
Litva 

LITVA! Co se mi vybaví, když se řekne Litva? Ještě donedávna bych nejspíš řekla, že je to nějaký 

malý stát u Baltského moře, který sousedí s Lotyšskem a Estonskem a jeho hlavní město je 

Vilnius. To je vše. Teď je to však něco úplně jiného, ne jen nějaký malý cizí stát, o kterém nevím 

zhola nic. Nyní je to země, která mě naplnila spoustou zážitků a obohatila o mnoho informací.  

Díky projektu Erasmus+ se deset lidí z našeho gymnázia, včetně mě, vypravilo na šíleně 

dlouhou cestu do Pobaltí. Zdolali jsme šťastně Polsko, a ačkoli se zdálo nekonečné, nakonec 

jsme se dostali do dalšího státu, Litvy. Při pohledu z okýnka to byl docela šok! Taková rovina! 

Tolik čápů! 

Po příjezdu do cílového města, Rokiškis, které se nachází na severovýchodu Litvy, jsme se po 

roce opět setkali s našimi přáteli, přivítali se a rozjeli se do svých dočasných domovů. Setkali 

se s naší „týdenní rodinou“ a z vlastní zkušenosti musím říct, že jsem se u nich opravdu cítila 

jako doma. Litevci, alespoň ti, které jsem poznala, jsou velice pohostinní a milí lidé. 

Během týdne, který byl pln skvělých zážitků, jsme se i dozvěděli spoustu zajímavých informací. 

Bezva, člověk se pak nemusel tolik bát písemky ze zeměpisu, která přišla o týden později. 

Dobře, té jedné osminy, kdyby náhodou přišla otázka o této krásné zemi.  

Každý den, naštěstí každý slunečný, pro nás naši litevští přátelé připravili bohatý program. Ať 

už to byla prohlídka muzea slavného řezbáře, muzea panenek, Vilniusu. Ve čtvrtek nás vzali 

k řezbářovi, kde jsme si mohli toto řemeslo dokonce sami vyzkoušet, ovšem to se neobešlo 

bez několika zranění a mozolů. Taky jsme si upekli vlastní kybynys a chleba, ochutnali sýry i 

jiné výrobky jedné biodynamické farmy. Ne, vůbec se to všechno nemotalo kolem jídla.  

Co se týče architektury, byla jsem překvapena množstvím dřevěných chaloupek/ domů, 

s malovanými okenicemi, které mi tak trochu evokovali Rusko. (Kdo by to byl řekl, že, když byli 

nějakou tu dobu pod jeho nadvládou.) S tím bych chtěla zmínit i celkem časem sešlé paneláky, 

které bohužel kazily celkový pohled na město, kterému vévodí tak pěkný gotický kostel na 

náměstí, které rovnou přesně jedno kilometrovou cestou vede ke krásné vile, kde se za zdmi 

schovává úžasná výstava šatů z minulých stoletích. Jako milovnice módy z 19. století jsem tam 

byla v sedmém nebi a není tedy divu, že můj mobil je teď zahlcen množstvím fotek právě těch 

krásných šatů. 

Na závěr bych řekla asi toto: VŠUDE DOBŘE, DOMA NEJLÉPE. Dost nabažili této ploché země 

s krásnou přírodou a mnoha jezery, ale myslím, že týden stačil a všichni jsme se už těšili domů. 

Byl to příjemný zážitek a ty dva roky projektu nová, dobrá zkušenost. 

Doufám, že odjezdem z Litvy neztratíme kontakt s takovými milými lidmi, jako jsou naši 

kamarádi tam. To už je však jen na nás. 

Markéta Urbánková 


