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USA / Kanada  - Můj cestovní deník  4 – 31 srpna 2016 
 

        

 

 

 
 

Čtvrtek 4.8. 
 
Praha – Londýn (13.45 – 14.80). 
Londýn – Vancouver (17.45 – 19.20); airbus 380, dvoupatrové dopravní letadlo, největší na světě. 
SEČ pátek 4.20, časový rozdíl 9 hodin. 
 
Na letišti nás očekával Pavel, sběratel alpínek, se kterým si dopisoval můj cestovní partner Vlastík 
Pilous (VP), také alpínkář. Naše auto- Toyota SIENNA V6 (poznávací značka L 66601), které jsem 
zarezervoval již v ČR, bylo připraveno v letištní půjčovně a po krátkém vyřízení dokladů jsme vyjeli z 
parkoviště na hlavní silnici a ve tmě hledali první benzinovou pumpu, ke které mezi tím přijel Pavel se 
svým autem. Už byla tma a v cizím velkoměstě to nebyla žádná legrace. Pumpu i Pavla jsme na štěstí 
našli, zavěsili jsme se za jeho auto a přes Vancouver dojeli k jeho domu. 
Bylo hodně co povídat, a spát jsme šli ve 23.30 místního času (8.30 SEČ). Probudil jsem se okolo 3 
hodin ráno a opět jsem usnul ve 4 hodiny; vstával jsem v 6 hodin. Můj prostorný a pohodlný pokoj 
byl v suterénu, místo, které rovněž patřilo velkému a dobře vypadajícímu kocourovi Louise; kocourovi 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Canada_(Pantone).svg


2 
 

jsem se nelíbil, ale toleroval mne. Ve stejné místnosti měl Pavel a jeho žena Sharon TV i audio 
posluchárnu (v obývacím pokoji TV nebyla). 
 

Pátek 5.8. 
 

BRITSKÁ KOLUMBIE 

 

Moto: Splendor sine occasu (Lat.) 
 Neomezená nádhera 
Hlavní město: Victoria 
Státní strom: Zerav obrovský  

 

V pátek ráno Pavel udělal snídani - kanadské palačinky, poached eggs(ztracená vejce) a hodně kávy. 
Náš plán byl ten, že víkend strávíme ve Vancouveru, VP zůstane u svého alpínkáře a já odjedu za 
svým spolužákem, 
který nyní žije ve 
Victorii, Vancouver 
Island. Pavlova žena 
Sharon mi 
telefonem zajistila 
lístky na autobus i 
trajekt a Pavel mne 
odvezl na 
autobusové nádraží 
do Vancouveru 
(bydlel totiž na 
předměstí). Autobus 
odjížděl v 13.10 a do 
přístavu Victoria 
jsem přijel v 17.30 
(trajekt trval 90 
minut). 
Můj spolužák ze střední školy Olda (emigroval do Kanady krátce po okupaci naší země v roce 1968) 
mne očekával na autobusovém nádraží Victoria. Nemyslím, že bych viděl krásnější město než toto – 
všude květiny, rozumná doprava, mnoho zelených prostor, bezpočet záhonů (růže prý kvetou po celý 
rok), velké množství cyklistů, většina chlapů v kraťasech (i večer). 
Victoria je hlavní město Britské Kolumbie a nachází se na jižním výběžku ostrova Victoria Island u 
Kanadského Pacifického pobřeží. Vlastní populace města je pouze okolo 80 tisíc obyvatel (pokud 
bychom k tomu přidali i okresní části, tak celková populace by pak byla 344,615). Je to nejjižnější 
město Západní Kanady a od největšího města na pevnině - Vancouveru - je vzdáleno asi 100 km. 
Jedno z nejstarších měst Severozápadního Pacifiku, kam přišli první osídlenci již v roce 1843, je 
pojmenováno po Britské královně Victorii. Uchovalo si celou řadu historických budov, a především 
pak dva význačné objekty: (a) jednu ze dvou budov Parlamentu Britské Kolumbie, (b) Empress Hotel. 
 
