
Milí turisté!           29. 5. 2015 

 Tento čtvrtek jsme využili toho, že všechno všude kvete a nejvíce v botanických 
zahradách. Vypravili jsme se do Botanické zahrady v Tróji, do které jsme vstoupili severním 
vchodem.  

Po prohlídce skalniček, u kterých jsme si porovnávali, které kdo pěstujeme, jsme došli 
na louku, na které byl mimo jiných dřevěných objektů altán mistra Li – Pa. 

 

 

 

A znovu se stalo to, s čím se setkávám na výletech. Objekt, který je spjatý s recitací Týnky. 
Ze Zpěvů staré Číny o panu Li- Po  recitovala Majka Primusová.  
 

 
Je to nejpopulárnější klasický čínský básník období Tchang (narozen asi v roce 701, zemřel 
10. listopadu 762 v Süan-čchengu v provincii An-chuej).  

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dynastie_Tchang
http://cs.wikipedia.org/wiki/701
http://cs.wikipedia.org/wiki/10._listopad
http://cs.wikipedia.org/wiki/762
http://cs.wikipedia.org/wiki/An-chuej


Za loukou s altánem byla Pivoňková louka. To byla nádhera! Ty barvy a ty vůně! Kromě 
notoricky známých růžových, bílých a červených tu byly oranžové, žluté a ještě jinak červené,  
takové jsme ještě nikdy neviděli. 

  

Pak následovaly kosatce. Je zde největší sbírka kosatců v České republice. Kosatce se zde 
pěstují od roku 1972.  

 

Kolem světa kaktusů, sukulentů a lesních biotopů východní Asie jsme se dostali k Lamám, 
které pro jednu zdejší výstavu zhotovil Lukáš Rais, a už tu zůstaly. Dalším pozůstatkem 
z výstavy byla rozhledna, na kterou zrovna lezli nějací kluci. Trochu jsme se rozhodovali, zda 
na ni také vylezeme, ale tuhle plechovou jsme, na rozdíl od dřevěné v ZOO, vzdali.  

      



Odtud už naše kroky směřovaly do japonské zahrady, neboť ta je neobyčejně krásná a nabíjí 
pozitivní energií. Je v ní tvarovaná Thunbergova borovice, kterou tam zasadila Madelaine 
Albrightová, coby její kmotra. 

  

 

A dál, to je snad krása beze slov… 

 

   

       

 



Od Japonské zahrady jsme zamířili ke kapli sv. Kláry, která ale byla zavřená. Na obrázku je 
vidět, jaká cesta z Botanické zahrady k ní vede.  

 

Měli jsme sice v úmyslu přejít pak po lávce do Stromovky a jít okolo Planetária až na stanici 
tramvaje Výstaviště, ale byli jsme ještě unaveni z dvoudenního výletu. Také jsme měli 
hlad.Okolní restaurace nás nezaujali a tak jsme šli do ZOO do již osvědčené restaurace Oceán 
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