
Cestování s příchutí 
exkluzivity
Speciální oddělení 
Exclusive Travel Čedok 
připraví dovolenou šitou na 
míru podle představ i těch 
nejnáročnějších klientů. 
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Turecko: pro každého něco

Co se týče turistických zážitků, 
nabízí Turecko bezpočet možností 
jak pro ty, kteří své volné dny rádi 
tráví na pláži pod slunečníkem, tak 
pro  dobrodružnější povahy, a do-
konce i  pro ty, jež se bez jisté dávky 
adrenalinu neobejdou ani během 
dovolené.

Více na straně 2
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Editorial

Vážení čtenáři,

každý den přináší nové 
zážitky. A při cestování to platí 
dvojnásob. Za každým rohem 
můžeme zažít něco, co nás 
obohatí na celý život. Čedok 
vám pomáhá objevovat svět již 
95 let. Po celou tu dobu navíc 
mění také zažité pořádky v ces-
tování – jako první v Evropě 
nasadil autokary, jako první 
začal organizovat letecké zá-
jezdy. Díky tomu si získal velké 
renomé nejen mezi tuzem-
skými cestovateli. I dnes patří 
Čedok na špici, především svou 
komplexní nabídkou služeb. 
Koneckonců také proto vznikl 
Čedok magazín. Chceme vás 
inspirovat před vašimi dalšími 
cestami, představit vám celou 
šíři našich služeb a ukázat vám 
také lidi, kteří neodmyslitelně 
patří do naší firmy Čedok.

Radek Drechsler
Generální ředitel Čedoku

T u r e c k á 
r i v i é r a
A n t a l y a

Symbol novátorství a úspěchu
Čedok je nejstarší českou cestovní kanceláří. Vznikl v roce 1920, 

tehdy ještě jako Československá cestovní a dopravní kancelář. Až 
o šest let později se poprvé objevila zkratka Čedok. 



Turecko
Země, která splní všechna přání

Turecko je velký a kulturně 
přebohatý stát sevřený ze 
tří světových stran moři. Co 
se týče turismu, nabízí úpl-
ně vše, co si jeho návštěv-
ník dokáže jen představit. 

Tato země má prosluněné plá-
že i zasněžené vrcholky hor, 
divokou přírodu i městské 
zóny tepající nočním životem. 
Jako každá země ležící na roz-
cestí různých kultur těží i Tu-
recko z mnoha vlivů a tento 
mix je zde vidět takřka na kaž- 
dém kroku. V zemi s přeboha-
tou kulturní minulostí jsou 
dodnes patrné zbytky a vlivy 
říší, které kdysi vládly zbytku 
světa. Spolu s nádherným čis-
tým mořem je právě historie 
druhým důvodem, proč lidé 
volí za cíl své dovolené právě 
tuto zemi.

Riviéra pod 
ochranou hor
Přestože je Turecko převážně 
hornatá země, turisticky nej-
navštěvovanějšími částmi jsou 
její pobřeží. Turecko má ně-
kolik vyhledávaných turistic-
kých oblastí, z nichž jedničkou 
je takzvaná Turecká riviéra – 
jižní pobřeží země omývané 
vlnami Středozemního moře. 
Může se chlubit třemi sty 
dny slunečního svitu ročně 
a průměrnou roční teplotou 
kolem dvaceti stupňů Celsia. 
V létě zde teploty stoupají až 
nad čtyřicet stupňů a vlhkost 
vzduchu je zde více než 70 %. 
Protože má pobřeží ze severu 
hradbu v podobě pohoří Tau-
rus, je chráněno od severních 
větrů, a tak má pro dovolenou 
u moře optimální klima.

Centrem Turecké riviéry 
a vstupní branou do ní je 
město Antalya – správní stře-

disko jižního Turecka a osmé 
nejlidnatější turecké město. 
Historické město plné křivo-
lakých uliček bylo založeno 
Řeky a dodnes si zachovává 
svůj středozemní charakter. 
Antalya je ale také domovem 
kolem dvou milionů Turků, 
a tak má rovněž své moderní 

rezidenční čtvrti. Nedaleko na 
východ od Antalye leží mezi-
národní letiště obstarávající 
převážnou část cestovního 
ruchu. Jeho vrchol nastává 
v letních měsících, mnoho 
turistů si však riviéru oblíbi-
lo i na podzim, kdy se vzduch 
ochlazuje, ale moře je stále do-

P ř e d s t a v u j e m e

Než vycestujete 
do Turecka

• Turecko je bezpečná 
země, ale stejně jako všude na 
světě i tady platí, že v některých 
oblastech anebo situacích by se 
turista měl mít víc na pozoru. 

• V Turecku se platí tureckou 
lirou, nicméně turistické oblasti, 
jako je například Turecká riviéra, 
akceptují i platby eurem a pla-
tební kartou. S menší částkou 
tureckých lir se vyplatí do země 
už přicestovat, neboť místní 
směnárny mají ve srovnání 
s Českou republikou nevýhodný 
kurz.

• Turecko není drahá země, 
ale jako všude platí to, že v tu-
ristických oblastech je všechno 
o něco dražší. Turecký národní 
sport je smlouvání, takže se 
připravte na líté vyjednávání 
o ceně.

• I v Turecku je rozšířený 
prodej zboží světoznámých 
módních značek, ale ve většině 
případů jde o padělky. Pozor, 
někdy se ceny takových padělků 
blíží originálu a o to více je 
nákup matoucí.
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statečně vyhřáté. Jarní měsíce 
jsou zase vyhrazeny poznáva-
cím okruhům. Statistiky doka-
zují, že oblast v loňském roce 
navštívilo rekordních 12,5 
milionu turistů, a to z Turecké 
riviéry činí nejrychleji se roz-
víjející oblast celého Turecka! 
Hlavní město tureckého turis-
mu, jak se Antalyi někdy říká, 
má samo několik městských 
pláží, z nichž nejznámější je 
Konyaalti ležící hned pod his-
torickým centrem, anebo asi 
dvanáct kilometrů od centra 
vzdálená pláž Lara, která se 
se svými bezmála deseti ki-
lometry chlubí titulem jedné 
z nejdelších písečných pláží 
v celém Turecku.

Kemer jako oáza klidu
Z Antalye se naprostá větši-
na turistů vydává do resortů 
v jejím okolí. Asi čtyřicet ki-
lometrů západně od města 
se rozkládá přímořský resort 
jménem Kemer. Také jeho více 
než padesát kilometrů dlouhé 
pobřeží ze severu chrání vr-
cholky pohoří Taurus. Ty leto-
visku navíc dodávají nádher-
nou krajinnou kulisu. Ještě na 
počátku osmdesátých let byl 
Kemer tichou zemědělskou 

Než vycestujete 
do Turecka

oblastí, dnes patří mezi nejvy-
hledávanější turistické oblasti. 
Důvodem jsou především jeho 
přírodní krásy v čele s mořem 
lemovaným horami a všu-
dypřítomným borovým po-  
rostem. V Kemeru je bezpočet 
pláží různého charakteru i ve-
likosti; vesměs jde o oblázkové 

Turecko láká k objevování

T u r e c k o  j e
s k v ě l é  m í s t o

p r o  r o d i n u
s   d ě t m i .

č e d o k  d o p o r u č u j e

H o t e l  Q  P r e m i u m
Cena od 21 990 Kč

Služby vskutku královské
Asi třicet kilometrů z Alanye po pobřeží směrem na severozápad v le-
tovisku Okurcalar leží pětihvězdičkový hotel Q Premium, místo vyhle-
dávané kvůli neotřelému designu i pro kvalitu bydlení a stravování. 
Mottem tohoto hotelu je královská pohostinnost a služby zde za tímto 
heslem nijak nezaostávají. Zbrusu nový hotel, který letos oslaví teprve 
svou pátou sezonu, funguje na bázi „ultra all inclusive“ a za krátkou 
dobu své existence si vysloužil mnoho stálých hostů.

Pohoří Tauru
s jako stráž

ce 

Kemeru

Země je rájem gurmánů



pláže s pozvolným přístupem 
do moře, stejná rozmanitost 
platí i o zdejších ubytovacích 
kapacitách. Nenajdete zde 
však žádné megastavby, ale 
naopak střízlivé hotely o malé 
či střední kapacitě, jejichž bu-
dovy jsou chytře skryty v os-
trůvcích zeleně. Kdo hledá 
ruch typického pobřežního 
města, v Kemeru ho nenajde. 
Vše je zde cíleno především na 
klid a odpočinek hostů.

Na východ v ráji
Z Antalye se pás pobřeží Stře-
dozemního moře táhne rov-
něž na východ a právě tam 
dostává Turecká riviéra zase 
trochu jiný ráz. Letoviska 
disponují písečnými pláže-
mi, moderními hotelovými 
komplexy a jsou určena té 
nejnáročnější klientele. Mezi 

nejznámější letoviska výcho-
du Turecké riviéry patří pře-
devším středisko Belek vzdá-
lené asi třicet kilometrů od 
Antalye. Je zde více než třicet 
čtyř- a pětihvězdičkových ho-
telů stejně jako mnoho dalších 
možností jak ubytování, tak 
i zábavy. Belek se v posled-
ních letech stal rovněž novou 
Mekkou golfu a jeho více než 
desítka prvotřídních hřišť do-
káže uspokojit herní potřeby 
těch nejnáročnějších hráčů. 
Ne nadarmo se Beleku říká 
malý golfový ráj.

Naopak milovníky historie 
uspokojí další letovisko ležící 
tentokrát na malém poloost-
rově vybíhajícím do vln Stře-
dozemního moře. Městečko 
Side se rozkládá asi osmdesát 
kilometrů od Antalye a také 
na počátku jeho historie stá-

li Řekové. Po nich tu mnoho 
stop zanechali rovněž Říma-
né, a tak je Side považováno 
za místo s nejbohatšími sta-
vebními i archeologickými 
památkami v celé Malé Asii. 
Ostatně turečtí archeologové 
se mu soustavně věnují už od 
roku 1947 a rozhodně nehod-
lají přestat...

Nejen českými turisty oblí-
beným cílem Turecké rivié-
ry je Alanya vzdálená asi sto 
čtyřicet kilometrů od Antalye. 
Přitom první moderní hotel 
tu byl postaven teprve v roce 
1958. Srdcem Alanye je stejno-
jmenný hrad, někdejší citade-
la z počátku třináctého století. 
Mnoho turistů přijíždí do měs-
ta především kvůli nebývale 
čistému moři, výborným služ-
bám a o nic horší kuchyni.

P ř e d s t a v u j e m e

č e d o k  d o p o r u č u j e

H o t e l  A v e n t u r a  P a r k
Cena od 19 990 Kč 

Hotel jako dobrodružství
Situován uprostřed obrovské zahrady plné palem a květin nabízí své 
služby Hotel Aventura Park v letovisku Okurcalar. V letošní sezoně je 
tento hotel po rozsáhlé rekonstrukci a je na své hosty připraven zcela 
v novém. Jeho 228 pokojů má výhled na moře a bylo přestavěno v mo-
derním a luxusním duchu, ke službám hostů jsou tu dvě restaurace 
a sedm barů. Hotel Aventura Park má dokonce soukromý záliv s píseč-
nou pláží a marinou.

Turecko z ptačí perspektivy

„Pokud byste se místních zeptali, jakou tureckou atrakci považují 
za tu nejzajímavější, devět z deseti dotázaných odpoví jedním 
slovem: Kappadokie,“ představuje jedinečnou přírodní památku 
delegátka Čedoku Denisa Vargová. 

Pod tímto slovem se skrývá nejenom historické území, jímž prošlo 
a zanechalo zde stopy mnoho různých kultur, ale většina lidí ho 
dnes považuje za synonymum naprosto bizarních geologických 
útvarů připomínajících krajinu z nějaké vzdálené planety. „Skalní 
útvary Kappadokie vznikly jak dílem přírody, přesněji sopečné 
činnosti a následné eroze, tak rukou člověka, který tisíce let měkkou 
horninu přetvářel k obrazu svému,“ přibližuje delegátka unikátní 
přírodní památku a pokračuje popisem její velikosti a rozmani-
tosti: „Téměř každý, kdo sem přijede poprvé, je naprosto unesen 
nejenom krásou a monumentálností této oblasti, ale především její 
rozlohou, která čítá stovky čtverečních kilometrů! Oblast skalních 
útvarů je tak rozsáhlá a členitá, že některá její zákoutí ani dodnes 
noha turisty nenavštívila.“ 

Právě bizarnost a obrovská rozloha tohoto území jsou důvodem, proč 
mnoho turistů volí k prohlédnutí Kappadokie výlet horkovzdušným balo-
nem. A je to pro ně naprosto unikátní a hlavně nečekaný zážitek! „Obří 
balonové koše pojmou až dvacet turistů, pilot balonu s nimi obratně 
manévruje těsně nad skalními útvary, mezi nimi, a někdy dokonce 
i pod nimi!“ přibližuje seznámení s Kappadokií shůry delegátka. „Je to 
jako setkání s životem na jiné planetě. Kdo neviděl Kappadokii, jako by 
v Turecku ani nebyl!“ uzavírá Denisa Vargová.

Co všechno umí delegát?

Delegát cestovní kanceláře je jakousi „spojkou“ mezi cestovní kanceláří a klientem. 
Protože pobývá většinu svého času na místě turistické destinace, zná místní poměry 
a je připraven turistům pomoci s administrativními, informačními anebo praktickými 
záležitostmi. Mnoha lidem se to plete, ale delegát v žádném případě není průvodce, 
přestože někteří delegáti průvodcovskou činnost také vykonávají. „Svým klientům jsem 
vždy připravena vyjít maximálně vstříc,“ představuje svou práci delegátka Čedoku Deni-
sa Vargová. „Tahle práce je asi nejzajímavější v momentech, kdy člověk musí zachovat 
chladnou hlavu a požadavky klientů řešit co nejvíce racionálně. Všechno se ale nakonec 
vždycky stejně vyřeší,“ shrnuje své zkušenosti. 

D e n i s a  V a r g o v á , 
d e l e g á t k a  Č e d o k u

Ölüdeniz

Jedna z nejslavnějších tureckých 
pláží je zároveň tou nejfotografova-
nější ve Středomoří.

