
Resort plovoucí 
na otevřeném moři
Na rozdíl od suchozemské dovolené 
nabízí ta na moři několik výhod: po 
vodě se lze dostat doslova i do těch 
nejvzdálenějších koutů světa a zájezdy 
jsou koncipovány pro všechny věkové 
i zájmové kategorie klientů.
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Dvě perly Karibiku

Návštěva Ostrova svobody, jak se Kubě 
kdysi přezdívalo, patří mezi jedinečné 
kulturní zážitky. Pohled do výkladní skříně 
reálného socialismu s sebou i dnes přináší 
mnoho paradoxů, které už není možné 
vidět nikde jinde na světě. Dominikánská 
republika zase dodává karibské turistické 
zkušenosti o něco (ale ne o mnoho) víc 
západní perspektivu... 

Více na straně 2
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Editorial

Vážení čtenáři,

i ve druhém čísle Čedok 
magazínu je pro vás připra-
veno množství cestovatelské 
inspirace. Na jeho stránkách 
vás tentokrát čeká návštěva 
dvou odvrácených světů 
Karibiku – Kuby a Dominikán-
ské republiky. Dočtete se, 
proč stále více lidí volí pro 
svou dovolenou pobyt na lodi. 
Ani tentokrát jsme nezapo-
mněli na dovolenou v Česku, 
a tak vás tentokrát pozveme 
do  Janských Lázní – brány 
 Krkonoš. A protože už jsou 
Vánoce za dveřmi, ochutnáte 
i trochu z adventních zážitků 
u našich nejbližších sousedů 
v Německu a Rakousku. Věří-
me, že na vás Čedok magazín 
dýchne vůní dálek a že vás 
přiměje co nejdříve vyrazit za 
dalšími novými zážitky...

Radek Drechsler
Generální ředitel Čedoku

P u n t a  c a n a
d o m i n i k á n s k á

r e p u b l i k a
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Dvě perly Karibiku
Kuba a Dominikánská republika jsou jako dvě strany jedné karibské mince

Návštěva Ostrova svobody, 
jak se Kubě kdysi přezdí-
valo, patří mezi jedinečné 
kulturní zážitky. Pohled do 
výkladní skříně reálného 
socialismu s sebou i dnes 
přináší mnoho paradoxů, 
které už není možné vidět 
nikde jinde na světě. Do-
minikánská republika zase 
dodává karibské turistické 
zkušenosti o něco (ale ne 
o mnoho) víc západní per-
spektivu... Obě místa jsou 
unikátní, záleží jen na tom, 
které z nich si kdo vybere.

Kuba – země 
mnoha paradoxů
Stejně jako má Kuba dvě růz-
né měny (viz box), dá se země 
rozdělit i na dva různé světy: 
svět turistiky – kubánské Va-
radero, kde se nachází prak-
ticky veškerý turistický ruch, 
a zbytek země. „Turistický“ 
poloostrov je vlastně jakousi 
rezervací poskládanou z ho-
telových resortů, jejich pláží, 
jednoho golfového hřiště a ně-
kolika prodejen. O to může 
být dovolená zde zajímavější, 
neboť setkávání s kubánskou 
realitou je i tady jedinečné 
a hlavně – už dlouho nemusí 
fungovat. Až všechno prask-
ne, na ostrově vyroste první 
McDonald’s a zemi zaplaví 
američtí turisté, kteří sem za-
tím nesmějí, přijde Kuba na-
vždy o svoji jedinečnou atmo-
sféru, která se jinde v celém 
Karibiku nedá najít! 

Ta opravdová autentická 
Kuba, kterou turista bohužel 
většinou vidí pouze z okének 
autokarů, začíná teprve za 
hranicemi poloostrova Vara-
dero. Několikahodinová cesta 
přes Matanzas do hlavního 
kubánského města je exkurzí 
ve znamení ne několika desí-
tek, ale stovek let zpět v čase. 
Zbytky někdejší nádherné 
koloniální architektury jsou 
v příkrém rozporu s obrázky 
desítek Kubánců cestujících 
v prachu na korbách ná-
kladních aut. Všudypřítom-
ná hesla, Castrovy portréty 
a jeho paže ukazující k zářné 
budoucnosti si tolik protiřečí 
s dlouhými frontami lidí před 
poloprázdnými obchody... Ale 
i tak, přes všechny paradoxy, 
je z lidí cítit jakási pohoda 
a klid. Kubánci, alespoň je-
jich převážná většina, svému 
vůdci věří a jsou na svou zemi 
neskonale hrdí. Turisté jsou 
zde nositelé tolik potřebných 
pesos, a tak mají všude dveře 
otevřené. 

Havana Tropicana
Kubánské hlavní město je uni-
kát! Změť uliček starého měs-

ta je labyrintem dláždění a za-
šlých fasád domů, které lepší 
časy už jen pamatují. Ulicím 
vévodí okázalé koloniální, ale 
dnes už oprýskané fasády, sta-
ré neony, zašlé nápisy a další 
vzpomínky na doby, kdy Kuba 
byla ještě kapitalistická. Na-
vzájem tu do sebe narážejí 
lidé, rikši i zbytky toho, čemu 
se dřív říkalo americká auta. 
Cvrkot v ulicích je nevídaný, 
ale turisté se zde nemusí bát 

ani zlodějů, ani jiných indivi-
duí. Muži jsou nanejvýš oslo-
veni prostitutkou, ale to jim 
jistě nevadí...

Bary jsou opět jedinečné. 
Často zcela bez označení ane-
bo pod ne zcela vytaženými 
roletami lákají na vynikající 
mojito nebo doutník. Jejich 
potemnělé interiéry opět pa-
matují lepší časy, často mají 
za barem ještě prastarou 
kasu a inventář jako vystři-

P ř e d s t a v u j e m e

Země rumu 
a doutníků

Když turistické průvodce 
často hlásají, že Kuba není 
nákupní destinací, není to tak 
úplně pravda! Záleží na tom, co 
chce kdo kupovat! Pokud jde 
turistovi o položky, které nabízí 
takřka celá Karibská oblast, 
v tom směru Ostrov svobody 
nemůže sloužit, pokud jde ale 
o kvalitní alkohol a kuřivo, je to 
doslova země zaslíbená! Kuba 
je domovem vynikajícího rumu 
a stejně výtečných doutníků, 
jejichž ceny jsou v porovnání 
s cenami kdekoli jinde naprosto 
nesrovnatelné. Přestože si 
s Kubou lidé spojují především 
značku Havana Club, koupit se 
tu dají desítky daleko lepších 
rumů! Milovníkům doutníků 
se vyplatí kupovat v podstatě 
jakoukoli jejich značku i velikost 
(mezi ty nejznámější patří Co-
hiba, Partagas, Romeo y Julieta, 
Montecristo), nejlépe po celých 
baleních, cena je v porovnání 
s Evropou vždy výhodná. 

Havanská pevnost El Morro kdysi sloužila jako ochrana před piráty.

I havanští muzikanti rádi zahrají. Samozřejmě za úplatu…

Varadero

Poloostrov je jedním z největších 
turistických resortů v celém Karibiku.
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žený z natáčení starého filmu 
o mafiánech. Při vytažení 
konvertibilního pesa je v Ha-
vaně možné všechno, číšník 
je vděčný za jakékoli dýško, 
každý se s turisty rád vyfotí, 
jen když turista pustí nějaké 
drobné...

To hlavní – jak tu žijí lidé – je 
k vidění až na dvorech činžá-

ků a pak za nimi, za barevný-
mi domovními dveřmi. Ode-
všad se ozývá křik dětí, téměř 
nad hlavami vlají girlandy 
pověšeného prádla, celou Ha-
vanou je cítit směsice nejrůz-
nějších pachů od benzinu až 
po připravovaný oběd tamhle 
od vedle... Tohle umí jenom 
Havana!

D o m i n i k á n s k á 
r e p u b l i k a  j e 

d n e s  n e j n a v š t ě v o -
v a n ě j š í  d e s t i n a c í 

K a r i b i k u .

Varadero Gol
f Club

Golf na Kubě

Zahrát si golf na osmnáctijamko-
vém hřišti na Varaderu patří pro 
českého turistu k neopakovatelným 
zážitkům, neboť golf má na Kubě 
stále přídech čehosi zakázaného 
nebo alespoň buržoazního. Tee 
Timy se nerezervují přímo v klubov-
ně, ale jako i mnoho dalších služeb 
prostřednictvím hotelové recepce. 
Ta zařídí i taxi na hřiště, i kdyby to 
bylo od hotelu jenom sto metrů. 
V klubovně jsou připraveni na 
zapůjčení golfových setů, stejně tak 
je nutné si půjčit i buginu. Golfistům 
zde ve většině případů nutí i caddy-
ho. Z výše uvedeného je jasné, že 
vydělat na co nejvíc maličkostech tu 
platí za zákon. Ostatně na ten zde 
dbá i podobizna commandanta Che 
Guevary v golfovém, která visí na 
jedné ze zdí klubovny. 

