
Zúčastnili jsme se projektu Planeta Země 3000 

Dne 1.6.2015 se celé naše gymnázium zúčastnilo již tradičního promítání dokumentu 

z cyklu Planeta Země 3000 tentokrát s názvem VÝCHODNÍ AFRIKA – kolébka lidstva. Zkušený 

cestovatel Adam Lelek nás při přibližně hodinové produkci seznámil s mnoha 

východoafrickými zázraky naší krásné planety. Poznali jsme např. Danakilskou proláklinu 

s fascinujícím lávovým jezerem na činné sopce Erta Ale, podívali jsme se na typické africké 

safari nebo obdivovali ženy bojovného kmene Mursi, které jsou proslulé vkládáním hliněných 

talířků do dolního rtu. Do filmu byla zahrnuta i trocha historie naší „Matičky Země“. Získali 

jsme mnoho zajímavých informací o tom, jak a kdy vznikla naše planeta a že právě zde ve 

Východní Africe můžeme nalézt pozůstatky po našich vzdálených předcích.   

 Adam Lelek nám ukázal východ Afriky i z poněkud odlišného úhlu – se všemi jejími 

problémy a nešvary. Největším problémem je nedostatek kvalitní pitné vody, kvůli které se 

místní obyvatelé vydávají i na několikahodinové cesty. Mezi další útrapy, které musí Afričané 

snášet, patří hlad a neskutečná chudoba. I sám průvodce si vyzkoušel, jak je těžké vydělat si 

alespoň nějaké peníze např. sběrem čajových lístků v Keni, nebo těžbou soli v Dallolu 

v Danakilské proláklině.        

 Nebyly to však jen výtvory přírody, které nás v cestopisu udivili. Stejně jako náš 

průvodce jsme byli očarováni tamějšími obyvateli, zvláště dětmi… Jejich mírná povaha a 

vřelé úsměvy, které rozdávají na všechny strany, ačkoliv se někdy ani pořádně nenapijí a žijí 

v nesmírné chudobě, nám „vzali dech“. Jejich skromnost a upřímnost byla až neuvěřitelná. 

Žijí v nepředstavitelně špatných podmínkách, ale přesto sní o svém budoucím povolání a jsou 

vděční, že se mohou učit číst a psát. Myslím si, že na Den dětí jsme dostali krásný dárek, 

dozvěděli jsme se mnoho nového a spoustu věcí si uvědomili. Je voda, obyčejná voda, 

skutečně tak obyčejná a snadno dostupná pro každého? A opravdu potřebujeme blahobyt, 

abychom se mohli spokojeně usmát na druhého člověka?  
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