Expedícia Rusko 2019
Dovoľte mi vás informovať, že 17. ortóbra 2019 sa vátilo 9 slovenských posádok z dlho
plánovanej expedície Rusko 2019. Cestu sme nastúpili 13. septembra 2019. Prvou zatsávkou, kde
sme sa skoro všetci stretli bola stojánka Dzerkali v Lotyšsku a odtiaľ sme sa sa vybrali na Ruské
hranice. Prechod bol typický, aj keď tentokrát to bolo mierne rýchlejšie a jednochuchšie /
prekvapilo nás stanovisko ruských colníčok, že oni nevedia anglicky a tak sme pripravené tlačivá
prepisovali na ruské/… Našťastie to bol na dlho jediný problém. Vydali sme sa po etapách smer
Soči. Tam sme prišli 22. septembra. Prekvapila nás dĺžka samotného mesta 104 km…Ale aj
rozdielnosť jednotlivých štvrtí od starých po vynovený stred a vynovený primorský olimpijský
klaster.

Prechádzka centrom nového Soči.

Olympijský pilón na ktorom horel oheň..

Juh Ruska má zaujímavú históriu, siahajúcu viacako 3000 rokov dozadu, to túto oblasť
kolonizovali Gréci…. Ale to len na okraj. Po porážke Osmanov Katarínou II v 19. storočí bola táto
zem pričlenená k Rusku a stala sa domovom pestovateľov hrozna a výrobcov vína. Samozrejme
okrem historických pamiatok sme sa nezabudli venovať aj tejto oblasti. Prešli sme celé
Čienomorské pobrežie a cez nový 19 km dlhý Kerčský most sme prešli na Krym. Tu sme sa
rovnako venovali poznávaniu kúltúry a krásy prírody. Nezabudli sme navštíviť ani Bachčisarajskú
fontánu, aj keď očakávanie prekonali skutočnosť. Namiesto veľkolepej atrakcie to bola v kúte
zastrčená fontánka / taká je krutá história/. Na Kryme sme pobudli týždeň a našim ďalším cieľom
bola očakávaná Moskva. Trochu nás postrašila predpoveď počasia, ale namiesto ohlásených
mrazov bola ku nám príroda milostivá. Kemping Sokolniky sa pre nás stali domovom na tri dni. A
už tu bol koniec.

Pohľad na Moskvu.

Na záver sme sa ešte odfotili pod Moskovským Kremľom a chrámom Vasila Blaženého…

Expedícia trvala 36 -38 / podľa toho ako sa kto ponáhľal/ dní z toho 30 v Rusku . Každá posádka
prešla v priemere viac ako 8500 km so svojim autom a ďalších cca 1500 km autobusmi…
Dojmy z cesty treba rozobrať a vstrebať, ale už teraz je ju možné pokladať za úspešnú, všetci sa
vrátili domov celí a zdraví. To by malo byť to najdôležitejšie. To čo si každý priniesol v svojej hlave
a duši, to si musí zrovnať každý sám za seba…Tých poznatkov bolo veľa, ale nechcite to vedieť
od nás, chodte tam sami, stojí to za to. Najbližšia príležitosť rok 2022 Svetové stretnutie FICC v
Moskve. Pripravujeme min. trojtýždňovú expedíciu do okolia Moskvy…

