styl – cestování

NEBOJTE SE ÍRÁNU

Název Írán se objevil ve třicátých letech 20. století. Do té doby si ho většina lidí spojovala s názvem Persie. Dnes
nám sdělovací prostředky předkládají názvy jako „Osa zla“, a kdo se tam vydá, je považován za blázna. Írán není
Irák, domorodci nejsou Arabové. Jsou to Indoevropané, mluví persky (fársí) a pyšní se pět tisíc let starou historií. Je
to překrásná země pohádek Tisíce a jedné noci, která je navíc nezkažena masovou turistikou – plná nádherných
mešit, zahrad, větracích věží, starobylých vodních kanálů i domů. Během svého pobytu pochopíte, že je to národ
hrdý, k cizincům vstřícný, vlídný a pohostinný. Po volbách v červenci 2013 se navíc začíná jevit, že se Írán začne více
otevírat světu a tím se pro nás rozšíří i prostor pro jeho další objevování.
Ing. Michal Franta
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: Mešity jsou obsypány těmi nejkrásnějšími freskami,
barvami a různými tvary, které dle islámu nesmějí
znázorňovat lidské ani zvířecí motivy.
: Abyaneh je zajímavá vesnička ležící v horách na úpatí hory Mt. Karkas (3 899 m n. m.), zapsaná na seznamu
UNESCO. Fascinující je zejména svéráznou stavební architekturou a červenou barvou.

: Kashan – historické kupecké paláce jsou ukázkou dokonalého perského luxusu. Raﬁnovaně pojatá stavba s osmdesáti pěti pokoji se rozkládá na čtyřech nádvořích doplněných bazény s chladivou vodou. Na fasádách je zdobena
štuky a uvnitř ukrývá místnosti s rozvernými malbami a freskami.
; Místní ženy dle přísných pravidel musí mít zakryté vlasy a jediné, co vidíte, jsou jejich překrásné tvářičky
vykukující z šátků.

: U Perského zálivu se mnoho lidí věnuje rybolovu a úlovky jsou
to pořádné. Při koupání je potřeba si dát pozor na žraloky a jedovaté rejnoky, kteří jsou ovšem pro místní nebývalou pochoutkou.
Qom je konzervativní město s největší hustotou ájatolláhů
na metr čtvereční. Z tohoto místa se v roce 1979 začala šířit
islámská revoluce, jejímž důsledkem bylo svržení šáha Páhlavího
a nastolení prvního „islámského státu“. ;

: Po celém Íránu na vás budou dohlížet bývalí i současní
vládci duchovní moci.
V Bander Abbas se ženy oblékají mnohem barevněji,
obličej však zakrývají více – nosí nádherně vyšívané
obličejové masky. ;
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: Persepolis, hlavní město Persie, začal kolem roku 518 př. n. l.
budovat jeden z význačných vládců starověku Dareios I. Jeho následovníci pak přidávali další stavby, jako třeba palác Sto sloupů,
postavený jeho synem Xerxem. Jako jedna z nejvýznamnějších
starověkých památek světa byla Persepolis zapsána na seznam
světového kulturního dědictví UNESCO.
( Nakš-é Rostam bývá nazýváno Perským Údolím králů. Protože
Peršané věřili v posmrtný život, vybudovali si čtyři velcí králové
z Persepole v této skalní stěně již za svého života hrobky, které
však byly již ve starověku vykradeny

: DImámovo náměstí s přilehlými stavbami a Velkým bazarem
v Esfahanu patří mezi nejkrásnější místa na světě. Nechal ho postavit Shah Abbas I. S rozměry 512 x 163 m patří mezi největší na světě.V kteroukoliv denní či noční dobu má své kouzlo, které si můžete
vychutnat na koberečku s čajem v mnoha různých čajovnách.
) Dvoupatrový most Chádžú přes řeku Zádžende
v Esfahanu je místo, kde se navečer seskupuje velké množství lidí, recitují zde básně, zpívají písně či tančí, nebo jen tak
postávají a vychutnávají pohodovou atmosféru.

: Zúrcháne – perský dům síly – je „tělocvična“, kde muži tradičně provozují něco mezi gymnastikou, posilováním, zápasem a meditačním dervišským tancem. Jedním z prvků je „Milvarzi“, cvičení
s palicemi z tvrdého dřeva, vážícími od 12 do 50 kilogramů. Pohyb
s nimi symbolizuje cvičení s palcátem, mečem nebo nožem.
( Hlavnímu náměstí v Yazdu dominuje monumentální stavba
Amir Chakhmagh. V podstatě je to jen třípodlažní fasáda, zakrývající vchod do malého bazaru. Bohatě zdobené průčelí vynikne zejména vpodvečer, kdy na ně dopadají paprsky zapadajícího slunce.
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( Dobrodruh... Autor ing. Michal Franta
absolvoval Ekonomickou fakultu Mendelovy
univerzity v Brně a dvouletý studijní program
v oborech psychologie, sociologie, marketing,
ekonomika na Univerzitě v Minnesotě v USA.
Pracuje jako kouč a trenér v oblasti komunikace (www.vzdelavani-provas.cz). Cestování
a fotografování se věnuje více než 15 let.
) Navštívit bazar je nezapomenutelný zážitek.
Nákup většinou začíná pozváním na čaj, prohlídkou všech zákoutí v obchodě, povídáním o všem
možném (jen ne o politice a náboženství!) a pak
už množství koberců, jejich kvalita, barevnost
a zpracování útočí na vaše smysly a peněženku.

