stylCESTY SVĚTEM
Lenka Tomsová projela
Kanadu skutečně
křížem krážem

Loď podplouvá
Lions Gate
Bridge ve
Vancouveru
Toronto má
největší
veřejnou
sbírku děl
Henryho
Moora

Před starou radnicí v Torontu se
v zimě otevírá veřejné kluziště

Sněhu si v Kanadě rozhodně
užijete dost i ve městech

NAPŘÍČ RADĚJI V LÉTĚ

ZEMĚ zimní

POKAŽDÉ SI
V KANADĚ PŘIPADÁM
JAKO NA SVATEBNÍ
CESTĚ: ZNÁM JI,
ALE STÁLE OBJEVUJI
NĚCO NOVÉHO;
NÁŠ SPOLEČNÝ ČAS
PLYNE V SOULADU,
A KDYŽ SE LOUČÍM,
NEMOHU SE DOČKAT
DALŠÍHO SETKÁNÍ.

Č

ím to, že si mě Kanada obtočila kolem prstu? Myslím, že to je spojením
úžasné přírody, příjemných lidí a památek, které se odlišují od těch, které znám
z Česka. Fatální zamilování se přitom může
přihodit v každé roční době. Když jsem poprvé přijela do Toronta, bylo 13 pod nulou,
foukal studený vítr a většina zeleně, kterou
je Toronto proslulé, byla opadaná – takže výsledný umělecký dojem nula bodů.
Přesto mě zaujalo – bylo rozmanité a plné
energie. Myslím, že to je tím, že v Torontu
žije spousta národů a národností, a jak se
na každém kroku prolínají, vytváří se atmosféra pestrého a intenzivního života. Stejné
vibrace, chvění, vzrušení, latentní i naplněná očekávání jsem v Torontu vnímala i při
minus 30 a dvoumetrových sněhových závějích, při plus 30, letním vlhku a přece jenom
trochu obtěžujícím smogu, při pučícím jaru
i mokrém a mlžném podzimu. Toronto je
město, které vás dokáže zabavit, ať přijedete na pár dnů, pár týdnů nebo pár let.

OLYMPIÁ
OLYMPI
ÁDY
Hvězdou Kanady
je letos elegantní
Vancouver

KLUZIŠŤOVÁ FONTÁNA

Foto autorka

PŘIPRAVILA: LENKA TOMSOVÁ

62 VLASTA

Jedním z mých nejoblíbenějších míst v Torontu je náměstí Nathan Phillips Square
před torontskými radnicemi. Před starou,
která dnes slouží jako soudní budova
a pyšní se impozantní vstupní dvoranou,
a novou, kterou tvoří dvě vysoké elegantní
obloukové věže a nízká rotunda mezi nimi.
V létě tu můžete hodiny posedávat kolem
dlouhé fontány s vodotrysky; pár kroků
vedle stává pódium, na němž se odehrávají
koncerty a různá představení, na opačné
straně zase najdete betonové šachové stolky, skoro neustále obsazené zapálenými
šachisty. V zimě se krásná fontána promění
v kluziště, po setmění ozářené barevnými
světly instalovanými na obloucích Svobody,
které se klenou nad fontánou. Toronťané

Projet Kanadou napříč z Toronta do Vancouveru je bláznivé, města dělí téměř 4500 km,
ale vzrušující. Cestou potkáte
tisíc důvodů, proč se zastavit,
a jediným omezením je čas.
Třeba u překrásných jezer
v provincii Manitoba s bohatstvím ryb a dlouhými písečnými plážemi. Nebo v prériích
Saskatchewanu: zdejší nebe
je vysoké jako nikde jinde
a západy i východy slunce tak
fantastické, že se sem kvůli
nim lidé stěhují. Krajina je tak
rovná, že v dáli za polem obilí
nebo řepky vidíte farmu a stromy – jenomže netušíte, že jsou
60 kilometrů daleko.
zasvětili oblouky milionům lidí, kteří bojovali za svobodu; v podstavci prostředního
z nich je uložen i kus Berlínské zdi.
Na náměstí je ale ještě víc zajímavostí než jenom fontána. Třeba proslulá vysoká bronzová
plastika Henryho Moora. Toronťané jí říkají
zkráceně a malebně Lučištník, i když
se oﬁciálně jmenuje Trojstranná ﬁgura.
Sochař Moore ji vytvořil speciálně pro toto
místo. Mít plastiku Henryho Moora je dnes
nesmírně prestižní a Toronto se jí také chlubí, ale nemuselo to tak dopadnout. Ačkoli
na umělecké dílo pro náměstí před radnicí
bylo v rozpočtu vyčleněno 100 000 dolarů,
abstraktní Moorova socha vyvolala mezi veřejností bouřlivé diskuse. Městská rada sice
za sochou pevně stála, nakonec ale starosta
vyhlásil kampaň za získání celé sumy na její
nákup z privátních prostředků. Moorovi se
potom Toronto velmi zalíbilo a později daroval dvě stě svých děl zdejší Art Gallery of
Ontario, známé pod zkratkou AGO – čímž se
Toronto rázem stalo nejvýznamnějším centrem jeho díla a vlastníkem největší veřejné
sbírky děl Henryho Moora.

OLYMPIJSKÝ VANCOUVER
Na opačném konci Kanady je hvězdou Vancouver, město letošní olympiády. Nejraději
mám Stanleyho park: oázu zeleně v centru
města, v níž najdete prales i pláže, drzé
mývaly i plaché volavky, indiánské totemy,
obrovské akvárium a vybrané restaurace,
stezky na pěší turistiku i dráhu pro in-line
a kola. Ráda jsem sedávala u majáku na
Brockton Point a dívala se na zaoceánské
lodě, které vyplouvají na Aljašku a na Havaj.
Musejí podplout most Lions Gate Bridge
a vždycky vypadají, že se pod něj nevejdou,
i když je 70 metrů nad hladinou. Stačí ho
přejet a za 20 minut od centra jste na Cypress Mountain, dějišti olympijských soutěží
ve freestylu a snowboardu. Je to takový
Špindl a ve Vancouveru jsou ještě další dva.
Lyžovat se tu jezdí málem v poledne místo
oběda, a to ještě koncem dubna, když na plážích ve Stanleyho parku se už pomalu můžete koupat. A o měsíc později ráno můžete
jet lyžovat na ledovec do Whistleru, hodinu
a půl cesty od Vancouveru – a odpoledne se
slunit nebo plachtit u břehů vancouverského downtownu. V této kombinaci lyžování
a koupání v jednom dni je Vancouver jedinečný. A také v blízkosti divočiny. Jakmile se
vypravíte na vycházku po některé turistické
stezce v lesnatých částech Vancouveru, je
třeba dávat pozor na medvědy.
■
Moje kouzelná
Kanada
Lenka Tomsová napsala o své lásce knihu.
Najdete tady zajímavosti, které snadno minete.
Napadlo by vás například u Niagarských vodopádů, že hned vedle
je kouzelné místo s ostrůvky, kde se můžete
koupat? Informace na
www.tomsova.com.
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