
Jak i vám může Amerika změnit život 

 

Už od mala jsem toužila se do Ameriky podívat a přitom by se dalo říct, že jsem k tomu neměla 

nejmenší důvod. Neměla jsem tam rodinu, přátele, ani tušení, jak odlišný může být život za oceánem. 

Kdykoli jsem se někomu se svým nápadem na pár měsíců odcestovat do Nového světa svěřila, setkala 

jsem se především s negativním reakcemi. Ironické na tom je, že právě lidé, kteří do Ameriky nikdy 

nezavítali, mají největší touhu vás od ní odradit a vylíčit vám, že se jedná o konzumní stát plný 

hloupých lidí a nudných životů. Pokud odjedete s touto představou, je velká šance, že se vám v 

zahraničí nezalíbí, protože budete chyby hledat kdykoli a kdekoli jen proto, aby se vám vaše předsudky 

naplnily. Věděla jsem, že bych více litovala toho, kdybych neodjela vůbec, a tak jsem se v sprnu 2010 

vydala zjistit, jaké to je začít od nuly v zemi, kde vás nikdo nezná. 

Na michiganském letišti netrpělivě vyčkávala čtyřčlenná blonďatá rodinka, která se rozhodla, že mě na 

následujících pět měsíců přijme za vlastní a společně s ní jsem odjela do svého nového domova, 

městečka Coldwater. Od té chvíle mě začalo udivovat opravdu všechno – od pěti konzistencí másla, 

amerického fotbalu až po nevídaně milé prodavačky. 

Ve škole jsem si vybrala šest předmětů, které se každý den ve 

stejném pořadí opakovaly, po nichž následoval každodenní 

trénink dle sezóny. Následující program byl na mě. Pokud se 

spřátelíte se spolužáky se školy, máte možnost s nimi trávit 

každou chvilku. Nejenže nejspíše bydlí jen pár minut od vás, 

ale jako správní teenageři bez problémů řídí auta a telefon 

mají neustále u sebe, takže po zaslání jedné zprávy jsou do 

pěti minut u vás a pojedou s vámi kamkoli. Předtím se ale 

pozdraví s vašimi hostitelskými rodiči, protože je znají již od 

dětsví, zjistí, co je nového a mezitím, co vy odjíždíte za 

zábavou k nejbližšímu táboráku, vaši rodiče začínají grilovat 

burgery. Zatímco se vy seznamujete u ohně se spoustou 

nových lidí, jejich rodiče se setkávají se starými přáteli ze 

školy a probírají své ratolesti. A co dělají jejich rodiče? 

Nejspíše je také najdete někde u táboráku, kde diskutují o 

vymoženostech typu facebook a jiné sociální sítě, aby nebyli 

pozadu za svými vnoučaty. 

Američané si zakládají na čase stráveném s rodinou a přáteli. 

Naučili se ho trávit po svém, a tak jim to také vyhovuje, proto se jim nesnažte jakýmkoli způsobem 

jejich systém narušit. I když je určitě potěší, když se s nimi podělíte, čím volný čas vyplňujete vy, je 

zbytečné nutit je do jiných aktivit a neustále připomínat, že znáte jiné možnosti, s jejichž pomocí se 

dokážete zabavit daleko víc.  

Nejdůležitější radu, jakou bych komukoli, kdo se do Ameriky chystá, dala, je ta, aby se ji nesnažil 

změnit. Život v ní funguje přesně tak, jak by podle jejích obyvatel měl. Nesnažte se jej pochopit, ale 

zkuste jej přijmout, protože neustálým přemýšlením nad tím, jak je tento svět od toho vašeho jiný 

uškodíte jen sami sobě.  

Strávíte zde pár měsíců svého života a ten nejhorší způsob, jak je tam prožít je ten, že si budete přát, 

abyste je prožili někde jinde. Zkuste si na chvíli zahrát na Američana a hned poznáte, že se začnete 

cítit jako doma. Lidé budou vstřícní, přátelští a ochotní, ale vždy přesně takovou mírou, jako vy.  

A kdo ví, třeba se z vašeho přechodného domova nakonec stane ten trvalý... 
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