Milí přátelé,
na únorovém setkání Jičínské besedy opustíme regionální tématiku a necháme
se zahrnout vrchovatou mírou divoké a nebezpečné exotiky. Našim hostem
bude jičínský potápěč, cestoval a pedagog Mgr. Radek Bohuňovský, s nímž
se prostřednictvím jeho filmů z cest, doprovázených výkladem, nejdříve
podíváme, jak vypadá kontaktní potápění s mořskými predátory, konkrétně se
žralokem obrovským a mantou obrovskou na Palau a Filipínách, uvidíme
záběry z krmení žraloků Perézových na Kubě, žraloků šedocípých v
Súdánu, žraloků černocípých v JAR, žraloků býčích na Fidži, a jako jedni z
mála budeme moci shlédnout unikátní záběry z potápění s krokodýly, kteří
mají největší stisk ze všech zvířat naší planety.
Navštívíme jeden z nejkrásnějších lodních vraků na světě,
luxusní zaoceánský parník SS Prezident Coolidge, ležící od
roku 1942 v mořských hlubinách u ostrova Espiritu Santo v
republice Vanuatu. Loď byla postavena v roce 1931 a ve své
době držela dokonce několik rychlostních rekordů na
transoceánských cestách, za které obdržela Modrou stuhu.
Později, poté co byla zabrána americkou armádou, dne 26.
10. 1942 při jízdě z Honolulu narazila na dvě americké miny
v americkém minovém poli právě u ostrova Espirita Santo.
Kapitán se pokoušel zachránit loď tím, že najel na útes, ale loď po něm sklouzla a během 90 minut se
potopila. Z celkového množství 5 440 vojáků a členů posádky zemřely čtyři osoby.
Radek Bohuňovský zorganizoval 1. českou potápěčskou expedici k tomuto vraku a jeho skupina byla jediná
z Evropy, která se potopila k vraku na minutu přesně 70. let po jeho tragickém potopení (26. 10. 2012 v 10,30
hod.).
Na Vanuatu kromě potápění navštívili též ostrov
Malakula, kde navštívili dvě domorodé tlupy Big Nambas
a Small Nambas, které ještě v nedávné době pojídali lidské
maso. Navštívili jejich vesnice, shlédli jejich tance a
příslušníci Small Nambas jim navíc připravili jídlo,
ukázali pohřebiště náčelníků a umožnili Radkovi, aby si
s nimi zatančil. Uvidíme též záběry z potápění
v rozsáhlých jeskynních systémech na mexickém
Yucatánu nebo ze sestupu do sopky Kawah Ijen na
ostrově Jáva, která je jednou ze dvou sopek na světě, kde
se těží síra (zde navíc ručně!).
Na závěr přednášky si účastníci budou moci prohlédnout výstavku pozoruhodných trofejí, mezi nimiž
nebudou chybět krokodýlí hlava, různé druhy mušlí, korálů a mořských artefaktů, žraločí čelisti i zuby z
prehistorického žraloka Megalodona. Na odvážlivce potom bude čekat překvapení večera – možnost
ochutnat speciální nápoj přivezený z Melanézie, který Radek Bohuňovský připraví přímo v Porotním
sále.
Zážitkové setkání, jímž nás provede pravděpodobně první Jičíňák, který tančil s kanibaly, začne v pátek 27.
února 2015 od 18:00 hod. v Porotním sále jičínského zámku. Nenechte si ho ujít - těšíme se na Vás!
S pozdravem za Jičínskou besedu
Pavel Kracík

