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Všetky cesty vedú...

 do New Yorku!

Je to sen alebo skutočnosť? Zvodne hodíte 
očkom do výkladu slávneho klenotníka 

Tiffaniho na ešte slávnejšej Piatej avenue: 
a nezabudli ste ani na čierne slnečné 

okuliare, presne také, aké mala na očiach 
Audrey Hepburn vo svojom najslávnejšom 

filme Raňajky u Tiffaniho... 

Nie, toto fakt nie je sen, ktorý ste v prítmí svojej spálne márne 
snívali už tisíckrát, toto je tá najozajstnejšia skutočnosť – práve 
tu a práve teraz. Na mieste, kde stála pôvabná Audrey alias 
Holly Golightlyová, stojíte teraz vy. Je to jedna z najslávnejších 
adries na svete: Piata avenue, Manhattan, New York.

Po Audrey vám vpadne do cesty malý Kevin, chudáčisko Stratený v New 
Yorku, ale nevodí sa mu zle, ubytoval sa v extra luxusnom hoteli Plaza, 

kde do extra nepríčetnosti vytáča všetok personál; v neďalekom Central Parku, pod starým mostom stretne 
láskavú tuláčku v dotrhanom širáku, ktorý si holuby pomýlili s pristávacou dráhou a zatúla sa (Kevin, nie 
tá tuláčka) aj na Piatu Avenue, najdrahšiu ulicu sveta, priamo do rozprávkového obchodu s hračkami FAO 

Schwartz, áno presne do 
toho, kde vyvádza aj Tom 
Hanks, dvanásťročný fagan 
v koži bláznivého tridsiatnika 
v podarenej komédii Big. 
A keď sme už pri Tomovi, 
prosím, zoznámte sa s jeho 
láskou cez internet − vlastní 
malý obchodík s knihami 
Na rožku na Upper West 
Side, vo štvrti umelcov na 
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Manhattane, a keď sa spolu napokon stretnú v rozkvitnutom Riverside Parku, 
plnom omamne voňajúcich ruží, je z toho láska ako trám, ktorá zmieri nezmieriteľné 
a zachráni aj obchodík s knihami Na rožku. A keď sme už pri tej najslávnejšej časti 
New Yorku, na Manhattane býva aj čudák Melvin Udall, homofóbny mizantrop, 
ktorý neznáša ľudí, psov a – ženy. Ak by ste chvíľu váhali, kto je ten večne ududraný 
obyvateľ New Yorku, tak prosím pekne, áno, 
triafate správne, je to Jack Nicholson, sám rodený 
Newyorčan, vo filme Tak dobre ako sa len dá. 
Máte ešte chvíľu čas? O.K., pozor, klapka, ideme 
teda ďalej! Pamätáte si na majstrovský horor 
Romana Polanského Rosemary má dieťaťko? Jeho 
hlavná hrdinka Mia Farrow, ktorej sa má narodiť 
sám diabol, býva aj s manželom v Dakote. Nie, 
v tomto prípade nejde o štát Južná Dakota, ale o 
luxusný apartmánový dom v centre Manhattanu 
s visačkou „len pre vybranú spoločnosť“. Okrem 
svojho účinkovania vo viacerých amerických 
filmoch sa v onen osudný deň, 8. decembra 
1980, dostala The Dakota na titulné stránky 
všetkých svetových denníkov z celkom iného 
dôvodu: ako miesto, kde šialený Mark David 
Chapman zastrelil Johna Lennona, ktorý tu 
v jednom z luxusných apartmánov býval 
aj s Yoko Ono... A keď sme už pri slávnych 
newyorských budovách, potom hop − a už je 
takmer celkom hore! Ozrutný King Kong sa 
šplhááá na Empire State Building, ktorej hrozííí, 
že sa pod jeho labami rozsype ako domček 
z karát, keď tu zrazu rana, až z jej vrcholu sa 
ho chudáčiska podarilo zostreliť na zem! 
Koľko filmov (v hlavnej úlohe: New York) 
nám ešte zostáva? Desiatky filmov, stovky 
ba i tisíce metrov filmového pásu: mnoho 
filmov najslávnejšieho newyorského neurotika 
Woodyho Allena, Deväť a pol týždňa, Wall 
Street, Takí sme boli, Bosé nohy v parku, 
Gangy v New Yorku, Pracujúce dievča, 
Kramerová vs. Kramer, New York, milujem ťa, 
seriály Priatelia, C.S.I. Kriminálka New York 
a konečne Diabol nosí Pradu, v ktorom Meryll 
Streep tak úžasne napodobňuje najslávnejšiu 
newyorskú šéfredaktorku, postrach všetkých 
módnych prehliadok a nočnú moru všetkých 
módnych dizajnérov, jej veličenstvo Annu 
Wintour. Apropo, filmové vydavateľstvo 
Elias-Clark‘s, ktoré vydáva filmový módny 
časopis Runway, sídli v jednej z budov 

Rockefellerovho centra. Bol by v tom čert či sám diabol, aby ste niekde v jeho 
blízkosti nestretli Carrie Bradshaw! Ak si zrátate, koľko slávnych obchodov vrátane 
Prady sa hemží v jeho blízkosti, tak je to viac než možné. Je to takmer tutovka!

