styl – cestování

HONGKONG
Rok opice nastal
Pulzující, oslňující, neonový, plný života a oplývající neskutečnou směskou obyvatel,
to je Hongkong, jeden z nejmenších států světa. Rozkládá se na několika ostrovech
a poloostrovech. V momentě, kdy vstoupíte do města, obklopí vás betonová džungle
s domy tyčící se do obrovských výšek, kde jejich střechy dosahují nebes. Byli jsme
zmateni a nakonec i pohlceni touto megapolí, ve které žije okolo osmi milionů
obyvatel. Hongkong nejsou jen mrakodrapy, dvoupatrové autobusy, pestrobarevné
tramvaje, ale také i parky, zahrady a malebná zákoutí se skrytými kláštery. Náš pobyt
jsem naplánoval na 4 dny při cestě do další části Asie, a čas nám nestačil. Ačkoliv
mělo být dle dlouhodobých předpovědí pěkně, teplo a beze srážek, rok El Nina tomu
dal jiný, deštivý ráz. To naštěstí ve městě nevadí, jelikož celé město můžete projít
bez dotyku země v systému dobře propracovaných „skywalk“ – krytých chodníků nad
úrovní vozovky. Kdykoliv jsme vytáhli mapu, stáli u nás lidé s otázkou, zda chceme
pomoci. Obyvatelé Hongkongu jsou velmi pohostinní a úslužní, a to dělá toto místo
kromě jiných předností nezapomenutelným.
Ing. Michal Franta

Chi Lin Nunnery je jednáím z nejkrásnějších klášterů, který jsme navštívili. Je ukrytý mezi
mrakodrapy, hned kousek od stanice metra Diamond Hill. Budovy kláštera jsou dřevěné
a postavené bez použití jakýchkoliv železných hřebíků. Tato konstrukce je založena na tradiční
čínské architektonické technice pocházejí z dynastie Tchang. Tento klášter je jedinou povolenou
stavbou v tomto stylu v Hongkongu. c

Podle čínské astrologie je rok 2016 ve znamení opice, zvířete, které je symbolem energie,
inteligence a tvořivosti. Na rozdíl od západního, je čínský lunární kalendář založen na cyklech
Měsíce místo Slunce. V západním kalendáři je čas lineární; v čínském je cyklický. Dvanáct
znamení zvířecího zvěrokruhu tvoří 12letý cyklus čínského lunárního kalendáře. Při naší návštěvě
těsně před oslavou 8. února byly chrámy plné lidí. ca
Parky dokážou zaujmout všemožnými rostlinami, ptactvem, ale především pohodovou atmosférou
a klidem, což mnoho obyvatel zmítaných pracovním stresem přivítá. d

Hongkong je významné ekonomické, námořní a obchodní centrum. Po Macau se jedná o jedno z nejhustěji
osídlených oblastí světa. Politicky patří mezi zvláštní správní oblasti Čínské lidové republiky, avšak má
vysoký stupeň autonomie. Jak tomu bude za pár desítek let v roce 2047, kdy má dle smlouvy přejít úplně pod
nadvládu Číny, si zatím nikdo nedokáže představit... c

Cestování je velmi
jednoduché a to díky skvělé
kartě Octopus, kterou můžete
využít na metro, autobusy,
trolejbusy i na lodě a dokonce
na platbu v obchodech. Stačí
si kartu zakoupit hned na
letišti, nabít na vámi určenou
částku a kdekoliv v metru
zase dobít. ca

Tak jako Londýn má své obří ruské kolo, tak Hongkong má svou
„Observation Wheel“. Je z ní údajně nádherný rozhled, avšak za
nekřesťansky vysoké vstupné. Tip – jen o 200 metrů dále je mrakodrap IFC,
kde je v 55. poschodí muzeum mincí, které je zdarma. A navíc jste ještě
o 100 metrů výše!. b d
Hongkong je nekuřácké město a pokud vás chytí s cigaretou v ruce,
pokuty jsou astronomické! d

Central Pier je místo, odkud odjíždí veškeré lodní spoje na blízké
či vzdálené ostrovy, včetně ostrova Macao. Doprava lodí je za
tarif městské dopravy (10–50 Kč/1 jízda). Navíc je toto místo hned
kousek od obřího kola a stanice metra. a

Čínské zapadlé uličky jsou proslulé svou kuchyní a byla by škoda nevyzkoušet
místní speciality. Jednotlivé stánky vás omámí jedinečnou vůní grilovaného
masa, smažených nudlí, čerstvé zeleniny i ryb. Koncentrace restaurací,
kaváren, fast foodů a čajoven je zde jedna z největších na světě. c
Neonové moře světel se nám při pobytu neomrzelo, připadali jsme si jako ve
sci-ﬁ ﬁlmu. Mrakodrapy mají vlastní projekci, která vás zaujme hrou světel či
speciálními světelnými efekty. d

Zábavu si můžete užít blízko přístavu Kowlon, je zde obří megafon, kde před
vámi na obrazovce běží čínské karaoke a vy se můžete krásně vyřvat do
světa. Autor ing. Michal Franta absolvoval Ekonomickou fakultu Mendelovy
univerzity v Brně a dvouletý studijní program v oborech psychologie,
sociologie, marketing, ekonomika na Univerzitě v Minnesotě v USA.
Pracuje jako kouč a trenér v oblasti komunikace. Cestování a fotografování
se věnuje přes 15 let. c

Místní obyvatelé se připravují na
příchod nového roku přípravou různých
transparentů v tradičním čínském písmu. c

Bruce Lee asi nejznámější Hongkongský herec, mistr
a popularizátor bojových umění. Město mu věnovalo sochu
na jednom z nejkrásnějších vyhlídkových míst, které se
nazývá Garden of Stars. c

www.VZDELAVANI-PROVAS.cz
Nasedněte na tramvaj, vyjděte do druhého podlaží, posaďte se k čelní stěně a nechte se unášet ulicemi
a vnímat z této výšky krásy Hongkongu za pár korun, aniž byste použili cestovní kancelář. d

