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10.12. Schůze o úmyslu prodat farmu.
Po mé včerejší promluvě s Dannym je
Tyson vyhozen z farmy, dnes dělá na-
posled. Rolland je na koberečku. Já
přeřazen do druhého stáda k Adria-
novi. Sláva.

11.12. Den volna. Dopoledne zkoumá-
ní formulářů v PDF. Odpoledne je-
du do města Hastings. Schůzka s Če-
chem Jiřím Sedlákem, kterého jsem
potkal v Aucklandu. Dělá s dalšími
dvěma Čechy v sadu, tam také ve sta-
nu přespávám.

12.12. Procházím Hastings a nakupuji
dárky. To samé v Napieru. Platím re-
gistraci auta. Krátká návštěva malé
botanické zahrady.

13.12. Budík zvoní ve 3:55! Kulhající
krávy naháním ještě za tmy, naše dru-
hé stádo již za úsvitu a než jsme začali
před šestou dojit, tak vylezlo slunce.
Bylo to velmi příjemné.

14.12. Mám na starosti Adrianovo stádo
jako včera, Adrian má dva dny volna.
Pracuji s Timem. Padla další hranice;
z jedné postanní pastviny, kde jsem
natahoval přenosný plot, jsem uviděl
hlavní silnici Napier–Taupo.

15.12. Pohoda, práce s Adrianem. Je to
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Milá čtenářko, milý čtenáři NZŠ,

děkuji Ti za podporu a přízeň, díky kte-
ré se zde necítím osamocen a čas mi
rychle ubíhá. Přeji Ti příjemné a klid-
né vánoční svátky a někdy v Novém ro-
ce opět naviděnou.
Tady na farmě je zas docela pří-

jemě. Ne, že bych chtěl tuto práci dě-
lat až do smrti. Už se docela těším, že
krátce po Novém roce zabalím své dva
ruksaky a tradá z farmy pryč. Ale když
se člověk nemusí rozčilovat nad blbce-
ma, tak je tu takový klidný život. Je-
diné starosti se týkají toho, aby byly
krávy nahnané včas tam, kde mají být.

A zbytek času si můžu třeba vymýšlet,
co Ti dalšího nabídnout ve Špekounu.
Tak příjemné počtení.

Co jsem viděl, co jsem zažil

Návštěva Hastingsu a Napieru
Další dva dny volna jsem využil k ná-
kupu vánočních dárků ve městech Has-
tings a Napier. Obě tvoří více jak sto
tisícovou aglomeraci u Hawkeho záli-
vu na východě Severního ostrova. Je
to ovocnářský kraj, pěstují se hlavně
jablka a víno.
Centra obou měst se pyšní archi-

tekturou ve stylu art deko. Tento styl
na sebe upozornil na Mezinárodní vý-
stavě moderního dekorativního a prů-

Motoristický slovníček

brake [breik] brzda
park brake ruční brzda
clutch [kl2tč] spojka
accelerator
[9k’sel9reit9r]

plyn

pedal [’pedl] pedál
wipers [’waip9rs] stěrače
washers [’wošers] postřikovač
heater [hi:t9r] topení
front lights; head
lamps

přední světla

rear [ri9r] lights; tail
lamps

zadní světla

stop lamps brzdová světla
warning lights výstražná světla
direction indicators blinkry
reflectors odrazky
horn [ho:n] klakson
sun visor [’vaiz9r] stínítko
sunroof [’s2nru:f] otevírací střecha
safety belt bezpečnostní pás
wheel [wi:l] kolo
tyre [’tai9r] pneumatika
spare tyre [spe9r] rezerva
disk pad [pæd] brzdová destička
steering [’sti9riN]; ~
wheel

řízení; volant

differential
[,dif9’renšl]

diferenciál

suspension
[s9’spenšn], whe-
el bearing

závěšení kola

shock absorber tlumič
spring [spriN] pružina
shaft [ša:ft] hřídel
screak [skri:k] vrzat, pískat
engine [’endžin] motor
cylinder [’silind9r] válec
transmission
[trænz’mišn]

převodovka
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nokolejná trať půlí. Po obou stranách
jsou malé železniční šraňky pro pěší.
Okolo lavičky a malinká pěší zóna.
U této kašny jsem měl sraz s Če-

