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ÚVOD

Úvod
Spojené státy jsou světovou velmocí, ekonomickým obrem a státem, který
zajímá celý svět, ať už jde o fanoušky jazzu, kreslených filmů Walta Disneyho,
milovníky rapu v podání Kanye Westa nebo Hvězdných válek. Firmy jako Facebook a Google jsou dnes stejně známé jako Socha svobody, Empire State
Building, Golden Gate Bridge a Bílý dům a americké značky Apple,
Levi’s a Coca-Cola jsou spolu s hot dogy pevnou součástí mezinárodní kultury. Pokud ale přijíždíte do země poprvé, připravte se na pár překvapení.
Nejvíc turistů pochopitelně a zcela zaslouženě přitahují velká města – New
York, New Orleans, Miami, Los Angeles a San Francisco –, ale Amerika je především zemí neskutečně krásné a různorodé přírody. Na území jediného, byť
obřího státu na vás čekají mohutné Skalnaté hory a velkolepé Kaskádové
pohoří, rozlehlé tajemné pouště Jihozápadu, nekonečné mírně zvlněné
texaské a kansaské planiny, floridské tropické pláže a mokřady Everglades,
rozlehlé kalifornské porosty sekvojí a ospale působící, krásně zachovalé vesnice Nové Anglie. V národních parcích Crater Lake, Yellowstone a Yosemite si
užijete spoustu nezapomenutelných výhledů a neméně úchvatná je prohlídka Velkého kaňonu, pěší túra pohořím Black Hills, plavba po Velkých jezerech nebo Mississippi, surfování na vlnách u ostrova Oahu nebo dobrodružné putování aljašskou divočinou. Snadno si můžete naplánovat cestu
zaměřenou jen na izolované osady a města, odlehlé prérie, přízračná města
duchů či polozapomenuté silnice, které ke Spojeným státům patří stejně
jako nejznámější atrakce a památky.
Spojené státy jsou tak rozlehlé, že mluvit o typicky amerických zážitcích je prakticky nemožné, a totéž platí o nesmírně různorodém obyvatelstvu, které se zcela vymyká nějakému
sjednocujícímu portrétu. Často zcela odlišné americké ikony jako Muhammad Ali, Louis
Armstrong, Sedící býk, Michael Jordan, Madonna, Martin Luther King, Abraham Lincoln, Elvis Presley, Oprah Winfreyová či Walt Disney nadále inspirují a baví celý svět a asi
bychom nenašli člověka, který v životě neslyšel o blues, country, jazzu, rock ’n’ rollu

NAHOŘE „HUMŘÍ BOUDA“, MAINE NAPRAVO GUGGENHEIMOVO MUZEUM, NYC
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a hip-hopu – hudebních stylech, které jsou typicky americkými příspěvky. Ve Spojených
státech žijí irští Američané, Italoameričané, Afroameričané, čínští a latinskoameričtí Američané, texaští kovboji a pouliční prodejci drog z Bronxu, seattleští hipsteři a alabamští
pastoři, novoangličtí rybáři, lasvegaské tanečnice a havajští surfaři. Cizinci to sice mají
většinou za otřepané klišé, ale skutečně platí, že jedinou věcí, která drží tuto bizarní federaci pohromadě, je často vysmívaný „americký sen“. Spojené státy patří k nejstarším stále
přežívajícím demokraciím světa a jejich evropské kořeny sahají do počátku 16. století, ale
stále v nich převažuje mladický optimismus a víra ve vlastní síly a možnost dokázat nemožné.
Některé aspekty americké kultury mohou být pro cizince dost nesrozumitelné, přestože
se o nich tolik píše a mluví. Zvláštní je národní posedlost zbraněmi, široce rozšířené přesvědčení, že jakákoli vláda je vždy špatná; i po 200 letech upřímná hluboká hrdost na
americkou revoluci a ústavu, stejně pevné přesvědčení, že Spojené státy jsou „nejlepší zemí
na světě“; okázalé politické kampaně a matoucí kontrast mezi silnými liberálními tradicemi a celkovou otevřeností na jedné straně a tradičními ekonomickými názory a kulturním a náboženským konzervatismem na druhé. Ale právě to je ta pravá Amerika: nesmírně
pestrá, provokující, neuchopitelná, občas matoucí, ale vždy zábavná a neustále pádící
vpřed. A ačkoli skutečně neexistuje nic jako typický Američan nebo typická Amerika, na
světě je málo míst, kde si cizinec může být jist tak vřelým přijetím.
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Velké pláně