Známé, jako „Zahradní město“, je samozřejmě velice přitažlivé pro turisty, ale je zde i prosperující 
technologický sektor, který je jedním z největších zdrojů příjmů soukromého průmyslu. Victoria se 
nachází mezi prvními dvaceti městy na světě s nejvyšším životním standardem, měřeno podle 
Numbeo (největší světová databáze týkající se měst a zemí). Je velmi oblíbená u všech lidí co se plaví 
po vodě neboť se vyznačuje rozeklaným skalnatým pobřežím a plážemi. Rovněž tak je Victoria 
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oblíbená i u penzistů, kteří zde nacházejí příjemné klima, obyčejně bez sněhu, a také klidný a 
neuspěchaný životní styl. Ze stejného důvodu je město vyhledávané i bezdomovci, neboť zde 
nacházejí příznivé / přívětivé prostředí. 

 
Wawadit´la, známé 
jako Mungo Martin 
Dům, se svým 
totemem. Postavil jej 
náčelník Mungo 
Martin v roce 1953. 
Stavba je umístěna 
v Thunderbird Parku. 
V pozadí pak vidíte 
Royal BC Museum 
 
Totem, vlevo dole, je 
rovněž umístěn ve 
vnitřním přístavu 
 
 
 

 
 

 
 

Vnitřní část přístavu a Empress Hotel nalevo 
 

Večer se mnou Olda prošel po nábřeží (pohodlný chodník) směrem k centru 
města (asi 2km), ale ještě na pobřeží jsme zakotvili v příjemné restauraci, která 
byla určena především náhodným návštěvníkům - sportovcům, běžcům, cyklistům 
a lidem na vycházce. Olda, protože znal jídelníček, navrhnul hovězí karbanátky a 
pivo, což se ukázalo jako výborný výběr! Večer byl kouzelný - teplý, přímořský 
vzduch, skvělá viditelnost, neobvyklá podívaná pokud jde o architekturu a 
přírodu, a místní lidé v plné pohodě.  
 

Sobota 6.8. 
 
Ráno, ještě než Olda připravil snídani, jsme se šli projít okolo pobřeží (1-2km), což 
on dělá každý den; nebyla to normální procházka, ale velice rychlá chůze. 
Na dnešek Olda naplánoval pěší výlet, a pozval i svou přítelkyni Sandy, bývalou 
učitelku, která se pravidelně účastní populárních pěších závodů ve Victorii (vloni 
byla ve své kategorii druhá na 10km); Sandy rovněž vede klub turistů seniorů. 
Takže jak Olda, tak ona, jsou do jisté míry polo-profesionální chodci-turisti, kteří 
berou chůzi vážně. Na trase jsem ji požádal, aby mi ukázala své tempo chůze na 
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takovém závodu (nezaměňovat se sportovní disciplinou-chůze) – neuvěřitelná rychlost!  
Protože většina stezek pro turisty dnes kopíruje bývalé indiánské trasy, tak si myslím, že i dnes po 
jedné takové půjdeme. Info: Původní obyvatelé, kteří se zde usadili asi 400 let před příchodem prvních 
Evropanů, byli tzv. Esquimalt lidé (po oblasti známé jako Esquimalt) a mluví se o nich jako o Lidech 
prvního národa. 

 
Olda a Sandy se 
připravují na túru 
 
Naše stezka vedla  
deštným pralesem 
mírného pásma, 
směrem ke skalnatému 
západnímu pobřeží 
ostrova Vancouver 
Island. 
 
Deštné pralesy se 
vyznačují vysokými 
dešťovými srážkami, 
kde ročně spadne 250-
450 mm vody. Známe 
dva typy deštných 
pralesů: tropické deštné 
pralesy a deštné pralesy  

 
mírného pásma. Okolo 40-
75% všech živočišných 
druhů jsou vlastní deštným 
pralesům. Odhaduje se 
však, že v tropických 
deštných pralesích se stále 
skrývá mnoho miliónů 
nepoznaných druhů rostlin, 
hmyzu a mikroorganismů.  
Tropické deštné pralesy se 
často nazývají „Pokladem 
světa“, a také „největší 
lékárnou na světě“, protože 
více než ¼ přírodních léků 
byla objevena právě zde. 
Deštné pralesy jsou rovněž 
odpovědné za cyklus 28% 
kyslíku na světě, často 
nepřesně nazývaným 
produkce kyslíku, neboť se jedná vlastně o tři procesy: (a) oxygenní fotosyntézy z kysličníku uhličitého; 
(b) spotřeba kyslíku buněčným dýcháním (respirací); a (c) část vyrobeného kyslíku se spotřebuje při 
procesu rozkladu organické hmoty odumřelých částí rostlin. 
 