K o m p l e t n í  n a b í d k u 
z á j e z d ů  n a j d e t e 

n a  w w w . c e d o k . c z
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Symbol novátorství a úspěchu

Pětadevadesát let cestovní kanceláře pro všechny

Čedok je nejstarší českou 
cestovní kanceláří. Vznikl 
v roce 1920, tehdy ještě jako 
Československá cestovní 
a dopravní kancelář. Až 
o šest let později se poprvé 
objevila zkratka Čedok. 

Vznik národní cestovní kan-
celáře umožnila smlouva 
mezi Československými dra-
hami, Zemským cizineckým 
svazem a bankou Bohemia. 
Společnost se sídlem v Praze 
měla od počátku další filiálky 
v Brně, Bratislavě, Karlových 
Varech a Františkových Láz-
ních. V roce 1922 zřídila i tři 
zahraniční pobočky – ve Víd-
ni, Paříži a Londýně. 

Mezinárodní rozsah potvr-
dilo spojení s maďarským 
Ibuszem, polským Orbisem 
a jugoslávským Putnikem 
v rámci středoevropské aso- 
ciace AGOT, která později 
sdružovala na čtyři desítky 
cestovních kanceláří. 

Jako první 
nasadil autokary
Čedok byl od prvopočátku 
symbolem novátorství a pod-
nikatelského úspěchu. Jako 
vůbec první touroperátor 
v Evropě například nasadil 
k masovému objevování turis-
ticky atraktivních pobytových 
míst do té doby neobvyklé 
dopravní prostředky: v luxus-
ních autokarech Praga vozil 
první stovky českých turistů 
na dalmatské pobřeží Jadra-
nu. Čedok tím položil základy 
dodnes neutuchající populari-
ty zemí bývalé Jugoslávie mezi 
českými rekreanty. 

Do začátku druhé světové 
války si Čedok udržoval sil-

nou pozici na domácím trhu 
cestovních služeb a získal si 
velmi dobrou pověst i v zá-
padní a střední Evropě jako 
spolehlivý partner při organi-
zování zájezdů zahraničních 
turistů do Československa. 

Pak přišel rok 1948 a s ním 
znárodnění. Až do osmdesá-
tých let byl Čedok dominant-
ní cestovkou na tuzemském 
trhu. Po změně režimu v roce 
1989 došlo na počátku deva-
desátých let k liberalizaci pod-
mínek podnikání v cestovním 
ruchu, privatizaci státních 
podniků a k rychlému nárůstu 
konkurence v oboru. 

Pod křídly 
ODIEN Group
V roce 2007 získala majoritu 
v Čedoku společnost ODIEN 
Group. Silný nadnárodní fi-
nanční investor v Česku ak-
tivně působil už tři roky před 
tím, když se stal většinovým 
akcionářem společnosti Avia. 
Zajímavostí je, že založení 
Avie je spojeno s výrobou 
letadel a leteckých motorů  
a že právě jedny z prvních 
letů Čedoku se uskutečnily na 
palubách těchto letadel. 

V současnosti má Čedok 
největší pobočkovou síť na 
domácím trhu, moderní call-

Komplexní nabídka

Čedok je cestovní kanceláří s nejkomplexnější nabídkou služeb 
cestovního ruchu v Česku. Domácím cestovatelům nabízí pobyty 
u moře, na horách, v lázních, poznávací zájezdy, dovolenou šitou 
na míru, tuzemské zájezdy, lyžařské a golfové zájezdy, plavby po 
světových mořích, zájezdy na mezinárodní sportovní akce, služební, 
pracovní a tematické cesty, zajišťuje prodej letenek, železničních 
a lodních lístků, cestovního pojištění a víz. Zahraničním turistům 
zase poskytuje veškeré služby související s jejich cestou a pobytem 
v České republice. 

Cílová skupina Čedoku je tedy široká a zahrnuje jak individuální 
cestovatele všech příjmových skupin, tak i korporátní zákazníky 
a mezinárodní organizace, pro něž kancelář zajišťuje agendu slu-
žebních cest, organizaci incentivních akcí a teambuildingy. 

Z kolejí na kola

Čedok jako první v Evropě nasadil 
autokary. 



-centrum, nabízí zájezdy do 
padesáti zemí na pěti konti-
nentech a k tomu další služby 
v rámci cestovního ruchu. 
Zřídil také dceřinou společ-
nost v tureckém Istanbulu 
pod názvem Ahoy Turizm 
s filiálkou v Bodrumu na po-
břeží Egejského moře, své za-
stoupení má i ve Vídni a Bra-
tislavě. 

Jak se cestovalo po 
otevření hranic
Čechoslovákům se na přelo-
mu let 1989 a 1990 se změ-
nou režimu otevřel svět. Po 
pádu železné opony pořádal 
Čedok jako jedna z prvních 
tuzemských cestovních kan-
celáří jednodenní autokarové 

výlety do příhraničních měst 
v Rakousku a Bavorsku, které 
se okamžitě staly hitem. 

Otevření hranic znamena-
lo velké změny ve smýšlení 
českých turistů. „Ze dne na 
den upadl zájem o do té doby 
tradiční cíle, jako byly Ma-
ďarsko, Sovětský svaz či vý-
chodní Německo, a naopak se 
objevila obrovská chuť obje-
vovat západní státy,“ vypráví 
marketingový ředitel Čedoku 
Tomáš Brejcha. 

U pobytových zájezdů zů-
stalo v hledáčku cestovatelů 
Chorvatsko, stejně jako dříve 
Jugoslávie, novým hitem se 
pak stal severní Jadran v Itá-
lii. Klienti v té době žádali 
především autokarové zá- 

Jak se měnily ceny

Příklady poznávacích zájezdů 
Rok 1994
Okruh Švýcarskem – 11 290 Kč, autokarem
Malý okruh Itálií – 8 990 Kč, autokarem
Okruh Andalusií – 22 950 Kč, letecky

Srovnání cen
Egypt, plavba po Nilu – poznávací zájezd
1993 – 29 990 Kč (9 dnů)
2014 – 15 990 Kč (8 dnů)

Kypr – pobytový zájezd k moři ve 3* hotelu
1991 – 25 890 Kčs
2014 – 31 290 Kč (širší stravování)

Chorvatsko – Tučepi – 4* hotel
1991 – 12 830 Kčs (pouze snídaně)
2014 – 35 690 Kč (all inclusive)

Marketing na prvním místě

Zkratka Čedok se poprvé objevila až 
ve dvacátých letech.

K o m p l e t n í  n a b í d k u 
z á j e z d u  n a j d e t e 

n a  w w w . c e d o k . c z
/ d o v o l e n a / t u r e c k o

h i s t o r i e

jezdy a ubytování v apartmá-
nech bez stravování. 

Nové možnosti
„Bylo to doba velkého oživení, 
objevování, nových možností. 
Tvůrci cestovatelských progra-
mů v Čedoku mohli v roce 1990 
nabídnout téměř celý svět. Po 
mnohaleté odmlce tak vyslal 
Čedok první skupiny také do 

Izraele či Jihoafrické republi-
ky, s Čedokem také vyrazil prv-
ní zájezd na ostrov Tahiti, kde 
turisty vítali jako státní návště-
vu. A také v Antarktidě se vy-
lodila první skupina českých 
turistů i s nejstarším účastní-
kem ve věku 77 let,“ usmívá se 
Tomáš Brejcha. 

Od druhé poloviny 90. let se 
začalo více létat, trend charte-

É r a  l e t a d e l
Č e d o k  j a k o  p r v n í 

c e s t o v k a  v e  s t ř e d n í 
E v r o p ě  o r g a n i z u j e 

l e t e c k é  z á j e z d y .
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rových letů pokračuje až dosud 
a stále posiluje. V druhé polo-
vině 90. let upřednostňovali 
cestovatelé levné apartmány či 
tříhvězdičkové hotely se snída-
ní nebo polopenzí. A oblíbené 
cíle? „Především Mallorca, Ka-
nárské ostrovy, Egypt, Tunisko 
a Řecko,“ vypočítává šéf marke-
tingu. 

Nyní jsou ceny nižší
Pokud srovnáme ceny zá-  
jezdů v 90. letech minulého 
století a v současnosti (a bere-
me přitom v potaz kupní sílu), 
jsou ceny v průměru aktuálně 
nižší. Vyplývá to z toho, že na-
bídka je širší, cestovní kance-

láře nabízejí řadu slev a zájez-
dy jsou k mání i ve „výprodeji“ 
v tzv. last minute režimu. 

Dnešní klienti vyhledávají 
letecké zájezdy s ubytováním 
ve čtyř- a více hvězdičkových 
hotelech s polopenzí nebo all 
inclusive. Oproti začátku 90. 
let se tak významně promě-
nily představy Čechů o vlastní 
dovolené. Navíc žádají kratší 
pobyty v délce zhruba osmi 
dnů. Zajímavostí však je čás-
tečná renesance autokaro-
vých zájezdů, a to i jednoden-
ních. „S nadsázkou se dá říci, 
že se Čedok a jeho klienti vra-
cí ke kořenům,“ říká Tomáš 
Brejcha. 

Čedok se stěhuje!

Kanceláře společnosti Čedok najdete od 18. 5. 2015 na nové adrese Přemyslovská 2845/43, 
Praha 3. Kanceláře se stěhují ze stávající adresy na Brumlovce a jejich novým sídlem se stává 
administrativní centrum Luxembourg Plaza na Žižkově. To splňuje nejen ty nejpřísnější meziná-
rodní standardy pro kancelářské prostory, ale těží především z velice výhodné polohy v samém 
centru Prahy. Sídlo společnosti Čedok i nadále zůstává na adrese Na Příkopě 18, Praha 1.

Rodinné stříbro

Značka Čedok je dnes 
považována za jeden ze 
stěžejních národních brandů. 

Věděli jste, že…

… v porovnání se současností byly dřívější zájezdy Čedoku 

podstatně delší. Typický evropský zájezd trval až dvacet dní, 

ty zámořské i několik měsíců. Prohlídkou jednotlivých 

měst turista strávil i tři dny!



R O Z H O V O R

Češi na Bulharsko nezanevřeli
Balkán je i dnes jedním z nejoblíbenějších cílů

Do Čedoku paní Jaroslava 
Popovová nastoupila před 
sedmatřiceti lety. Pod 
křídly ibise toho tedy zažila 
spoustu. Jako odbornice na 
Bulharsko v našem rozho-
voru vyprávěla především 
o tom, jak se proměnily 
cesty Čechů právě do této 
balkánské země. 

V době, kdy jste přišla do 
Čedoku, bylo Bulharsko 
jednou z nejpopulárnějších 
destinací. Kolik lidí tam 
jezdívalo? 
Když jsem v roce 1978 nastou-
pila, tak s námi do Bulharska 
na rekreaci vyráželo každo-
ročně 250 tisíc Čechoslováků. 
Asi 40 tisíc klientů si kupova-
lo zájezdy z katalogu, zbylí 
zákazníci jezdili na podniko-
vé rekreace, v rámci nichž si 
podniky v kempech v jižním 
Černomoří stavěly chatičky, 
stany i polní kuchyně. Jezdilo 
se vlaky, autokary, už tehdy 
se také létalo charterovými 
lety. Chartery tak rozhodně 
nejsou záležitostí dneška. 
Tenkrát se do Bulharska lé-
talo z Prahy, Brna, Ostravy, 
ale také z Bratislavy a Košic.  
V Čedoku bylo tehdy třináct 
lidí, kteří se starali o podniko-
vé rekreace, příchozí i odcho-
zí turistiku. 

Jak na ta léta vzpomínáte? 
Byly to krásné roky, vzpomí-
nám na ně s nostalgií a úsmě-
vem. Setkala jsem se s mnoha 
skvělými lidmi. Všichni byli 
hrdí, že dělali v Čedoku. Je 
to práce, kterou musíte dělat 
s láskou. Lidé mi často říka-
li, že se mám, že můžu jezdit 
po světě. Ale tak to není – aby 
mohli naši zákazníci cestovat, 
my musíme pracovat. (směje 
se) V té době nebyly faxy ani 
počítače, komunikace pro-
bíhala písemně, telefonicky 
nebo dálnopisem. Našimi 
pracovními pomůckami byly 
psací stroj Zeta, kalkulačka 
na kličku, obyčejná tužka 
a guma. Ubytovací rozdělov-
níky jsme psali tužkou – v pří-
padě storna jsme klienta vygu-
movali a na jeho místo napsali 
jiného. Jednoduché! Dnes je to 
jiné, máme počítače, můžeme 
komunikovat s lidmi z jiného 

kontinentu, ale nějak jsme si 
tenkrát byli blíž.
 
Nakolik Češi cestovali do 
Bulharska hned po revo-
luci? 
Ještě v roce 1989 jsme připra-
vili katalog na další rok, lidé 
tehdy byli zvyklí nakupovat 
zájezdy hned po jeho vydání. 
Bulharsko i další obvyklé des-
tinace se tak prodávaly dobře. 
Tehdy neexistovaly žádné last 
minuty, jednoduše jsme vypsa-
li zájezdy a do poslední chvíle 
je prodávali za jednu cenu. 

Kdy nastal zlom? 
V roce 1991 začali lidé ve 
velkém objevovat jiné země, 
propad Bulharska byl veliký. 
Byl to šok. Najednou jsme 
zjistili, že nemáme obsazená 
letadla ani autobusy. Přesto 
i tehdy byli lidé, kteří na Bul-
harsko nedali dopustit a stále 
tam s námi jezdili. Také ještě 
fungovaly podnikové zájez-
dy. Nicméně jsme se museli 
uskrovnit, začít zájezdy kom-
binovat s Rumunskem apod. 
Od roku 1992 jsme vypiso-
vali méně zájezdů, ale zájem 
začal zase růst. Takže jsme 
třeba vypsali zájezd jen pro 
jeden autokar, ale nakonec 
jich jelo osm. 

