
Židenické sokolky opět u moře 
7. – 17. 9. 2018 

 
Pilně jsme trénovaly skladbu na slet a tak jsme si za odměnu naplánovaly dovolenou u moře, a hned 
letecky. Cvičilo nás osmnáct, tak bylo zajištěno také tolik míst. Bohužel, všechny cvičenky se nemohly 
uvolnit, tak se sháněly náhradnice. V pátek 7. září jsme se sešly na letišti v Tuřanech a odletěly do 
řecké Soluně.  
 

                  
 
Při transferu z letiště do letoviska Nea Vrasna nás delegátka zahrnula množstvím informací 
o možných zájezdech. Bylo jich tolik, že bychom si moře ani neužily. Po ubytování a seznamovací 
schůzce jsme honem zamířily k moři. Sice začalo poprchávat, ale byly jsme odměněny – krásná duha 
nad mořem, dokonce dvojitá, a žádná z nás neměla sebou foťák. Východy slunce byly krásné, ale 
západ nic moc, slunce zapadalo za pahorkatinu za námi.    
 

                            
 
Dovolená krásně ubíhala, ráno v osm hodin byla rozcvička na pláži, někdy i cvičení ve vodě a společné 
plavání. Takže snídaně byly asi od devíti hodin, začínaly naším oblíbeným popěvkem: Po kalíšku, po 
kalíšku... Někdy nám z protější vily (od stejné cestovní kanceláře) popřáli „Na zdraví“.  
 

                        
 
Přece jen jsme si vybraly z nabídky výletů. V úterý jsme si nenechaly ujít „Řecký večer“ s živou 
hudbou a nácvikem místních tanců. Sedm děvčat jelo na Meteoru, neodradilo je ani 640 km 
autobusem. Vrátily se nadšené. Další pěkný zážitek byl večerní zájezd do Soluně. Zde byl konečně 
západ slunce jak má u moře být.  
 

                                   
 
 



Protože měla Iva sebou kytaru, večer jsme sedávaly na zahradě, popíjely české pivo, dobré víno 
a zpívaly. 

 

                                       
 

Navštívily jsme také místní trh, takovou nabídku zeleniny na Zelném trhu v Brně nemáme. 
 

                                                 
 

I zájezd busem a lodí kolem poloostrova ATOS se děvčatům líbil. 
Rychle nám to uběhlo, nakoupily jsme dárky domů a už jsme balily kufry. 

 
Závěrečná fotografie, 

 

 
 

přejezd na letiště a na to šup jsme byly zpět v Brně. 
Tak se musíme těšit ZASE ZA ROK! 
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