V Hollywoodu to
bylo hnusné, sedadla
prosezená, některá
propadlá. A spousta
děsně tlustých žen.

”

Když poprvé jednáme s někým,
kdo je zvyklý výlučně na prostředí
českého byznysu,
ztrácíme vždycky
spoustu času nesmysly.

Nemusíte mít nejkrásnější
hlas, ale musíte umět lidi rozplakat
Cosi fan tutte. Předloni zpívala v Salcburku
po boku další z nejuznávanějších mezzosopranistek, Italky Cecilie Bartoliové Foto xxxxx
S přítelem Simonem Rattlem si
naplánovali, že na sebe budou mít čas
v lednu 2007. Na spodním snímku
jejich společné CD. Foto xxxxx

Don Giovanni v Salcburku. Toto představení
mělo díky odvážným kostýmům o publicitu
postaráno. Foto xxxxx

Foto xxxxx

Cosi fan tutte. Předloni zpívala v Salcburku
po boku další z nejuznávanějších mezzosopranistek, Italky Cecilie Bartoliové Foto xxxxx
S přítelem Simonem Rattlem si
naplánovali, že na sebe budou mít čas
v lednu 2007. Na spodním snímku
jejich společné CD. Foto xxxxx

Don Giovanni v Salcburku. Toto představení
mělo díky odvážným kostýmům o publicitu
postaráno. Foto xxxxx
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Vancouver
mnoha smysly

Zasvěcený pohled Lenky Tomsové vysvětlí, jak se chovat
v olympijském městě k medvědům, proč neexistuje kanadské
jídlo či proč jsou v každém baru polonahé go-go tanečnice
18
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a kraji stezky uprostřed
deštného pralesa stál
kojot. Nevím, co si myslel on, ale já se dala na
ústup. Když jsem se za příští zatáčkou svezla na pařez a vytáhla
čokoládu na uklidnění, zachrastilo
křoví a vycupkal si pro ni mýval.
Nic neobvyklého v Britské Kolumbii
– až na to, že jsme byli patnáct minut od centra Vancouveru!
Chyběl jenom medvěd. Ale kdybych přidala dalších patnáct dvacet
minut, dostanu se i do jeho revíru.
Ve Vancouveru je totiž možné ledacos. Nejen již známé „ráno na lyže,
odpoledne k vodě“ či „ráno na golf,

večer na lyže“, ale i třeba kanoistika
na mořských vlnách v centru města,
indiánská slavnost s uzením lososů
u táboráku, slunění na nudistické
pláži či nekonečné pojídání snad
všech kuchyní světa, tlachání v pivnicích nad rozmanitými místními
pivy nebo zírání do odhalených
rozkroků go-go tanečnic z gynekologických řad v nočních barech.
Tohle všechno je Vancouver. Ale
nejen tohle.
Nikdy mě nepřestane fascinovat,
jak i velcí lidé dokážou vidět nakrátko. Když James Cook zakotvil v roce
1778 poblíž dnešního Vancouveru, krajina porostlá lesy a vystave-

1 pavilon při Expu 1986, jenž má připomínat
zaoceánský parník s futuristickými plachtami
2 historická budova Waterfront Station
3 BC Place Stadium
4 zátoka False Creek
5 Seabus terminál
6 Vancouver Convention & Exhibition Centre
7 terminál hydroplánů
8 Science World
9 Fairmont Hotel Vancouver
10 most Cambie
11 Granvillův most
12 Burrandův most
13 Burrandova zátoka
Repro z knihy „Vzrušující Vancouver“
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hory, moře a totemy. Vancouver leží u moře, ale obklopují jej hory (nahoře). Čerstvě upečená indiánská placka bannock (uprostřed) a totemy upomínající na původní obyvatele. Foto Profimedia.cz a repro z knihy „Vzrušující Vancouver“

