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ZEMĚ DLOUHÉHO BÍLÉHO OBLAKU 

aneb 

VĚČNĚ ZELENÝ NOVÝ ZÉLAND 
 

 

Cestopisu předchází vyprávění „CO POTKÁTE V AUSTRÁLII NA KAŽDÉM KROKU“ 

 

 

MOTTO: 
 

„Největší částí věna, vloženého člověku do kolébky, je vždy ona nesmírná touha po zápase s časem a 

vzdáleností. Jít dál a výš - to je vždy prvním závazkem nás všech, kdož nastupujeme do šlépějí našich 

odcházejících otců“     
                                                                                                                                            Antonín Veverka  

 

 

5.12.2007 Středa 

   Ode dneška se z nás stali stoprocentní protinoţci! Časový rozdíl mezi námi a Českou republikou je rovných 

dvanáct hodin. Jak se nám to stalo? Jednoduše jsme přistáli v Christchurch. Z australského kontinentu na Nový 

Zéland jsme ve vzduchu strávili asi čtyři hodiny. Sice jsme jednoduše přistáli, ale aţ tak jednoduše jsme zase 

přes celní kontrolory neprošli. Pravidla jsou stejná, jako kdyţ letíte do Austrálie, tedy ţádné čerstvé potraviny, 

ovšem tentokrát nám stan odebrali zcela automaticky s tím, ţe si ho máme za deset minut vyzvednout u támhle 

toho okýnka. Nevím, co se dělo za zavřenými dveřmi, za kterými byl jen náš stan a úředníci, ale tu vrácenou 

huţvu jsme si museli znovu pěkně na zemi letištní haly poskládat. To ovšem nemohla provést naše 

spolucestovatelka Dáša. Ze stanu jí údajně vylezl 

mravenec, jenţto polekal celý letištní personál! Ta uţ 

se svého plátěného příbytku nedočkala. Dezinfekce 

stanu by byla draţší, neţ koupě nového, proto ho 

Dáša i s mravencem nechala napospas úředníkům. 

Tím se pasovala do role prozatímního bezdomovce.  

Po čtvrté a naposledy okupujeme půjčovnu aut. 

Velká halda bagáţe leţí přede dveřmi a střídavě 

chodíme k automatu pro kávu a pro vodu. Konečně! 

Náš čtyřkolý oř nese označení Toyota Estima 

s dieslovým motorem o obsahu 2,4l. Je to takové 

větší rodinné sedmimístné vozítko. Na chlup stejný 

vůz jsme měli i v Austrálii, akorát s tím rozdílem, ţe 

jeho označení znělo Toyota Tarago 2,4 GLi.  

Takţe, jak jsem řekla, jsme v Christchurch. Město 

asi se třemi sty dvaceti tisíci dušemi je často 

povaţováno za nejangličtější město Nového Zélandu. 

Napovídá tomu uţ samotný název města, a coţ pak 

takové názvy ulic, nehledě na architekturu například 

staré katedrály, která dominuje hlavnímu náměstí a 

vůbec dalším budovám. Zaujala nás s Karlem stará 

tramvaj, která zajíţděla do nedalekého depa. Staré 

zrekonstruované depo slouţí nejen jako konečná 

stanice těchto historických tramvají, ale k posezení 

lákají kavárničky a restaurace a v obchodě se 

suvenýry se to hemţilo ptákem kivi ve všech 

kýčovitých podobách, symbolem to Nového Zélandu.  
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Z nadchodu přes hlavní třídu se přihlouple usmívá obrovitánský Santa Claus, který nám opět připomíná, ţe 

Vánoce se nezadrţitelně blíţí.  

Kromě večeře jsme Dáši pomohli koupit i stan, takţe Nový Zéland má tímto o jednoho bezdomovce míň.  

Povšimněte si, prosím dnešního data. Pátého prosince u nás doma obyčejně chodí Mikuláš. Špásujeme u večeře, 

jestli, kdyţ si pověsíme na stan smradlavou ponoţku, jestli v ní ráno něco najdeme. Tuto bezprostřední debatu 

přerušilo ťukání na okno. Jsme asi příliš hluční a jiným se to nelíbí, myslíme si. Ouha! Za oknem je čert! Pokud 

nechceme, aby nás odnesl do pekla, musíme se dostavit na plácek vedle stanů. Jaký to údiv, kromě čerta na nás 

čeká i anděl! Za básničku nebo písničku kaţdý dostal pytlíček bonbónů. Na oplátku Maruška s Helou dostaly 

panáka novozélandského rumu, které se o toto velice milé zpestření postaraly. Maruška se totiţ přestrojila za 

čerta a Hela za anděla. 

Dělám si zápisky z dnešního dne. Musím si ještě napsat, abych vám nezapomněla říct, jak zajímavá je ta zem 

z letadla! Sotva přeletíte přes moře, první, co uvidíte, jsou zdvíhající se Jiţní Alpy přímo z vody kolmo vzhůru 

aţ do oblak. To je sice nádherné, ale ne překvapivé. Co vám naprosto určitě utkví v paměti jsou pravidelné 

geometrické obrazce polí, políček a luk nahuštěných těsně vedle sebe jako šachovnicové pole, ale střídající se 

v různých barvách. Jako by dítě nakreslilo podle pravítka vedle sebe čtverce, obdélníky a kolečka a vybarvilo je 

okrovou, zelenou, hnědou, ţlutou a světle zelenou pastelkou. Po kraji těchto obrazců se plazí řeka, kterou 

rozeţenou štěrkové ostrůvky, jako kdyţ foukáte do kaňky, kterou jste modrou tuší kápli na hnědý papír.  

 

6.12.2007 Čtvrtek 

   Z Christchurch na východním pobřeţí jedeme 

prakticky do vnitrozemí. Krajina nám nabízí pohledy 

na zvlněné oblé kopce pokryté svěţí zelenou trávou a 

hned mě napadá písnička „Travička zelená, to je moje 

potěšení, travička zelená, to je moje peřina...“ 

Kdybyste ty kopce viděli, zpívali byste se mnou! 

Travička svou zdánlivou měkkostí opravdu láká 

k posezení a přímo se podbízí k poleţení, ale nemáme 

čas lelkovat. Chceme toho ještě tolik vidět! Travička, 

netravička před námi se začínají vrcholky přiostřovat a 

zvedat do větších výšin. Travičku vystřídaly borové 

porosty na úbočích a sem tam se za zatáčkou zjeví 

moře ţlutých květů janovce. Jsme z toho nadšení! 

Uţasneme nad krajinou, o které jsme doposud neměli 

ani ponětí! A to ještě nevíme, co všechno nás čeká!  

Zpoza zatáčky se před námi vynořily Jiţní Alpy. Od obzoru k obzoru se táhne pohoří, jehoţ špidlaté vrcholky 

jsou stále ještě pocukrované sněhem a nad nimi se pod modrou oblohou vznáší bílé chundelaté mráčky. 

Vypadají, jako by byly na dosah ruky. Silnici 

lemují všebarevné lupinusy. Jedeme středem těch 

růţových, modrých, fialových, ţlutých a bílých 

květů jako kdyţ králové jedou ke korunovaci a 

srdíčka se nám tetelí blahem. To, co nám však 

vzalo dech, bylo jezero Tekapo. Koukáme na tu 

sytou tyrkysovou barvu vodní hladiny a nemůţeme 

tomu uvěřit! Spolu se zasněţenými vrcholky Alp 

v pozadí, blankytnou oblohou a keřem s růţovými 

květy šípkových růţí v popředí, se nelze ubránit 

pocitu, ţe je to aţ příliš neskutečné panoráma. Za 

tuto aţ jedovatou barvu jezero vděčí přítokům 

z rozpouštějících se alpských ledovců. Jezero 

Tekapo je ovšem teprve prvním ze tří 

kaskádovitých jezer propojených umělým 

kanálem. Spolu s jezery Pukaki a Ohau tvoří 

opravdové perly zdejší oblasti. Ta modrá nádhera 
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si prostě protéká krajinou a je jí úplně jedno, ţe jsou z ní lidé na nervy! Jezero je tak modré, ţe svým odrazem 

barví zespodu bílé obláčky plující 

v ten okamţik nad ním. 

Co bychom si mohli přát víc, neţ 

modré nebe nad majestátní horou Mt. 

Cook, která jako by vypadla z loga 

jedné americké filmové společnosti a 

která převyšuje zhruba sto čtyřicet 

vrcholků přesahujících výšku dva 

tisíce metrů? Myslíte si, ţe si 

vymýšlím? Tak se pojďte s námi 

projít na vyhlídku Kea Point. Jsme 

v národním parku Mount Cook, 

kterému dominuje nejvyšší vrchol 

Mt. Cook se svými třemi tisíci sedmi 

sty padesáti čtyřmi metry nad mořem. 

Jeho stěny kolem dokola oddaně 

hobluje osm ledovců. Domorodí 

Maorové mu neřeknou jinak, neţ 

Aoraki a pakliţe bychom tento název 

přeloţili do češtiny, museli bychom 

horu nazývat „Mraky propadávající“. 

Název je velice trefný, vzhledem k výšce vrcholu se kolem něj dost často tvoří prstenec bílých jemných mráčků, 

ze kterých trčí do nebe špička jako by mraky propichovala. Po dřevěných chodníčcích a štěrkové cestičce vonící 

po pampeliškách jsme došli na vyhlídku Kea Point. Tím jsme stanuli ve výši osm set padesát čtyři metry nad 

mořem. Vidíte támhle v údolí nejdelší ledovec na jiţní polokouli Tasman Glacier? Ano, ano, přesně tu šedou 

hmotu, na kterou vám ukazuji. Ţe se vám to nezdá? Nezapomeňte, ţe ledovec je zde více neţ dva miliony let a 

kdyţ se někdo takovou dobu nekoupe, těţko pak můţe ukazovat čistý a běloskvoucí šat. Materiál zanesený 

ledovcem se jmenuje moréna. Ledovec hrne před sebou horninu jako buldozer. Ohlazuje stěny hor, olamuje 

ostré skalní výčnělky, ohromné balvany stěhuje o několik desítek kilometrů dál. Ale to všechno si ještě povíme, 

aţ přijde ten pravý okamţik. 