Navíc jste se museli potýkat 
s konkurencí… 

Bulharsko nabízely ještě Re-
krea, Sport turist, Autoturist 
a CKM – cestovní kancelář 
mládeže, ale každá z cestovek 
byla zaměřena na jiný okruh 
klientů. V roce 1993 začaly 
vznikat konkurenční cestovní 
kanceláře, které se většinou 
specializovaly na určité ob-
lasti v Bulharsku. My jsme 
přitom vždy nabízeli vše od 
severu po jih. Někteří klienti 
nám tehdy zůstali, někteří šli 
jinam. To je život. 

Jak dnes čeští turisté vní-
mají Bulharsko? 
Je oblíbené hlavně u rodin 
s dětmi díky krátkému letu 
a širokým písečným plážím 
s pozvolným vstupem do 
moře. Dřív se hodně cesto-
valo i do soukromých bytů, 
a tak si někteří klienti vytvo-
řili v zemi přátelství na celý 
život. Někdo si u nás koupí 
třeba jenom letenku a letí ke 
svému domácímu. Za ty roky 
mají vybudované vztahy, čas-
to tam vlastní třeba i domy. 
Po roce 1989 lidé říkali, že do 
Bulharska by nikdy nejeli. Ale 
proč? Za nižší ceny tam mají 
srovnatelné i lepší služby, je 
to možnost skvělé rekreace. 

Vy sama do Bulharska 
jezdíte od roku 1967, 
v rámci své práce v Čedo-
ku i dvakrát za rok. Jak 

se země změnila po pádu 
socialismu? 
Samozřejmě tam proběhla 
privatizace, stejně jako tady. 
Staré hotely byly přebudo-
vány na moderní čtyř- či pě-
tihvězdičkové, kromě toho 
vyrostly nové. Občas je to 
předimenzované, zeleně uby-
lo. Kdo si jako já pamatuje, že 
se na Slunečním pobřeží daly 
sbírat houby vedle hotelu, 
tak na to musí zapomenout. 
(směje se) Výsledkem je, že 
ubytování a stravování je na 
velice dobré úrovni, služby 
jsou také dobré, hlavně pro 
rodiny s dětmi je to bezvadná 
destinace. Ve střediscích jsou 
vybudovány velké aquaparky, 
skoro každý hotel má sklu-
zavky pro děti nebo menší 
aquapark. Bulharsko ale není 
jen moře a hotely – mají tam 
pěkné kláštery, hory, poměr-
ně nedotčenou přírodu ve 
vnitrozemí. Je tam hodně k vi-
dění. Lidé by měli chodit mezi 
místní do restaurací a poznat 
zemi za zdmi resortu. 

Za dobu, co jste v Čedoku, 
jste toho zažila spoustu. Vy-
bavíte si nějakou příhodu, 
která vás rozesmála? 
Jednu mohu zmínit, věřím, že 
už je promlčená. Kdysi jsme 
posílali do Bulharska letadlo 
s naplněnou kapacitou 189 
míst. Z letecké společnosti mi 
volali, kolik má cestovat lidí, 
potvrdila jsem jim, že letadlo 
bude plně obsazené. Prý se 
jen tak informovali. Po ná-
vratu mi volala stálá klient-
ka, po níž jsem chtěla, aby mi 
zhodnotila nový hotel. Říkala, 
že všechno bylo perfektní, až 
na malé letadlo, kterým se 
vracela zpět. Nešlo mi to do 
hlavy, tak jsem volala letecké 
společnosti. „Ježíš, ona na to 
přišla,“ zněla odpověď. Vylo-
žili mi, že velké letadlo pro 
189 lidí muselo letět jinam, 
tak vzali menší se 160 místy 
a doplnili ho ještě menším 
s 30 místy. Měli to vymyšlené 
– aby nikdo nic nepoznal, po-
slali to třicetimístné o hodinu 
dřív, protože bylo pomalej-
ší. Do cíle tak doletělo stejně 
jako to větší, všichni klienti 
přišli k průvodcům najednou, 
takže ti nic nezaznamenali. 
To samé se odehrálo při odle-
tu z Bulharska. 

Nepolilo vás horko? 
Kdepak, dozvěděla jsem se 
o tom, až když bylo po všem. 
Stále přemýšlím, jak to uděla-
li, že si tenkrát nikdo nestěžo-
val. Já sama jsem tu konspira-
ci a pohotovost spíše ocenila. 
(směje se)

V prvních porevolučních 
letech se stávaly horší pří-
hody. Třeba zavolal hoteliér, 
že přišli hosté, kteří zaplatili 
hotově, a že naše nasmlou-
vané pokoje prodal a mám 
si sehnat něco jiného. Kdyby 
to bylo týden předem, tak by 
to šlo, ale v tomto případě 
byli klienti již na letišti a če-
kali na odlet, byl červenec 
a všechno bylo obsazené. To 
bylo na zhroucení a pláč… 
Vše se muselo řešit telefo-
nicky, ještě nebyly e-maily. 
Také jsem tehdy měla nejvyš-
ší účet za telefon. Nakonec 
se nám podařilo ubytování 
sehnat a dopadlo to dobře. 
Dnes už je to jiné, hoteliéři 
pochopili, že takto se oprav-
dový byznys nedělá. 

Věděli jste, že…... logo Čedoku – čáp zasazený v heraldické pavéze – se poprvé 

v rámci firemní identity objevuje v roce 1925. Stěhovavý čáp 

symbolizuje cestování, pavéza zase cestovatelskou minulost 
českých rytířů v zahraničí.

N ě k t e ř í  k l i e n t i  s i
 v y t v o ř i l i  s  B u l h a r y 

p ř á t e l s t v í  n a  c e l ý 
ž i v o t . 



Č E D O K  M A G A Z Í N        8  |  9

O filozofii 
poznávacích
zájezdů
Rozhovor

Na zájezdech Čedoku dostá-
vají příležitost opravdu jen 
ti nejlepší průvodci. Tato 
značka byla vždy zárukou 
těch nejkvalitnějších služeb 
a ani její průvodci nejsou 
výjimkou. Jedním z nich 
je i guide manager Milan 
Záhorka.

Milan Záhorka pracuje pro 
tuto společnost už šestnáctým 
rokem. Začínal během svých 
vysokoškolských studií jako de-
legát v Chorvatsku a Turecku, 
do stálého zaměstnání v Čedo-
ku nastoupil v roce 2005. Dů-
vodem, proč tak učinil, byla jak 
předchozí pozitivní pracovní 
zkušenost s Čedokem, důležitou 
roli ale sehrála při jeho rozho-
dování bezesporu i tradice, jis-
tota a spolehlivost, kterou tato 
značka pro něj představuje.

Jaká je základní filozofie po-
znávacích zájezdů Čedoku?
Jak vyplývá z jejich označe-
ní, u tohoto typu zájezdu jde 
především o poznávání. Naší 
snahou je, abychom ho zpro-
středkovali co nejzajímavější 
formou. Nechceme sdělovat 
pouhá fakta a strohé údaje, 

ale chceme, aby si naši klien-
ti odnesli z navštívených míst 
ucelený obraz, který je tvořen 
poutavými informacemi z nej-
různějších oborů a oblastí, kte-
ré jen tak snadno nenaleznete 
v turistických průvodcích. 

Organizují se poznávací 
zájezdy Čedoku vždy včetně 
služeb průvodců? Co všech-
no se na takovém zájezdu 
klient dozví?
Drtivá většina poznávacích zá-
jezdů je doprovázena průvod-
ci. Informace, které se od nich 
dozvíte, vám kromě globálního 
seznámení se s destinací přiblí-
ží její historii a současný život, 
nahlédnete pod pokličku míst-
ních tradic a zvyků a poznáte 
i mentalitu místních obyvatel.

V čem je výhoda pozná-
vacích zájezdů Čedoku 
v porovnání s individuální 
turistikou?
Poznávací zájezdy jsou vhod-
né pro takového klienta, kte-
rý preferuje organizovanou 
formu cestování a vyhovuje 
mu svěřit se do péče cestovní 
kanceláře, aby se tak mohl 
soustředit pouze na získávání 
svých dojmů a prožitků. 

p o z n á v a c í

z á j e z d y

Vlakem nejkrásnějšími kouty Švýcarska 

Poznávací okruh po švýcarských železnicích s mnoha 
zajímavými zastávkami je určen nejen milovníkům 
švýcarských drah, ale především cestovatelům, kteří se 
chtějí dostat na místa, kam jiná doprava nevede. 

Poté, co noční rychlík cestující dopraví z Prahy do Basileje, 
vyráží na asi stokilometrovou cestu do Lucernu, kde je 
čeká nejen prohlídka města, ale také stoupání ozubnico-
vou železnicí do sedla hory Pilatus. Druhý den zájezdu je 
ve znamení cesty do Andermattu ležícího na trati Matter-
horn-gotthardské dráhy, odkud se cestující vydají přes 
město Disentis trasou Rhétské dráhy do Svatého Mořice 
a zpět do místa ubytování. Třetí den je ve znamení cesty 
Matterhorn-gotthardskou drahou přes Andermatt na jih 
k italským hranicím do města Brig. Právě zde začíná krásná 
železniční trať vedoucí až do italské Domodossoly, odkud 
dále vede krajinou lemovanou nejenom dech beroucími 
přírodními sceneriemi, ale také historickými památkami 
z římské doby. Tam bude cílem město Locarno. Poslední 
den se návštěvníci svezou  nejstarší ozubnicovou tratí na 
světě – Rigi Bahn. Ta je vyveze na vrchol hory Rigi ve výšce 
1752 metrů nad mořem. 

M i l a n  z á h o r k a
G u i d e  m a n a g e r ,  p r o d u c t 
s p e c i a l i s t ,  Č e d o k

„ N a š í  s n a h o u  j e , 
a b y c h o m  p o z n á v a c í 

z á j e z d y 
z p r o s t ř e d k o v a l i 

c o  n e j z a j í m a v ě j š í 
f o r m o u . “
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Ahoj děti!
Vyrazte s námi po stopách psa ČEDOGA

Že je dovolená s rodiči 
tak trochu nuda? V žád-
ném případě, pokud 
vyrazíte k moři s dětským 
klubem ČEDOG! Všechny 
děti budou mít o zábavu 
postaráno a rodiče si užijí 
zaslouženého odpočinku, 
zatímco se jejich rato-
lesti vydají po stopách 
psa ČEDOGA. Malování, 
modelování, sportování či 
nejrůznější hry a soutěže 
jsou jen zlomkem toho, co 
na ně ve vybraných hote-
lech ve společnosti českých 
animátorů čeká.

Co je ČEDOG?
Dětský klub ČEDOG je určený 
pro děti ve věku 4–12 let, ale 
zapojit se mohou i jejich ro-

D Ě T S K Ý  K L U B 

Č E D O G

Dětský klub ČEDOG 

Je otevřený od 1. 7. do 31. 8. 2015 v těchto hotelech:
Řecko: MESSONGHI BEACH (Korfu), DELFINIA (Rhodos), STAR BEACH 
VILLAGE (Kréta), POSEIDON (Zakynthos); Bulharsko: BELICA (Primorsko), 
KOTVA (Slunečné pobřeží); Kypr: ACAPULCO RESORT; Turecko: GANITA 
GARDEN SUITE (Turecká riviéra)
Více na WWW.CEDOG.CZ.

diče. Funguje ve vybraných 
evropských přímořských hote-
lech pro klienty Čedoku, účast 
v něm je zdarma. Bohaté a ná-
padité animační programy se 
u dětí setkávají s velkou ode-
zvou. Česky mluvící animátoři 
pod patronací Michala Nesvad-
by se o malé účastníky zájezdu 
nejen postarají, ale především 
je zabaví. Každé dítě dostane 
při první návštěvě klubu své-
ho plyšového pejska ČEDOGA, 
o kterého se musí během po-
bytu hezky starat, včetně psího 
pasu, do nějž si zapíše jméno 
svého čtyřnohého plyšového 
miláčka. Následně za každý 
splněný úkol sbírá ťapky (ra-
zítka), za které v závěru poby-
tu získá dárky. Pobyt u moře 
tak bude pro děti plný zábavy, 
nezapomenutelných zážitků 
a nových přátelství. 

Animátoři v 
klubu ČEDOG 

pro vás budo
u 

mít připrave
nu spoustu z

ábavních akt
ivit, 

přesto si s 
sebou k moři

 můžete vzít
 

i vlastní hr
y a pomůcky 

a přinést je
 do klubu. 

Třeba karty 
(postřehová 

karetní hra 
Dobble, 

kvarteto s K
rtečkem, Čer

ný Petr…), z
ajímavé 

stolní desko
vé hry, ale 

také barvičk
y 

a štětce – m
ůžete si pak

 z dovolené 
přivézt 

vlastnoručně
 pomalovaný 

kamínek.
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„Od prvního dne, kdy účast-
ník zájezdu vstoupí do klubu 
ČEDOG, bude moci ovliv-
nit chování svého pejska 
ČEDOGA. Nebojte se, nemusí 
mít známku ani obojek, ale 
skotačit a běhat bude stejně 
rychle jako vy, tedy vlastně 
s vámi, ve vašem náručí!“ 
říká Michal Nesvadba, pat-
ron dětského klubu ČEDOG.

Proč by se děti měly přihlásit 
do ČEDOG klubu, co pěkného 
je tam čeká? 
Na to je snadná odpověď – 
najdou v něm nové kamará-
dy! Vzpomínám si ze svého 
dětství, že jsem se už na le-
tišti otáčel kolem sebe, jestli 
s námi k moři letí i nějaký 
stejně starý kluk nebo holka. 
V případě klubu ČEDOG je jis-
té, že poletí! Děti se tam pohr-
nou za zábavou, poznatky, ale 
i dobrodružstvím, které na ně 
čeká, a také za překvapením 
ode mě, jejich největšího ka-
maráda.

Jak jsou takové klubové hote-
ly u moře oblíbené? 
Já si stále ještě myslím, že 
to pravé „bum“, kdy rodiče 
upřednostní hotely s progra-
mem pro děti, teprve vypukne. 
Klub ČEDOG tuto cestu právě 
otevírá a já se snažil všechny 
své postřehy shromážděné 
z celého světa co nejvíce před-
stavit a inspiraci předat animá-
torům klubu, kteří s dětmi bu-
dou na jejich dovolené trávit 
čas a starat se o zábavu.  

