ESTA = ELEKTRONICKÝ SYSTÉM CESTOVNÍHO POVOLENÍ
VŠEM ÚČASTNÍKŮM 19. MS VETERÁNŮ V LAS VEGAS

Každý, kdo cestuje do Las Vegas na 19. MS, musí mít potvrzenou ESTA, což je vlastně určitá
podoba víz do USA.

Bez potvrzené ESTA, vás nepustí ani do letadla směr USA!
Týká se všech účastníků a jejich doprovodu, bez ohledu na státní příslušnost, tedy,
Čechů, Slováků a dokonce i Němců. Také nezáleží na tom, zde letíte s cestovní kanceláří, či
zda jste si všechno vyřizovali sami. Prostě každý si musí ESTA obstarat sám a nikdo to za něj
neudělá! Vyplňují se totiž věci rodinné, na příklad jména vašich rodičů, cestovní, v kterých
zemích jste byli po roce 2001, věci zdravotní a podobně. Současně s vyplněním žádosti se
musí zaplatit kartou 14 USD (asi 300 Kč) za osobu.
Jelikož vše probíhá elektronicky přes internet, je nutné, aby ti, kteří internet nevlastní
nebo ho dokonale neovládají či nemají možnost zaplatit kartou, si na tyto úkony někoho
sehnali, buď v rodině či jinde. Ale udělat to musí!
Rád bych ještě těm, kteří ESTA nemají, trochu pomohl či usnadnil její získání:
Nejprve je nutné se připojit na internetovou stránku:
https:// esta.cbp.dhs.gov/
Zde je možné si nastavit v jaké řeči budete formulář vyplňovat (jde to i v češtině nebo
slovenštině), vše se pak vyplňuje bez háčků, čárek a přehlásek. Po vyplnění žádosti je potřeba
zaplatit kartou 14 USD. Po úspěšné platbě je nutné si opsat číslo žádosti. Žádost je vyřízena
do 72 hodin. Pro uplynutí 72 hodin je třeba se znovu přihlásit na https://esta.cbp.dhs.gov/
kde získáte, po vyplnění čísla žádosti, její výsledek. Pokud je kladný a těch je 92%, už si
pouze výsledek vytisknete a vezmete sebou - bez něj nebudete vpuštěni do letadla!! Pokud
je záporná, máte ještě možnost požádat o normální víza na americké ambasádě v Praze.
Přeji všem, aby se jim získání ESTA podařilo a vše měli všichni v pořádku.
Nepodceňovat vyplnění!
S pozdravem

Lumír Ruzha

Čtyřhry v Las Vegas:
Pokud se týká čtyřher, s výjimkou Jiřího Gráfa M40, Jaroslava Zámyslického M60 a
Františka Kyncla M75, mají už všichni naši hráči cestující přes nás, svého partnera
potvrzeného na seznamu hráčů. Pro tyto zbývající tři hráče hledáme zahraničního partnera a
věřím, že vše dobře dopadne a v Las Vegas budou všichni hráči hrát i čtyřhru!
LR

