styl – cestování

JEREVAN

Jedno z nejstarších měst světa

Při vyslovení jména Jerevan si mnoho z nás ještě vybaví fiktivní rozhlasovou stanici Rádio Jerevan, vymyšlenou za dob
socialismu pro politické vtipy a zprávy, které byly směšně překroucené nebo humorné kouzlem nechtěného. Samotná
Arménie byla od roku 301 první zemí světa, která přijala křesťanství za své státní náboženství, a její hlavní město Jerevan
je považováno za jedno z nejdéle trvale osídlených míst na světě. Návštěva této země vás okouzlí výborným jídlem,
nádhernými starobylými památkami, ohromnými pohořími s bájnou horou Ararat, výborným vínem nebo proslaveným
koňakem. Ten totiž kdysi ve Francii vyhrál anonymní soutěž, když porazil všechny domácí konkurenty. Francouzi
poté udělili Arménům právo říkat jejich brandy koňak. O toto právo pak Arménie přišla při formování Evropské unie,
podobně jako my jsme přišli o právo říkat našemu tuzemáku rum. Země je bezpečná pro cestování, ačkoliv je ve
stálém válečném konfliktu se sousedním Ázerbájdžánem a Tureckem a jediný možný přechod je ze spřátelené Gruzie
na severu či z Íránu na jihu. Unikátním památníkem v Jerevanu jsou takzvané Kaskády (viz obr.), z nichž je za dobrého
počasí krásný výhled na celé město. Památník je také oblíbeným centrem setkávání a dostaveníček zamilovaných.
Ing. Michal Franta

c Hlavní dominantou Jerevanu je kulaté náměstí Republiky, ke kterému se sbíhá většina ulic města a na kterém uvidíte mnoho zajímavých budov, obložených červeným
tufem. Právě zde většina turistů začíná svou prohlídku u Státního muzea arménské historie. Jerevan není klasickou turistickou lokalitou, kam by směřovaly davy zahraničních
návštěvníků. Nejvíce turistů představují Arméni trvale žijící mimo svou rodnou zemi. Ačkoliv je Jerevan velmi staré město, nepodařilo se v něm zachovat téměř žádné historické památky. Byl totiž v průběhu staletí několikrát postižen silným zemětřesením. Poslední, při němž zemřelo asi 25 tisíc obyvatel, proběhlo v roce 1988. Tehdy byla zničena
podstatná část města.

c V zemi převažuje náboženství arménské apoštolské církve. Kostelů a náboženských památek je tu bezpočet. Nedaleko od Jerevanu se nachází „Arménský
Vatikán“ – městečko Ečmiadzin, které je nejposvátnějším místem pro všechny
Armény. Zde můžete nalézt katedrální pokladnici, ve které najdete po staletí
shromažďované relikvie, včetně Svatého kopí, kterým údajně římský voják propíchl
Kristovu hruď cestou na Golgotu.

c Přímo v centru města se můžete sportovně vyžít. Na ulici se hrají šachy,
buď klasické u stolečků, nebo vestoje v obří velikosti. Po městě jsou také
rozšířené venkovní herny ping-pongu nebo narazíte na volejbal, kdy hráči
hrají na rušném chodníku a síť mají zavěšenou mezi sloupy pouličního
osvětlení. Tato utkání mnohdy končí v ranních hodinách. Lidé jsou vstřícní
a cizince vždy uvítají do svého týmu.

d V letních měsících v Jerevanu teploty přesahují 40 stupňů. Město je vybaveno
na tato horka množstvím pítek vody, fontán, jezírek a rozprašovačů vody.

d Arménské národní akademické divadlo opery a baletu, pojmenované po
Alexandru Spendarianovi, je postaveno v klasickém stylu a bylo otevřeno v roce
1933. Okolo budovy jsou umístěny sochy největších představitelů arménské kultury. Všechny sochy jsou zajímavé a jedinečné v provedení – vypadají jako živé, plné
ducha a energie.

c Podle biblické zprávy Noe vysadil první vinice právě pod horou Ararat v Arménii, proto se toto území považuje za
kolébku vinařství. Zdejší vína jsou zvláštní, jedinečná a intenzívní s ohromným nábojem a bohatostí. Zejména díky
původním odrůdám vinné révy (Kangun, Mschali, Voskehat atd.) s vysokým obsahem přírodního cukru, speciﬁckým klimatickým podmínkám, půdě bohaté na minerální látky a tisíciletým zkušenostem s vinařstvím založeným na tradičních
technologiích a postupech jsou arménská vína unikátní a dosahují vynikající kvality.

c Hlavní město Jerevan je také největším městem Arménie a za poslední dobu neskutečně rozkvetl. Z oprýskaných budov se staly nádherné domy s opravenými fasádami, vznikly
impozantní vládní budovy, všude je dostatek prostoru a zeleně, město se zaplnilo venkovními restauracemi a kavárničkami. Je zde rušno jako na pařížských bulvárech.

c Autor ing. Michal Franta absolvoval
Ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně
a dvouletý studijní program v oborech psychologie,
sociologie, marketing, ekonomika na Univerzitě
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v oblasti komunikace. Cestování a fotografování
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c I přes poměrně rychlý ekonomický rozvoj můžete v centru města potkat
tyto staré autobusy poháněné zemním plynem, jenž je umístěn v několika
velkých plynových bombách na střeše vozidla.

d K nákupům zve velká krytá tržnice kousek od Modré mešity, tzv. šuka, kde nakoupíte tradiční sušené ovoce, solené sušené maso s kořením zvaným Basturma, zeleninu,
sýry a domácí pálenky. Mezi místní speciality pak patří sladkovodní raci (obr. vlevo dole), kteří se sem dovážejí z jezera Sevan. Arménská kuchyně odráží vlivy ruské, řecké,
perské a turecké kuchyně. K základním přísadám patří zelenina. V zimní sezóně tvoří základ jídelníčku spíše sušené ovoce, olivy, ořechy, rýže a obilniny. Významnou součástí
jídelníčku je mahdzoon, který známe pod pojmem jogurt. Arménská kuchyně nabízí několik specialit. Lavaš (obr. vpravo dole) je místní chléb, který se podobá arabským plackám.
Národními jídly jsou šašlik (všechny možné naložené
druhy masa a zeleniny napíchnuté na špejli), ghapama (dýně dušená s rýží, rozinkami, jablky a skořicí)
a khaš (masový vývar s bylinkami, servírovaný s česnekem a chlebem).
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