chem Jirkou, kterého jsem potkal v Auc-
klandu. Protrhává zde jablka ještě
s dalšími dvěma Čechy. Tedy, těch Če-
chů je zde prý desítky, vyprodali všech-
ny backapery. Vůbec se nedivým, že
jsou nyní problémy s příletem. Jsem
velmi rád, že jsem na naší vzdálené
farmě zašit a nehrozí mi komunikace
v češtině. Za to protrhávání bere o něco
méně než já, ale má levnější ubytování.
Nemusí platit nic, protože může bydlet
ve stanu v sadu. Má tam i přístřešek
s lednicí, sporákem a pračkou. Práce
je závislá na počasí, v dešti se nepra-
cuje. Pracovní hodiny mají od sedmi
do čtyř. Protrhávání není, na rozdíl od
trhání, výkonová práce, platí se odpra-
cované hodiny.
Na poště jsem také vyřídil registra-

ci auta. Registrace je platba za každé
používané vozidlo a zahrnuje povinné
ručení, silniční daň a administrativní

poplatek. Lze si vybrat dobu platnos-
ti registrace od tří měsíců do jednoho
roku. Za půlroční registraci jsem zapla-
til 112,30 NZ$. Vyřídit jej lze na každé
poště takřka bez čekání, přestože musí
vytisknout kartičku s konkrétními úda-
ji o vašem autu. Taková kartička mi teď
zdobí přední sklo.
Jinak předvánoční čas je zde ne-

přehlédnutelný, i když se omezuje pou-
ze na výzdobu v ulicích, vánoční pís-
ně typu Rolničky, rolničky a obrovské
množství dárkových reklam a slev v no-
vinách a rádiích. Choděj si při tom
v šortkách a tričku a je jim úplně jedno,
že správné Vánoce jsou s jiskřivým sně-
hem, teplou šálou a kostelíčkem s Bet-
lémem.

Drobné postřehy

◦ Ekologie. Kdo jste viděl můj eko-
logický mikrofilmRossi� bol~xa�,
tak víte, jak se chovají Rusové ke
své obrovské zemi. Zaneřáďují si
ji odpadky, nešetrně drancují le-
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psina, nemůže si zvyknou, že po mně
nemusí vše překontrolovávat. Meeting,
rozdělení práce na Vánoce. Poprvé
jsem řídil za Adrianovi asistence trak-
tor. Velkej a automatickej.

16.12. Už tady je opět v kuchyni bi-
nec. Carl mě po dvou dnech práce
s Rollandem před ním tituloval fuc-
king guy. Dal jsem mu jasně najevo,
aby si dal dobrý pozor, jak mě bude
nazývat. Po chvíli se mi omluvil.

17.12. Opět se zaučuju v jízdě s trakto-
rem při vození siláže. Budu ale ještě
muset trénovat couvání s vlekem.

18.12. Bastard se naježil, že mu hatíme
čas. No, nebyl moc nadšenej, když se
ukázalo, že je vše v nejlepším pořád-
ku.

19.12. Bastard mě budí ve 3:15, že nemá
s kým dojit krávy, protože
Rolland ještě nepřijel. No, tak jsem si
alespoň vydělal víc peněz.

20.12. Večer jedem s Adrianem do nej-
bližší 45 km vzdálené hospody.

21.12. Adrian mně půjčil 1000 NZ$, abych
měl dost peněz na prodloužení poby-
tu. Jedu přes hory do Palmerstonu
North. Na začátku silnice se dovídám,
že je zrovna otevřená a další pumpu
můžu čekat až za 137 km.

22.12. Dostal jsem povolení k pobytu na
další tři měsíce! Klíčové je dostatek
peněz na účtu (ne hotovost) a letenku
s možností přložení na další období.
Dobré je také sbírat účty z kempů a
backpackerů (doklad cestování).

23.12. Adrian má volno a já opět dělám
s Rollandem. Ale už je to lepší.

24.12. Štědrý den. Docela obyčejný pra-
covní den.
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myslového umění v Paříži v roce 1925.
Tvary budov vycházejí z jednoduchých
geometrických obrazců. Jejich fasády
jsou vymalovány pestrými pastelový-
mi barvami. Zdobení je pomocí jedno-
duchých, ale pravidelně a důmyslně se
opakujících motivů, například v podo-
bě klikatých čar. Častý symbol vychá-
zejícího slunce v sobě nazapře inspira-
ci ve staroegyptské a mayaské kultuře.
Příčinou tohoto jednostylového vzezře-
ní obou měst bylo zemětřesení v roce
1931. Dosáhlo Richterova stupně 7.9 a
zemřelo při něm 250 lidí. Asi také pro-
to má málokterý dům více jak jedno
patro.
Je pravda, že art deko architektu-