Kuba – země dvou měn

Kubánský „socialismus“ tomu chce, 
že na ostrově existují dvě měny: 
jedna oficiální, jíž je kubánské peso, 
a jedna turistická, která se jmenuje 
konvertibilní peso. Zahraniční 
turisté na Kubě přicházejí do styku 
výhradně s konvertibilním pesem, 
tuto měnu obdrží ve směnárnách 
po výměně valut. Směnit je na kon-
vertibilní peso lze na Kubě téměř 
všude, v recepcích hotelů, v oficiál-
ních směnárnách, na letištích... Pro 
Kubánce je tato měna jako oběživo 
oficiálně zapovězená, funguje 
podobně jako kdysi naše tuzexové 
bony. Nejblíže k ní mají zaměst-
nanci v cestovním ruchu a všichni, 
kteří přijdou do styku s platícími 
turisty. Ti ji pak následně mění 
na svou měnu. Kurs kubánského 
pesa k tomu konvertibilnímu je 
v současnosti zhruba 25 : 1, tedy za 
jedno konvertibilní peso se vyplácí 
pětadvacet kubánských.  

Co jste o Kubě nevěděli...

• Časový posun na Kubě je oproti České republice minus 6 hodin.
• Před návštěvou Kuby není povinné ani naléhavě doporučované 
 žádné očkování. 
• Kuba má k alkoholu a kouření velice kladný vztah. Pije a kouří se 
 tu všude včetně klimatizovaných místností. 
• Mimo turistická centra by si měl turista dávat pozor na sociální 
 zařízení, která rozhodně nedosahují evropských standardů. 
• Kuba je vesměs katolická země, velký vliv zde má rovněž 
 hierarchické náboženství zvané santérie, které mísí katolicismus 
 s africkými náboženskými kořeny.
• Po celá léta byly kubánské doutníky pro Američany tabu. V lednu 
 letošního roku prezident Obama konečně uvolnil dlouholeté 
 sankce vůči Ostrovu svobody, a tak se do USA konečně kromě 
 proslulého kuřiva dostanou i vynikající kubánské rumy.
• Na Kubě nežijí žádná jedovatá zvířata ani nerostou jedovaté 
 rostliny, které by člověku mohly ublížit.
• Kuba je vedle Severní Koreje jediným ze dvou států na světě, kde 
 se neprodává Coca-Cola.

č e d o k  d o p o r u č u j e

H o t e l  A g u a s  A z u l e s
Cena od 39 591 Kč*

Minuta od liduprázdné pláže
Tříhvězdičkový hotel se nachází v novější východní části Varadera asi 
čtyřicet kilometrů od mezinárodního letiště. Hotel je svojí severní stra-
nou situován do zahrady přímo sousedící s liduprázdnou pláží. Lehátka 
a slunečníky se neplatí ani nerezervují, v zahradě je možnost občerst-  
vení v rámci programu all inclusive. Klimatizované pokoje nabízejí 
možnost přistýlek až pro dvě děti, snídá a obědvá se v hlavní bufetové 
restauraci, možnost večeří je v několika hotelových restauracích. Hotel 
má rovněž dva bazény včetně jednoho dětského.
* cena se základní slevou za včasný nákup platná do 31. 10. 2015



slavné koloniální kapitoly, 
na rozdíl od ní je však turis-
mus zde oproštěn od jakých-
koli politických předsudků. 
Také z toho důvodu je Domi-
nikánská republika nejoblí-
benější turistickou destinací 
v Karibiku.

Kouzlo koloniálního 
města
Srdcem Dominikánské re-
publiky je její hlavní město 
Santo Domingo. Bylo za-
loženo bratrem Kryštofa 
Kolumba Bartolomějem již 
v roce 1496 a dodnes se pyš-
ní prvenstvím jako nejstarší 
evropské koloniální město 
v Novém světě. Perlou Santa 
Dominga je především tak-
zvané Ciudad Colonial neboli 
Koloniální město, kde lze na-
lézt ty nejcennější architek-
tonické památky, mezi něž 
patří například pevnost Oza-
ma z 16. století, rezidence 

P ř e d s t a v u j e m e

Pohled z jiného světa

„Dominikánská republika je úplně jiný svět! Zapomeňte na většinu 
toho, co znáte z domova,“ říká o karibské perle delegátka Radka 
Kaiserová. „Tady se věci dělají po svém. Výrazy jako stres a spěch 
zdejší slovník vůbec nezná...“ Dominikánská republika je totiž 
vyhledávaným turistickým cílem nejenom kvůli koupání a slunění, 
ale také díky svým nepřeberným přírodním krásám. Země má 
několik naprosto odlišných biotopů a například její národní parky 
patří mezi nejkrásnější v celé Střední Americe. Například Parque 
Nacional del Este s ostrovem Saona byl pro svou jedinečnost v roce 
2001 zařazen na seznam světového přírodního dědictví UNESCO. 
„Pokud chcete zpomalit a dobít svoje baterky, jste na správném 
místě,“ říká Radka Kaiserová. „Krajina je tu stejně rozmanitá jako 
její obyvatelé, kteří jsou usměvaví, milí a vstřícní.“ 

Tip delegátky

„Pobyt v Dominikánské republice můžete obohatit o poznání nejrůznějších míst 
ostrova, ať jsou to koloniální památky zapsané do seznamu dědictví UNESCO v Santo 
Domingu, anebo nekonečná příroda v národním parku Los Haitises. Dobrodružněji 
založení turisté se mohou vydat například na zipline dráhu v korunách stromů, potápět 
se nebo šnorchlovat na útesech u ostrova Catalina, zaplavat si s delfíny nebo se proletět 
nad plážemi při vyhlídkovém letu vrtulníkem. Celodenní výlety jsou provázeny našimi 
českými průvodci, stejně tak i náš tým zkušených delegátů, žijících většinu roku přímo 
v destinaci, je vždy připravený poradit, co stojí za zhlédnutí nebo nač si dát pozor. 
Zkrátka, jak si užít dovolenou na maximum a odvézt si s sebou spoustu jen těch 
nejhezčích vzpomínek.“ 

D e l e g á t k a 
R a d k a  K a i s e r o v á

Santo Domingo

Město bylo vůbec první španělskou 
kolonií v Novém světě.

Dominikana – tak blízko 
a přitom tak daleko...
Je to stejná Střední Ameri-
ka, vzdušnou čarou je to jen 
pár set kilometrů, a přesto 
Dominikánská republika 
nabízí úplně jiný turistický 
zážitek než ten, za nímž jez-
dí turisté na Kubu. S trochou 
nadsázky by se dalo říci, že 
nebýt Castrovy věčné re-
voluce, která za desítky let 
převážnou většinu obyva-
tel přivedla na samý okraj 
chudoby, Kuba by dnes vy-
padala a prosperovala po-
dobně jako Dominikánská 
republika. To je dnes země 
s nejsilnější ekonomikou ze 
všech zemí Střední Ameriky 
a velké procento jejího HDP 
závisí především na cestov-
ním ruchu. Stejně jako Kuba 
má i Dominikánská repub-
lika za sebou slavné i méně 

Základní slovníček 
španělštiny

Dobrý den Buenos días
Dobrý večer Buenas noches
Ahoj Hola
Děkuju Gracias
Čech / Češka Checo / Checa
Česká republika República Checa
Prosím Por favor
Pití Un trago
Voda Agua
Rum Ron
Limonáda Refresco
Mléko Leche
Čaj Té
Káva Café
Pivo Cerveza
Žena Mujer
Muž Hombre
Lékař Médico
Ručník Toalla
Mýdlo Jabón

V   D o m i n i k á n s k é 
r e p u b l i c e  d n e s 

z í s k á v á  n a  o b l i b ě 
p ř e d e v š í m 

e k o t u r i s t i k a .
 Alcázar de Colón, odkud Špa-
nělé kdysi vládli celému svě-
tu, anebo katedrála Vtělení 
Panny Marie, nejstarší kate-
drála obou Amerik. Je velká 
škoda, že se do dnešních dnů 
nedochovalo více středově-
kých památek, bohužel Santo 
Domingo zaplatilo svou daň 
za častá zemětřesení.

