
AUSTRÁLIE 2007 

Terra Australis Incognita – Neznámá Jižní země (z latiny).  Australis znamená ,,jižní“.  Tak 

Austrálii nazývali již od doby římské.  Legendy vyprávěly mnoho příběhů o tajuplné zemi, která 

leží daleko na jihu. Na mapách byla zakreslena jen namátkou.  První Evropan, který doplul v 

roce 1606 k australským břehům byl Nizozemec Willem Janszoon.  Rozhodl se pojmenovat zemi 

Nové Holandsko. Objevitelé byli dobří mořeplavci, ale asi neměli příliš bujnou fantazii na 

jména.  Mnoho míst na světě je pojmenováno stejně tak, jako místo z kterého vypluli, jen 

s dodatkem přídavného jména nový-á-é (viz Nová Anglie, Nový Hampshire, Nový Amsterdam, 

Nový York, Nový Orleans, Nový Zéland atd.).  Nicméně název Nové Holandsko se v tomto 

případě nechytilo.  Začal se rozšiřovat název Austrálie, který byl dávno zaveden  

v navigačních lodních denících.  V osmnáctém století do Austrálie doplul také James Cook 

/džejms kuk/ a prohlásil území za britskou kolonii. 

Dnes je Austrálie suverénním státem a Den nezávislosti slaví 1. ledna již od roku 1901.  Patří 

však stále, stejně jako NZ, mezi anglické državy.  Zemi vede premiér (t.č. John Howard)  

a královskou korunu zde zastupuje generální guvernér (t.č. Michael Jeffery).  Generální guvernér 

bývá do funkce dosazen na doporučení královny (Elizabeth), a ten pak zase doporučuje do 

funkce premiéra.  Funkce prezidenta v Austrálii není.  

Austrálie mi od malička byla velice blízká. Slyšela jsem o ní vyprávět velmi často.  Moje 

sestřenice Věruška je rozená Australanka ze Sydney.  Teta Jiřinka a strýček Edmund sedm let žili 

a vedli obchod ve městech Melbourne a Sydney. Děda Gusta mně zdlouhavě a často popisoval 

australskou faunu, klokany, a především divoké psy dingo, kterými jsme byli oba fascinováni. 

Dále za doby mého dětství postupně odešlo z naší čtvrti do Austrálie několik rodin, aby zde 

nalezly nový domov a start do života bez komunismu.  A nakonec československá socialistická 

televize vysílala mnoho australských seriálů.  Americké jim vadily, ale australské ne, a tak jsem 

si zcela jista, že jsem zhlédla úplně všechny, které byly k vidění.  Jako dítě jsem byla televizní  

a knižní maniak a veškerý „volný“ čas po škole a povinných aktivitách (klavír, gymnastika, 

atletika atd.) jsem strávila čtením nebo díváním na televizi.  Na úkoly mi většinou nezbýval čas.  

Sedmnáctého srpna jsme přistáli v australském Melbourne /melbrn/, kam jsme přiletěli z Nového 

Zélandu australskou společností Qantas.  Byli jsme sedmý den na cestách. Čas se nám posunul  

o dvě hodiny dozadu.  Stejně tak jako na Novém Zélandu i zde nás po výstupu z letadla čekalo 

mnoho kontrol osobních zavazadel kvůli zavlečení nákazy z ovoce či jiných přírodních předmětů 

(rostlin, ořechů, sazenic, semen, škeblí atd.).  Možná si budete pamatovat jak končil dopis  

o Novém Zélandu: Michaela čistila nasbírané škeble a kamínky novým kartáčkem na zuby  

a vařící vodou a doufala, že jí je na celnici neseberou. A nesebrali!  Kontrola nás poctivě 

prohlédla, také boty, zda nemáme v podrážkách zanesený ovčí trus a škeble nás nechali vybalit 

až ze spodku kufru.  Celník uznal, že škeble vypadají velice čistě a nejsou cítit.  Několikrát si nás 

změřil pohledem.  Cítila jsem, že váhá. Očima těkal ze škeblí na nás a z nás na škeble. Michaela 

trpělivě, soustředěně ale napjatě čekala, jak se k jejím pokladům vyjádří.  Nevydržela jsem 

pohled na vyčkávající dítě a váhajícího celníka. Přistoupila jsem k němu a podrobně mu popsala 

proces jakým Michaela předešlý večer mušle, kamínky i škeble čistila.  Celník se usmál  

a škeble Míše vrátil   Asi měl doma také děti. 



V Melbourne bylo 12 °C a zataženo.  Stejně tak jako na NZ i zde měli období zimy.  Na letišti 

jsme si vypůjčili menší Toyotu a prokličkovali městem až do samého centra, kde se nacházel náš 

hotel Pacific International.  Melbourne je velkoměsto s 3 a půl milionu obyvatel. (Celá Austrálie 

má přes 21 milionu obyvatel).  V centru se místem šetří a budovy se staví vysoké.  Zaparkovat 

jsme museli v garážích pod hotelem.  Nájezdní plocha byla malá, a tak nás do garáží svezl výtah 

do kterého jsme najeli i s autem. Trikem bylo se do úzkého výtahu dostat, ale zvládli jsme to .  

Byli jsme vděčni za malé auto.  Náš apartmán byl pěkný, velice moderní v osmém patře 

s výhledem na celé město.  V Melbourne nás čekalo 3 a půl dne. 

Melbourne leží ve státě Victoria.  Austrálie se skládá ze šesti států a dvou teritorií:  Západní 

Austrálie, Jižní Austrálie, Queenslandu, Nového Jižního Walesu, Tasmánie, Victorie, Severního 

Teritoria a Teritoria hlavního města Austrálie. Město nás mile překvapilo.  Neměli jsme jasnou 

představu, ale tu co jsme měli to předčilo. Melbourne je pěkné, moderní město, kde se nezapře 

britský vliv a doba viktoriánská.   Nová architektura se prolíná se starou a navzájem se neruší, 

naopak to dává městu osobitý šarm.  Všude rostou eukalyptové stromy, žádná změna z jižní 

Kalifornie, kde nám také rostou na každém kroku. 

Proč jsme si vybrali zrovna Melbourne?  Zvědavost.  Austrálie je velikánská země - kontinent, 

není možné ji celou projet a poznat za týden. Ale někde jsme začít museli.  V Melbourne dostal 

Bruce pracovní nabídku a má možnost učit na zdejší universitě.  Zajímalo nás, jak to zde vypadá, 

zda bychom tu mohli žít a o čem toto místo světa vlastně vůbec je.  Melbourne je také druhé 

největší město Austrálie.  V neposlední řadě je to město, kam se před mnoha lety také přistěhoval 

můj spolužák a soused z Jahodnice Radek Prchal.  Při našich cestách si často záměrně vybíráme 

místa, kde bydlí naši přátelé a známí.  Život je krátký a musí se využít každé chvíle, abychom se 

setkali s lidmi které máme rádi, kteří jsou nám milí a které vidět hlavně chceme.  V každodenním 

životě se setkáváme často s lidmi, kteří nám nejsou až tak milí a příjemní, a přesto s nimi trávíme 

náš drahocenný čas.  Člověk by proto nikdy neměl zmeškat šanci vidět toho koho vidět chce  

a kdo jeho život obohacuje a dělá veselejším.  Radek a jeho rodina patří právě mezi tyto lidi. 

