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DALÅ Ã• ZPRÃ•VA O Å KOLNÃ•M VÃ•LETU
NedÄ›le, 07 Ä•erven 2015

Moje manÅ¾elka Joanne uÄ•í v tÄ›hhle dnech spojenou 3. a 4. tÅ™ídu na na&scaron;í &scaron;kole Roberta Service v Dawson
City. A protoÅ¾e se blíÅ¾í konec roku, pÅ™i&scaron;el i Ä•as &scaron;kolního výletu a na mÄ› pÅ™ipadlo - stejnÄ› jako minulý
autobusu. PÅ™ed &scaron;kolou jsme naloÅ¾ili 16 dÄ›tí, obrovské mnoÅ¾ství stanÅ¯, spacákÅ¯ i dal&scaron;í tábornické
výstroje a vyrazili smÄ›r Whitehorse. V doprovodném vozidle s námi jel mÅ¯j zeÅ¥ Daniel s vnukem Wesleym.

Do hlavního mÄ›sta Yukon Territory je to po Klondike Highway 530 kilometrÅ¯ a po cestÄ› jsou jen 3 malé vesnice. Já to
zvládl s nÄ›kolika krátkými pÅ™estávkami za 7 hodin. DÄ›tem jsem tu dobu zpÅ™íjemÅˆoval hlá&scaron;eními, ve kterých jsem
pÅ™edstíral, Å¾e jsem kapitán letadla. KaÅ¾dé z nich jsem zahájil znudÄ›ným "Good morning, ladies and gentlemen, this is
your captain speaking". DÄ›tiÄ•ky mÄ› odmÄ›Åˆovaly nad&scaron;eným vÅ™ískotem a sborovým zpÄ›vem.
A tak nám cest
celkem pÅ™íjemnÄ› a do Beringia centre jsme dorazili témÄ›Å™ pÅ™esnÄ› naÄ•as. Tohle muzeum je vÄ›nované území okolo
dne&scaron;ního Beringova prÅ¯livu, které existovalo za poslední doby ledové pÅ™ed 40 000 aÅ¾ 20 000 lety. V té dobÄ›
zabíraly ledové masy tolik zemského povrchu, Å¾e o hodnÄ› klesla hladina moÅ™í a vytvoÅ™il se tak jakýsi most mezi Asii a
Amerikou, který umoÅ¾nil migraci zvíÅ™at i lidí. ZároveÅˆ se díky suchému klimatu velkému území SibiÅ™e, Alja&scaron;ky a
Yukonu ledovce vyhnuly a celé území zabírala travnatá step, na které Å¾ily nejrÅ¯znÄ›j&scaron;í potvory.
NÄ›která zvíÅ
jako bizoni, piÅ¾moni, losi a cariboo Å¾ijí na Yukonu dodnes. Jiná, jako mamut, mastodont, velebobr, kÅ¯Åˆ, pozemní
lenochod, americký lev nebo obrovský kratkoÄ•elý medvÄ›d, uÅ¾ vyhynula. U toho medvÄ›da, který byl dvakrát vÄ›t&scaron;í n
dne&scaron;ní grizzly, mÄ› to ani tak moc nevadí. (kouknÄ›te se) Exkurze byla úspÄ›&scaron;ná, dÄ›ti to celkem zajímalo a i
kdyÅ¾ se jednu chvíli kostra mamuta nebezpeÄ•nÄ› kymácela, nic nerozbily.