K prohlídce nejstarší his-
torické části Santa Dominga 
bohatě postačí jeden den, 
na sever a západ od ní se 
pak rozkládá moderní část 
města se svou páteřní třídou 
George Washingtona. Vět-
šina turistů si nenechá ujít 
návštěvu Calle El Conde – 
hlavní nákupní a odpočinko-
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Přírodní i jiné bohatství

Stejně jako je Dominikánská 
republika krásná, nabízí i nespočet 
podzemního přírodního bohatství. 
Je například domovem nádherného 
drahého kamene z rodiny minerálů 
zvaného larimar, jehož barvy oscilu-
jí od bílé přes zelenomodrou až po 
světle modrou. Návštěvníkům však 
většinou jde o trochu povrchnější, 
ale o nic méně cenné poklady, jimiž 
jsou především zdejší vynikající 
doutníky a také kvalitní rum. 
Z výjimečných rumů jde především 
o značky Barceló a Brugal, které 
pod různými brandy produkují 
bezpočet nejrůznějších rumů včetně 
vynikajících prémiových variant. Po-
dobně je to i se zdejšími doutníky, 
jejichž dědictví v mnohém odkazuje 
na kubánský původ a na skutečnost, 
že ti nejlepší pěstitelé se z  Ostrova 
svobody před Castrem a jeho reži-
mem uchýlili právě sem.

Dovolená není jen pláž

Komu je pláž opravdu těsná, pro toho je CK Čedok v Dominikánské 
republice schopna zrealizovat i množství nejrůznějších fakultativních vý-
letů na místa, která jsou prověřená především časem. Za zhlédnutí stojí 
především unikátní jeskyně Tres Ojos v hlavním městě Santo Domingo, 
výlety zahrnují například i výpravu do hornatého vnitrozemí na Safari 
trucku s náhledem do života domorodců. Mezi vyhledávané výlety patří 
i potápění na ostrově Catalina. Protože je Dominikánská republika země 
neobyčejného přírodního bohatství, organizují se výlety například do 
národního parku Los Haitises.  Silným zážitkem bývá také pozorování 
velryb u ostrova Bacardi.

vé promenády města, která 
sestává z obchodů, kaváren 
a restaurací. I zdejší ulice 
dokážou vykouzlit jedineč-
nou atmosféru, především 
pak díky všudypřítomným 
stánkům se vším možným 
i nemožným. Uliční kulisy 

dokonale dokreslují změti 
drátů elektrického vedení, 
tolik typické pro celou Střed-
ní Ameriku.

Na samé špičce ostrova
Důvod, proč turisté, pokud 
jde o dovolenou v Karibiku, 

volí právě Dominikánskou 
republiku, leží až na samém 
východě ostrova Hispaniola, 
na němž se země nachází. 
Právě zde totiž leží Punta 
Cana – nejznámější a nejob-
líbenější dovolenkový resort 
Dominikánské republiky. 
Jeho pláže jsou omývány jak 
vodou Karibiku, tak Atlan-
tiku a už od sedmdesátých 
let je toto místo synonymem 
dokonalé letní dovolené pro 
stovky tisíc turistů. Mohou za 
to pohádkové pláže se sněho-
bílým pískem, luxusní hotely 
schované mezi palmami, re-
staurace s výbornou kuchy-
ní či další turistická infra
struktura. 

V Punta Cana se zároveň stá-
le děje něco nového. Vyrůstají 
zde nové resorty a málokdo 
by poznal, že před několika 
desítkami let to byla pouze 
chudá provincie. Důležitým 
dopravním bodem Punta 
Cany je i zdejší mezinárodní 
letiště, které patří v Karibiku 
mezi ta nejvytíženější. Jen za 

loňský rok tu odbavili bezmá-
la šest milionů turistů.

Několik kilometrů západně 
od Punta Cany se nachází třetí 
nejlidnatější město Domini-
kánské republiky – La  Romana. 
Asi patnáct kilometrů východ-
ně, přímo na pobřeží Karibi-
ku, pak leží město Bayahibe, 
přibližně pětikilometrová pláž 
nabízející všechny možné služ-
by. Jejich středobodem je pře-
devším potápění, neboť v okolí 
se nachází až dvacet různých 
míst, kde je možné se potápět, 
včetně prohlídek několika 
slavných vraků. 

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 .

Divocí papou
šci na ostro

vě

Hispaniola

Léto 2016: 
Vyberte 
si z nových 
katalogů již 
v listopadu! 

Letos jsme si s novými 
katalogy zájezdů na léto 2016 
pospíšili.
Můžete si z nich vybírat už na 
začátku listopadu. Najděte si 
vysněnou dovolenou, využijte 
příjemnou slevu za včasný 
nákup a nadělte si zájezd pod 
stromeček. 

SLEVA AŽ 18%

Dítě  ZDARMA

Snížená záloha 1 500 Kč

2016

ŘECKO   K YPR   MALTA   TUNISKO   ŠPANĚLSKO   PORTUGALSKO

POBYTY U STŘEDOZEMNÍHO
MOŘE

J IŽ  96 LET  Z A HR ANICE VŠEDNÍCH DNŮ

C E S T O V N Í  K A N C E L Á Ř



Čedok a Evropa 2 na Ibize
Výherci rozhlasové soutěže zažili dovolenou snů

I letos rádio Evropa 2 
vyhlásilo úspěšnou soutěž 
o týdenní all inclusive 
zájezd na španělský ostrov 
Ibiza. Deset výherců s tý-
mem českých a slovenských 
moderátorů rádia tam 
v červenci prožilo pobyt 
plný vzrušujících zážitků!

Nejposlouchanější rádio pro 
mladé se spojilo s oblíbenou 
cestovní kanceláří Čedok 
a připravilo pro účastníky 
soutěže neuvěřitelnou dovo-
lenou snů. Vše, co se na ost-
rově dělo, slyšeli posluchači 
Evropy 2 v on air vysílání 
z pláže i od bazénu, takže 
o nic nepřišli ani ti, kteří sice 
soutěžili, ale nevyhráli.

První kolo soutěže odstar-
tovalo už v květnu, celkem 
měla soutěž osm kol. V kaž 
dém kole byl vybrán ten vý-
herce, jehož SMS dorazila 
jako tisícátá v pořadí. Násled-
ně musel tento posluchač při-
jmout hovor od moderátora 
na číslo, z něhož byla herní 
esemeska odeslaná. Když 
přijal hovor do třiceti sekund 
po prvním zazvonění, získal 
výhru. Pokud hovor nepřijal, 

měl smůlu a šanci dostal další 
posluchač v pořadí. 

A proč právě Ibiza? Tento 
ostrov je stále populárnější 
a je vyhledávanou destinací 
lidí z celého světa. Zažijete 
tu totiž chvilky romantiky, 
pohody, ale i dobrodružství, 
adrenalinu a protančených 
nocí. Záleží na vás, čemu dáte 
přednost. Můžete tu protan-
čit celou dovolenou a neza-
mhouřit oči nebo ji prolenošit 
u moře a pořádně odpočívat 
s rodinou. Ovšem nejlepší 
je vyzkoušet úplně všechno, 

r e p o r t á ž

nejznámějších klubů světa na 
ty největší hvězdy elektronic-
ké hudby, jako je David Gue-
tta, Calvin Harris, Steve Aoki, 
Avicii a další. Prý se říká, že 
kdo jednou na Ibize byl, chce 
se tam znova vrátit. Pokud to 
někomu letos v soutěži nevy-
šlo, příští rok to třeba vyjde. 
Tento magický ostrov totiž 
stojí za to vidět! 

jako výherci soutěže rádia 
Evropa 2. Ti všichni si totiž na 
Ibize opravdu užili!

Legendární ostrov se i letos 
v červenci otřásl v základech. 
Deset výherců s doprovodem 

a početným moderátorským 
týmem složeným z Pavla Cej-
nara, DJ Michaela Buriana, 
Zorky Hejdové, Tomáše Zá-
stěry, Jindřicha Ekla, Ondry 
Vodného a Katky Říhové zaži-
lo skutečně fantastický týden. 
Tradic, které k soutěži patří, je 
několik. Výherci se mohli těšit 
na VIP party na lodi Evropy 2, 
neuvěřitelné laserové show, 
nejlepší sound systémy a nej-
romantičtější západy slunce, 
relax na plážích i skvělé jídlo. 
A samozřejmě hlavně na kaž 
dodenní možnost vyrazit do 

Ibiza 
– pozemský ráj

Říká se o ní, že je posledním 
rájem na Zemi. Španělský 
ostrov ve Středozemním moři 
totiž okouzlí svou atmosférou. 
Není jen ostrovem zábavy, ale 
také ostrovem s nedotčenou 
přírodou, krásnými plážemi, 
průzračnou vodou a historický-
mi památkami, z nichž některé 
jsou na seznamu UNESCO. 
Na Ibize se koná po celý rok 
spousta festivalů a oslav, kterým 
se zde říká „festas“. Tyto svátky 
jsou inspirovány náboženskými 
tradicemi, ale konají se i na 
počest jídla, květin či hudby. 

