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Čtvrtek 23.října 

 

 V 7: 45 jsme se sešli na Letišti Václava Havla, odbavili se, prošli pasovou kontrolou a přešli ke 

GATU. Okolo desáté hodiny odlétáme směr Zurich.  

 Okolo jedenácté hodiny přilétáme do Zurichu, vystupujeme z letadla a autobusem se 

dopravujeme na terminál. Bezpilotním vlakem jsme přejeli na náš terminál a zamířili ke GATU našeho 

letu. V 12:10 odlétáme z Zurichu směr Chicago. 

  Během letu jsme dostali celkem čtyři jídla a malou čokoládu. Let trval okolo 11 hodin a do 

Chicaga jsme přiletěli okolo 16:00 tamního času. Na letišti si nás vyzvedli rodiny a odvezli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pátek 24.října 

Ráno jsme měli všichni sraz v 7:15 ve škole 

Walter Payton College Prep, kde jsme 

společně posnídali – každý něco přinesl... měly jsme banány, jogurty, donuty, koláče... 

(tzv. Potluck breakfast) Potom nás „naši Američani“ odvedli do své třídy – Měli jsme 

hodinu Newspapers (Terka) a matematiku (Vali). Poté jsme všichni čeští studenti odjeli 

s našimi profesory k Field Muzeu. Tam jsme si mohli prohlédnout spoustu expozic – 

například expozice starodávného Egypta nebo oblíbený dinosaurus Sue... Odtud jsme 

pokračovali procházkou k planetáriu, cestou jsme narazili na sochu Karla Havlíčka 

Borovského a také jsme udělali spoustu fotek s proslulým 

výhledem na mrakodrapy. Odtud jsme už vyrazili zpět ke škole. 

V e škole nás čekala sváča – pizza party.  Po občerstvení jsme 

vyrazily s Jaiden na Michigan Avenue, tam jsme se rozhlédli 

v pár obchodech a pokračovali k Jaiden domů. Tam jsme si na 

chvíli odpočinuly a vyrazily jsme na zápas amerického fotbalu, který hrál tým 

WPCP Grizzlies. Fandili jsme v následující sestavě: Terka (Peter hrál), Tomáš 

(Mike K. hrál), Janek (Mike M. hrál), Jirka (Chris hrál) a Vali s Jaiden. Zápas byl 

zajímavý, ale byla nám hrozná zima, Grizzlies prohráli a ještě si 

kapitám týmu (Mike Kaladnik) ošklivě poranil koleno, takže musel 

do nemocnice...  Takže všichni byli zklamaní... Potom jsme 

odjeli domů, a protože celý den byl velmi únavný, tak jsme šli 

hned spát... 

 

 



Sobota 25.října 

Sobota 25. 10. byla volný den, který většina z nás trávila se svými rodinami. Někteří (včetně nás) se 

ale rozhodli navštívit českou školu T. G. Masaryka, kde jsme pomáhali našim profesorům s výukou 

českých dětí žijících v Chicagu. Společně jsme jim připravili výtvarné odpoledne. Mladší děti vyráběly 

kukačkové hodiny a ty starší tvořily repliku Staroměstského orloje. Dopoledne se opravdu povedlo a 

myslím, že jsme si ho všichni užili. Poté následoval oběd v restauraci Klas, která nabízela i česká jídla. 

Mohli jsme tak ochutnat svíčkovou, koprovku nebo česnečku. 

 

 

 



  

 Odpoledne mě má hostitelská rodina vzala na stand - up představení The Second City, což je 

chicagská obdoba populární Saturday Night Live. I přesto, že pro mě některé čistě americké narážky 

byly nesrozumitelné, představení jako celku jsem porozuměla. Spolu s některými dalšími studenty 

jsme se pak sešli na večeři v mexické restauraci. 

  

 

Neděle 26. října  

 Tento den v Chicagu patří k jednomu z mých nejoblíbenějších. Můj výměnný student 

Jonathan ale musel v neděli pracovat, a tak mě předal do péče své kamarádky, která mě společně se 

svou rodinou a její výměnou studentkou (Majdou) vzala do jednoho z nejpopulárnějších a největších 

zábavních parků ve státě Illinois. Six Flags.  

 Celková cena návštevy se 

pohybovala okolo 50 dolarů, ale frontu 

jste si museli vystát tak jako tak, 

přestože byly všechny atrakce zadarmo. 