Katunku s Míšou jsme nechali v hotelu odpočívat.  Poprvé za celou cestu měly dovolenou 

televizi.  Televize na NZ i v Austrálii vysílá mnoho amerických a britských pořadů  

a seriálů.  V USA máme britské, ale žádné australské či novozélandské se nevysílají. 

Sami s Brucem jsme se vydali do podvečerního melbournského centra, abychom nakoupili 

zásoby do hotelové lednice.  Prošli jsme čínskou čtvrtí a obešli široké okolí našeho hotelu.  Ulice 

tu mají názvy anglické monarchie, které se nám dobře pamatovali, a tak jsme se orientovali 

rychle.  Je tu ulice Královny, pak ulice Elizabeth, ulice Viktoria a prince Williama atd. 

Samoobsluhy v Austrálii se také podobají více moderním supermarketům, které známe z Čech a 

Evropy než těm, které známe z Ameriky. Stejně tak, jako na Novém Zélandu i zde jsem našla 

chuťovky podobné českým a k naší první australské večeři nakoupila klobásy, sýry a pečené 

kuře.  Také housky a chleba je tu velice chutný a lehoučký.  Bruce ale všechno co má evropskou 

chuť nejí, tím pádem hledal potraviny na které je zvyklí ze své rodné země.  Nakonec našel 

australské dobroty podobné jeho oblíbeným z Evropy a Čech a byli jsme spokojeni všichni.  

Ovoce mají výborné svoje nebo dovážené z vedlejšího Nového Zélandu.  Myslíme si, že jídlo je 

většinou zvyk - chutná nám to, na co jsme prostě zvyklí. Také ale existuje pár chutí, které jsou 

prostě lepší tam či onde, i když se jedná o stejné jídlo.  Vím, že vás bude zajímat příklad.  Třeba 



jogurt: mnoho lidí se shodne na tom, že nejlahodnější jogurty jsou české.  I když je jméno firmy 

po celém světě ucelené (např. Danone), jogurty chutnají v každé zemi jinak.  Naopak nikde jinde 

jsme zatím nenašli lepší steaky než v USA (potvrzeno i zkušenými gurmány). Stejné mají prý 

také v Japonsku ale jsou tam převelice drahé.  Zde dochází na rčení: ,,Když dva dělají totéž, není 

to totéž“.  A tak je to se vším. 

Byli jsme na cestách osmý den a psalo se 18. srpna.  Kanceláře se vyprázdnily a ruch města 

změnil své tempo i atmosféru.  Byla sobota a lidé odpočívali.  Chtěli jsme dělat to co dělá běžný 

,,melbourňan“ o volném dni.  Vyjeli jsme z města směrem na jih a směřovali na ostrov Filip.  

Ostrov Filip je rekreačním místem pro turisty i místní.  Roste zde mnoho eukalyptových stromů, 

které jsou domovem medvídků koala.  Také jsme se dočetli o klokanech, kteří zde volně žijí.  

Nejlepší jsou však malé soukromé zoo, kde si můžete zvířátka pohladit, nakrmit, pochovat a 

vůbec s nimi strávit tolik času kolik se vám zlíbí.  Cesta na ostrov nám příjemně ubíhala.  Také 

se zde jezdí vlevo, ale na to už jsme byli zvyklí.  Dálnice okolo Melbourne jsou mnoha 

proudové, přehledné a musí se platit.  Na zaplacení poplatku máte 72 hodin a musíte se dálniční 

kontrole nahlásit sám.  Vaše auto je pak několikrát za den snímáno kamerami umístěnými na 

mnoha místech a každé auto je tak evidováno několikrát za den. Prý se ví o každém autě, které 

projede bez zaplacení.  Raději jsme si to neověřovali.  Policie je tu přísná a pokuty vybírá hned.   

Nehody jsme žádné neviděli i když provoz je veliký a auta často překračují povolenou rychlost.  

Řekla bych, že řidiči jsou o trochu ráznější a drzejší než řidiči v Americe, na druhou stranu 

mnohem ukázněnější a tolerantnější než řidiči z Čech. 

Krajina se nám zdála velice zelená, stromy vzrostlé a vysoké.  Přesto měli ve státě Victoria stav 

pohotovosti kvůli suchu a nesměla se používat zbytečně voda.  Mytí aut bylo také zakázáno.  

Všichni čekali na pořádný déšť.  Nám se zdálo celkem chladno a o proti Kalifornii  

i velmi vlhko, místní nám však tvrdili opak, a tak jsme se znovu přesvědčili, jak je všechno na 

světě relativní.  Zastavili jsme na farmě s kravami, kde se zpracovávalo mléko.  Měli zde k 

pohlazení malá telátka a jehňátka.   Katunka i Míša se zamilovávaly do každého zvířete, které 

jsme potkali a mohli si ho pohladit či vidět zblízka.  Současně zde v domácí stylové restauraci 

nabízeli mléčné výrobky a pečivo.  Neodolali jsme a s chutí si dali druhou snídani.  Pak jsme 

pokračovali dál, a než jsme přejeli most na ostrov Filip zastavili jsme v zoo.  Přesně takové, 

kterou jsme měli na mysli.  Bylo tu dovoleno krmit klokany i jiná zvířátka. Klidná, hezká  

a mladá zaměstnankyně nám trpělivě a podrobně vyprávěla o každém tvorečku, kterého tu měli.  

Klokani nám přirostli k srdci okamžitě.  Měli tu několik druhů.  Vyhřívali se v zahradě na 

slunci.  Leželi dál od cesty na které jsme stáli s miskou plnou dobrot a pozorovali jsme jeden 

druhého.  Pak jim dal jejich vůdce povel, aby vstali a šli se najíst, a tak k nám při hopsalo celé 

stádo.  Malí klokánci se houpali maminkám v kapse a často jim koukala nejen hlava, ale také 

nohy.  Klokaní matky jsou velice trpělivé a hodné a nechají klokánka pobývat v kapse, i když už 

je docela velké  

a mělo by běhat samo.  Matka se s ním urputně tahá dál, a když je venku a foukne na něj vítr 

nebo má chuť na mléko od maminky, dobrácky dítěti pomáhá nacpat se zpět do kapsy.  Klokani 

mají dlouhé nehty a rádi se s nimi drbou a čistí zaprášenou srst.  Také si s nimi bravurně 

přidržovali misky z kterých jsme je krmili a o které se neradi dělí s někým jiným.  Vydrželi jsme 

u nich velmi dlouho.  Měli zde také koaly, které jsou roztomilé, ale vlastně stále spí, a tak s nimi 

moc zábavy není.  Několik psů dingo nás pozorovalo přes plot i jiná australská zvěř, kterou nikde 

jinde na světě volně nenajdete.  Zaujal nás rodák z Tasmánie - samostatného ostrova na jih od 



Austrálie - Tasmánský ďábel.  Zvíře je to velice smutné a celý den vydrží běhat okolo své 

ohrady.  Vypadá jako větší pes, ale s nehezkou hlavou a velkými zuby.  Živí se zdechlinami, 

které při svém pomalém klusu neustále hledá.  Přestože vypadá smutně a možná by se vám ho 

chtělo pohladit, v mžiku je schopen zlomit nastavenou paži ohromnou silou svých čelistí.  