2

Zvlněné kopce a rozlehlé travnaté plochy Velkých plání bývaly po staletí domovem dobrodruhů,
umělců i psanců, válečníků kmene Siouxů včetně náčelníka Sedícího býka, lakotského náčelníka
Splašeného koně, ale také Jesseho Jamese a Marka Twaina. Oblast Velkých plání se táhne na
západ státy Missouri, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Iowa, Jižní Dakota a Severní Dakota a často
je považována za neatraktivní část Spojených států s nekonečnými obilnými poli a obyvateli
vyznávajícími konzervativní středostavovské hodnoty. Skutečnost je ale zcela odlišná. Velké
pláně potěší řadou zajímavostí, neobvyklými stavbami a různými projevy typické americké kultury u silnice Route 66 stejně jako kulinářskými a kulturními zážitky v Omaze, Tulse a St Louis.
A navíc Velké pláně nejsou zdaleka jen rovina – najdete tu hluboké kaňony, zalesněné kopce
a spoustu barev, nemluvě o dvou z největších amerických řek Missouri a Mississippi.
Velké pláně byly dlouho domovem kočovných kmenů, mimo jiné Siouxů, a hrstky vytrvalých francouzských obchodníků. Rozsáhlejší osídlování začalo teprve po občanské válce,
ale zato bylo velmi rychlé – v 80. letech 19. století probíhalo systematické vyhlazování
bizonů, které předurčilo tragický osud místních domorodých Američanů – s jejichž zbytky
se dodnes setkáte hlavně v Jižní Dakotě a v Oklahomě, kam přicházely hlavně kmeny
vyhnané z východní části Spojených států. Oblast byla známá drsným podnebím a zničujícími suchy, což ale osadníky neodradilo a stabilně jich přibývalo. Po první světové válce
ve Spojených státech dvojnásobně stoupla produkce obilí a Velké pláně zažívaly období
prudkého rozvoje, které ukončilo až další sucho v roce 1932 a tři roky trvající písečné
bouře – snímky devastujících písečných bouří jsou stejně známé jako Dorotka a Toto,
které tornádo odneslo z Kansasu k čaroději ze země Oz. Nejdramatičtější zážitky místním
obyvatelům většinou přináší právě nepředvídatelné počasí, především v podobě nečekaných sněhových a prašných bouří, bleskových povodní a nechvalně proslulých tornád.
Farmaření hraje na Velkých pláních stále velkou roli, ale už zdaleka není jediným zdrojem
obživy. Velkou vzpruhou pro místní ekonomiku byla v minulosti ropa a zemní plyn, hlavně v Oklahomě a Severní Dakotě, ale prudký pád cen v roce 2016 situaci opět zhoršil
a přinesl celé oblasti vážné problémy. Jednoznačně nejnavštěvovanějšími částmi Velkých
plání jsou oblast Badlands v Jižní Dakotě a velkolepý památník Mount Rushmore v masivu Black Hills, nudit se nebudete ani jinde. Kansas City – rodiště slavného Marka Twaina
− nadchne skvělými pečínkami a stará města jako Deadwood v Jižní Dakotě a Dodge City
v Kansasu vám připomenou dávné doby osídlování amerického Západu.
Velké pláně jsou velmi rozlehlé (často se zdají přímo nekonečné) a řídce osídlené, takže
k podrobnější prohlídce budete nezbytně potřebovat auto.

Missouri
MISSOURI se stalo v roce 1821 americkým státem a po velkou část 19. století sloužilo jako
most mezi oběma částmi rozdělené země. Města jako St Louis na Mississippi a Kansas City
Nejlepší oblastní trasy str. 107
Kardinálové – pardon Ptáci – do toho! str. 107
Oklahomský úsek Route 66 str. 118
Thunder str. 121
Red Dirt str. 124
Rock Chalk Jay Hawk str. 126
Carhenge str. 133
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Cesta k nebi str. 136
Velký Siouxský národ str. 138
Wounded Knee str. 139
George S. Mickelson Trail str. 140
Motorkářská přehlídka ve Sturgisu str. 141
Medora Musical a Pitchfork fondue str. 147
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Zajímavosti
1 Gateway

Arch, St Louis, MO Vyjeďte kabinou − vzdáleně připomínající hrachový lusk –
na vrchol ikonického památníku nebo si
úchvatně symetrickou stavbu prohlédněte ze
země z poříčního parku. Viz str. 107

