
|aroslav Cabal přiblížil historikům daleké Turecko
IVA ŠTĚPÁNKOVÁ

Hu§toPeČ€ - Už PoaIrUhé
jsme se §ešli, tentokrát
v listopadu, §e členem íra
šeho klubu histolie a vlas
tivědy Hustopečska laroďa
vem cabalem na pokračo
Váni jeho ,t,}?íávěnt o Tu,
recku- se svými přáteli Da-
videm Langalem z nedale-
kého Kurdějova a |iíkou z
ijžnlch cech absolvova] v
srpnu úctyhodných l 4oo
kilometrú napřič polovinou
Turecka a dlouhou tía$I
podél Č€rného moře, Ne v
pohodlí cestovní kanceláře,
ale §dmi. S dvacetikilovými
batohy na zádech procesto-
vali autobusý letadly, ná
jemnimi taxiky, ale pŤ€de-
všim po svých velké ýZdá-
lenosti. Navštivili bezpočet
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mi§t, mě§t€ček i měst (pat
náďitisicový Dogubauyzit,
dvous€ttisicový Van blizko
stejnojmenného jezera,
Fllnilionový Trabzon nebo
desetimilionovou metíopoli
tstanbul a mnoho jiných,)

viděli starobylé památky

?. ./a./2..!o/é

jako €híámoiý komplex,
Wbudovaný před sta|eťmi
Řeckou pravoslavnou cirkvi
a litovali, že kíomě mus,
limských symbolů nej§ou
ušetřeny žádné pamětihod-
nosti dynamické modemi
listavb_ě. patJne na každém
kroku ze by dn€šni píezi
dent Turecka EIdogan íra
plno podl€hl vidině velkého,
nepoŤazitelného Tur€.ka?
přesto nelze neobdivovat
množství mešit po c€lé z€
mi, zejména architektonické
skvosty jako Hagia Sofia
nebo obii Modrá mešita

Zlatým hřeb€m českomo
ravské trojice byl ,/ý§tup na
biblickou horu Ararat,
m}§ti.kou holu, mistně po
jmenovanou A8ri Da8i Tyči
se do výše 5 160 m a s€
svou bilou ledovcovou če

pi.i tvoň YiTaznou domi
nánfu. osiře tak kontrastuje
s okolní dosucha sluncem
vypálenou kíajinou. Když
nám laíoslaÝ cabal popiso-
val náročný výstup ve vel-
kém v€dru a s jen omeze-
nýTn íímožstvím pitné vody
a se átěí málokdo §i přál
být ria ieho místě- svědči to
o ve|mi dobre íyzičc€ úča§t-
níků výpravy, ostatně §tov-
ky baŤevných píomitaných
fot€rafii isou toho dokla-
dem. v průběhu promítání
fotek dotazy členů jen pr-
šely a my j§me měli pocit,
že jsme také při tom,

Za pěkný zážitek b€seda
uíčitě stáh- Náš dik smě-
fuje ke členu Klubu hi§torie
a vlastivědy Hustopečska
laros]avu cabalovi a jeho
soupumikům,


