
Velikonoční Moskva 
Na poznávacím zájezdu v Moskvě od 13. do 17. 4. 2017 bylo 17 studentů s 2 ruštináři našeho 

gymnázia. Touto akcí jsme navázali na zájezdy do Petrohradu v minulých letech. I tentokrát jsme 

využili služeb CK manželů Bílých. 

Hlavní město Ruské federace nás uvítalo pravou ruskou zimou, dle místních v tomto období 

ojedinělou. Na náladě účastníkům neubral silný vítr, déšť ani velmi náročný program. Zažili jsme 

i několik prosluněných chvil: modrou oblohu při prohlídce Rudého náměstí a kláštera v Sergijev 

Posadu, bohaté snídaně v hotelu, ochutnávání místních specialit ve městě, vojenské přehlídky, kolorit 

nejstarších ulic Moskvy. 

1. den: Po příletu a ubytování jsme při okružní autobusové prohlídce města obdivovali dovednost 

našeho řidiče, kterého nepřekvapili místní piráti silnic, a přejížděl mezi pěti proudy plných aut bez 

jediného škrábnutí. Pohled na Lomonosovu universitu i vyhlídku z Vrabčích hor (dříve Leninových) 

jsme z důvodu hustého deště nemohli náležitě ocenit. 

2. den: Při návštěvě Trojicko-sergijevského kláštera v Sergijev Posadu (UNESCO), nejbohatšího 

kláštera v Rusku a centra pravoslaví, nás provázel mladý mnich. Svůj výklad obohatil i o historické 

souvislosti, které v turistickém průvodci nenajdete. Na zpáteční cestě jsme si samostatně prošli 

VDNCH, kde pouze pavilon Ukrajiny neprocházel horečnými opravami a úpravami. Expozice bývalých 

sovětských republik nabízely bohatý program. Od výstavy koček, po interaktivní kosmonautiku. Večer 

studenti využili k procvičení ruštiny při průzkumu okolí hotelu a místních obchodních domů. 

3. den: Nejnáročnější den na počet ušlých kilometrů. Dopoledne jsme si za slunečného počasí prohlédli 

Rudé náměstí s chrámem Vasila Blaženého a mauzoleum V. I. Lenina. V obchodním domě GUM jsme 

ochutnali, nehledě na zimu v ulicích, proslulou ruskou zmrzlinu. Nádherná výzdoba obchodů i ceny 

zboží světoznámých značek mnohé z nás překvapily. Následovala návštěva Kremlu (UNESCO), kde 

jsme vyslechli historii dominant tohoto komplexu: Car-děla, Car-zvonu aj. Zhlédli jsme pochod 

několika skupin vojáků v historických kostýmech. Projely kolem nás i jízdní oddíly na ušlechtilých 

koních. Po krátkém čekání jsme byli svědky výměny čestných stráží u Kremelské zdi. Všechny 

prohlídky jsme absolvovali s odborným výkladem, takže jsme u všech chrámů na území Kremlu 

pochopili pravidla výzdoby a rozmístnění oltářů pravoslavné církve. Na Tverské ulici před 

památníkem A.S. Puškina zazpívali studenti 2. ročníku za užaslého zájmu domorodců i cizinců píseň 

B. Okudžavy, která se k tomuto místu vztahuje a kterou se učili na hodinách ruského jazyka. Pro lepší 

pochopení koloritu města studenti 3. ročníku nepoužili městskou dopravu a několik hodin strávili 

cestou z centra do hotelu. Po večeři ulehli a spali a spali a spali. Večer i ostatní strávili odpočinkem. Jen 

ti nejzdatnější účastníci zájezdu navštívili půlnoční pravoslavnou velikonoční mši. 

4. den: Využili jsme toho, že většina Moskvanů odpočívala po probíhajících oslavách, a vyrazili na 

prohlídku stanic metra z 30. let. Z více než 200 stanic současného moskevského metra organizátoři 

vybrali asi 10 nejstarších a nejkrásnějších. Následovala procházka po pěší zóně – Starém Arbatu, 

nejslavnější moskevské ulici. Při osobním volnu zde studenti zakoupili drobné suvenýry. 

5. den: Dopoledne jsme vyrazili na poslední nákupy v okolí hotelu, následoval transfer na letiště 

a v 15:20 odlet do Prahy. 

Jako v minulých letech jsme byli s organizací zájezdu velmi spokojeni. Většina studentů 

navštívila Moskvu poprvé a její velikost, ve všech významech tohoto slova, zanechala v jejich 

vzpomínkách nesmazatelnou stopu. 