Proto jsme do Six flags vyrazili hned 

ráno na otevření, abychom se částečně 

těm frontám vyhnuli aspoň na těch 

nejlepších atrakcích. Měli jsme s Majdou 

obrovské štěstí, protože naše návštěva 

Chicaga byla v období populárního 

amerického svátku zvaného Halloween 

a celý park byl v tomto duchu vyzdoben. V okolí chodila různá strašidla, stvůry, upíři a psychopati s 

motoroými pilami. Při vstupu bylo zase k vidění jezírko, které mělo temně rudou barvu jako krev a 

umělé hroby, či mrtvoly s děsivým nočním podsvícením okolo skvěle podrhovaly už tak úžasnou 

atmosféru. 

 Za celý ten den jsme se projeli na více než 

deseti horských drahách, od těch úplně nejnovějších 

jako Batman a Raging Bull, až po ty nejstarší, ale pořád 

stejně strašidelné, jako Viper a 50ti letý American 

Eagle, u kterého máte pocit, že se vám co nevidět 

rozpadne pod zadkem. 

 Okolo poledne, kdy byl čas na oběd, jsme 

navštívili pár fastfoodů, abychom se najedli. Po jídle 

jsme si dali takovou lehce oddychovou chvilku a spíš 

jsme se toulali po parku, protože fronty u horských 

drah a haunted houses byli tak velké, že nemělo 

cenu v nich stát a čekat dvě hodiny na jednu jízdu. 

Ale nijak nám to nevadilo. Proto jsme si radši 

prohlíželi suvenýry v obchodech a fotili si 



halloweenskou výzdobu.  

 Z parku jsme odcházeli se zavíračkou a pěkně unavení. Když jsme dojeli k domu mých 

prozatimních opatrovníků, už tam čekal Jonathan, který si mě vyzvedl a jeli jsme minimálně další 

hodinu a půl zase na druhou stranu Chicaga. Ale mohl jsem mu za tu dobu odvyprávět, co vše jsem v 

Six Flags zažil, kde jsem byl a že bych se tam zase někdy rád vrátil a zopakoval si to.   

 

Pondělí 27. října 

 

Čtvrtý den začal jako obvykle, ráno jsme každý vstali nasnídali se v rodinách a poté vyrazili na ranní 

hodiny do školy. Zde jsme strávili příjemné dopoledne až do 10:45, kdy nás američtí studenti 

vyprovodili před školu a začal náš český výletní program.   

 

 

 

 

 
 
Vzali jsme si autobusovou linku 66 přímo na poloostrov Navy Pier, kde na nás čekala výletní 
loď.  
Naobědvali jsme se na nábřeží z vlastních zásob a poté se nalodili. Měli jsme komentovanou 

projížďku přímo srdcem Chicaga. Proplouvali jsme mezi mrakodrapy jako had mezi stromy. 

Bylo to nádherné, budovy byly opravdu vysoké a majestátní.  
 
 
 
 
 



Počasí bylo také skvělé a myslím, že jsme si to všichni užili, nejen díky skvělé podívané a 

sušenkám zdarma v podpalubí. Po projížďce jsme se opět vrátili do školy, kde na nás čekali 

naši američtí studenti.  

 

Úterý 28.října 

Hned při pondělním ránu nás překvapilo focení na ID karty, které se nestihlo v pátek. Jelikož nás ten 

den čekala prezentace, moc nám to všem slušelo, a tudíž nebyly potřeba žádné kosmetické úpravy a 

za 20 minut jsme byli vyfotografováni. To už nás vyhlíželi naši hostitelé a strávili jsme společně další, 

velmi zdlouhavé, vyučovací hodiny. Obědovou pauzu měl každý jinak. Někteří odcházeli na „oběd“ již 

v půl desáté, jiní si počkali do jedenácti. Všichni čeští delegáti jsme se znovu potkali v sále okolo jedné 

hodiny, kde jsme si začali připravovat naší projekci. Přes velké nervové vypětí všech účinkujících 

prezentace dopadla na výbornou, ač jeden z českých senátorů okomentoval náš výkon: ,,Ušlo to!“. 

Nás ale nic nerozhodilo a po škole jsme vyrazili okusit americkou „specialitu“ – hamburgery. Sešli 

jsme se v hojném počtu. Američtí chlapci se naučili první české hříčky jak zalichotit dívkám, a tak bylo 

o zábavu postaráno. Kdo měl poté ještě chuť a nebyl unaven, mohl si užít sluníčko na místní 

Chicagské pláži. Teplota byla velmi příjemná, okolo 23°C, takže někteří neváhali a smočili se. 

