Milí turisté!
Ve čtvrtek 14.5 jsme se vydali pěšky přes Trojský most, podél Vltavy
a zahradou Trojského zámku do ZOO. Na chodníku Trojského mostu trekingové hůlky
kovově klapaly do rytmu naší chůze.

Přešli jsme most a sešli jsme dolů na silnici, odkud jsme si most prohlédli. Pro chodce byl
otevřen 4. října 2014. Je dlouhý 262 metrů a konstrukce je nad hladinou ve výšce 34 metrů.

Ze silnice jsme viděli jeden z vjezdů do tunelu Blanka. Sešli jsme ještě níže a pokračovali
v cestě podél Vltavy. U vodáckého kanálu jsme se na chvíli zastavili, abychom se podívali na
trénink kajakářů. Umělá slalomová dráha v Praze - Troji byla původně postavena jako vorová
propust okolo roku 1850 na tehdy novém trojském jezu. Po 2. světové válce ztratila vorová
propust svůj význam a bylo rozhodnuto o její likvidaci. Po roce 1970 ovšem Jaroslav Pollert,
příslušník slavné vodácké rodiny, přišel s nápadem, aby se trojská vorová propust
přebudovala na umělou vodáckou trať. Za deset let bylo dílo hotovo. Poprvé se vodáci na
nové umělé trati v Troji svezli na podzim roku 1980.

Další atrakcí na naší cestě byl Trojský kůň. Super nápad, postavit v Tróji koně, který
připomíná řeckou mytologii. Tento kůň je galerií,

kdežto ten první originální byl válečnou lstí. Jak to bylo? Po marném obléhání Tróje, kdy
Řekům král Priamos, jehož syn Paris unesl manželku spartského krále Meneláa, Helenu
nevydal, vymyslel Odysseus lest. Nechal postavit obrovského dřevěného koně, který byl
uvnitř dutý. Do jeho útrob se pak schovali bojovníci včetně Meneláa a Odysea. Řekové pak
předstírali, že odcházejí, že boj vzdávají a koně že darují Trojanům. To už obléhali Tróju
deset let! Neodtáhli, jen se schovali. Trójané pak koně vtáhli jásavě dovnitř, a aby prošel
městskými branami, museli je pobořit. V noci pak bojovníci vylezli po provazovém žebříku,
běželi otevřít brány města a pobili stráže Té noci byli krutě a nemilosrdně vražděni obyvatelé
a zejména členové královské rodiny, z mužů se nezachránil nikdo. Ženy byly vzaty do
otroctví. Trója lehla popelem. Trojská válka skončila.

Trojský kůň z filmu Trója v Çanakkale v Turecku
Třetím zastavením na cestě do ZOO byla Trojský zámek. Prošli jsme pouze zahradou a
prohlédli jsme si to úžasné schodiště, které projektoval Jan Baptista Mathey. Sochy pak jsou
dílem bratří Hermannů z Drážďan.

V ZOO jsme se pak rozdělili, největší skupina se šla podle plánu podívat na nový sloninec.
Při cestě jsme narazili na vláček, který měl prohlídkovou trasu vedenou kolem slonince a její
konec na vyhlídce, tak jsme nasedli. Když jsme jeli okolo slonince, bylo venku pět slonů, tedy
samec, tři samice a slůně. Na následujícím snímku jedna samice chybí.

Ušetřené síly jsme pak nainvestovali do výstupu na rozhlednu Obora. Je vysoká 18, 5 metru a
vede na ní 85 schodů. Byl to nářez, ale rozhled stál za to! Mělo to jedinou chybu a to, že
nahoře vanul ledový vítr, a pak že jsou ledoví muži zpoždění!

Už jsme měli pořádný hlad a tak jsme nejkratší cestou sešli k restauraci Oceán na oběd. Po
obědě jsme ještě chvilku poseděli u lachtanů. Bylo to fajn, musíme chodit do ZOO častěji!
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