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Můj milý deníčku, 

Tak jsem se konečně dostal k tomu, abych učinil další zápis a podělil se s mými šakalími souputníky 

o další zážitky z cesty.  Cesta rychle ubíhala, a tak jsme 26. února minuli 7 000 kilometr… 

 

… a v cestě nám stál Novosibirsk.  

Novosibirsk je obří ruská atomová ponorka, spuštěná na vodu v prosinci roku 2019.  

 

Měří 111m, pod vodou má výtlak 13 800 tun.  

Ale nééééé…To sem vlastně vůbec nepatří!!!  

Tak znovu a lépe na další stránce… 

 

 



Z Králíčkova deníčku II.  
6.března 2021 

2 
 

 

Novosibirsk (Новосибирск) je třetí největší ruské město, ve kterém žije 1,6 miliónu obyvatel.  

 

 

Tak ho trochu prozkoumáme. Původní městečko na řece Ob padlo za oběť stavbě Transsibu (Трансси́б) 

– Transsibiřské magistrále, nejdelší železniční trase na světě, která vede z Moskvy, napříč Sibiří, až do 

Vladivostoku (dál už to jde jen lodí), měří 9 288 km. Postavena byla za cara Alexandra III a trvalo to 26 

let. Pokud se rozhodnete Transsibem cestovat, sbalte si pyžámko, spoustu aktivit proti nudě a přijďte na 

nádraží včas. Vlaky jezdí na minutu přesně. Ale pohodové cestování to je, to zase jo... 
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Není divu, že rostoucí město si vyžádalo i nové a velké nádraží. Původní stavba měla vypadat jinak, ale 

na rozkaz báťušky Stalina vznikla tato monumentální stavba.  Připomíná Vám něco? Prý parní 

lokomotivu. Posuďte sami.. 

 

Novosibiřané si život ve městě užívají. Letní teploty běžně dosahují 35°C, v zimě pak klesají pod mínus 

35°C.  Někteří obyvatelé už přestali řešit, co na sebe. 

 

Svou zásluhu na jejich dobrém zdraví má kromě extrémních podmínek také ruská baňa, což je obdoba 
finské sauny. Ruská baňa se od finské liší nižší teplotou a stupněm vlhkosti. Sibiřané se navíc šlehají 
větvičkami z různých typů stromů, tzv. vjeniky a následně se válí ve sněhu nebo v ledové řece. Na 
sibiřských vesnicích má baňu každá domácnost, a její členové ji užívají alespoň jednou týdně. 

Zajímavostí Novosibirsku je Акаде́мгородо́к. Akademické městečko, tedy spíše město, kde je 

soustředěno množství výzkumných institutů a ústavů, založené v šedesátých letech minulého století. 

Akademgorodók navazuje na historii 2. světové války, kdy byla do Novosibirsku přesunuta část průmyslu 

a výzkumu ze západní části Ruska (tehdy Sovětského svazu) před postupující německou armádou. 
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Mimochodem, víte, že právě novosibirské děti přispěly velkou měrou k porážce nacistického Německa?  

Kluci a holky ve věku 12-14 let pracovali v továrně na výrobu letadel. Každý den tato továrna vyrobila 

okolo 30 stíhaček Jak, které pak bojovaly na frontě. Za svoji celodenní práci děti dostávaly tři čtvrtě kg 

chleba. Nic víc. 

Jo abych nezapomněl. Je malinká, ale důležitá. Laboratorní myška. Právě v Akademgorodku má tento 

drobný hlodavec svůj jediný pomník na světě. 

 

V Akademgorodku sídlí i prestižní Novosibirská státní univerzita, kde studuje 5 700 studentů. Není to 

třeba i Vaše budoucnost, šakalí omladino? 
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Tak to by asi o Novosibirsku stačilo.  Vyrážíme směr Moskva, kam doputujeme už za pár dnů. Na cestě 

nás budou provázet naši věrní kamarádi: 

Sibiřský husky. Statečný silák, který se nebojí ani medvěda. Na památku události z roku 1925, kdy tito 

chrabří chlupáči sehráli hlavní roli při záchraně lidských životů, se jezdí na Aljašce nejdelší závod psích 

spřežení – Iditarod. Víte, co se tehdy přihodilo? 

 

Sibiřský medvěd. Víte, proč se na Sibiři doporučuje dělat v lese co největší hluk a sváču si věšet na 

strom, co nejdále od tábora? 

  

A mraky hladových komárů, vylétajících z tajících mokřadů. Především pak drobných mušek, kterým 

místní říkají gnus (Ruština nezná „h“, nahrazuje ho hláskou „g“. Vraťte si jej tedy zpět  ) 
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No a ještě průběžné pořadí ze 7000 km 

 

1. Šakalámy 

2. Šakanéři 

3. Šakalátové 

4. Šakalínci 

5. Šakalinky 

6. Králík 

Tak tedy pošlapte s námi dále a naviděnou v Moskě! To už za sebou budeme mít 10 000 kilometrů!!! 
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