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Aneb - nejdel&scaron;í vlaková cesta. Jak jsem psala minule, na internát stÅ™ední &scaron;koly jsem dojíÅ¾dÄ›la vlakem.
NÄ›kdy se s námi veÄ•er vraceli domÅ¯ z Ä•undru trampové a celý vlak znÄ›l jejich písnÄ›mi, jindy nÄ›kdo pustil naplno kazeÅ¥á
HlavnÄ› jsme si vymÄ›Åˆovali víkendové záÅ¾itky, nebyly mobily, ani Facebook. Zji&scaron;Å¥ovali jsme také, co komu
maminka nabalila na cestu nebo na pÅ™ilep&scaron;enou v týdnu na internátÄ›.
PáteÄ•ní cesta ze &scaron;koly se li&scaron;ila tím, Å¾e s námi nastoupili i dojíÅ¾dÄ›jící a postupnÄ› nás v jednotlivých
zastávkách opou&scaron;tÄ›li. Nejdel&scaron;í vlakovou cestu, kterou jsem zaÅ¾ila, jsem zaÅ¾ila právÄ› se spoluÅ¾áky ze
stÅ™ední &scaron;koly. ZemÄ›dÄ›lka kaÅ¾dý rok vypravila po pÄ›ti maturantech z obou tÅ™íd na druÅ¾ební brigádu do SovÄ›
svazu. SamozÅ™ejmÄ› &scaron;lo o odmÄ›nu a jeli nejlep&scaron;í studenti, v podstatÄ› ti, kteÅ™í následnÄ› po maturitÄ› stud
na vysokých &scaron;kolách. Shodou okolností zatímco od nás jeli 4 z intru a jedna dojíÅ¾dÄ›jící, z áÄ•ka nikdo
z &bdquo;vyvolených&ldquo; na intru nebyl. Zatímco intrácký kolektiv se znal napÅ™íÄ• obory i roÄ•níky, dojíÅ¾dÄ›jící z jiných t
znali spí&scaron;e jen od vidÄ›ní, a tak do&scaron;lo k jakémusi propojení. Po návratu jsem se nechala ukecat
spoluÅ¾ákem a pÅ™enechala mu své místo ve volitelném pÅ™edmÄ›tu myslivost, a pÅ™e&scaron;la místo nÄ›j na racionaliza
Zatímco myslivost upÅ™ednostÅˆovali kluci od nás z béÄ•ka, kaÅ¾dý zootechnik má i k volnÄ› Å¾ijícím zvíÅ™atÅ¯m dobrý vzta
zase prozíravÄ› volila úÄ•etnictví, já se tímto dobrovolnÄ› nechala vhodit na dvÄ› hodiny týdnÄ› k dosud cizím áÄ•kaÅ™Å¯m, ale
jen jsem tam z ruské výpravy známé mÄ›la, a nakonec mi pÅ™edmÄ›t byl v Å¾ivotÄ› nejuÅ¾iteÄ•nÄ›j&scaron;í. ZÅ¯stala jsem c
Ä•tvrÅ¥ák jakýmsi vyslancem mezi obÄ›ma tÅ™ídami, kdyÅ¾ bylo potÅ™eba zjistit, v jaké náladÄ› jsou profesoÅ™i, co bylo v p
nebo si pÅ¯jÄ•it pomÅ¯cky na hodinu (tÅ™eba matematické tabulky), a do&scaron;lo to aÅ¾ tak daleko, Å¾e jsem pÅ™i oslavÄ
posledního zvonÄ›ní musela pendlovat mezi dvÄ›ma hospodami. Výprava do SovÄ›tského svazu zapoÄ•ala samozÅ™ejmÄ›
v Chebu, odtud vlakem pÅ™es PlzeÅˆ do Prahy. V Praze nástup do lÅ¯Å¾kového vlaku, v kaÅ¾dém kupé byly 4 palandy, jak
jsme se tam nacpali i se zavazadly, ani nevím. A pak se jelo a jelo a jelo &ndash; Pardubice, Olomouc, Ostrava, Å½ilina,
Poprad, Ko&scaron;ice&hellip; Na&scaron;tÄ›stí mám ráda Ä•aj, protoÅ¾e toho nám bylo &bdquo;deÅ¾urnoj&ldquo; nabízeno
dostatek, k jídlu jsme mÄ›li zásoby z domova. DeÅ¾urnaja mÄ›la své kupé na jednom z koncÅ¯ vagonu a byla u nás
s nabídkou Ä•aje kaÅ¾dou chvíli. TakÅ¾e kromÄ› profesorského doprovodu nás kontrolovala je&scaron;tÄ› ona. Za okny poma
