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6.1. VyzvedávámMunga v Aucklandu
na letišti. Ubytováváme se v back-
packeru. Poprchává. Vyzvedávám
poštu u Gimelfarbů.

7.1. Poprchává. V backpackeru nás
obrali o 10 NZ$, protože jsme ho
opouštěli po 10. hodině. Návštěva
ZOO s ptáky kiwi. Na sever za da-
maroněmi (kauri). 10 km za Auc-
klandem praskl rozvodový řemen.

8.1. Po obědě má naše auto nový roz-
vodový i klínový řemen. Přijíždíme
do poloprázdného kempu u Wai-
poua forest, tam, co jsou obrovské
damaroně.

9.1. Oblačno, teplo, neprší. Mungo pro-
chází známou cestu pralesem. Ná-
vrat do Aucklandu, letiště a pěkná,
ale nová botanická zahrada. Příjezd
k Taupu.

10.1. Po poledni zahajujeme okružní
cestu národním parkem Tongario.
Obloha bez mráčku, daleká viditel-
nost. Výstup na kuželovitou sopku
Ngauruhoe (2287 m). Dračí krajina
v pozdním večeru.

12.1. Obcházíme sopku. Slunečné po-
časí, jen k večeru mraky nad nej-
vyšším vrcholkem Severního ostro-
va Mt. Raupehu (2797 m).Novozélandský Špekoun č. 7 Strana 1
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Tak jsem získal do redak-
ce Špekouna posilu. Je
jím Petr Kaše (Mungo).
V roce 1978 jsme oba za-
čali chodit do Pětky, tedy
5. skautkého oddílu, tak-
že se známe docela dlou-

ho. Petr je ženatý, kromě ženy Lucie
má tři kluky a zahradnickou firmu a ob-
chod v Jílovém. Dobré zaměstnání na to,
aby si mohl udělat v lednu čas na cesto-
vání. Bohužel, nepodařilo se mi Munga
přesvědčit, aby něco napsal. Každopádně
mu patří dík za digitální foťák a sním-
ky, které pro Špekoun udělal. Na obráz-
ky můžete kliknout a ony se vám zvětší
na celou obrazovku. Opětovným kliknu-
tím na fotografii se vrátíte zpět do tex-
tu. Součástí tohoto Špekounu je i krátký
videozáznam. Pro velký objem dat není

součástí dokumentu, musíte si je stáh-
nout a uložit do stejného adresáře, kde
máte tento dokument.

Co jsem viděl, co jsem zažil

Štěstí na Tongariu
V prvním týdnu společného putování po
Severním ostrově jsme zažili s Mungem
sled mnoha příznivých okolností, které
kulminovaly při návštěvě NP Tongario.
Pokusím se je vám přiblížit:

. Zcela bez problémů se setkáváme na
letišti.

. Díky deštivému počasí se rozhoduje-
me pro rychlou jednodenní jízdu na
sever, aby Mungo, kluk jeden zahrad-
nická, viděl také ty obrovské damaro-
ně a vychutnal si cestu pralesem. Na



Na vrcholku sopky Ngauruhoe. Spusť video

12.1. Dopoledne návrat k autu. Kazí
se počasí, začíná poprchávat. Au-
tem podél vodácky atraktivní ře-
ky Whanganui do mrtvého města
W(h)anganui. Neúspěšně sháníme
telefonní přípojku na stažení a ode-
slání e-mailů z notebooku.

13.1. Wellington. Ubytování v nóbl
backpackeru. Návštěva muzea Te
Papa.

14.1. K ránu planý požární poplach
v backpackeru. Trajekt na Jižní ost-
rov. Koupání v moři. Raččí hnízdí-
cí kolonie a tuleni na dosah ruky
v Kaikouře.

15.1. Christchurch. Letenka pro Ter-
ku z Auckl. do Chch. za skvělých
90 NZ$. Návštěva Aarna, návrháře
netradičních batohů, tzv. bodypac-
ků w .

16.1. Koupě síťové karty k noteboo-
ku za 42 NZ$, protože s dial-up při-Novozélandský Špekoun č. 7 Strana 2

severu nám přálo počasí, svítilo slu-
níčko.

