
KANADA 

JMÉNO: LUKÁŠ TUREK 
MÍSTO POBYTU: CARIBOU CROSSING, CARCROSS, YUKON 

 

NEJLEPŠÍ MÍSTO, KAM ZAJÍT NA KAFČO?  (PROSÍM, SPECIFIKUJTE V JAKÉM MĚSTĚ A ČÍM 

JE SUPER .. CENA, PROSTŘEDÍ, KVALITA, DEZERTY ATD.) 

My máme kafe přímo tady a široko daleko, žádná aspoň teda kvalitní kavárna není :). 

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ MÍSTO (PAMÁTKA, BUDOVA, PARK…PROČ?) 

Celá oblast je zajímavé místo, stačí mít dopravní prostředek. 100 kilometrů je tady jako nic. Kempů je tady 

dost, a pokud zrovna žádný nenajdete, tak si můžete zakepmpovat prakticky kdekoliv. Nachází se zde 

spousta stezek, spousta tratí, spousta jezer a řek, které můžete využít k aktivnímu odpočinku. Obzvláště 

pěkná je Nejmenší poušť na světě, která je vsazená přímo do lesa. Emerald lake se svou smaragdově 

zbarvenou vodou stojí tak za vidění. 

Co se týče historických památek, tak je Yukon poznamenaný Zlatou horečkou z počátku 20. Století. Na 

kopcích lze vidět pozůstatky dolů, sem tam můžete narazit na opuštěný srub či starou železniční stanici. 

V okolí White pass je zakázáno uklízet odpad, je součástí kulturního dědictví. 

Není neobvyklé, pokud tady narazíte na lišku, medvěda, soba, losa, horské kozy, horské ovce nebo 

dikobraza. Dobře se dají také pozorovat orli. Les je opravdu hustý a špatně prostupný. Vyplatí se mít u sebe 

rolničku, proti medvědům nebo sprej proti medvědům nebo aspoň píšťalku.  

VAŠE NEJOBLÍBENĚJŠÍ MÍSTO  VŮBEC?  

Montana Mountain. V nižších polohách lze pozorovat soby. Klid na vrcholu kombinovaný s únavou z výstupu 

a rozhledem je skvělý. Svět je jako na dlani… Na jihu aljašské hory, Carcross s pouští na severu, jezera a další 

hory táhnoucí do dáli na všechny strany. Na vrcholu lze nalézt bandasku se zprávami, které pochází až z roku 

1993. 

JAKÝ JE VÁŠ ŽIVOT V  KANADĚ  (DOJMY Z DOMORODCŮ, Z  MÍSTNÍCH ZVYKLOSTÍ, ROZDÍLY 

OPROTI ČECHÁM)?  

 

Lidé jsou zde přátelštější, není problém s někým navázat rozhovor. Pokud se zeptáte druhé osoby na to, jak 

se má, odpověď zní VŽDY „dobře“.  Místní lidé v okolí Carcrossu jsou usměvaví, spousta z nich vlastní tažné 

psy a zbraň proti velkým zvířatům. Za svůj pobyt jsem nebyl v kontaktu s původními obyvateli (Native). 

Bohužel nemají příliš dobrou pověst.   

Další rozdíl je ve stravování. Narazíte tady na sladký toustový chléb nebo slané máslo. Oproti USA, se 

mnohem lépe dá sehnat chléb českého typu, je ovšem dražší. Není zde takový výběr uzenin jako v česku, také 

sýry jsou zde jiné (zatím jsem nenašel klasický eidam, hermelín či nivu :), o tvarohu ani nemluvě. Výběr ovoce 

a zeleniny je bohatý, stejně jako nabídka polotovarů nebo hotových zmražených jídel. Českou kuchyni zde 

nenajdete. 

Kanaďani také hodně diskutují o čemkoliv. Pro cizince je to dobrá příležitost procvičit se v mluvě. 



Umělecké předměty převážně vyobrazují polární záře, divoká zvířata, Inuksuka, domorodce, tažné psy.  

 

ÚPLNĚ PRVNÍ DOJMY PO PŘÍLETU? 

Přiletěl jsem ve čtvrt na dvanáct v noci, ale venku nebyla noc, bylo šero. Během noci se auto řídi kvůli 

zvířatům uprostřed silnice (tehda mi to nedošlo :). Na jaře působí příroda ještě drsně a divoce, takže jsem byl 

trochu zaskočen, když v půlce května ještě nebylo listí na stromech. Jednou ráno jsme dokonce měli 15 cm 

sněhu. 

NEJLEPŠÍ MÍSTO NA OBĚD (V JAKÉM MĚSTĚ)? 

Skagway – Red Onion (stylový bar s velkým výběrem alkoholu, dělají zde i pizzu), Five Star (výborná thajská 

kuchyně), SKAGWAY BREWING CO. (nejvyšší karboš v burgru, jaký jsem kdy měl) 

Whitehorse – Road house (sportovní bar, burger za dobrou cenu, velký výběr čepovaných piv, plazmové 

televize), Sushi bar (japonská kuchyně) 

Tagish – Six Miles Restaurant (Cena pokrmu je díky své lokalitě větší, ale zdejší fish and chips and prawns 

jsou výborné) 

KAM VYRAZIT NA VÝLET  ZA HRANICE MĚSTA? 

