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Vítejte na stránkách této šumné knížky a máte-li
chuť, vydejte se s námi pod jejich barevnými
plachtami do dáli! Nic neobjeví ten, kdo jenom
doma zahálí, vyrazíme vzhůru do vln Tichého
oceánu, abychom okolní ostrovy i pevniny dychtivě
zkoumali. Čeká nás Austrálie s Tasmánií, Nový
Zéland a nakonec Japonsko.
Vydejme se tedy na cestu, než náš vyměřený čas
jak rychlý bumerang prostorem prosviští a spadne
pod blahovičník do trávy. Naše klikaté putování
zachytíme na kreslených barevných pohlednicích
jako šumné pozdravy.
Ale teď už je čas, abychom nejprve přistáli u břehů
tajuplné jižní země, zvané Terra Australis!
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Austrálie
Záhadný kontinent, který dávní mořeplavci dlouho a marně
hledali v nekonečných vodních pláních jižního Pacifiku
a Indického oceánu. Sen o neznámém světadílu zdával se
po staletí spícím námořníkům k ránu, vždy krátce před
úsvitem.
Ale přitom, jak všichni dobře víme, byla tato pevnina již od
pradávna domovem těm, co tu byli ab origine, čili od
počátku. Aboridžinci nejen ve svých fascinujících skalních
malbách v barvách hlíny, nebe i exoticky pestrých okvětních plátků vždy dokázali žít v souladu s drsnou vyprahlou
krajinou a věrně vzhlížet ke svým bohům. Znavené slunce
každý den uléhá za Uluru, rudé a posvátné skalnaté srdce
této magické jižní pevniny. Dnes byl dobrý lov, i oni mohou
klidně spát. Přistání lodi Endeavour kapitána Jamese Cooka
v Botany Bay je ještě daleko před nimi, stejně jako galaxie
nenasytných ovčích stád, křesťanské misie, zlatá horečka,
eskadry britských trestanců, infekční nemoci i záplava
zdivočelých králíků. Hektická nová epocha ještě nevzala za
kliku tohoto nejmenšího, nejploššího, nejsuššího a Evropany
nejpozději objeveného ze všech světadílů. Klokaní maso
dodá statečným bojovníkům sílu k dalšímu putování za
novými lovišti.
Začneme ve Velkém australském zálivu, na pobřeží
Indického oceánu. Držme se satelitní navigace GPS
i starých námořních map a hvězdných plánů. Dojděme si
nejprve spolu pro požehnání ke Dvanácti apoštolům!
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Dvanáct apoštolů
Jihovýchodní pobřeží Austrálie hlídají mohutné skalní
věže, kterým se říká Dvanáct apoštolů. Mořský příboj,
který jejich krásu z okrového vápence tvaroval,
je dnem i nocí neustále hněte dál. Velkolepé, nikdy
nekončící tvořivé i pustošivé dílo, z dvanácti skal
tu už jenom osm zbylo. Další se možná vyloupnou
z dnešního pobřeží co nevidět, za nějakých deset
milionů let. My však nemáme tolik času, tak zkusme
se vypravit Austrálií po cestách dvanácti apoštolů
z Čech, Slezska i Moravy, kteří svými vědomostmi
i talentem obohatili tuto vzdálenou a tajuplnou jižní
zem. A jaký zvolíme směr? No přece na sever!
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Chaloupka v Darwinu
Ovšem v Austrálii sever z našeho pohledu
poněkud klame. Jsme na jižní polokouli, takže
každý pochopí, že v případě Severního teritoria
jedná se klimaticky o tropy!
Hlavní město Severního teritoria Darwin získalo
své jméno podle slavného britského přírodovědce
Charlese Darwina, který zde roku 1839 na cestě
kolem světa krátce zakotvil se svou lodí Beagle.
Za druhé světové války tu byla důležitá spojenecká
základna a město s přístavem systematicky
bombardovala japonská armáda. Po válce bylo
obnoveno, ale v roce 1974 opět takřka zcela
zničeno cyklonem Tracy, který se městem prohnal
rychlostí 215 km za hodinu jako pustošivý tygr.
Dnes v metropoli plné muzeí, knihoven a kvetoucí
tropické vegetace napočítáte více než 120 tisíc
obyvatel. Patřil k nim i první ze zmíněných českých
apoštolů – významný australský antropolog, etnograf
a historik George Chaloupka, který se narodil 6. září
1932 v Týništi nad Orlicí. Po komunistickém puči
v únoru 1948 a smrti své matky emigroval jako