TakÅ¾e jsme se rozlouÄ•ili s hodnou paní prÅ¯vodkyní a popojeli o pár kilometrÅ¯ dál do krásného nového bazénu se
skluzavkami, víÅ™ivými bazény a dal&scaron;ími atrakcemi. Tam byly v pánské &scaron;atnÄ› provÄ›Å™eny moje pedagogické
schopnosti ve chvíli, kdy se mezi mé svÄ›Å™ence pÅ™ipletl pÅ™i pÅ™evlékání malý Ä•ernou&scaron;ek. Pro kluky z Dawsonu
tak exotického, Å¾e se zaÄ•ali hlasitÄ› smát. KdyÅ¾ jsem je zvý&scaron;eným hlasem upozornil na to, Å¾e není Ä•emu, tak s
kupodivu rychle uklidnili, zaÄ•ali se s ním normálnÄ› bavit a o chvíli pozdÄ›ji si s ním uÅ¾ moji malí indiáni, neindiáni i jeden
Filipínec multikulturnÄ› hráli a honili na skluzavkách.
Po bazénu nás uÅ¾ Ä•ekala jen asi 20 kilometrová cesta do
turistického kempingu u horkých pramenÅ¯ Takhini, kde jsme postavili stany (já mám pocit, Å¾e jsem v&scaron;echny
postavil já a Daniel) a &scaron;lo se spát. Problém byl jen v tom, Å¾e na rozdíl od nás se dÄ›tem za bílé polární noci
spát nechtÄ›lo a dÄ›laly kravál. A zde zasáhl jako mnohokrát bÄ›hem výletu mÅ¯j zeÅ¥ák Daniel. Obrovitý
pÅ™íslu&scaron;ník Kanadské královské jízdní policie byl v na&scaron;í výpravÄ› jediný, kdo si svým býÄ•ím hlasem dovedl zje
v takových pÅ™ípadech autoritu, takÅ¾e jsme se nakonec i vyspali.
Druhý den byla na programu náv&scaron;tÄ›va nedale
Yukon Wildlife Refuge, coÅ¾ je nÄ›co jako zoologická zahrada ve stylu safari parku. Byli jsme tam skoro celý den, byli jsme
tam skoro sami a díky spoleÄ•nosti dvou prÅ¯vodcÅ¯ - mladé holky a kluka - to byl zlatý hÅ™eb celého výletu. DÄ›ti vidÄ›ly
spoustu zvíÅ™at jako horských koz, ovcí, rysÅ¯, jelenÅ¯, piÅ¾moÅˆÅ¯, losu a cariboo a zahrály si nÄ›kolik her. Oba prÅ¯vodci
ocenili znalosti dawsonskych dÄ›ti slovy, Å¾e toho ví o zvíÅ™atech a pÅ™írodÄ› mnohem víc neÅ¾ jakékoliv jiné dÄ›ti.
Ä•ekal dal&scaron;í bazén, tentokrát u horkých pramenÅ¯ a veÄ•er u ohnÄ›. MÄ›l jsem sebou kytaru a díky tomu, Å¾e se ke mÄ
pÅ™ipojily tÅ™i dívenky, bylo vytvoÅ™eno pÄ›vecké kvarteto, kterému to obÄ•as kupodivu i ladilo.
Ráno nás Ä•ekalo uÅ¾
chaotické balení stanÅ¯, snídanÄ› a odjezd. Dlouhou cestu zpÄ›t do Dawson City nám ale po dvou hodinách zpestÅ™ila
zastávka v osadÄ› Carmacks, kde nás Ä•ekal dobrý obÄ›d a náv&scaron;tÄ›va indiánského kulturního centra Tagé Cho
HüdaÅˆ. Od toho jsem si nic moc nesliboval, ale bylo to vynikající. Nenápadná paní prÅ¯vodkynÄ› byla dcerou místního
mushera a trappera a Å™ekla nám spoustu informací i historek.

A pak uÅ¾ opravdu zpÄ›t domÅ¯. Po cestÄ› jsme vidÄ›li dva medvÄ›dy a já se vyhnul sráÅ¾ce s losem. "Let spoleÄ•nos
Mikin" pÅ™istál pÅ™ed &scaron;kolou o pÅ¯l osmé veÄ•er, rodiÄ•e si rozebrali dÄ›ti, já zametl autobus, natankoval a bylo po
výletÄ›. A Å¾e to byl výlet moc krásný... MIKIN,bus captain
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