplota stoupla a vse se zhorsilo. Musela jsem znovu 
za doktorem, kde se na ni zase chodili divat ruzni studenti a pak az si nevedeli rady 
teprve Pan Doktor. Tentokrate uznal, ze Hanka je opravdu nemocna (s teplotou 103 F, 
vcera mela pouze 102 F) a napsal ji antibiotika za 48$. Doufam, ze nam to pojistovna 
proplati.  
Nyni uz Hanka spi, vypada, ze teplota se ji snizila, asi si za chvilku pujdu lehnout vedle 
ni, protoze se citim hrozne unavena. 

22.3. 
Jirka se vratil z Grand kanonu strasne nadseny a rikal, ze tam urcite pojedeme spolu.  
Hanka uz je zase docela v poradku, i kdyz jeste potrebuje vice odpocivat, ale na male 
prochazky uz chodime. 

25.3. 
Dnes se skoro cela nase rodinka byla ostrihat. Deti jsem zavedla do maleho kadernictvi 
na okraji mesta. Byla tam totiz mimoradna sleva a jeste navic holky dostaly nafukovaci 
balonky privazane na tycce. Takze ze strihani mely naramnou radost. Navic jsme sli 
jeste vedle do Wal Martu a koupili dva krasne letni kloboucky a Lence sandalky 
s Dalmatincema. To bylo radosti, dokonce i s nimi spava. 

28.3. 
Venku uz konecne zacalo to vytouzene jaro! Slunicko krasne sviti vsude je teplo a vse je 
plne optimismu. Je to nahodou moc fajn. 
Byli jsme na kratkem vylete v Nifong Parku a videli zviratka, ktere ziji na farme jako 
kozy, perlicky, husy ap. Pak jsme zbastili nejake chleby a postavili s detmi domecek 
z vetvicek a jeli domu, protoze tata musel odjet na konferenci do Rolla, maleho 
nedalekeho mestecka. Je to jeho prvni americka konference. Nevim, mozna ma 
tremu,ale urcite mu to vyjde, protoze mu drzim palce. 

18.4. 
Byli jsme na vylete v St.Louis. Nas "parnicek" jsem tentokrate ridila celou cestu sama 
rychlosti asi 60-70 mil/hod. Musela jsem predjet i velke kamiony, coz byl pro mne docela 
zazitek. Jirka sedel vedle mne (bylo to dobre) a jen rikal: "Divej se pred sebe, to se jen 
zda, ze te kamiony vytlacuji ven z dalnice."  
Nas hlavni program byla navsteva ZOO, z cehoz mely nejvetsi radost holky. Vstup 
zdarma, ale po celem arealu pokladnicky s napisem "donaucions" ,kam lide davali dary 
pro ZOO. 
Hned u vstupu byla mala fontanka z kamenu (dirkami vytekala voda) a po kamenech 
krome deti "lezla" ruzna mala zviratka z bronzu (zabky,jesterky,rak,moucha i vazka.....). 
Jinak tu byla spousta zviratek, ktere jsem doposud nevidela ve skutecnosti napr. 
klokani, ruzne druhy opic, zelv, ryb i sasanek. 
Odpoledne jsme pak uz opustili ZOO pro unavu a jeli se podivat k rece Mississippi. 
Minuly tyden jenom prselo, tak byl vysoky stav vody. Z vyhlidkove terasky na reku byla 
videt jen horni cast zabradli a parkoviste kolem reky bylo nam skryto take pod vodou. 
Z vody tam trcela jenom cedule BUS STOP, ale uz nevim, jestli tam cekali nejaci lide, to 
nam voda skryla. 
Na zaver jsme pak vyjeli zvlastni lanovkou na monument St. Louis Gateway arch 
(vysoky oblouk)  a podivali se na mesto z ptaci perspektivy. Dole jsme se pak jeste 
podivali do muzea osidlovani Ameriky. A domu nam uz zbyvalo pouhych 140 mil. 



