Dne 5.7. 2019 proběhl zájezd do Alp, na Orli hnízdo.
Ač cena zájezdu byla oproti nedávné víkendové
rekreaci mnohem vyšší, přihlásilo se 13 účastníku.
Odjezd byl již ve dvě ráno od metra Ládví a
přestože byl svátek, byl patek, a nastal
zde problém zaparkovat auto, kvůli parkovacím
zónám, s platností pondělí až pátek včetně... Na
akce je odtud hold třeba jezdit v sobotu, o
víkendu se zde parkovat může a zdarma.
Cesta probíhala v moderním autobusu Nepolán.
Cesta rychle ubývala, trochu jsme si cestou
zdřímli, a ranní paprsky brzy hrály po mohutných
štítech Alp. Na cílové parkoviště jsme dorazili v 8
ráno, jako první, a hned prvním kyvadlovým
autobusem jsme vyjeli pod známé sídlo, nazvané
Orlí hnízdo, kde Hitler přijímal cizí státníky. Do
chaty se vstupuje
tunelem ve skále a
vyjíždí vzhůru (a i
poté dolů) zlatým
výtahem, tak pro
dvacet lidí. Poté,
jsme se několik
hodin
kochali

krásným výhledem z vrcholku. Místy je zde cesta
členitá, ale pohled na okolí je úžasný. Počasí se
vydařilo a bylo vidět daleko i hluboko. Domy byly
odtud velké jak špendlíkové hlavičky, lidi se
rozeznat ani nedali. Postupem času turistů rychle
přibýval, takže po poledni jsme byli rádi, že z
lidského mraveniště pokračujeme dále, do solných

dolů. Nevýhodou je, že autobusovým pendlem nemůžete odjet dříve a musíte
čekat až na přidělený čas odjezdu, třebas i několik hodin. Turistů jsou zde
mraky... Každých dvacet minut jede pět autobusu nahoru a pak zase dolu. Na
dvacetiminutové cestě se nesmí a ani nemohou míjet. A proto jsou zde, hlavně
odpoledne, velmi velké fronty. Na výtah se stojí fronta i hodinu, na odjezd se
čeká hodin několik. Přesto miliony Eur denně zde plní Německé pokladny...
Solné doly se nacházejí v městečku
Saltzbergwerk, jen kousek cesty a cca 200
metru od povrchem. Vznikly v dávné historii,
kdy solné jezero pohltily tvořící se Alpy. Sůl
se dnes dobývá vrtáním, napouštěním vody
a odčerpáním směsi a
její úpravou. Prohlídka
štol,
ve
slušivých
kombinézách,
které
vám v ceně prohlídky
zapůjčí, je zpestřena
povezením se na voru
po slaném jezeru či
sklouznutím se o patro
níže po dřevěném sešupu. Na místo vás pak
dopraví tradiční hornický vláček. Zajímavostí je
místní říčka, která má nezvyklý odstín modré, asi
tou solí.. Cestou zpět jsme ještě u hranic zastavili
na nákupy ve free zóně a ve večerních hodinách
dorazili
do
Prahy. Jsem
přesvědčen,
ze
akce
pořádaná agenturou
Odborová
rada
již
léta
spolupracuje, se všem účastníkům líbila.
Těšíme se na viděnou u dalších
jednodenních poznávacích zájezdů. -JZ-

Pilnaj, se kterou