I b i z a  j e  z v l á š ť 
m e z i  m l a d ý m i  c e l é 
E v r o p y  s y n o n y m e m 

z á b a v y
 a   b e z s t a r o s t n o s t i .
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Charterem za exotikou
Jak se dřív létalo a jak se létá nyní

Kromě pravidelných linek 
a služeb nízkonákladových 
přepravců pořád hrají 
významnou dopravní úlohu 
také charterové lety.

Ještě dávno před příchodem 
a dnešním boomem nízko-
nákladových společností 
byly charterové lety jedinou 
alternativou k tradičním le-
teckým linkám. Protože za-
bíraly relativně malou část 
leteckého trhu, v porovnání 
s pravidelnými linkami jim 
vždy byla přisuzována role 
spíše jakéhosi nepravidelné-
ho leteckého taxi a chartery 
se vždy pohybovaly spíše na 
okraji zájmu. Bylo to dáno 
primárně jejich určením. Na 
rozdíl od tradičních aerolinek 
nebyly letenky na charterové 
lety prodávány jednotlivcům, 
ale byly nabízeny hromadně 
jednotlivým touroperátorům. 

Rozvoj díky charteru
Tato skutečnost získala na 
významu až v době, kdy za-
počal boom v letecké dopravě 
a poptávka po letech přede-
vším do exotických destinací 
rapidně stoupla. Právě díky 
charterům mohly společnos-
ti provozující takové lety vý-
razně ušetřit na nákladech 
a učinit tak leteckou dopra-
vu celkově efektivnější. Díky 
charterovým letům se řada 
destinací včetně tzv. exotic-
kých stala dostupná široké 
veřejnosti.

Před rokem 1989 se v Česko-
slovensku pravidelné charte-
rové projekty do exotických 
destinací neorganizovaly. 
Nejdelší charterové spojení 
tehdy směřovalo z Prahy do 
ruského Soči na pobřeží Čer-
ného moře. Úlohu exotických 
charterů tehdy plnily státem 
podporované linkové spoje, 
které byly nedostatečně vy-
tíženy komerční a studijní 
klientelou, protože soukromé 
cesty téměř neexistovaly. Pro-
to se volná kapacita přene-
chávala k dispozici cestovním 
kancelářím Čedok a CKM. 

Šance k emigraci
Hlavním takovým projektem 
bylo spojení ČSA z Prahy do 
Havany. Létalo se letadly IL 62  

ve směru tam s mezipřistá-
ním v kanadském Mont  
realu. Tyto lety řada cesto-
vatelů využívala k emigraci 
do Kanady, což způsobovalo 
značná, až tříhodinová, zpož-
dění kvůli vykládce zavazadel 
emigrujících účastníků zájez-
dů. Při cestě zpět se letělo bez 
mezipřistání. Pokud byl silný 
protivítr, tak se přistávalo  
na okraji Evropy, většinou 
v Bruselu, k dotankování pa-
liva. Přepravní pohodlí v leta-
dlech IL 62 bylo dle dnešních 
měřítek velmi omezené. Aby 
bylo možno nabídnout tyto 
zájezdy širšímu okruhu zá-
kazníků, byly ceny letenek 
významně dotovány státem, 
který stanovil tzv. vládní ta-
rif,  který byl jen zlomkem 
skutečných nákladů na let.

Varadero pro vyvolené
Pobyty na Kubě byly většinou 
17denní a kombinovaly se 
s krátkým poznávacím okru-
hem v okolí Havany. Ubyto-
vání bylo zajištěno na pod-

řadných plážích na pobřeží 
Karibského moře, např. Playa 
Giron. O Varaderu si naši zá-
kazníci mohli nechat jenom 
zdát. Toto středisko bylo urče-
no výhradně pro klienty dis-
ponující tvrdou valutou. Ceny 
zájezdů činily průměrně  
1 000 Kčs na den, tj. celý zá-
jezd stál kolem 15 000–17 000 
Kčs. V osmdesátých letech 
Čedok využil výhod vládního 
tarifu do Havany a zavedl ce-
nově dostupné kombinované 
zájezdy Kuba–Mexiko (Can
cún) a Kuba–Jamajka (Kings-
ton), vždy týden pobytu na 
Kubě a týden v další destinaci 
s využitím přípojového spoje-
ní z Havany  s leteckou spo-
lečností Cubana.

Letadlem i lodí
Ve směru do jihovýchodní 
Asie se využívala pouze v ma-
lém rozsahu nejdelší tehdejší 
linka ČSA z Prahy do Djakar-
ty v Indonésii, zpravidla šlo 
o kombinace pobytů u moře 
s okruhem. Ve větším rozsa-

hu se v osmdesátých letech 
rozmohly projekty na linkách 
Aeroflotu z Prahy přes Mosk-
vu do Hanoje ve Vietnamu. 
Širší uplatnění těchto spojů 
bylo spojeno s přílivem viet-
namských učňů do českých 
továren, což vyvolalo potře-
bu jejich zpětného vytížení 
našimi turisty. Dvoutýdenní 
zájezdy tehdy stály kolem  
20 000 Kčs.

Velkým hitem osmdesátých 
let byly  lodní chartery, kdy 
si Čedok pronajal na půl roku 
celou zámořskou loď (samo-
zřejmě sovětskou) a do přísta-
vu nalodění a vylodění zájez-
dů  pak létaly s klienty letecké 
chartery. Existovaly rovněž 
jednorázové charterové pro-
jekty, které se organizovaly 
ad hoc. Známý je například 
projekt charterového letu  
z Prahy do Nového Dillí a zpět 
na objednávku indické klien-
tely, kdy Čedok využil poprvé 
ve své historii  tehdy nové-
ho velkokapacitního letadla  
Boeing 747 Jumbo Jet. 

Exotika na dosah
Boom charterových letů za-
počal především po roce 
1990, kdy poptávka po letech 
především do exotických de-
stinací stoupla v porovnání 
s předchozími lety několika-
násobně. 

Současná nabídka chartero-
vých letů cestovní kanceláře 
Čedok do exotických destina-
cí je velice pestrá. V nabíd-
ce na letošní zimní sezonu 
2015/16 figurují především 
Kuba (Varadero), Dominikán-
ská republika (Punta Cana), 
Zanzibar a Spojené arabské 
emiráty (tato destinace je rea-
lizována na pravidelné lince). 

CK Čedok nabízí množství 
doplňkových služeb, jako na-
příklad rezervaci prémiové-
ho či standardního sedadla. 

U některých vybraných de
stinací (Dominikánská repub-
lika, Kuba a Dubaj) budou 
moci klienti rovněž využít 
business class služeb a cesto-
vat tak na dlouhých linkách 
v mnohem větším pohodlí. 

Aktuální nabídku samostat-
ných charterových letenek 
naleznete na www.cedok.cz.

J e d n í m  z   c í l ů 
c h a r t e r o v ý c h  l e t ů 
j s o u  d n e s  i   S p o j e n é 

a r a b s k é  e m i r á t y . 

Punta Cana, Dominikánská republika

Varadero, Ku
ba
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Olympijská horečka začíná: 
vydejte se do Ria
Město samby a karnevalů otvírá svou náruč www.rio-loh2016.cz

Už jen necelý rok chybí do 
startu největšího sportov-
ního svátku planety. Po 
generálce, kterou bylo pro 
Brazílii loňské fotbalové 
mistrovství světa, čeká hor-
kokrevné Jihoameričany 
o poznání náročnější akce 
– již 31. letní olympijské 
hry. Zápolení v největším 
a nejlidnatějším brazil-
ském městě Rio de Janeiru 
odstartuje 5. srpna a skončí 
21. srpna 2016.  

