USA 2019
NFDA International convetion and Expo
Katka Vonášková, Lenka Šulcová a Renáta Březinová
26.10. 2019 – 1. den
V 6 hodin ráno se scházíme na letišti Václava Havla v Praze. Zde se poprvé
setkáváme s našimi průvodci – Honzou a Rudou. Od této chvíle je o nás neustále
velice dobře a profesionálně postaráno. Asistence průvodců byla potřeba již při
odbavení v Praze.
Let z Prahy do Amsterodamu byl klidný a krátký, přestup v Amsterodamu o něco
hektičtější, ale vše jsme – celá skupina – zvládli a nastoupili jsme do obrovského letadla směr Spojené státy
Americké, Chicago. Let trval něco přes osm hodin. Bylo to dlouhé, ale natěšeni a Ameriku jsme i toto překonali
a ač unaveni, tak s úsměvem jsme vstoupili na půdu Spojených států Amerických. Je tedy nutno dodat, že
fakticky vstoupit do USA, je možné až po mnoha
kontrolách, dotazech a ověření toho za jakým
účelem jsme tu.
Poté jsme se přesunuli do hotelu, ubytovali se a
kdo chtěl, jel na první společnou večeři do čínského
bistra. Jen pá z nás únava přemohla – potřeba
spánku byla silnější než hlad.
27.10. – 2. den
V neděli hned ráno, po dobré snídani, jsme odjeli
do centra Chicaga. Zde jsme se v McCormick
place registrovali na NFDA International Expo.
Po registraci nás převezli autobusem k slavnému
hřbitovu Graceland, kde se nachází asi 150 tisíc
hrobů. Prohlídka tohoto hřbitova byla velmi
zajímavá. Chvílemi se zdálo, že se spíše
procházíme krásným parkem než hřbitovem. Malé, větší i velké pomníky, vše dokonale uklizeno a upraveno.
Žádné svíčky jako je u nás zvykem, kříž na náhrobku zde uvidíte velice zřídka, žádné umělé květiny – ty jsou
na tomto hřbitově zcela zakázány. O celý hřbitov se stará přes 30 zahradníků. Hřbitov Graceland je tak
rozlehlý, že je zde dovoleno jezdit osobními vozy.
Další zastávkou byl Smith Corcoran funeral home. Uvítání
milé, prostory celého pohřebního ústavu velké a pěkné,
občerstvení po prohlídce dobré, ale po stránce profesionální
jsme se toho příliš nedozvěděli. Zřejmě jedinou podstatnou
informací z této prohlídky pro nás bylo
zjištění ceny smutečního rozloučení.
V porovnání s cenami v ČR docela
drahá záležitost. Takové průměrné rozloučení v Chicagu stojí 8 až 12
tisíc dolarů. Po ukončení prohlídky pohřebního ústavu jsme se
přemístili k uměleckému dílu „The Bean“ (Fazole). Zde jsme se téměř
všichni shodli na tom, že zřejmě nerozumíme současnému
modernímu umění

Následoval přesun k jedné z nejznámějších budov - Hancock tower. Z 94. patra této budovy se nám naskytl
neuvěřitelný výhled na rozlehlé Chicago.

Krásnou procházkou jsme se později přesunuli na Welcome party v Navy Pier. Spousta lidí, dobré jídlo a pití
a krátké rozhovory s kolegy z oboru z celého světa byly zajímavé. Ovšem musím uznat že tento den byl,
s ohledem na dlouhou cestu předešlý den, celkem náročný.
28.10. 2019 – 3. den

Je to tady! Událost,
kvůli které jsme
sem přijeli. Ihned
ráno po snídani se
vypravujeme
do
McCormick place na
NFDA Expo. Měli
jsme
možnost
shlédnout produkty
známé,
ale
samozřejmě i ty,
které tady u nás
nejsou obvyklé. Přeci jen je rozdíl mezi pohřbíváním u nás a ve Státech
hodně znatelný. Samozřejmě, zde byly k vidění rakve, rakvičky na mrtvě
narozené děti (i plody), obaly na urny, památeční sklo, stojany na svíce,
svíce, lampy, výbavy do rakví, oblečení na zesnulé (z mého pohledu velice
luxusní rubáše, snad by se to dalo přirovnat i k dámským šatům), různá
nosítka na zesnulé, nabídky chladících i kremačních zařízení, kamenické
práce..
Legrace samozřejmě také byla. U jednoho z vystavovatelů byla taková hra.
Asi by se dala nazvat: Hoď si popel do hrobu. Cílem hry bylo vhodit sáček
(zřejmě s pískem) vhodit do otvoru na náhrobku
.
…a relax u kávy byl
také…