Většina australských zvířat má na svá mláďata kapsu, ve které si je nosí dokud jejich dětičky 

nevyrostou.  

Na ostrov Filip jsme dojeli v podvečer v čase večeře.  Cílem byla zátoka malých modrých 

tučňáků, kteří zde žijí volně a toto místo je jejich domovem.  Tučňáci jsou celý den na širokém 

moři za potravou a na večer se vrací do svých brlohů na pláži.  Celý den si plavou každý sám za 

sebe, ale když přijde večer čas návratu, čeká jeden na druhého na okraji pláže.  Netroufnou si 

přeběhnout pláž sami a houfují se do skupin pěti a více tučňáků.  Pak ve své skupině zvolí vůdce, 

který je nejodvážnější a vyběhne jako první. Ostatní ho pak tryskově kolébavým během následují 

přes asi 200 metrů širokou písečnou pláž, dokud nenarazí na travnatou plochu svého domova. 

Zde se opět rozcházejí již volným tempem k jednotlivým domovům.  Lidé zde vystavěli tři 

pozorovací plochy ke kterým se dojde přes dřevěné mosty tak, aby se nepoškodily domovy 

tučňáků.  Poučí vás o tom, co se bude dít, a pak už jen vyčkáváte.  Stanete se návštěvníkem  

v přírodě a pozorujete tučňáky v jejich přirozeném domově.  Nic není naprogramované ani 

připravené, tučňáci si sami určují své tempo a rozvrh podle kterého se vrací.  Musíte být 

trpělivý.  Rozhodli jsme se obohatit o tuto zkušenost.  Začalo se stmívat a studený vítr se 

zdvihal.  Oceán bouřil a vlny se zdály větší a větší a narážely na kamenné útesy u pobřeží. Moře 

dělalo veliký rámus, mohli jsme si klidně zakřičet do dálky a nikdo by nás neuslyšel.  Obloha s 

vodou se propojila v jednu dlouhou modravou plochu.  Začalo pršet.  Měli jsme deštníky i 

nepromokavé bundy, rozhodli jsme se vytrvat.  Setmělo se a ohromné lampy osvítili celé okolí.   

A pak už pomalinku a s nejistým přešlapováním začal vycházet jeden tučňáček za druhým, a jen 

co se odvážili, spěchali přes pláž k domovu.  Michaela usíná okamžitě se západem slunce, a tak 

jsem ji hned po pár prvních skupinkách tučňáků, které přeběhly úspěšně pláž, vedla zpět k autu.  

Byla unavená a mokrá.  Dřevěné mosty vedou tak, aby jste měli také dobrý výhled na tučňáčky.  

Jeden kráčel celou dobu hned vedle nás. Také unavený, mokrý, ale určitě nasycený.  A zítra 

začne celou svoji výpravu nanovo.  

Ještě než jsme přijeli do Melbourne domluvili jsme se s Radkem a jeho paní Silvou, že se 

sejdeme v neděli ráno a celý den strávíme společně.  To jsme také udělali.  Radek s rodinou nás 

vyzvedli v hotelu a společně jsme vyšli na pěší zónu Melbourne.   Naposledy jsem viděla Radka 

před 13 lety (1993/4) ale pořádně jsme si nepopovídali od jeho odchodu v r. 1984.  Bylo co 

dohánět.  Radek má za ženu velice příjemnou manželku Silvu, která pochází z Bratislavy.  

Mluvilo se proto česky, anglicky a sem tam i slovensky .  Spolu mají sedmiletou holčičku  

Nicole a dvouletého chlapečka Michaela /Majkla/.  Moc jsme si vážili, že se Radek s rodinou 

vydali za námi na celý den do města, protože víme jak je to s malými dětmi náročné, kdy se jim 

výletem naruší denní režim.  Malý Michael byl ale statečný, všude kráčel s námi, vše ho zajímalo 

a zdříml si až když byla příležitost.  Nicole je k věku naší Míši, a tak se holčičky během dne 

velmi sblížily.  Melbourne má velice pěkná místa na procházení, hlavně místa okolo řeky Yarry 

/Jary/, která protéká přímo centrem.  Vyjeli jsme na rozhlednu, nově vystavěnou věž Eureka  

a užívali si výhledu na město.  Eureka má víc jak 90 pater a slouží jak k bydlení, tak pro 

kancelářské prostory.  Z věže jsme viděli do všech koutů Melbourne.  Leží v zálivu a je to 

průmyslové, přístavní a sportovní město.  V Melbourne sídlí tenisová hala Australien Open, jezdí 



se tu Grand Prix a také je tu velký stadion pro hráče australského fotbalu.  Australského fotbalu?  

Ano, existuje normální fotbal, tak jak ho zná celý svět, pak americký fotbal a také australský 

fotbal.  Podívaná je to pro nás nezvyklá.  Hraje se se šišatým míčem, podobně jako americký 

fotbal, ale ten míč si hráči mezi sebou kopou tak jako při světovém neboli normálním fotbalu (při 

americkém si ho hází).  Hráči mají svůdné dresy, velmi upnuté a trenýrky trochu kratší než je 

vidět při jiných fotbalech.  Chrániče téměř nemají.  Pravidla jsem nepochopila, ale byl to pro nás 

nový, zajímavý, sportovní objev  

Na věži Eureka jsme se ještě setkali s Markem, bratrem Radka, a Markovou milou přítelkyní 

Luisou.  Marek je o dva roky mladší než my, ale ze školy i z ulice jsem si ho pamatovala také 

dobře.  I Marka jsem na moment viděla před dávnými 13 lety, při jeho návštěvě v Čechách.  

Bylo moc fajn, že si na nás udělal také chvíli.  Čas nám strašně letěl, protože jsme si toho chtěli 

tolik říci a zeptat se jeden druhého na tolik věcí. Na naše životy v Austrálii, na naše životy v 

Americe a také zavzpomínat na naše životy v Čechách.  S Radkem jsem chodila do jedné třídy 

sedm let, a tak známe mnoho stejných lidí, učitelů a zažívali jsme stejné zážitky.  Je zajímavé 

vidět věci z dětství pohledem dospělého člověka a srovnat si to s dalším svědkem vašich 

školních let. Stůl pro deset jsme si objednali v nádherné a moderní budově Casino  

a poobědvali.  V budově Casino je také velké nákupní centrum a večer je zde podívaná pro 

kolemjdoucí - šlehající plameny ze dvou velkých trychtýřů umístěných na střeše budovy.  Zdálky 

to vypadá jako dvě ohromné ohnivé pochodně. 

Po obědě jsme se vydali auty za město, směr do oblasti Dandenong, kde všichni Prchalovi žijí.  