23.4. 
Tak jsme si hezky vysadili balkon (nebo terasku?). Koupila jsem s holkama sazenicky 
kyticek, ktere holky vybraly. K tomu jeste navic kazda dostala nafouknuty duhovy 
balonek. Lence hned samozrejme uletel, proto zacala plakat a pani prodavacka hned 
nafoukla jiny stejne duhovy. To je ta Amerika !  Pro zakaznika vse, aby se citil spokojen 
a prisel priste nakoupit znovu. 
Ale balkon, tedy terasku mame moc hezkou. 

11.5. 
Uz jsme oslavili svatek matek, jeste chybi oslavit svatek otcu. Tak se nas pobyt pomalu 
schyluje ke konci. Uz planujeme cestu na zapad, ktera bude trvat asi jeden a pul 
mesice. Aspon neco pozname. Doufam, ze to Jura nebude v tom Denveru s praci 
prehanet a radeji se s nami pujde koupat, urcite bude horko a v horku se pracuje tezce. 
Jinak tady uz je od 30.4. otevreny nas bazen. Holky se uz koupaly, tata take, jeste ja se 
musim odvazit do vody vlezt (je tam totiz voda dost studena). Jinak chodim s detmi do 
Shelter garden, kde je spousta hezkych kyticek a take tam plave spousta barevnych 
rybicek. Samozrejme v ruznych fontankach, rybnickach a potucku.  
Dnes odpoledne jsme pak byli na detskem hristi, kde holky radily a pak jsme staveli 
z pisku New Mexico. Spousta tunelu, skalnich mostu, vrcholu, vyhaslych sopek ap. 
Nakonec jsme sly do Wal Martu koupit nafukovaci lehatko a k tomu jsme prikoupily 
takovou blbost - jmenuje se to Goofy ball. Je to normalni nafukovaci balon se zavazim 
tak, ze pri hodu se balon vychyli od sve puvodni drahy. Proste blaznivy balon. 

14.5. 
Tak nam vcera prisel pocitac s myskou i tiskarnou. Vazi to neco malo liber a vleze se to 
do tasky. 
Jinak nevite nahodou co je to half flat? Dnes jsem se dovedela ze je to 6 pint (1 ppinta 
je pritom  jedna osmina galonu ). Jinak se takhle prodavaji jahody, tedy na "flat" a vedle 
jsou jahody na vahu v librach. Nevim vsak co je vyhodnejsi koupit, jahody na objem 
nebo na vahu.! Ty nemezinarodni jednotky me nici!! 

18.5. 
Prave jsem dodelala dva plechy dalamanku. Myslim, ze se urcite brzy sni, vubec se o to 
neobavam. Nevim, jestli uplne plati prisloslovi, ze vsude je chleba o dvou kurkach. Melo  
  by se k tomu pripsat, nekde si je treba pridelat a prece chutna. Clovek musi mit proste 
chleba o dvou kurkach a potom teprve muze byt stastny. 

5.6. 
Právě jsme se vrátili z gymnastiky. Holky hezky cvičily a opravdu se snažily, zvláště 
Hanka dělá pokroky. Skoro sama se vyzvedne do výmyku, Lenka zase hezky seskakuje 
ze švédské bedny. Ještě tak tu hvězdici se naučit. 
Slíbila jsem jim, že půjdeme na kolotoče, které sem předevčírem přijely. Už se právě 
začaly točit a Hanka s Lenkou se moc a moc těší. 
Včera večer jsme se s Jirkou zase přeli o americké váhové jednotky. Přesněji, počítali 
jsme v čem je více soli, v tvarohu nebo v šlehačce bez tuku (NON FAT SOUR CREME). 
Jedna serving size byla u tvarohu polovina CUP a smetany 2 polévkové lžíce. 
Nakonec jsme zjistili, že 2 polévkové lžíce je 1 ounce a půl cup jsou 4 ounce. Z toho 
jsme pak zjistili, že více soli asi bude v tvarohu. Brrr, jak je slaný! Už se docela těším na 
ten náš. 