. Ještě před tím se nám však porou-
chalo auto. To samo o sobě žádné
štěstí není, možná bych se to nevá-
hal nazvat i smůlou, kdyby se to ne-
stalo zrovna v tu nejvhodnější dobu
(měli jsme dost času, byli jsme dva),
na velmi vhodném místě (ani opuš-
těni v divočině, ani v drahém Auc-
klandu). A že ten rozvodový řemen
může prasknout každou chvíli, pokud
ho nikdo během těch 260 tisíc ujetých
km nevyměnil, mi sdělil každý z obou
mechaniků, který auto prohlížel. Od
této chvíle nad námi tento Damoklův
meč nevisí.

. Při zpáteční cestě jsme v Aucklan-
du na letišti bez čekání sehnali lev-
nou letenku Christchurch–Auckland
(115 NZ$) a vyřešili tak návrat Mu-
ngův na sever.

. Botanická zahrada v Aucklandu sto-
jí sice hned vedle dálnice, ale zato
je otevřená až do 20 hodin, takže
jsme stihli její prohlídku. Díky té již
znám totary. Zahrada je mladá, ale
odborníkovi se líbila. Hlavně tam mě-

li správně seříznuté stromy, žádné vě-
šáky. Na můj vkus tam měli málo po-
pisek, ale Mungo to zachránil.

. Meterologové si rozmysleli dlouhodo-
bou nepříznivou předpověd počasí a
navzdory zatažené obloze s přeháň-
kama hlásí na zítřek pěkně. Míříme
tedy rovnou do Tongaria, k nejvyš-
ším sopkám Severního ostrova.

. Ukázalo se, že i po Mungově odletu
mi tady nebude smutno, protože jej
vystřídá Tereza Tichá (Terka). Zjiš-
ťuji to před půlnocí během pročítání
stáhnutých e-mailů v autě. Hned po-
sílám SMS do Čech ohledně letenky.
Ó, ta technika. Ale nejen ta.

. Po půlnoci se protrhly deštivé mraky
a tak spíme pod hvězdným nebem na
parkovišti před Taupem.

. Druhý den v Taupo nás napadlo pře-
číst si průvodce a koupit dopředu
slevněné kempovné v Tongariu.

. Obloha je jako vymetená.

. Cestou vzhůru, po hlavní trase NP
zvané Tongario Crossing nás udivu-
je, jak málo lidí potkáváme. Naše
obavy o masové turistice, podmíněné
suchem, teplem, bezvětřím, sobotou,

www.aarnpacks.com


pojením jsem na cestách téměř ne-
spěl. Večerní návštěva návštěvnic-
kého centra s malými modrými tuč-
ňáky v Oamaru.

17.1. Přes Dunedin na poloostrov Ota-
go s hnízdištěm albatrosů. Pro vy-
prahlé pláně se žlutou travou jsme
východní pobřeží přezvali na ply-
šovou zemi.

18.1. Do vnitrozemské Alexandry přes
sadovou oblast. Právě se sklízí me-
ruňky.

19.1. Dvoudenní cesta na vypůjčených
kolech (30 NZ$ + 7 za brašny/den)
po zrušené železniční trati (Old Tra-
in Track) s tunely a viadukty. Ob-
čas prší.

20.1. Dopolene pěkná kosa, odpoled-
ne vedro. Večer v kamenném řečišti
na konci jezera Wakatipu u Queen-
stownu.

21.1. Jenodenní cesta pralesem ze stří-
brných buků okolo jezera Sylvan.
Ode dneška je má Mitsubishi Sig-
ma Sylvou a nepřeje si býti jinak
nazývána.

22.1. Přejezd k Mt. Cooku, nejvyšší
hoře NZ (3754 m).

23.1. Poflakování při dopoledním deští-
ku, odpoledne procházka k ledovci
a jezírku v údolí Hooker.

Tenkrát na západě na Old Train Track.
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létem a prázdninami se ukázaly liché.
Lidí je tolik, že jsme si dovolili se vy-
koupat v potoce u hlavní pěšiny s po-
válkovými chodníčky, aniž bychom se
museli vracet pár kilometrů do auta
pro plavky. Že nám to prospělo na tě-
le i na duši dokládá autentický rým:
Je to nápad, v zimě v létě, v potoce
se cáchat.