Právě povedený fotbalový 
šampionát byl dobrou pro-
věrkou, jak jsou Brazilci při-
praveni. A oni navzdory mno-
ha pochybnostem připraveni 
byli. Za rok do Rio de Janei-
ra zamíří 10 500 sportovců  
a 21 500 novinářů. O ně se pak 
bude starat 45 000 dobrovol-
níků. A diváků? Těch budou 
statisíce na místě a mi liony 
u televizních obrazovek. 

Díky Čedoku ale nemusíte 
prožívat sportovní dramata 
doma. Můžete si je vychutnat 
přímo v ochozech v Brazílii. 
Čedok je znovu autorizova-
ným prodejcem vstupenek na 
olympiádu a již poněkolikáté 
v historii tak zařazuje do své 
nabídky olympijské zájezdy. 
Zatím největší a nejpodaře-
nější akcí byla letní olympiá-
da v Londýně před třemi lety, 
kam s Čedokem vycestovalo 
celkem 2 500 klientů. 

Nejatraktivnější sporty
Pro olympiádu v Rio de Janei-
ru získal Čedok zhruba 1 200 
vstupenek. Nechybí mezi nimi 

cuje s osvědčenými dodavateli 
služeb přímo v Riu, doporu-
čujeme využít služeb naší ces-
tovní kanceláře. A to hlavně 
z důvodu, že cestovat na olym-
piádu na vlastní pěst bude 
hodně rizikovým podnikem. 
„Vzhledem k tomu, že hotely 
hlásí plný stav už nyní, bude 
opravdu velmi obtížné sehnat 
během her vůbec nějaké uby-

tování. Navíc na místě budou 
ceny samozřejmě mnohoná-
sobně vyšší,“ varuje Michaela 
Zbejvalová.

Ubytování 
u Copacabany
Klienti Čedoku podobné pro-
blémy nebudou muset řešit. 
K dispozici budou mít dva ho-
tely střední a vyšší kategorie 
v atraktivní lokalitě proslulé 
pláže Copacabana. To oce-
ní cestovatelé, kteří si vedle 
sportovních zážitků chtějí na-
plno vychutnat atmosféru Rio 
de Janeira jako města, které 
nikdy nespí. Kromě toho bu-
dou mít možnost koupit si ně-
který z fakultativních výletů, 
které zahrnují např. okružní 
prohlídku Ria, cestu k uhran-
čivým vodopádům Iguazu či 
do amazonského pralesa. 

„Chceme také vyjít vstříc 
těm klientům, kteří budou 
chtít zůstat v Jižní Americe 
déle. Zařídíme pro ně vše, co 
bude potřeba,“ zakončuje Mi-
chaela Zbejvalová.

LOH 2016 s Čedokem

Ceny? S ohledem na finanční náročnost akce a obří zájem z celého 
světa jsou vyšší než obvykle – budou záležet na rozsahu služeb a dél-
ce pobytu, který si klient zvolí. Předpokládáme, že se ceny budou 
pohybovat od 75 000 Kč. 
Doprava? Vždy s renomovanými leteckými společnostmi na pravi-
delných linkách z Prahy s maximálně jedním přestupem a komfortní 
dobou přestupu, aby bylo pohodlí klientů maximální. 
Kdy? Prodej jednotlivých služeb a vstupenek začne v průběhu 
října 2015. 
Informace? Již nyní je v provozu web www.rio-loh2016.cz, kde se 
mohou zájemci registrovat a získat tak informace ohledně aktuální 
nabídky služeb a dalších olympijských zajímavostí.

Pláž Copacabana

Na jedné z nejznámějších pláží 
světa se mezi jinými odehraje 
i beachvolejbal.

samozřejmě ty nejatraktiv-
nější sporty pro české diváky, 
stejně tak jsou k mání i lístky 
na slavnostní zahájení a za-
končení her. „Máme vstupen-
ky na atletiku, horská kola, 
moderní pětiboj, tenis, veslo-
vání, basketbal, plážový i šest-
kový volejbal a další sporty,“ 
říká Michaela Zbejvalová, pro-
duktový manažer LOH.
Upozorňuje však, že počty 
vstupenek jsou vzhledem 
k obrovskému zájmu ze všech 
koutů planety omezené, proto 

doporučuje s nákupem dlouho 
neotálet. Čedok poprvé ve své 
historii nebude nabízet zá-
jezdy klasické s pevně stano-
venými termíny, ale umožní 
 klientům sestavit si jejich cestu 
na olympijské hry dle indivi-
duálních požadavků. Bude tak 
možno zakoupit samostatně 
vstupenky, ubytování a další 
fakultativní služby, jako jsou 
transfery, výlety v místě či 
služby lokálních průvodců. 
Tím, že Čedok má garantované 
ubytovací kapacity a spolupra-

M i c h a e l a  Z b e j v a l o v á
p r o d u k t o v ý  m a n a ž e r  L O H
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Outvia.cz: nová značka Čedoku 
pro nezávislé cestovatele 

Nákupy přes internet jsou stále populárnější. Lidé nakupují on-line 
nejčastěji oblečení, doplňky a elektroniku, roste ale i podíl těch, kte-
ří si z počítače zařizují třeba dovolenou. Moderním světoběžníkům 
jde naproti i Čedok – spustil pro ně nový rezervační internetový 
portál Outvia.cz. Díky této inovativní službě si mohou své cestovní 
plány ušít přímo na míru podle aktuální nálady. 

Zatímco na webových stránkách Čedoku jsou k mání dopředu se-
stavené zájezdy s pevně danými termíny, v rámci Outvia.cz je každý 
cestovatel svým vlastním pánem. Stačí si vybrat termín odjezdu 
a návratu a systém na základě požadavků vhodně poskládá všechny 
služby. 

Nejlépe je možné novou službu ilustrovat na konkrétním příkladu. 
Chcete například odjet na prodloužený víkend do Říma – jednoduše 
zadáte, od kdy do kdy chcete v italské metropoli bydlet, a Outvia.cz  
vám nabídne různé hotely v různých lokalitách. A k tomu ještě při-
hodí výběr letenek. Nemusíte tedy hledat dvakrát, nejdřív letenku, 
pak hotel. Navíc díky balíčku ušetříte, protože touto kombinací 
služeb získáte slevu. 

Kromě optimální kombinace letenek a ubytování podle zadaných 
kritérií si můžete vybrat i z nabídky klasických zájezdů a dovole-
ných nejen od Čedoku, ale rovněž od mnoha dalších prověřených 
cestovních kanceláří. 

Outvia.cz spojuje jednoduchost on-line rezervačního systému se 
zázemím velké cestovní kanceláře. Má koneckonců dvě moderní 
pobočky na pražském Černém Mostě a v olomoucké Šantovce, které 
se výrazně liší od těch, na něž byli dosud lidé zvyklí. Jsou to pří-
jemné, otevřené prostory, kde si klienti mohou u šálku dobré kávy 
popovídat s travel experty Čedoku o výběru té správné dovolené. 
Kromě toho tu mohou také zaplatit své on-line objednávky, koupit 
vstupenky na kulturní akce, sjednat si cestovní pojištění a zařídit 
spoustu dalšího. 

Co Outvia.cz nabízí?
Balíčky. Systém optimálně zkombinuje letenky a ubytování podle 
zadaných kritérií. 
Zájezdy. Je možné vybírat si dovolenou od desítek solidních cestov-
ních kanceláří na jednom místě. 
Vyhledávání. Snadné hledání ve čtyřech kategoriích: let + hotel, 
ubytování, letenky, dovolená. 
Pobočky. Dvě pobočky v Praze a Olomouci umožňují vyřešit další 
záležitosti spojené s cestami. 
Platba. Internetové rezervace je možné zaplatit také v hotovosti na 
pobočkách. 

D Í K Y  O U T V I A . C Z 
S I  M Ů Ž E T E  Z Á J E Z D 

U Š Í T  D O S L O V A 
N A  M Í R U .

Zdraví a prevence 
na cestách 
Cestování do zahraničí může přinést i rizika

Toužíte poznat nějakou 
exotickou zemi? Proč ne, 
měli byste se ale snažit pře-
dejít možným zdravotním 
rizikům. Co je tedy dobré 
vědět, než vycestujete?

Před cestou do zahraničí, ze-
jména do tropických zemí, 
byste měli zvážit svůj zdra-
votní stav a kondici, stejně tak 
ostatních členů vaší rodiny. 
„Nevyplatí se odjíždět v pří-
padě, že jste akutně nemocní, 
a ve chvíli, kdy máte oslabe-
nou imunitu, například po 
dlouhém boji s nějakou nemo-
cí. Dále je dobré mít sjednané 
cestovní zdravotní pojištění, 
které si můžete za výhodných 
podmínek koupit spolu se zá-
jezdem (vyjde vás to levněji). 
Lékařská péče by vás v cizině 
mohla vyjít velmi draho,“ radí 
MUDr. Irena Sobotková, prak-
tická lékařka z Lékařského 
domu v Praze. Váš praktický 
lékař by vás měl tedy sezná-
mit s možnými riziky, která 
na vás mohou číhat kdekoli, 
zejména však v exotických de-
stinacích. 