 

7.12.2007 Pátek 

   „Je páteček“ říkávali jsme vţdycky v práci s vidinou nadcházejícího víkendu. A tady páteček nebo neděle 

nehraje aţ tak velkou roli. Musím říct, ţe vyjma Mt. Kosciuszka v Austrálii, kde mírně pršelo, jsme přírodou 

obdarováni vynikajícím počasím a to i zde, na Novém Zélandě. Ťuk, ťuk, ťuk, rychle to musím zaklepat na 

nějaké dřevo, abych nezakřikla těch pětadvacet stupňů Celsia, líně se plouţící bílé obláčky po modré obloze a 

příjemné sluneční paprsky. No, na to, ţe je sedmého prosince, je počasí vskutku luxusní!  

Po cestě je spousta pastvin s bohatými stády ovcí, skotu, ale i srnčího. Ano, srny a jeleny zde pěstují v ohradách 

jako domácí dobytek. Je to totiţ hodně zajímavý vývozní artikl, zvláště do Asijských zemí. Přes léto je tráva na 

pastvinách převáţně suchá, a proto jsou všude k vidění nejen zavlaţovací kanály, ale na polích skoro půl 

kilometru dlouhá zavlaţovací zařízení. Je to aţ k nevíře, ţe tato oblast se spoustou jezer a ledovců patří k těm 

s nejmenšími dešťovými sráţkami: ty většinou zadrţí Jiţní Alpy, které ale na druhou stranu zásobují různé 

přítoky pro hydroelektrárnu Waitapi, která má pro Nový Zéland velký význam. 

Zastavujeme u nějaké jeskyně s Maorskými kresbami. O Maorech vám řeknu později. Vše se dozvíte v pravý 

čas! 

V městečku Oamaru jsme zaparkovali kousek od starého přístavu. Domy tu v ulicích připomínají evropskou 

architekturu. Jsou postavené z bílého kamene, který se těţí hned za humny a člověk má pocit, jako kdyby byl na 

úplně jiném kontinentě a v jiné době. Vcházíme do podloubí, kde je spousta kulis a různých figurín s nádechem 

starých časů. Na dlouhé upravené hlavní silnici vyhrává z amplionu před domem rádio Heritag na frekvenci 

88,3 FM. Dveře jsou do studia otevřené a chlápek, který teď momentálně ţivě hovoří do mikrofonu, na nás uţ 

z daleka ode dveří srdečně mává, ať vstoupíme. Tedy jsme vstoupili, lámaně jsme prohodili s redaktorem pár 

slov, zapsali jsme se do pamětní knihy a zapíchli špendlík na mapu světa do místa s Českou republikou. 
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Drţte si klobouky, jedeme do šíleně prudkého kopce! Doslova zaboření zády do sedadel jako kdyţ startuje 

raketoplán, jedeme po nejstrmější ulici světa vzhůru. Motor řve na plný pecky a rychle ztrácí na otáčkách. 

Pneumatiky mírně prokluzují. Nervy máme napjaté k prasknutí! Vyjedeme nebo ne? Auto se sedmi lidmi 

a jejich zavazadly jen sípe. Uf, silnice se překlopila do mírnějšího stoupání, to nejhorší máme za sebou! Tak 

všichni ven a točit a fotit! Ulicí je průjezd zakázán, ale mnoho řidičů si nenechá ujít tento záţitek vzbuzující 

adrenalin. Řidiči s posádkou v modrém autě, co právě leze vzhůru, praskly nervy a těsně před vrchem zabočil 

k někomu do vjezdu k zahradě. „Fůj!“ voláme na něho a vyburcujeme řidiče, ţe ještě těch sto metrů nakonec 

vyjel. Za odměnu mu tleskáme. Dolů to není o nic lepší. Zaklesnuti v bezpečnostních pásech hledíme na ten 

sešup jako do propasti. Brzdy kvílí a hoří. Tak tohle nám na uvítanou připravil Dunedin. Město situované 

v kopcovité krajině se zvedá od přístavu a 

okolních pláţí. Sídlí zde první univerzita 

svého druhu zaloţená na Novém Zélandě, 

a to v roce 1871. Domy ve Viktoriánském 

stylu pamatují zaloţení města v roce 1848 

i zlatou horečku z šedesátých let tohoto 

století. Příjemnou atmosféru umocňuje 

nádraţní budova, nejkrásnější v této zemi. 

Budova je tak skvostná, ţe se před ní 

fotografují i svatební páry. A kdybyste ji 

viděli uvnitř, to byste mrkali! Ve 

vestibulu se chodí po dlaţbě s motivem 

ţelezničních vagónků, okna jsou posetá 

vitráţemi jako v kostele, ale v tomto 

případě je na nich vyobrazená parní 

lokomotiva.  

Centrum města tvoří náměstí 

s příznačným názvem Octagon, protoţe 

má tvar osmihranu. V parku na trávě 

posedávají a polehávají studenti. Znalá 

našich poměrů v České republice podvědomě vnímám, ţe něco takového bych si netroufla. Měla bych strach, 

aby se mi na záda nepřilepil nějaký exkrement domácích mazlíčků. Ale tady slouţí travnaté plochy lidem a oni 

jsou si toho vědomi!  Karel se snaţí nafotit kostel sv. Pavla. Jde to těţko, páč stavba je zrovna v protisvětle.  

Sluneční hodiny popohnaly denní čas. Je velice těţké popsat vám to, co jsme viděli. Teplé barvy slunečních 

paprsků se odráţejí v mořích janovce a barví ho do zlata. Sem tam z tohoto sytě ţlutého koberce trčí ostrov 

tmavozelených klečí. Široké 

údolí svírají z obou stran horské 

masívy se zelenými borovými 

lesy na úbočích a s bílými 

pruhy ještě neroztátého sněhu 

na špicích. Kdybyste chtěli po 

tkalci, aby vám utkal takovýto 

koberec, nemůţe toho být 

schopen. Toto umí na světě jen 

jeden. Tuto krásu umí zhotovit 

jen příroda sama. Nejde to 

slovy vyjádřit, nejde to nafotit, 

ani nafilmovat. To se musí 

jedině zaţít! 

Ţádný kemp, ale divoké 

tábořiště se stalo naším 

dnešním hotelem. Zelená louka 

je posázená mnohabarevným 

vlčím bobem a jejím středem 

tiše zurčí horská říčka. Místo 

kempové kuchyňky máme 
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k dispozici něco, co se dá stěţí nazvat krbem. Jakási hranatá komínová roura, na které jsme si ale všichni 

zvesela opekli vuřty. Vůně ohně se nám vplétá do vlasů. Do hlubokého údolí uţ dávno přestalo svítit slunce, a 

kdyţ jsem se ponořila do říčky, která nahrazovala teplou večerní sprchu, uvědomila jsem si, ţe toto je 

nejromantičtější večer na Novém Zélandě. Díky tomu jsem si začala pobrukovat písničku od Hop Tropáků 

Mám rád ty chvíle, kdy holkám ve vočích svítí 

slunce když do korun stromů začlo se drát. 

Stejně jak v kapičkách rosy na pavoučích sítích 

to najednou chce se mi brečet a zároveň smát. 

Ty rána s vůní borový smůly,  

měly by zůstat navždycky v nás, 

ty rána s vůní sekaný trávy a ohně co právě pomalu zhas... 

 

8.12.2007 Sobota 

   Papoušek kea je prvním tvorem, kterého potkáváme cestou do národního parku Fiorland. Krátká zastávka na 

parkovišti s vyhlídkou na skalisté vrcholky Alp a na jiţ zmíněného papouška. Nestor kea, jak zní celý jeho 

název,  ţije ve volné přírodě na jediném místě, a to na Jiţním ostrově na Novém Zélandu. Obývá horské oblasti 

s drsným klimatem s nadmořskou výškou od šesti set do dvou tisíc metrů nad mořem. V zimě zde čelí sněhu a 

silnému větru. Toto období přečkává kea v místech s nadmořskou výškou pod hranicí lesa, tedy tam, kde se 

ještě můţe skrýt v lesním porostu. Nestor kea dosahuje v dospělosti okolo čtyřiceti osmi centimetrů. Je to 

největší druh papouška na světě. Hlava je hnědozeleně zbarvená, tělo má 

bronzově zelenou barvu. Letky na křídlech jsou pak modré. Pírka na vnitřní 

straně křídel přecházejí z oranţové do červené barvy. Zima je pro něj krutá 

také z důvodu nedostatku potravy, kdy se ţiví dokonce masem z uhynulých 

zvířat. Svým silným zobákem dokáţe utrhnout opravdu velké kusy masa 

nebo vnitřností, a to i z ţivých ovcí. To se samozřejmě nelíbilo farmářům, 

proto byl jimi v hojných počtech odstřelován. Od roku 1986 je však 

chráněným druhem. Tím, ţe se tito papoušci v přírodě potýkají s 

nepříznivými podmínkami, jsou často nuceni při hledání potravy 

prozkoumávat nová prostředí. Jsou však známé i případy, kdy si skupina 

nestorů při prozkoumávání nových míst troufla mnohem více a zničila 

například příslušenství automobilů nebo některých rekreačních chat v 

lyţařských oblastech. Nestorové jsou velice inteligentními ptáky, v zajetí 

bylo mnohokrát dokázáno, ţe jsou schopni naučit se i sloţité úkony. 

