Postřehy z mezinárodní přehlídky Vernadského čtení v Moskvě
Do Moskvy jsem s dalšími účastníky přiletěla z Prahy 9.4.2018. Na letišti nás čekal milý průvodce
Alexander Sergejevič. Přesunuli jsme se do nedaleké střední školy, kde jsme se na internátě
ubytovali. Následně jsme se seznámili se slovenskou delegací, se kterou jsme tvořili partu po celý
zbytek pobytu. Po večeři nám místní studenti zazpívali tradiční ruské i známé americké písně,
dokonce i my jsme odzpívali pár česko-slovenských písní. Sice tamější studenti nevěděli velmi dobře
anglicky, na druhé straně byli nesmírně hovorní a přátelští. V úterý jsme se přesunuli do budovy
Ruské akademie věd, kde nás přivítali otvíracím ceremoniálem. Představili se nám kapacity ruské
vědy za zvuků národních písní a tanců. Následovali obhajoby našich prací porotě a návštěvníkům.
Bohužel projekty ostatních byli výhradně v ruském jazyce a tak jsme se s nimi hůře seznamovali. Po
celodenních obhajobách jsme se navečeřeli a následně při koláči a vynikajícím černém čaji diskutovali
s žáky internátní školy o různých tématech. Večírek skončil o 22:00 vzhledem ke striktním pravidlům,
které na škole vládnou (večerka a vypínání internetu). Ve středu ráno jsme byli pozvaní na přehlídku
chemicko-technologického pracoviště Moskevské (Lomonosovy) státní univerzity. Po přehlídce
spojené s chemickými pokusy, které nám předvedli studenti, následovala návštěva Rudého náměstí a
Kremlu, kde jsme si prohlédli pravoslavné katedrály s množstvím ikon a hrobky ruských carů. Čtvrtek
pro nás organizátoři připravili bohatý program spojený s návštěvou Tretiakovy galerie, kde jsme si
prohlédli nejvýznamnější díla ruských malířů, naobědvali se v restauraci pod Kremlem a nakoupili
desítky matriošek. Přesunuli jsme se do Vernadského školy, kde jsme se zúčastnili kulturního večera.
Za naši zem jsme zatancovali tradiční český tanec – polku. V pátek ráno jsme předali malé dárečky
našim novým kamarádům, kteří se nám věnovali jak přes den, tak i večer, a poté jsme se přesunuli do
Mládežnického centra v Moskvě. Náš týden završil zavírací ceremoniál, ze kterého jsme odešli
s drobnými cenami a diplomy. Po ceremoniálu jsme se rozloučili se slovenskou delegací a vydali se na
letiště. Přičemž nás už čekala pouze cesta domů 
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