Měli jsme také v plánu zastávku u rodičů Radka, kteří bydlí v okolí.  Projížděli jsme krásnými 

rezidenčními čtvrtěmi, kde bydlí běžní Australané.  Rodinné domky a obydlí vypadají velice 

podobně jako čtvrtě v Americe. Kdybychom neřídili auto vlevo, mohli bychom si klidně myslet, 

že jsme se ocitli v jakékoliv lepší americké čtvrti.  Austrálie je směsice Evropy  

a Ameriky a z toho si vytvořila svůj vlastní styl, který je pro ni specifický a originální.  Pochopili 

jsme, že Austrálie je dalším originálem, který nikde jinde nenajdete. 

Radek se Silvou a dětmi žijí ve velice pěkném domě, který si dle času a možností stále vylepšují 

a zdokonalují.  Děti nám ukázaly své útulné pokojíčky a naše děti si trochu po domácky 

odpočinuly.  Katunka si pustila na videu český film Diskopříběh a Michaela si hrála  

s Nicole.  Posvačilo se štědré pohoštění paní domu.  Pak jsme se přesunuli k Markovi a Luise, 

kteří si právě dokončili svůj velice moderní a nový dům.  Byli jsme jako jedna velká cikánská 

rodina, která se to odpoledne přesouvala z místa na místo, jeden za druhým.  To vše za velkého 

halasu a humbuku či výbuchů smíchu, protože kluci Prchalovi jsou rodilý baviči a rádi se smějí  

a žertují.  Smích je nakažlivý, a tak jsme se nasmáli hodně.  Bruce si s klukama padl do oka hned 

a já mám pocit, že znám Silvu i Luisu již dávno. Doufám, že i oni se cítili podobně.  Poslední 

přesun dne se konal již za šera k rodičům, Líbě a Bohoušovi.  Neviděla jsem je 23 let!  

Nemyslím, že se moc změnili.  Kdybych je někde potkala, tak je poznám.  Pamatuji si je jako 

příjemný, zábavný, pohledný pár, a tím jsou i dnes.  Paní Líba pro nás měla také připravené 

pohoštění, a kdyby to šlo, povídalo by se asi dál až do noci.  I loučení ale musí jednou přijít, 

druhý den byla práce, škola a naše expedice také pokračovala dále.  Bylo moc hezké  

a uspokojivé vidět všechny v pohodě.  Radek je dnes povoláním stavební inženýr a má svoji 

vlastní firmu.  Myslím, že může být na svůj život právem hrdý.  Sama ze své zkušenosti vím, jak 

je těžké a odvážné změnit vlast, jazyk, kariéru i přátelé.  Někdy nám ale odchod z toho co je nám 



tak známé a blízké otevře nové možnosti a naučí věci o kterých jsme netušili, že existují.  Naše 

třída VIII.B. na ZŠ Kyje, z které jsme v roce 1985 vycházeli, byla tehdy určena k sebe zániku.   

V očích ředitelky i naší třídní jsme byli, až na výjimky, třídou rebelů, propadlíků, hlupáků, 

komediantů a buržoazních potomků.  Většina z nás se horko těžko dostávala na střední odborná 

učiliště, a ty s trochou štěstí, na učiliště s maturitou či střední školu. Na gymnázium a posléze na 

vysokou školu se dostal ze třiceti šikovných dětí, jestli se nepletu, jen jeden spolužák.  Ostatní 

jsme se probíjeli jak to šlo.  Tři z nás žijí v zahraničí.   

19. srpen byl pro nás nezapomenutelný den, a teď víme, že kdybychom se náhodou na nějaký čas 

v Melbourne ocitli, že tam máme hned celou partu známých.  Rodině Prchalových děkujeme  

Dvacátého srpna 1998 se nám ve městě Portsmounth v americkém státě Nový Hampshire 

narodila dcera Michaela.  Co na tom, že na své dnešní deváté narozeniny byla v Austrálii, na 

opačném konci světa, chtěla slavit “normálně” a mít svůj den.  Předložili jsme ji proto nabídku 

zábavy pro děti ve městě Melbourne.  Vybrala si Vědecké muzeum na předměstí.  Vědecká 

muzea jsou velmi oblíbeným místem i pro děti v Americe.  Jedná se o místo, velkou budovu, ve 

které se děti zábavnou formou učí o fyzice, chemii, matematice, ale i historii a dalších vědách.  

Vše si zde můžete vyzkoušet, osahat a prozkoumat - to děti baví.  Navíc se vždy dozvíte mnoho i 

o oblasti ve které se muzeum nachází, a to bylo nejen zábavné, ale poučné pro celou rodinu.  

Naučili jsme se tu mnoho o Austrálii a státě Victoria.  Jaká zvířata tu žijí, jaké tu mají přírodní 

živly, jak se tu lidé stravují, kam a proč se chodí za sportem, co dělat když potkáte krokodýla, jak 

a kdo vymyslel umělou hmotu a seznam by tak mohl pokračovat dál.  Vrcholem dne byla 

návštěva “Pokoje blesků”, kde nás poučili o tom, jak a proč se vyrábí elektřina.  Michaelu 

vybrali za dobrovolnici, kterou nabili (za bezpečnostních opatření) tisíci volty a tím jí zvedly 

všechny vlasy na hlavě.  Myslím, že to pro ni nebyl jen zážitek dne, ale i zážitek roku!  Do 

muzea a zpět jsme se dopravili městským vlakem.  V Melbourne mají pro veřejnou dopravu 

vlaky, tramvaje, metro i autobusy.  Vlakovému řádu jsme moc nerozuměli, ale za pomoci 

ochotných pracovníků drah vše našli a na místo dojeli.  Na závěr dne prošli večerním 

Melbourne.  Bylo chladněji a déšť měl na krajíčku.  Město žilo rychle, lidé spěchali z práce.  

Stejně tak jako na Novém Zélandu i zde se v zimních měsících nosí hodně černá.  Avšak móda je 

tu více podobná americkému stylu oblékání.  Australané a hlavně Australanky jsou pohledné a 

atraktivní.  Některé země prostě mají hezčí lidi než země druhé, to je fakt s kterým se nedá 

argumentovat.  Lidé tu na sebe dbají a strojí se do slušivých, značkových kostýmků.  Australané 

hodně kouří.  V restauracích se nesmí, a tak si svůj zlozvyk užívají na ulici.  Všude přítomní 

kuřáci se nedají přehlédnout.  Velkou populaci Melbourne tvoří asiaté.  Stěhují se do Austrálie 

ve velkém.  Především za posledních pár desetiletí.  Mnoho lidí opustilo Hong Kong po tom, co 

padl pod čínskou vládu, ale i další asiaté (Čínani, Korejci ap.) tu nacházejí svůj domov.  

