Filipíny, cesta za obry a trpaslíky
Byli jsme jako škola pozváni již na 13. promítání unikátního vzdělávacího projektu Planeta Země 3000.
Tentokrát jsme spolu se dvěma moderátory zavítali na daleké ostrovy Filipíny.
Projekce se konala 12. září, jako obvykle, v úpickém kině.
Tématem nás provázel zkušený cestovatel Adam Lelek, který se na Filipíny vydal osobně s celým štábem.
Projekce byla poutavá a zajímavá, zamýšleli jsme se nad tématy:
„ ZA OBRY NEKONEČNÉHO OCEÁNU ”
„ ZA DOMORODÝMI TRADICEMI “
„ ZA TRPASLÍKY DIVOKÉ DŽUNGLE “
„ ZA TAJEMSTVÍM DOB DÁVNO MINULÝCH “
Dozvěděli jsme se z ní spousty zajímavostí a tradic, poznali jsme jednoho z největších z řádu paryb
ŽRALOKA VELERYBÍHO. Z tématu tradic a kultury nás zaujal způsob pohřbívání. Překvapilo nás, že
někteří své zemřelé mumifikují, a někteří stavějí pro své zesnulé hroby, které byly veliké jako domy a
sloužily i jako rodinné hrobky. V jiných částech zase věší rakve na skály.
Na Filipínách je hodně rozšířené křesťanství, ale přetrvávají zde i původní náboženství.
Dost drastické byly ukázky z filipínských velikonočních průvodů, při kterých si lidé švihali ostny po zádech
a při tom se jim vždy vyštípl kus masa či kůže. Další drastické zjištění bylo, že na Velikonoce se tam hraje
jakési divadlo o ukřižování Ježíše Krista.(Jen pro zajímavost, to ukřižování bylo se vším všudy!)
A proč to byla cesta za obry a trpaslíky??? Protože jednou ze zajímavostí Filipín jsou vápencové
vyvřeliny, které při teplu hnědnou.
Někteří lidé věří, že jsou to pozůstatky souboje dvou obrů, při kterém po sobě vrhali skalami, nebo obří
kupy výkalů po obřím buvolovi. Vzhledem však spíše připomínaly obří kupy čokolády, a tudíž název
čokoládové skály.
A co ti trpaslíci? No to byli maličtí savci, nártouni filipínští, s obříma očima skrývající se ve výšce cca 1-2
metrů. Jsou to noční živočichové, kteří díky svým obřím očím vidí v noci.
Projekce byla humorně a poutavě vedená, poznali jsme další tajemné časti naší Země a už se těšíme na
14. díl projekce, na Brazílii.

Dne: 12. září vypracovali Lukáš MATĚJÁK a René WAGENKENCHT