Náročné poznávací 
zájezdy? Očkování se 
vyplatí!
V případě, že se chystáte za 
exotikou nebo plánujete ná-
ročnější poznávací zájezdy, 
je vhodné navštívit centrum 
očkování a cestovní medicí-
ny. Ovšem ani do těchto exo-
tických destinací se nemu-
síte bát cestovat. Kupujeteli 
zájezd u cestovní kanceláře, 
můžete být v klidu, určitě 
vám nebudou nabízet zájezd 
někam, kde by vám hrozilo 
nebezpečí, a už při nákupu 
vám poradí, na co byste měli 
myslet. Mimo jiné se dozvíte, 
jaká všechna očkování pro 
jednotlivé destinace existují. 
Abyste stihli všechna doporu-
čená očkování, měli byste se 
na očkovací centrum obrátit 
zhruba 6–8 týdnů před pláno-
vanou cestou. Kupujete si zá-
jezd „last minute“? Bude lepší 
vaši cestu konzultovat v oč-
kovacím centru, kde vám po-

skytnou všechny potřebné in-
formace. Pokud nejde o cestu 
do rizikové oblasti (Afrika, 
Asie apod.), maximálně si 
dobře vybavte cestovní lékár-
ničku a zkontrolujte platnost 
základního očkování, ke kte-
rému patří zejména očkování 
proti tetanu. Přeočkování se 
provádí jednou za 10–15 let. 
V případě dovolené v exotic-
kých zemích je možné využít 
i očkování v tzv. zrychleném 
schématu. Seznam destinací, 
do kterých je nutné povinné 
nebo doporučené očkování, 
najdete zde: https://www.oc-
kovacicentrum.cz/cz/ockova-
ninacesty.

Jak se vyhnout 
rizikům?
Statistiky jsou neúprosné – 
cestování je každý rok spo-
jeno s vyšším rizikem pře-
nosu různých onemocnění. 
„Mezi nejčastější patří prů-
jmy, zvracení, žaludeční po-
tíže, nemoci dýchacích cest, 
v mnoha případech způsobe-
né klimatizací, kožní problé-
my, reakce na hmyzí štípnutí 
nebo různé alergické reak-
ce,“ vyjmenovává nejčastější 
rizika MUDr. Irena Sobotko-
vá. Některým problémům se 
ani prevencí vyhnout nelze, 
jiným je možné velmi účinně 
předcházet třeba očkováním 
nebo zvýšenou hygienou. 
„Průjem ale může být jak 
virového, tak bakteriálního 
původu, takže se může stát, 
že ať uděláte cokoli, návště-
vě WC se prostě nevyhnete. 
Obecně se proto doporučuje 
užívat před dovolenou pro-
biotika, umývat si ruce před 
každým jídlem a po každé 
návštěvě toalety, nepít vodu 
z kohoutku, jíst pouze dobře 

omyté ovoce a zeleninu, jíst 
jen tepelně zpracované jídlo, 
nesahat na místní zvířata, 
v rizikových zemích se vy-
hýbat i konzumaci zmrzliny, 
pokrmům z trhu nebo vej-
cím. Co se týče třeba nemocí 
dýchacích cest, zredukujte 
na minimum výrazné teplot-
ní přechody. A to i po návra-
tu domů,“ radí dr. Sobotková. 
V případě, že jste strávili tři 
měsíce a více v rozvojových 
zemích, doporučuje se na-
vštívit infekční oddělení 
nebo specializované pracovi-
ště tropických nemocí, totéž 
i v případě, že jste prodělali 
malárii nebo na sobě pozoru-
jete neobvyklé příznaky. 

Pozor! 
Budeteli cestovat do Afriky, 
Jižní a Střední Ameriky nebo 
budeteli těmito zeměmi 
projíždět, může být po vás 
požadován očkovací průkaz 
s potvrzením o provedeném 
očkování proti žluté zimnici, 
které je povinné. Toto očko-
vání provádějí pouze zdravot-
nická pracoviště, kterým byla 
státem udělena příslušná akre  
ditace. 

Doporučení

Doporučená imunizace závisí na trase a časovém rozpisu vaší cesty, 
zamýšlených činnostech a aktuálním zdravotním stavu. Očkování se do-
poručuje proti: žloutence typu A, typu B, břišnímu tyfu, meningokokové 
meningitidě typu A a C, vzteklině, japonské encefalitidě, choleře, klíšťo-
vé encefalitidě či chřipce. Více se dozvíte v centrech cestovní medicíny, 
případně na www.vakciny.net nebo www.ockovacicentrum.cz. 

Tip praktické 
lékařky

Nezapomeňte si s sebou vzít 
dlouhodobě užívané léky, 
obvaz, dezinfekci, oční kapky, 
léky proti bolesti a proti alergii, 
antipyretika nebo léky proti 
nevolnosti a průjmu, včetně 
rehydratačního roztoku. Ne-
uškodí přibalit ani pinzetu, 
nůžky, teploměr a repelent. 



Prázdniny u moře: 
S dětmi i bez nich 
zároveň!
Každý den spousta nových zážitků a bohatý zábavný program!

Chystáte se na dovolenou 
i s dětmi a přemýšlíte, 
kam? Jeďte k moři s dět-
ským klubem ČEDOG, díky 
kterému si odpočinete 
a vaše ratolesti si užijí 
spousty zábavy. Ve vybra-
ných hotelech na ně totiž 
čeká s českými animátory 
malování, sportování, růz-
né hry a soutěže.

Klub nejen pro děti
Míváteli problém s tím, jak 
v létě u moře zabavit svoje 
děti, klidně to pusťte z hlavy. 
S dětským klubem ČEDOG se 

D Ě T S K Ý  K L U B 

Č E D O G

Co dětský klub také nabízí

• Dítě je v rukou profesionálů, kteří mají zkušenosti s prací 
 s dětmi.
• Animátoři mluví česky a mají samozřejmě zdravotnický kurz.
• Nabízí mimo jiné tematické hry po celou dobu dovolené, které děti 
 vtáhnou do děje, takže se po pár dnech nezačnou nudit.

řen, například S Čedogem na 
cestách, Čáry máry fuk, Zábava 
s Michalem, Z pohádky do po-
hádky, Zvířátkový den, Pirátský 
den, Olympiá da a Den pejska 
 Čedoga,“ říká animátorka Čedo-
ku Mgr. Lucie Lexová. 

Po stopách psa Čedoga
Kromě toho, že děti v klubu 
prožijí spousty zábavy, legrace 
a nezapomenutelných zážitků, 
poznají také spoustu nových 
kamarádů. „Každý si ještě na-
víc při první návštěvě klubu 
odnese okamžitou odměnu, 
a to plyšového pejska Čedoga, 
omalovánku s pejskem a pas,“ 
vysvětluje dále Lucie Lexová. 
O pejska se pak děti „musí“ ce-
lou dobu pobytu hezky starat. 
„Do pasu si děti zapíší jméno 
svého nového čtyřnohého ka-
maráda a za každý splněný 
úkol sbírají razítka (ťapky). 
Podle toho, kolik získají těchto 
ťapek, získají nakonec odmě-
nu. Čím více ťapek tedy budou 
děti v pase mít, tím hodnotněj-
ší cenu obdrží,“ dodává animá-
torka.

určitě nudit nebudou. Je určen 
pro děti od 4 do 12 let, ale za-
pojit do nejrůznějších aktivit se 
mohou i mladší děti, ale pouze 
za doprovodu rodičů, staršího 
sourozence nebo jiné zodpo-
vědné osoby. No a samozřej-
mě se mohou zapojit i rodiče. 
Otevřený je v hlavní sezóně 
ve vybraných přímořských 
hotelech pro klienty Čedoku. 
Účast v něm je zdarma. A co 
všechno děti čeká? „Zábavný 
a nápaditý program pod patro-
nací Michala Nesvadby. Denní 
harmonogram se skládá ze tří 
bloků, a to dopoledního, od-
poledního a večerního. Každý 
den je jinak tematicky zamě-

D ě t s k ý  k l u b  n a b í z í 
d ě t e m  n á p a d i t ý  p r o -

g r a m ,  k t e r ý  p ř i p r a v u j í 
z k u š e n í  a n i m á t o ř i  p o d 

p a t r o n a c í  M i c h a l a 
N e s v a d b y .

