Výjimečnosti města Vancouver
Vyučování ve škole bylo ve většině předmětů praktické. Každý student měl na rozvrhu
takzvané kompozice. To jsme psali slohové práce, básně a různé eseje. Dále byla hodina
z matematiky, dělená na tři úrovně dle schopností studenta. Zbylé tři hodiny jsme si mohli
zvolit. Každý žák se mohl zaměřit určitým směrem, kterému se chtěl věnovat v budoucnosti.
Škola začínala každý den v devět ráno a každou středu v deset. V pátek jednou za čtrnáct dní
jsme dostávali studijní volno.

V Groose Mountains

Město Vancouver je velice moderní a nové, takže žádné staré památky se zde nenajdou.
Velmi navštěvovaný je tady Stanleyho park, vedle něhož se nachází záliv se cvičenými
kosatkami, na které se jezdí lidé dívat z celého světa. Město je obklopeno krásnou přírodou,
jezery a horami. Všichni musí třídit odpad. Pokud udělají přestupek, zaplatí vysokou pokutu.
Lidé, kteří chtějí navštívit toto město, přijíždí především kvůli zmiňované přírodě a sportům.
Raritou tohoto města je most Capilano, který je asi sto čtyřicet metrů dlouhý. Výjimečným ho
dělá právě jeho lokalita. Z mostu vidíme řeku a rozsáhlé lesy. Nejstarší částí města je
Gastown, kam si lidé jezdí fotit nejstarší a jedinou památku. Jsou to asi pět metrů vysoké
hodiny, nijak ničím zajímavé. Přesto jsou tu velmi hýčkané a populární.

V zálivu s kosatkami

Vůbec nejzajímavější událostí a zážitkem pro mě byla akce, která se zde odehrává jednou
ročně. Celé město se na tuto událost těší. Všechno začíná přesně v poledne. Jde o to, že
přibližně po dobu deseti hodin je legální užívat v celém městě marihuanu. Lidé se nejčastěji
scházejí na vyhrazeném místě u pláže, kde stojí spousta stánků s výrobky z této rostliny.
Událost navštěvuje několik tisíc lidí, kteří přijíždějí z celé Britské Kolumbie. Je v pohotovosti
několik desítek policistů, kteří ovšem nemohou nijak zakročit. Tento den má propagovat
legalizaci marihuany v celé Kanadě. V současnosti se o tom diskutuje čím dál víc, a mám
dokonce pocit, že už je to tam dokonce povoleno. Pravděpodobně proto, že Kanaďané mají
názor, že alkohol lidem škodí stokrát více. Pravdou je, že pokud je osoba mladší
jedenadvaceti let chycena s alkoholem v krvi, je z toho velký skandál a vysoká pokuta.

Jediná historická památka Vancouveru

Další oblíbenou akcí, které jsem se ale neúčastnila, byla jízda městem na kole. K mému údivu
se účastnilo opravdu hodně nadšených lidí. V podstatě se sešla velká skupina lidí, kteří jezdili
po Vancouveru zcela nazí. Mělo to symbolizovat spoustu věcí, ale nejvíce šlo ve skutečnosti o
adrenalin.
Veškerý čas strávený v tomto městě ve mně zanechal spoustu vzpomínek a zážitků.
S přáteli, které jsem tam potkala, jsem dodnes v kontaktu a hned jak to půjde, tak se pokusím
tam vrátit a všechny navštívit.
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