. Ve vodopádech Soda Springs bohu-
žel neteče sodovka, zato voda je tak
ledová, že jen namočení ruky při na-
bírání vody do flašky způsobuje zají-
kavé dýchání. Jak nám tam panečku
chutnal chléb s česnekovým sýrem.

. Vyškrábali jsme se 600 metrů naho-
ru po suťovém kuželu až na vrchol
sopky Ngauruhoe (2287 m) a obešli
její kráter dokola a navštívili něko-
lik vlhkých kouřovodů. Při zpátěč-
ním padáku dolů suťoviskem jsme zů-
stali celí. Přesto důrazně doporučuji
vzít si na tuto část necesty jiné boty
než prestige.

. Je sedm večer nikde nikdo. Slunce
se kloní k obzoru a úžasně osvětlu-
je barevné krátery okolo. Za několika
řadama nižších hor je vidět 150 km

Osamělý vrchol Mt Egmont z Tongaria.

vzdálený osamělý kužel zasněženého
Mt Egmontu (2518 m).

. Osm hodin. Už není úplně na trič-
ko. Uléhám tedy na vyhřátou hlínu
na jednom vrcholku. Z dírek v ze-
mi okolo a pode mnou vychází hor-
ká pára. . . Dej si do kastrůlku vařit
vajíčka na tvrdo a nadechni se vychá-
zející páry. Získáš tak představu, jak
to tu vonělo.

. Půl devátá večer. Slunce zapadá. Pod
námi se vynořily tři jezírka, to nej-
bližší s názvem Emerald. Střed mě-
lo skutečně smaragdově zelený, méně
hlubší okraje pak průzračně béžové.
Nemuseli jsme se dlouho přemlouvat,
abychom se vykoupali. Voda byla do-
cela studená, ale ne tak, jak by člověk
v 1700 metrech čekal.



24.1. Přes Wanaku k vodopádům Fan-
tail a výstup k chatě Brewster (1450
m). Okolo potoky vytvářející kaská-
dové vodopády v délce několika sto-
vek metrů. Krásný západ slunce
přes hory.

25.1. Prší. Z tropika se přesouváme do
uprázdněné chatičky pro 4 lidi. Čte-
ní časopisu Týden a Times.

26.1. Prší, posléze lije. Neuvěřitelně
náhodné setkání s Kačabou v za-
padlém návštěvnickém centru Ha-
as Village. Vcelku nezajímavé pro-
cházky k ledovcům Fox a Franc Jo-
sef. V posledních 100 letech tento
ledovec ustoupil o 3 km, ale byly
i období, kdy rostl (poslední 1985
až 1996). Je zajímavé porovnat ne-
dávné fotografie ledovce s moréna-
my a svahy zaroslými stromy a hus-
tými křovisky.

27.1. Jeskyně na Fox River severně
od Westportu.

28.1. Ráno na mysu Foulwind s tule-
něma, koupáním a mírně plachým
kiwi na parkovišti. Odpoledne za-
niklá zlatokopecká osada Lyell a
večer příchod k opuštěnému jezeru
Mariti. Přes říčku využíváme slu-
žeb samoobslužné lanovky.

29.1. Přejezd do Hanmer Springs a
rochnění v termálních lázních za
10 NZ$.

30.1. Návštěva čínské restaurace a hos-
pody se čtveřicí pop-rockových hu-
debníků. Po měsíci levných nákupů
v supermarketu New World to bylo
velmi příjemné.

31.1. Rozloučení s Mungem. Snažím
se v okolí Chch. sehnat práci, ale
zjišťuji, že to není ovocnářský kraj.
V jednom sadu a jedné vinici mě
nepotřebovali. Dost mizivý výsle-
dek po 100 km jízdy okolo Chch.Novozélandský Špekoun č. 7 Strana 4

Na druhém konci kráteru Ngauruhoe.