„Rozhodně to byl zážitek, na který nikdy nezapomenu,“ zaznělo z úst Dana, Davida a Dominika, když 

ždímali své mokré oblečení. 

 

Po takto náročném dni jsme jen padli do postelí a těšili se na další den plný neméně dobrodružných 

zážitků! 

 



Středa 29. října  

 
Středa začala tradičně v 8 hodin výukou ve škole, ovšem 
s netradiční náplní – celé dopoledne byly (jako každou 
druhou středu v měsíci) semináře. Nabídka byla obrovská, 
od DJ lekce, které vyučují světoznámí DJové, až po 
neurovědu; my jsme se drželi našich amerických studentů. 
Na DJ semináři jsme se učili pracovat s mixážním pultem - 
byl jeden do dvojice a laptop pro každého. Lekce byla 
zaměřena na loopování a přidávání bicích. Seminář 
neurovědy byl o krátkodobé a dlouhodobé paměti, 
reflexech a jejich zkoumání. Po semináři následovala 

prohlídka školy, kde nám ukázali např. skleník s akváriem, planetárium či divadlo. Ještě před 
odpoledním výletem nás čekalo úžasné vystoupení školní chlapecké acapella skupiny - SOS. Tak 
úžasné, že si někteří zpívali jejich písničky (zejména píseň Chicago) i na zpáteční cestě do Prahy. Také 
šli někteří v pátek dobrovolně na jejich zkoušku.  
 
Škola končila všem studentům neobvykle brzy (díky 
seminářům), a tak jsme se společně vypravili do 
Millenium Parku v centru Chicaga, kde je hlavní atrakcí 
110-ti tunová Cloud Gate – obrovská fazole odrážející 
veškeré dění kolem sebe. Cestou jsme stihli oběd, ať 
už koupený ve všudypřítomných fastfoodech, nebo od 
naší americké rodiny. Kolem třetí hodiny společné 
aktivity skončily a my měli rozchod. Jelikož jsme však 
tvorové společenští, nešli jsme všichni domů, ale 
rozdělili jsme se do několika skupinek. Pravděpodobně ta největší šla na bowling. Cenově to vyšlo 
podstatně dráž než v ČR. Navíc se neplatilo za čas, ale za hru. Zajímavostí byl audiosystém, který se 
po stažení patřičné aplikace dal ovládat smartphonem a člověk si ke hře mohl vybrat píseň dle své 
libosti (bohužel zdarma jste si mohli vybrat pouze dvě písničky, nás tam naštěstí bylo dost ). Jiná 
skupinka objevovala taje Chinatownu, čínské čtvrti pár zastávek od centra. Večer jsme šli domů ke 
svým rodinám.  
 
 
 

 

 

 
 



Čtvrtek 30. října 
 

Po brzké snídani jsme vyrazili do školy, jako každý den. Hned po 

východu z domu jsme pocítili, že se oproti předchozím dnům docela 

ochladilo a zatáhlo. Po půl hodině strávené ve vagónu nacpaného vlaku 

jsme se konečně dostali do školy. Absolvovali jsme první vyučovací 

hodinu s našimi studenty a sešli se ve vestibulu, abychom mohli vyrazit 

na oběd do restaurace „Twisted Spoke,“ do které nás pozval jeden 

z rodičů. Restaurace byla velmi originálně zařízená. 

Hlavním motivem byly motocykly (a drsné 

vyjadřování). Po spořádání ohromného burgeru a 

hromady domácích hranolek jsme se neochotně zvedli  

 

 

 

a vyrazili na cestu do druhé nejvyšší budovy v USA. Willis Tower, 

442 metrů vysoká, v pořadí osmá nejvyšší struktura na světě, se 

tyčí jako strážná věž nad Chicagským downtownem. Super-rychlý 

výtah nás vynesl až do 103. patra, kde je umístěná vyhlídková 

plošina zvaná Sky Deck. Ačkoliv bylo zataženo, viditelnost byla 

téměř dokonalá a díky tomu 

vzniklo mnoho zajímavých 

fotografií. Když jsme se 

dostatečně pokochali 

výhledem na město, sjeli 

jsme opět výtahem dolů a 

pomalu se odebrali zpět do  

školy, kde si nás naši studenti opět přebrali. 