Nastíníte program, který 
tam děti mohou absolvovat? 
Tajemství o dárcích, které mí 
nejbližší dostanou pod stro-
meček, dokážu udržet klidně 

Michal 
Nesvadba: 
Zážitky 
jsou tím 
nejdůležitějším 
pro život

půl roku. O programu klubu  
ČEDOG vím déle než rok, ale 
také ho neprozradím! Je to 
velké překvápko, a i když si 
budete myslet, že už vás nic 
nepřekvapí, tak věřte, že ano. 
Program bude různorodý, dva-
krát až třikrát denně se děti se-
tkají se svými animátory a pro-
střednictvím nich si zkusí být 
i chvilku Michalem z Kouzelné 
školky.

Jaké zážitky si děti z dovole-
né s ČEDOGEM přivezou? 
Pro mě jsou zážitky tím nej-
důležitějším pro život. Je to 
náboj, který mě stále oboha-
cuje. Tím největším zážitkem 
bude láska, kterou ke klubu 
získají. Věřím, že malým čle-
nům klubu nikdy nebude 
pršet a jediné kapky, které 
spadnou na písek rozpálený 
od sluníčka, budou kapky 
smutku, že „už se zítra jede 
domů“. Ale klub ČEDOG, stej-
ně jako věrný pejsek, bude na 
své kamarády trpělivě čekat 
do doby, než s ním na prázd-
niny vyrazí znova.

Už tolik dlouhých let je vaše 
jméno spjaté s dětmi a jiskra-
mi radosti v jejich očích… Cí-
títe se díky tomu stále „jako 
malé dítě“, prožíváte s nimi 
znovu svoje dětství? 
Rozhodně ano! Často se mi do 
ruky dostávají hračky, na kte-
ré mám vzpomínky z dětství. 
Navíc mám tu výhodu, že mezi 
hračkami trávím svoji pracov-
ní dobu. Kdykoliv přijde chvíle, 
kdy nenacházím u svého stolu 
inspiraci pro další příběh do 
svého seriálu v televizi, vyrá-
žím mezi regály a přiznám se, 
že si hračky z prodejen odná-
ším. Někdy je to kvůli třem či 
pěti vteřinám v televizi, ale pro 
mě je to důležité.

Anketa

Jaký zážitek jste si z dovolené s Čedokem přivezli?

Anička (9 let): „Mně se nejvíc líbilo, že jsem tam potkala novou kamarádku Kačku. Hrály jsme spolu hry, 
koupaly se v bazéně i moři a po návratu domů si pořád píšeme.“
Samuel (7 let): „Nejvíc mě bavily sportovní hry. Třeba když jsme házeli míčkem na cíl, zkoušeli se potá-
pět, závodili jsme… Byla to legrace!“
Karolínka (5 let): „Nejlepší bylo malování na papír a taky na obličej. Přivezla jsem si od moře spoustu 
pěkných obrázků, které mi visí nad postelí.“

SOUTĚŽ „Nakresli svého ČEDOGA“ 
zná svého výherce

Od ledna až do konce března mohly děti zapojené do klubu 
ČEDOG zasílat své vlastnoručně namalované obrázky s pej-
skem ČEDOGEM. Cestovní kancelář ČEDOK tak byla doslova 
zavalená stovkami povedených kreseb. Hlavní cenu, 4denní 
zájezd do Disneylandu v Paříži, nakonec vyhrál 8letý Toník 
z Tábora. Vedlejší cenu, plyšového pejska, získalo dalších 
300 malých malířů. Gratulujeme!
Galerii všech oceněných obrázků a další informace o dět-
ském klubu najdete na www.cedog.cz.

V ý h e r n í 
o b r á z e k 

8 l e t é h o  T o n í k a 
z   T á b o r a



Cestování 
s příchutí exkluzivity
Čedok nabízí pokaždé o něco víc!

Speciální oddělení Exclu-
sive Travel Čedok připraví 
dovolenou šitou na míru 
podle představ i těch nejná-
ročnějších klientů. 

Cestovní kancelář Čedok dis-
ponuje bohatou katalogovou 
nabídkou svých pobytových 
i poznávacích zájezdů nejenom 
do všech koutů světa, ale pro-
střednictvím jejich tematických 
zaměření vychází vstříc i těm 
klientům, kteří by od svého 
volného času chtěli vždy o něco 
více. Existují však i takoví klien-

ti, kteří si svou dovolenou před-
stavují tak, že jen stěží zapadne 
do katalogových přihrádek. Jde 
většinou buď o exkluzivní des-
tinace anebo o téma korespon-
dující se zájmy klientů, ať už jde 
o odpočinek či adrenalin. 

Cestovní kancelář Čedok je 
připravena vyslyšet i přání 
takové klientely, a proto má 
k dispozici nabídku oddělení 
Exclusive Travel Čedok – kata-
log exkluzivních dovolených 
anebo pracovních cest, jejichž 
společným jmenovatelem je vy-
soká míra individualizace přes-
ně podle přání, potřeb anebo 
tužeb klienta.

Všechno pod 
jednou střechou 
„Základem nabídky Exclusive 
Travel Čedok je osobní péče 
o každého jednotlivého klien-
ta. Standardní službou je tak 
především pomoc osobního 
konzultanta, jakési cestovatel-
ské obdoby osobního banké-
ře,“ přibližuje službu ředitel 
marketingu společnosti Čedok 
Tomáš Brejcha. „Konzultant 
se o klienta stará, snaží se 
vycházet vstříc jeho požadav-
kům a také je v co nejužším 
smyslu realizuje.“

Oddělení Exclusive Travel 
Čedok je však připraveno 

uspokojit i přání těch klientů, 
kteří si celou svou dovolenou 
chtějí postavit na základě 
vlastního katalogu anebo zce-
la individuálně. Jde jak o cesty 
do turisticky dostupných zemí 
všech světadílů, tak i o nad-
standardní požadavky klientů 
s takovou destinací spojené. Je 
samozřejmostí, že Exclusive 
Travel Čedok dokáže takové 
služby realizovat komplexně 
„pod jednou střechou“ včetně 
dílčích služeb, které na ces-
tách často zdržují. Jde přede-
vším o pronájmy vozidel či 
plavidel, rezervace sportovišť, 
dodatečné transfery či další 

E X C L U S I V E 

T R A V E L  Č E D O K

služby. „Mnohdy jsou indivi-
duální přání našich klientů 
velmi neobvyklá,“ vybavuje si 
Tomáš Brejcha, „ale ani v ta-
kových případech není důvod 
je nesplnit.“

Co Exclusive 
Travel Čedok umí
Jak vypadá taková dovolená 
na přání, přibližuje opět ředi-
tel marketingu Tomáš Brejcha. 
„V poptávce převažují pobyto-
vé zájezdy s aktivními prvky 
dovolené, velice oblíbené jsou 

K o m p l e t n í 
n a b í d k u  n a j d e t e 

n a  w w w .
e x c l u s i v e - t r a v e l . c z .

Představu o romantické dovolené 

třeba v Riu de Janeiru splní 

Exclusive Travel Čedok

Čedok pořádá
 i zájezdy z

a 

špičkovým te
nisem. Fanou

šci 

bílého sport
u mohou na v

lastní 

oči vidět ty
 nejlepší gr

and- 

slamové turn
aje.

Chcete se vydat na cestu 
kolem světa? 

Žádný problém, Čedok vám ji sestaví 
podle vašich přání!

T o m á š  B r e j c h a
ř e d i t e l  m a r k e t i n g u 
Č e d o k

Věděli jste, že…... cílovou skupinu zákazníků Čedoku tvoří všechny věkové 

i sociální skupiny, nejvýznamnějším segmentem z hlediska 
objemu jsou pak rodiny s dětmi následované skupinou 

(seniory) 55+. Čedok si i nadále chce udržet image cestovní 
kanceláře pro všechny.
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také takzvané eurovíkendy – 
krátké pobyty v evropských 
zemích formou prodloužené-
ho víkendu.“ Mezi oblíbené 
tematické zájezdy Exclusive 
Travel Čedok patří rovněž 
plavby výletními loděmi, ať už 
to jsou cesty obřích zaoceán-  
ských parníků nabízející vše-
chen dostupný luxus cestová-
ní, anebo naopak menší pla-
vidla, která zase nabízejí větší 
míru soukromí. Z paluby vý-
letní lodi lze stejně vidět krásy 
Karibiku jako půvab severní 
Evropy, plavit se Panamským 
průplavem, fjordy severu ane-
bo objevit kouzlo „zapomenu-
té“ Francouzské Polynésie.

Milovníci železnice zase jistě 
ocení nabídku cest po nezapo-
menutelných vlakových tratích 
Jižní Afriky, neodmítnou mož-
nost svézt se vlakem po Transsi-
biřské magistrále anebo třeba 
vyzkoušet služby legendárního 
Orient Expressu. Ve všech ohle-
dech na ně i na kolejích celého 
světa čeká ten nejvyšší možný 
luxus včetně nezapomenutel-
ných kulinářských zážitků.

Zájezdy, které jsou „in“
Exclusive Travel Čedok se 
snaží pokrýt co nejširší spekt- 
rum aktivit luxusní dovolené, 
jak je to však na časové ose? 
Chtějí klienti pořád totéž, ane-
bo se trendy mění i v tomto 
směru? „V poslední době ros-
te zájem především o zájezdy 
se sportovní tematikou, ať 
už je to golf, tenis, Formule 1 
anebo třeba potápění či fot-
bal,“ přibližuje Tomáš Brej-
cha. Zvláště poptávka zájezdů 
za špičkovým fotbalem byla 
v posledních letech tak velká, 
že se cestovní kancelář Čedok 
akcionářsky spojila s Fotbalo-
vou asociací České republiky 
a zájezdy za fotbalem nabízí 
pod hlavičkou společnosti 
Fotbal Travel. Na postupu je 
poslední dobou rovněž tak-
zvaná lázeňská či wellness 
turistika. Právě ta je pro více 
než třicítku světových zemí 
podstatným tahounem jejich 
hospodářství. Mezi top dvacet 
světových zemí, jejichž ekono-
mika na lázeňské a wellness 
turistice stojí značnou měrou, 

Pětkrát NEJ 
s Exclusive Travel 
Čedok

NEJvzdálenější cesta: 
Galapágy, ostrov Fidži, plavba na 
ostrov Svaté Heleny (po stopách 
Napoleona)

NEJnáročnější cesta 
(z hlediska organizace): 
Severní Korea

Cesta s NEJvětším 
adrenalinem:
potápění se žraloky

NEJdražší cesta 
(vyjádřená v ceně za osobu): 
plavba ledoborcem

NEJneobvyklejší 
realizovaný požadavek: 
zajištění dvoujazyčné školky

patří také náš jižní soused Ra-
kousko. „Jména jako Salcburk 
anebo Bad Gastein jsou v tom-
to ohledu dostatečně známé 
pojmy, málokdo však ví, že za 
vynikající a především luxus-
ní wellness péčí může vyrazit 
doslova jen pár kilometrů za 
naše hranice, například na 
rakouskou Dyji,“ radí Tomáš 
Brejcha.

Fantazii se meze
nekladou!
Přejete si zažít cestu kolem 
světa, zachytat si ryby na nor-
ských fjordech, projet si afric-
ké safari anebo raději strávit 
s partnerkou romantický ví-  

kend třeba v Riu? S Exclusive 
Travel Čedok není nic ne-
možné! Stačí zapojit fantazii 
anebo si vybavit své dávné 
cestovatelské sny. Je ovšem 
jasné, že za takové služby je 
třeba obětovat víc peněz, než 
by stála „obyčejná“ katalogo-
vá dovolená. „Žijeme v době, 
kdy se cestovní kanceláře 
musí učit naslouchat nejrůz-
nějším přáním svých klientů, 
a protože je svět čím dál tím 
menší, bude i těch jedineč-
ných míst ubývat. Zatím je 
jich ale stále dost a Exclusive 
Travel Čedok nejlíp ví, jak se 
k nim dostat,“ uzavírá Tomáš 
Brejcha.

M i l o v n í c i  r y c h l ý c h 
k o l  s i  p ř i j d o u 
n a  s v é  b ě h e m 

z á j e z d ů  n a  z á v o d y 
F o r m u l e  1 .

Exclusive Travel Čedok na internetu v novém

Pro přehlednější výběr těch nejzajímavějších destinací a pro co nejjedno-
dušší nalezení dovolené vašich snů přepracoval Exclusive Travel Čedok 
svoje internetové stránky do zcela nové podoby. Rozcestník umožní 
hledání zájezdů nejenom podle jednotlivých destinací, ale také podle 
témat či dalších služeb, svůj dobře viditelný prostor budou mít rovněž 
akční nabídky či jiné speciální akce. Nové stránky Exclusive Travel Čedok 
budou uživatelsky příjemné, zároveň budou mít díky fotografiím destina-
cí exkluzivní vizuální podobu.
www.exclusive-travel.cz

T o m á š  B r e j c h a
ř e d i t e l  m a r k e t i n g u 
Č e d o k



Čedok k vašim službám 
… aby bylo cestování ještě příjemnější!

Jistě se shodneme na tom, 
že ideální dovolená začíná 
už příjezdem na letiště. Let 
sám o sobě má být ničím 
nerušeným zážitkem, který 
nás přenese do vysněné 
destinace. Aby tomu tak 
skutečně bylo, připravil 
Čedok pro své klienty něko-
lik služeb, které mají cesto-
vání maximálně zpříjemnit.  

Chci sedět u okénka! 
Zvláště s více dětmi, z nichž 
každé chce  sedět u okénka, je 
někdy složité domluvit se na 
„zasedacím pořádku“ v letadle. 
V tomto případě lze využít za 
250 Kč (za osobu v jednom smě-
ru) službu Standard Seat, která 
nabízí možnost výběru řady 
a konkrétního sedadla v leta-
dle. Poletíte-li na zájezd char-
terovým letadlem společnosti 
Travel Service typu Boeing 
737-800 s dítětem ve věku do 10 
měsíců a váhy pod 8 kg, objed-
nejte si u Čedoku s dostatečným 

předstihem za poplatek 500 Kč 
(v jednom směru) Baby Basket, 
bezpečný dětský košík, do kte-
rého děťátko uložíte. Pokud si 
zajistíte Premium Seat v první 
řadě letadla, bude vám služba 
Baby Basket poskytnuta zdar-
ma. Na letech SmartWings není 
služba Baby Basket dostupná. 
Aby byly v bezpečí i cestující 
dosud nenarozené děti, se-
znamte se s informacemi týka-
jícími se přepravy těhotných 
žen na palubách letadel společ-
nosti Travel Service, konkrétně 
s bodem 11.4 Přepravních pod-
mínek dopravce. 

