YALETOWN.
Nejmódnější část

Vancouveru
Tady trendy
vznikají i žijí.
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„V

e Vancouveru jsem
se cítil velice dobře: lidé jsou vstřícní, ochotní, tolerantní vůči
jiným národům a etnikům.
Měl jsem pocit, že tam patřím. Vancouver je město,
které mi přirostlo k srdci. Je
pro mě druhý domov, ne-li
první!“
Takhle mluví Pavel
Suchánek. V Kanadě žil
dvanáct let – deset ve Vancouveru a dva roky v Kelowně. Sedm let studoval na University of British Columbia,
z toho pět let hrál zároveň
za univerzitu hokej. Pět let
je maximum, kdy má člověk
právo reprezentovat školu,
déle to nelze. Když dostudoval bakalářský program,
s hokejem skončil. „Jednak
se naplnilo pět let, jednak
jsem chtěl pokračovat v magisterském studiu a to už bylo
velice náročné studium, stá-

< Do Urban Fare se chodí
pro něco malého-dobrého

Po celém nábřeží Yaletownu vede stezka pro pěší i cyklisty

lo hodně času a úsilí. Hlavně ale univerzita
více než pět let neumožňovala,“ říká. Nyní
žije v Praze. „Jenom jsem si sem odskočil,“
poznamenává šalamounsky. Po letech, kdy
pracoval jako korporátní bankéř, se pustil do
podnikání v oblasti gastronomie.
„Své první dojmy z Kanady jsem získal
právě ve Vancouveru. Tam jsem vystoupil z letadla a strávil první tři dny, než jsem odjel
do Kelowny, kde jsem pak dva roky působil.
Bylo to v srpnu nebo v září, tedy v nejlepším
období pro návštěvu Vancouveru: skoro neprší, svítí slunce a od moře vane příjemný svěží
vzduch, ve kterém cítíte moře. Na obzoru vidíte hory…
Vracím se tam skoro každý rok, mám ve
Vancouveru plno známých. Na univerzitě potkáte za ta léta spoustu lidí a zvlášť s hokejisty, kteří za univerzitu hráli, máme velice pevné vztahy a dobrá přátelství. Vyrážíme na golf
a na sushi, které mně v Praze chybí. S manželkou vždycky objevíme nějakou novou sushi
restauraci. Rád vzpomínám třeba na Shabusen. Nebo na Granville Sushi. Sushi restaurací
je ve Vancouveru spousta. Jenom kolem místa
v centru, kde jsme bydleli při poslední návštěvě, jich bylo pět. Vyzkoušeli jsme všechny a do

dvou jsme se pak vraceli: přišli jsme domů,
zavolali, ať nám něco připraví, a za patnáct
minut jsem šel sushi vyzvednout. Člověk si ani
nepamatuje, jak se restaurace jmenují, protože
jich je tolik.
O Vancouveru se říká, že je nádherný
hlavně proto, že v jednom dni můžete stihnout
hodně věcí. Ráno jedete na lyže, v poledne si
zahrajete golf a den dovršíte vyjížďkou na lodi
do dobré rybí restaurace. Příležitostí ke golfu
je hodně, naposledy jsem hrál na univerzitním
hřišti.
Mám ve Vancouveru spoustu oblíbených
míst. Například kolem univerzity. Univerzitní
část se mění, hodně se staví, ale stále tam panuje studentská uvolněnost. Jedna z pláží má

Tip na golf
University Golf Club, bulvár University 5185
Populární je i Chilliwack Golf and Country Club
mezi Chilliwackem a Abbotsfordem, 45 minut od Vancouveru. Fairways lemují malebné
stromy, kroutí se tu potůček, a ať se podíváte
kterýmkoliv směrem, uvidíte hory. Klub je pověstný výbornými podmínkami, existuje už přes
padesát let, hraje se tu celoročně a je otevřený
i nečlenům.
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