ná hojným dešťům se mu nezdála
důležitá a odplul pryč. Což vůbec
nemohl pochopit jeho důstojník
George Vancouver, zjevně prozíravější: při své vlastní expedici se sem
o čtrnáct let později vrátil a zabral
území pro britskou korunu. Takže
je jasné, proč se Vancouver jmenuje
Vancouver.
Prales, který mi připravil tak
adrenalinový zážitek, je součástí
Stanleyho parku. Nejpopulárnějšího místa ve městě, Vancouverští
jsou zvyklí trávit v něm spoustu
času. Najdete tu víc, než by vás napadlo od parku očekávat: písečné
pláže i prales, společnost i osamělá
zákoutí, zábavu i poučení, divoká
zvířata i přátelské kachny či běluhy ve zdejším pověstném akváriu,
oddech i sport. Můžete se toulat,
zírat, lelkovat, pozorovat, studovat,
snít (a ano, můžete se tu i milovat,
i když to chce trochu opatrnosti).
Mezi 150 000 stromy, obklopeni
bujnou zelení i záhony růží.
A tak se pár kroků od downtownu mohu vnořit do divočiny i do
20
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historie. Indiány připomínají hlavně monumentální totemy. Mám je
ráda: sednu si k nim na terénní
vlnku a dívám se. Netuším, o čem
vyprávějí, ale vnímám je jako umělecké dílo. Prohlížím si jejich barvy,
ornamenty, tváře lidí i zvířat. Vím,
že kdybych jim dokázala naslouchat, vyslechla bych historky o skutečných i mytických událostech.
Totemy nejsou náboženské symboly, ale osobní, rodinné a kmenové
kroniky. Navíc mají různé obřadní
funkce. Každý zářez má svůj význam. Smysl vlka, havrana, bobra,
orla, žáby, kosatky nebo jestřába se
mění podle toho, na jakém místě
totemu jsou vyřezaní. Když se lidé
při pózování pro fotku postaví co
nejblíže, mohutnost totemu zvlášť
vyniká: průměrně vysoký člověk se
do některého vejde i pětkrát. Takže
devět metrů... Tady mě mýval ještě neobtěžoval, ale stačí spočinout
na loučce kousek dál, kde není tak
intenzivní provoz, a budete muset
svoji svačinku tvrdě bránit! Kradou
i ředkvičky!

Navzdory tomu se lidé chovají
k mývalům a zvířatům tolerantně.
Tedy až na výjimky, když se ve Vancouveru objeví Češi... Dříve vancouverský, nyní pražský optik Pavel
Fišer mi vyprávěl historku o huse
ze Stanleyho parku: „Můj kamarád
musel narychlo uspořádat svatbu.
Neměli peníze, ale hostina být musela – tak šel do Stanleyho parku
ulovit husu. Což se samozřejmě nesmí, kdyby ho chytili, zaplatil by vysokou pokutu. Hus je tam spousta,
nikdo se jich ani netkne a ony se lidí
nebojí. Měla asi patnáct kilo a byla
prý strašně tvrdá a skoro nejedlá.
Možná to byla jediná husa ulovená
ve Vancouveru za posledních čtyřicet let.“
Tolerance ale platí i pro šelmu,
jako je medvěd. Pavlovi synové Jakub a Matěj žijí v Port Moody, asi
třicet čtyřicet minut od downtownu. „Loni v červnu přišel medvěd
k nám na zahradu už potřetí,“ vyprávěl mi Matěj. „Měli jsme tam

švestky a on je snědl. Tak jsme
strom porazili. Pak přišel na borůvky; vytrhal jsem borůvčí. Znovu se
vrátil. Sobota ráno, Kuba mě budí
– na zahradě je medvěd!“
„Tentokrát nic nesnědl,“ doplňuje Jakub. „Jablek si nevšímal,
jenom zboural můj plot – prostě
rozhrnul plaňky… Na silnici, která
vede k našemu domu, stojí značka
Pozor, medvědi. Kvůli medvědům
máme kontejnery na odpadky se
speciálním otvíráním, aby se do
nich medvěd nedostal. Ale odpadky do nich nesmíš házet v noci,
jenom ráno.“ Medvědi jsou všudypřítomní. Pokud se s nimi rovnou
nesetkáte, určitě o nich uslyšíte.
Zejména jestli se vydáte na nějakou túru, stačí na okraj města.
Medvědy tu berou velice vážně.
Jsou tématem, o kterém se nežertuje. Protože medvěda můžete potkat všude – snad jen v downtownu
ne… Ve Whistleru, dějišti lyžařských soutěží, mají medvědy taky.

Přes několik incidentů zaujímají
obyvatelé Whistleru k medvědům
konzervativní stanovisko a jejich
odsun, nebo dokonce odstřel vnímají až jako nejzazší řešení. Zatím
zkoumají, jak se s medvědí přítomností vyrovnávají v jiných osídlených oblastech.