míjela krajina. Slovensko jsme projíÅ¾dÄ›li v noci, nÄ›jak jsme to na nepÅ™íli&scaron; pohodlných lÅ¯Å¾cích proklimbali, ale c
kdyÅ¾ za okny je tma. Vyspat se dÅ¯kladnÄ› pÅ™i drncání kolejí, zastávkách a házení vagonu také zprava doleva, bylo jako
spát na lodi v bouÅ™i. Skoro. Svítání nás tedy pÅ™eneslo rovnou do jiného svÄ›ta, známé stanice alespoÅˆ ze zemÄ›pisu :-))
vystÅ™ídalo za ÄŒiernou pÅ™i ÄŒopÄ› totální neznámo. Také krajina podkarpatské Rusi byla divoÄ•ej&scaron;í, a zÅ™etelnÄ
Z vlaku se dá poznat hodnÄ› &ndash; malá políÄ•ka, roztrou&scaron;ené kravky, koÅˆské potahy, nic, co bychom znali
z na&scaron;eho socialistického zemÄ›dÄ›lství. V&scaron;echno bylo jiné, nejen nápisy na nádraÅ¾ích, kterými jsme projíÅ¾dÄ
ale i lesy, domy, lidé. Tak tohle Å¾e je SovÄ›tský svaz, ná&scaron; vzor? Ne, ne, uÅ¾ cestou jsme pochopili, Å¾e tady se Å¾ije
podstatnÄ› hÅ¯Å™ neÅ¾ u nás. Jen jedno bylo opravdu bal&scaron;oje &ndash; pÅ™ejezd vlakem pÅ™es DnÄ›pr. Asi takové,
cesta z Mestre do Benátek, ov&scaron;em most pÅ™es moÅ™skou úÅ¾inu je jiný, neÅ¾ pÅ™es valící se Å™eku, kdyÅ¾ si Ä•
Å¾e ta spousta vody teÄ•e odnÄ›kud nÄ›kam.

Nakonec nás vlak vyklopil na nádraÅ¾í v KyjevÄ› a byli jsme skoro v cíli cesty &ndash; zbytek uÅ¾ jsme dojeli autobusem
&ndash; ubytovali nás v areálu zdej&scaron;í univerzity. PÅ™es den jsme trhali jablka, veÄ•er byla druÅ¾ilka s místními. Jeden
veÄ•er divadlo (velký problém neusnout, aby nebyla ostuda), dal&scaron;í veÄ•er diskotéka, svÄ›tové hity s ruskými texty, no
paráda. Po nÄ›kolika dnech brigády v sadu (k na&scaron;í smÅ¯le jsme jako pÅ™edchozí roÄ•níky nejeli na sbÄ›r jahod, ale
akce byla kvÅ¯li olympiádÄ› pÅ™esunuta na pozdÄ›j&scaron;í termín) jsme jeli na tÅ™i dny do Moskvy. TakÅ¾e, dámy a pánov
radit mÅ¯Å¾u &ndash; neb Lenina jsem vidÄ›la! Fronta byla skuteÄ•nÄ› &scaron;ílená, nevím, jestli bych ji vystála, kdyby to
vlastnÄ› nebylo povinné. Nikdy jsem nemilovala fronty. Je&scaron;tÄ› Å¾e jsme si mohli posílat nÄ›koho z nás pro pravou
ruskou zmrzlinu (to, co se v nynÄ›j&scaron;í dobÄ› vydává za ruskou zmrzlinu v ÄŒechách, s ní má spoleÄ•ný jen název,
takhle byla dobrá aÅ¾ návykovÄ›), s tou Ä•ekání bylo pÅ™íjemnÄ›j&scaron;í. Abych ale zÅ¯stala u cestování, do Moskvy nás
tedy pÅ™evezli autobusem (hrÅ¯za to drncání po jejich silnicích v jejich autobusu, je&scaron;tÄ› Å¾e jsme byli mladí a odolní),
také nás s ním vozili z pÅ™edmÄ›stí Moskvy, kde byl ná&scaron; hotel, blíÅ¾ k centru, nebo po památkách. Také
nevynechám ve své vzpomínce moskevské metro, na rozdíl od na&scaron;eho praÅ¾ského, které to dotáhlo na
souÄ•asné tÅ™i trasy, Moskva mÄ›la tras více a navíc trasu okruÅ¾ní. Tý brÄ•o, koneÄ•nÄ› nÄ›co hodné obdivu. KdyÅ¾ tedy Ä
opomine Å¾ebráky na Arbatu. Ov&scaron;em zjistila jsem uÅ¾ tenkrát, Å¾e ve mÄ›stÄ›, které má metro, se nedá zabloudit.