Tropické pralesy pokrývají velkou část zeměkoule, avšak deštné pralesy mírného pásma se nacházejí 
pouze v několika oblastech na světě. Tyto pralesy jsou, jak už napovídá klasifikace, pralesy mírných 
pásem. Vyskytují se v Severní Americe (Severozápadní pobřeží Pacifiku na Aljašce, Britská Kolumbie,  
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dále státy Washington, Oregon a Kalifornie), v Evropě (části Britských ostrovů, na pobřeží Irska a 
Sktoska, v jižním Norsku a části západního Balkánu podél Adratického pobřeží, jakož i v Galicii a 
pobřežní lokality východního Černého moře, včetně Gruzie a pobřeží Turecka), ve Východní Asii (jižní 

Čína, pohoří Taiwanu, 
Japonska a Koreje,a 
také na ostrově 
Sachalin a ruském 
pobřeží Dálného 
Východu), v Jižní 
Americe (jižní Chile), a 
také v Australii a na 
Novém Zélandu. 
 
Dva snímky z našeho 
deštného pralesa 
mírného pásma. 
První obrázek ukazuje 
stromy porostlé 
mechem, zatímco na 
druhém snímku je 
strom o průměru 1.2m 
s obrovským chorošem 
 

 
 
Skalnaté pobřeží, kde jsou vidět malé rybářské čluny (tečky na vodě), neboť je právě sezóna lovu 
lososů; blízko pobřeží pak vidíme mořskou řasu / chaluhu (Nereocystis luetkeana) 
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Několik zajímavostí, kterých jsem si všiml v okolí naší stezky: 
 

1. „Springboards logging“ - těžební metoda, která se používala k těžbě lesních velikánů.  
2.  

 
 
Sandy si prohlíží starý pařez velkého stromu, jenž byl pokácen tzv. metodou“Springboard logging“. 
Pařezy byly ponechány na místě, neboť jejich zpracování na pile bylo vzhledem ke konickému tvaru 
obtížné. Druhý snímek ukazuje stejnou metodu při kácení australského blahovičníku (Eucalyptus 
regens), který se řadí mezi nejvyšší stromy na světě (dosahuje výšky přes 100m). Fotografie byla 
pořízena c. 1884-1917, Austrálie (Wikipedia) 
 

2. Orel bělohlavý, kterého pronásledovaly dvě vrány (ptáci letěli podél skalnatého pobřeží, strana 5.) 
 

 
 
Dospělý jedinec má hnědé peří na těle a bílé na hlavě a ocasu. H. l. washingtoniensis je severní 
poddruh, který je větší než jižní leucocephalus. Vyskytuje se na severu USA a v Kanadě 
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Je to národní pták a státní symbol Spojených států amerických. Na konci 20. století byl orel bělohlavý 
v kontinentálních státech USA na pokraji vyhynutí, zatímco na většině území Aljašky a Kanady se 
vyskytoval docela běžně. Později se však jeho populace v USA obnovila a ustálila, a 12. července 1995 
byl přesunut ze seznamu ohrožených druhů USA na seznam mírně ohrožených, k 28. červnu 2007 byl 
odstraněn i z tohoto seznamu. 
 

3. Mořská řasa /chaluha (str. 5) rozšířená podél pobřeží Pacifiku v Severní Americe.  
 

 
 

 
 

 
Na skalnatém podloží vytváří hustý porost, který nazýváme chaluhový les (vpravo). Rostlina dosahuje 
délky až 36m. Jednotlivé listy mohou růst až 15 cm/den. Chaluhový les je termín pro hustý porost 
mořských řas pod vodou. Jedná se o jeden z nejproduktivnějších a dynamických ekosystému na 
zeměkouli. 
Chaluhové lesy jsou potravou pro vodní živočichy a díky své schopnosti vyprodukují pomocí 
fotosyntézy obrovské množství biomasy. Tyto porosty byly využívány lidmi po mnoho tisíců let. 
Vyskytují se i názory, že první obyvatelé Ameriky byly rybářské komunity, které sledovaly pacifický 
chaluhový les už v době ledové. Jedna teorie tvrdí, že chaluhové lesy se prostíraly od Severovýchodní 
Asie až k pobřeží Pacifiku a vytvářely nejen zdroje obživy, ale v průběhu bouří dokázaly poskytnout i 
určitý nárazník proti rozbouřeným vlnám. Mimo uvedené přednosti tvrdí výzkumníci, že chaluhové 
lesy mohly pomoci prvním mořeplavcům navigovat svá plavidla, neboť tvořily určitý typ „chaluhových 
dálnic.“ 
 