5 Nebraska State Capitol, NE Budova kapito-

2 Pečínka v Kansas City, MO Vyzkoušejte jed-

6 Black Hills, SD Navštivte místa, kde se Středovýchod stýká se Západem, oblast roztomilých psounů, bizonů, početných turistických
tras a jeskyň a také obřích kamenných skulptur
Mount Rushmore a Crazy Horse. Viz str. 140

ny z nejlepších (a nejšťavnatějších) hovězích
pečení v celých Spojených státech. Viz str. 115
3 Route 66, OK Oklahoma se pyšní 640 km
této slavné silnice lemované řadou tradičních
amerických památek, motorestů a mírně zvlněnou travnatou krajinou. Viz str. 118
4 Price

Tower, Bartlesville, OK Dopřejte si
noc v jediném mrakodrapu Franka Lloyda
Wrighta, stylové budově z 50. let minulého století. Viz str. 120

lu státu Nebraska se tyčí nad okolní krajinou
jako byzantský mrakodrap a patří k nejúchvatnějším budovám svého druhu v celých Spojených státech. Viz str. 132

7 Theodore

Roosevelt National Park, ND

Cestou dále na sever na vás čeká malebně zerodovaná rozlehlá krajina, která inspirovala
rančera a zálesáka k cestě do Bílého domu. Viz
str. 146

ZAJÍMAVOSTI JSOU VYZNAČENY NA MAPĚ NA STR. 106
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a St Joseph na březích Missouri rychle rostla a sloužila jako významné zastávky honáků
ženoucích stáda dobytka na východ a osadníků mířících na západ. V důsledku takzvaného Missourského kompromisu z roku 1820 bylo na území státu povoleno vlastnictví otroků, ale během občanské války bylo Missouri na straně Unie – i když místní obyvatelé
často výrazně podporovali konfederační jednotky. Nejatraktivnějšími turistickými cíli
jsou především velká města, ale zmínku si rozhodně zaslouží také hustě zalesněný masiv
Ozark Mountains v jižní části Missouri, přinášející vítaný oddech od nekonečných plání.
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KALIFORNIE

Kalifornie
O Kalifornii se hojně píše a sní jako o pozemském ráji s vlídně hřejivým sluncem, nekonečnými písečnými plážemi a úchvatným mořem, ale najdete tu
také chaoticky působící rušná nablýskaná města, starobylé lesy a rozlehlé
pouště. Kalifornie je rodištěm řady progresivních hnutí, od hippies ze 60. let
20. století po moderní ochránce přírody, a je vyhlášená také v oblasti boje za
občanská práva a různými reformními skupinami, ale ekonomicky se jí v poslední době příliš nedařilo. Stále se do jisté míry vzpamatovává z poslední finanční krize, v jejímž průběhu jen o vlásek unikla bankrotu. Dnes se svým HDP
řadí na šesté místo na světě a stále si drží pověst „Zlatého státu“ a vysněného
prázdninového cíle, k čemuž výrazně přispívá Hollywood.
Kalifornie je příliš velká, než aby se dala projet během dovolené, takže se budete muset
rozhodnout, co přesně chcete vidět. Los Angeles je s odstupem největší a nejzajímavější
kalifornské město s řadou až neskutečně odlišných částí – od mexických a japonských
enkláv v centru a rodinného Disneylandu po honosně okázalou čtvrť Beverly Hills
a bláznivou Venice Beach – propojených dlouhými kilometry často beznadějně ucpaných silnic. O něco jižněji leží konzervativnější metropole San Diego se širokými příjemnými plážemi, skvělým jídlem a vyhlášenou zoologickou zahradou, a pokud zamíříte do
vnitrozemí, dostanete se do pouštní oblasti, a především do slavného Údolí smrti (Death
Valley), pusté nehostinné krajiny sopečných kráterů a solných plání, která se v létě pravidelně mění na nejteplejší místo na světě. Na severu na vás čeká úchvatné centrální pobřeží s malými rušnými městy jako Santa Barbara a Santa Cruz.
Druhé největší kalifornské město San Francisco působí jako evropský klenot s dřevěnými viktoriánskými domy pod strmými kopci a právem patří k nejrázovitějším a nejatraktivnějším městům celého světa. Na východě leží několik velkolepých národních parků
včetně slavného Yosemitského národního parku s kaskádovitými vodopády a strmými
ledovcovými údolími a národních parků Sequoia a Kings Canyon s obřími stromy a opuštěnými městy duchů v oblasti Gold Country. Severně od San Francisca na vás čeká divočejší, vlhčí a zelenější oblast se sopečnými plošinami, sekvojovými lesy a nádherně zelenými horami.
Při cestách po Kalifornii se většinou neobejdete bez auta – tedy pokud se nechystáte na
cyklistickou výpravu, kterou doporučujeme podniknout ze severu na jih, což je směr,
kterým v létě vane většina větrů, nemluvě o tom, že z pravé strany silnice je lepší výhled
na oceán.
Kalifornské podnebí str. 301
Muzea v areálu Balboa Park – šest
nejlepších str. 304
Pojízdné stánky s lahůdkami pro
gurmány str. 309
Příběhy vražd a šílenství v sídle
Greystone Mansion str. 321
Profesionální sport v LA str. 335
Coachella str. 338
Vinařství v Santa Barbaře str. 352
Sanfranciské pozemní lanovky str. 363
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Džíny od Levi Strausse str. 366
Alcatraz str. 368
Město čokolády str. 369
Sanfranciské průkazky str. 375
Stern Grove Festival str. 380
Sport v oblasti San Francisco Bay Area
str. 382

