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styl – cestování

BARMA
Dlouho utajovaný
klenot Asie

Jet do Barmy (oficiálním názvem
Svazová republika Myanmar)
je v dnešní době skoro za
minutu dvanáct. Země se ještě
neotřásá pod náporem turistů,
ale od chvíle, kdy se vojenská
diktatura změnila na „civilní“,
je znát velký zájem o tuto zemi
nejen z hlediska cestovatelů
či cestovních kanceláří,
ale především od velmocí
a podnikatelů.
Nebudeme se v tuto chvíli pozastavovat
nad tím, zda tato země v budoucnu ztratí

svou laskavou buddhistickou tvář. Díky
své pohnuté historii boje za svobodu zde
určitě ještě dlouho naleznete srdečné
obyvatele a moudré mnichy.
Barma vás okouzlí svou malebností,
neskutečným počtem památek, z nichž
několik je pod správou UNESCO, rozmanitostí přírody a hlavně přátelskými
a usměvavými lidmi. V praktickém životě
je Barma zemí skromnou, tón všedního
dne udává především již zmíněná buddhistická víra.
V zemi se nedá platit kartami, bankomaty fungují jen pro místní a pro výměnu na myanmarské kyaty (čti čaty) lze

použít pouze naprosto dokonalé, rovné
dolarové bankovky bez sebemenší známky poškození či pouhého používání. Není
zde dostupný mobilní roaming, takže své
telefony můžete používat maximálně jako budík nebo hudební přehrávač. Stejně tak vás asi překvapí časté výpadky
elektrického proudu či absence elektřiny vůbec.
Nejsušším obdobím je říjen až březen,
v tuto dobu vás čekají příjemné teploty okolo 30 °C, další měsíce jsou také
teplé, ovšem s řádně deštivým počasím,
které přináší monzun.
Ing. Michal Franta

Shwedagon pagoda – hlavní symbol Yangonu (do r. 2005 hlavní město). Význam této památky je hluboce náboženský; je to nejen posvátné buddhistické místo, ale také prostor pro
relaxaci a setkávání přátel. Dle průvodce pagodu tvoří 60 tun zlata, je vyzdobena 3 164 zlatými zvony a 79 569 diamanty. Zlato a diamanty jsou dary věřících, kdy i ten nejchudší
přináší třeba jen nepatrný plíšek zlata a je mu poctou, že mohl přispět.

Ženy, děti a často i muži se líčí tradičním pudrem z kůry stromu tanaka.
Po zaschnutí zůstávají na kůži bílé kruhy či šmouhy nebo krásné
malované vzory, které chladí a chrání před žhavým sluncem.

V klášteru MAHA GANYON KYAUNG, ale i na jiných místech Barmy se
ráno co ráno chystá v zástupech několik set mnichů na obdarování. Jsou
vybaveni černými bambusovými miskami, do kterých dostávají od lidí svůj
denní příděl potravy.
Mandalay-Kuthodaw Paya, „Největší kamenná kniha světa“.
V jejím areálu je postaveno 729 stúp a v každé z nich umístěn
mramorový panel popsaný částí Tripitaky, což je patnáct knih
buddhistických kanonických textů.

U Bein bridge – největší most z týkového dřeva na světě. Měří 1,2 kilometru a je postaven
na asi pět metrů vysokých dřevěných kůlech. Nesmírně úchvatná podívaná a procházka.
Hlavním doplňkem a ochucovadlem pokrmů jsou
chilli papričky. Základem každého barmského
jídla je rýže, ke které se podávají různá karí,
nejčastěji z ryb, drůbeže, krevet a skopového.

Bagan je rozsáhlá oblast, v níž bylo během dvou a půl století postaveno přes čtyři tisíce chrámů a vyznat se
v nich není žádná legrace. V dnešní době je k vidění v oblasti kolem 2 000 chrámů a stúp či jejich zbytků.
K velkému poškození památek došlo v roce 1975, kdy bylo v oblasti silné zemětřesení.
Bohužel počet stúp opět roste, protože mnoho buddhistů se snaží získat zásluhy a zajistit si tak lepší příští život;
bohatí obyvatelé Yangonu, včetně vládních úředníků, si nechávají stavět nové stúpy v moderním stylu a ty hyzdí
jedno z nejpůsobivějších starobylých měst světa.

V různých částech Barmy se můžete potkat s různými etniky – zde
například Paduang tribe – dlouhé krky. Jejich dlouhé krky zdobí
masívní mosazné spirály a jejich krky jsou o deset až patnáct
centimetrů delší než u normálních žen. S prodlužováním se začíná již
v raném dětství. Když v šestnácti letech náročná procedura skončí, krk
dívek zdobí kolem dvaceti mosazných kroužků. Sundat se samozřejmě
nesmí, protože vytažené krční obratle by ztratily svou umělou podporu.

Jezero Inle Lake je jeden ze zázraků přírody a místo, které žádný návštěvník Myanmaru nemůže vynechat. Uprostřed
pohoří se znenadání objevuje naprostá rovina, kde se do délky 22 kilometrů a šířky 11 kilometrů rozprostírá nádherné
jezero. Je sevřeno horami v kotlině, která je díky dostatku vody velmi úrodná.
Zdejší kmen Inthů se plně přizpůsobil životu na vodě. Domy staví na kůlech přímo v jezeře, kolem domů jezdí na loďkách
obdělávat plovoucí políčka, která jsou ukotvena kůly do dna jezera, hnojí se řasami z jezera, zkrátka voda dává vše.
Porcelán ani umělá hmota není, tak místní využívají darů přírody –
bambusu na pohárky či pro vaření rýže a banánových listů jako talířků.
Kýta z leoparda není tak častou pochoutkou barmské kuchyně…
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