4. Libavka shalon (Gaultheria shallon) je keř z čeledi vřesovcovitých s kožovitými listy, pocházející ze 
západu Severní Ameriky. Jedná se o keř dorůstající výška 20 cm až 5 metrů. 

 
Tmavomodré plody a mladé listy jsou jednak jedlé, ale zároveň i efektivním prostředkem pro potlačení 
hladu a obojí má svou jedinečnou chuť. Bobule vždy byly významným zdrojem výživy pro původní 
obyvatele, kteří je jedli jak čerstvé, tak i sušené. Tisíce lety byly plody využívány Prvními národy (např. 
indiánským kmenem Haida) jako sladidlo nebo k zahuštění lososových jiker. Listy rostliny byly někdy 
použity i k ochucování rybí polévky. V poslední době se plody využívají k místní výrobě džemů, 
reservačních látek a ovocných závinů. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_symbol
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/20._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ohro%C5%BEen%C3%BD_druh
https://cs.wikipedia.org/wiki/Biomasa
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C5%99esovcovit%C3%A9
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLrJTW3r7RAhUqJ5oKHXWZCzIQjRwIBw&url=http://wysor.rwusites.com/?page_id=363&psig=AFQjCNEo5tdklB4Nsfl6XlBMSglk-KDwuQ&ust=1484383790731012
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Kelp-forest-Monterey.jpg
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Původní obyvatelé využívali rostlinu ve zdravotnictví po řadu 
generací. Ví se, že listy zastavují krvácení, takže se jedná o 
protizánětlivou a protikřečovou rostlinu. Vylouhováním listů do čaje 
nebo tinktury se dá zmenšit vnitřní zánětlivost, například v 
močovém měchýři, břiše, dvanácterníku, také se dá omezit pálení 
žáhy, špatné trávení, průjem, vysoká teplota nebo menstruační 
křeče. Obklad z listu zlehčuje nepříjemnost kousanců či bodnutí od 
hmyzu. 
I v květinářství  je velký zájem o listy libavky shalon, protože vzhledem k voskové vrstvě, zůstávají stále 
zelené. Na severozápadě Severní Ameriky je kolem rostliny postaven průmysl zaměřující se na 
dodávání vždyzelených rostlin do květinářství celého světa. 

 
Na stezce zpátky od 
pobřeží jsme si všimli 
medvědího trusu. 
Moc mne zajímalo, 
co by Olda dělal, 
kdyby proti nám šel 
medvěd ( pracuje 
totiž jako šlechtitel 
stromů v kanadských 
lesích a s medvědy 
má dost zkušeností), 
odpověděl, že by 
zůstal stát na cestě a 
čekal, až medvěd 
z cesty sejde.  Rada, 
která se mi tento 
měsíc může hodit. 
 
Naše stezka byla na 

pobřeží západně od Victorie, s výhledem na kanál Juan De Fuca a pohoří Olympic ve státě 
Washington, USA 
 
Po tomto fantastickém 3-4 hodinovém výletu jsme na cestě zpátky do Victorie zastavili u restaurace a 
potěšili se zaslouženým jídlem – hustou polévkou, bramborovou kaší a hovězí pečení (roast beef). 
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Zpátky v Oldově bytě: - toto byl pohled z okna v jeho obývacím pokoji ve 3. patře. Nepochybně ta 
nejlepší motivace k cestování  
 
Večer Olda vzal auto a vyjel mi ukázat město, čas od času zastavoval, prošli jsme se přístavem nebo 
okolo pobřeží, kde byly desítky lidí, kteří buď běhali, po něčem jezdili anebo jen tak korzovali a užívali 
si příjemného prostředí. V přístavu jsem si všimnul pro mne zcela neznámých zvířat, která plavala pod 
vodou – byli to vydry mořské. Zakončili jsme absolutně úžasný den v jedné z místních restaurací, kde 
jsme si vychutnali rybu s hranolky, a k tomu nám hrála skupina místních muzikantů. 
 