29. 10. 2019 - 4. den
Probíhal přesun z Chicaga do Atlanty a následně do Orlanda a ubytování v hotelu.
30. 10. 2019 – 5. den

Návštěva Kennedy space center – NASA. Nezapomenutelný zážitek. Krásné počasí umocnilo zážitek na celý
život. Mohu vřele doporučit i lidem, kteří se jinak o vesmír nezajímají nebo je toto téma příliš neláká. Bylo
zajímavé vidět kde rakety staví, odkud rakety startují, celou základnu, hangáry, kde jsou vystaveny skutečné
rakety – žádné makety – které vzlétli do vesmíru.
Myslím, že nejzajímavějším zážitkem zde byla návštěva řídícího centra, tedy jeho věrné kopie. Místo odkud
vychází veškeré povely, když se kosmonauti chystají odstartovat raketoplán. Simulace startu raketoplánu
Atlantis byla neskutečné zajímavá – když vidíte ty tisíce tlačítek, světýlek a různých páček a čudlíků, obrazovky
se změtí písmen a čísel… uchvacující podívaná.
Celý fajnový den v centru jsme zakončily výbornou ledovou kávou a všichni jsme se vydali zpět směr hotel.
31. 10. 2019 – 6. den
„Shopping day“ pro dámy, tedy nejen pro ně
ale také výletní den, kteří někteří z nás využil k návštěvě
Universal studios, někteří k návštěvě Sea world…
1.11. 2019 – 7. den
Budíček, upravit se, „nahodit“ dress code a po
bezva snídani jsme vyrazili na prohlídku
pohřebního ústavu Newcomer v Orlandu. Myslím,
že za všechny členy naší výpravy mohu s čistým
svědomím říci, že návštěva tohoto pohřebního
ústavu byla pro nás všechny zřejmě nejpřínosnější
– spousta informací o tom, jak to všechno u nich
funguje a za jakých podmínek. Prohlédli jsme si
všechny
prostory
celého
pohřebního
ústavu,
včetně
kanceláří, zázemí pro
zaměstnance, prostor
pro úpravu zesnulých,
smuteční síň… zde
také proběhla na
závěr
návštěvy
diskuze, kde jsme
porovnávali rozdíly mezi zvyklostmi, v oblasti posledních věcí člověka samozřejmě, mezi USA a ČR.

Další zastávkou byla Wild
Florida – wild life and nature
park.
Taková
menší
zoologická
zaměřená
především
na
chov
krokodýlů. K vidění zde ale
samozřejmě byla i jiná
zvířata – papoušci, želvy,
ještěři,
klokani,
páv
procházející se volně u
občerstvení.. zde jsme tedy
ochutnali krokodýlí maso a
pak už jsme čekali až
budeme moci vyrazit na
vznášedlo, kterým jsme byli svezeni. Opět krásný zážitek,
krásná příroda, ptactvo, krokodýli…
Po skončení projížďky na vznášedle jsme nasedli do
vypůjčených aut (velkých, řídili naši průvodci Honza a Ruda) a
vydali jsme se po vlastní ose směr Miami. Cestou jsme zastavili na večeři na jednom z odpočívadel při dálnici.
Tam jsme dorazili ve večerních hodinách. V hotelu ubytování proběhlo bez problémů a my jsme si tak mohli
odpočinout a načerpat energii na další nálož zážitků.
2.11. 2019 – 8. den

Americká snídaně a pak následoval dopolední odpočinek na Miami beach, na oběd jsme jeli do města a poté
nás průvodci vzali na prohlídku města: Ocean drive a Marina – přístaviště, kde to žije.
3.11. 2019 – 9- den
Dopoledne někteří z nás opět využili k relaxaci na pláži, jiní si užili výlet na Key west. Odpoledne některé z nás
Ruda odvezl ještě „shoppovat“ . Po návratu do hotelu jsme se ještě vydali na krátkou procházku po Miami a
celý úžasný výlet jsme zakončili návštěvou kavárny a restaurace Amadeus…ledová káva, piňa colada a
dezert… úžasné.
4.11. 2019 – 10. den
Bohužel, všechno jednou končí… ráno po snídani s balíme a míříme směrem na letiště
– tedy jen někteří z nás. Pár lidí z naší skupiny si pobyt o pár dni ještě prodloužilo.
Cesta na nedaleké letiště i odbavení proběhlo rychle a bez problémů. Poslední káva na
území USA, nástup do letadla mířícího do Amsterodamu, a i přes krásné zážitky a
skvělou péči našich dvou průvodců, těšení se domů na naše rodiny a blízké.
V Praze jsme přistáli kolem 14. hodiny. Zde na většinu z nás už někdo čekal. Rozloučili
jsme se s kolegy, kamarády a rozjeli se do svých domovů.