 

 



Zbytek odpoledne každý trávil se svým studentem. Já jsem po příchodu domů hrál na Playstationu, 

protože Alejandro musel dělat úkoly do školy. Když je dodělal, shlédli jsme pár epizod britského 

seriálu „Doctor Who“ a po chutné mexické večeři v 10 hodin jsme unaveně vlezli do postelí, abychom 

se vyspali na další dlouhý, Halloweenský, den. 

  

Pátek 31.října 

Dneska jdeme naposled s našimi výměnnými studenty do školy, tak sem se rozloučila se všema v AP 

Chemistry a spolu s ostatníma z Áleje jsme vyrazili na nákupy k Water Tower. Počasí je dneska ne až 

tak ideální, jako bylo většinu týdne: fouká, je zima a dokonce i trošku sněžilo. Měli jsme asi dvě 

hodiny rozchod na nakupování a pak už jsme vyrazili směr Museum of Contemporary Art a to pěšky, 

což v tom počasí byl celkem adrenalin. V muzeu na nás čekaly dvě maminky našich výměnných 

studentů, se kterými jsme si prošli celou expozici, kterou asi nejde popsat jinak než jako hodně 

kontroverzní. Měli jsme ještě pořád dost času a tak jsme byli všichni pozváni do Starbucks, což 

považuju za nejlepší část dopoledne. Pak už jsme se museli vrátit zpátky do Payton, kde na nás čekali 

naši Američani. Mě a mojí studentku Emily vyzvedla její máma Marla autem a cestou domů jsme se 

stavily v Haloweenském obchodě s kostýmy, kde jsme si koupily modrý opeřený škrabošky, abychom 

udržely americkou tradici. V naší ulici byly všechny domy opletený pavoučíma sítěma a obležený 

spoustou dýní. Odpoledne jsme strávily spíš odpočinkově a pak přípravama na Haloweenskou párty, 

kterou dneska máme ještě s dalšíma studentama jak z Áleje tak z Paytonu. Marla nás pak odvezla i na 

párty a já cestou pozorovala všechny ty kostýmy a přezdobený Chicágský domečky. Zbytek večera byl 

zábavnej. Hráli jsme ping-pong, koukali na „strašidelnej“ film a hodně jedli. Všichni byli strašně fajn a 

už teď vim, že mi budou chybět. Když jsme s Emily dorazily domů, byla sem strašně unavená a usnula 

jsem téměř okamžitě. 

 

Neděle 2. Listopadu 

Náš poslední den a den odletu 

     Je to tady! Poslední den našeho krásného pobytu v Chicagu, na kterém jsme se potkali s novými 

přáteli a poznali spousty nových a zajímavých věcí.  

     Hned na začátku dne jsme věděli, že dnešní den bude plný starostí co se týká odletu. Dneska už 

jsme v plánu nic neměli, tak jsme poslední svůj čas věnovali rodinám a balení. Když se blížil čas 

přesunu na letiště, rozloučili jsme se s těmi, co už neměli čas nás doprovodit, zkontrolovali jsme si 

všechny věci a doklady a jeli jsme. Na letišti panovala velice smutná atmosféra, jelikož nikomu se 

nechtělo opustit svojí rodinu, kterou si oblíbil. Nakonec už nebyla jiná možnost, a tak po dojemném 

loučení, při kterém ukáply i slzy, jsme se všichni odbavili a šli čekat na letadlo. Let nebyl pro mě 

osobně úplně nejpříjemnější, protože mi dělalo velký problém usnout v tak stísněném prostoru, ale 

nakonec jsme doletěli následující den do Zurichu a z něj domů. Nedokážu ani popsat, jak jsme 

si v Chicagu užili a moc se teším, až naši američtí přátelé přiletí k nám do 

Prahy.                  



                       
 Na letišti jsme se sešli v 17:45, odbavili se, prošli pasovou kontrolou a poté zamířili ke GATU 

M11. Chicago jsme opustili okolo 19:00. 

 Během letu jsme se dívali na filmy, poslouchali hudbu, ale protože to byl noční let, tak většina 

i spala. Po devítihodinovém letu jsme přiletěli do Zurichu, kde jsme přestoupili na náš let do Prahy, 

který trval hodinu a půl. 

 V Praze nás přivítali naše rodiny a odvezli si nás domů. 

  

 

 