 
 

V ulicích Victorie se projíždí docela dost cyklistů; za těmito dvěma můžete vidět i hráče na dudy 
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Jako cyklista se vždy se svými kolegy rád bavím. Tentokráte mi to ale vzhledem k provozu na silnici 
nevyšlo. Čeho jsem si ale dost brzy všimnul, bylo překvapivě mnoho osamocených cyklistek. Už při 
výjezdu z trajektu jsem se zájmem sledoval velice pěknou slečnu, kterak opouští přístav Victorie na 
kole naprosto sama; byly zde sice další skupiny, ale ona k nim zřejmě nepatřila. Musím přiznat, že 
v ČR, ale i v Evropě, by to byl neobvyklý obrázek. 
 
 

Neděle 7.8. 
 

Ráno byl u Oldy v bytě 
vypnutý proud – „to 
nepamatuji“, řekl 
Olda. Když jsme šli na 
ranní „rychlý tělocvik 
okolo pobřeží“, tak 
byla úžasná pohoda a 
Olda navrhl dát si 
snídani v centru 
města, což bylo asi 40 
min. od jeho bytu. 
Stále bylo co sledovat:  
architekturu, zahrady, 
parky, běžce, ptáky, 
vydry, ale i důchodce, 
kteří si užívali 
krásného nedělního 
rána. 

 
I dnes jsem si opět všiml několika 
hravých mořských vyder, a protože 
to bylo již podruhé, a já jsem je 
nikdy neviděl a tedy neznal, tak 
jsem o nich musel dohledat nějaké 
informace. 
Podél pobřeží Severní Ameriky, na 
jih od Aljašky, je výskyt mořských 
vyder celkem nepravidelný. Zbytky 
populace, které byly zachovány na 
ostrově Vancouver Island až do 20. 
století však vymřely, přestože byly 
pod ochranou mezinárodní dohody 
z roku 1911, přičemž poslední 
mořská vydra byla odlovena 
v blízkosti Kyuquot v roce 1929.  
Od roku 1969 do 1972 bylo 
dopraveno z Aljašky na západní 
pobřeží ostrova Vancouver 89 

mořských vyder. Do roku 2004 se jejich populace se rozšířila na více než 3,200 kusů. V roce 1989 byla 
objevena oddělená kolonie ve střední části pobřeží Britské Kolumbie. V roce 2004 zde již žilo okolo 300 
zvířat, ale neví se, odkud je jejich původ, zdali se jedná o dovezené vydry nebo o vydry, které přežily 
kožešinový obchod. 
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Od roku 2004 význam mořských vyder doznal velkého zlepšení a zpráva o jejich počtu 4,700 v roce 
2008 vedla ke klasifikaci kategorie na „specifický zájem“  Kanady. V současné době žijí téměř po 
celém západním pobřeží ostrova Vancouver, ale i v dalších částech středního pobřeží Britské 
Kolumbie. 
 

 
 
Samička mořské vydry s dvěma mláďaty. Tento stav je neobvyklý, neboť značné nároky na samici 
obvykle vedou k tomu, že jedno mládě zůstane opuštěno. Mořské vydry udržují chaluhový les ve 
zdravém stavu, neboť požírají menší živočichy, kteří se pasou na těchto mořských řasách 
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Ale zpátky k naší procházce do centra města. Netrvalo dlouho a dorazili jsme k restauraci, kterou 
Olda znal.  Protože jsme zde byli včas (před 9 hodinou), tak nebyl problém najít místo. Objednali jsme 
si míchaná vajíčka, párky, topinky, palačinky a kávu (ne že bychom si to vybírali jednu, ale bylo to 
prostě jedno z několika menu). Než jsme dojedli snídani, tak se před vchodem vytvořil dost dlouhý 
zástup lidí. 
Návrat do Oldova bytu nám to trval méně než hodinu. Sbalil jsem ruksak a Olda mne odvezl zpět do 
centra Victorie, odkud mi měl odjíždět autobus do Vancouveru. Než mne ale vysadil, tak jsme ještě 
jednou objeli některá pozoruhodná místa; byla neděle a všude byl relativní klid; zóny okolo pobřeží 
vybízeli k procházce nebo k joggingu. Velmi příjemné prostředí. Rozloučili jsme se slovy „Na viděnou 
v Krkonoších.“ 
 