Lyžování u jezera Tahoe str. 395
Vinařství v údolí Napa str. 398
Vinařství v údolí Sonoma str. 399
Bigfootova země str. 402
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HWY-1

Zajímavosti
1 Pojízdné

stánky v San Diegu Místní vyhlášené mobilní stánky nabízí vše od gurmánských tacos s humrem a lososem po maso pečené na ořechovém dřevě a korejské speciality.
Viz str. 309

2 Venice Beach Pobřežní čtvrť Venice Beach
je jednou z perel tradiční Kalifornie. Viz str. 325
3 Joshua

Tree National Park je dávno opuštěná pustá hornická oblast s pozoruhodně pokroucenými jukami krátkolistými, které vypadají, jako by svými pokroucenými „pažemi“
zvali turisty k delší návštěvě. Viz str. 339

4 Mono

Lake Slané jezero Mono láká množ-

stvím ptáků a pozoruhodnými travertinovými
útvary a určitě si zaslouží zajížďku. Viz str. 343
5 Yosemitský

národní park je oblast obřích
sekvojí, vysokých vodopádů a pozoruhodných skalních útvarů jako Half Dome – místo,
kde si oči určitě ani na chvíli neodpočinou. Viz
str. 347

6 Hwy-1 Dopřejte si dobrodružnou vyjížďku
podél Západního pobřeží s řadou působivých
výhledů na bouřlivý Tichý oceán. Viz str. 355
7 Alcatraz Kdysi nejpřísněji střežené vězení se
zvedá jako přízrak bývalých časů ze „Skály“
v Sanfranciském zálivu. Viz str. 368

ZAJÍMAVOSTI JSOU VYZNAČENÉ NA MAPĚ NA STR. 300
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Z historie
V roce 1542 Španěl Juan Cabrillo jako první zahlédl přístav u dnešního města San Diego
a pojmenoval ho podle fiktivního ostrova ze španělského románu Kalifornie. Za podstatnou část místních názvů ale vděčíme Sebastiánu Vizcaínovi, který ke zdejšímu pobřeží
dorazil v roce 1602 a svým přehnaně nadšeným popisem Monterey, jež vykreslil jako dokonalý přístav, odstartoval španělskou kolonizaci, v jejímž průběhu se z Monterey stalo
vojenské a správní centrum celé oblasti. Otec Junípero Serra založil první malou katolickou misii a pevnost (presidio) v San Diegu a v roce 1804 se řetězec celkem 21 misií táhl až
k San Franciscu. Domorodí Američané byli násilně nuceni přijmout novou víru, a pokud
odmítli, čekala je většinou smrt. Co nezvládli Španělé, zařídily nově zavlečené nemoci.
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Havaj
Havajské ostrovy lákají především mimořádnými přírodními scenériemi, aktivními sopkami, plážemi lemovanými palmami, zelenými údolími, neskutečnými duhami a útesy. Leží uprostřed Tichého oceánu, 3200 km od západního
pobřeží Severní Ameriky, ale přesto jsou pevnou součástí USA. Rok co rok přilákají víc než osm milionů turistů.
Honolulu na ostrově Oahu je s odstupem největší město celé Havaje, ale hlavním turistic-