Finančně se nám v Austrálii ulevilo.  Na NZ všechno stojí dvakrát až třikrát tolik.  To víte, 

izolovaný ostrov, doprava na něj drahá, a tím pádem i všechno zboží.  Samy děti usoudily, že se 

za některé věci na NZ prostě jejich kapesné nevyplatí utrácet.  Zato se však “rozšouply”  

v Austrálii ☺  Již známými ulicemi plných australských suvenýrů jsme pomalu došli až  

k oblíbené samoobsluze, kde si Michaela slavnostně vybrala dort a svíčky. V hotelu jsme jí  

k dortu zazpívali a rozdali mini dárky, které jsme jí každý sám za sebe připravili a vzali sebou  

z domova.  Druhý den jsme přelétali do Sydney ☺ 



Kvůli tomuto vnitrostátnímu letu z Melbourne do Sydney jsme měli dovoleno vzít na cestu 

pouze malá zavazadla.  Váha i hmotnost byla velice limitována.  Každý jsme měli svůj malý 

cestovní kufr a do ruky tašku nebo batoh.  Byla to pro nás docela událost, protože ani já ani 

Bruce nejsme ten typ, co nosí jedno tričko týden.  Alespoň jsme si mysleli, že nejsme.  Cesty po 

Novém Zélandu a Austrálii nás přesvědčily o opaku ☺  Ne, nebylo to tak hrozné.  Prádla jsme 

měli dost a to co bylo potřeba se na cestě přemáchlo.  Hotely mají prádelny, ale také jsem se 

vrátila ke starému dobrému mýdlu s vodou.  A při tom jsem si vzpomněla co mi říkávali doma: 

,,Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš ”. 

Letadlo do Sydney bylo téměř prázdné a milá posádka se nám velmi věnovala. Svačinu jsme 

dostali zdravou – jedno velké zelené jablko.   Líbilo se nám to, bylo to takové skautské.   

V Americe jsme velice opečováváni a takové jablíčko by nám pravděpodobně přinesli nakrájené, 

oloupané, v hygienickém sáčku a s citronovou šťávou proti hnědnutí.  Všímali jsme si, že jsme  

v zemi jiných podmínek, jiné kultury, jiných zvyků a jiné mentality.  Nevím proč, ale i přesto, že 

jsem o Austrálii něco věděla, myslela jsem si, že si jsou z nějakého důvodu s Amerikou více 

podobné.  Možná proto, že to jsou obě bývalé britské kolonie? Nevím, ale mýlila jsem se.  Těšila 

jsem se proto do Sydney, kde celá historie australského národa započala, a kde mi možná na 

některé z mých otázek odpoví.  

Flotila s prvními osídlenci Nového Jižního Walesu vyplula z Anglie v roce 1787.     

Ve městě Sydney státě Nový Jižní Wales lidé začínali nový život.  Není žádným tajemstvím, že 

první australští přistěhovalci byli vězni.  Od irských politických odsouzenců až po nejhorší 

zločince a vrahy všeho druhu.  Anglie si tím vyčistila vězení a své okolí od nebezpečných lidí.  

Mezi odsouzenci bylo také mnoho šikovných lidí a kolonii se začalo rychle dařit.  Netrvalo 

dlouho a našlo se tu zlato.  Jen šest let poté, co sem přivezli první odsouzence, začali do 

Austrálie připlouvat také první svobodní lidé – usedlíci – dobrodruzi – zlato kopové.  Těch bylo 

stále více, mnohem více než původních vězňů.  Nedá se proto jednoznačně říci, že Austrálie 

započala svoji historii pouze s vězni, tak jak jsem to slyšela některé lidi tvrdit.  Stejně tak, jako si 

rodilí Novozélanďané vymysleli přezdívku Kiwi, tak si rodilí Australané nechávají říkat Aussie 

(ozí).  Pokřiky při hře a skandování obsahují přezdívku Aussie, v neposlední řadě se také 

používá jako jméno australských výrobků např. šamponu.  Přezdívka Aussie vzešla ze zkratky 

názvu psí rasy - australského ovčáka (Australian Shepard).  Tento pes je však původem ze 

západních Spojených států amerických, kde se začal v 19. století chovat.  Australané milují 

přezdívky a zdrobněliny osobních jmen, připadá jim to více důvěrné, bližší.  Pokud máte dlouhé 

jméno tak jako například já – Kateřina – okamžitě by si to upravili na kratší a domáčtější verzi 

jména, pravděpodobně Kate /Kejt/.  Američané to nedělají, respektují  jméno, kterým se jim 

představíte. 

Postupně do Austrálie připlouvalo mnoho nových přistěhovalců a emigrační vlny se tvořily spolu 

s událostmi okolo světa.  Druhá světová válka a další změny utvářely bleskový nárůst 

australského obyvatelstva.  V roce 1959 Austrálie dosáhla 10 milionů obyvatel, v r. 1990 to bylo 

17 milionů obyvatel a dnes je to již přes 21 milionů obyvatel.  Lidé sem přijíždějí ze všech koutů 

světa a v posledních letech jsou to především přistěhovalci z Asie, jak jsem se již zmínila výše, 

když jsme cestovali v Melbourne.  Můžete proto v dnešní Austrálii najít všelijaké lidi.  Od 

jemného džentlmena, který vám v metru uvolní místo až po hrubiána, který se nestydí na lidi 

rozeřvat kvůli maličkosti.  Potkali jsme zde různé typy.  Byli jsme tím trošku zaskočeni, protože 



ve všech cestovních příručkách, které jsme četli se psalo jen o těch přátelských  

a slušných Australanech, ale nikdo nás neupozornil na ty z hrubšího zrna.  Reakce lidí nás občas 

překvapila, hlavně v Sydney nedalo lidem mnoho práce “vyskakovat jako čertík z krabičky”.  

Nakonec si člověk musí říci: “A kdo jsem já, abych soudil druhé” ?  Osobně hledám všechny 

odpovědi v dějinách a tam je také nalézám.  Kritizovat a soudit je snadnější než pochopit.  Když 

to jen trochu jde, stojí za to dát si tu práci s pochopením, odměna bývá sladká ☺  

Sydney nás uvítalo odpoledními paprsky zimního slunce z okénka letadla, odkud jsme viděli 

Operu a most Harbour.  Do hotelu Best Western, který byl opět v samém centru, jsme se 

dopravili přímo z letiště metrem.  V Sydney jsme si auto nepůjčili.  Metro, vlaky i jednokolejové 

vlaky mají dobrý systém a jezdí spolehlivě.  Chystali jsme se také hodně chodit.  Děti se začaly 

zabydlovat v hotelu a chtěly chvilku pro sebe.  Sami s Brucem jsme se proto vydali k domu 

Opery.  Metrem jsme přejeli pár stanic a vystoupili na Circular Quey.  Australané to vyslovují 

jako /sirkulr ký/, ale Američané jako /sirkulr kvej/ a tak jsme se chvilku s místními dohadovali, 

zda jsme se ocitli na správném místě.  Australská angličtina nám dělala větší problémy než 

novozélandská.  Nejen kvůli silnějšímu přízvuku, ale také proto, že v Austrálii se slova vyslovují 

úplně jinak.  Navíc mají svůj slovník a pokud mluví hodně rychle a přihazují do toho právě tato 

specificky australská slova, ztratí se v tom na chvíli i člověk jehož mateřským jazykem je 

angličtina.  Můj český přízvuk v mé angličtině v Austrálii ani na NZ nikdo neslyšel.  Všímali si 

jen mého amerického přízvuku, a tak hned věděli, že “pocházím” z Ameriky ☺  S dalším 

vysvětlováním jsem se většinou nenamáhala.  Byla jsem potěšena.  V Americe nikdo neslyší 

moji americkou angličtinu, ale všichni slyší český přízvuk.  A tak mi moje snaha, naučit se 

pořádně anglicky, už nepřipadala tak marná. 

