Řecko 2007
S CK KO – Tour Polička jedeme 17 dní do Leptokarie. Od 25. května do 10. června, a to vše za 4.500,- českých
na stole. Je v tom týden zdarma a navíc 15% sleva při zakoupení zájezdu na veletrhu GO Brno. Jedeme čtyři Já, Jiřka,
její dcera Jiřča s přítelem Michalem. Nasedáme v 9hod. v Břeclavi, obsazujeme celou pětku vzadu v autobuse. Jedeme
tranzit přes Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Bulharsko, Řecko. Posouváme hodinky o 1 hod. Perfektní ubytování
v apartmánu v 1.patře s výhledem na moře. Máme 2 balkony – komfort. Hned běžím k moři. Je teplé, čisté bez mušlí, zato
pěkné oblázky, valouny. V místní bazilice je svatba. Čím víc hostů, tím šťastnější manželé. Děláme jim radost a jdem si pro
bombóny. Další den je v Řecku svátek, jdeme se podívat na mši. Kostel pěkně vyzdobený nádherný ikonostas.
Další den jdeme na výlet na „magnetickou horu“ LYFIDRU. Je to turistická atrakce, auto i autobus jedou do kopce, i voda
teče nahoru. Je to však švindl, oko se nechá oklamat, vodní váha ukáže, že vše je jinak. Cestou potkáme 3 želvy a trháme
třešně do pusy. Prošli jsme se asi 14 km, udělali něco pro své zdraví a ušetřili každý 15 €. V úterý jdeme na tržnici( jednou
za týden). Kupujeme čerstvou zeleninu papriku, rajčata a hlavně olivy. Těch je tu asi 20 druhů a všechny se dají před
koupí ochutnat. Je pěkně, koupeme se, pak jdeme k hradu Platamonas. Zpět táhneme valouny velké, těžké, ale krásné. (Šak
je mám na zahrádce.) Procházíme se v podvečer městečkem, kde je mnoho obchodů, restaurací, taveren . prý
nejvyhledávanější letovisko na Olympské riviéře na pobřeží Egejského moře. Český kuchař, který tu má vlastní auto, nám
dělá taxi a veze nás v 5 ráno přes LITOCHORO až k chatě A. Odtud chceme po svých zdolat vrchol 2917 m. Chyba lávky!
Omylem nás řidič vysadil u chaty B. Vše vypadalo jako na plánku. Turistická značka tam byla, cesta vede vzhůru. Vyrážím,
ostatníma mnou. Nabíráme výšku, ochlazuje se, pára od huby. Lezeme 10 hodin, snad přes celý hřeben pohoří Olympu,
mimochodem nádherný . Žádný živáček, výhledy krásné, ale taky úzkost, že kufrujeme a čas letí. Konečně narážíme na tu
správnou cestu, ale vrchol ještě daleko. Michal se nechce vzdát. Rozdělujeme se , dva dolů, dva nahoru. Strmé klesání nás
dovede k té správné chatě. Chytáme stopem Němce až do Litochora. Pak pěšky, ale mladí to taky vzdali, přivolali mobilem
kuchaře a berou nás zpět s sebou. Někdy je lepší se vrátit se štítem než na štítě. Příště to dokážeme! uhý den relax, nohy
bolí, šnorchluji. Absolvujeme řecký večer, jídla a pití co hrdlo , vole, bachor, kniha čepec i slez ráčí. Na talíři je kuře,
klobás, sekaná, špíz, salát, tzaziky, ovoce. Rychle si dávám nášup. Ti za mnou mají smůlu. ZAPRTO! Víno retsína
s charakteristickou příchutí po sudu, vymazaném piniovou pryskyřicí. Vystupují tanečníci v krojích s typickou muzikou.
Vynášet se nic nesmí. Několik Čechů a Poláků to zkouší, pořadatelé však u východu flašky zabavují. Oblékám si lehkou
bundičku a v rukávu lehce propašuji víno na zítra! To musí být jeden chytrej.

A zase plavem a opalujem se. Večer

chutnáme dobroty v pekárně. O půlnoci sedáme do rychlíku a v 5 ráno jsme v Athénách. Metrem- prohlídka PIREA –
přístavu. Dnes všechny památky gratis. Honem na Akropolis, Panteon, archeologické muzeum, sochy, amfory.
Panathenajský stadion, parlament se střídáním stráží. Vojáci ve slavnostní uniformě zdvihají nohy s dřeváky s velkými
bambulemi – moc pěkné. Vedro, žízeň, kropíme se vodou. Ještě rychle pověstný bleší trh a zpět na vlak. Zpáteční lístek
stál 19 €, cestovka totéž busem dělala za 35€! V pondělí se trochu mračí, ale přesto to pálí! Třífázový trénink plavání.
Odpoledne nás čeká obchodník, který umí česky. Zve nás do zlatnictví, hostí metanou a tak mě zblbnul, že kupuji dvě
stříbrné ikony.Ze 130€ slevil na 55€. Mladí si kupují snubní prstýnky (asi se vezmou!), krásné a vyšly o několik tisíc levněji
než u nás. A je tu úterý, rychle na tržnici pro zeleninu a olivy. Překvapí nás silná bouřka, chvíli se schováváme, ale pak
mokří na kost prcháme do hotelu. Křížovky, sudoku, žolíky, taroky a víno. Počasí se umoudřilo, moře vyvrhlo na břeh pár
mušlí a mořskou pěnu. V obchůdku smlouvám šachy s figurkami řeckých bohů, a do své sbírky kupuji vývrtku řecky
anychtyry. Po vlastní ose jedeme vlakem přes Larisu a Paleofarysu do Kalampaky. Odtud 5km na Meteory – létající
kláštery 8. div světa. Uvnitř kaple, kostnice, muzeum – paráda. A je tu konec. Loučíme se s mořem. Ještě gyros, suvenýry:
tzatziky, mušličky, ouzo, olivový olej, pohledy, na cestu croisan. Ještě mám vyhlídnuté 2 dřevěné ikony. Šéf mi slíbil slevu
z 8,5 € na 4€, ale teď chce 5€? Dohadujeme se, nikdo nechce ustoupit. Co se dá dělat 10€ už nemám, otočím se a jdu ven.
V tom mě tahá za rukáv a strká mi podobnou a slevuje z 5€ na 2€ ! To beru, jeden za 2€, druhou za 5€, celkem 7€. Zboží
je zabaleno, vytřepu z ledviny jenom 6,5€. Zbytek peněz mám v kraťasech a batohu. Velkorysý obchodník mi česky
sděluje, že těch 50 centů mu dám za rok. Určitě.
Nakládáme - autobus přičapl. Všichni si krom pěkných zážitků táhnou dom 10-20 kg šutrů na skalku. Tři krásné
valouny jsem si ještě schoval na příště. No nejeďte tam za ty prachy!
Andio (nashle) Pedro