Asi 15 kilometrů před fjordem Milford Sound vjíţdíme do tunelu Homér. Není nijak zvlášť upravený nebo 

osvětlený, je tisíc dvě stě sedmdesát metrů dlouhý a je v něm mokro od neustále kapající vody ze stropu. Silnice 

v něm ale prudce začíná klesat. Klesá a klesá. Pak se nám zatajil dech, kdyţ nás tato díra ve skále vyplivla 

přímo do středu hlubokého údolí rozevírajícího se přímo pod námi. Do něho nelze sjet jinak neţ serpentinami a 

je nutné po výjezdu z tunelu prudce zahnout doprava, jinak si můţete do údolí autem pěkně skočit. Vytanula mi 

na mysli scéna z filmu Indiana Jones, který na důlním vozíčku uniká šachtou svým nepřátelům, nabírá postupně 

neuvěřitelnou rychlost a koleje zrovna končí těsně před otvorem ve skále. Následuje střih a kamera jiţ z venku 

zabírá, jak dírou ve skále vyletí Indí v důlním vozíčku a pod ním mu náruč otevírá dravě rozbouřená řeka. No 

nic, Karel není Indiana Jones, ale obratný řidič, který serpentiny v délce deseti kilometrů hravě zvládl. A uţ 

stojíme na parkovišti a jdeme k The Chasm. The Chasm je název jakési přírodní propasti vzniklé působením 

prudkého proudu tekoucího potoka. Vířící voda za miliony let provrtala skálu, po které teče, a vyrobila z ní 

skalní ementál plný děr. Bouřící vodopád s rozstřikujícími se kapičkami vypadá, jako by princeznička na bále, 

poztrácela korále! A ke všemu skleněné! 

Ještě dopoledne podnikáme vyhlídkovou plavbu na lodi fjordem Milford Sound. Je to nejčastější způsob, jak 

tento fjord poznat zblízka. Plavba proběhla v pohodě. Kapitán provedl jenom dva manévrovací úkony a to při 

vyplutí a při přistání, jinak loď celou dobu řídila automatická navigace. Kolem nás se vzpínaly vysoké hory, do 

kterých byl fjord zaryt. Jeho dominantou je Mitre Peak, hora vysoká tisíc šest set devadesát dva metrů nad 

mořem. Dopluli jsme aţ k ústí do Tasmánského moře, tam jsme se obrátili a na zpáteční cestě jsme se pozdravili 

s lachtany, kteří se jako velká hovínka vyhřívali na kameni. Trochu jsme zmokli při plavbě kolem vodopádu, 

jehoţ jemné kapičky dostřikují aţ hodně daleko na loď. Vodopády mě ale zklamaly. Představovala jsem si, ţe 

kdyţ se řekne fjord, automaticky to znamená mnoţství vodopádů všude kolem, ale tady byly jenom dva. No, 
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moţná to bylo tím, ţe bylo léto, většina 

sněhů uţ roztála a vody na vodopády se 

nedostávalo. Nebo tím, ţe nepršelo. Kdoví. 

Maorská legenda praví, ţe Fiorland byl 

vytvořen, kdyţ velký bůh Tu-to-

Rakiwhanoa vytesával sekyrou drsné strţe 

jiţních fjordů, ponechávaje ostrovy na 

kterých stály jeho nohy. Jeho technika 

vysekávání se postupně k severu lepšila a 

tam jeho mistrovství vyvrcholilo tvorbou 

Milford Soundu. Kdyţ tuto okázalou 

krajinu po jejím dokončení navštívila 

bohyně smrti, dostala při pohledu na tu 

krásu strach, ţe by se tu mohlo zalíbit 

lidem a mohli by se tu usadit. Aby 

připomněla lidem jejich smrtelnost, 

osvobodila namu neboli sendflies, písečné 

mušky. Místo, kde je osvobodila je nyní 

známo jako Sendfly Point. A tato nepříjemná stvoření měla určitě vytouţený efekt. Kdyţ britský mořeplavec 

James Cook připlul roku 1773 na Nový Zéland, byl jiţ seznámen s těmito muškami a napsal si: „Nejvíce 

zhoubný tvor v této oblasti je malá černá písečná muška. Je jich nespočet a otravností a obtěžováním přesahují 

všechny druhy, se kterými jsem se dosud v životě setkal.“ Normálně řečeno, jsou dotěrné víc neţ dost. To jsme 

uţ dávno poznali na vlastní kůţi. Miniaturní mušky spadající do kategorie moskytů, mají velmi rády vlhko, šero 

a především milují cizince, kteří na rozdíl od Novozélanďanů nemají v těle vypěstovány protilátky. Nejsou 

příliš slyšet ani příliš vidět, zato místa na těle, která navštívili, jsou hodně cítit. Svědění po kousnutí sendflies je 

opravdu intenzivní a přetrvává i několik dní. Repelenty dovezené z domova se absolutně míjejí účinkem.  

Odjíţdíme z Milford Soundu. Slunce nyní nasvětluje vodopády, které se jako tenké bílé nitky táhnou po 

vysokých skalách z tajícího sněhu, jenţ si jako čepice sedí na vrcholcích špidlatých hor. 

Poté, co se slunce přes tyto vrcholky převalilo, vydali jsme se k Lake Marian. Cesta je jak pro kamzíky vedená 

snad bývalým vyschlým řečištěm. Doslova jsme lezli přes šutráky, kořeny stromů, spadané kmeny. Podél cesty 

se přes balvany valí voda potoka Marian Creek, vytékající ze stejnojmenného jezera.  

Tak už se škrábu strání plnou kamenů a je mi fajn,  

vždyť každej z nich tu znám, 

mě táta křtít dal vodou z horskejch pramenů... 

pobrukuji si zase písničku trampské 

skupiny Hop Trop. 

Potok se ale brzy odpojuje a jde si svou 

cestou. Hukot se vzdaluje. Pod vysokou 

klenbou lesního porostu směřuje úzká 

cesta přímo k plesu Lake Marian. Asi po 

čtyřiceti pěti minutách jsem stanula nad 

modrou hladinou jezera. Všude okolo se 

rozprostíral netknutý klid. Slyšíte taky to 

ticho? To důstojné ticho, které umí 

vyloudit jen srdce hor a které si dovolí 

rušit jen pokřik ptáků a víc uţ nikdo? 

Ticho je ještě hustší neţ atmosféra 

v kostele. Najednou si připadám, ţe tam 

ani nepatřím. Co tam vlastně dělám? I 

cvakání spouště fotoaparátu mi připadá 

jako rušivý element. V dáli zaznívá hukot 

padajících lavin, jako kdyţ se blíţí 

bouřka. Pomalu odcházím. Cítím, ţe se 

nehodí svou přítomností vyrušovat to, co 
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si nezaslouţí být rušeno.  

Slíbila jsem si, ţe aţ půjdu zpátky, osvěţím si nohy v potoce. A jak jsem řekla, tak se i stalo. Nohy jsem 

s radostí ponořila do proudící vody, ale vydrţela jsem v ní sotva pár vteřin! No jo, není to náhodou potok 

z ledovcového jezera? Jak je voda lákavá svou křišťálovou barvou, tak je chladná svým temperamentem.  

Od té doby, co jsme opustili město, čekáme, ţe brzo zahlédneme kivi, nelétavého ptáka a národní symbol 

Nového Zélandu. „Ten uţ přece dávno vyhynul...!“ řekl nám Martin, a kdyţ spatřil naše zklamané obličeje a 

dodal, ţe moţná v nějakém městě v ZOO by mohl být k vidění. To nás ale v ţádném případě neuspokojilo. 

Předpokládali jsme, ţe kdyţ stát něco povaţuje za národní symbol, musí toho být na kaţdém rohu tucet! Těšili 

jsme se na ptáka, který jako jeden z mála má velmi dobrý čich. Nozdry má aţ na špičce dlouhého zobáku a ucítí 

jím i červy v půdě. Divíte se, ţe je to pták a nelétá? Ptáci na Novém Zélandě se vyvinuli bez přirozených 

nepřátel, jakými jsou kočky, krysy či psi. K ničemu tedy křídla nepotřebovali. Bohuţel rozpínavost lidské 

civilizace přivedla mnoho těchto druhů aţ na pokraj vyhynutí. 

 

9.12.2007 Neděle 

    Rána na Novém Zélandě jsou chladnější, neţ na jaká jsme si zvykli v Austrálii, asi tak kolem 10°C, ale slunce 

prohřeje den i na třicet stupňů. 

Jedeme kolem jezera Wakatipu na jehoţ břehu leţí jeden z cílů dnešní cesty Queenstown. Za kaţdou zatáčkou 

nás čekalo překvapení v podobě dalších krásných výhledů na ostrůvky a nádherné hory za jezerem. Nad jezerem 

se vznášel lehký mlţný opar. Ten vše tajemně halil a výjevy byly ještě víc záhadnější. A právě u Queenstownu 

se jezero lomí do pravého úhlu. Nad městem se tyčí vyhlídková terasa, ke které jsme s Karlem vyjeli lanovkou. 

Vrch Bob´s Peak je symbolem města a z jeho výšky se nám nabízí pěkný pohled na barevné domky, upravené 

zahrady, spousty obchodů, restaurací a kaváren. A v neposlední řadě samozřejmě i na jezero Wakatipu, po 

kterém jezdí historický parník, jakoţto i na zdvíhající se horský masiv nad jezerem. 

Nový Zéland je kolébkou bungee jumpingu a ten, 

kdo si chce skočit, je na tom pravém místě. 

Queenstown je domovem adrenalinových sportů a 

tak není divu, ţe kousek od něj, nad temně 

zelenou řekou Kawarau stojí most, ze kterého se 

bungee jumping skočil poprvé. Hloubka skoku 

není sice nějak závratná, jenom 43 metrů, ale je 

historická, a co víc, bungee jumping se zde skáče 

dodnes. 