ra dává obou městům příjemný šmrnc,
takže vystupují ze zdejší, pro evropa-
na nezvyklé, šedi novodobých měst bez
historických center. Na druhé straně
tato architektura často splývá s re-
klamními panely nebo je jimi zastíně-
na, takže ji moc nevnímáš. Myslím,
že některé části Šumných měst Davida
Vávry, kde ukazuje propracované art

deko detaily interiérů i exteriérů jsou
mnohem působivější.
Napier s městskou pláží, pěší zónou

a kopcem oddělujícím město od přísta-
vu je docela příjemný, zato Hastings
je opravdu zvláštní město. Nestojí ani
u moře, ani na řece, ani u nějakého do-
minantního vrcholku. Jeho rovnou pá-
teří je – železnice. Pro osobní dopravu
přestala sloužit před dvěma lety, kdy jí
zavřel soukromý dopravce. Z těch ně-
kolika málo tratí na NZ funguje pouze
trať Auckland–Wellington na Severním
a Picton–Christchurch–Greymouth na
Jižním ostrově. Protože je doprava po-
malejší a dražší než autobusová, popří-
padě letecká, je jedinou motivací pro
jízdu vlakem krásná příroda, kterou
trať vede. Často překonává vysoké prů-
smyky a údolí. Někdy trať nabírá výš-
ku pomocí spirály o poloměru 200 me-
trů.
Tak ta železniční trať se stala zá-

roveň jedinou dominantou města Has-
tings. V samém centru totiž postavi-
li velkou kruhovou kašnu, kterou jed-

oil leaks unikání oleje
fuel [’fju:9l] palivo
petrol [’petr9l] benzín
diesel [’di:zl] nafta
tank [tæNk] nádrž
pump [p2mp] čerpadlo
(air) filter (vzduchový) filtr
exhaust [ig’zo:st] výfuk
mufflers [’m2fl9r] tlumič (výfuku)
fumes [fju:m] výfukové plyny
hoses [houzes], pi-
pes [paips]

hadičky

injection [in’džekšn] vstřikování
carburettor
[,ka:b9’ret9r]

karburátor

gasket [’gæskit] těsnění
ignition [ig’nišn] zapalování
spark plug [spa:k
pl2g]

svíčka

starter [’sta:t9r] startér
choke [tšouk] sytič
alternator
[’o:lt9r,neit9r]

alternátor

drive belt klínový řemen
battery [’bæt9ri] baterie
body [’bodi] karosérie
rust [r2st]; corrosion
[k9’roužn]

koroze

mudguard
[’m2dga:d]

blatník

registration plate SPZka
trailer [’treil9r] přívěs

Hon na opossumy

Buď jsem tak dobrej nebo není čas na čte-
ní a zasílání chyb. Žádná mi nedorazila.
První varianta by mě udivovala, druhá
v předvánočním čase ne. Prodlužuji te-
dy čas na zaslání gramatických chyb ve
Špekounech do příštího čísla. Strana 4 Novozélandský Špekoun č. 5

sy, novou cestu vedou vedle staré –
vždyť je vedle tolik místa. Že tak
skládají kapičku po kapičce časova-
nou bombu dalším generacím jim
většinou nedochází.
Člověk by řekl, že NZ je civilizo-

vaná země odkojená evropskou An-
glií. Ale ouha! Komplex obrovské,
řídce osídlené země je zde také. Ni-
kde jsem ve městech neviděl kontej-
nery na separovaný odpad. Recyk-
lace je tady téměř neznámý pojem.
Na farmě se všechny odpadky hází
do jámy u domu. Olej se vylejvá na
trávník. Lesy se kácí plošně a vzhle-
dem k tomu, že většina Severního
ostrova je tvořena příkrými svahy,
eroze se má čile k světu. Na mís-
to lesů se vysazují jakési borovico-
vé sady. Spartakiádně sešikovaným
kmenům se prořezávají větve a čas-
to se nechávají ležet na zemi – ty
nejsou v této továrně na dřevo dů-
ležité. To je jen pár příkladů, kte-
rých jsem si stihnul všimnout.
NZ se pyšní krásnou přírodou

a nutno podotknout, že právem.
Ale tímto stylem se může stát, že
tuto krásnou přírodu zaženou do
izolovaných rezervací, jakýchsi mu-
zejních vitrín. No, snad to těm
Kiwiům brzy dojde.