. Za svitu slunce odraženého od nej-
vyšších štítů okolo a později za svitu
naší a dvou nejbližších galaxií jsme
pomalu scházeli sopečnou měsíční
krajinou. Jemný písek nám křupal
pod nohama a lávové bloky vytváře-
ly strašidelný horizont. Ani jsme ne-
došli na chatu, uložili se na písek a
vymysleli pohádku na dobrou noc.

. Pěkné počasí nám vydrželo další den
a půl a dopřálo nám v klidu obejít
celou sopku Ngauruhoe.

. Chvilku poté, co jsme nastoupili do
auta a začali se vzdalovat z hor, za-
čalo pršet.

V dračí říši lávy a sopečného písku.

. Žádná z aktivních sopek v době naší
přítomnosti nevybuchla a ani se ne-
zachovala nějak nepřístojně.

Pláž kamenných želv
Na východním pobřeží Jižního ostrova,
kousek nad Dunedinem, je pláž kamen-
ných želv. Nevěříš? Místní ji nazývají
Moeraki Boulders. Podmořská sopečná
činnost zde pracovala ruku v ruce s usa-
zováním, takže vznikly podivné prople-
tence lávy a vápence. Časem se dostaly
na souš, ze které je opět vyrvaly pobřež-
ní vlny. Nyní leží na písečné pláži jako
veliké valouny s krunýřovitou struktrou.



Mimo farmy však bez pracovního
povolení nemámmoc šancí na úspěch.

1.2. Mrholí. Píši v knihovně Špekou-
na. Spím v lesíku na okraji Chch.
Připadám si jako bezdomovec, i když
poněkud dobře vybavený (auto, va-
řič, počítač).

2.2. Pracuji na Šp. Fandím našim na
MS světa v softu mužů.

3.2. Nabízím zprávu o naší výhře nad
Anglií novinám. Odpoledne a večer
sleduji soft.

4.2. Ráno koupání v moři, pak Šp. MF
odmítla zpravodajství.

5.2. Píši žádost o TEXovou práci. Pak
Šp. Po půlnoci kroužil nad lesíkem
vrtulník a něco hledal.

6.2. Za tvrdých 40 NZ$ sleduji naši
prohru se Samoou. Navazuji kon-
takt s dcerou českých emigrantů
Janou J. a její početnou rodinou.
Žije v Hastingsu a její manžel tré-
nuje soft.

7.2. Jedu k Aarnovi pro dva bato-
hy na testování. Je jasné, že dnes,
v den mých narozenin, Šp. nevyjde.
Nestihnu to.

8.2. Vychází sedmé číslo, zítra přije-
de Terka a pojedem na Stewartův
ostrov.

Mt Brewster ještě než začalo pršet.
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Pozvánka na procházku
Pojedeš-li okolo Queestownu, doporučím
ti toto komerční město profrčet a zbyteč-
ně tam nezastavovat. Čekala by tě tam
akorát zaručeně adrenalinová čtyřkombi-
nace tryskového člunu, raftu, vyhlídko-
vého letu vrtulníkem a speciálního bun-
gy jumpingu, vše za láci – 370 NZ$. Mís-
to toho pokračuj 40 km vyhlídkovou sil-
nicí podél jezera Wakatipu až na jeho
konec, tam přejeď dvě široká kamenitá
koryta řek vytékajících z dosud zasně-
žených vrcholků hor. V okolí je spousta
pěkných cest na několik dnů. Bude-li ti
čas v patách, zastav se v kempu u řeky
Route Burn a udělej si jednodenní pro-
cházku k chatě Rock Burn.
Z kempu přejdi po provazovém mos-

tě říčku a vstup do listnatého pralesa.
Po těch vyprahlých bezlesích svazích vý-
chodní a střední části Ostrova to bude
milé překvapení. Zvláště, pokud si na
výlet vybereš horký sluneční den. Prales
je tvořen hlavně velkými stříbrnými bu-
ky. Mají široký kmen vysoký asi 15 m,
který se pak větví. Lístky jsou drobné.
Kmeny jsou, tak jako v každém řádném
pralese, stojící i padlé, živé i trouchnivě-

Všude visí špinavě zelené závěsy z lišejníků.