Poté co jsem zůstal sám, tak moje první kroky vedly do obrovského obchodu, který nabízel vše pro 

camping a horskou turistiku, 
potřeboval jsem totiž plynový vařič, 
protože od zítra si už budu muset 
vařit sám. Do letadla plynový vařiče 
nelze přibalit, takže toto byla první 
příležitost k jeho pořízení. Nabídka 
všeho byla obrovská a velice brzy 
jsem našel přesně to, co jsem 
potřeboval, když jsem se ale u 
pokladny chystal platit – tak ouha, 
nenašel jsem svou debetní kartu! 
Panika! Vše jsem prohledal, ale 
karta nikde. Co teď? Zboží jsem 
musel vrátit a začal vzpomínat, 
kde, kdy, jak. První věc, na kterou 
jsem si však vzpomněl, byl BBC TV 

sitcom „Dad´s Army“ (situační komedie „Tatínkova armáda“), na desátníka Jonese (druhý zprava) a 
jeho oblíbený citát: “Žádnou paniku“! Zpáteční lístek do Vancouveru jsem měl, a k tomu i trochu 
hotovosti. Zavolal jsem Oldovi, jestli tam nezůstala moje karta (přestože jsem věděl, že to není 
možné, protože jsem ji zde 
nikdy nepoužil), a Olda 
potvrdil, že ne. Více jsem 
udělat nemohl a odebral se 
do musea (Pavel mi řekl, že je 
zde mnohem lepší než u nich 
ve Vancouveru). Můj autobus 
měl odjíždět za dvě a půl 
hodiny a autobusová stanice 
byla asi 15 minut od musea, 
takže jsem měl na prohlídku 
asi dvě hodiny. Poté co jsem 
zaplatil lístek, včetně lístku 
na 3D iMAX kino, tak mi 
zůstalo 20 dolarů. 
   
   
  

Hlavní vchod do Royal British Columbia Museum 
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Pohled na museum z Thunderbird parku. Thunderbird je mytologické stvoření v historii indiánů 
obývajících severozápadní pobřeží Pacifiku, jedná se o mystickou postavu s nadpřirozenými 
vlastnostmi a silou 

 
Velmi rychle 
jsem si 
uvědomil, že 
mi dvě 

hodiny 
nebudou ani 
zdaleka na 

prohlídku 
stačit. Byly 

zde 
předměty / 

informace 
týkající se 

Indiánů, 
badatelů, 

námořníků, 
objevitelů, 
osadníků, 
farmářů, 

lesníků, zlatokopů, ale i různé stroje a lodě, a pak tu bylo i 3D iMAX kino, ve kterém jsem shlédl film o 
Národních parcích USA. Plátno mělo výšku 15m a šířku 25m (největší promítací ploch v Britské 
Columbii). Diváci dostali brýle a informaci, kde je východ k toaletám (v případě, že by jim mělo být 
zle). Úžasný zážitek! 
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Populární zmrzlý mamut (Mammuthus primigenius)v galerii přírodních věd 
 

 
Vidíte, že jsem při popisu úžasné „flower 
power“ (síla květin) města Victoria nepřeháněl, 
neboť i na autobusové zastávce jsou závěsné 
košíky s květinami 
 
Zpáteční trajekt do Vancouveru byl plný 

Číňanů. Poté co jsem si koupil kuřecí polévku za 
7 dolarů, tak se moje kapesné snížilo, na 
pouhých 13 CAD. Měl jsem trochu obavy, jak 
najdu cestu z autobusového nádraží zpět 
k domu Pavla, který bydlel na předměstí 
Coquitlam. Naštěstí Pavel, Sharon a Vlastík se  
právě vraceli z nedělního výletu a čekali na mne 
před autobusovým terminálem. 

Na cestě domů se Pavel stavil v čínské restauraci a objednal jídlo pro pět lidí, což se absolutně nedalo 
sníst. Celkem obvykle se to zde řeší tak, že číšník přinese polystyrenové krabice a jídlo si zákazník 
odnese domů. Neuvěřitelný víkend s dobrým koncem – moje debetní karta zůstala v mém pokoji. 
Může za to kocour Louise, asi jsem se více věnoval jemu než balení. 

 


