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Mexiko 
 
 
 
Přílet do hlavního města Mexika, Mexico city a půjčení auta proběhlo tak jak jsme zvyklí. Od 
společnosti Budget jsme měli  auto po pár minutách bez zbytečných a zdlouhavých formalit. Náš první 
výlet směřuje na vyhlášené pyramidy Teotihuacan. Míjíme zapadlé vesničky a turisticky nedotčená 
města a vesnice. Konečně se blížíme k vysněnému cíli a Pyramidu slunce poznáváme už při sjezdu z 
dálnice.  
 
  
Druhý den ráno nás čeká dialýza v nemocnici Medica Sur u společnosti Fresenius.  Abychom přijeli 
včas a zabránili velmi pravděpodobnému bloudění, bereme taxi, který nás za 140 mexických pesos 
doveze za necelou hodinu do špitálu. Špičková nemocnice s nejmodernějším vybavením vypadá 
spíše jako prvotřídní hotel, než místo, kde se léčí nemocní lidé. Hemodialyzační středisko Fresenius je 
trochu stranou v budově parkoviště, ale to nic nemění na velmi čistém, příjemném a především 
přátelském prostředí. Pacienti jsou ale zvyklí chodit každý den na méně hodin a střídají se v opravdu 
velkém množství. Dialýza i samotné přijetí probíhá v pohodě a vetšina personálu (především lékaři a 
obsluha v přijímací kanceláři) hovoří velmi dobře anglicky. Po každé návštěvě je nutnou zaplatit 
poplatek 240 USD, plus musíte počítat s příplatkem za lékaře 50 USD. Dostanete kvalitní péči a 
vyšetření stejné jako u nás. Jelikož zde lidé chodí na kratší intervaly, je nutné si vzít občerstvení s 
sebou, protože nic nedostatnete ani k pití natož k jídlu. Personál je velmi přátelský a vstřícný. 
 
 
Další den máme v plánu náročnou cestu do Parku el Popo, jak zde místní nazývají stále činnou sopku 
Popocatépetl a už při opouštění hlavního města nám cestu komplikuje nekončící dav lidí, putující po 
dálnici směrem do Guadeloupe slavit nejpopulárnější svátek v zemi, zjevení Panny Marie 
Guadeloupské. Tisíce cyklistů, vyzdobených aut a chodců blokuje dálnici. Po několikahodinovém 
popojíždění v kolonách aut  se dostáváme do parku. Naprostý klid, neposkvrněná příroda a svěží 
horský vzduch nás vítá při stoupání po silnici vedoucí k sopce Popocatepetl. 
 
 
Po další dialýze se zastavíme u Aztéckého stadionu, který leží jen pár minut od Medica Sur a vydáme 
se do 400 km vzdáleného Acapulca. Nádherné pobřeží s plážemi s jemným pískem, lemované 
vysokými hotely. Luxusní bazény, upravované zahrady, široké pláže, okolní osídlené kopce a z moře 
vystupující velké kameny.  
 
 
Z cesty zpet domů stojí za zmínku zajímavá metoda posádky společnosti Aero Mexico, která zhruba 
hodinu po startu rozdala klasické jídlo a poté zhruba další hodinu roznášela především alkoholické 
nápoje všeho druhu (opravdu dobré červené a bílé víno, tequilu, vodku, pivo a whisky). Dále se v 
kabině zhaslo a až do rána o stewardech nikdo nevěděl. Nutno však dodat, že i pro nás, cestující, byla 
cesta mnohem jednodušší a zdála se i kratší..možná díky tomu množství alkoholu... 
 
 
Celá verze na http://www.tww.estranky.cz/clanky/svet-_-world/mexico-city-a-cesta-do-acapulca 
Lenka Troppová 
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