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Zpestření konce školního roku
Po více než roce sezení před monitorem počítače, omezování sociálních kontaktů, a ne zrovna mnoha 
cestovatelských zážitcích, se několik z nás rozhodlo přihlásit se na velmi poutavě vyhlížející zájezd do 
Řecka a jeho období antiky, který pro nás připravily paní profesorky Čolasová a Nedvědová. 
Nenáročný a zábavný sportovní program, koupání u moře, návštěva kulturních, historických, 
archeologických a přírodně zajímavých míst…



Cesta tam
25.6. jsme v podvečerních hodinách natěšení vyrazili autobusem směrem do Benátek, kde jsme se 
další den dopoledne nalodili na trajekt. Tím jsme v odpoledních hodinách třetího dne cesty dopluli 
do přístavu do Řecka, odkud jsme přes Meteoru naším autobusem dorazili do penzionu do letoviska 
Arkitsa. 





První den v Řecku
Náš první den jsme strávili u moře. Rozdělili jsme se do družstev, ve kterých jsme rozehráli zápas ve 
volejbale a přehazované, projeli se na paddleboardech, někteří z nás se poprvé, a mezi tím vším jsme 
měli volný program u moře. Na oběd jsme si zašli do místní taverny kousek od pláže, kde si každý dal 
to, na co měl chuť.



Město Atalanty a zdejší archeologické 
muzeum 
Další den jsme strávili ve starověkém městě Atalanta, kde jsme navštívili archeologické muzeum, 
ve kterém jsme měli prohlídku komentovanou od paní profesorky Čolasové s pomocí paní 
archeoložky. Ve městě jsme poté měli rozchod, který jsme využili na oběd, případně navštívení 
nějakého menšího obchůdku.







Delfy
Ve středu byla hlavním cílem návštěva antických Delf. Po cestě jsme zavítali do byzantského 
kláštera Osios Lukas, nacházejícího se nad městečkem Distomo, a poté jsme se zastavili na oběd 
v horském městečku Arachova. Delfy jsme si kvůli covidovým opatřením prošli jako dvě skupiny, 
jedna s podrobným výkladem profesorky Čolasové, druhá pouze s komentáři profesorky 
Nedvědové. Prohlédli jsme si delfskou věštírnu, chrám boha Apollóna, divadlo a stadion. 
Starověké památky nás všechny opravdu okouzlily.









Koupání na ostrově Lichadonisi
Čtvrtek se nesl spíše v odpočinkovém duchu. Většinu dne jsme strávili na osamělém ostrově 
Lichadonisi na soukromé pláži. Při plavbě lodí na tento ostrov jsme se zastavili u ztroskotané lodi 
z období 2. světové války a pozorovali jsme lachtana středozemního. Na ostrově jsme měli 
většinu času volno, až na nějaké ty sportovní hry ve vodě. Cestou zpátky jsme skákali z lodi 
rovnou do moře, na což jsme se všichni těšili, a myslím, že to rozhodně naplnilo očekávání všech 
z nás.





Athény
V pátek jsme zavítali do hlavního města Athén. Jako první byla naplánována návštěva Akropolis. 
Prohlídli jsme si zde chrám bohyně Athény a některé další stavby, vše s výkladem naší paní 
profesorky. Podívali jsme se také do staré agory a případně i muzea, které si ale každý prošel 
sám. Po této prohlídce jsme měli několika hodinový rozchod na oběd, prozkoumání části města a 
nakoupení suvenýrů. Až na opravdu rozpálené Athénské ulice jsme si celodenní výlet všichni 
naplno užili.





Výlet do hor a k Thermopylskému 
památníku
Přichází sobota a s ní očekávaný výšlap na horu Oiti. Počasí nám alespoň na tento den vyšlo 
vstříc a nebylo úmorné horko, takže výlet byl vlastně docela příjemný. Od základů Heráklova
chrámu, jsme se (tedy alespoň většina z nás) vydali na vrchol kopce, odkud byl nádherný výhled 
po okolní krajině. Po sestupu zpět dolů jsme si prohlídli základy již zmíněného chrámu a vydali se 
zpět k autobusu, který nás odvezl k památníku bitvy u Thermopyl. Po krátké přednášce jsme 
ještě navštívili tamní horké termální prameny.





Ostrov Evoia a poslední den koupání
V neděli dopoledne jsme se pěšky podél pláže vydali do přístavu ve vedlejším městečku, odkud 
jsme odplouvali na ostrov Evoia do lázeňského městečka Loutra Edispou. Ve městě jsme měli 
rozchod na nákupy a oběd, a poté jsme se šli koupat do moře. Z pláže, na které jsme byli, vtékaly 
do moře i horké prameny, takže se každý rozhodl, jestli se chce koupat v nich, anebo normálně v 
moři. Pak už následovala pouze plavba zpět, balení a přípravy na brzký odjezd následující den 
ráno.





První den cesty domů
V pondělí brzy ráno jsme autobusem vyrazili směrem k přístavu Patras, po cestě jsme ovšem 
dvakrát stavěli. První zastávka byla u Korintského průplavu. Při druhé jsme navštívili starověkou 
Nemeu, kde jsme na stadionu závodili v běhu. Poté jsme si prohlídli archeologické muzeum a 
Diův chrám, do kterého jsme mohli vstoupit a vyhlásit vítěze v běhu. Po příjezdu do Patrasu
následovalo testování a pak už jen nalodění na trajekt, při kterém bylo ještě nějaké to vyřizování 
a papírování.





Plavba a cesta autobusem 
Celé úterý jsme strávili plavbou po moři. Vyhlašováním jsme se dozvěděli vítěze ze sportovních 
turnajů, zaběhnuté časy a naše umístění v běhu z předchozího dne. Další den ve středu ráno jsme 
připluli do Benátek, odkud jsme pokračovali v cestě opět naším autobusem. Před nastoupením jsme 
ale museli podstoupit kontrolu na přítomnost návykových látek v autobuse. Pak už jsme pouze jeli až 
do večera, kdy jsme dorazili po třinácti naplno užitých dnech zpět ke škole.





Naše pocity a poděkování
Myslím, že když řeknu, že byl zájezd naprosto skvělý, můžu mluvit za všechny. Každý z nás si 
odnesl jak neuvěřitelně hezké zážitky, tak se  dozvěděl spoustu nových věcí. Vzájemně jsme se 
všichni seznámili, takže jsme měli možnost trávit těchto několik dní se skvělými lidmi, které jsme 
třeba i doteď neznali. Pokud se nám naskytne možnost jet i příště, moc rádi si ty krásně prožité 
necelé dva týdny zopakujeme. Chtěla bych také za nás všechny poděkovat paní profesorce 
Čolasové a Nedvědové a panu profesorovi Ordošovi za skvělou organizaci zájezdu a vůbec za 
možnost si  zpříjemnit konec tohoto školního roku krásným výletem.


