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Příloha, která poradí, jak nejlépe prožít dovolenou v zahraničí
i v České republice. Kam vyrazit, co tam navštívit a vidět?
A jak se na cestách chovat, abyste neutratili zbytečně mnoho.
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Jak jsem
lyžoval
ve Whistleru
Vancouver je v zimě spíše přezdívaný „Raincouver“, protože
zde třeba i jeden a půl měsíce
v roce neustále prší. Na horách
však sněží a každou zimu zde
napadne i několik metrů sněhu.
Taková byla i moje zkušenost,
když jsem zde byl na studijní
stáži na výtvarné škole Emily
Carr Institut.
Lyžování patří k mým koníčkům, a tak jsem nemohl vynechat návštěvu 120 kilometrů
vzdáleného dějiště olympiády,
lyžařského střediska Whistler-Blackcomb, ležícího ve výšce
653–2 284 metrů nad mořem.
Díky nové silnici, která nahradila tu původní, zařízlou do útesů
oceánu, a byla postavena právě
kvůli zimní olympiádě, jsem
byl z Vancouveru u sjezdovek
za jeden a půl hodiny.
Středisko se rozkládá na dvou
horách – Blackcombu s men-

Kolem Vancouveru na kole
Co víte o městě,
kde dnes
začínají ZIMNÍ
OLYMPIJSKÉ
HRY? Pronajměte
si kolo a projeďte
si je s námi.
Teploty se tam
nyní pohybují
kolem příjemných
15 stupňů.

“

Michal
Trpák
akademický
sochař

ším ledovcem a o trochu nižším
Whistleru. Obě hory nabízejí
terény pro všechny lyžaře, jsou
zde extrémní kuloáry mezi skalami, vyznačené trasy lesem,
středně těžké i lehké sjezdovky.
Na Blackcombu je více terénů
pro adrenalinové lyžaře včetně
několika terénních parků se
skoky a klopenými zatáčkami
a U-rampou.
Celé středisko se dá přirovnat
k velkým francouzským nebo
švýcarským střediskům, přestože
maximální nadmořská výška
není v porovnání s alpskými
největšími lyžařskými areály
nejvyšší. I tak je zde nejdelší
sjezdovka 11 km dlouhá. Areál
využívá sněžná děla pouze v nižších partiích, jelikož zde každou
zimu napadne několik metrů
sněhu. Na okolních svazích je
pak možné vyzkoušet i heliskiing a sjíždět opuštěné kopce
v neporušeném sněhu.
Městečko Whistler pod
sjezdovkami se neustále rozrůstá, ještě před deseti lety zde
byla malá vesnička a nyní zde
vyrůstají další a další hotely,
restaurace a zábavní centra.
Věhlas místa, které je největším
lyžařským areálem v Severní
Americe, přesahuje hranice regionu i státu, proto na sjezdovce
potkáte lidi z USA, vzdáleného Toronta nebo i z Británie
a Japonska. To se odráží
i na cenách, kdy cena jednodenního skipasu bez dalších slev
vyjde na 93 kanadských dolarů
(cca 1 700 korun).
Městečko samo je tak trochu
„Disneylandem“ mezi horami.
Nabízí absolutně všechny druhy
zábavy a je obýváno pouze
personálem a turisty. Avšak
sjezdovky a hory stojí určitě
za návštěvu.

Tipy
Praktické
informace
na cestu do
Vancouveru



Přívětivé počasí
Teploty nikdy nejsou příliš
nízké, proto se skoro celý rok
dá po městě jezdit na kole
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Lví brána
Pod mostem Lions Gate
projíždějí lodě mířící
na Aljašku a Havaj
FOTO: ARCHIV

nutým přes pět pater. Pokud budete
mít čas, zastavte se tady, budete
nadšeni. Protější břeh zátoky pak
slouží jako vyhlídková cesta: každou chvilku mám důvod zastavit se
a vnímat proměňující se panorama
downtownu.
Na oběd se stavím v pověstné
tržnici na poloostrově Granville
Island, kde mohu vybírat z mnoha
národních kuchyní. Po dobrém
jídle mám chuť ještě na vyhlášené
pivo, přemístím se tedy do restaurace Dockside: ve vlastním pivovaru tady vaří několik druhů piva.

