
Příjezd po liduprázdné m ěstské dálnici z d ůvodu Sjezdu komunist ů.
Z auta se nesmí vystoupit, ani otev řít okna!!! všude kamery …

Průvodce up řesňuje, že si lidi z toho nic ned ělají - vidíme, že se všude hrají karty.
Tisíce sekuriták ů a policist ů pozorují každý pohyb, zítra bude po všem.

Peking 



máme št ěstí, nával se dnes nekoná

rohová strážní v ěž
Forbidden City -
jedna ze stovky…



rozměry prvního z několika nádvoří císařského města se fotek nedají popsat, jen vycítit…

stále vane mírný, ale ledový v ětřík                   chrámy hlídající zví řata mají  tvary 
podložené náboženskou symbolikou



pojem velikosti a velkorysosti
jsme si museli v mozku p řeprogramovatjsme si museli v mozku p řeprogramovat

gigantické, vyhlazené kmeny 
slouží už 500 let jako nosné sloupy 



průvodkyn ě -23letá Lily ví všechno,průvodkyn ě -23letá Lily ví všechno,

angli čtina je o n ěčem jiném, to ale 
jěště nevíme, co nás čeká v terénu



bohatá výzdoba ohromí každého



cyp řiš
slaví 
500 let



Nejen paláce, ale i okolní
prostranství! byla v zimě 
vytápěna…
Zvláštní pozornost zasloužilo 
zařízení císařských pokojů, 
budoárů, fumoárů, koupelen 
a společenských sálů  
a všeho, co ještě po 
drancování v palácích zbylo



oprsklost a privilegia vládních činitel ů
neznají mezí a už nikoho neudivují 

většina moped ů je na proud,
v noci jezdí proto bez sv ětla



několik málo p ůvodních čtvrtí se staly 
pochybenou turistickou atrakcí - jejich
obyvatelé budou jednou milioná ři,

jakmile se jejich barabizny zbourají a stavební pozemk y 
přijdou na trh…



frontální místnosti chudobních čtvrtí jsou využívány jako prodejny všeho možného

špína a zápach, každou minutu n ěkdo chrchle a plivá              



očistou pro oči a uši je návštěva
Chrámu nebeského, rozděleného na areály zemský a nebeský (kulatý a čtverhranný)

…a zase ta ohromující velkorysost,
působí až skličujícím dojmem při 
pomyšlení kolik zedníků 
na těchto stavbách položilo život



každý areál je 
několik set metr ů dlouhý



„procházka“, spíš putování pokračuje… 



obligátní fotografování jsou 
vítanou p říležitostí se na chvilku zastavit…



nenacházíme slova…



na konci  parku je dost místa pro volný čas, 
kde stovky číňanů hrají karty o peníze, jiní
zas honí vzduchem umnými patičkami 
velký badmitonový košíkvelký badmitonový košík


