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P oznúní přírodních núrodů
lr ffiÁNKovÁ

T'l ;",,J;:1?:í;"l";
,V na] ;voii přednóšku'l ?trl:;:óEl;í:ťšJ:i
l E z Brno. Uskutečnila se
lhrstop€č§kém Penzionu pro
Fb ňlstolie a vloshvédy Hus.
|Ét§Ao o širokou vPrPjnosť
Fio s€ pfedevšlm n€jiste
E.ou(i exisLence o .o.hóýóni
á!'pdního zpťlsobu žiýoťa píí
D&lich kmenll o obrrr'otel !ří
Eltinentů. osobně sice poznol
ú.ho alestinací z několika
úlnnenhJ, ale moló o oqre-
awlt c iv il izace, bezp rostř ed n é
arož€nd společensfu í lidí
| ,Pzlftěněným žiyotním sty-
dn zouiola auLolg Dředevšim-
lý.uje Ó prubéžně íbLogloíxjeú s rnanželkot] Roalkou. nebo
@Ř. paňnky na dalekych

'rach 
na p rosto spoleh liw m i.

[ťo oJilském kontin2ntU nd
lllod iovšlíVili exotickoU
Lmu. Po dvoudennim cesto-
bú dzípeíf, se s1mómili
lchin sťoťe s onimisty o ieiich
avodním nábož€nstvim, do,j neovlivněným misionóri,
}útři'i kamenné kulťovnl stoi-
a Plo obětiny ze stáal tamního
lotu - 8ojolú o množství iebek
blých zvířot, kulťovné }yslo-
úvoí1|ých. Pro ťyto kmeny isou
lňznačné vý razně teťoý ané
iičeje žen, prováděné půyod-
?n, velice bolestivým zpúso-
lm pomoci bombusu o tlíset
laěi TeLování méIo zabrániL
hoŠúm žen nepřóteish;mi
ýneny a bylo ýIastně pozňó

I No uýchodě Barmy zije i jed
lo z neimensích etnik no světě,
ué kmene Enn. wznočuila se
úby čemými iakó uhe| 2pú
bbuie ie ž.'i.,/kúni ma9icke

'nésice 

woishuan, iehož sloze
|í je dňeno y túinosti po

noho generací. Eňnoýé týfalí
iginálně, že "čemé zuby - bí-
duše!" Pailuangové zase
obl syé ženy Pomod kovo
ch spilóI oko|o kíku, ieiž ne

řiroze ne p rodl užlJj l, zatě žují
deíoíí^ují. Pro Eýíopano ňe
chopitelné, pr o P acluoílgy

Dalšl zoiimavosti naíoťogra-
fovo/ David §€jnoho v oírické
Etiopíi. Mezi členy kmene Mur-
siú §ťrdvil spolu § monž€lkou
a přáteli několik dní. "Nejdrož-ší" ženy kmene - napříklatl ý
ceně 1oo krav - mojí v píořiz-
nutÉm dolním rtu vsunuťú ob-
iemný keramicw talířek.-Čosté
isou rúzné ozdoby v roňířeném
orvoru v ušním lolúčku. Běžné
je mnohoženstvl muži si hiídojí
íJzemí, ženy, majetek i dobytek
pomo.í kološnikovú číns'(é

proyenience- Ie to 
^utnost 

pío
přentL -Kde je voda, tam ie
i žiyot", platí zeimé^a v poýodí
řeky omo, kde se sou§ťřed'ule
nefu Ke kfi enů. Nejobllbenější-
mi z nich se stoli i pro nás. byí
jen na íotkách, hezcí o upra-
vení Homorové, křdšlíci se
hlinkou o třadičními ličesy,
svorenymi Pomoa mÓsla
o koolinu- zo ietlen účes se
platí iÍýě kozy. Auto( snímkl se
mezi Homary átil bezpečně,
zotímco povóžlíýějším Nyan

gatomŮm bylo lépe se VJhnout-
o I i gina l n L.e stovdní zažil

David Šveinoho ý ]únl Ameice.
konkrétně v Ekvódoru. pomocí
píonajaté fiotorové kónoe
s nózvem -Ambulonce" se do-
prcyil po řece k přírodnímu
kmeni Huorooni. Mohl opět
mezi nimi něiakou dobu pobý-
ýat, protože si získol jejich dŮ-
ýěru, a tlm i věrohodné po-
znatw. Napříklod jak se v ne-
přehledné prole§ni houšti ori
enfuiI? Tok, že si pruběh cesty
značí zalamovónim yěNiček ňa
keřícll o tím pódem naidou
cestu zPět, aníž by zobloudili.
Amazonští inilióni se zase ne-
radi íotograíuji asi sťúle fun-
g)je Předsualek o íotkou lkro-
d€né duši-

sftt venenJela ukáže každé-
mu syoji rozpoíuplnost- Na
j€dné stroně ot}řovskě bohot§tví
diamantový.h nolezišl a ropy,
kdy země ilosloya- na ropě
playe " a ieden litr benzin!
stojí noši.h 30 holéřú. No §trd,
ně druhé bído a hladomor
chudého obwatelst\]a, obrov-
ská korupce a neklid v zemi-
Kldli polnost€m §e kócí prdlesy
a niá přiroda. Přitom skomný
potná.titisícoyý ndrod sonemú
se prglesními plodinami a ry-
bami alokóže alobře užiyiL

Každý jen trodú myslíci
a citii\,ý člověk se o osud tdko-
ýých zíafi itelných pftrodních
náíodú musí obávat protože
zónik těchto etnik začíná oka-
rnžikem, kdy ie moilemí civili-
zace objeyí a nedej bože zo-
sáhnel Pok nostoupí nemoci,
náka4, zahltí je techniko
i dranioýání jejich nedotčených
území. Ke di pana Dovido
Šveinohy a ]eho píáLQI paLii. ze
na taťo Území vstupují přatel
sl9, s porozuměním o mírumi
loyně, oby J? norušiii co
nejméně- Pouze ve sfiaze po,
znat g zdokumentovat, dokual
€xisfují Př€sto si spolu s nimi
mu§Ím€ kldst neodbytnou
otazku: Přežijí přirodní nórody
i v bualou.nosti? Přežijeíne i
my, tayJvoně civilizovaní? Pře-
kážek je mnoho, nealejme se!

Áutot}á i. LíoDtIářIou
Klubu bfutorié a Ýrá§ttÝ&ly

Eu§top€Č§ra
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