Perly mezi mrakodrapy
Na většině fotografií Vancouveru
dominují mrakodrapy jeho downtownu, a tak nikoho ani nenapadne, že se někde mezi nimi krčí i něco jiného než beton a sklo. Ve West
Endu, rezidenční čtvrti se téměř
nejdražšími byty ve Vancouveru,
se koncem devatenáctého a počátkem dvacátého století stavěly
luxusní domy pro novou honoraci. Tenkrát to bylo klidné místo obklopené divočinou, vzdálené
od Gastownu, tehdejšího centra.
Představit si to už vyžaduje bujnou
fantazii, West End je snad nejlidnatější částí Vancouveru. Pár nob-
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lesních domů, vzácných architektonických stop historie, tu zůstalo.
Najdete je v místě, kterému se říká
Barclay Heritage Square. Člověk si
tu připadá trochu jako ve skanzenu. Jeden ze zachovaných domů
– majestátní a okázalý Roedde House – je proměněný v zajímavé dobové muzeum. Gustav Roedde ho pojal velkoryse a vystavěl v roce 1893
jako doklad houževnatosti a úspěchu německého imigranta, který se
stal prvním vancouverským tiskařem a knihařem. Ve své době to bylo něco, jako když se v Praze stavěl
hotel Josef architektky Evy Jiřičné
nebo (nestavěla) „chobotnice“: byla to designová stavba. Její tvůrce, prominentní architekt Francis
M. Rattenbury se pohyboval v prostředí prostoupeném některými
tehdy nejpokrokovějšími architektonickými názory a na Roeddeho
sídlo se zřejmě pohlíželo jako na
designový kousek užitého umění.
Ještě jednoho domu si ve West
Endu v ulici Barclay všimněte, když
už jste v Kanadě: O Canada House.
Dnes luxusní hotýlek bed&breakfast, kdysi vila Ewinga Buchana,
prezidenta The Hamilton Bank
a vancouverského prominenta,
který v ní roku 1909 napsal jednu z nejznámějších verzí kanadské
hymny O Canada. Během let vznikla řada anglických textů, Buchanův nebyl ani poslední, ani vítězný, navzdory tomu získal v Britské
Kolumbii velkou popularitu. I zajít
sem jenom na čaj představuje zajímavý emoční zážitek. Za 140 dola22
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všude medvědi. Kvůli nim tu mají
speciální uzávěry kontejnerů s odpadky. Foto Profimedia.cz a repro LN

Vzrušující Vancouver
Průvodce a zároveň cestopis Lenky
Tomsové o Vancouveru a jeho okolí,
v němž příběhy a faktografii doplňuje
množství fotografií.
Součástí jsou tipy a rady od lidí,
kteří ve Vancouveru dlouhá léta žijí.
Které pláže jsou nejlepší, kam vyrazit
na lyže a na túru, jak si užít vyjížďku
na kajaku, proč si přibalit pohorky,
co dělat při setkání s medvědem,
kam jít na skvělé jídlo, která část je
nejmódnější nebo proč je White
Rock ideálem turistů.
Kniha zahrnuje i Whistler s olympijskými sjezdovkami i letními
příležitostmi ke sportu a zábavě.

rů (v zimě, v létě od 220 výše) tady
můžete i přespat.
West End má ale ještě jednu
tvář, kterou mi poodhalil Pavel Fišer. „Bary na ulicích Davie, Howe
a v okolí jsou pořád plné, před kluby
stojí někdy i fronty a gynekologické
řady v barech jsou vždycky obsazené.“ Hned jsem nepochopila. „Ve
všech pubs jsou tyče, u kterých tancují holky. Je to trochu protivné,
když chceš jít normálně na pivo
s kamarádem. A ukazují přirození…
Osamělí vlci se tam chodí koukat na
holky. Ale člověk si ty slečny nemůže odvést ani se jich dotknout – leda
vsunout mnohadolarovou bankovku kamsi. Holky kolují z klubu do
klubu, aby se neokoukaly. Kromě
nich je v každé hospodě pro jistotu
i velkoplošná obrazovka s americkým baseballem.“

Kanadský talíř
Objednávka v restauraci slovy, „přineste mi něco typicky kanadského“,
je předem odsouzená k neúspěchu.
Nebo vám snaživá servírka nabídne
hamburger. Není to tím, že by byl
typickým kanadským jídlem nebo
že by nevěděla. Typické kanadské
jídlo totiž zřejmě neexistuje.
Neznamená to ale, že zde nemají
žádné speciality. Netkví však v národních tradicích, ale v surovinách.
Nehledejte Canadian Cuisine, pátrejte po West Coast Cuisine, Pacific
Northwest Cuisine nebo po West
Coast Food – těmito termíny se
označuje kuchyně pacifického pobřeží, v níž hrají prim ryby a mořské
plody, charakteristické suroviny západního pobřeží Kanady. Typické
je zpracování místních ryb, masa
a zeleniny způsobem, který vznikl
smíšením vlivů asijské, kalifornské
a francouzské kuchyně. V této souvislosti vždy padnou jména C Restaurant a Raincity Grill; pravidelně
se objevují na špici různých žebříčků a mluví se o nich jako o místě,
kde se podává nejlepší West Coast
Cuisine nejen ve Vancouveru, ale
v Kanadě vůbec, a kdoví jestli ne
v celé Severní Americe. Stojí na
konceptu „z farmy na stůl“ a zakládají si na spolupráci s místními
rybáři, farmáři a výrobci potravin.
C Restaurant byl zakládajícím
partnerem Ocean Wise, programu,

