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1. špeciálne vydanie Kanadskej mozaiky na tému:
PUTOVANIE PO KANADE
V našich letných tematických vydaniach Kanadskej mozaiky (jedenkrát za
14 dní) sa budeme postupne venovať všetkým kanadským provinciám a
teritóriám. Snažili sme sa pri tom zamerať na nie veľmi tradičné, o to však
zaujímavejšie lákadlá, ktoré Kanada ponúka. Dnešné putovanie nás
zavedie do dvoch najnavštevovanejších kanadských provincií.

Ontário – najľudnatejšia provincia Kanady
Ontário je politickým a hospodárskym centrom krajiny, kde zároveň vládne
čulý kultúrny život. Nájdeme tu najväčšie kanadské mesto, kozmopolitné
Toronto, ale aj hlavné mesto celej federácie, Ottawu. Názov provincie
pochádza pravdepodobne z huronskeho slova, ktoré znamená „krásne
jazero“. Naše putovanie začneme po ontárijských vinárskych cestičkách,
www.ontariotravel.net
ktoré sa nachádzajú u rovnomenného jazera.

Vinárske cestičky Ontária
V Ontáriu vznikajú tri štvrtiny kanadskej produkcie vína. Väčšina tejto
produkcie sa sústreďuje pri jazere Ontário a pri Erijskom jazere na
Niagarskom polostrove. Nájdeme tu tri hlavné vinárske oblasti: Niagaraon-the-Lake, Jordan & Vineberg a Grimsby & Beamsville. Veľmi
hodnotné biele, ľadové ale aj červené vína tu vznikajú vďaka vhodným
klimatickým a pôdnym podmienkam. Jazerá fungujú ako prírodné
zásobárne tepla, ktoré predlžujú čas vhodný pre rast a dozrievanie vínnej
révy. Väčšina miestnych vinárov organizuje návštevy spojené s
ochutnávkou svojej produkcie podobne ako u nás. Niektoré vinárske firmy
sú pre návštevníkov otvorené po celý rok, takže je možné sledovať aj vznik
miestnej špeciality – ľadového vína zo zmrznutého hrozna. Ak ste prišli na
návštevu Toronta a nechcete sa z neho vzďaľovať, môžete navštíviť
niekoľko vinárov aj na jeho území. Okolie Toronta ale určite stojí za
bližšie preskúmanie a na Niagarský polostrov sa môžete okrem auta vydať
aj na bicykli, autobusom alebo dokonca rýchlym člnom. A samozrejme
stojí za to navštíviť aj tunajší tradičný cieľ turistov – Niagarské vodopády.
www.winesofontario.org

Putovanie za kultúrou
Ponuka kultúrnych podujatí a zážitkov je v Ontáriu naozaj bohatá.
Okrem známeho Medzinárodného filmového festivalu v Toronte by
si milovníci umenia nemali nechať ujsť jesenný Medzinárodný
festival spisovateľov (www.readings.org), jedno z najväčších
literárnych podujatí svojho druhu na svete. Prázdninová ponuka je
taktiež bohatá. V júli prebieha v Toronte divadelný Fringe festival
(www.fringetoronto.com). Je to najväčšia torontská divadelná
prehliadka a tretí najväčší fringe festival v Kanade (je ich tu dnes
23!). Veľmi zaujímavá je aj návšteva Múzea civilizácií v Ottawe
(www.civilization.ca), kde okrem iného nájdete bohaté zbierky
indiánskeho a inuitského umenia a úžitkových predmetov (vrátane
totemov a ukážkových indiánskych príbytkov). Už samotná budova
múzea je unikátna, pretože do nej
jej autor, slávny kanadský architekt
Douglas Cardinal, zakomponoval
celý rad motívov odrážajúcich
mytológiu pôvodných obyvateľov
Kanady (viď foto). Ďalšou atrakciou
hlavného mesta je Medzinárodný
festival animovaných filmov, veď
Kanada je ozajstnou veľmocou
animovanej tvorby (http://ottawa.awn.com).
Z kultúrnych podujatí v menších mestách stojí za zmienku napríklad
Shawov
divadelný
festival
v
Niagara-on-the-Lake
(www.shawfest.com), alebo po celom svete známy stratfordský
festival venovaný W. Shakespearovi (www.stratford-festival.on.ca).