Na stope sexu v meste
Carrie má New York a New York má Carrie. Carrie New York miluje. New 
York pre Carrie predstavuje Manhattan, pán Božský a topánky od Manola 
Blahnika. Carrie miluje shoppingovanie v New Yorku, a keď to na ňu 
príde (je to ako zemetrasenie či náhla erupcia na Slnku), obchodný dom 
Bergdorf Goodman alebo Saks na Piatej avenue sa trasú v základoch!
Vo filme býva Carrie na 245 East 73rd Street na Upper East Side, čo sa týka ceny 
bytov asi najdrahšej štvrti Manhattanu. Ale pozor, v skutočnosti by ste ju tam hľadali 
márne, je to fiktívna adresa; filmové zábery 
jej domu nakrúcali na Perry Street číslo 66 vo 
štvrti Greenwitch Village. Ak tam dorazíte, 
pravdepodobne budete musieť čakať v šóre: na 
schodoch do jej domu sa v štvorke fotografujú 
všetky Samanthy, Mirandy, Charlotty a Carrie 
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od Laponska až po Honolulu! S príbytkom Carrie, či už Na Upper East Side alebo vo Village, 
to však zďaleka nekončí. Ba práve naopak, milé slečny Bradshawové, my iba začíname! Ak 
sa chcete v New Yorku cítiť tak skvele ako Carrie, potom musíte navštíviť napríklad aj:
Magnolia Bakery, jej koláčiky Carrie a spol. fakt milujú! Kvôli popularite tejto cukrárne, 
ktorú jej priniesol seriál Sex v meste (ale aj film Diabol nosí Pradu), sa dokonca istý čas 
jej zákazníci museli obmedzovať vo svojich nákupoch. Čo to znamenalo v praxi? Jeden 
zákazník rovná sa 12 kusov cukroviniek. A ani o zrniečko ničoho sladkého navyše! 
Buddakan, v tejto štýlovej, 
kultovej, ultramodernej ázijskej 
reštaurácii sa konala svadobná 
večera Carrie a Pána Božského, 
ale pozor, nepomýľte si ju s 
Tao, ďalšou reštauráciou s 
obrovskou sochou Budhu, 
ktorú Carrie tiež párkrát 
navštívila. Pamätáte si s kým? 
Il Cantinori, príjemná reštaurácia v toskánskom štýle, 
kde dostanete výborné home made cestoviny: Carrie 
tu oslavovala svoje tridsiate piate narodeniny.
Onieals je bar, ktorý akože vlastní Aidan, vo filme sa však volá Scout.
Sushi Samba Park, práve tu, medzi japonským sushi, 
francúzskym toastom a juhoamerickou frittatou chrstla Samantha 
Richardovi do tváre svoje martini. Pamätáte si prečo? 
Eleven Madison Park, v tejto mondénnej reštaurácii, ktorá sa hrdí 
jednou Michelinovou hviezdou Božský Carrie vyjaví, že je zasnúbený 
s Natashou... A tak ďalej a tak ďalej... Ak sa pridáte k výletnej túre Sex 
and the City, ktorú pre „carriemaniačky“ organizuje hneď niekoľko 
newyorských cestovných agentúr, potom určite navštívite aj obchod so 
šperkami Tiffany‘s, kde Trey kúpil Charlotte snubný prsteň, umeleckú 
galériu v SoHo, v ktorej Charlotte pracovala, kým sa nevydala, budovu 
The New York Public Library, kde sa mala konať svadba Carrie a Pána 
Božského a ďalších viac ako 40 miest, kde Carie, Charlotte, Miranda 
a Samantha nakupovali, jedli, popíjali cosmopolitany a preberali svoje 
životné skúsenosti s mužmi a.. Samantha niekedy aj so ženami.

New York − Big Apple
Sedemdňový výlet, na aký len tak ľahko nezabudnete. CK SATUR 
vám zabezpečí priamy let z Viedne do New Yorku a v meste Veľkého 
jablka slovenského sprievodcu, ktorý vám New York predstaví v plnej 
paráde: jeho najslávnejšie mrakodrapy, najslávnejšie ulice, najslávnejšie 

parky, najslávnejšie 
mosty, najslávnejšie 
štvrte, najslávnejšie 
múzeá, najslávnejšie 
muzikály... Empire State 
Building, Chrysler Tower, 
Piata Avenue, Times 
Square, Wall Street, 
Central Park, Battery Park, 
Brooklyn Bridge, SoHo, 
Little Italy, Greenwich 

Village, Metropolitan Museum, Guggenheim Museum, Broadway, 
Fantóm opery, Mamma Mia!, Chicago... A potom hor sa na veľké 
obžerstvo zvané Big Shopping! Na Madison Avenue, Piatej Avenue 
a v ich blízkosti sú sústredené najväčšie módne značky i najväčšie 
módne domy v New Yorku: Saks Fifth Avenue, Bergdorf Goodman, 
Neiman Marcus, Barneys, Macy‘s najväčší módny dom na svete, 
Forever 21, najväčší obchodný dom venovaný jednej značke. Má 151 
kabínok a je otvorený do druhej hodiny ráno! Áno, New York je mesto 
„that does not sleep“, ktoré nikdy nespí, ako vo svojej nesmrteľnej 
pesničke spieva Frankie Boy. Ako je to ďalej, pamätáte si? „I want to 
be a part of it“, chcem byť toho súčasťou, New York, New York...
Zvlášť, keď začnú povianočné výpredaje, New York, New York...

Božský sem, Božský tam, ale ako sa 
vlastne ten chlapík volá? Dozviete sa to až 
v poslednej epizóde šiestej série: John. 
To meno sa objaví na displeji mobilného 
telefónu Carrie. Jeho celé meno John James 
Preston odhalí až filmové spracovanie 
televízneho seriálu Sex v meste.

Top SecreT!!!