Lenka Tomsová

K

dyž si město, které bylo
několikrát prohlášeno
za nejlepší místo k životu na světě, objedete
na kole, za jediný den uvidíte to
nejkrásnější, co Vancouver nabízí.
Na trasu kolem downtownu,
dlouhou něco přes dvacet kilometrů,
jsem si vyhradila celý den: hodlám
se totiž často zastavovat, rozhlížet,
poflakovat, pít pivo, jíst ryby, obdivovat scenerie, povídat si s lidmi,
vychutnávat si kávu a kdovíco ještě.
O Vancouveru se říká, že město
samo je pěkné, ale nejhezčí na něm
je místo, kde leží: pobřeží Pacifiku
obklopené horami. Při projížďce
zhlédnu tohle všechno v nejlepších proporcích. A díky zdejšímu
počasí, které je celoročně přívětivé,
se dá jezdit na kole skoro vždycky
i v polovině února.
Vejde se pod most?
Kolo jsem si půjčila na prahu downtownu u Stanley Parku, nejpopulárnějšího místa ve městě. Park
objedu po devět kilometrů dlouhé
stezce Seawall Promenade; prozkoumat ho celý se všemi zajímavostmi včetně úžasného mořského
akvária, největšího v Kanadě, by
trvalo pár dnů a na to bohužel
nemám čas.
Ze stezky vidím bílé „plachty“
Canada Place, architektonického
symbolu Vancouveru, terminál hydroplánů a obřích oceánských lodí

Jak se tam dostat

Zpáteční letenku do Vancouveru
můžete pořídit asi za 35 tisíc
korun, počítat musíte alespoň
s jedním přestupem, nejčastěji
ve Frankfurtu. Cesta trvá zhruba 12 hodin. Lze koupit i o něco
levnější letenky z Mnichova nebo
Vídně.
www.letuska.cz,

www.studentagency.cz,

www.letenky-servis.cz
Kde se ubytovat

Dá se předpokládat, že pokud vyrazíte do Vancouveru v době olympijských her, bude řada hotelů a penzionů obsazená. Nicméně pokuste se
hledat například na www.hotelclub.
net nebo www.accommodationsbc.
com, kde najdete i řadu praktických
informací o městě a okolí.

i marinu s přepychovými plachetnicemi a jachtami. Zastavím se u slavných totemů připomínajících, kdo
všechno zde má domovská práva,
ale nezdržuji se: zrovna vyplouvá
loď a chci se u majáku Brockton
Point dívat, až se přiblíží k mostu
Lions Gate. V létě, s mnohapatrovými výletními loděmi mířícími
na Aljašku či na Havaj, je scenerie
ještě efektnější: vždycky to vypadá,
že se mohutný koráb pod most nejen
že nevejde, ale snad ho i smete.
Impozantní optický klam mě
nikdy neomrzí, i když vím, že loď
podpluje s velkou rezervou. Užívám
si i rozhledu na Burrardovu zátoku
táhnoucí se do vnitrozemí, efektní
mrakodrapy severního Vancouveru
na jejím protějším břehu a hory
za ním. V zimě se tam lyžuje,
z downtownu jste za půl hodiny
na sjezdovce.
Zdržela jsem se i na plážích
Stanley Parku: symbolicky smočím
prst ve slané studené vodě, posedávám na kamenech či vybělených
kmenech, pozoruji labutě a hledím
na město i pláže na druhé straně
zátoky – odpoledne se odtamtud
budu dívat zase sem. Není kam
spěchat. V dáli se rýsují kontury
ostrova Vancouver.

bolem pohostinnosti, spolupráce
a přátelství lidí. Každý kámen,
z něhož je postaven, byl vybrán
tak, aby držel pohromadě s ostatními. „Skupina dosáhne spoluprací
a týmovým úsilím většího úspěchu
než jedinec,“ zní jeho poselství.

Inuksuk Kamenní panáci
pomáhali orientovat se
v terénu 
FOTO: ARCHIV

Tajemný inukshuk
Stezku stále lemuje zeleň, když
mířím k věžákům West Endu, nejluxusnější rezidenční části down-

townu. Přiléhají k ní i dvě pláže.
Na English Bay Beach, v létě plné
lidí rozložených u mohutných
kmenů sloužících jako opěradla,
věšáky i paravány, se dějí různé
akce. Třeba novoroční plavání nebo
ohňostrojové show.
Míjím vysokého kamenného
panáka: je to inukshuk (vyslov
inúksčuk), který Inuité neboli Eskymáci už po staletí stavějí
v rozlehlé krajině severu s nekonečným obzorem, aby jim vyznačoval cestu. Časem se stal sym-