Britská Kolumbia – západný výbežok Kanady
Britská Kolumbia je dynamicky sa rozvíjajúca najzápadnejšia provincia
Kanady. Provincia si taktiež veľmi váži kultúrne dedičstvo Indiánov,
ktorých tu dnes žije viac ako 130 000. Snom takmer každého Kanaďana je
žiť vo Vancouveri, ktorý sa pýši rozprávkovou scenériou mora a
zasneženými vrcholmi hôr a príjemným životným štýlom (k nemu
prispieva aj na kanadské pomery mierna zima). Významnému rozvoju
celej oblasti napomáhajú aj blížiace sa XXI. zimné olympijské hry vo
www.hellobc.com
Vancouveri a Whistleri (2010).

Vancouver – putovanie za kontrastmi
Tretie najväčšie kanadské mesto (2,1 milióna obyvateľov) je mestom
harmonických kontrastov. Centrum je plné
mrakodrapov, ale kúsok od neho chodia obyvatelia a
návštevníci športovať na pláž. Vancouver ponúka
taktiež veľmi kozmopolitnú kuchyňu, predovšetkým
ázijskú. Niet sa čo čudovať, pretože vlna
prisťahovalcov práve z Ázie neustále pokračuje.
Kultúrny život vo Vancouveri je tiež pestrý. Na jeseň
sa tu koná napríklad tretí najväčší severoamerický
filmový festival (www.viff.org), Medzinárodný
folkový festival (tento rok v júli na ňom vystúpi okrem
iných aj inuitská speváčka Tanya Tagaq, ktorá
spolupracuje s Björk, www.thefestival.bc.ca) alebo
divadelný fringe festival na ostrove Granville.
Samotný ostrov je úspešnou ukážkou premeny
pôvodne priemyselnej lokality na oázu kultúry
a
remesiel
uprostred
veľkomesta
(www.granvilleisland.com). Na okraji mesta, na pôde
University of British Columbia, nájdeme preslávené Antropologické
múzeum, kde sú vystavené exponáty príslušníkov rôznych etník,
predovšetkým Indiánov žijúcich na západnom pobreží (www.moa.ubc.ca).

Športovanie v čarokrásnej prírode
Kúsok od mesta Vancouver sa nachádza obľúbený cieľ obyvateľov a
návštevníkov mesta – Grouse Mountain. Na vrchol viac než tisíc metrov
vysokej hory vedie lanovka, ale veľa ľudí dáva prednosť pohybu a za
hodinu až dve zdolajú celú trasu po krkolomných lesných schodoch. Ak by
ste si chceli radšej pozrieť juhovýchodnú časť provincie, môžete navštíviť
pohorie Kootenay Rockies, kde je obľúbenou činnosťou rafting. Program
môže byť ale ešte bohatší – od hrania golfu až po návštevu jedného zo
stredísk indiánskej kultúry, napr. Yagan Nuki Heritage Centre
(www.kootenayrockies.com).

Putovanie vlakom naprieč Kanadou
Nevšedný zážitok ponúka návštevníkom Kanady objavovanie krás
tejto krajiny z vlaku. Počas piatich dní sa tak môžete dostať z
Vancouveru naprieč celou Kanadou až do Halifaxu. V pohodlí svojho
sedadla môžete sledovať meniacu sa scenériu kanadskej divokej
prírody, vidieka a miest. Cestovanie vlakom je možné kedykoľvek
prerušiť alebo ukončiť, pretože na trase sú stovky menších či väčších
vlakových staníc. Existuje len málo romantickejších spôsobov, ako
pohodlne objavovať krásy Kanady.
www.viarail.com

KVÍZ O KANADE
V ktorej kanadskej provincii bol v apríli zastrelený prvý kríženec
medveďa grizzly a ľadového medveďa (prezývaný pizzly alebo grolar
bear)? (Odpoveď a novú otázku nájdete v ďalšom vydaní Mozaiky.)
Odpoveď z minulého čísla: Národný park s najväčšou rozlohou na
svete sa nachádza v Kanade (severná Alberta a Severozápadné
teritóriá): Wood Buffalo meria 44 840 km²