Tip animátorky Lucie
Jak nejlépe zabavit děti 

Sto lidí, sto chutí, to stejné platí i u dětí. Někdo 
rád kreslí, jiný sportuje, někdo je samotář a jiný 
společenský bavič. Ideální je připravit rozmanitý 
program, abychom zapojili všechny tyhle povahy 
a každé dítě si přišlo na své. Takovou vhodnou akti-
vitou je například Pirátský den. Dopoledne, kdy jsou 
děti nejklidnější a nejpozornější, vyrábíme pirátské 
potřeby (kreslíme, střiháme a lepíme čepici, šavli 
vyrábíme z tvarovacích balonků, vyrábíme origami 
– loďku z papíru – a barvičkami na obličej maluje-
me pirátům tetování). Jelikož jsou děti soutěživé, 
tak je rozdělíme do družstev a každé si pak vyrobí 
svoji vlastní pirátskou vlajku a vymyslí pokřik. V od-
poledním programu využíváme přebytek energie 
a jsme s dětmi venku na trávě, kde probíhá pirátský 
výcvik, příprava na bitvu a nakonec samotná bitva. 
Samozřejmě na závěr nesmí chybět očekávané 
vyhodnocení a předání diplomů. Večerní program 
završuje soutěž o nejlepšího piráta.

www.cedog.cz
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Lucie dělá animátorku pro 
cestovní kancelář Čedok 7 
let a hodně ji to baví. Jak by 
ne, jejím hlavním úkolem je 
totiž to, aby se klienti měli 
na dovolené dobře a přivezli 
si domů spoustu zážitků. 
Lucie patří k tzv. „allround“ 
animátorům, což znamená, 
že má na starosti aktivity 
nejen dětské, ale také spor-
tovní i taneční. V dětském 
klubu ČEDOG všichni ani-
mátoři zastávají tyto funkce 
v jedné osobě. 

Proč by se děti měly přihlásit 
do ČEDOG klubu? Co všech-
no je jeho náplní?
No samozřejmě hlavně proto, 
že je v klubu pro děti připra-
vený zábavný program, takže 
nuda nehrozí. Náplní je zpří-
jemnění a také smysluplné vy-
užití volného času dětí na do-
volené. Dále začlenění dětí do 
kolektivu, poznávání nových 
aktivit, rozvoj sportovních do-
vedností, rozvoj komunikace, 
podpora kreativity i fantazie, 
rozvoj týmového ducha a cel-
ková edukace dětí. Málo toho 
není.
 
A co rodiče? I ti se mohou ně-
jak zabavit?
Jistě. Mimo dětský klub ČE-
DOG, který je určen primárně 

Mgr. Lucie Lexová, 
animátorka klubu 
ČEDOG: „Děti si z klubu 
odnášejí spousty zážitků!“

pro děti, se staráme i o zábavu 
dospělých, a to každodenními 
aktivitami, jako jsou například 
ranní jóga, aqua aerobik, zum-
ba, volejbal, šipky, pétanque, 
stolní tenis, vodní pólo či vodní 
volejbal a mnohé další. Ani jim 
tedy nuda nehrozí.

Jsou nějaké změny v tom, jak 
se vytváří program?
Oproti předchozím animač-
ním sezónám, kdy si program 
tvořili sami animátoři, je letos 
změna v tom, že pracují všich-
ni podle již sestaveného pro-
gramu, který je vytvořen tak, 
aby se dal realizovat ve všech 
destinacích. Případné změny 
a modifikace si pak animátoři 
upravují přímo na místě podle 
aktuálních podmínek a mož-
ností.

Jak děti a dospělí reagují na 
aktivity spojené s klubem 
ČEDOG? 
Rodiče reagují pozitivně a jsou 
velmi vděční za okamžiky, kdy 
mohou své děti pravidelně 
svěřovat do zkušených rukou 
našich animátorů. Z dovolené 
pak odlétá spokojená celá ro-
dina. Rodiče, protože měli čas 
na odpočinek a sami na sebe, 
a samozřejmě děti, které si 
kromě odměn odváží i spousty 
hezkých vzpomínek. Ve větši-
ně případů platí, že pokud dítě 
navštíví dětský klub jednou, 

stává se z něj pravidelný účast-
ník. Musíme mnohdy s rodi-
či vymýšlet malé lsti, aby se 
ratolesti dostali vůbec k moři 
(směje se).

Co podle vás baví děti nejvíc?
Nejpopulárnější a nejvíce na-
vštěvované jsou večerní pro-
gramy, které vždy zahajuje 
taneček pejska Čedoga. Mezi 
další velmi oblíbené aktivity 
patří dětské diskotéky, které 
jsou vždy tematicky zaměřené. 
Rodiče také mohou sledovat 
svoje děti při představení kou-
zelnické show nebo hrané po-
hádky. Nesmí také chybět zví-
řátkový karneval, čmuchání 
pokladu pejska Čedoga a večer 
Michala Nesvadby. 

l u c i e  l e x o v á
a n i m á t o r k a  k l u b u
č e d o g

Každý den čeká 
na děti pestrý 

program.



V y r a z i l i  j s m e 

d o  R a k o u s k a

Rakouské 
lahůdky (nejen) 
pro motorkáře
Projeli jsme silnice, které vás dostanou

Jízda na motorce je jako 
virus. Jakmile se jednou na-
kazíte, už vás jen tak něco 
nedonutí se té vášně vzdát. 
Navíc když je všude spousta 
zábavných cest, kde si 
můžete za řídítky vychut-
nat každou vteřinu. Jedním 
z největších pokušení pro 
motorkáře jsou trasy v sou-
sedním Rakousku. Tamní 
alpské trasy si ale užijí 
všichni – i řidiči automobi-
lů. A koneckonců i cyklisté, 
když se rozhodnou prověřit 
kondičku. 

Grossglocknerská 
vysokohorská silnice
Jednou z nejúžasnějších ra-
kouských silnic je Grossglock-
ner Hochalpenstrasse. Asfal-
tový pás vinoucí se jako stužka 
Salcburskem a Korutany vás 
zavede na nejrůznější vyhlíd-
ky, které vám nejdřív vezmou 
dech a pak vás donutí cvakat 
fotoaparátem (nebo mobilem) 
o sto šest. Nádherný je pohled 
z Edelweissspitze (2 571 metrů 
nad mořem) či FranzJosefs-
Höhe (2 369 metrů). 

Je přitom jedno, jestli se na 
tuto silnici vydáte ze salcbur-
ské nebo korutanské strany. 
Žasnout budete tak jako tak. 
Vrcholem jízdy (a je jedno, 
jestli na motorce nebo v autě) 
je průsmyk Hochtor, kte-
rý je s nadmořskou výškou  
2 504 metrů nejvyšším bo-
dem trasy. „Uvidíte odsud 
přes 30 třítisícových vrcho-
lů Alp a z toho se vám může 
zatočit hlava,“ říká marketin-
gový ředitel Čedoku Tomáš 
Brejcha, který patří, stejně 
jako generální ředitel firmy 
Radek Drechsler a ředitel IT 
Pavel Dvořák, k velkým moto-
cyklovým fandům.

Grossglockner Hochalpen-
strasse je 48 kilometrů ryzího 
potěšení, dokonalá silniční 
horská dráha s 26 číslovaný-
mi zatáčkami a 1 748 metry 
převýšení. „V zimním obdo-
bí od listopadu do dubna je 
silnice uzavřena, takže si vy-
jížďku naplánujte nejpozději 

na konec října,“ radí Radek 
Drechsler. Důvody, proč je sil-
nice mimo provoz, jsou prosté 
– je tu zima. A opravdu velká. 
Vždyť v horních částech trasy 
bývají v celoročním průmě-
ru tři pod nulou. Navíc také 
často fouká. A z nebe rovněž 
pořád něco padá. 

Pokud myslíte na noční pro-
jížďku, tak na tu také rovnou 
zapomeňte – Rakušané na noc 
silnici uzavírají. Navzdory 
všem omezením je ale Gross-
glocknerská vysokohorská 
silnice skutečnou cukrárnou 
pro všechny milovníky jedné 
stopy. Každá legrace ovšem 
něco stojí, takže si připravte 
zhruba 25 eur za celodenní 
kartu. A také se připravte na 
to, že tu rozhodně nebudete 
sami – občas tu bývá tak tro-
chu nával. Čirou esenci rados-
ti si prostě chtějí užít všichni. 

