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1. zvláštne vydanie Kanadskej mozaiky na tému:
CESTOVANIE PO KANADE
Údolie Okanagan v Britskej Kolumbii
Okanagan Valley je prekrásna oblasť v strednej časti južnej Britskej
Kolumbii. Ide o približne 200 kilometrov dlhý a 25 kilometrov široký pás
rozmanitej prírody s menšími mestami, vinicami, sadmi, malou púšťou na
hraniciach s USA, riekou Okanagan a niekoľkými jazerami. Veď meno
Okanagan vychádza z pomenovania jazyka indiánskeho kmeňa Sališov
pre „miesto, kde je voda.“ Táto rekreačná oblasť je medzi Kanaďanmi (aj
zahraničnými návštevníkmi) tak obľúbená, že sa tu počet obyvateľov v
letných mesiacoch zdvojnásobuje. Okrem prírodných krás návštevníci
ocenia aj kultúrne radovánky. V polovici júla sa koná nekonvenčný
filmový festival Beach Blanket Film Festival, na ktorom môžete filmy
sledovať na plátne pri jazere v pohodlí plážového lehátka
(www.beachblanketfilmfest.ca). Začiatkom augusta sa koná miestna
udalosť roka - týždňový Peach Festival - plný hudby, tanca a športových
aktivít (www.peachfest.com). Na konci augusta prebieha Ironman Canada
Triathlon pre železných mužov a ženy (www.ironman.ca) a začiatkom
septembra si môžu milovníci džezovej hudby vypočuť produkciu festivalu
Pentastic Jazz (www.pentasticjazz.com). Na začiatku októbra sa koná
jeden z miestnych vinárskych festivalov - jesenný Okanagan Wine
Festival. Po ňom nasleduje zimný festival na oslavu tunajšieho povestného
www.hellobc.com
ľadového vína (www.owfs.com).

Najsevernejší maratón na svete
Najmladšej kanadskej provincii Nunavut sa právom hovorí „zem, ktorá sa
nikdy neroztopí.“ Polárne krajiny a tundry nenavštevujú ročne tisícky
turistov, ale tým, ktorí sa do týchto miest zatúlajú, zanechá pohľad na
ľadovcové údolia, fjordy a divokú prírodu v spomienkach nezabudnuteľnú
stopu. Už po niekoľkýkrát sa v Nunavute konal začiatkom júla takzvaný
Nunavut Midnight Sun Marathon (Nunavutský maratón polnočného slnka,
www.nunavutrun.com), ktorý v roku 1998 oslávil 20. výročie a od roku
2000 sa behá pod hlavičkou novo- vzniknutého Nunavutu. Preteky sa konajú
na severnom pobreží ostrova Baffin v období dvadsaťštyrihodinového svetla,
v pustej oblasti bez stromov a známok života, kde ticho ruší len šumenie
vetra. Tento maratón je medzinárodnou športovou udalosťou, ale tiež
príležitosťou spoznať innuitskú kultúru a nádherné okolie ostrova Baffin. S
výpočtom ďalších „naj“ v provincii Nunavut by sme mohli pokračovať. Len
málo národných parkov sa nachádza na sever od severného polárneho kruhu.
Jedným z nich je Auyuittuq, nedotknuté miesto, ktoré láka horolezcov
atraktívnym Mount Thor (1 500 m), najvyššou súvislou horskou stenou na
svete, alebo park Quttinirpaaq, 720 km od severného póĺu, kde leží
www.gov.nu.ca
najsevernejší bod Severnej Ameriky Cape Columbia.

Winnipeg – mesto uprostred Kanady
Winnipeg predstavuje so svojimi viac jako 600 000 obyvateľmi srdce prérijnej
provincie Manitoba. Je obklopené poľnohospodárskymi oblasťami a stalo sa
významnou kanadskou kultúrnou metropolou. Názov mesta pochádza z
jazyka indiánskeho kmeňa Kríjov, ktorí tomuto miestu hovorili „Winnipee,“
teda „mútna voda.“ Veľmi zaujímavá je návšteva Winnipegskej galérie. Táto
verejná výstavná inštitúcia zozbierala od svojho založenia v roku 1912 viac
než 22 500 umeleckých diel vrátane najväčšej zbierky innuitského umenia na
svete (viac než 10 000 exponátov, bližšie informácie na www.wag.mb.ca).
Unikátny a najväčší svojho druhu na svete je multikultúrny festival Folklorama,
ktorý vo Winnipegu každoročne prebieha 14 dní v auguste. Po celom meste
nájdu diváci viac jako 40 pavilónov rôznych národností žijúcich v Manitobe,
ktoré tu prezentujú svoje kultúrne dedičstvo. Tento rok sa festival koná od 31.
júla do 13. augusta a počas prvého týždňa sa na ňom predstaví aj pavilón s

názvom Srdce Európy – český a slovenský pavilón. Bližšie informácie na
www.folklorama.ca. Medzi ďalšie kultúrne akcie organizované v meste patrí
napríklad Le Festival du Voyageur, desaťdňový festival konajúci sa vo februári
na
pamiatku
pôvodných
francúzskych
dobrodruhov
(www.festivalvoyageur.mb.ca) a Winnipeg Fringe Festival, deväťdňový
divadelný festival na konci júla (www.winnipegfringe.com).
www.travelmanitoba.com