Natáhněte si nohy
Dospělí zase jistě ocení nad-
standardní prostor pro nohy 
s rezervací Premium Seat 
v první řadě či v řadách „exi-
tových“ nacházejících se upro-
střed letadla za 500 Kč (za oso-
bu v jednom směru). Pokud si 
naopak chcete vychutnat let 
v klidu o samotě, zvolte službu 
Extra Seat, která umožňuje za 
příplatek vyblokovat sedadlo 

těsně vedle vás po jedné či 
obou stranách. Ta tak zůsta-
nou neobsazena a vy si dopře-
jete téměř soukromý let. 

Komfort navíc
Speciální služba aerolinek Tra-
vel Plus Comfort (TPC) hýčká 
klienta již před odletem v  po-
hodlí soukromého letištního 
salónku (dostupné při odletu 
v Praze, Brně i Ostravě). Za 

d o p r a v a

Na cesty v novém

Společnost Čedok rozšířila aktuálně svůj vozový park o 3 nové autokary značky Man Lion’s Coach, 
zajišťující maximální komfort cestujících jak na transferech, tak na dálkových cestách. Prostorné 
zavazadlové prostory pojmou snadno vše potřebné, uvnitř čekají na cestující komfortní ergonomická 
sedadla, v letních měsících výkonná klimatizace. Provedení interiéru se vyznačuje vysoce kvalitní-
mi materiály a prvotřídním dílenským zpracováním. Cestující mají k dispozici odkládací prostory 
a servisní sady s lampičkami na čtení, nastavitelnými ventilátory, reproduktory a tlačítkem pro 
kontakt s obsluhou. Autokary jsou vybaveny multimediálním systémem MMC Advanced, u kterého 
cestující ocení kromě  průvodcovského systému a DVD přehrávače i přenos dat navigace na dva 
monitory. Příjemnou atmosféru uvnitř autobusu v každém ročním období zajišťuje  systém topení 
a klimatizace, který automaticky udržuje konstantní nastavenou teplotu. Autokary splňují nejpřísnější 
evropské emisní normy EURO VI. 

Luxusní autobusy zajišťuj
í 

komfortní cestování

Čedok fandí českému fotbalovému týmu

příplatek 3390 Kč (za salonek) 
na osobu a za poplatek za re-
zervaci konkrétního mís ta 
v letadle dle výběru klienta 
(rezervace je v případě služby 
TPC povinná) si můžete užít 
i nadstandardní catering serví-
rovaný palubním personálem 
v průběhu letu, rozšířenou 
nabídku alkoholických nápojů 
a navýšený váhový limit zava-
zadla na 20 kg na osobu. 

Sázka na jistotu

Volba cestovní kanceláře je důležitý 
krok pro nezapomenutelnou dovo-
lenou.
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Poprvé letadlem...

Vybrali jste si vysněný zájezd, obdrželi všechny potřebné dokumenty, 
zavazadla máte sbalená, ale přesto jste trochu nervózní z první cesty 
letadlem? Abyste si mohli dovolenou vychutnat od prvních okamžiků, 
připravili jsme pro vás malého průvodce „letadlem krok po kroku“.

 Před odletem obdržíte od cestovní kanceláře pokyny na cestu 
 zahrnující veškeré potřebné dokumenty, tedy potvrzení letu, 
 potvrzení ubytování a případně i potvrzení cestovního pojištění. Tyto
 dokumenty si překontrolujte a uschovejte, abyste je mohli předložit 
 při odbavení na cestě tam i zpět a při ubytování v hotelu.

 Pro cestu do států, které nejsou součástí Schengenské dohody (kde 
 stačí pouze občanský průkaz), budete potřebovat platný cestovní 
 pas. Většina států požaduje minimální dobu platnosti pasu v délce 
 6 měsíců.

 Nepodceňujte dvouhodinovou časovou rezervu pro příjezd na 
 letiště, zvláště pokud cestujete z větší dálky.

 Překontrolujte si váhu a rozměry zavazadel. Většina leteckých 
 společností povoluje u zapsaných zavazadel 15 kg na osobu starší 
 2 let a jedno kabinové zavazadlo o hmotnosti max. 5 kg s maximál- 
 ními rozměry 56 x 45 x 25 cm. Hmotnost zapsaných zavazadel lze 
 ovšem „sčítat“, proto je výhodné odbavovat se v páru.

 Po odbavení zavazadel obdržíte od pracovníka letiště kontrolní 
 ústřižek ze zavazadlového štítku spolu s palubní vstupenkou, kde je 
 uvedeno číslo odletové brány (GATE), čas nástupu (BOARDING TIME) 
 a číslo místa k sezení v letadle (SEAT).

 S příručním zavazadlem, palubní vstupenkou a cestovním dokladem 
 se posléze odeberete k pasové a osobní kontrole, kde budete 
 vyzváni, abyste položili příruční zavazadlo na kontrolní pás a poté 
 prošli tzv. detekčním rámem. Seznamy zakázaných předmětů 
 a informace o případných dalších omezeních naleznete na webo- 
 vých stránkách vašeho odletového letiště, v případě odletu z Prahy 
 na www.prg.aero/cs, v sekci „Odbavení cestujících – Bezpečnostní 
 pravidla“.

 Po této kontrole vstupujete již do odletového prostoru, kde si 
 můžete zakoupit pití, jídlo a případně další věci, které si lze vzít 
 s sebou na palubu letadla. 

 Po otevření příslušné odletové brány (GATE) předložíte pracovníkovi 
 letiště opět platný cestovní doklad a palubní vstupenku. Po jejich 
 kontrole obdržíte zpět cestovní doklad a ústřižek z palubní vstu- 
 penky s číslem sedadla. Do letadla se přesunete buď „rukávem“,
  nebo přistaveným autobusem a zde se podle pokynů palubního 
 personálu usadíte na své místo. Příruční zavazadlo odložíte do 
 úschovného boxu nad sedadly.

 Po příletu do destinace a opuštění letadla zamíříte k výstupní  
 pasové kontrole. Mezitím budou vyložena zavazadla, která si 
 vyzvednete, zkontrolujete a budete s nimi pokračovat k zástupci 
 cestovní kanceláře, který vás již bude na letišti očekávat. Předložíte 
 mu ubytovací vouchery, na jejichž základě vás nasměruje k vašemu 
 autobusu a... dovolená může začít.

K moři po 
silnici, nebo 
vzdušnou 
cestou? 

Představa průzračně mod-
rého chorvatského moře 
je sama o sobě osvěžující. 
Méně osvěžující je ovšem 
představa několikahodi-
nové cesty autem, frustru-
jících zácp na silnicích, 
mýtného na průjezdních 
dálnicích a sledování 
každoročních novinek 
v dopravních předpisech 
několika států. 

Cestování vlastním automobi-
lem, podobně jako třeba auto-
karem, má svůj význam a své 
nezastupitelné místo, zejména 
pokud plánujeme dovolenou 
v oblasti s krátkou dojezdo-
vou vzdáleností, jako jsou na-
příklad zájezdy za lyžováním 
v Alpách, nebo u poznávacích 
zájezdů, kdy je již samotná 
cesta součástí cestovatelské-
ho zážitku. Velmi oblíbenými 
jsou i cesty do okolních zemí 
v adventní době. Za cenu pou-
hých několika stokorun máte 

díky autokaru, na rozdíl od in-
dividuální dopravy vlastním 
automobilem, možnost nejen 
nasát jedinečnou předvánoční 
atmosféru trhů, ale též bez „ři-
dičského“ omezení ochutnat 
i místní alkoholické speciality. 

Možná ze setrvačnosti někte-
ří klienti stále vyráží k moři, 
často zejména k oblíbenému 
Jaderskému, vlastním autem 
či autokarem, ačkoliv cesta po 
vlastní ose je v tomto případě 
výrazně náročnější. Za cenu 
velmi podobnou silniční pře-
pravě si lze přitom objednat 
„to samé Chorvatsko“, ovšem 
letecky. Čedok v letní sezóně 
pravidelně létá z Prahy do 
Splitu a Dubrovníku. Všichni, 
kdo mají možnost srovnání, se 
jistě shodnou, že rozdíl v kva-
litě zážitku, míře odpočinku 
a pohodlí se diametrálně liší 
od cestování po silnicích. A to 
platí dvojnásob u cesty zpět, 
která za volantem končívá 
pocitem, že bychom potřebo-
vali další dovolenou na rege-
neraci. 

J a k  l e t e c k á , 
t a k  i  p o z e m n í 

d o p r a v a  m á  s v o j e 
p l u s y  a  m i n u s y .

Autem, nebo
letadlem?

Praha – Split, Chorvatsko

Praha – Málaga, Španělsko 
(Costa del Sol)

11 až 13 hodin v závislosti na zvolené trase

1 hodina 30 m
in

25 hodin v závislosti na zvolené trase

3 a půl hodiny

Věděli jste, že let z Prahy 
do Splitu s česky mluvícím 
palubním personálem trvá jen 
hodinku a půl? Zhlédnete 
oblíbený film, přečtete si pár 
stránek z knihy nebo si 
jednoduše zdřímnete a za chvíli 
už se koupete v moři.
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Pobočka v Nekázance 
je vlajkovou lodí Čedoku
Největší filiálka Čedoku v samém centru Prahy

Vlajková loď. Takovou 
pověst má pobočka Čedoku 
v Nekázance v samém 
centru Prahy. Přestože je 
stále největší filiálkou 
Čedoku, kdysi byla ještě 
větší. Tvořily ji dvě haly 
a sahala až po jednu z nej-
rušnějších pražských ulic 
Na Příkopě. Koneckonců 
Čedok má stále v budově 
oficiální sídlo, byť se vedení 
společnosti přestěhovalo 
do administrativního kom-
plexu Luxembourg Plaza 
na pražském Žižkově.

V Nekázance pracuje dvanáct 
zaměstnanců na přepážkách. 
Doplňují je dvě kolegyně z ces-
tovní kanceláře Alex, kterou 
Čedok vlastní. Na přepážkách 
tu prodávají nejen katalogové 
zájezdy, ale i železniční a lod-
ní jízdenky, letenky, vstupen-
ky, zajišťují víza, zahraniční 

dálniční známky, provozují 
směnárnu…

Kvůli velikosti pobočky a ši-
rokému spektru nabídky je 
tu nainstalován pořadníkový 
systém, jaký znají lidé třeba 
z bank. „V Čedoku je to velká 
anomálie, kterou v jiných po-
bočkách nenajdete. Ale jen 
těžko můžeme uhlídat, kdo 
přišel dřív. Čekací doba je mi-
nimální, klienti jsou většinou 
během chvilky pozváni k pře-
pážce,“ líčí Renáta Hrdá, ve-
doucí pobočky v Nekázance. 
A dodává: „Historicky tu byly 
specializované přepážky, kaž-
dá odbavovala jeden produkt. 
To už dnes není, na každé pře-
pážce se dá vyřešit prakticky 
vše.“

Každý rok dorazí do Ne-
kázanky tisíce lidí. Jen pro 
katalogové zájezdy si přijde 
okolo tří a půl tisíce turistů. 
To je rozdíl oproti další poboč-
ce v historickém centru, kde 
dříve Renáta Hrdá působila. 

„Pracovala jsem v Rytířské 
a tam je to mnohem menší, 
takové komorní, rodinné pro-
středí. Vyhovuje klientům, 
kteří mají rádi soukromí 

a ocení, když jsou na pobočce 
sami,“ usmívá se. 

Nekázanka je tradiční po-
bočkou Čedoku. I proto sem 
chodí lidé pro zájezdy a další 

p o b o č k a

O t e v í r a c í  d o b a 
P O ‒ P Á  9 . 0 0 ‒ 1 9 . 0 0 

S O  9 . 0 0 ‒ 1 2 . 0 0

služby desítky let. Stálí a věrní 
klienti jsou přitom zvyklí na 
své prodejkyně a jsou schopni 
na ně čekat i několik minut, 
přestože je u jiných přepá-
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Původně sahala vaše poboč-
ka až do ulice Na Příkopě. 
Nyní už není tolik na očích, 
není to na škodu? 
Klienti o nás dlouhodobě 
vědí, vždyť jsme v této loka-
litě opravdu dlouho. Cestu si 
k nám tedy najdou, byť je ur-
čitě trochu znát, že nejsme na 
hlavní ulici. Ale naši zákazníci 
jsou věrní a do jisté míry kon-
zervativní. Chodí k nám třeba 
i dvacet let. Klientelu tedy ne-
ztrácíme, jsme v centru města 
a lidé okolo nás chodí do prá-
ce či za nákupy. Být v historic-
kém srdci Prahy u pěší zóny je 
stále obrovská výhoda. I pro-
to jsme stále vlajkovou lodí  
Čedoku, což ale musí být spo-
jeno s výsledky. Daří se nám 
– za minulý rok jsme měli 
3,5 tisíce klientů, kteří nakou-
pili katalogové zájezdy. Ale 
návštěvníků pobočky bylo 
mnohem více, protože máme 
pestré spektrum produktů. 

Čím je vaše pobočka výji-
mečná? 
Třeba tím, že právě naše ví-
zové oddělení vyřizuje žádos-
ti ze všech poboček Čedoku, 
k různým individuálním ces-
tám i zájezdům. Chodí sem 
i zástupci menších cestovek 
a agentur, pro něž tuto agendu 

Neprodáváme jen 
zájezdy. Pro klienty 
zařídíme cokoliv

také řešíme. To se týká i že-
lezničních jízdenek – zatímco 
letenkářů je všude spousta, 
železnice je specifická a menší 
cestovky na to vlastní referen-
ty ani nemají, takže spoléhají 
na nás. V tom jsme dobří. 

