Návštěva města Čechov v Ruské federaci
Již po mnoho let udržuje město Příbram ve spolupráci s Česko - ruskou společností, o. s.
partnerské vztahy s městem Čechov ležícím v evropské části Ruska, přibližně 60 kilometrů
jihovýchodně od Moskvy. Místní rada Česko-ruské společnosti o.s. se snaží napomoci rozvíjení
přátelských kontaktů podporou
výměny mládeže těchto měst.
A tak na začátku září 2013
měli
možnost
také
studenti
Obchodní
akademie
Příbram
společně se zástupci Místní rady
Česko-ruské společnosti navštívit
toto partnerské město.
Letecky jsme se dopravili do
Moskvy, kde nás přivítal časový
posun a déšť. To nám však nevadilo,
protože nás na letišti čekali zástupci
Čechova, kteří nás dopravili do
našeho místa ubytování. Jednalo se o
sportovní centrum ležící dvanáct
kilometrů od Čechova. Měli jsme zde k dispozici útulné pokojíky a spoustu malých i větších
tělocvičen, kde jsme mohli trávit večery.
Nejvíce jsme se báli zdejšího stravování, ale byli jsme mile překvapeni hned u první
snídaně, která se skládala z kaše na několik způsobů, vajíček a pečiva. Jako studenti ruského
jazyka jsme byli zvědaví na způsob stravování. Zjistili jsme, že obědy a večeře se u Rusů skládají
ze tří chodů – vždy se podává nějaký salátek, hlavní jídlo a jako sladká tečka pirožek nebo sladké
pečivo. Nejčastějším jídlem byly karbanátky, ryby a pohanka, kterou jsme měli každý den a na
konci pobytu jsme ji už nemohli ani vidět.
Program, který si pro nás naši partneři připravili, byl bohatý. Navštívili jsme dvě umělecké
školy a celkem tři „základní školy“, a tak jsme si mohli udělat představu o životě v ruské škole.
Základní školy, na rozdíl od českých základních škol, mají jedenáct tříd, přičemž v 11. třídě žáci
skládají závěrečné zkoušky a po jejich
úspěšném složení mohou pokračovat
ve studiu rovnou na vysoké škole.
Děti ve škole musí být vždy
společensky oblečeni a snaží se dostat
pětku, která u nás přestavuje jedni
ku. Zaujala nás spořádanost
ruského žactva a způsob, jakým se
děti hlásí k vyvolání. Umělecké školy
si pro nás připravily program, kde
jsme hráli divadlo a dětské hry,
malovali koně a zhlédli jsme
vystoupení národních tanců.
Největším hřebem zájezdu byl
výlet do Moskvy, kde jsme se prošli
hlavní ulicí Arbat a viděli jsme
obrovský Kreml s typickými červenými zdmi a věžemi, Rudé náměstí s chrámem Vasilije
Blaženého s krásně barevnými a kulatými kupolemi.

Zafandili jsme si na pravém
ruském hokeji a házené. Oslavili
jsme s obyvateli města desáté výročí
otevření
sportovního
stadionu
„Olympijskaja“, kde se uskutečnilo
téměř hodinové vystoupení akvabel a
mega koncert. Přívětiví Rusové nám
poodkryli tajemství pravoslaví a
bohatství pravoslavných chrámů, do
nichž dívky mohou vstoupit jen
tehdy, pokud mají šátkem zakryté
vlasy a sukni, která sahá až pod
kolena. Měli jsme možnost smočit
ruce i v léčivých studánkách, kde se
věřící koupají při 4°C. Zdejší obyvatelé se nejvíce pyšní osobnostmi, které zde žili, jako
například A. P. Čechov a nedaleko odsud A. S. Puškin.
Po deseti dnech jsme si zabalili suvenýry v podobě bábušek, čokolád, bonbónů a vodek pro
tatínky a vyrazili směr Příbram.
Moc ráda na tuto zkušenost vzpomínám a ráda bych se do Čechova ještě někdy vrátila.
Kristýna Ptáčková, OA a VOŠ Příbram