9.6. 
Dnes byla gymnastika, která se holkám hodně líbila, protože na konci dostaly taštičky 
s překvapenim. V každé bylo tričko s nápisem a obrázkem ¨TIGER TOT¨ a čepička se 
žlutým tygrem. 
Samozřejmě si to hned oblekly a vyfotily se s trenérkami. 



13.6. 
Tak jsme vyděli na vlastní oči vzducholoď. Lítala nad našimi domky a blízkými obchody, 
samozřejmě pro reklamu, ale ne na vzducholodě. Kdo by si taky kupoval vzducholoď? 
Měla totiž na sobě nápis ¨BIG FOOT¨ a pod tím pizza . Stále jsme přemýšleli co má 
velká noha společného s jídlem, tedy s pizzou. Nakonec nám kamarádka Romana 
objasnila, že zde existuje pizza ve tvaru velké stopy, a tak jsme pochopily  co má velká 
noha (tedy stopa) společného společného s jídlem. 

14.6. 
Tak nám zase postříkali trávu! A ani se neráčili to někam napsát. Poznala jsem to podle 
toho, jak dětem začaly žlutnou botičky i z nožičkami. Také jsme potkali jednoho pejska 
(chudáčka) se žlutýma tlapkama až po kolínka. Holkám jsem okamžitě nožičky umyla, 
s botičkami to už bylo horší, snad při příštím mytí opět zbělejí. Ty botičky, ne naše holky. 
Ty jsou hezky opálené, protože chodíme každý den plavat a opalovat se k místnímu 
bazénu. 

20.6. 
Tak už máme většinu věcí zbaleno, tedy pouze na nečisto. Jakmile se vrátíme z našeho 
putování po USA, budeme vše přebalovat. To tedy bude !!! Nějak nám těch věcí přibylo. 
Ale při tom všem nezapomínáme ani na koupání a plavání. 
Je báječná voda a správně se tam vyřádíme. 

27.7. 
V úterý 20.7. jsme se vratili z našeho putování po USA a nyní jenom lenošíme. Tedy 
otevřeně to říkám jenom já s holkama, protože táta se snaží pracovat - tvrdě. Ale dnes 
se byl s námi alespoň okoupat v bazénu. Musíme se přece ještě trochu opálit. Jinak už 
máme většinu věcí zbaleno, kufry pomalu přetékají, to bude doma legrace až to budem 
vybalovat a vše třídit. Už se docela těším. 
Jen ještě doufejme, že zbývající cestu zvládneme bez ztráty sebe i všech kufrů 
a zavazadel. 

2.8. 
Myslím že už máme skoro vše zbalené, různé blbosti nakoupené jen táta není stále 
připravený. Ale prý už bude, už to dneska konečně stihne, prý všechno. My holky se 
chodíme koupat do jezírka, což je přímo báječné. 
Táta na otázku o hloubce jezírka (při jedné návštěvě), řekl, že neví, že ještě nestačil 
vyzkoušet, neměl prostě čas. Jeho chyba, v Brně už to asi nebude s koupáním tak 
snadné. Bude zase práce a práce a práce. 
Zajímavým způsobem se zde koupají lidé bohatší. Mají křeslo - lehádka umístněná 
v polystyrénových "krabicích" a na těch se pomalu posouvají po hladině vodní. Nesmí 
samozřejmě chybět obvyklá Coca-cola nebo jiný chlazený nápoj. Pro případ smrti 
hladem si vezmou ještě do člunu cestovní chladničku. 
Dnes v noci bychom už měli vyrazit směrem na východ. Musíme v noci, protože záplavy 
stále trvají a přes den se těžko dostává přes řeku Mississippi v St.Louis. 
 