Roste podíl doprovodných 
služeb na vašich prodejích? 
Ano, velký nárůst zazname-
náváme hlavně v počtu pro-
daných vstupenek, které na-
bízíme prostřednictvím pěti 
hlavních vstupenkových por-
tálů, fungujeme jako prodejní 
i výdejní místo. Velký význam 
má i prodej samostatného 
ubytování. 

Chodí za vámi i individuální 
cestovatelé? 
Mnoho lidí si nechce koupit 
zájezd jako předpřipravený 
balíček, ale sáhne jen po ně-
kterých službách. Zařídíme 
cokoliv, co si přejí, připravíme 
jim vše na míru. Ne všichni 
také chtějí jít do rizika a platit 
na internetu kartou, vyřizovat 
něco v cizím jazyce. Naopak 
všichni chtějí jistotu, že na 
místě bude vše v pořádku. 
Proto se obracejí na nás. Ne-
jsou to přitom jen starší lidé, 
ale i mladí, kteří nemají čas. 
Náš servis a znalost trhu je 
pro zákazníky přidanou hod-
notou. 

Říkala jste, že mnozí lidé 
za vámi chodí i desítky let. 
Chodí za „svými“ prodejky-
němi? 
Je to tak, občas máme obavu 
z toho, když některá kolegyně 
po mnoha letech končí a od-
chází do důchodu. Pak vět-
šinou klienti zamíří za paní, 
která seděla spoustu let vedle 
ní a s níž se znali od vidění. 
Nicméně přízeň klientů si ne-
musí získat jen prodejkyně, 
které jsou v Čedoku roky – 
máme třeba kolegyně, které 
si během jednoho či dvou let 
získaly spoustu věrných klien-
tů, s nimiž si vytvořily pěkné 
osobní vazby. Je to záležitost 
umu a komunikace. Snažíme 
se, aby takový přístup našli 
naši zákazníci u všech pracov-
níků. 

Kdy bývá na vaší pobočce 
největší frmol? 
Tím, že nabízíme řadu do-
plňkových služeb, je tu ruch 
pořád. Ale co se týká zájezdů, 
největší zájem bývá v pro-
sinci, kdy se cesty kupují pod 
stromeček i díky slevám za 
včasný nákup. Pak jsou vyso-
ké prodeje i v lednu a únoru, 
na konci června pak přicháze-
jí lidé, kteří do té doby nevědě-
li, kdy si vezmou dovolenou. 
V tu dobu už to vědí a jdou 
nakoupit. 

žek volno. „Prodejkyně, kte-
ré u nás byly třeba i čtyřicet 
a více let, takové klienty mají. 
Známe se navzájem dlouho, 
když se něco nepovede, od-
pustí nám. Jsme za takovou 
věrnost rádi,“ dodává vedoucí 
pobočky. Ale samozřejmě při-
cházejí i noví zákazníci. 

Na pobočce nakupují nejen 
Češi, ale často i cizinci. Zaskočí 
si koupit ubytování v Praze na 
dvě noci, pořídit vlakovou jíz-

denku, vstupenku na nějakou 
kulturní událost či letenku. 
I proto vidí Renáta Hrdá bu-
doucnost pobočky v růžových 
barvách. 

„Snažíme se, aby byli lidé 
s našimi službami spokojeni. 
Nejen stálí klienti, ale každý, 
kdo jde okolo. Našich klientů 
si vážíme a chceme zůstat 
vlajkovou lodí firmy. Čedok 
sem zkrátka patří,“ zakon-
čuje.

Petr Kučera,
 ředitel reg

ionu 

Praha, střed
ní a východn

í Čechy

 

Vaše dotazy ochotně zodpovídáme i po telefonu

Věděli jste, že...

... Čedok byl od roku 1948 až do roku 1980 budován jako 

státní monopol, v jehož síti se nacházelo více než 200 hotelů, 

265 restaurací, 166 cestovních kanceláří, a dokonce 

10 varietních zařízení. V době své někdejší slávy čítal více 

než dvacet tisíc zaměstnanců!

Rozhovor s Renátou Hrdou, vedoucí pobočky Nekázanka



Cesty za chutí
Nenechte si ujít dokonalé kulinářské zážitky

k u l i n á ř s k ý

p r ů v o d c e

Itálie ještě má svá tajemství!

Přestože je díky těstovinám Itálie ve zbytku 
světa gastronomicky řádně „provařená“, exis-
tují i jejich méně známé, ale o to chutnější a za-
jímavější varianty. Mezi ně se řadí například 
nudle pizzoccheri, krátké tagliatelle. Vyrábějí 
se z mouky s převahou té pohankové a vaří 
se společně s listovou zeleninou (kapustou) 
a bramborami. Pizzoccheri jsou lombardská 
specialita a dají se dělat ručně, Čedok však radí, 
že je možné je pro ulehčení přípravy koupit už 
hotové. Jejich chuťové završení samozřejmě 
záleží na parmazánu, který se na pizzoccheri 
přidává nakonec, a na sýru Casera anebo  sýru 
Bitto, s nimiž se už vaří.

Jak na to?
Oloupané brambory nakrájené na kostičky se 
spolu s nakrájenou kapustou a česnekem deset 
minut vaří ve slané vodě, pak se k nim přidají 
těstoviny a sýr nakrájený na kostičky. Vše se 
vaří ještě deset minut a poté nasype do pánve, 
kde už je připravené rozpuštěné máslo s čes-
nekem a šalvějí. Směs se nakonec promíchá 
a dochutí pepřem.

Náš tip: Těstoviny obecně vyžadují bílá 
vína, a tak k nim jde výborně Rulandské 
šedé anebo Tramín bílý.  Lombardie, 
odkud pizzoccheri pocházejí, však není 
typická Itálie a těstoviny tady nejsou tak 
rozšířené jako jinde. Proto se k nim zde 
pijí spíše červená vína z údolí Valtelina.

Bulharské kjufty

Země s nejbohatším evropským folklórem, 
potažmo kulturou, nabízí mnoho zajímavého 
i v oblasti gastronomie. Protože bylo Bulharsko 
od nepaměti křižovatkou nejrůznějších kultur, 
i jeho kuchyně je stejně barevná. Přestože si na 
mleté maso Bulhaři nemohou dělat výhradní 
právo, neboť se pod různými jmény a postupy 
připravuje na celém Balkáně, mají jednu specia-  
litu, a to kjufty neboli masové kuličky smažené 
na oleji a podávané s kari omáčkou.

Jak na to?
Směs mletého vepřového masa se ochutí čes-
nekem, mletou skořicí, zázvorem, osolí a ope-
pří, přidá se do ní vejce a olej. Poté se z masa 
vytvářejí kuličky velikosti vlašského ořechu, 
které se na pánvi ze všech stran osmaží. Omáč-
ka vznikne tak, že se na pánvi osmaží utřený 
česnek, nakrájená cibule, k nim se přidá bílý 
jogurt a koriandr, drcený kmín, kardamom, zá-
zvor a chilli. S přidáním trochy vody se omáč-
ka povaří a do ní se přidají připravené masové 
kuličky. Vše se ještě deset minut vaří.

Náš tip: Jak k mletému, tak i vepřovému 
masu jde nejlépe červené víno, jako na-
příklad Frankovka anebo Modrý Portugal. 
Obě jsou to prastaré vinné odrůdy. Bulhaři 
rádi domácí červené víno přidávají rov-
nou do omáčky.

Čedok není jen odborník na cestování, ale dokáže vypátrat a zprostředkovat rovněž 
dokonalé kulinářské zážitky. Při cestách po světě jsme pro vás našli a vybrali pár 
zajímavých pokrmů z oblíbených destinací.

Věděli jste, že...
... to byl právě Čedok, kdo stál u zrodu letitého československo- 

-chorvatského vztahu? Jadran ve dvacátých a třicátých letech 

dvacátého století jen stěží připomínal jakoukoli turistickou 
destinaci! Až čeští turisté a podnikatelé se podíleli na 

rozkvětu chorvatského pobřeží a vlastně si tak „udělali“ vlastní 
moře tisíc kilometrů jižně od své domoviny.

S  Č e d o k e m  s e 
m ů ž e t e  z a  v í n e m 

v y d a t  i  n a 
p a l u b ě 

z a o c e á n s k é  l o d i .
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Čedok jako milovník vína

Letos 26. března byl ve Veletržním paláci v Praze vyhlašován vítěz 
prestižní vinařské soutěže Vinařství roku 2014. Tu již šestým rokem 
organizuje Svaz vinařů České republiky spolu s Národním vinařským 
centrem a za podpory Vinařského fondu. Smyslem soutěže Vinařství 
roku není nalézt to nejlepší víno z Čech a Moravy, ale spíše ocenit 
společnosti pomáhající svou činností rozvoji vinařství u nás. Hlavním 
partnerem této soutěže byla společnost Čedok, která do soutěže 
věnovala tematické zájezdy – kam jinam než za vínem.

Valencijská královna paella

Přestože je paella považována za celonárodní 
španělské jídlo, jeho původ má kořeny ve Va-
lencii a právě zde jsou na něj nejvíce hrdí a po-
važují ho za svůj „vynález“. Stejně jako mnohá 
jiná středomořská jídla je i paella velmi jedno-
duchý pokrm, jeho úskalím je však skutečnost, 
že každá španělská rodina považuje za správ-
ný recept jen ten svůj, a proto již existuje bez-
počet nejrůznějších variací. Paella se připravu-
je na pánvi a její základní surovinou je rýže, 
další přísady sestávají podle chuti ze zeleniny, 
masa, fazolí a koření. Čedok doporučuje tu nej-
ryzejší, valencijskou verzi.

Jak na to?
Na pánvi se nejprve rozpálí olej a do něj se při-
dají plátky kuřecího a králičího masa. K němu 
se přidají nakrájená rajčata, fazole, artyčoky 
a vše se orestuje. Na pánev se pak přilije voda 
a vše se v ní vaří, teprve pak se přidává rýže, 
tymián a rozmarýn. Teplota pod pánví se pak 
následně postupně snižuje, dokud není rýže 
vařená a všechna voda se nevypaří.

Náš tip: Valencijská paella se nejlépe vy-
chutnává se suchým bílým vínem nejlépe 
odrůdy Albariño. To i přes svou bohatou 
meruňkovou chuť paellu nezastíní, výbor-
ně se k ní hodí i Tramín.

Řecko není jen gyros!

V Řecku existují šéfkuchaři, kteří tvrdí, že nej-
slavnější řecké jídlo gyros nemá s opravdovou 
řeckou kuchyní společného nic. Čedok již po-
znal skutečné tajemství řecké kuchyně, a tak 
tvrdí totéž! Jedním z typicky řeckých pokrmů, 
jehož sláva ještě nedoputovala do středozem-
ských stánků s občerstvením, je kleftiko. Je to 
jehněčí anebo kuřecí maso pečené s brambo-
rami, cibulí, mrkví, lilkem a hráškem. Specia-
litou kleftika je, že se porce připravují a podá-
vají jednotlivě v úhledných balíčcích z pečicího 
papíru. Říká se, že kleftiko prý původně býval 
pokrm řeckých zlodějů, kteří se během jeho 
jednoduché přípravy mohli věnovat své pro-
fesi.

Jak na to?
Jehněčí maso nakrájené na kostky se nejdříve 
několik hodin marinuje ve směsi olivového 
oleje, citronové šťávy a česneku, ochucené ore-
ganem. Podle chuti se do marinády přidá také 
sůl a pepř. Zelenina se také nakrájí na kostky 
a na olivovém oleji zlehka osmahne. Nalože-
né maso se nakonec do jednotlivých pytlíčků 
smíchá se zeleninou, zalije zbylou marinádou 
a 1,5 hodiny peče v troubě vyhřáté na 200 °C.

Náš tip: K jehněčímu masu se obecně hodí 
spíš těžší červená vína, například Ruland-
ské modré, nezapomeňte však, že jeho 
chuť nesmí nikdy převažovat nad chutí 
masa ani naopak!

Na vlnách za vínem

Do nabídky exkluzivních zájezdů Exclusive Travel Čedok šitých na 
míru těm nejnáročnějším zákazníkům patří také tematické plavby na 
zaoceánských parnících. Na jejich palubě se můžete dostat nejenom na 
dříve nenavštívená místa, ale také absolvovat mnoho speciálních akcí 
spojených s návštěvou těchto destinací. Jednou z nich je plavba s vin-
ným programem na zaoceánské lodi Celebrity Infinity, která během 
své třináctidenní cesty navštíví nejznámější vinné resorty Španělska, 
Francie a Portugalska. Okružní plavba se startem a cílem v anglic-
kém Harwichi má přestávky v podobě tří noclehů na pevnině s cílem 
objevování dědictví těch nejlepších evropských vinařství. Plavba však 
navíc obsahuje vinný a gastronomický program, během něhož můžete 
ochutnat jakékoli z tří set padesáti různých vín obsažených v bohaté 
lodní vinotéce. Vinný program na palubě lodi Celebrity Infinity je rovněž 
zpestřen odbornými semináři, během nichž si jistě rozšíříte své znalosti 
o tomto jedinečném nápoji.



Za červený tým si zahrá
ly 

také modelky Denisa Dom
anská 

a Veronika Kašáková

Modrý tým: Leoš Mareš, Libor 
Sionko a Ester Ledecká

Čedok Beach 
Cup 2015
Pražská Štvanice ožila plážovým volejbalem

Nejslavnější pražský teniso-
vý areál se jednou do roka 
mění ve velkou písečnou 
pláž a tenisové publikum 
nahrazují ti, které baví 
beachvolejbal. Společnost 
Čedok letošní finále turnaje 
beachvolejbalové světové 
túry doprovodila zajíma-
vou akcí, na níž si přišli na 
své úplně všichni.

Pražská Štvanice je už od roku 
2008 pravidelným hostitelem 
prestižního turnaje světové 
túry v plážovém volejbalu, 
FIVB Prague Open je tak nej-
větším svátkem tohoto sportu 
u nás. Letošní ročník byl plný 
očekávání, jestli se Kiki a Maki 
podaří obhájit titul, bohužel 
však naše děvčata vypadla již 
v osmifinále. Finálová neúčast 
dvou českých beachvolejbalo-
vých krásek však neznamena-
la, že by atmosféra na Štvanici 
byla o něco klidnější. 