◦ Nejdelší název na NZ. Nadech-
ni se a zkus bez dalšího nádechu
přečíst: Taumatawhakatangihanga-
koauauotamateaturipukakapikimau-
ngahoronukupokaiwhenuaktanatahu.
Podařilo se? Pak jsi právě vyslo-
vil nejdelší místopisný název na
Novém Zélandu. Jde o 305 metrů
vysoký kopec. Pojmenování zhru-
ba vyjadřuje: Na okraji tohoto str-
mého kopce Tamatea, muž s vel-
kými koleny, uklouzl a opět se vy-
šplhal nahoru. Byl znám jako Ze-
měžrout, protože pak spolknul horu.
Hrál při tom na flétnu své milé.1

Většina místopisných jmen je pře-
vzata z maorštiny. A ačkoliv nejsou

Mezi námi: musel to být pěknej špekoun.1
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je elektronický občasník a vychází ve
formátu PDF (Portable Document
Format) verze 1.4 firmy Adobe. Pro
jeho čtení doporučuji program Adobe
Acrobat Reader verze 5 a vyšší, který si
lze zdarma stáhnout na adrese w http:

//www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.
Samotný dokument pak doporučuji
uložit na disk a otevřít ve zmíněném
programu, ne jej číst přímo ve

webovém prohlížeči (Internet Explorer,
Mozzila, . . . ). V takovém případě se
většinou zobrazí jen první stránka.

Dosud vyšlo:

Číslo/Verze Obrazovka Tisk
1. 29.10.2003 1 356 kB 1 395 kB
2. 9.11.2003 234 kB 243 kB
3. 24.11.2003 189 kB 193 kB
4. 9.12.2003 219 kB 209 kB
5. 24.12.2003 190 kB 190 kB
Časopis lze získat na Internetové
adrese w http://cmp.felk.cvut.cz/˜zyka/nzsNovozélandský Špekoun č. 5 Strana 5

ani zdaleka tak dlouhé jako ten
s Tamateem, činí problém si je za-
pamatovat. Zdalipak si ještě pama-
tuješ, jak se jmenoval kemp na se-
veru Severního ostrova, kde jsem
ztrávil dvě noci? Ne? Tak vidíš. Ta-
potupotu.

◦ Stálezelený kauri. Už jsme si
ujasnili, že kauri patří mezi jehlič-
nany. Zeptal jsem se doc. Ing. Ivana
Musila, CSc. z katedry dendrologie
a šlechtění lesních dřevin na lesnic-
ké fakultě České zemědělské univer-
zity v Praze Suchdole, zda lze na-
jít kauri také v nějakém českém ar-
boretu. Bohužel prý ne, nejsou pro
ní klimatické podmínky. Pěstuje se
však ve studených sklenících jako
nádobová rostlina (no, chtěl bych
tu nádobu vidět). Dověděl jsem se
však český název pro Agathis aus-
tralis. Říká se jí (ano, je ženského
rodu) damaroň jižní.

◦ Kaňony a terasy. Zjistil jsem, že

má teorie o prokousávání řek sopeč-
nou šlupkou asi není správná. Na
cestě do Palmerstonu North jsem
přespával na odpočívadle zvaném
Stormy point lookout. Mně jenom
pršelo, takže nevím, zda jsou tam
odtud dobře vidět blesky, ale prý
je tam vidět pět úrovní teras řeky
Rangitikei. Vznikly v dobách ledo-
vých, kdy byla vodní eroze velmi
slabá, zatímco v meziledových do-
bách si řeka vyhloubila hluboké ko-
ryto. První vrchní terasa tedy vzni-
kala před 300 tisíci lety, ta nejnižší
v poslední době ledové před 12 tisí-
ci lety.

◦ Bastard. Adrian říká Darrynovi
Bastard. Neznám zcela přesně vý-
znam tohoto slova, ale to, co si
představuju, sedí k tomu štětiná-
či se špinavejma pazourama doce-
la dobře. Občas se sice usměje ne-
bo provede nějaký žertík, ale to je
často předzvěst, že něco potřebu-
je. Po většinu času je velkým šéfem
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vystřelujícím úsečné příkazy. Ono
to slovo je jazykově i významově
univerzální. V angličtině jeho spek-
trum sahá od vulgárního grázla ne-
bo hajzla přes konkrétní význam
pro nemanželské dítě až po přátel-
ské oslovení „Ahoj ty starý pardá-

le!“ No, myslím, že Darryna oslo-
vovat “Hi, you old bastard!” nebu-
du.

Příště: Že by ta historie?