jící. Asi za půl hodiny narazíš na opuš-
těné jezero Sylvan. Pohodlná pěšina ob-
chází jezero zprava, doporučuji ti však
z ní sejít (to nedá ani tak moc náma-
hy) a pokusit se jezero obejít zleva. To
již jistou námahu vyžaduje, cestička se
brzy začne ztrácet. Můžeš však využít
zvířecích stezek. Nemusíš se bát, že bys
zabloudil, protože budeš sevřen z pravé
strany jezerem a z levé vysokými skal-
ními převisy prosvítajícími nad tebou
v korunách stromů. Asi v polovině je-
zera, v místě kaskádovitého vodopádku,
je drobný poloostrov s malinkou kameni-
tou pláží – jediným nebahnitým přístu-



Mapka cesty s Mungem

Slovníček

seal [si:l] tuleň
see lion lvoun
shag [šæg] kormorán; soulož
emerald [’em9r9ld] smaragd, sma-

ragdově zelený
jade [džeid] nefrit (zelený

minerál)
vacancy [’veik9nsi] volné mís-

to/pokoj
foam mattress
[foum mætris]

molitanová mat-
race

utensils [ju:’tensil] kuchyňské potře-
by

concealed
[k9n’si:led]

skrytý
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pem do jezera. Voda bude v létě překva-
pivě teplá, takže plavání si rozhodně ne-
nechej ujít. Sušení na sluníčku si můžeš
zkrátit házením žabek, protože placáků
je tu spousta. Jsou dokonce tak placatý,
že většina pokusů skončí sekyrou. Když
už se však nějaká žába na klidné jezerní
hladině povede, stojí to za to. Můžeš se
pokusit překonat rekord 15 žab jedním
hodem.
Na vtokovém konci jezera pak pů-

jdeš pohádkovým světem. Všechny stro-
my, keře a liány budou pokryté 30cm
chomáči lišejníku. Visí jako světle špina-
vě zelené průsvitné závěsy. Doprovázet
tě bude bublání potůčků a křik ptáků.
Někteří se lidí vůbec nebojí a nabídneš-
-li jim chléb, po chvíli váhání si ho vez-
mou přímo z ruky. Za jezerem narazíš
opět na track Sylvan–Rock Burn, kte-
rý tě po hodině již opět docela pohodl-
né chůze dovede k chatě Rock Burn na
břehu koryta řeky Dart. Nelekni se zde
skupiny neoprénových žabáků, chystají-
cích se na splutí rychlé, ale rovinné řeky
až do hlavního jezera. Pokud však ne-
budeš s sebou mít plavidlo, nedoporu-
čuji ti vydat se zpět po proudu suchým

kamenitým korytem řeky. Brzy ti hlav-
ní proud zkříží cestu a skalnatý břeh ti
nedovolí jít po něm. Ačkoliv je řeka roz-
lita do několika pramenů, její brodění je
v těchto místech nesnadné. Nezbyde ti,
než se vrátit stejnou dvouhodinovou ces-
tou zpět do kempu. Věřím, že i podruhé
si ji užiješ.

3. vítězství našich softbalistů

Původní reportáž přímého účastníka 11.
MS v softbale mužů z Christchurch. Byla
nabídnuta MF Dnes, Lidovým novinám
a sportovní příloze Práva+Seznamu.
První deník zpravodajství odmítl s po-
ukazem, že mu stačí agenturní zprávy,
ostatní ani neodpověděly.

Našim hráčům se zatím velmi daří. Po
vítězství nad Hong Kongem 6:1 a Bot-
swanou 1:0, porazili v pondělí svého
evropského rivala Anglii 7:0. Tradiční
oporou týmu byl nadhazovač Luboš Vr-
benský. Dvaceti pálkařům nadělil sedm
strike-outů. Jeho protějšku, čtyřicetipě-
tileté legendě Steve Jacksonovi hrajícímu
kdysi za NZ, se už dařilo méně a byl ve