který vancouverské mořské vědecké centrum vytvořilo na ochranu
oceánského prostředí s cílem pomoci firmám využívat dary moře
v rámci udržitelné spotřeby. Jinými
slovy, neplundrovat oceán. V praxi
to funguje tak, že například restaurace nakupují mořské živočichy
v množství, které je neohrožuje,
a jen ty, kteří jsou loveni nebo pěstováni způsobem zaručujícím dlouhodobou stabilitu druhu. Smyslem
je chránit mořský ekosystém. Podle
údajů Vancouver Aquarium Marine Science Centra se potenciál
světového oceánu rychle vyčerpává – odhadem už bylo vyloveno 90
procent všech velkých dravých ryb!
Poslední vědecké studie předpovídají kolaps světového rybolovu
v roce 2048. Jediným řešením je
udržitelná spotřeba. Restaurace,
které se k Ocean Wise připojily,
například vyňaly ze svého menu
alespoň jedno rybí jídlo a zavázaly
se podporovat nejméně jeden druh
mořských živočichů režimem udržitelné spotřeby. Kromě restaurací
jsou do programu zapojeny tržnice,
univerzity, nemocnice, cateringové firmy, kuchařské školy, privátní
kluby a různí dodavatelé. Připojily
se restaurace nejenom z Britské Kolumbie, ale i z ostatních provincií.
Raincity Grill je navíc jedním
z prvních podniků ve městě, které
se zaměřily na lokální produkty.
Odebírá biozeleninu, maso a sýry
od místních zemědělců, podává lososy vylovené speciálně pro tuto
restauraci a spolupracuje s dodavateli hospodařícími šetrně vůči
životnímu prostředí. Kromě grilovaného halibuta, pečeného lososa,
bílého tuňáka či jehněčího a králíka
tam můžete ochutnat také bizoní
pečeni. Specialitou jsou zeleninové
předkrmy, které restaurace propaguje jako otevřenou podporu místních farmářů a zemědělské půdy:
když o zeleninu nebude zájem, pěstitelé skončí…
Navzdory řečenému tu však
je kuchyně, pro kterou bychom
snad mohli výraz národní použít:
indiánská. Zatím téměř není příležitost ji ochutnat, vzácnou výjimkou s omezenou nabídkou je
Darryl’s Coffee and Native Art Shop
na křižovatce ulic Davie a Burrard

v downtownu, kde majitel Darryl,
příslušník Prvního národa, prodává
kromě obvyklých sendvičů i v troubě pečenou tradiční indiánskou
placku bannock. Během olympiády
stojí v downtownu Pavilon původních obyvatel a vedle kulturního
programu propaguje i indiánské
jídlo. Ve Whistleru, v kavárně kulturního centra indiánských kmenů
Squamish a Lil’wat běžně podávají
indiánská jídla, například tradiční hustou polévku z lososa, jelení
guláš, maso z arktického pižmoně,
bizoní salám či čerstvě upečený
bannock.

Tři Špindly za humny
Kousek od centra leží tři horská
střediska, takové tři Špindly, jak mi
řekl jeden Čechokanaďan. Dvacet
minut od downtownu nasedáte do
lanovky na sjezdovku na Grouse
Mountain. Což ovšem podle Jakuba
Fišera správný domorodec neudělá. Na Grouse totiž jezdí turisté, ly-

žaři z Vancouveru volí Cypress. „Je
to tam mnohem lepší: větší oblast,
víc místa na lyžování a není tam
tolik začátečníků jako na Grouse,“
doplňuje Matěj. „Cypress Mountain je překrásná, lyžuješ do deseti
večer, je tam umělé osvětlení a přitom vidíš přes celý Vancouver až
na Vancouver Island.“ Na jaře jezdí
Matěj ještě do střediska Mt. Seymour, protože je tam dobrý park
pro snowboardisty a na skákání. Za
35 minut je na sněhu.
Člověk si v těch Špindlech ale
musí dávat pozor, aby nezabloudil.
„Ve Vancouveru se ročně ztratí čtyři
až pět lidí – protože hned za městem
jsou hory a pustina, která s menším
či větším přerušením sahá až k severnímu pólu,“ straší Pavel Fišer.
„Takže pokud tam někdo zmizí, už
se nenajde. Když budeš lyžovat na
špatné straně Cypress a ztratíš se,
potrvá měsíc, než se pěšky dostaneš
zpátky do civilizace.“
Lenka Tomsová
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