Sydney je veliké město roztroušeně vystavěné v zálivu a proto má i několik center.  Jedním z 

nich je místo kde je vystavěna Sydney Opera.  Byla již tma, když jsme došli k budově Opery.  

Symbolická stavba Austrálie stojí na malém poloostrově.  Byla večerně osvětlena.  Byl klid a od 

moře vál teplý vítr.  Neumím popsat pocit, který mě naplnil, když jsem Operu poprvé spatřila na 

vlastní oči.  Místo o kterém sníte, že se tam jednou podíváte, že se ho dotknete tu najednou bylo.  

Hned před námi.  Obešli jsme s Brucem celou stavbu kol dokola.  Nemohli budovu vystavět na 

lepším místě.  Za námi osvícené město s mrakodrapy, před námi záliv, ze strany most Harbour a 

z druhé strany Opera - jaká to podívaná.  Chápu lidi, kteří ryjí do stromu nápis “Byl jsem tady”, 

také se mi chtělo zařvat: ,,Jsem tady!”, a tak jsem si zakřičela do tmy, do šplouchajícího moře 

pod námi, nikdo tam zrovna nebyl (alespoň doufám, že ne).   Byli jsme s Brucem nadšení a 

začali se těšit na druhý den, kdy jsme se přihlásili na exkurzi Operou.  Psalo se 21. srpna, ale 

kalendáře v Americe i Evropě stále ještě ukazovaly 20. srpna.  Michaela se nedá ošidit, a tak i 

dnešního dne jsme ji před spaním koupili malý dort a zapálili svíčku.  

Ráno nás v Opeře přivítal skvělý průvodce.  Lepšího jsme si opravdu nemohli přát.  Vypadal 

jako člen skupiny Beatles v době kdy zpívali.  Měl smysl pro humor, který přidával do výkladu, 

a tak jsme se opravdu bavili.  Opera je rozlehlá.  Z pěti divadel, které opera obsahuje, jsme viděli 

čtyři.  V jednom z nich sídlí Filharmonie ze Sydney.  Hrají se zde různá představení.  Od 

klasických až po moderní.  Umělci jsou domácí nebo přijíždějí na návštěvu  

z celého světa.  Vnitřek není nijak zvlášť luxusní ani přepychový.  Podlaha je tvořena  

z betonových drsných desek a chvílemi to vypadá jako kdyby jste kráčeli stále ještě venku na 

chodníku.  Každý sál je jinak zařízen a vyzdoben.  Dle potřeby a účelu.  Přepychové jsou tu nové 



záchody. Umyvadla jsou vytvořena jako dlouhý potůček s fontánkou a voda z vašich rukou mizí 

do neviditelného odpadu.  Je to opravdu dílo. Budova byla slavnostně otevřena v r. 1973, 

výstavba trvala 14 let.  Od té doby se stále vylepšuje a postupně rekonstruuje.  Obyvatelé Sydney 

si na ni velmi zakládají a vymýšlejí další věci čím by návštěvníky uchvátili.  Střecha je 

vystavěna ze samo omyvatelných dlaždic vyrobených ve Švédsku a barvu má béžovou.  Na 

fotografiích vypadá většinou jako bílá, ale to je jen světelný efekt, který dlaždice tvoří.  Střecha 

tak mění barvu podle světla, které na ni dopadá.  Večer je téměř žlutá, ve slunci bílá.  Je to dobrý 

trik.  Budovu navrhl dánský architekt Jorn Utzon. Stavbu provází mnoho příběhů, ale na to 

bychom potřebovali celou další kapitolu.  Na každý pád je to úžasná budova a v Sydney na ni 

mohou být opravdu pyšní. 

Odpoledne jsme si vyjeli lodí po moři do nedalekého přístavu Manly.   Účelem projížďky po 

zálivu bylo spatřit Operu také z jiného úhlu, prý toho nejlepšího.  Na moři foukal vítr a vlny 

houpaly naší lodí.  Ty největší přelétaly přes palubu.  Manly je plážové městečko s pěší zónou a 

mnoha obchody pro turisty, suvenýry, příjemnými kavárnami, restauracemi a jídelnami.  Stejně 

tak jako na NZ i v Austrálii se všude prodává a servíruje k pití čaj.  Když neobjednáte jinak, 

automaticky vám ho naservírují s mlékem.  Jediné australské jídlo, které nikde jinde na světě 

nenajdete je tzv. Vegemite /vedžímajt/.  Chutná pouze Australanům,  Silvě Prchalové (z 

Melbourne) a mě.  Jsou to vlastně kvasnice - plné vitamínu B, posolené a zpracované do černé 

pomazánky, která vypadá spíše jako vazelína na boty než něco k jídlu. 

Prošli jsme pobřeží Jižního Tichého oceánu a obdivovali jemný písek na pláži a vytrvalé serfaře 

v černých kombinézách.  Asi by nás Manly uchvátilo více, kdybychom nežili  

v Kalifornii, kde je takových míst k vidění mnoho.   

Třináctý den na cestách.  Za celou dobu jsme nepotkali jediného Čecha ani Slováka.  Přestože 

nosíme mikiny s nápisy: Bruce - Praha nebo Kolorado, já - Česká republika nebo Český 

Krumlov, Katunka všechno možné.  Pokud jsme někde nějakého minuli nevíme.  Češi se k sobě  

na cestách moc nehlásí.  Pokud se nepřihlásím sama první, normální český turista nás mlčky 

přejde.  Halasně a s radostí se k vám bude hlásit Čechoslovák, který žije již dlouhou dobu  

v cizině a má radost, že vidí krajana.   Bruce byl ze začátku tímto chováním překvapen, protože 

Američané se k sobě hlásí všude a hned si mají co říci, jako kdyby jste potkali staré známé.  Inu, 

jiný kraj, jiný mrav. Až jednoho dne v hotelu, vidím recepčního se jmenovkou Pavol.  Řekla 

jsem si, že to může být jedině Slovák, a hned jsem ho také oslovila.  Pavol byl milý, hodný 

člověk z Bratislavy žijící již dlouhá léta v Sydney. Laskavě a trpělivě mi vyhledával  

v encyklopediích na internetu odpovědi na mé “australské” otázky a díky jemu se o ně teď mohu 

dělit s vámi.   Ostatně Američany jsme na této cestě také nepotkávali dokud jsme nedorazili do 

Sydney.  Zde se jich pohybovalo dost a ne jeden byl z Kalifornie.  Srdečně se k nám hlásil mladý 

pár, který uviděl nápis na mikině Katunky z kalifornského sportovního centra.  Po chvíli jsme se 

domluvili, že bydlíme deset minut od sebe.  Tento pár jsme pak v Sydney, ale i v okolí potkali 

ještě několikrát měli jsme asi stejnou knihu pro turisty ☺ 

Každý den jsme od našeho hotelu k metru procházeli přes park, který se jmenoval Hyde Park 

/hajd park/, stejně tak jako ten v Londýně.  Sydney má nádherně upravené parky,  

s fontánami a ptactvem, které tu žije.  V Hyde parku byl navíc nádherný památník pro vojáky  



z druhé světové války.  Stejně tak jako na NZ i zde se chová veliká úcta ke všem padlým či těm 

co sloužili v jednotkách ANZACu (Australský a novozélandský armádní sbor).  