Pokud tedy trefíte odnÄ›kud znova na stanici metra. Stanice jsou pojmenované, v&scaron;ude plány tras. V Rusku jsem,
stejnÄ› jako ostatní, musela pÅ™ijmout jejich pitný reÅ¾im. KdyÅ¾ jsme vidÄ›li, co Å¾e to máme k jídlu, ne&scaron;lo jinak, neÅ
neustále vnitÅ™nÄ› dezinfikovat. MÄ›lo to nejen dezinfekÄ•ní efekt &ndash; pÅ™i jisté úrovni alkoholu v krvi nám bylo také
jedno, jak jídlo vypadá a jaká je hygiena celkového prostÅ™edí. TakÅ¾e kdyby tyto Å™ádky Ä•etl náhodou jiný úÄ•astník
na&scaron;í cesty do zemÄ›, kde zítra znamená jiÅ¾ vÄ•era, a pamatoval si to jinak, tak uÅ¾ víte proÄ•. Nakoupili jsme si
p&scaron;eniÄ•nou vodku a colu a pili jen to. Nejlépe dohromady. V hotelu, kde jsme bydleli v MoskvÄ›, na&scaron;tÄ›stí byla
evropská úroveÅˆ ubytování, byl postaven nedávno právÄ› kvÅ¯li olympiádÄ›. Ov&scaron;em, pokud Ä•lovÄ›k potÅ™eboval ve
mÄ›stÄ› na WC, musel zatnout zuby, nadechnout se nÄ›kde venku a doufat, Å¾e s dechem vydrÅ¾í, neÅ¾ bude hotov. VidÄ›
GUM, chrám Vasila BlaÅ¾eného, NovodÄ›viÄ•í klá&scaron;ter, TreÅ¥jakovu obrazárnu, olympijský stadion, nakoupili si
suvenýry a nakonec jsme se opÄ›t nacpali do vlaku. Co se smí vézt pÅ™es hranice, co napsat do celního prohlá&scaron;ení?
HlavnÄ› Å¾ádné problémy, aÅ¥ si nás tu nenechají! A opÄ›t spaní na palandách, výprava leda z kupé do kupé, nebo obÄ•as
procházka po chodbiÄ•kách celého vlaku aÅ¾ na jeho konec a sledování, jak za posledním vagonem se ztrácí koleje
v dálce, kaÅ¾dou vteÅ™inou... a pokud tedy nestál na stanici, nás vlak pÅ™ibliÅ¾oval k domovu. Na prvním Ä•eskoslovenském
nádraÅ¾í, kde jsme stáli pár minut, jsme pÅ™epadli stánek na perónÄ› a koupili koneÄ•nÄ› po týdnu zase Ä•eský Å¾vanec.
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P&scaron;eniÄ•nou, nakoupenou v MoskvÄ›, domÅ¯ nedovezl Å¾ádný z nás, cesta byla pÅ™íli&scaron; dlouhá. Zato nikdo
neonemocnÄ›l a nemÄ›l stÅ™evní potíÅ¾e. MILENA
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