Expedice Southern Cross 2018…
… (Nejen) Po stopách československých letců RAF v Austrálii…
V polovině března odstartovala z pražského letiště malá výprava několika přátel. Mužskou polovinu výpravy tvořili Josef „Pytlák“ Říha z Milovic a František „Frankie“ Blahout ze Žatce, ženskou Ivánek a Terezka
(obé takříkajíc Blatouchovo). Výprava absolvovala téměř dvoudenní cestu na druhou stranu zeměkoule, aby
v několika následujících týdnech splnila mimo jiné i jedno čestné poslání. Putování bylo nazváno Expedice
Southern Cross 2018…
Kromě naší příslušnosti k „lokálním“ spolkům1), oba dva jsme zároveň členy užšího vedení Českého svazu
letectví (ČsSL), profesní organizace, sdružující pracovníky i příznivce všech leteckých odvětví. Organizace, jejímž posláním je zejména udržení vlasteneckých a historických tradic a odkazů československého a českého
letectva, propagace a popularizace letectví, zajišťování mezigenerační sounáležitosti leteckých profesí, spoluúčast na výchově mladé generace k vlastenectví a k povědomí o nutnosti obranyschopnosti země jako základní
podmínky její nezávislosti a suverenity, vzdělávací a osvětová činnost pro své členy i veřejnost, pro školy, pro
sdružení zaměřená na práci s dětmi a mládeží, badatelská činnost zaměřená na historii československého a
českého letectva a jeho příslušníků…
Stručně řečeno to, co vybudovali naši dávní předkové, za co hrdinsky bojovali a umírali na bojištích světových
válek, co tvořili v dobách poválečných,… a co je dnes zcela záměrně potíráno našimi (j)elitami ve jménu globalizace a tzv. multikulturalizmu…
Jak bylo zmíněno v úvodu, jedním z cílů naší expedice bylo i čestné poslání - uctění památky československých příslušníků Královského letectva, kteří po skončení druhé světové války znovu emigrovali a usadili se
v krásné a přátelské zemi klokanů. Vedly je k tomu mnohé a rozličné důvody, stejně jako všechny ostatní, kteří
dnes žijí jako plnohodnotní občané v Austrálii, přestože v jejich srdcích i nadále a v mnohých případech i dlouhá desetiletí, dřímá hrdý český lev...
O koho se jedná konkrétně? Samozřejmě, v Austrálii a na Novém Zélandu žilo československých válečných
veteránů mnohem více, nicméně pro začátek jsme si vybrali dva bývalé příslušníky slavné 311. (československé)
bombardovací perutě RAF, plk. Jaroslava Nováka (Newcastle, NSW) a gen. Vladimíra Nedvěda (Buderim,
QLD). Nikoliv snad proto, že bychom chtěli někoho upřednostňovat, natož pak upírat zásluhy jiným, to
v žádném případě. Kajícně za sebe přiznávám, že důvody jsou částečně osobního rázu. Jardu Nováka (zde byl
však více znám pod přezdívkou „Jan“) jsem znal osobně, nejen jako bývalého spolužáka babičky mojí ženy na
mladoboleslavské reálce, ale před dvanácti lety měl jsem tu možnost u něj strávit měsíc na návštěvě. Navíc
jsem měl o pár let později mohl být přítomen jeho jmenování čestným občanem nedalekých Benátek nad Jizerou, odkud pocházel. Vláďa Nedvěd pak byl jeho dobrý přítel a já měl tu čest s ním hovořit osobně, i když pouze
po telefonu...
A proč právě nyní? O tom snad není potřeba dlouho přemýšlet. Nicméně… V říjnu přeci oslavíme krásné 100.
výročí založení Československa! Pro úplnost musím dodat, že ve stejné době proběhne též oslava 100 československého letectví…
Samozřejmě ale kromě reprezentace nás všech, co jsme se kdy kolem letectví alespoň trochu ošmrndali, a
uctění památky našich nebeských rytířů jeli jsme prožít neobvyklé chvilky na opačném kontinentu modré planety, kde je všechno "jinak", kde je vše postavené doslova na hlavu. Poznat život na opačné polokouli. Poznat
život v Brisbane, velkoměstě na východě Austrálie. Navštívit podmořský svět v nedalekém Gold Coast, na doslova a do písmene zlatém pobřeží slunečného státu Queensland. Projít se opravdovým tropickým deštným
pralesem a pocítit naplno směsici horka a vlhka, vůní, zvuků a dalších vjemů, které jsou nám povětšinou neznámy. Poznat život československých přátel na australské farmě v Great Dividing Range, předělovém pohoří
mezi málo osídleným divokým vnitrozemím a civilizací v pobřežním pásmu. Jít si do buše zahledat pár krásných blyštivých drahých kamenů a zažít tak alespoň na pár chvil, jak funguje slavná zlatá horečka, magické
opojení z přírodního bohatství. Nebo navštívit místa plná australských krokodýlů a dalších typických příslušníků zdejší živočišné říše, hlavně samozřejmě koal a klokanů, v zooparku známého zvířecího dobrodruha Steva
Irwina. K zahození ovšem nebylo ani několikero návštěv klasických australských hospůdek - pubů – s jiskrně
podchlazeným pivem v ledem obalených sklenicích, masovou taštičkou či úžasným hovězím steakem. A hlavně
australsky vlastním humorem...
Jeli jsme si ale také odpočinout od života všedního. Zahodit za hlavu všechno špatné, zapomenout na problémy, lidstvo hovadné,... a načerpat síly. Z přírody, ale také jen třeba z chvilkového povalování se u bazénu ve
stínu palem. Nebo pro odvážnější, vystavením vlastního těla rozmarům nesmiřitelně tvrdé a drsné přírodě.
Opět se přesvědčit, že člověk oceán nepokoří...
Je složité pochopit, že a proč se nám domů pak vůbec nechtělo?...
Pozn.
1) Letecký klub gen. Karla Mrázka, DFC, DSO, Milovice, z. s., při ZŠ T. G. Masaryka v Milovicích
Letci Žatec, z. s.
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