Hon na opossumy

Tak jsem se konečně dočkal nějakých
vymlácených opossumů. Díky za ně,
i když se příjemně necítím. Na tu na-
straženou hrubku v šestém čísle o opo-
ssumech přišela Jana Musilová (Kulda)
a Pavel Mrázek: čtenáři by samozřej-
mě potřebovali osvětu, jsou přeci muž-
ského rodu životného, takže měkké i.
S čím vás ovšem nyní seznámím je, že
toto slovo už natvrdle psát nebudu, tak
jako na konci šestého čísla. Jo, pardón
dámy. Ovce se ve čtvrtém čísle pásly.
Tak to byly hrubky za pět bodů.
Dojicí dům má být s krátkým prv-

ním i. Pavel Mrázek k tomu píše: Je
k tomu pravidlo, které říká, že v podob-
ných slovech je i dlouhé, jestliže je ta
činnost právě prováděna. Např. kated-
ra řídicí techniky je s krátkým, protože
se zabývá přístroji určenými k řízení,
ale které tu činnost neprovádějí zrovna
ve chvíli, kdy se to slovo používá. (Ta
kráva mě kopla zrovna ve chvíli, když
jsem dojící stál v dojicím domě. OK?)
Kouká-li se někdo seshora, tak už ne-
smí zapomenout (i když je za sedmero
kopci), že se kouká s hůry, a aplikuje
při psaní pravidlo shora-dolů. Správné
psaní mayské kultury mi sdělil Michal
Schrötter (Myšák).
Kulda objevila dvě chyby ve vět-

ných čárkách. V 5. čísle na 3. straně
2. sloupce se na 9. řádce píše před jim
čárka, neb se oděluje hlavní věta od ve-
dlejší. A také jsem ji měl napsat před
spojkou ačkoliv, uvozující vedlejší větu
v Kronice šestého čísla dne 3. 1.

Žebříček
1. Pavel Mrázek 33
2. Jana Musilová (Kulda) 21
3. Michal Schrötter (Myšák) 9
4. Tomáš Werner (Divíšek) 5Novozélandský Špekoun č. 7 Strana 7

druhé směně vystřídán. V ní získal prv-
ní bod pro ČR Jan Přibyl po zdařilém
odpalu za 3. metu, dalším odpalu Kami-
la Koukolíka a chybě anglického chytače.
Rozhodující pak byla 3. směna. Nejprve
se Luboš Procházka dostal pomocí ulej-
vky na 1. metu, z ní postoupil na druhou
po chybném příhozu angličanů. Hned na-
to následoval krásný odpal Marka Čer-
máka po čáře za 3. metu, který zname-
nal Procházkův bod a opět obsazenou 2.
metu. Z ní pak doběhl pro třetí bod, když
Petr Vácha odpálil mezi 2. a 3. metu.
Pak se opět Jan Přibyl dostal odpalem
na 1. metu. Další pálkař, Kamil Kouko-
lík, svým autem na první metě umožnil
doběh Petra Váchy a čtvrtý bod. Další tři
body naši získali v poslední šesté směně.
Doběhl David Mertl, Roman Matuška a
Patrik Kolkus díky krásnému homerunu.
Dějištěm světového šampionátu se

díky změnám v organizaci turnaje moh-
lo stát největší (třistatisícové) město Již-
ního ostrova Nového Zélandu Christ-
church. Zdejší softbalový areál totiž do-
voluje hostit jenom 16 týmů. Nakonec
jich přijelo jen 15 a český tým, díky
úspěchu na mistrovství evropy, je mezi

nimi. A zatím se mu daří. Ve skupině je
po třech vítězstvích bez porážky.
Ačkoliv softbalisté Nového Zélandu

přezdívaní Black Sox nejsou tak populár-
ní jako jejich ragbyoví kolegové All Black
nebo hráči kriketu Black Caps, jsou
v něm určitě nejúspěšnější. Na posled-
ních dvou šampionátech v letech 2000 a
1996 získali zlato a zvítězili ještě v ro-
ce 1984. Patří tedy společně s USA, Ka-
nadou a Japonskem k favoritům soutěže.
Včera nastoupili hned po našich hráčích
a smetli Nizozemsko 18:5. V posledním
velice atraktivním zápase večera porazily
USA Japonsko 7:3. Dnes naše softbalisty
čekají hned dva zápasy s USA a Argen-
tinou, aby se dohonilo zpoždění zapříči-
něné pondělním deštivým počasím.