Městečko Wanaka je klidnější alternativou 

Queenstownu. Rozprostírá se pod horami u jezera 

Wanaka. A tak řeknou-li místní obyvatelé, ţe 

dopoledne si půjdou zalyţovat a odpoledne 

zaplavat, ničemu se nedivte. Je to tak. Hory 

nedaleko městečka disponují velkým mnoţstvím 

lyţařských středisek a u stejnojmenného jezera 

jsme našli idylku i my. Koupání v něm nám 

přineslo báječné osvěţení. Takto příjemný večer nepokazilo ani neutuchající bečení ovcí vracejících se z pastvy. 

Měli jsme z toho spíš legraci, kdyţ se jejich zvuky nesly údolím v různých tóninách. Hluboké hlasy starých 

beranů a tenounké malých jehňátek a všechny přehlušovaly jejich starostlivé mámy. No hotový ovčí koncert! 

Slyšeli jste to kdy? Říká se, ţe na Novém Zélandě je víc ovcí, neţ lidí. Myslím, ţe je to pravda. Kdyţ si 

vzpomenu, jak se onehdy pod horami vracely domů jedna za druhou v nekonečné řadě, musel by pasáček u 

jejich počítání usnout aspoň pětkrát, tolik jich bylo!  

Támhle na té špičaté hoře pozorujeme, jak ji slábnoucí slunce barví do červena. Vzduch začíná citelně 

chladnout. Aţ zmizí poslední teplý paprsek, nebe za chvíli probudí tisíce hvězd, které slunce ráno opět zhasne. 

 

10.12.2007 Pondělí 

   Jenţe slunce ráno nezhaslo nic. Slunce totiţ ani neráčilo vylézt! Nenazvali náhodou Maorové tyto ostrovy 

Země dlouhého bílého oblaku? Na to, ţe jsou v moři nějaké ostrovy nebo nějaká země, je při putování 
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Tichomořím právě upozornily husté bílé mraky. Název je velice smysluplný, protoţe nad ostrovy se mraky drţí 

poměrně často. 

Opět přejíţdíme pohoří Jiţních Alp, ale tentokrát k západnímu pobřeţí, k Tasmánskému moři. Cáry mračen 

pečlivě vyplňují horská údolí aţ k zemi. Začíná pršet, ale tu divokou horskou řeku si prostě musíme vyfotit! 

Temné mraky ještě víc dramatizují pohled na valící se vodu, které odolávají jen stabilní obrovské balvany 

vytvářející pěnivé peřeje.   

Je půl dvanácté před polednem a v autě se dohadujeme, kolik je hodin u nás doma. Jsme přece ti opravdoví 

protinoţci a tak mě pobavila Karlova poznámka: „Doma mají půl dvanácté v noci. Za půl hodiny budou mít 

dneska!“  

Jedeme jiţ po pobřeţí. Teploměr se rozhodl, ţe neukáţe 

víc, jak 16°C. Značně prořídla stáda ovcí a krav. Co však 

neprořídlo, jsou mraky, ze kterých plnohodnotně prší. No, 

spíš by bylo divné, kdyby nepršelo. Pobřeţí lemují deštné 

pralesy s tou pravou zelenou tmou. V této oblasti naprší za 

rok aţ devět metrů sráţek! Mračna se snoubí s mořem a 

zemí, hustý liják bez přestání zavlaţuje neproniknutelné 

porosty. Vysoké štíhlé kmeny ţivých stromů pokrývají 

mechy, břečťany, drobné kapradinky a různí další 

cizopasníci. Mezi vysokými i nízkými palmami pokrytými 

drobnými bílými květy ve tvaru velkého hroznu, trčí různě 

rostlé keře s jemnými lístečky, hebkými jak pavučinka, 

keříky a keříčky mě neznámých rostlin a obrovské trsy 

jakési trávy, co se podobá našemu kosatci. Jenţe je aţ dva 

metry vysoká a prý to je Wharariki. A hlavně jsou stále vidět vysoké stromové kapradiny Ponga se svěţe 

zelenými vypučenými listy, které s povděkem přijímají neutuchající dešťové kapky. Z aţ desetimetrových 

kmenů vyrostou kapraďové listy dlouhé dva aţ čtyři metry. No dovedete si představit, ţe máte doma v koupelně 

kapradinu se čtyřmetrovými listy? Z tohoto kapraďového druhu byl odvozen národní emblém pouţívaný na 

dresech sportovních reprezentantů Nového Zélandu, a jako symbol této země se rovněţ objevuje na většině 

suvenýrů. Listy monstery, u nás jako známá pokojová rostlina fikus, má zvláštní voskový povrch, aby po nich 

stékala voda. Rostou ve stínu stromů, z nichţ nepřetrţitě kape voda. Všechny odstíny zeleně jsou sem tam 

prostřídané fialovými květy náprstníků a lupinusů. Je to nehostinná, ale úţasná oblast odkrývající za kaţdou 

zatáčkou překvapení v podobě divokých porostů, úzkých mostků přes řeky a potůčky ústícími v nedalekém 

Tasmanově moři. Jejich koryta jsou dostatečně široká a pokrytá šedým štěrkem vytvářející ostrůvky a mělčiny. 

Jejich břehy jsou porostlé tak, ţe ani cestička k nim nelze vyšlapat, podrostlé něţnou travičkou se ţlutými 

kvítky stulíků. Neutuchající déšť bičuje naše auta více neţ čtyři sta padesát kilometrů!. Opět musím ocenit 

Martina a Karla v roli řidičů! 

Představte si to členité pobřeţí, 

které lemuje silnice. Ani kousek 

tam není rovný, samá zatáčka, 

samé stoupání nebo klesání. Po 

silnici se valí potoky vody, 

stěrače jsou zapnuté na 

nejrychlejší stupeň. A ti hoši 

jedou, jedou a jedou... 

Zastavujeme aţ u místních 

turistických magnetů. Ledovec 

Fox a ledovec Franc Josef 

vzdálení od sebe asi 20 kilometrů, 

jsou jedinými ledovci na světě, co 

dorůstají. Děje se tak díky 

ledovému větru, sráţkám a 

mrazům. Od bílého přes modrý aţ 

po tyrkysově zelený pořádný 

kusanec ledu, hovící si mezi 

homolemi pohoří, je zvrásněný 

jako závoj stalagmitů 



 9 

v krápníkové jeskyni. Sahají 

z velehorských výšek aţ do 

pásma křovin a buše. Nikde jinde 

na světě nesestupují ledovce tak 

blízko k moři jako tady. Zvlášť 

Franc Josef je dlouhý 15 

kilometrů.  

Kvůli nepřestávajícímu dešti 

rychle opouštíme národní park 

Westland a stále podél pobřeţí 

míříme do národního parku 

Paparoa.  

Punakaiki neboli Pancake Rocks, 

česky nazváno Palačinkové útesy 

nás opravdu nezklamaly. Tyto 

zvrásněné skály rozhodně za 

zastávku stály. Fantastické ţivé 

moře se spoustou roztroušených 

útesů a ostrůvků, o které se tříští 

příbojové vlny. Nejdříve ale 

musíme k pobřeţí dojít 

udrţovanou naučnou stezkou. 

Cesta připomíná tunel v dţungli a je lemována jiţ zmíněnou Wharariki. Ve vzduchu je cítit sůl a silný vítr jen 

přispívá k celkovému divokému dojmu. Svůj název dostalo Punakaiki podle kuţelovitých útesů, které vypadají 

jako byste na sebe naskládali stovky palačinek. Voda zde má hlavní slovo a vlivem eroze byl pískovec 

zpracován do nynější podoby. Vlny, které se s dunivým rachotem valí k pobřeţí, končí svou pouť v mnoţství 

komínů, bazénů, šachet a děr, doprovázených divokým vodním orchestrem všech moţných tónů a zvuků. 

S velmi vstřícným jednáním jsme se setkali v kempu, ve kterém chceme dneska přenocovat. Jeho správce nám 

nabídl, ţe zatopí v sušárně a nechá puštěné topení celou noc, aby nám do rána uschlo mokré oblečení,  pakliţe 

nějaké máme. Díky takovým ochotným a vstřícným lidem se hned lépe cestuje, nemyslíte? A v takovém případě 

nám ani nevadí, ţe začalo znovu hustě mrholit. 

 

11.12.2007 Úterý 

   Mrholení se změnilo v déšť a teploměr dnes ukazuje jen 17 °C. Dnešní cesta by se dala nazvat „Od 

Tasmánského moře k Pacifiku“. Putujeme ze západu na východ přes celý Jiţní ostrov.  

Nenechali jsme si však cestou ujít zajímavost v podobě Stříbrné břízy. Uprostřed listnatých lesů je jezero 

s horskou pláţí, kolem kterého rostou břízy s malinkatými listy. Jejich kmen je porostlý mechem a lišejníky a ve 

větvích visí jakési světlé „fousy“. Všude je husté ticho a klid, jen po hladině se nese skřehotání ţab a v jezeře se 

jako v zrcadle odráţí tyto stromy. S jejich fousy si pohrává vítr. Celé to prostředí působí strašidelným dojmem. 

