Styl – Cestování

MAKEDONIE
Objevte Skopji i její okolí...

Po několika expedicích a poznávačkách za oceánem bylo načase se opět věnovat Evropě, konkrétně Balkánu.
Hlavně nás zajímalo, jak se nám balkánské země mění pod tíží mediálních informací. Napadlo nás několik
možností, a i díky velmi příznivým letenkám vyhrála jasná volba – Makedonie. Dobrá zpráva je, že Makedonii
můžete nalézt ještě nezkaženou a navíc pro turisty velmi dostupnou, nezaplavenou davy návštěvníků. Vlastně
jsme kromě místních a návštěvníků bývalé Jugoslávie nikoho jiného nepotkali. Pokud budete číst někde něco
o této zemi, tak vám asi nebude tato část Balkánu připadat jako místo pro vhodně strávenou dovolenou. Patří
mezi nejchudší z bývalého bloku, nemá moře. Ale zato má překrásnou přírodu, tedy nádherné hory, krasový reliéf
a velká tektonická jezera, která mohou svou krásou v klidu konkurovat kdejakému moři. V Makedonii, která má
podle sčítání něco přes dva milióny obyvatel, se mluví makedonsky. Je to jazyk slovanský, v leckterých slovech
podobný češtině a domluvit se zde není opravdu problém. Místní bombastická kuchyně vás dostane do kolen svými
dobrotami. Místní specialitou jsou tavče na grafče (v kameninové misce zapékané fazole), jehněčí, ryby a spousta
čerstvé zeleniny. Nejznámější památkou Skopje je Kamenmost (na obr.), který odděluje staré město od nového.
Pochází z roku 1421, postavený sultánem Muradem II.
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c Pohled od centra z pevnosti Kale vás uchvátí panoramatem nádherných hor, které obklopují hlavní město Skopje.
Skopje bych nazval městem soch, má jich stejně jako Praha věží. Celé město je rozděleno řekou Vardar na část arabskou – staré město, a křesťanskou část. Tam se vám otevře jiný svět, jiné Skopje. Na náměstí Makedonie uslyšíte
ve vzduchu hrajícího Mozarta a zpozorníte nad obrovskou fontánou, jíž dominuje jezdecká socha Alexandra Velikého,
upevněná na sloupu bohatě zdobeném válečnými výjevy. Kousek odtud narazíte na kopii pařížského vítězného oblouku, ustrnete v úžasu nad ruskou architekturou makedonského hudebního muzea a mostu muzikantů anebo téměř
kopií budovy Opery ze Sydney. da

Až vás přestane bavit fotografovat nepřeberné množství zdejších soch a paláců,
můžete se zaměřit na místní krasavice... a
d Městská doprava ve Skopje převzala doubledeckery z Anglie. Je levná a docela přesná.
Na větší vzdálenosti se vyplatí taxi nebo dálkové autobusy, které však jezdí s většími časovými intervaly.

Staré město má stále svého ducha dávných dob. Nádherné staré duchovní školy – medresy – jsou znovu opraveny
a do starých prostor místního bazaru se přesunulo archeologické muzeum. c
b Za zhlédnutí rozhodně stojí palác vlády Makedonie, který se dostavěl teprve nedávno. Je rozlehlý a dýchne na vás
dech sovětského bloku.

c Ve starém městě určitě nevynechejte místní tržiště. Nabízí všechny rozmanitosti od čerstvé zeleniny, koření,
výborných místních vín až po zaručeně pravé sluneční brýle Rayban a poslední modely Apple.
Navíc tu můžete ochutnat pokrmy místní kuchyně. Vřele doporučuji místní čevabčiči na grilu s čerstvou plackou z pece. ca

d I když většina města byla zničena mnohými zemětřeseními (poslední v září 2016), ráz starého města zůstává stejný
– křivolaké uličky, prodejci kávy, množství malých obchůdků se suvenýry, koberci a uměleckými předměty.
Po městě je rozšířeno nesčetné množství čajoven, kde si v poklidu můžete dát vodní dýmku a promluvit s místními.
Ti nikam nespěchají a jsou rádi, že vám rozumí, i když nemluvíte v jejich rodném jazyce.

c Ihned po příletu na letiště nás ohromila velká reklama na místní pivo Skopsko.
Makedonie není pivní velmocí, ale už i tam začínají vystrkovat růžky malé pivovary.
dJeden se nachází hned ve starém městě Skopje,
kousek od hlavní mešity Mustafy Paši. Jmenuje se StarGrad
a rozhodně stojí nejen za návštěvu.

Pro oko turisty jsou velmi atraktivní barvy místních výrobců koberců, kteří si svou techniku
dědí z generace na generaci. Pravé koberce jsou poměrně drahé, a pokud už nějaký ten
kousek chcete do vaší sbírky přidat, chce to čas. c
Prodejci to vědí a vaše přemýšlení se snaží zpříjemnit třeba čajem
s kouskem sladké dobroty. d

c 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. Cestování a fotografování se věnuje přes 15 let.

www.VZDELAVANI-PROVAS.cz
bd Vydat se na jedno- či vícedenní trek ze Skopje do kaňonu Matka je hračka. Řeka
Treska vytvořila 15 km od centra Skopje nádherný kaňon. Jde o poměrně velkou oblast plnou starých klášterů
a kostelíků (Sv. Nikola), je tu pohádková příroda, azurově modrá voda, nádherné skály. Ideální pro procházku
kolem přehrady nebo na loďce, ale také pro lehkou až náročnou turistiku a lezení po skalách.