Drobné postřehy

◦ Totara. Ve čtvrtém čísle jsem popiso-
val svoji pouť říčním kaňonem, kte-
rý jsem pak zakončil na travnatém
špičatém kopci. Na samém vrcholku
rostlo několik tisovitých stromů. Ny-
ní již mohu zodpovědně říci, že to
byly totary w , jak už svého času

http://www.botanik.uni-bonn.de/conifers/po/po/totara.htm


Našel jsi chybu? Zašli formulář:

Chybný text:

Správný text:

Číslo: Strana: Řádek:

Sloupec:

Komenář:

Zašli chybu Vymaž formulář

Dovolená pod Mount Cookem.

Za deště pod Mt Brewster.
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navrhoval Radim Šára. Jsou to no-
vozélandské endemity, některé pod-
druhy mají vysoký rovný kmen, jiné
naopak širokou korunou. Jejich dřevo
je tmavé a velmi tvrdé, Maorové z je-
ho dřeva vyráběli velké válečné ka-
noe. Dnes se používá hlavně v nábyt-
kářství. Na rozdíl od damaroní se to-
tara vyskytuje na obou hlavních ost-
rovech NZ.

◦ Nábytek. Přijde mi, že novozélanďa-
né si nelibují v nějakých bytelných ře-
meslech. Domy jsou dřevěné, pár ten-
kých trámků se pobije dřevem, me-
zi to se vsadí jednodílná okna, navrh
tašky a dům je za pár měsíců hotov.
Pokud však nějaké řemeslo dělají for-
telně, pak je to truhlařina. Nábytek
je pěkně ze dřeva, žádná dřevotřís-
ka, žádné dýhy. Hodně napodobují
antikvářské kousky, spíše však ty ro-
bustnějšího charakteru. Pokud tedy
budeš mít problém vybrat si u nás
třeba vhodný pracovní stůl, doporu-
čuji zajet si pro něj na NZ. Takový
stůl z totary, to je paráda.

◦ Knihovny. Tento Špekoun vzniknul
díky skvěle fungujícím novozéland-
ským knihovnám. Knihovna, větši-
nou v pěkné moderní budově, je
v každém městečku. Je otevřená
dlouho, často do osmi, devíti hodin
večer. Vstup je pro každého zdarma,
jen když si chcete něco půjčit, mu-
síte se registrovat. Jsou zde noviny,
časopisy a toalety. Můžete si zde lev-
ně brouzdat po Internetu. Je tu teplo
a neprší. Všude je ochotný personál,
takže se člověk nediví, že novozélan-
ďané knihovny vskutku používají. Já
jsem využíval i nadstandartních slu-
žeb, jako elektrických zásuvek na na-
bíjení notebooku. Ty dvě desítky ho-
din práce na Špekounu mé baterie ne-
vydrží. Takže díky!

Pohádka

Pohádka ze sopečného národního parku
Tongario:
Za devatero sedly, za několikero sop-

kami a jedním smaragdovým jezerem je
dračí říše. Sešli jsme do ní v pozdním
večeru, takže její rozeklané lávové bloky
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nám ukazovaly jen své strašidelné silu-
ety. Mezi nimi byl jemný černý píseček
a na něm tu a tam bochan bílého me-
chu. Nedalo nám to, shodili jsme své ran-
ce, ustlali si na písku a čekali na draka.
Proslýchalo se o něm, že ukradl krásnou
princeznu. Z dračích spár ji může vysvo-
bodit jen ten, kdo uhádne, kolik je jí let.
Takovou příležitost jsme si nemohli ne-
chat ujít. A tak jsme čekali. Čekání jsme

si krátili popisem, jak by taková princez-
na měla vypadat. Jaké vlasy, oči, pusu,
jak by měla být milá a tak dál, a tak po-
dobně. Až jsme u toho usli a každému se
zdál sen o princeznách a dracích. Jen ta
měsíční krajina zůstala až do rána.

Příště: Okolo Zélandu, druhé kolo.

Chápete, jak se ta liána může kroutit
okolo něčeho, čeho se snad ani nedotkne? Mys Foulwind s tuleni a tulínci.
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