teprve šestnáctiletý přes Německo až do Austrálie.
Na cestě z Perthu do Melbourne, kam měl namířeno
jako divák na olympijské hry, se v roce 1956
v Darwinu na pláži Mindil seznámil se skupinou
původních obyvatel. A řečeno jedním slovem, bylo
to setkání osudové. Začal pracovat na mapování
vodních toků v Severním teritoriu a díky důvěře
domorodců z kmene Badmardi, nesmírné píli
a vytrvalosti se rodákovi z východních Čech podařilo
vykonat neskutečné dílo, které bere dech: nalezl, zdokumentoval a prozkoumal více než 25 000 vzácných
aboridžinských skalních kreseb a maleb. O jejich
hloubce a kráse napsal stěžejní odbornou práci:
Journey in Time (Cesta v čase). George Chaloupka
objevoval, neúnavně přednášel, publikoval. Když
v roce 1995 navštívil Austrálii prezident České
republiky Václav Havel, vyžádal si speciální
mezipřistání v Darwinu, aby se setkal s Georgem
Chaloupkou. Společně navštívili stále ještě poměrně
nedotčenou Arnhemskou zemi, kde žijí původní
obyvatelé Austrálie v autentickém přírodním
prostředí. Roku 1973 se v Darwinu stal Chaloupka
kurátorem domorodých sbírek v Muzeu Severního
teritoria a tuto významnou funkci zastával až do své
smrti 18. října 2011.
Jako první Čech v Austrálii se pak dočkal státního
pohřbu se všemi poctami a hojnou účastí vděčných
Aboridžinců, kteří si jej nesmírně vážili. Podle posledního přání Jiřího Chaloupky je polovina jeho popela
pohřbena zde, pod Jižním křížem v Austrálii a druhá
na severní polokouli, v rodném Týništi nad Orlicí.
Památka na jeho dílo stále září a není zde ani tam
pouhou dohořelou svící.
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Perth a létající dirigenth
Podívejme se teď ze severu Austrálie, kde působil
slavný východočeský rodák, na západ: „To by v tom
byl čerth, abychom nenavštívili Perth!“ Dvoumilionová
metropole Západní Austrálie je patrně nejizolovanějším velkoměstem světa, neboť tisíce kilometrů kolem
do všech stran je buď velmi řídce obydlená pouštní
krajina, nebo Indický oceán. Město na řece Labuť,
tedy Swan, založil roku 1829 Sir James Stirling,
hrdinný britský kapitán. Z nevelkého sídla, postaveného jako na začátku kolonizace téměř všechno
v Austrálii rukama trestanců deportovaných sem
z Británie, je dnes bohaté a pulzující globalizované
city a hlavní město nejbohatšího státu australské
federace. Jeho příjmy plynou nejen z fantastického
nerostného bohatství – naleznete zde vše od uhlí
a ropy až po zlato a platinu–, ale také z prudce se
rozvíjejícího průmyslu informačních technologií.

Velkoměsto se pravidelně objevuje ve světovém
žebříčku mezi deseti nejlepšími místy k životu.
Je zde vzhledem k počtu obyvatel nezvykle nízká
kriminalita, čisté a kvalitní ovzduší i životní prostředí,
vynikající infrastruktura zdravotnictví, kultury
a služeb.
Nejkrásnější pohled na město je z Královské botanické zahrady na kopci Mount Eliza, zvláště noční
vyhlídka na svítící mrakodrapy vám do paměti
spolehlivě zatne vzpomínkové drápy.
A když už je řeč o parku a botanické zahradě, je
třeba připomenout, že prvním písemně doloženým
rodákem z Čech, který na západním pobřeží vstoupil
na australskou půdu, byl v roce 1793 Tadeáš Haenke,
rodák z Chřibské, významný botanik. O sto let
později Perth přilákal dalšího českého botanika
Josefa Poláka. Jako uznávaný odborník se zúčastnil

expedice k řece Gascoyne a svou kariéru završil
jako ctěný guvernérův zahradník.
V letech 1948–1951 odešlo po únorovém
komunistickém puči z Československa do Austrálie
asi 12 000 lidí. Byly mezi nimi osobnosti, které si
doma i v Austrálii vysloužily respekt a vděk, jako
například zakladatel Pražského symfonického
orchestru FOK, hobojista a dirigent Rudolf Pekárek
(24. únor 1900 – 26. říjen 1974), poválečný šéf
Západoaustralské filharmonie v Perthu. Pekárek jako
apoštol symfonické hudby hostoval úspěšně po celé
Austrálii a vysloužil si neoficiální titul létající dirigent.
Z Perthu později přesídlil do Brisbane, kde se stal
ctěným šéfdirigentem filharmonie. Po těžkém životě
v Evropě, věznění v koncentračním táboře, nucených
pracích a bojích ve druhé světové válce jej na jižní
polokouli čekal konečně zasloužený happy end!
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