Pláž pro ty nejmenší
Právě ve chvíli, kdy se na cen-
trálním dvorci odehrávala 
napjatá semifinálová utká-
ní, probíhala na přilehlých 
štvanických kurtech, které se 
rovněž proměnily v beachvo-
lejbalová kolbiště, mnohem 
uvolněnější akce, jejíž režii měl 
na starost Čedok coby jeden 
z partnerů letošního Prague  

Open. Čedog Beach Cup 2015 
byla akce určená především 
dětem, pro něž byla už od de-
seti hodin dopoledne připra-
vena spousta zábavy, ovšem 
samozřejmě zaměřené na plá-
žový volejbal. Nejrůznějších 
soutěží s míči i bez nich se 
účastnila více než desítka bu-
doucích beachvolejbalových 
reprezentantů, a přestože 
s vysokou sítí ještě museli těm 
nejmenším z nich pomáhat 
jejich tatínkové, bylo jasné, že 
o budoucnost plážového volej-
balu nemusí mít Česká repub-
lika strach. 

Všichni se obávali jen ka-
ždou chvílí hrozícího deště, 
počasí však nakonec bezchyb-
ně spolupracovalo a zážitek 
z pěkného volejbalu umocni-
la i pro hru téměř dokonalá 
teplota kolem dvaceti stupňů. 
Třebaže letošní Prague Open 
slunce nevidělo, turnaj Čedok 
Beach Cup se lehce obešel 
i bez něj!

Hvězdy v akci
Důvod, proč bylo nedělní 
dopoledne na Štvanici věno-
váno právě dětem, je nasna-
dě. Společnost Čedok jako 
partner pražského turnaje 
světové beachvolejbalové 
túry si je velmi dobře vědo-
ma důležitosti práce s těmi 
nejmenšími volejbalovými 
nadějemi, a proto se je roz-
hodla podpořit konkrétními 

r e p o r t á ž

Michael Saran, předseda 
představenstva společnosti Čedok

Viděl jsem vás hrát a vypadalo to jako výkon skoro profesionála… 
Skutečně? To ne, ani zdaleka! K profesionálovi nemám ani trochu blízko.

Dobrá, ale alespoň vás to bavilo, ne?
To ano, strašně! Dělat sport je dobrá příležitost i pro dobrou věc a já 
jsem velice rád, že jsme se tady dneska všichni sešli, abychom shromáž-
dili a předali peníze tam, kde je jich nejvíc třeba.

Beachvolejbal je krásný sport, už kvůli vysportovaným tělům. Je to 
také dobrý marketingový nástroj?
Já myslím, že určitě. Jeho výhoda je v tom, že ho může hrát každý, muži, 
ženy, mladší i starší lidé. Navíc je to podle mě nejlepší rodinný sport 
vůbec. Když dáte dohromady šest lidí, máte písek, sluníčko, hudbu…, 
tak je to zábava!

Leoš Mareš a Michael Saran předávají šek v hodnotě 25 000 Kč 
České olympijské nadaci

činy. Čedok Beach Cup se 
tak zároveň stal příležitostí 
k předání šeku v hodnotě  
25 000 korun České olympij-
ské nadaci, která si dala za cíl 
umožnit sportování dětem, 
jimž v tom brání nedostatek 
peněz. Samotné předání ov-
šem proběhlo až po hlavní 
události nedělního zábav-
ného programu - beach-  
volejbalovém turnaji slav-
ných osobností.  

Turnaj svou účastí letos 
zpříjemnili moderátor Leoš 
Mareš, fotbalový interna-
cionál Libor Sionko či naše 
největší lyžařská a snowboar-
dová naděje Ester Ledecká, 
která na beach přišla v do-
provodu svého otce Janka 
Ledeckého. O dostatek ženské 
krásy se na kurtech postaraly 
modelky Denisa Domanská 
a Veronika Kašáková. 

Písek, hudba, zábava
Pokud by si někdo myslel, že 
celebrity byly na kurtech je-
nom na okrasu, velice by se 
mýlil! Osobnosti rozdělené 
do tří smíšených družstev 
po třech hráčích všem divá-
kům ukázaly, že plážový vo-
lejbal mají v krvi, a všichni 

tak mohli zhlédnout několik 
úžasných výměn, obětavých 
zákroků či jiných nečekaných 
situací. Dvojí roli na sebe vzal 
především moderátor Leoš 
Mareš, který dokázal fantas-
ticky bodovat a ještě u toho 
tropit množství nejrůzněj-
ších skopičin. Nejenom on 
tak přispěl k vytvoření fan-
tastické nálady a skvělého 
kontaktu s diváky, kteří se 
skutečně bavili. V nečekané 
roli se představil i předseda 

V   p ř í j e m n é 
a t m o s f é ř e  d o š l o 

i   k e  š p i č k o v ý m 
s p o r t o v n í m 

v ý k o n ů m .
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Leoš Mareš, moderátor

Jsem mile překvapen úrovní vaší hry…
No, já nevím, ale díky. Ivan Hašek o mně řekl, že je překvapený, že nej-
sem „nemíč“. Sportovci, kteří hrají na vrcholové úrovni, totiž takovým 
nesportovním lidem říkají „nemíč“. Oni jsou obecně talentovaní ve 
všech směrech, takže jim na rozdíl od ostatních jde všechno. Já jsem 
v mládí dělal sporty, volejbal k nim taky patřil a moc mě to bavilo. 
Dneska ale šlo spíš o show a tu jsme snad předvedli.

A hra vás dnes bavila?
Musím říct, že jsem měl krušný začátek. Na úvod utkání úplně narazila 
ta moje nesportovní osobnost, a tak jsem byl prvních deset míčů úplně 
mimo. Včera jsem byl v Bratislavě a vstával v pět ráno na vlak, a tak 
jsem moc nespal. Ale dostal jsem se do toho, zklidnil jsem se, ale potom 
mi zase klasicky chyběla fyzička.

Je beachvolejbal opravdu taková honička?
Já jsem u toho ještě dělal blbosti, válel jsem se po zemi, skákal, chodil 
pro balóny, takže jsem toho měl plný kecky.

Jak jste v současnosti pracovně vytížený?
Teď mám za sebou těžký půlrok, ale momentálně se nacházím v po-
hodové fázi. Na podzim se na mě zase navalí spousta práce, ale teď si 
užívám pohodového režimu. 

I dovolené trávíte raději aktivně?
Na pasivní dovolené jsem nebyl nejmíň deset let. Dřív jsem jezdíval 
klasicky do resortů, ale teď si moc rád vybírám různá města a po-
znávám nejrůznější místa. Byl jsem třeba v San Francisku, kde jsem 
nějakou chvíli žil, loni jsem se učil anglicky v Palo Altu anebo jsem jel do 
Ho Či Minova Města. Navštěvuju ale raději evropská města jako třeba 
Barcelonu, než abych jel do hotelového resortu. Důvodem je, že mě 
obecně nebaví dlouhé dovolené. Kdybych měl jet do resortu, vydržím 
tam maximálně tři dny. 

Jak jste si celkově užil dnešní den?
Jsem nadšený, počasí vyšlo úplně ideálně, nepršelo, nebyla zima – zase 
kdyby bylo víc hezky, tak tu všichni umřeme vedrem. Pozvánku na ten-
hle turnaj jsem ocenil, protože to člověka donutí být alespoň na kurtu, 
a ne třeba ležet doma.

i bez účasti našich děvčat 
fantastickým sportovním zá-
žitkem. Protože nakonec vy-
hrály a i třetí místo obsadily 
Brazilky, pražská Štvanice po 
finále připomínala spíš festi-
val v Riu nežli komorní teni-
sovou arénu. 

Po skončení finálového 
zápasu nastal čas na předá-
vání finančních darů. Před-

Ester Ledecká, lyžařka a snowboardistka

Vaší specializací jsou spíše zimní sporty. Co vy 
a plážový volejbal?
Ten mě hrozně baví, protože je to příjemná hra, ale 
přiznám se, že jsem ve třech ještě nikdy nehrála. Proto 
jsem se většinu času bála, že své spoluhráče zašlápnu. 
Připadala jsem si v některých chvílích docela zmatená.

Právě že vůbec ne! Hráli jste parádně, měli jste 
krásné výměny…
Jste hodný, že to říkáte, ale já měla dobrou podporu 
od Libora i Leoše, takže to šlo, byla jsem v suchu… 
V podstatě jsem si tam mohla dělat, co jsem chtěla.

Když k tomu máte příležitost, zahrajete si někdy 
beach?
Já hraju plážový volejbal na Pankráci, tady by se za mě 
asi styděli, ale beru to tak, že dnešek byl spíš takový 
sranda match pro lidi.

Vedle svých sportovních úspěchů zvládáte i školu. 
Jak to s ní teď vlastně máte?
Odmaturovala jsem a jdu na Vysokou školu finanční a 
správní, tak uvidíme, jak to všechno půjde. Na gymplu 
se mi to skloubit dařilo dobře, neměla jsem žádný pro-
blém, a tak myslím, že mi vyjdou vstříc i na vysoké. 

Máte při svém sportovním a studijním nasazení 
také nějaký volný čas?
Momentálně volného času moc nemám, ale když 
přece jen, jsem se svým bráchou, který je tady v Praze 
(bratr Jonáš je malíř a muzikant – pozn. red.). On dělá 
grafiku a má zase úplně jiné zájmy, pohybuje se mezi 
úplně jinými lidmi, takže s ním si od sportu vždycky 
dokonale odpočinu.

Máte někdy čas také na dovolenou?
S rodinou jezdíme už léta do Řecka. Trávíme tam celý 
měsíc, chodím na windsurfing a zároveň tam dělám 
kondiční přípravu. Ale stejně to beru jako dovolenou, 
protože tam jsme celá rodina spolu.

Válení na pláži asi není nic pro vás, že?
To rozhodne ne! Ráno vstaneme, jdeme na lyže, pak 
žonglujeme nebo já dělám kondičku, pak chodím po 
slack lajně a celý večer prosurfuju.

Jak se vám dnes líbilo tady na Štvanici?
Bylo to tady moc příjemné, a protože jsem měla skvělý 
tým (Leoš Mareš a Libor Sionko – pozn. red.), užila 
jsem si to maximálně, bylo to prima!

představenstva společnosti 
Čedok Michael Saran, který 
pro svůj tým bodoval a záro-
veň zvládl celé obecenstvo 
rozfandit. Bylo naprosto jas-
né, že beachvolejbal je jeho 
krevní skupina a že ho tur-
naj celebrit velice bavil. Po 
úspěšném sportovním klání 
dokonce prohlásil, že je podle 
něj beach nejlepší rodinný 

sport vůbec. „Když dáte do-
hromady šest lidí, máte písek, 
sluníčko, hudbu…, tak je to 
zábava!“ řekl doslova.

Atmosféra jako v Riu
Od patnácti hodin se pak zra-
ky všech přítomných mohly 
upnout na finálové utkání 
letošního beachvolejbalové-
ho Prague Open, které bylo 

seda představenstva společ-
nosti Čedok Michael Saran 
před před spokojeným pub-
likem na centrálním dvorci 
předával tentokrát do rukou 
předsedy Českého volejbalo-
vého svazu Zdeňka Haníka 

šek na 500 000 Kč, určených 
k rozvoji volejbalu a celkově 
sportu české mládeže. Pozá-
pasový drink byl už jen pří-
jemným završením úspěšné-
ho beachvolejbalového dne 
na pražské Štvanici.

Michael Saran, předseda předsta-
venstva společnosti Čedok, blaho-
přeje vítězkám beachvolejbalového 
Prague Open 2015 Fo
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Účastníci Čedok 
Beach Cup 2015



Nenápadný půvab 
tuzemské dovolené
Nepodceňujte cestování po domovině

Snad kromě mořských 
radovánek umožňuje 
dovolená strávená v České 
republice všechny mysli-
telné aktivity. Naše země 
má navíc tisíce kouzelných 
koutů, nepřeberné množ-
ství kulturních i přírodních 
památek, a když se k tomu 
připočte i cenová výhod-
nost pobytu doma, není 
důvod volit jinak! 

Existují lidé, kteří si do map 
odškrtávají navštívené konti-
nenty a počítají je doslova jako 
trofeje. Přitom za dva roky ani 
nevědí, kde vůbec byli, anebo 
netuší, jaký historický anebo 
přírodní unikát se jim skrývá 
přímo „pod nosem“. Stejně tak 
blýsknout se exotičností jména 
dovolenkové destinace patří 
k jakémusi českému folklóru, 
jehož účelem není ani tak spra-
vit druhé o zážitcích z navští-

vené země, jako spíš vzbudit 
v druhých závist. V porovnání 
s mnohem více horkokrevným 
slovanským jihem se Češi ne-
vyznačují nijak zvláště přebu-
jelou národní hrdostí a v tomto 
ohledu má pro našince dovole-
ná strávená doma bohužel stá-
le přídech jakési podřadnosti či 
méněcennosti. Rozhovor typu: 
„Kam jedeš v létě na dovole-
nou?“ „Ále, my letos budeme 
JENOM v Čechách...“ je tak ty-
pickým, ale o to více nespraved-
livým důkazem toho, jak Češi 
cestování po domovině podce-
ňují anebo jak svoji zemi málo 
znají. Ať už k tomu mají důvod 
patriotistický či prostě finanční, 
Češi však naštěstí po své zemi 
cestují stále více! Tento trend 
nedokazují pouhé odhady, ale 
i konkrétní čísla.

Statistika nuda je...
Češi cestují po České republi-
ce stále častěji i podle údajů 
Českého statistického úřadu. 

Ve srovnání s prvním polo-
letím roku 2013 uskutečnili 
o rok později o více než třicet 
procent více domácích delších 
cest! Zatímco meziročně se 
počty cest Čechů do zahraničí 
příliš nezměnily, domácí tu-
ristika zaznamenává značný 
nárůst. Statistiky dále ukazují, 
že čeští turisté v posledních 
letech vykazují při návště-
vě jednotlivých turistických 
oblastí Česka vysokou míru 
spokojenosti. Ještě zajímavější 
skutečností je, že se na svá ob-
líbená místa rádi vracejí, a tak 
při výběru tuzemské dovolené 
vykazují jistou míru konzer-
vatismu. Dalším zajímavým 
zjištěným faktem je skuteč-
nost, že vysoké procento Če-
chů dá při výběru své dovole-

né v Česku především na rady 
svých přátel anebo známých. 
Jako turistická destinace Čes-
ké republiky, s níž byli čeští 
turisté nejvíce spokojeni, už 
několik let vedou jižní Čechy 
spolu s jižní Moravou.