kým centrem je jeho rekreační přívažek Waikiki. Návštěvníky z celého světa přitahují
také ostatní ostrovy: Hawaii, kterému se v marné snaze zabránit zmatkům říká Velký
ostrov − Big Island −, Maui a Kauai. Všechny ostrovy sdílí podobnou topografii a podnebí. Oceánské větry přináší déšť na severovýchodní návětrné pobřeží, kde bývá vlhko
a bujná vegetace. Jihozápadní závětrná strana („Kona“) může být takřka pustá, což znamená, že se hodí pro výstavbu velkých rekreačních center. Teploty se celý rok trvale pohybují zhruba mezi 21 a 30 °C, ale nejvíc srážek přichází v době od prosince do března,
což je ale i tak nejoblíbenější doba k návštěvě – která nemusí být nijak mimořádně drahá,
i když výraznému výdaji za půjčení auta se, snad s výjimkou ostrova Oahu, nevyhnete.

8

Z historie
Všechny havajské ostrovy připomínající tak trochu obří kapky vosku ze zapálené svíčky
se nad hladinou Tichého oceánu objevily v důsledku podmořské vulkanické činnosti.
„Horké místo“, které stálo u jejich vzniku, částečně zmizelo pod Pacifickou deskou, ale
sopka Kilauea na Velkém ostrově je stále aktivní a láva, která z ní stéká do moře, ostrov
neustále rozšiřuje – zatímco nejstarší severozápadní ostrovy jsou nyní již jen klidné atoly.
Ještě před dvěma tisíci lety byste na těchto drobcích uprostřed nesmírné vodní pláně
našli jen několik rostlin, ptáků a živočichů, které na ně zanesl vítr nebo vlny. Prvními
známými lidmi byli Polynésané, kteří na ostrovy dorazili ve dvou hlavních migračních
vlnách: z Markéz někdy kolem roku 200 n. l. a o pár století později z Tahiti. První západní lodi, která se náhodou dostala k břehům dnešních havajských ostrovů, velel v roce
1778 kapitán Cook, jenž s překvapením zjistil, že tu žijí lidé s podobnou kulturou – a jazykem – s jakou se setkal v jižním Tichomoří. Cook byl sice v roce 1779 na Velkém
ostrově zabit, ale jeho zastávka odstartovala nezvratné změny. Západní dobyvatelé si ostrovy přizpůsobovali svým potřebám a bezohledně při tom decimovali místní flóru, faunu
i domorodé obyvatele. Cookovi muži odhadovali, že tu žilo kolem milionů obyvatel, což
zhruba odpovídá současnosti, kdy tu ale najdete jen zhruba 8000 čistokrevných Havajců.
Několik let po Cookově zastávce král Kamehameha jako první sjednotil všechny ostrovy,
ale následující kontakty s vnějším světem ničily tradiční život obyvatel. Vládu záhy ovládli bílí rádci a ministři a nejvlivnější havajskou vrstvou se stali potomci misionářů z Nové
Anglie. Spojené státy byly stále závislejší na havajském cukru a situace spěla k anexi. V roce
1887 skupina výhradně bílých „zainteresovaných podnikatelů“ přinutila krále Davida Kalakauu, aby se vzdal moci, povolala k havajským břehům americkou válečnou loď a sestavila dočasnou republikánskou vládu. Americký prezident Cleveland v reakci prohlásil, že
„Havaj se dostala pod správu sil Spojených států bez souhlasu či přání ostrovní vlády…“
a že jde o „neospravedlnitelný… nejen špatný, ale navíc hanebný čin“.
Dvanáctého srpna 1898 byla Havaj formálně anektována a stala se součástí Spojených
států. Následnou integraci výrazně urychlila strategicky významná role ostrovů během
Vodní sporty a bezpečí str. 495
Lov a pozorování velryb str. 500
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Šnorchlování u ostrova Molokini str. 501
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SURFOVACÍ PRKNA, WAIKIKI BEACH

Zajímavosti
1 Waikiki

Beach, Oahu Naučte se surfovat
nebo si jen poseďte u koktejlu na jedné z nejslavnějších pláží světa. Viz str. 491

4 Lahaina,

2 Pearl Harbor, Oahu Prohlédněte si potopenou loď Arizona, připomínku 7. prosince
1941, „dne, jenž bude navždy dnem hanby“.
Viz str. 493