Z Caribou Crossing spíše jezdíme za hranice přírody do města. Skakgway je velmi hezké a příjemné město na 

Aljašce, denně zde proudí tisíce turistů z výletních lodí, restaurace podávají velmi chutné pokrmy.  

Hodně hezké je město Atlin s výhledem na ledovec, kde se v létě koná jeden z největších hudebních festivalů 

na Yukonu. Atlin se nachází u jezera. V okolí Atlinu se nacházejí teplé prameny a neaktivní vulkán.  

Kousek za Whitehorse jsou termální prameny. V centru Whitehorse se nachází velké sportovní centrum, dvě 

kina, muzeum, spousta barů se živou hudbou. 

JAKÉ JSOU SPORTOVNÍ MOŽNOSTI  (PARKY, HORY, TĚLOCVIČNY … )? 

Ve volném čase se nabízí možnost raftu na řekách (bohužel kvalita průvodců není příliš dobrá, ale i tak je to 

hezký zážitek. Montana moutain má spoustu tratí určených pro downhillová kola. Nacházejí se zde firmy, 

které zprostředkovávají výlety na koních, čtyřkolkách, lodích, vlakem či helikoptérou. Na Yukonu je dobré to, 

že stačí ukázat na kopec a zkusit ho zdolat. 

Výborným sportovní zařízením je The Games Center ve Whitehorse. Jedná o sportovní komplex s bazénem 

(sauna, horká lázeň, tobogán), posilovnou, běžeckou tratí, hřišti (basketbalové, malá kopaná, lední plocha) za 

cenu 7 – 10 dolarů. 

KDE JSTE SI ZALOŽILI  BANKOVNÍ ÚČET? (PROČ?  POPLATKY, SLUŽBY,  ONLINE 

BANKING….)  

Byla mi doporučena The Bank of Montreal. Některé mi procesy mi přijdou nesmyslné, ale jinak zaměstnanci 

jsou spolehliví a při problémech ochotní pomoci.  

JAKOU MÁTE SIMKU  (JAKÉ JSOU CENY)? 

Osobní telefon nepoužívám, nepotřebuji :) 



 

DOJMY Z PRVNÍHO PRACOVNÍHO POHOVORU? 

Kanaďané mají trochu jiný způsob psaní životopisů (Cover Letter), další kolo přijímacího pohovoru je po 

telefonu. Na škodu není taky referenční list a videoživotopis. 

JAK FUNGUJE SPOLUPRÁCE S INTERNEXEM? (MÁTE-LI PRÁCI PŘES NĚ)  

Zatím jsem s Internexem nespolupracoval. 

KAM VYRAZIT VEČER ZA  ZÁBAVOU? 

Jediná věc mi tady chybí, a tou je společenské a kulturní vyžití… hudební festivaly, zahrádky s pivem, 

táboráky s kytarou… Naše párty tady v Caribou crossing nezahrnují více než 10 lidí, ale zase na druhou stranu, 

kde jinde si můžete zastřílet z pušky či luku na terče, jezdit na čtyřkolce, koupat se v jezeře, dělat oheň 

kdekoliv na pláži pozdě do noci aniž byste dostali pokutu? Občas bývá živá hudba v Tagishi. Ve Skagway se dá 

dobře pobavit ve stylovém baru Red Onion. Během léta stojí za to navštívit hudební festival ve Whiehorse či 

v Atlin.  

NEJLEVNĚJŠÍ MÍSTO NA  NAKUPOVÁNÍ POTRAVIN,  NEJLEPŠÍ POTRAVINY? 

Nakupování je trochu jiné než v Česku, zorientovat se v obchodu zabere možná trochu času. Obvykle platí, že 

zboží, které nenaleznete ve velkých obchodech, naleznete v menších nenápadných speciálkách (uzeniny, 

sýry, bio, lokální ovoce, zelenina…). Mým oblíbeným obchodem v poměru výběr/cena/kvalita je Extra food. 

Walmart je dobrý, pokud chcete koupit jiné zboží kromě jídla (oblečení, drogistické zboží…).  

NĚJAKÝ TIP NA VÝHODNÝ OBCHOD SE VŠÍM- KDE SE DÁ LEVNĚ SEHNAT VŠECHNO? 

Koncem roku bývají ve Skagwayi slevy, ale můžete mít problémy na hranicích. Další obchod, kde se dá sehnat 

všechno a levně je Salavation army. Češi tomu říkají second hand :D. Jinak levnější je rozhodně USA (možná 

je větší cena dána i severní polohou). 

JAK PROBÍHAL VÁŠ KONTAKT S IMIGRAČNÍMI ÚŘEDNÍKY? 

Působili vážně, ale neměli zájem dělat mi jakékoliv problémy. Informovali a směřovali mě tak, aby vše mělo 

plynulý průběh. 

MÍSTNÍ DOPRAVA  (MOŽNOSTI, CENY, TIPY, VYCHYTÁVKY)? 

Auto, nejlépe s pohonem na všechny čtyři kola, je na Yukonu zásadní. Auta z Yukonu jsou obvykle zrezlá díky 

solení v zimě. Taky jsem slyšel o nějakých byrokratických problémech ohledně aut z Yukonu v jiných státech, 

ale nemám to nijak ověřené. 

 