Vjeli jsme do nepředstavitelně širokého údolí. Silnice vede po jeho pravém úbočí a dole pod námi se otvírá 

pohled na nekončící říční proud. Opět se v něm vyskytují ostrůvky a mělčiny, na 

nichţ kvetou všebarevné lupinusy. Přemýšlím, jakoupak podobu měla tato 

scenérie, kdyţ ji v osmnáctém století spatřil kapitán James Cook. Jistě se u řeky 

hemţili Maorové a dnes jiţ vyhynulý běhavý pták moa, který dosahoval aţ 

třímetrové výše. Maorové jsou velmi často povaţováni za první osadníky. Na 

Zéland připluli z Polynésie někdy před zhruba 1000 lety. Nový Zéland byl v 

jejich očích ohromným ostrovem v porovnání s ostatními tichomořskými 

ostrůvky. Nazvali jej Aotearoa, tedy Země dlouhého bílého oblaku, ale o tom 

jsem vám uţ říkala. V kmeni existovala přísná hierarchie od nejvyšších 

náčelníků - rangatira aţ po otroky, kteří byli většinou válečnými zajatci. Také 

ţeny měly v jednotlivých kmenech odlišné postavení. Ve vysoké úctě byli 

chováni tanečníci haka na zastrašení nepřítele. Většina lidí zná důvěrně rázný 

tanec, který předvádějí novozélandská sportovní muţstva před začátkem 

mezistátních utkání, ale jen málo diváků ví, ţe jde právě o tento Maorský 
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válečný tanec, který Maorové nazývají "haka pukana". Silné posunky ve tváři jsou doprovázeny výkřiky, 

koulením očima, vyplazováním jazyka a dupáním nohou. Řezbáři whakairo dovedou vytvořit taková řezbářská 

díla, ţe jsme se od nich nemohli odtrhnout. Jejich um byl podle Maorů darem od bohů. Do svého díla pak 

vkládali část své duše. Tradičním materiálem bylo dřevo, ze kterého vyráběli sochy a sošky lidí a bohů. Zářivé 

oči dřevěných figur jsou vykládané perletí z mušlí - paua. Kromě dřeva jsou Maorové známí svými výrobky z 

kostí a nefritu, ze kterých vyráběli  krásné šperky a lovecké náčiní jako jsou noţe, sekerky, háčky na ryby. 

Nebýt příchodu bělochů, mohli si Maorové na Zélandu ţít velmi pokojně v souladu s přírodou. Prvním bílým 

objevitelem Zélandu byl holandský mořeplavec Abel Tasman, který v roce 1642 obeplul Austrálii a pokračoval 

dále podél západního pobřeţí Zélandu. Tento ostrov se mu však nejevil příliš přátelským a tak následující století 

ţivot na Zélandu pokračoval ve starých kolejích bez bílých vetřelců. Aţ v roce 1769 připlul Angličan James 

Cook. Na rozdíl od svých předchůdců nebyl dobyvatel, ale objevitel, který se snaţil poznávat obyvatele, 

rostlinstvo a zvířenu nových zemí. Na palubě jeho lodi byli kromě posádky, sluţebnictva a důstojníků také 

vědci, umělci a sběratelé. Proto, kdyţ Cook obeplul Severní i Jiţní ostrov, navázal s Maory přátelské vztahy a 

prohlásil zemi za majetek britské koruny. Prvními bílými osadníky Nového Zélandu byli námořníci. Oni také 

přivezli do ţivota maorské společnosti nemoci, prostituci a svojí poptávkou po potetovaných hlavách náčelníků 

poraţených kmenů, přivodili nepokoj mezi maorskými kmeny. Čím vyšší postavení měl muţ v kmeni, tím více 

tetování zdobilo jeho obličej. Od počátku devatenáctého století se na Zéland začali stěhovat první stálí obyvatelé 

z Británie, které Maorové nazývali a dodnes nazývají Pakeha. K zabezpečení práv Británie byla mezi 

guvernérem Williamem Hobsonem, zastupujícím britskou korunu, a mezi čtyřmi sty maorskými kmenovými 

náčelníky podepsána v roce 1840 Waitangi dohoda. Tento dokument královně zabezpečoval vládu nad Novým 

Zélandem, Maorům udělil britské občanství a zaručil jim právo zůstat na svém území, vlastnit půdu, lesy a lovit 

zvěř. Definice správy nad svými pozemky však byla v britském originále uvedena odlišně od maorského 

překladu a podle Maorů, kteří o spravedlivosti Waitangi dohody vedou spory dodnes, je velmi poškodila. Nutno 

říci, ţe na rozdíl od amerických Indiánů a australských Aboriginců, Maorové byli bílou společností uznáváni za 

téměř spoluobčany. Od roku 1867 směli dokonce volit své čtyři zástupce do parlamentu a maorské ţeny dostaly 

volební právo ve stejném roce 1893 jako bílé Novozélanďanky a vůbec jako první ţeny na světě. Vliv bílé 

společnosti se však projevil i na způsobu ţivota. Maorové, kteří na základě nespravedlivých smluv přišli o 

většinu půdy, strádali, a chtě nechtě se museli přizpůsobit zvykům bílé populace. V sedmdesátých letech 

dvacátého století jiţ šedesát pět procent Maorů ţilo ve městech. Na Novém Zélandě je uznávaným úředním 

jazykem kromě angličtiny i maorština. 

No vidíte, zatím co vám tady vykládám o Maorech, mraky se začínají protrhávat a slunce prosvětluje údolí 

svými měkkými zlatými paprsky. Nehostinná skaliska vystřídaly zelené kulaté kopečky. Kopce připomínají 

naše valašské kotáry, ale místo hustých jehličnatých lesů jsou jejich stráně pokryty svěţí zelenou trávou, kterou 

spásají huňaté ovce. Některé stojí na hraně kopce tak, aţ máme strach, ţe musí spadnout do údolí na hlavu! Jim 

to ale evidentně nedělá ţádný problém. Je to poznat z jejich tupého výrazu jakým hledí na své sestry. Popravdě 

řečeno, ostříhat na jaře tolik ovcí musí být pořádná fuška! Prý se uţ tato činnost stala dokonce profesionálním 

sportem a pořádají se různé soutěţe v rychlosti stříhání ovcí. Zvýšila se peněţní odměna pro vítěze a běţně se 

mnoho střihačů účastní tréninkových programů a programů pro udrţení dobré kondice. 

Kaikoura na severovýchodním pobřeţí je 

vyhlášené město, kde je moţné spatřit velryby a 

velrybí pozorování je tady byznys jako řemen. Na 

velryby se létá letadly, helikoptérami a 

pochopitelně se pluje loděmi. Proto část naší 

skupiny tomuto lákadlu neodolala a odplavila se na 

lodi s kytovci se pozdravit. Já s Karlem máme však 

důleţitější úkol! Musíme vše nachystat a 

zorganizovat na Beerfest. Ţe nevíte, co to je? Tak 

poslouchejte dobře! V některých neevropských 

zemích se z důvodu prohibice prodávají 

alkoholické nápoje jen ve specializovaném 

obchodě. Takţe autem zajedete k takovému 

obchodu a nakoupíte několik druhů piv. Ať jiţ 

s chmelovým extraktem, ječmenné, plzeňského 

typu nebo se vám prostě líbí etiketa na lahvi či 

obsaţená procenta alkoholu. Toto zboţí u 

pokladny zaplatíte a v kempu dáte řádně vychladit. 
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No, a po večeři můţete zvesela začít! Komise Beerfestu v podobě muţského osazení se sejde u jednoho stolu. 

Kaţdý dostane vzorek z jedné láhve, který ohodnotí stupněm 1 aţ 5 jako ve škole, nejchutnější pivo za jedna, 

nejméně chutné za pět. Hodnocení se zapisuje do předem připravené tabulky a po dopití posledního vzorku se 

vyhlásí výsledky, v jakém pořadí se které pivo umístilo. No uţijete si u toho spoustu legrace, stejně jako my.  

12.12.2007 Středa 

   Ráno si na nás pěkně posvítilo slunce a v průběhu dne prohřálo vzduch aţ na třicet stupňů Celsia. Mořskou 

pláţ lemují ţluté a modré trsy květin a na odpadkový koš přistál racek. Nehybně pozoruje okolí a má výraz 

sádrové atrapy. Kromě velryb, které moţné spatřit nedaleko odtud jsou to ještě i lachtani, kteří vzbuzují 

pozornost zdejších návštěvníků. Ţijí zde celé kolonie a tak jsme měli moţnost vidět je jak hbitě dovádí 

v mořských vlnách, ale také jak se nemotorně hrabou na placaté kameny vykukující z moře.  

Ještě několik kilometrů za Kaikourou 

jsme si prstem z auta ukazovali z auta, 

kde si lebedí na slunci. 

´No, abych jim zase nenadělilo až moc 

svých paprsků´, pomyslelo si slunce a 

pro jistotu se schovalo za šedé mraky. 

Hory na obzoru mají pod potemnělou 

oblohou modrou barvu. Podobný odstín 

má i městečko Picton Je naší poslední 

zastávkou v putování po Jiţním ostrově. 

„Malý vhledem, ale velký duchem“, tak 

by se dalo charakterizovat jeho 

postavení mezi jinými městy. 

V současnosti po něm chodí asi jen 

čtyři tisíce pět set obyvatel, ale je 

významným tranzitním střediskem této 

oblasti. Symbolická kamenná brána 

v přístavu se za námi pomalu pomyslně 

zavírá. Ve štrůdlu aut se posunujeme 

k nájezdové rampě na trajekt, jenţ nese 

název Arahura. Vyplouváme a zanecháváme za sebou širokou zvířenou brázdu zelené vody. V Cookově úţině 

se moře třpytí jako by se na hladině mrskalo tisíce sardinek. Zelené kopce a ostrůvky lemují ze začátku naši 

cestu. Jen dvě a půl hodiny plavby nás dělí od záţitků na Severním ostrově. Jaké asi budou? Říkal Martin, ţe 

příroda je tam úplně jiná, neţ na Jiţním ostrově. Tak to jsme teda 

zvědaví. Zatím ale máme dostatek času přečíst si o Novém 

Zélandu něco víc. Ostrovní stát odděluje od Australské pevniny 

tisíc šest set kilometrů Tasmanova moře. Oba ostrovy leţí 

v Tichém oceánu a rozkládají se mezi takzvanými řvoucími 

čtyřicítkami, coţ v ţádném případě nejsou hysterické čtyřicetileté 

ţenštiny, ale rovnoběţky, jeţ jsou charakteristické častým 

rozbouřeným mořem a  silnými větry. Navzdory tomuto je 

podnebí v zemi mírné aţ  subtropické. Vzhledem k tomu, ţe 

Nový Zéland leţí na opačné straně greenwichského nulového 

poledníku, je tedy první zemí ve které svítá. Tak to vidíte, ţádný 

odlehlý zapadákov, ale země, ve které z celého světa vstanete do 

zaměstnání jako první! :-) Moţná víte, ţe obyvatelé Nového 

Zélandu se v zásadě dělí na Maory, Kiwi a imigranty. Protoţe 

těch „kiwi“ je uţ nějak moc, mrkněte se na Kiwi slovníček: 

kiwibird je ten kulatý hnědý nelétavý pták 

kiwifruit je to kulaté zelené ovoce s hnědou slupkou 

kiwi je bílý obyvatel Nového Zélandu a naopak kulatý hnědý 

obyvatel Nového Zélandu je Maor. Tak si to, prosím nepleťte. 