5 Lumahai

3 Erupce

6 Kalalau Trail, Kauai Dopřejte si výpravu po
jedné z nejúchvatnějších světových turistických tras s výhledem na velkolepé pobřeží Na
Pali ostrova Kauai. Viz str. 503

sopky Kilauea, Big Island Big Island den ze dne roste – díky úchvatným erupcím zdejší nejmladší sopky Kilauea. Viz
str. 498

Maui Tento velrybářský přístav
z počátku 19. století patří k nejstarším městům Havaje. Viz str. 500
Beach, Kauai Úchvatná pláž Lumahai se objevila v bezpočtu filmů, ale je neblaze proslulá zrádnými pobřežními vodami.
Viz str. 503

ZAJÍMAVOSTI JSOU VYZNAČENÉ NA MAPĚ NA STR. 490
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války s Japonskem a poté rozvoj turistického ruchu. Nakonec se Havaj v roce 1959 stala
padesátým americkým státem, po referendu, při němž se místní obyvatelé v poměru 17:1
vyslovili pro připojení. Jedinou skupinou, která nesouhlasila, byli domorodí Havajci.
Moderní Havaj

Přibližně 60 % Havajců z celkového počtu 1,4 milionu obyvatel se na Havaji narodilo.
Něco přes polovinu tvoří lidé asijského původu, 40 % běloši a zhruba 150 000 Havajců
se hlásí k domorodým kořenům. Zemědělství dlouhodobě upadá a dnes je třeba takřka
všechny základní potraviny a potřeby na ostrov dovážet, což zvedá životní náklady.
Připomínek původní Havaje se tu mnoho nezachovalo. Na několika místech stojí zbytky
chrámů (heiaus) starých božstev, ale památky označované jako „historické“ většinou pocházejí z období po příchodu misionářů a havajská „stará města“ jsou v americkém stylu
19. stol., což znamená, že v nich kromě falešných průčelí najdete i dřevěné chodníky.
Autentická hula je výraznou uměleckou formou, ale jako turisté se častěji setkáte s výrazně
zdeformovanou podobou při tanečních představeních luau. „Tradiční slavnosti“ jsou většinou turistickou zábavou, ale i tak nabízí možnost ochutnat havajské jídlo včetně selete
pečeného v zemní peci stylem kalua a místních ryb včetně makrely Solandrovy (ono),
tuňáka žlutoploutvého (ahi), zlaka nachového (mahi-mahi) a lososa lomi (lomi-lomi).
Havajština se zachovala především v místních názvech a hudbě. Na první poslech působí jako naprostý jazykolam – a příliš nepomáhá ani fakt, že v psané podobě má jen dvanáct znaků (pět samohlásek plus h, k, l, m, n, p a w) –, ale každá hláska se vyslovuje odděleně a dlouhá slova zahrnují opakované sekvence jako „meha-meha“ ve jménu krále
„Kamehamehy“.

8

CESTA NA HAVAJ

Letadlem se z amerických měst na západním pobřeží
jako Los Angeles, San Francisco a Seattle dostanete na
Havajské ostrovy za necelých šest hodin. Hlavním dopravním uzlem celého souostroví je Honolulu, ale přímé letecké spoje z pevniny míří také na Maui, Velký ostrov (Big
Island) a Kauai (zpáteční letenka zhruba od 400 $). Leta6

5

dla společností Hawaiian Airlines (Whawaiianair.com)
a Island Air (Wislandair.com) zajišťují několikrát denně
spojení mezi všemi velkými ostrovy a ceny jednosměrných letenek začínají přibližně u 70 $.
Lodí Trajekty na Havajské ostrovy ani mezi nimi nejsou
k dispozici.
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Pomozte nám aktualizovat informace
Věnovali jsme velké úsilí tomu, abychom zaručili, že
dvanácté vydání průvodce Spojenými státy bude přesné
a aktualizované. Avšak věci se mění, „objevují“ se nová
místa, mění se otevírací doba, hotely a restaurace zvyšují
ceny a snižují úroveň nabízených služeb. Pokud si myslíte,
že máme špatné informace nebo jsme něco vynechali,

539_556_Z_USA_12_Index.indd 540

budeme rádi, když nás opravíte, seznámíte nás s novou
adresou, cenou, otevírací dobou či telefonním číslem.
Prosím, posílejte své komentáře na adresu E jota@jota.cz.
Více informací o cestování naleznete na W roughguide.
com.
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