Ohsweken – rezervácia šiestich indiánskych kmeňov
Ohsweken je územie v juhozápadnom Ontáriu s rozlohou takmer
20
000 hektárov. Na tomto teritóriu na Veľkej rieke (Grand River) žije
najväčšia indiánska komunita, ku ktorej patrí 10 500 Indiánov žijúcich v
rezervácii a ďalších 10 000 mimo rezerváciu. Rezervácia je prístupná
verejnosti, ktorá si môže takto urobiť obrázok o živote týchto pôvodných
obyvateľov Kanady, ich tradíciách a súčasnom živote. V priebehu roka
sa konajú rôzne zaujímavé akcie, napríklad letný divadelný festival
Slávnosť šiestich národov (Six Natrions Pageant) a novembrový trh
remeselných výrobkov. Štvrtý víkend v júli sa v chiefwoodskom kempe
koná indiánske pow wow na Veľkej rieke (Grand River Pow Wow),
slávnosť s vystúpením niekoľkých stoviek tanečníkov pow wow z celej
Severnej Ameriky, súťažením a predajom remeselných výrobkov
www.sntourism.com
(www.grpowwow.com).

Montreal: mesto festivalov
V Montreale sa počas roka koná veľké množstvo festivalov a kultúrnych či
umeleckých akcií a je skôr výnimkou, keď sa nájde nejaký týždeň bez
festivalu. Najmä letné mesiace sú toho dôkazom. Tento rok sa tu od 30. júna do
10. júla konal medzinárodný džezový festival, ktorý láka návštevníkov z
celého sveta už 25 rokov. Na festivale sa predstaví asi 2 000 umelcov a navštívi
ho viac než 1,5 mulióna ľudí. 350 koncertov z celkového počtu 500 je zadarmo
a prebiehajú na otvorenej scéne. Právom sa tomuto festivalu hovorí „svetové
džezové stretnutie s veľkým S.“ Nemenej významným je napríklad
Medzinárodný festival africkej noci (tento rok od 12. do 24. júla), ktorý
predstaví viac než 400 najvýznamnejších afrických hudobníkov.
Montrealského festivalu prelínania kultúr sa zúčastní cez 50 krajín v rôznych
oblastiach kultúry, ako napríklad hudba, tanec, divadlo alebo poézia. Od 28.
júla do 6. augusta sa už sedemnástykrát bude konať festival Les Francofolies
de Montréal, ktorý vzdáva hold frankofónnym umelcom. Zúčastní sa ho viac
než 1 000 umelcov z asi dvadsiatich krajín a diváci sa môžu tešiť na 200
hudobných koncertov. V júli sa v Montreali koná aj filmový festival Fantasia,
koncom augusta a začiatkom septembra potom Svetový filmový festival. Z
ďalších stojí za zmienku divadelný festival Just for Laughs alebo Festival
www.bonjourquebec.com
ohňostrojov.

Údolie Annapolis v Novom Škótsku
Oblasť údolia Annapolis je známa historickými pamiatkami. Neďaleko mestečka
Annapolis Royal sa napríklad nachádza miesto, kde v roku 1605 založil Samuel
de Champlain prvú stálu európsku osadu na kanadskom území. Mesto sa v
období francúzskej nadvlády volalo Port Royal a bolo hlavným mestom Akádie
(dnes Nové Škótsko) a kľúčovým bodom na ovládnutie Severnej Ameriky v 17.
a 18. storočí. Práve preto bolo dejiskom celého radu bitiek medzi Francúzmi a
Angličanmi, svedkom čoho je aj národná historická pamiatka Fort Anne, pevnosť
z roku 1635. V údolí Annapolis sa koná každoročne niekoľko festivalov. Za
zmienku stojí v tejto poľnohospodárskej oblasti májový Apple Blossom Festival
(Festival kvitnúcich jabloní) alebo októbrový Apple Harvest Festival (Festival
zberu jabĺk). Tento rok v októbri sa bude konať v mestečku Kentville populárny
Pumpkin People Festival (Festival tekvicových ľudí), kde si každý návštevník
môže vyrezať hlavu z tekvice a tú potom nasadiť na panáka vyrobeného z látky.
www.explorenovascotia.com