Dnešní den jsme objevovali Sydney z výšky.  Vyjeli jsme na rozhlednu jménem Věž.  Moderní 

stavba uprostřed města.  Viděli jsme jak je Sydney rozčleněné a kolik vody ho obklopuje.  Co se 

týká vody, je Sydney něco jako italské Benátky nebo podle Bruce, švédský Stockholm (ten jsem 

já neviděla).  Vodní trajekty tu mají stejný jízdní řád jako autobusy a na vodní taxi si můžete 

mávnout u jakéhokoliv mola.  Z výšky jsme ještě viděli mnoho kriketových hřišť, zdejší oblíbená 

hra.  

Po obědě jsme pokračovali do přístavu Darling, který jsme si vyhlédli z výšky a moc se nám 

líbil.  Trvalo nám celé odpoledne než jsme si ho prohlédli a celý obešli.  Je tu také velmi pěkné 

akvárium s tou nejlepší přehlídkou vodních a mořských živočichů, krokodýlů a aligátorů.  Tam 

jsme museli.  Zvířat jsme si užili na NZ i Austrálii opravdu mnoho.  My měli prázdniny, ale 

australské děti ne, a tak jsme v akváriu potkávali mnoho školáků.  Také australské děti nosí do 

školy uniformy a mají krásná, klasická, anglická jména (James, Charles, William atd.), tato 

jména v Americe již vyšla nebo vycházejí z módy.  I zde se nám děti moc líbily a připomínaly 

postavy z  anglických seriálů. 

24. srpna jsme se probudili do mokrého dne.  Chvíli pršelo a chvíli ne.  Rozhodli jsme se 

pokračovat v plánech a vydat se vlakem a autobusem za město do malé soukromé zoo jménem 

Koala Park.  Jak už napoví název, měli tu koaly.  Děti měly pocit, že si koaly moc neužily  

a kdyby to šlo si znovu pohladit i nějaké roztomilé klokany. Kvůli sychravému počasí tam 

mnoho návštěvníků nebylo, a tak jsme si vše v klidu, téměř sami, procházeli. Koala Park byla 

malá přátelská zoo, kde jsme si mohli dlouze šimrat koaly, pomazlit se s nimi a vyfotit je.  Dcery  

i my byli nadšení.   Také klokany jsme znovu krmili a měli tu i modré mini tučňáky, které jsme 

poznali v jejich domově na ostrově Filip u Melbourne.   Když jsme procházeli parkem slyšíme 

jak na nás někdo volá:  -,,Hello, jak se máš, máš dobrotu, máš dobrotu” ?  Byli to papoušci.  

Předváděli se před námi a moc nás tím pobavili. Dlouze a dojemně za námi volali ,,gud báj”.   

V zoo měli všechna australská zvířata, také ptáky emu a ovce.  Takový méně uhlazený 

,,Krokodýl Dandý” středního věku, v klobouku, košili a džínách, které toho hodně pamatovaly, 

tu předváděl stříhání ovcí.  Šli jsme se dívat.   Dlouze a obšírně nám povídal o australském 

venkově, ovcích, stříhání vlny, kvalitě vlny, proč a jak jde cena nahoru a dolu, kolik střihači 

dostanou za jednu ovci (jsou to 2 australské dolary) a kolik musí takový střihač za den oholit 

ovcí aby se uživil (alespoň 150).  Pak už se konečně začal chystat oholit ovci, ale pak si to 

rozmyslel a pravil, že jí nechá oholit někým z nás.  Přistoupil ke mě, přátelsky mě plácnul přes 

rameno a pravil: ”Hej šíla, jdi, vezmi ovci a strojek“ (šíla znamená v australštině – holka, 

děvče).  K jeho i údivu ostatních diváků jsem vstala, šla na pódium vzala strojek a ptala se, kde 

má tu ovci (byla v chlívku za pódiem). Říkala jsem si, jak těžké může být oholit ovci, když hlavy 

holím už tolik let.  Chvíli bylo ticho a Bruce byl v takovém šoku, že zapomněl fotit.  Když se 

vzpamatoval také Dandý, ptal se mě, zda chci opravdu holit.  Říkám, když mi pomůže ovci 

přidržet, pak to nebude snad tak velký problém. (Asi jsem trochu přeceňovala své možnosti  

i schopnosti, ale už jsem stála na pódiu a utíkat jsem nechtěla).  Dandý si mě dlouze změřil 

pohledem, a pak mi povídá: “Hej, šíla, že ty seš holič” ?  Začala jsem se smát a kývat hlavou.  

Dandý pak divákům pravil, že dělá tuto šou pro lidi již pět let, ale ještě na žádného holiče 

nenarazil.  Pak se otočil a řekl, že když jsem tedy ten holič, tak že do toho se mnou jde.  Pak 



jsme si chvíli povídali o rozdílu mašinky na lidi a na ovce a společně oholili moji první ovci  

v životě!  Byl to pro mě nezapomenutelný zážitek. 

Alespoň jednou za výlet necháme vždy Katunce její vlastní prostor, kdy si ráda zaleze do 

hotelového pokoje a chce si číst, psát deník anebo dlouze koupat.  Bez sestry, bez rodičů.  

Musíme její soukromí dospívající dívky respektovat, a proto jsme se vydali na závěr dne zpět do 

města bez Katunky.  Dalším zajímavým historickým místem v Sydney jsou tzv. Rocks (skály).  

Je to místo, kde poprvé přistál James Cook a kde je vystavěno původní centrum města.  Taková 

,,Zlatá” ulička Sydney.  Z Rocks je malebný výhled na Operu, most a záliv.  Zde jsme také 

zakončili den chutnou večeří v příjemné restauraci.  

V noci se pořádně vypršelo.  Probudili jsme se do teplého a slunečného dne.  Na Sydney nám 

zbýval poslední den.  Prošli jsme Hyde Parkem okolo katedrály sv. Mary a ocitli se  

u Národního muzea.  Chtěli jsme se co nejvíce dozvědět o Aboriginals (aboridžinls), původních 

obyvatelích Austrálie o kterých se v národním muzeu vypráví. 