Ještě jsme řešili otázku, jestli kiwi máme psát s jednoduchým  

nebo s dvojitým vé, ale odpověď jsme nenašli, tak to píšu, jak se 

mi líbí. 
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Jé, támhle uţ se přibliţují domky hlavního města Wellington. Nevelké hlavní město má v kolonce „počet 

obyvatel“ číslo dvě stě tisíc a v přilehlých dědinách ţije asi čtyři sta tisíc obyvatel. Centrum města působí čistě a 

upraveně. Ne, nepůsobí! Centrum města je čisté a upravené, ostatně jako všechna předešlá města. Staré budovy 

jsou vkusně propletené s novými vysokými budovami a mezi ně jsou vklíněny kavárničky, restaurace a 

obchody, které nenarušují přijatelný design moderní architektury. 

Uţ jsme si dávno zvykli na nakupování potravin v místních supermarketech a taky se docela rychle orientujeme 

v potravinách. Přesto se stala našim jiţ několikrát zmíněným dvěma spolucestovatelkám nechtěná, ale veselá 

příhoda: k večeři si většinou připravovaly zeleninový salát s bílým jogurtem. Nakoupily proto rajčata, papriku, 

okurek a pak uţ v rychlosti sáhly pro jogurt, který má salát gurmánsky doladit. Jaké však bylo jejich překvapení, 

kdyţ si v kempu vybalily nákup a zjistily, ţe jiţ nakrájenou zeleninu si dochutí jogurtem ovocným namísto 

bílého! 

 

13.12.2007 Čtvrtek 

   Uţ jste někdy byli na sopce? Ţe ano? A na činné sopce, která se můţe kdykoliv probudit k ţivotu? Tak 

dýchejte klidně a našlapujte potichoučku, ať se nerozzlobí Tongariro ani Ngauruhoe, ba co víc, uţ vůbec si 

nemůţeme rozhněvat Ruapehu. Jsme sice v kraji kouřových hor, a přes ţluté pole janovce zoufale hledíme 

směrem, kde by se měly majestátně tyčit, leč neproniknutelné mraky nám ten pohled nepřejí. Zachraňuje nás 

návštěvnické centrum, ve kterém si kupujeme aspoň pohlednici s těmito skvosty. Z mírně zvlněné krajiny 

s neskrývanou pýchou vystupují dvě sestry a jejich bratr. Ruapehu se svou výškou dva tisíce sedm set devadesát 

sedm metrů nad mořem by se klidně mohla účastnit soutěţe Miss krásy, ovšem brání jí v tom jen její 

nedůtklivost, kterou dala patřičně najevo v září 1995. Skromnější Ngauruhoe dostala hlavní roli ve filmové 

adaptaci Pán prstenů a nejmladší bratr Tongariro si ţije svým vlastním ţivotem. Vrcholky sopek jsou stále 

posypané hladkou bílou moukou a pakliţe někdy pohlédnou na modré nebe, obkrouţí je záhy podlouhlé bílé 

mráčky v podobě homolí cukru. Potud tedy pohlednice. Jak idylické, ţe! A jak zrádné! Sopky se sice tváří jako 

neviňátka největší, ale k jejich sopečné aktivitě můţe dojít kdykoliv, přičemţ varovné signály jsou malé anebo 

vůbec  ţádné. To jsou ale potvůrky, viďte! Navíc 

jsou středem národního parku Tongariro, který 

krom toho, ţe leţí uprostřed Severního ostrova a 

projde jím za rok téměř milión lidí z celého světa, je 

nejstarším národním parkem na Novém Zélandě. V 

roce 1991 byl zařazen na seznam světového 

přírodního dědictví UNESCO. 

Pokud máte pocit, ţe se vám novozélandská, tedy 

spíš maorská jména míst špatně vyslovují a hlavně 

pamatují, nic si z toho nedělejte. My uţ také máme 

zmatek mezi Omarama, Oamaru a docela navzájem 

se nám pletou jezera Tekapo, Te Anau, Pukaki a 

Taupo.A taky se smějeme názvům Pipiriki anebo 

Pokaka. Ale jazyk jsme si málem zlomili, kdyţ jsme 

měli vyslovit nejdelší název kopce 

Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukak

apikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu. 

Nikde ani ţiváčka, jen jakési exotické cvrlikání ptáků se ozývá z hustých lesů a jinak se na břehu nefritového 

jezera Rotopounamu rozprostírá naprostý klid. Smaragdová jezera, jejichţ vody zbarvily nerosty do sytě zelené 

barvy, jsou zasazeny do Severního ostrova jako diamanty do královské čelenky. 

...má země je daleko, 

jako hvězda na obzoru bledá, 

bejt pořád jen na měkko, 

to se v tomhle kraji vážně nedá, 

zbejvá jenom snít... 

připomíná nám náš vzdálený domov Wabi Ryvola, kdyţ míjíme obří kráter vybouchnuté sopky. Kráter zalila 

voda a následně vzniklo jezero Taupo. Se svými šesti sty devatenácti čtverečními kilometry se posunulo na 

první příčku v ţebříčku velikosti jezer na Novém Zélandě. 
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Za mlhou hustou tak, ţe by se dala krájet, neleţí rybníček 

Brčálník, ale město Rotorua a pěkně silně smrdí! Zápach ale 

nemá s odpadky nic společného, nelekejte se. Věc se má tak, ţe 

Rotorua leţí v geotermální aktivní oblasti a tak kdyţ jsme se 

blíţili k městu, všude kolem na nás z dolíků foukala silná pára a 

unikaly prameny horké vody doprovázené sirovodíkovým 

zápachem. Však ne nadarmo se Rotorui říká „brána do pekel“. 

To by ale nebyl Martin Martinem, kdyby neznal v tomto kraji 

nějaký ten zapadlý kouteček s termálním koupáním. A taky ţe 

jo! Uţ odbočujeme z hlavní silnice a po několika stech metrech 

šupky dupky, hezky hupky do přírodního termálního potoka. 

V tůňce, ze které neustále stoupá pára, jsme se vyřádili 

dostatečně. Doufám, ţe se i patřičně Karel a Martin uvolnili, 

neboť kromě toho, ţe jsme na cestě třicátý pátý den, na tachometru v políčku ujetých kilometrů naskočilo za 

dnešní den číslo pět set padesát jedna! 

 

14.12.2007 Pátek 

   V současné době jsou na zeměkouli jen čtyři významná 

místa s aktivní geotermální činností. Nejblíţe k Evropě je to 

Island, potom známý Yelloustonský park v USA, pak ruská 

Kamčatka a v neposlední řadě je to Rotorua na Novém 

Zélandě. Byla by škoda opustit rychle tak významnou oblast, a 

tak se zde ještě chvíli pozdrţíme. Aţ doma jsem se pak 

dozvěděla, ţe zatímco jinde je pevná zemská kra silná aţ sto 

kilometrů, v Rotorui nás dělilo od ţhavého magmatu pouhých 

šest kilometrů! Navíc oblast leţí na jednom z nejaktivnějších 

zemských zlomů na světě. Moje nervy, taková děsivá 

představa! Ale vraťme se zpět.  Zápach zkaţených vajec nás 

hned tak neopustí, protoţe uţ procházíme vulkanickým 

parkem Wai-o-tapu. No, vlastně jsme nejdříve začali u gejzíru 

Lady Knox, který je pravidelně jednou denně probouzen 

k ţivotu. Bílý komín před začátkem představení nenápadně 

doutná. Je podobný tavicí peci v Josefovském údolí, ve které 

naši předkové tavili ţeleznou rudu. Turisté se sjíţdějí. Pak 

předstoupí rozverný zaměstnanec parku a show podobná velmi 

silně americké začíná. Posléze do kuţelovitého komínu vsype 

tři sta gramů mýdla. Takto nakrmený gejzír začal lehce plivat 

horkou zpěněnou vodu. Vzpomněla jsem 

si opět na Pejska a kočičku, kdyţ pejsek 

snědl mýdlo a díky tomu se mu začalo 

pěnit u huby. Gejzír ale není nešťastný 

pejsek. Gejzír je dostatečně naštvaný, 

neboť chrlí vodu aţ do výše dvaceti 

metrů. A ještě mu za to lidi tleskají! 

Díváme se po sobě rozpačitě. Ať je 

Amerika jaká je, nikdy by ochránci 

přírody nedovolili gejzír takto uměle 

vybudit. No nic, jdeme dál. 

Geotermálním parkem si to vykračujeme 

po udrţovaných dřevěných chodníčcích a 

stezkách. S údivem hledíme na tu 

neuvěřitelnou paletu barev, kterou nám 

nabízí osmnáct kilometrů čtverečních. 

