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Můj milý deníčku,  

zbývá mi v Tobě posledních pár volných stran. Máme za sebou již 10 480 kilometrů putování, to je asi 

patnáct miliónů kroků. Prošli jsme Moskvou a teď odpočíváme v Národním parku Ugra, blízko společné 

hranice Ruska s Běloruskem. 

 

Je tu krásně, vychutnáváme příjemné předjaří a posloucháme zpěv ptáků. Dají se tu zahlédnout 

strakapoud bělohřbetý, ořešník kropenatý, brkoslav severní a v noci 

slyšíme houkání sov.  

 

Pár chvil tedy polenošíme a zavzpomínáme na Moskvu…  

Prošli jsme největší město v Evropě. V Moskvě žije tolik lidí, jako 

v celé České Republice a ještě o nějaký ten milion víc. Takže tam bylo 

opravdu rušno.  

 

Viděli jsme krásné chrámy – tento je Chrám Vasila Blaženého. 

Krásně barevný a úchvatně obrovský. Věděli jste, že je to 

vlastně osm oddělených kostelů, obklopující centrální chrám? 

 

 

 

 

Zaujal nás ohromný zvon Car Kolokol (výška 6 m, průměr 6 m a 60 cm, váha 

200 tun – to znamená vyšší než nejvyšší žirafy a těžký jako mohutný plejtvák 

obrovský). Jak jsme zjistili, je to největší zvon na Světě, ale nikdy nezazněl. V 

roce 1735 zde do veliké jámy o hloubce 10 metrů odlili zvon. Za dva roky, kdy 

byl zvon stále ještě v jámě, vypukl v Kremlu požár a shořel dřevěný kryt kolem 

zvonu. Jak se lidé tehdy snažili oheň vodou uhasit, prudkým ochlazením zvon 

pukl a ulomil se z něho střep o hmotnosti více než 11 tun (to je asi tolik, kolik 

uveze nákladní Tatra 815). Ještě dalších sto let zůstal zvon v jámě, a když ho 

konečně vyzvedli, umístili ho na žulový podstavec. 
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Díky našim silným běhům jsme prosvištěli Moskvou, aniž bychom 

využili bohaté nabídky tras metra - mají jich tu čtrnáct.  

Víte, kolik má tras pražské metro?  

 

 

 

 

 

No a proto, že Rusko je země neomezených možností, odpovídá 

tomu i pracovní nasazení obyvatel jeho hlavního města.  

 

 

 

 

Ochutnali jsme pelmeně, dali si ruskou zmrzlinu, která se tu 

jí, ať je teplo, nebo zima a vše zapili  kvasem. To zřejmě zrychlí 

náš již tak ostrý krok! 

 

 

 

 

Tak, konec lenošení, pokračujme dále! Jak to tak vidíme, zdá se nám, že do Velikonoc budeme doma! 

A jaké je pořadí jednotlivých soutěžních kategorií?  

1. Šakalámy 

2. Šakanéři 

3. Šakalínci 

4. Šakalinky 

5. Šakalátové 

6. Králík (a zase poslední) 

Ano, Šakalinky do toho daly všechno, a jsou před Šakaláty. Jen tak dál!!! 
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Zdroj: 

https://www.mundo.cz/moskva/zajimavosti 

https://cs.wikipedia.org/ 

Street Cleaning in Moscow : ANormalDayInRussia (reddit.com) 

https://www.mudroch.cz/ 
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