Moskva, Moscow, Москва
Je najväčším mestom Ruska a súčasne jej politickým, kultúrnym, ekonomickým a
hospodárskym centrom. Je to srdce Ruska. Počet obyvateľov je 12 miliónov.
V dňoch 9. - 12. júna 2018 sa uskutočnil poznávací letecký zájazd do Moskvy, na ktorý sa
prihlásilo 33 účastníkov (žiaci, rodičia a priatelia gymnázia). Výlet prebehol podľa programu
cestovnej kancelárie Wedo -Travel, ktorej ďakujeme za spoluprácu.
Program zájazdu:
sobota 9. jún 2018
◈ 18.35 letisko Bratislava smer Moskva - leteckou spoločnosťou POBEDA cca 2 hod. 20 min
◈ 22.05 letisko Vnukovo v Moskve (vzdialené od centra 29 km) a transfer s pani Galinou do hotela
Zolotoj Kolos
nedeľa 10. jún 2018
◈ Spolu s ruskou sprievodkyňou pani Tatianou, ktorá hovorila po česky, sme navštívili najkrajšie
pamiatky Moskvy - Červené námestie, Alexandrovské záhrady (prvý verejný park v Moskve,
pri západnej stene Kremľa, s pietnym miestom - hrobom Neznámeho vojaka so strážou,
s fontánami a s mnohými kvetinových scenériami), Iverská brána (brána Vzkriesenia) - cez
ňu vedie hlavný vstup na Červené námestie zo severnej strany. V kaplnke pred bránou bola
kedysi uložená Iverská ikona Matky Božej. Všetci cári skôr než vstúpili do Kremľa, sa tejto
ikone uklonili, Chrám Krista Spasiteľa (krásny pravoslávny chrám nanovo postavený v roku
1997, pôvodný chrám bol komunistami zbúraný a na jeho mieste bola postavená plaváreň),
Puškinovo múzeum umenia, Treťjakovská galéria a deň sme ukončili sv. omšou v Katedrále
Nepoškvrneného Počatia Panny Márie.
pondelok 11. jún 2018
◈ V pondelok sme pokračovali poznávaním Kremľa, pevnosti, ktorého múry sú vysoké 5 -19 m,
hrubé 3,5 - 6,5 m a stráži ho 20 veží. Videli sme vnútro Kremľa, ako napr. budovu Veľkej
rezidencie, zvonicu Ivana Veľkého, najťažší zvon a najväčšie delo na svete. Uchvátil nás nádherný
pravoslávny korunovačný chrám Uspenský chrám (zosnutia Panny Márie) so vzácnymi ikonami.
Rozprávkový Chrám Vasilija Blaženého sme videli iba zvonka, nakoľko aj napriek zakúpeným
lístkom, bol už pred sviatkom republiky uzatvorený. Popoludní bol voľný čas, ktorý sme rôzne
využili, napr. sme navštívili Vernisáž, Moska City - moskovské mrakodrapy a business centrum
s nádhernou vyhliadkou na celú Moskvu. Skvelé bolo cestovanie metrom, kde sme mohli obdivovať
nádherne vyzdobené stanice. Cestou k hotelu sme mali stále v pohľade televíznu vežu Ostankino najvyššiu voľne stojacu stavbu v Rusku a v Európe vôbec. Tiež sme sa zastavili v UNESCO
Chráme s ikonou Matky Božej v Alekseevskej.
utorok 12. jún 2018
◈ V Rusku bol День России a my sme sa vybrali k pamätníku kozmonautiky a do parku
VDNCH - počas komunizmu hlavný výstavný areál hospodárstva. Dnes je to park s gigantickou
sochou Lenina pred vchodom. Tento obrovský skanzen mal predstavovať vymoženosť
socialistického hospodárstva prostredníctvom stálej expozície. V obrovskom areáli VDNCH sme
videli pavilóny a výstavy prechádzajúce rekonštrukciou prvý krát za 60 rokov a prezentujúce rôzne
krajiny bývalého ZSSR. Za čias socializmu sa nazývalo Výstavisko úspechov národného
hospodárstva.
◈ O 12.30 sme mali transfer na letisko Vnukovo, naše lietadlo odlietalo 16.35 hod. do Bratislavy,
kde sme šťastne pristáli o 18.10 hod.
Ďakujeme za tento, aj keď krátky, ale plný, čas strávený v Moskve. Stálo to za to!
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