Praktické informace

Kam na jídlo

Informační středisko najdete
na 200 Burrard St. Plaza Level,
kde získáte všechny potřebné
informace o městě, okolí, kultuře
a dalších akcích, tipy na ubytování
a stravování.
U Stanleyho parku jsou dvě
půjčovny kol. Bayshore Rentals
(Denman 745): otevřeno v létě
od 9 do 21 hodin, jinak do soumraku, celodenní půjčovné kola
35 dolarů, helma 3 dolary. Spokes
Bicycle Rentals (West Georgia
1798): otevřeno denně od 9 hodin
do setmění, kolo 40 dolarů na celý
den, helma zdarma. Helma je
povinná, bez ní by vám hrozila
celkem vysoká pokuta.
www.tourismvancouver.com
www.vancouverinfocenter.com

Na
jídlo
zajděte
do Yaletownu. K nejpověstnějším restauracím patří
útulný Glowbal Grill &
Satay Bar (Mainland 1079),
příležitostně mívají čerstvé
bizoní maso, neváhejte ho
ochutnat.
Lokální pivo okoštujte v Yaletown Brewing
Company (Mainland 1111),
jde o podnik, který byl prohlášen nejlepší pivnicí v Kanadě,
čepují tu sedm druhů piva.
Stylový Opus Bar (Davie
350) je známý netradičními
koktejly a každovečerními
hudebními produkcemi místních dýdžejů.
Máte-li rádi steaky, doporu-

Módní čtvrť a největší muzea
Další část trasy vede po břehu
zátoky False Creek kolem módní
čtvrti Yaletown, kde cítíte mladistvost, šmrnc, svěžest Vancouveru
a tep nejnovějších trendů. Tvář
Yaletownu dávají nejen restaurace, bary, minipivovary, kanceláře
a exkluzivní butiky, ale i běžné
každodennosti jeho obyvatel. Ten
jde vyvenčit psa, onen si skočil
pro kávu do kelímku, jiný vleče
nákup, další nese košile z čistírny...
Popíjím kávu v nábřežní kavárně
a sleduji ten každodenní šrumec.
Cesta kolem zátoky False Creek
mi dopřeje prohlédnout si halu
BC Place, kde se koná zahajovací
ceremoniál zimních olympijských
her, hokejový stadion GM Place,
domovskou arénu Vancouver
Canucks, a zářící kopuli Science
Worldu s muzeem vědy a kinem
Omnimax Theatre s plátnem kle-

Popíjím, pozoruji zátoku a koketuji
s myšlenkou skončit svou projížďku tady.
Mé lepší já vítězí – ale jenom
proto, že si v cíli, na pláži Kitsilano,
chci prohlédnout nejdelší plavecký
bazén v Kanadě. Měří 137 metrů,
tedy skoro tři olympijské. Ke koupání bude připraven až v květnu;
ohřívaná mořská voda v něm bývá
trochu teplejší než voda v zátoce,
ale ne o moc. Za šest dolarů vstupného to však rozhodně stojí!
V parcích, jimiž napřed musím
projet, stojí tři zajímavá muzea
– hlavní Vancouverské muzeum,
hned vedle Astronomické muzeum
se zábavnými programy pro děti
i dospělé a také Námořní muzeum. Pokud budete mít čas, některé
z kulturních svatostánků rozhodně
navštivte. V hlavním muzeu uvidíte zrovna teď výstavu uměleckých
řemesel tohoto koutu světa a pak
zajímavou expozici o preparování
zvířat, která končí 28. února.
Rozhlížím se po Stanley Parku,
je mi dobře a myslím na to, jak je
Vancouver půvabný.

Autorka napsala knihy
Moje kouzelná Kanada
a Vzrušující Vancouver

čuji Keg Steakhouse (Mainland
1011), k perfektně připravenému
masu tu navíc podávají i výtečná
vína z oblasti Britské Kolumbie.
Vzrušující Vancouver

Kniha je praktickým průvodcem
po Vancouveru a jeho okolí včetně
Whistleru. Najdete zde zajímavé příběhy s bohatou faktografií,
množstvím fotografií a radami
i tipy od lidí, kteří ve Vancouveru
žijí. Nechybějí informace o zajímavých místech, kam se vydat jen
s nejvyšší opatrností, kde objevit architektonické perly, které
pláže jsou nejlepší či kam vyrazit
v červenci na lyže a v létě na
túru.
Cena: 299 Kč
www.tomsova.com