Těsné vedení
Češi se i ve statistikách ukazu-
jí jako typický národ chatařů 
a chalupářů, neboť tento způ-
sob dovolené každoročně volí 
přibližně polovina z nich, v po-
sledních letech však výrazně 
narůstá další dříve neviděný 
fenomén, a to krátkodobý pro-
nájem chat a chalup za účelem 
tuzemské dovolené. Strmý 
nárůst v posledních letech za-
znamenává také domácí cyk-
loturistika a cestování spojené 

d o v o l e n á  v   č r

Dovolená 
jako víno

Kromě oblíbených poznáva-
cích pobytů ve všech koutech 
republiky připravuje společnost 
Čedok také mnohé sezonní spe-
ciální akce, z nichž jedna se týká 
pobytů spojených s ochutnáv-
kou moravského vína. Protože 
je Čedok partnerem prestižní 
soutěže Vinařství roku, velmi 
dobře ví, kam přesně své klienty 
zavézt. Letošní pobytový speciál 
se jmenuje S Čedokem za vínem 
2015 a sestává ze dvou- či 
třídenních pobytů a ochutnávek 
vína ve vinařstvích ve Znojmě, 
Valticích a Velkých Pavlovicích 
realizovaných od května do 
října. Komu by snad nestačilo 
samotné víno, v nabídce Čedoku 
najde i takové speciality, jako 
je například pobyt ve vinných 
lázních v jihomoravských 
Hustopečích. 

s wellness anebo relaxačními 
pobyty, novým fenoménem je 
také domácí turistika za indu-
striálními památkami. Obecně 
Češi nejsou žádní peciválové 
a v počtu zrealizovaných do-
volených u nich už tradičně 
vedou poznávací zájezdy nad 
těmi pobytovými. Sice těsně, 
ale vedou!

Cestovní kancelář Čedok 
výše uvedené trendy bedlivě 
sleduje a svojí nabídkou se 
snaží uspokojit individuál-  
ní přání všech, kteří si za 
svou dovolenkovou destinaci 
vybrali právě Česko. Její ce-
loroční nabídka pobytů v ho-
telech, penzionech, bungalo-
vech a chatách zahrnuje ta 
nejatraktivnější místa České 
republiky. V souladu s tren-
dy poslední doby v podobě 
aktivní dovolené se v zimě 
zaměřuje především na ly-
žařské pobyty, zatímco letní 
nabídka sestává z koupání, 
cykloturistiky, horské turisti-
ky či relaxace. Čedok nabízí 
i samostatné ubytování, pro-
gramové balíčky pro rodiny 
s dětmi či cenově zvýhodněné 
pobyty pro seniory. Výhodou 
takových zájezdů je, že délku 
pobytu si u většiny pobytů ur-
čuje sám zákazník.
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Na samotě u lesa
Přestože jsou Češi národem 
chatařů a chalupářů, ne všich-
ni mají to štěstí, že takovou ne-
movitost vlastní anebo mohou 
využívat. Právě pro ně Čedok 
připravil bohatou nabídku 
týdenních pobytů v soukro-
mých chatách a chalupách 
nejenom u nás, ale také v pře-
krásné přírodě sousedního 
Slovenska. Pobyty v takových 
zařízeních jsou koncipovány 
bez stravování, zato však po-
krývají nejrůznější kouty Čes-
ka a díky široké nabídce roz-
ličných nemovitostí mohou 
být klientům ušity na míru. 
Největší výhodou pobytů na 
soukromých chatách a chalu-
pách je jejich cenová dostup-
nost, proto jsou také nejvíce 
vyhledávány zejména rodina-
mi s dětmi nebo spřátelenými 
rodinami, které se o náklady 
mohou dělit. Mnoho takových 
klientů volí tento způsob do-
volené například pro oddych 
spojený s cykloturistikou, tato 
možnost jim také dovolí s se-
bou vzít i domácí zvíře, což 
v mnoha penzionech anebo 
hotelech možné není.

Do lázní k nám 
i k sousedům
Cestovní kancelář Čedok stála 
u zrodu české lázeňské turisti-
ky již od počátku své existence 
a na jejím rozvoji se výrazně 
podílela. Byl to právě cestovní 
ruch, který ještě v předváleč-
ném období z mnoha lázeň-
ských měst lokálního význa-
mu učinil významná léčebná 
střediska. Léčba však nikdy 
nezůstávala jejich samotným 
cílem, ruku v ruce s ní byla tato 
centra vyhledávána i kvůli od-
počinku a relaxaci. Ve srovná-
ní s minulostí zaznamenává 
nyní obrovský nástup přede-
vším takzvaná wellness turis-
tika, která se nemusí nutně 
vázat na existenci léčebných 
pramenů či peloidů, a tak se 
za ní může prakticky kamkoli. 
Jejím základním posláním je 
relaxace a odpočinek a je na 
rozdíl od léčebných pobytů 
také bez lékařské konzultace. 
Její největší výhoda spočívá 
především v časové nenároč-

Dovolená 
jako víno

nosti, takže relaxační pobyt 
lze naplánovat přesně podle 
individuálních časových mož-
ností každého klienta. Oblíbe-
né jsou například prodlouže-
né wellness víkendy spojené 
se sportovními aktivitami. 

Zatímco dříve byla lázeňská 
turistika doménou spíše starší 
klientely, tento trend se dnes 
výrazně mění a především 
díky wellness turistice je čím 
dál víc vyhledávána lidmi 
v produktivním věku. V České 
republice dnes existují stovky 
přírodních léčivých pramenů 
a více než tři desítky lázeň-
ských míst, kam turisté míří 
za léčbou i odpočinkem. Ces-
tovní kancelář Čedok nabízí 
zájezdy do více než desítky 
těch nejznámějších i méně 
známých lázeňských středi-
sek, ať už jsou pojaty jako čistě 
léčebné, anebo relaxační. Kro-
mě pobytů v nejznámějším 
českém lázeňském trojúhel-
níku Karlovy Vary, Marián-
ské Lázně, Františkovy Lázně 
nabízí Čedok nejrůznější po-
byty i v mnoha komornějších 
lázeňských centrech, ať už 
jde o léčebné prameny, bah-
no, rašelinu či slatě. Nabídka 
je široká i co se týče wellness 
turistiky. V obou případech si 
klient vybere nejenom „svoji“ 
destinaci, ale z katalogové na-
bídky lze vybírat i na základě 
nejrůznějších termínů, a to 
včetně krátkodobých pobytů.

Mnoho možností nabízí také 
Slovenská republika, která je 
v tomto ohledu doslova ter-
málním rájem. V současnosti 
zde naleznete kolem čtyřiceti 
termálních koupališť a akva-
parků dokonale se hodících 
k propojení pobytové dovole-
né, například s dětmi, s léčeb-
ným či odpočinkovým poby-
tem. Výhoda volby Slovenska 
vyplývá nejenom z geografic-
ké dostupnosti, ale především 
z finanční dostupnosti tako-
vých pobytů. 

Kompletní nabídku 
tuzemských dovolených 
cestovní kanceláře 
Čedok najdete na www.
cedok.cz/dovolena/CR.

A k t i v n í 
d o v o l e n á

C o  t ř e b a  o b l í b e n á 
t u r i s t i k a ?

Wellness pob
yty nabízí r

ůzné 

druhy masáží

Česká i Slovenská republika jsou 

protkány mnoha turistickými 

stezkami

Věděli jste, že...

… Čedok se významnou měrou zapsal do historie českého lázeňství a již od 

prvních roků své existence patřila česká lázeňská města mezi jeho nejoblíbenější 

zájezdové cíle. Zvláště trojúhelník nejslavnějších českých lázní Karlovy Vary, 

Mariánské a Františkovy Lázně zažíval ve třicátých letech výrazný rozkvět. 

Pokud byla tato místa do té doby doménou především smetánky, až díky 

cestovnímu ruchu se z nich staly lázně pro všechny.



Ročník I., vydání 1/2015 | Vydavatel:  Čedok a.s., Na Příkopě 18, Praha 1, tel.: +420 221 447 111, e-mail: www.cedok.cz
Produkce a grafické zpracování: Corporate Publishing, s. r. o., Hornoměcholupská 565, 109 00 Praha 10, www.copu.cz, Redakční rada: Tomáš Brejcha, Redakce: Jan Dvořák, Petra Škeříková,  
Martin Kavka, Alice Škochová, Client service manager: Markéta Klimentová, Jazyková úprava: Lucie Malušková, Art director: Vladimír Trčka, Inzerce: Martina Sionková, sionkova@copu.cz,  
tel.: + 420 603 582 232, Foto: Čedok, www.shutterstock.com, Vojtěch Vlk, Tisk: Svoboda Press s.r.o., Volně neprodejné

č e d o k
m a g a z í n

Aby byli malí cestovatelé spokojení...
Cestování bez nevolností

I kratší výlet se může 
změnit v napínavé dobro-
družství, pokud dítě špatně 
snáší cestování. Rodiče se 
obávají okamžiku, kdy se 
menší děti bezdůvodně 
rozpláčou a starší si začnou 
stěžovat na bolest bříška. 
Bledost a celková schvá-
cenost napovídá, co bude 
následovat. Kinetóza, jak 
se nepříjemný stav spojený 
s cestováním nazývá, je 
častější u dětí, ovšem u ně-
kterých jedinců přetrvává 
až do dospělosti.

Vyrazte v noci 
po lehké večeři
Nepříjemným cestovatelským 
situacím se dá do určité míry 
předcházet nebo lze alespoň 
zmírnit jejich průběh. Pokud 
si můžete vybrat, v jakou část 
dne budete cestovat, zvolte ra-
ději noční hodiny. V tuto dobu 
je totiž utlumen systém rovno-
váhy, který za kinetózu zodpo-
vídá, a není tudíž tak citlivý na 
vnější podněty. Vhodné je také 
nabídnout dítěti před cestou 
menší lehčí jídlo, například 
kousek ovoce nebo pečiva, pro-
tože lehce naplněný žaludek 
není k nevolnostem tak ná-
chylný. Dbejte na pitný režim, 
ale rozhodně se vyvarujte sla-
zených nápojů a limonád, pro-
tože cukr nevolnost zhoršuje. 

Odveďte pozornost 
hudbou nebo pohádkou
Dítě umístěte pokud možno 
ve směru jízdy a umožněte 

mu sledovat cestu přes čelní 
sklo. V letadle bývají pro mat-
ky s nejmenšími dětmi vy-
hrazená místa v první řadě, 
protože nárazy zde jsou méně 
intenzivní než v zadní části 
stroje. K odvedení pozornos-
ti od nevolnosti v dopravním 
prostředku může sloužit tlu-
mená hudba nebo mluvené 
slovo, naopak čtení může ne-
příjemný stav zhoršovat. Na-
plánujte si dostatečné množ-
ství přestávek, aby mělo dítě 
možnost se provětrat, ideálně 
se proběhnout nebo vyřádit 
na hřišti.   

Připravte se na 
všechny situace
Alespoň půl hodiny před ces-
tou můžete dítěti podat v lé-
kárnách volně dostupné pre-
paráty zmírňující nevolnost. 
Kromě známého Kinedrylu 
to mohou být i homeopatika 
nebo speciální cestovatelské 
žvýkačky či cucavé bonbóny 
s obsahem máty nebo zá-
zvoru, jejichž účinnost proti 
nevolnostem je osvědčená. 
Pomoci může i zázvorový 
nebo mátový čaj popíjený po 
malých doušcích. Bonbóny 
a žvýkačky se vyplatí obzvláš-

Co do cestovní 
lékárničky?

Kromě preparátů na nevolnost 
a běžně užívaných léků by měla 
cestovatelská lékárnička obsa-
hovat léky na snížení teploty 
(ve formě tablet, sirupu nebo 
čípku), dezinfekční a obvazové 
prostředky na drobná poranění 
(polštářkové náplasti, obinadla, 
gáza), oční kapky s antiseptic-
kým účinkem pro nehnisavé 
záněty spojivek, přípravky pro 
průjmová onemocnění, repelent 
a přípravky zmírňující svědění 
kůže po poštípání hmyzem, 
panthenol ve spreji na ošetření 
kůže po spálení sluncem, kapky 
proti kašli a rýmě, u alergiků 
léky bránící rozvoji alergické 
reakce. 

tě v letadle, kde hrozí vlivem 
změn tlaku vzduchu nejen 
„zalehnutí“ oušek, ale i zánět 
středního ucha až prasknutí 
bubínku. Cucáním nebo žvý-
káním se otevře Eustachova 
trubice, a tím se vyrovná tlak 
mezi středním uchem a okol-
ním prostředím. Podobnou 
službu prokáže i dudlík nebo 
pití z lahve. 

Nachystejte se i pro případ, 
že by nevolnost malé cesto-
vatele přece jen přemohla. 
Mějte v zásobě pevné igelitové 
sáčky, navlhčenou žínku a ná-
hradní oblečení. 

Z d r a v í

K i n e t ó z a  n e b o 
t a k é  n e m o c  z   p o h y b u 

j e  n e p ř í j e m n ý 
s t a v  s p o j e n ý 

s   c e s t o v á n í m .

Jsme vám všude nablízku
Cestovní kancelář Čedok nabízí bezkonkurenční pokrytí po celé České republice. Naše pobočky najdete už 
na 52 místech. Ať už bydlíte kdekoli, všude vám budeme nablízku. Najděte si svou nejbližší pobočku 
na www.cedok.cz/kontakty/pobocky.

www.cedok.cz, www.facebook.com/ck.cedok
Bezplatná telefonní linka: 800 112 112 (po–ne: 8.00–21.00 hod.)

Partnerem rubriky je ERV 
Evropská pojišťovna, jediný 

specialista na cestovní pojištění


