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Dnes pár slov a obrázkÅ¯ o zdej&scaron;í dopravÄ›. Zajímavé je, Å¾e na Manhattanu víc neÅ¾ polovina lidí nemá auto.
Jednodu&scaron;e se pÅ™epravují mÄ›stskou hromadnou dopravou. Jednak je to pohodlnÄ›j&scaron;í, taky levnÄ›j&scaron;í a
kaÅ¾dopádnÄ› Ä•istÄ›j&scaron;í. V&scaron;ak taky je Manhattan jedním z amerických mÄ›st s nejÄ•istÄ›j&scaron;ím vzduchem
Autobusy tu jezdí kÅ™íÅ¾em kráÅ¾em, naÄ•as a Ä•asto, tak proÄ• ne?

Zdej&scaron;í metro je z mého pohledu tro&scaron;ku hor&scaron;í, neÅ¾ jsme zvyklí u nás, v&scaron;ak je také podstatnÄ
star&scaron;í. PÅ™epraví se s ním neuvÄ›Å™itelné kvantum lidí dennÄ›. Ale od tÄ›ch nÄ›kolika výpadkÅ¯ - black outÅ¯ - a to ne
o 11. záÅ™í - kdy byli lidé v metru uvÄ›znÄ›ni ve tmÄ› a vedru, jezdí mÅ¯j Jirka radÄ›ji v&scaron;ude autobusem. No, on nikam
nespÄ›chá. Já jsem v tomhle fatalista. NeÅ¾ abych se stále jen nÄ›Ä•eho bála, tak na to radÄ›ji nemyslím a jedu :-))). I kdyÅ¾ ono hodnÄ› záleÅ¾í taky na tom, v které Ä•tvrti jedete - nÄ›kde je to fakt OK, jinde zas moc ne :-))).

je tu taky dost bezdomovcÅ¯, protoÅ¾e je v subwayi suchoa relativnÄ› pohodovÄ› (pro nÄ›).Jak se ochladí, tak se tam
stahují.ProstÄ› jako u nás...
...Kupodivu, rik&scaron;ami se tu dost jezdí - je tu hodnÄ› turistÅ¯.Já bych v&scaron;ak - pÅ™i svém "krkounství" - radÄ›ji
&scaron;lapala, neÅ¾ sedÄ›la ve vozejku: protoÅ¾e one hour Central Park Pedicab Tour = $ 99 - no, neberte to.....
...tak nevím - jede, nebo bÄ›Å¾í?To je silnice v Central Parku, je nádherné pozorovat rodinky, dvojice i jednotlivce, jak tuÅ¾í
svá tÄ›la.. .....

>..tohle snad ani nemusím komentovat, kaÅ¾dopádnÄ›, musela to být &scaron;upa...A Å¾e tu nechali tuhle "mohylu"? Asi pro
výstrahu.:-)))...... jistota je jistota, vidíte ty Å™etÄ›zy? a ty zámky?jsou drahé a prý nepÅ™ekonatelné - je na nÄ› taky obrovská
záruka.Ale s jednou výjimkou - pokud budou jistit jízdní kola, tak ne.Mj. musí se pÅ™ipoutat "lautr" v&scaron;echno, co by
&scaron;lo sebrat, tedy i to pÅ™ední kolo.Jinak - tady po mÄ›stÄ› je vidÄ›t kolikrát uÅ¾ jen ohlodanou kostru.........UvÄ›domila js
si, Å¾e tímhle zpÅ¯sobem se dá lehce zvládnout velký kus cesty -protoÅ¾e jsem na nejrÅ¯znÄ›j&scaron;ích koleÄ•kách vidÄ›la
pÅ™edev&scaron;ím seniory..Ale - Å¾e bych to pÅ™í&scaron;tÄ› taky zkusila? RadÄ›ji ne.. ...... ..Tahle "koleÄ•ka" stála pÅ™e
policejní sluÅ¾ebnou;za chvíli si do sedla pÅ™epychového harleye vlezl a odfrÄ•el policajt, snad jen o tro&scaron;ku
mlad&scaron;í,neÅ¾ pantáta, co se o nÄ›j opírá.......Docela dobrý nápad, co Å™íkáte?Na zadní stranÄ› témÄ›Å™ v&scaron;ech
autobusÅ¯ je toto upozornÄ›ní:respektive zákaz...Podle v&scaron;eho mají NewyorÄ•ané stejný zlozvyk,jako v&scaron;ichni
majitelé mobilÅ¯...No, myslela jsem, Å¾e mobilománie ovládla jen nás, ale obdivovala jsem v autobusu dámy a
pány, kteÅ™í moÅ¾ná pamatují dobyvatele Ameriky,jak pilnÄ› smskují, telefonují, hrají hry.....d@niela..
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