Příroda se zde na odstínech opravdu 
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dostatečně vyřádila. Překrásné kreace, mozaiky, rozlehlé terasy hrají pestrými barvami od šedé, bílé, ţluté, přes 

ţlutozelenou, oranţovou aţ po temně zelenou či křiklavě ţlutou. Zbarvení jednotlivých jezírek, kráterů a skal je 

způsobeno pestrou škálou minerálů, které se v této oblasti vyskytují. Horký dech země cítíme na kaţdém kroku i 

přes podráţky. Šampaňský bazén je sice jezírko hluboké aţ sto metrů, ale v ţádném případě není napuštěno 

šampaňským, jak by se nám líbilo. Má sytě zelenou barvu s ostře oranţovým okrajem a bublá jako sekt ve 

skleničce. Nad ním se neustále vznáší tajemný mlţný opar, neboť jeho voda má vysokou teplotu. Stejně jako 

jinovatka dokáţe v našich krajích v zimě vykouzlit krásné variace na rostlinách a stromech, tak naopak zde jsou 

to výpary síry, které barví přilehlou faunu a flóru do rezavého odstínu. 

Celou oblast kromě par také prolíná jemný bílý závoj drobných květů manuky. Ţe vám manuka nic neříká? A co 

takhle tea tree. Aha, to uţ je jiná, ţe? Celou dobu jak v Austrálii, tak na Novém Zélandě jsme hledali ten 

pověstný, všem známý čajovníkový strom. Nakonec jsme byli upozorněni na hustý keř s malinkatými bílými 

květy. Kdyţ jsme květy rozmělnili mezi prsty, ucítili jsme tu známou vůni slavného léčivého olejíčku. Kapitán 

James Cook ve svém lodním deníku z roku 1777 píše o „čajové rostlině jiţního pacifiku“, ze které připravoval 

kořeněný a osvěţující nápoj. Antiseptické vlastnosti listů čajového stromu znali jiţ Aboriginové a dnes s tímto 

olejem pózují pro reklamní účely se slovy: Všelék v jediné kapce nebo také lékárna v malé lahvičce.  

Čajovníkovým olejem se však přestáváme zabývat v okamţiku, kdy nám bylo řečeno, ţe další zastávkou budou 

jeskyně se svítícími červy. „Co je to za blbost?“ zvedáme udiveně obočí. Světlušky, které v létě svítí svýma 

prckama zná kaţdý, ale červy? A ještě k tomu v jeskyni? A prý svítí, ha ha! No tak to se teda na to pěkně 

podíváme! Komplex vápencových jeskyní Waitomo je velice podobný našemu Moravskému krasu. Stalagmity a 

stalaktity v nejnavštěvovanější jeskyni Glowworm Grotto máme v České republice také a moţná i v hezčích 

formacích. Stalagnáty jeskyně ještě nevytvořila, a tudíţ je o ně značně ochuzená. Co je však udivující, jsou 

opravdu svítící červi, kteří po zhasnutí světla v jeskyni rozzáří strop, jako kdyţ noc rozsvítí hvězdy. Na tisíce 

jasně modrých světýlek hledíme se zatajeným dechem a se stejně zvednutým obočím, jako kdyţ jsme se o nich 

prve dozvěděli. Po momentu překvapení jsme uviděli, ţe od stropu visí velké mnoţství asi deseti 

centimetrových dlouhých tenkých vláken s kapičkami lepkavé hmoty. Mezi nimi u stropu trůní podivná asi 

třicet pět milimetrů velká průsvitná larva se svítícím zadečkem. Není to pravý červ, ale larva dvoukřídlého 

hmyzu bedlobytky jeskynní (Arachnocampa luminosa), ţijící výhradně na Novém Zélandě. Larva pro svůj 

vývoj potřebuje základní podmínky jako je vlhkost, moţnost viset a spouštět vlákna, klidné prostředí, tmu a 

zdroj potravy. To vše dokonale zabezpečují jeskyně s ponornými toky, které přivádějí do podzemí dostatek 

drobného hmyzu. Dospělý jedinec naklade na strop aţ sto třicet vajíček v několika chomáčcích. Zhruba po 

dvaceti dnech inkubace se z nich vylíhne pět milimetrů 

dlouhá larvička. Ta začne spouštět dolů tenká vlákna, 

kterých vyuţívá jako udic na lovení hmyzu. Pak uţ jen 

rozsvítí světélko na zadečku a láká kořist. Oběť se 

chytne na lepkavé vlákno, larva si ji přitáhne a seţere. 

Po několika měsících se larva scvrkne, zkrátí vlákna, z 

bezpečnostních důvodů zhasne světlo a zakuklí se. Po 

dvanácti dnech se vylíhne dospělý jedinec podobný 

většímu komáru a odlétá, aby znovu zahájil 

jedenáctiměsíční cyklus reprodukce tohoto 

pozoruhodného hmyzu. To je zajímavé, viďte? V příšeří 

potichu nastupujeme do loďek a proplouváme jeskyní 

stejně jako v našich Punkevních jeskyních akorát s tím 

rozdílem, ţe cestu v naprosté tmě nám spoře osvětluje 

velké mnoţství modrozelených lucerniček. Tento 

přírodní zázrak nemůţete spatřit na ţádném filmu ani na 

fotkách, neboť, jak jsem vám jiţ říkala, larvy potřebují 

ke svému vývoji klid a tmu, proto rušit je záblesky z 

fotoaparátů, filmovat je a mluvit hlasitě se v této jeskyni 

přísně zapovídá. 

Travnatá terasa nad ševelícím potůčkem je v kempu pro 

naše stany velice příhodná. Lemují ji husté keře 

s pestrobarevnými květy, mimo jiné bezem černým a 

zvláště jasmíny. Jejich vůně je tak nespoutaná, divoká a 

sladká, ţe ještě dnes se mi zatočí hlava, kdyţ si na to 

prostředí vzpomenu. 
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15.12.2007 Sobota 

   Město Auckland na naší další cestě míjíme bez zastavení. Na naši prohlídku musí ještě dva dny počkat. Co 

však rozhodně stojí za povšimnutí je nevelká rozhledová věţ na vysokém kopci. Kolem dokola, kam aţ lidské 

oko dohlédne, se táhne mírně zvlněná kopcovitá krajina pokrytá hustým smíšeným porostem. Naše známé 

listnaté stromy prostřídávají palmy s drobnými bílými hroznovitými květy. Ze zarovnaného dubovo-bukového 

porostu trčí stromové kapradiny a topoly, pod nimi se k slunci derou tvrdé kosatcové trsy whariki a kraj tohoto 

všesmíšeného lesa lemují fialové květy našich známých bodláků. 

Ocitli jsme se v zúţeném profilu Severního ostrova. Tasmánské moře od Tichého oceánu odděluje pevnina jen 

několika desítkami kilometrů. Na jejím západním pobřeţí, tedy na tom, které je blíţe k Tasmánskému moři se 

rozprostírá lesní rezervace Waipoua. Divíte se, proč vám říkám o nějakém lese? Tak poslouchejte dobře. Pro 

nás Čechy je národním stromem lípa. Podobný symbol pro Maory je strom kauri, neboli damaroň. Stromy se 

nechlubí největším obvodem kmene, nejsou ani nejvyšší, ale jejich gigantický kmen se od kořenů ke koruně 

téměř nezuţuje. Masivní kmen, světlá hladká kůra a koruna posazená třicet metrů vysoko je právě to, co řadí 

tyto stromy mezi největší existující ţivé organismy. Po dřevěném chodníčku jsme se přišli poklonit Bohu lesa. 

Před obvodem jeho kmene čtrnáct metrů a před jeho moudrostí v délce čtyř tisíc let musí smeknout kaţdý 

člověk, který pod ním stane. Neméně úcty si nezaslouţí ani zavalitější Otec lesa. V pase měří šestnáct metrů! 

Také Čtyři sestry, stromy srostlé kmeny k sobě tvoří gigantickou rodinu. Objem dřevěné hmoty damaroňů se 

odhaduje na čtyři sta padesát kubických metrů, a tak není divu, ţe po sto padesáti letech neustálé těţby, zůstalo 

jen pramálo původních porostů. Dnes je kaţdý jednotlivý strom přísně chráněn. Jediná příleţitost, při které se 

smí damaroň porazit, je stavba maorské obřadní kánoe.  

Tak se na to podívejte! Před chvílí jsme chodili na západě po pobřeţí Tasmánského moře a teď, na východě, 

v městečku Paiha hledíme na vlnící se Pacifik. 

...svítá, na východě svítá,  

každý příští den, bude jako sen, 

chceš-li uprchnout se mnou... 

vzpomněla jsem si na písničku Voskovce a Wericha, i kdyţ den pomalu končí. Červánky na obloze, pod kterými 

sem tam přeletí poslední ptačí opozdilci, však mají nádech probouzejícího se dne.   

 

16.12.2007 Neděle 

   Bay of Island je záliv asi se sto padesáti ostrovy roztroušenými v akvamarínových vodách Tichého oceánu. 

Opačný konec tohoto zálivu stráţí městečko Russel, jehoţ 

prohlídku nám Martin vřele doporučil. Rychlý trajekt z Paihy 

nás během osmi minut vyplivl v nevelkém přístavu. Uvítaly 

nás bílé dřevěné domky prvních osadníků s  podloubíčky, 

verandami, balkony a různými vkusnými vzdušnými terasami. 

Nad čím nepřestáváme ţasnout, jsou barevné květy ibišků. 

Veliké keře takřka bez listí zdobí v zahrady s tuhle sytě 

oranţovými květy, támhle se ţlutými, naproti před domkem je 

keř obsypaný šarlatově červenými obrovskými květy. Přála 

bych vám to vidět! Městečku jsme dali ihned přezdívku 

„Zahrada Čech“. Na volném prostranství se rozvíjí slonově 

bílé květy magnolie, za nízkým bílým plůtkem hrají duhovou 

barvou růţové, modré a fialovomodré bakule hortenzií. 