Aboriginals (aboridžinls), stějně tak jako američtí indiáni věří, že vzešli ze země.  Chovají proto 

velkou úctu k přírodě, vodě, stromům i zvěři.  Stejně tak jejich kultura, výtvory, kresby a malby 

mají náměty z přírody, ale v abstraktním provedení.  Jejich náboženství je učí, že vše co se rodí a 

pochází z matky země si je rovné, a mělo by se proto navzájem uctívat  

a respektovat.  Tento jejich duchovní svět nazývají sněním. Mezi sebou se rozdělují na mnoho 

skupin podle toho z které oblasti pocházejí.  Každá skupina Aboriginals má trochu jiné zvyky  

i jazyk.  Žili na australském uzemí tisíce let, v klidu, harmonii s přírodou a své víře.  Do doby 

než území zabrali Britové.  Příjezd Britů pro Aboriginals znamenal téměř jejich konec.  Myslím 

si, že vždy tam kam vstoupila noha bílého Evropana nic dobrého na původní obyvatelstvo 

nečekalo.  Populace Aboriginal obyvatel se po „objevení“ Austrálie rychle zmenšovala.  Jako 

první je hubily neštovice, které vyhladily téměř 50% domorodců.  Pak přišli misionáři, kteří 

věřili, že Aboriginals jsou Neznabozi. Vzali právo do svých rukou a snažili se Aboriginals 

převychovat.  Pokud se místní vzpírali (nebo nerozuměli) čekala je smrt, děti jim odejmuli a dali 

na převýchovu do bílých, katolických rodin.  Přestože byli Aboriginals nábožensky založení a 

žili velice duchovním životem, misionáři jejich víru nebrali na zřetel.  Svatá místa domorodců 

prostě přehlíželi.  80% původních obyvatel bylo vyhlazeno jedním nebo druhým zlem.  Nejhorší 

na tom je, že toto vyhlazování a převýchova trvala až do roku 1969!  To znamená, že to postihlo 

také děti mojí generace!  Lidi kteří jsou stejně staří jako já, jako vy, jako vaše děti, ale náhodou 

se narodili jako Aboriginals byli automaticky odebíráni na převýchovu do bílých rodin.  Dodnes 

tyto děti pátrají po svých rodičích a předcích.  Někteří z nich vystudovali a snaží se žít spokojený 

život a hlavně pochopit bezpráví, které se na nich napáchalo.  Také skloubit původní duchovní 

život s křesťanskou vírou.  Hodně jich bylo zneužíváno a týráno, a jako dospělí končících ve 

vězení a jiných ústavech.  Udělalo se mi nevolno.  Vyšla jsem ven abych se nadýchala čerstvého 

vzduchu.  Jakým právem jeden národ přijde a vyhladí druhý?  Snad zákonem silnějšího?  Proč to 

v Austrálii trvalo tak dlouho, když už bylo lidstvo té doby poučeno druhou světovou válkou, 

genocidou a bezprávím?  A proč tato bezpráví a vyhlazování trvá na jiných místech do dnešních 

dnů?  Můžeme to nazývat jakkoliv. Plyne z toho jen jediné: ,,Lidstvo je nepoučitelné. 

Fanatismus, ignorance a arogance je nebezpečná.  Nadějí je vzdělání, poznávání, cestování, 

pochopení a zkušenost.  Žij a nech žít!“ 



Jak mi pravil jeden starý německý profesor humanitních věd: “Kdyby každý člověk na světě 

poznal alespoň jednoho cizince zblízka a osobně, pak by jeho národ nikdy nenapadl cizincův 

národ, protože by tím pádem napadl přítele.  Kdybych já jako mladíček znal jednoho Čecha 

osobně, pak bych neuvěřil Hitlerovi co o vás říkal a nikdy bych nenastoupil do armády“.   

A omluvil se mi - nám Čechům za svůj německý národ.  

Aboriginals se prvních ochranných zákonů dočkali až v letech 1971-73.  V roce 1992 byl 

zaveden tzv. Native Title (Titul Původu), který lidem umožňuje aby se přihlásili ke svému 

původu. V Australském hlavním městě Kanbeře (Canberra) otevřeli ambasádu, která zastupuje 

zájmy a práva původních obyvatel Austrálie.  Zastupitelství poznáte podle jejich vlajky (černo- 

červené s velkým žlutým sluncem uprostřed), která na nich vlaje.  Jednu takovou budovu jsme 

viděli také v Sydney.  Dnes žije v Austrálii cca 200 tisíc Aboriginals.  

Vyšli jsme z muzea a pokračovali zpět do centra, táhlo nás to opět směrem k Opeře.  Každý jsme 

chtěli vidět jiné místo, vrátit se tam, kde se nám nejvíce líbilo nebo na co jsme neměli mnoho 

času.  Prošli jsme nádherné botanické zahrady, viděli mnoho květin a palem, které v Sydney 

košatě rostou.  Také knihovna a radnice stojí za povšimnutí.  Australané rádi vyvěšují národní 

vlajku a úřední budovy navíc zdobí národní symbol, znak ze dvou zvířat: klokana a  ptáka emu.  

Australané si dali do znaku klokana a emu, protože to jsou prý jediná zvířata, která neumí couvat 

- chodit pozadu.  To se Australanům líbilo a sami sebe také chtějí prezentovat jako národ, který 

nikdy necouvne a postupuje vždy jen směrem kupředu.   

Vrátili jsme se oklikou zpět na Circular Quey, Rocks a vylezli na most Harbor odkud je 

nádherný výhled.  Děti si přály projížďku lodí se zpáteční cestou okolo večerně nasvícené 

Opery.  Znovu jsme se proto ocitli v přístavu Manly, kde jsme povečeřeli v Bavorské restauraci.  

Právě zde probíhal pivní festival a za velkého halasu a dobré nálady nabízeli všechna německá 

piva kterými se dobře zapíjela typicky německá kuchyně.  Vyčerpáni a plni zážitků jak z celého 

dne tak krásného západu slunce nad Sydney jsme se vraceli do hotelu.  Ráno nás čekala daleká 

cesta zpět domů přes oceán.  

26. srpna ráno jsme se rozloučili se Sydney, s Austrálií.  Poznali jsme nový kontinent, novou 

zemi, dva nové australské státy.  Potkali mnoho zajímavých lidí, naučili a pochopili nové věci a 

ochutnali nová jídla, nasáli zdejší atmosféru ☺.  Austrálie se nám líbila a určitě bychom se sem 

chtěli brzy vrátit.  Za poznáním dalších krásných míst, kterými tato obrovská země nešetří.  Po 

návštěvě Melbourne si myslíme, že pokud by pracovní nabídka trvala i do dalších let, nevadilo 

by nám poznat zdejší život ještě blíže a nějaký čas v tomto městě pobývat.  

  Ze  Sydney jsme mířili leteckou společností New Zealand s přestupem  

v novozélandském Aucklandu zpět do Los Angeles.   Kráčeli jsme letištní halou na jeden 

z našich spojů, když si Michaela oddychla a pravila: „Jsem tak ráda, že umím šest jazyků, 

neměla jsem tím pádem zase při našem cestování problémy s domluvou“.  Zastavili jsme se  

a sborově se jí zeptali: „Jak to myslíš, že umíš šest jazyků“? Michaela si přehodila plný batůžek 

plyšových hraček na druhé rameno a odpověděla: „No, mluvím přece česky, slovensky, anglicky, 

britsky, australsky a novozélandsky, ne?“ ☺ ☺ 

KD  



 

 

 