Červené květy štětkovce vytváří na břehu vodopád padající do 

moře. Nebýt umělých vánočních stromků ve výlohách, ani 

bychom si nevzpomněli, ţe se vánoce přibliţují čím dál 

rychleji. Ale abychom nezůstali jen u kytek. V zahradách na 

stromech rostou mandarinky a banány. Russel Museum 

vystavuje funkční model Cookovy lodě Endeavour v poměru 

jedna ku pěti a dřevěný kostelík z roku 1836 je nejstarší kostel 

na Novém Zélandě. Co je však zajímavé, ţe toto nevelké 

městečko se kdysi ucházelo o statut hlavního města Nového 

Zélandu. 
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„Nekupujte si dnes ţádnou večeři. Dovezeme patnáct kilo ryb!“ sdělili nám někteří naši spolucestující a odpluli 

se soukromou společností na moře na rybolov. Váhali jsme s Karlem, jestli si nějaké jídlo opatříme či nikoliv, 

ale protoţe se nad rybami moc nerozplývám, rozhodli jsme se nakonec, ţe se společné rybí večeře účastnit 

nebudeme. Poté, co se osádka vrátila jen s jednou jedinou rybou, jsme poznali, jak správné bylo naše 

rozhodnutí! 

 

17.12.2007 Pondělí 

   Za příjemných jednadvaceti stupňů Celsia 

opouštíme oblast Northland. V autě si čteme 

moudrosti o této zemi a dovídáme se, ţe na 

Novém Zélandě ţije asi čtyřicet sedm miliónů 

ovcí a asi devět miliónů kusů skotu. Jeleni se 

vyskytují na pěti tisíci farmách. Krávy zde 

dávají aţ tři tisíce čtyři sta dvacet litrů mléka za 

rok. Víno sauvignon blanc a chardonnay je jedno 

z nejlepších vín na světě. Damaroňová 

pryskyřice kaurikopál se pouţívá k výrobě barev 

a laků. Strom štětkovec nazývají Maorové 

Pohutukawa a věří, ţe duše zemřelých sestupují 

do jeho kořenů. Ale to uţ tu máme úplně 

poslední zastávku na tomto celém našem 

putování. Vánočně vyzdobené město Auckland 

se se svými 1,3 miliony obyvateli řadí 

k největším městům na Novém Zélandě. A kdyţ 

je to tak velké město, tak musí mít i velkého 

Santa Clause! Na rohu domu rušné křiţovatky 

uprostřed města kývá jeho kýčová figurína, 

velká přes čtyři patra, svým tlustým 

ukazováčkem a láká spotřebitele k nákupu 

vánočních dárků. Do Auklandského muzea jsme 

se nechali zlákat na  představení Maorské 

kultury. Kromě vyřezávané patnáctimetrové 

kánoe, domů a svatyní zdobené lasturami paua a 

umě zhotovené tak, jak to dokáţí jen zručné 

řezbářské ruce Maorů, jsme si nenechali ujít ani 

jejich představení, ve kterém nám předvedli 

svoje tradiční bojové a zábavní tance se zpěvy.  

Symbol města, věţ Sky Tower zvedající se do výše tři sta dvacet osm metrů, opravdu od roku 1997 převzala 

ţezlo nejvyšší budovy na Jiţní polokouli. V různých výškách můţete navštívit tři restaurace. Jedna z nich se ve 

sto devadesáti metrech se otáčí okolo štíhlé nohy věţe o tři sta šedesát stupňů. Husí kůţe nám naskákala z 

prosklené podlahy ve výtahu, kdyţ jsme pozorovali, jak rychle ztrácíme pevnou půdu pod nohama. Chlupy na 

rukách a na nohách se nám najeţily, kdyţ jsme zjistili, ţe kromě prosklené podlahy ve výtahu je prosklená i 

podlaha na čtyřech vyhlídkových plošinách. Fakt to není zrovna moc příjemný pocit, kdyţ vám pod nohama 

jezdí miniaturní autíčka a chodí mravenci-lidé. A nakonec se nám vlasy postavily hrůzou, kdyţ nám přímo před 

okny proletěl člověk! To jsme se opravdu neubránili výkřiku! Leč zbytečně. Ţádný sebevrah, ale odváţní šílenci 

se za nehoráznou cenu nechají připoutat na ocelové lanko a rychlostí osmdesát pět kilometrů v hodině se nechají 

spustit ze sto devadesáti dvoumetrové výšky. Celá „legrace“ trvá přibliţně čtrnáct vteřin. Na jejich přání jsou 

před okny vyhlídkové plošiny na chvíli zastaveni, aby si je mohli návštěvníci a jejich přátelé vyfotit či 

nafilmovat. Při dobré viditelnosti můţete dohlédnout aţ do vzdálenosti osmdesáti dvou kilometrů. Věţ je 

koncipována tak, aby odolala zemětřesení o síle sedmi stupňů Richterovy stupnice. S Karlem se shodujeme na 

tom, ţe výhled z rozhledny Sydney Tower je zajímavější. 

Procházíme s Karlem mezi prosklenými mrakodrapy, které se odráţejí jeden ve druhém a není nám moc do řeči. 

Víme, ţe všechno musí jednou skončit a naše cesta se završí uţ zítra. Připadá nám, ţe celé putování nějak rychle 

uběhlo. Z rozjímání nad uplynulými čtyřiceti dny nás vytrhne křiţovatka. Čekáme, na zelenou, abychom mohli 

přejít. Na tom není nic zvláštního, ţe! Ale kdyţ blikne zelená, celá křiţovatka se rázem zaplní přecházejícími 
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lidmi. V Aucklandu na všech křiţovatkách se zastaví provoz pro auta jedoucí ve všech směrech, a    tím pádem 

můţete přejít normálně z jedné strany na druhou, ale můţete také klidně přejít i úhlopříčně, abyste křiţovatku 

zbytečně neobcházeli. Je to praktické a člověčí mumraj na křiţovatce je roztomilý. 

Myslím, ţe by bylo nošení dříví do lesa, kdybych vám vyprávěla o zboţí a čistotě v supermarketech, o 

fungujících sluţbách. Ve vyspělých zemích tomu ani nemůţe být jinak. Ale ochota, úsměvy ať jiţ úředníků, 

pokladních v obchodech či cizích lidí, vstřícnost, ohleduplnost a laskavost tamních lidí nás vţdy naplňovaly 

klidem a vírou, ţe  přece jen jsou ještě na světě země, kde čest, hrdost a důvěra nejsou jen prázdná slova, ba 

naopak mají velkou váhu! 

 

18.12. – 19.12.2007 Úterý – Středa 

   Do celkového počtu čtrnáct tisíc tři sta dvacet devět ujetých kilometrů nám zbývá posledních třináct. 

Posledních třináct smutných kilometrů jsme vyplnili jízdou na letiště. Slunce mezitím prohřálo vzduch na 25°C. 

Od chvíle, kdy jsme přeletěli na Nový Zéland, počítali někteří, kolikrát ještě budeme stavět stany, ale já jsem se 

snaţila nemyslet na konec tohoto cestování, nýbrţ proţít kaţdý den naplno a co nejvíc dýchat zhluboka vzduch 

tohoto vzdáleného a tak odlišného světa. Dojatě radši zírám z letadlového okýnka, aby nebylo vidět moje vlhké 

oči. Zítra večer uţ budeme doma. Uţ? Ano, celé naše putování bylo sice dlouhé, ale nádherné. Stále bylo na co 

se dívat, aţ jsme si málem hlavy ukroutili! Také si myslím, ţe cestování a poznávání jiných krajů, národností a 

míst dává našemu ţivotu další rozměr. Je to takový náboj pro naši duši, která kdyţ strádá všedním stereotypem, 

vyloví ze zásob pestré a nikdy nemizející vzpomínky, nálady, pocity, vůně, které jí pomůţou aspoň na chvíli 

utéct před realitou. Také jsem si během cestování uvědomila, ţe všude ţijí lidé se svými radostmi, ale i 

problémy, se svými ţivoty, touhami a sny. A tak kdyţ se naše letadlo odlepilo v Aucklandu od země, znovu mi 

vytanula na mysli slova jednoho Maorského náčelníka: 

Ki mai koe ki a au                               Jestli se mě chceš zeptat, co je nejdůležitější  

he aha te mea nui tenei ao:                 věc na světě, odpověď bude takováto: 

He tangata, he tangata, he tangata.    Jsou to lidé, jsou to lidé, jsou to lidé. 
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PODĚKOVÁNÍ AUTORKY 

 
Vţdycky, kdyţ otevřu nějakou knihu, tak zcela automaticky přeskakuji několik stránek, na 

kterých bývá věnování a poděkování autora. Od teď se to ale změní, protoţe při práci na 

tomto malém cestopisku jsem pochopila, ţe ţádné dílo, kniha či projekt nemůţe vzniknout 

bez obrovské podpory rodiny a hlavně velké chuti do práce. 

A tak mi dovolte, abych poděkovala: 

 především mému drahému manželovi Karlovi Kořínkovi, který trpělivě snášel  mé 

večerní a víkendové vysedávání u počítače 

 naší spolucestovatelce Marušce Kotišové, která mne přivedla na myšlenku dát 

dojmům z cest tuto malou kniţní podobu 

 a v neposlední řadě mému dlouholetému kamarádovi Zbyňkovi Zavadilovi za 

neocenitelnou pomoc s jazykovou úpravou textů, nad kterými seděl převáţně v noci 

                                                                                                                   K.R. 
 ZEMĚ DLOUHÉHO BÍLÉHO OBLAKU 

             aneb VĚČNĚ ZELENÝ NOVÝ ZÉLAND 

 CO POTKÁTE V AUSTRÁLII NA KAŽDÉM KROKU 

 

 

 

 
Zpracovalo:  Studio K+K 

 Text:   Katka Rossi 

 Foto:   Karel Kořínek  

      

 NEDĚLITELNÉ! 

 OBA CESTOPISY JSOU SOUČÁSTÍ JEDNOHO SVAZKU 

 

NEPRODEJNÉ!  

SLOUŽÍ JEN PRO VLASTNÍ POTŘEBU 
 

 

 

 