A jestli si troufáte, můžete 
sednout na kolo a celou trasu 
si střihnout vlastními silami. 
Je to ale jen pro opravdové 
drsňáky – ti nejlepší ama-
térští borci tu každý rok, prv-
ní červnovou neděli, bojují 
o korunu krále Grossglock-
neru. Už jen z toho pomyšlení 
vás rozbolí nohy… 

Motorkáři 
z Čedoku

Generální ředitel Čedoku Radek 
Drechsler, stejně jako ředitel IT 
Pavel Dvořák a marketingový 
ředitel Tomáš Brejcha rádi vyrážejí 
na motocyklech nejen po 
Česku, ale i za humna. Rakous-
ko přitom považují za dokonalé 
„pískoviště“, kde si vyhrají všichni 
motorističtí nadšenci. 

A l p s k é  s i l n i c e 
s v á d ě j í 

k   r y c h l e j š í  j í z d ě , 
a l e  d e j t e  s i  p o z o r 

‒  p o l i c i s t é  j s o u 
v   R a k o u s k u  p ř í s n í .

Průsmyk Hochtor



Tip na ubytování

Chcete-li si užít alpské silnice naplno, budete potřebovat alespoň 
pár dnů. Adrenalin z jízdy můžete vyplavit třeba v pohodlí hotelu 
Hunguest v Heiligenblutu, což je čtyřhvězdičkový komplex z nabídky 
Čedoku, který leží doslova na dosah od Grossglocknerské vysokohor-
ské silnice. Díky ubytování si přitom můžete slavnou silnici vychutnat 
i bez mýtného. 

Další možností je také tříhvězdičkový hotel Oswald u Mölltalského 
ledovce v Mallnitzi. Leží v nadmořské výšce 1 200 metrů na okraji 
národního parku Vysoké Taury a je ideálním místem k výšlapům na 
zdejší třítisícovky či k parádním motoristickým (nebo cyklistickým) 
výjezdům. I tento hotel najdete v nabídce Čedoku.
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Sedlo Timmelsjoch
Dalším rájem motorkářů je 
pak tyrolské sedlo Timmel-
sjoch. Zdejší úsek je plný os-
trých serpentin zasazených 
do úžasného prostředí Alp. 
Při cestě vás nejdříve rozzáří 
předkrm vykouzlený z vra-
ceček a krátkých rovinek, 
na nichž si úžasně pohrajete 
s motocyklem, hlavním cho-
dem pak je samotné sedlo 
Timmelsjoch ve výšce 2 509 
metrů nad mořem. 

Přes Timmelsjoch se můžete 
přehoupnout z Ötztalského 
údolí do jihotyrolského Me-
rana, kde si užijete italskou 
pohodu. Anebo můžete jet 
opačným směrem s cílem 
v Ötztalu, kde se před čtyři-
advaceti lety našly zmrzlé 
ostatky muže z ledu, dnes již 
legendárního Ötziho. 

Za denní kartu zaplatí mo-
torkáři 12 nebo 14 eur, podle 
toho, jestli jedou jen jedním 
směrem nebo se chystají 
i zpět, řidiči aut pak 14 nebo 
18 eur. Vzhledem k nadmoř-
ské výšce a povětrnostním 
podmínkám přitom platí po-

dobná omezení jako v přípa-
dě Grossglockneru. 

Sedlo Timmelsjoch si oblí-
bili i cyklisté, jejichž výkony 
vás přinutí smeknout. Nebo 
se s nimi popasovat po svém. 
Čekají vás ale hodiny dřiny 
při stoupání na vrchol a pak 
prudký sjezd, při němž si uži-
jete dost adrenalinu, ovšem 
rozhledy jsou tu báječné – 
když máte štěstí na počasí. 

Nockalmstrasse
A posledním rakouským ti-
pem je 34 kilometrů dlouhá 
vyhlídková silnice Nockalm-
strasse, po níž se motorkáři 
prokličkují zelenými koru-
tanskými pastvinami a mod-
řínovými lesy, což je úchvat-
ný zážitek. „Je to hezká silnice 
a není na ní tak velký provoz, 
jaký třeba bývá na Gross-
glockneru,“ doporučuje Pavel 
Dvořák. 

„Okolní Nockberge, doslova 
Nokové hory, jsou nádherné. 
Nejsou zarostlé, ale holé, mají 
připomínat noky do polévky,“ 
směje se Radek Drechsler. 
A přidává tip, jak ušetřit za 

průjezd. „Stačí se v místě uby-
tovat, pak dostanete kupó-
ny, které vám jízdu zdarma 
umožní,“ říká s tím, že Noc-
kalmstrasse je jednou ze zá-
kladních rakouských tras pro 
každého motorkáře. 

Pravověrný motorkář, ale 
i nadšenec do aut, tady najde 
všechny typy zatáček – vra-
cečky, vlásenky i rychlé táhlé 
zákruty. Silnice má navíc kva-
litní asfalt, který umožňuje 
trochu více šlapat na tempo. 
Problémem na odkrytých 
svazích ale může být vítr. To 

může být potíž hlavně pro 
motorkáře a cyklisty, kteří se 
sem také ve velkém vydávají. 

Nockalmstrasse si nemusí-
te projet jen sem a tam, ale 
můžete si vytvořit i okruh – 
z Ebene Reichenau přes sed-
lo Schiestelscharte (ve výšce  
2 004 m) a další sedlo Eisen-
talhöhe (2 042 m) dorazíte do 
vesnice Innerkrems, kde se 
neotočíte, ale vydáte se k se-
veru do povodí Mury a pak 
zpět do Ebene Reichenau přes 
Thomatal a sedlo Turracher 
Höhe. Stojí to za to. 

Merano

Nockalmstrasse

„Nokové hory“ jsou vyhrazeny 
nejen pravověrným motorkářům, 
ale i zdatným cyklistům.

Edelweissspitze

Prudké 14% stoupání stojí za to, 
právě tady je jedna z nejhezčích 
vyhlídek v Alpách.

Timmelsjoch

Klesání na italské straně je ostré 
a serpentiny docela divoké.



Naši sousedé a jejich čas adventní
Předvánoční čas v Německu a Rakousku nejen ve znamení nákupů

Trávit předvánoční čas v za-
hraničí napadá stále více 
českých turistů. Mají k tomu 
své pádné důvody. Nic proti 
domovině, ale Vánoce jsou 
v zahraničí přece jenom tro-
chu víc klidnější a voňavější.

Je to bohužel vina naší stále 
více materiální povahy. Místo 
toho, abychom před Vánoci ko-
nečně odpočívali, horečnatě se 
snažíme odbýt si svou každo-
roční povinnost nákupem dár-
ků všem svým blízkým... Navíc 
v davu lidí, kteří za stejným 
účelem vyrazili do ulic stejně 
jako my. Přitom odvěká úloha 
adventu, jakéhosi odpočítávání 
před Vánoci, byla po hektickém 
roce si především odpočinout 
a ohlédnout se za uplynulým 
rokem. Naštěstí si stále více 
lidí uvědomuje, že shon a stres 
nic neřeší, a tak se zdá, že čes-
ký předvánoční čas je konečně 
trochu klidnější a spokojenější, 
než býval ještě před několika 
málo lety. Kouzlu předvánoč-
ního času možná nechtěně 
pomohla i ekonomická krize, 
díky níž si mnoho lidí konečně 
uvědomilo, že ve věcech smysl 
nespočívá.

Advent trochu jinak...
Mnoho českých turistů, kteří 
měli v posledních letech tu čest 
být před Vánoci v zahraničí, 
shodně tvrdí, že na Západě je 
advent tak nějak klidnější, po-
hodovější a uvolněnější. Je to 
způsobeno především atmosfé-

rou, která je s tou českou stále 
bohužel nesrovnatelná, ale ni-
kdo neví proč! Zatímco u nás 
se o Vánocích člověk dozví už 
ze srpnových slev řetězců či 
obchodních domů, například 
v Německu nebo Rakousku 
advent milují a tamější města 
jsou před Vánocemi (nejenom) 
esteticky dokonale připravena. 
Jako by spotřební průmysl na 
Západě konečně ztrácel dech 
a lidé místo honby za dárky 
začali konečně myslet na to pří-
jemné! Města a vsi jsou oděné 
do slavnostních hávů a lidé se 
noří do barev a vůní všeho, co 
je tu pro ně přichystané. Napří-
klad svařené víno anebo punč 
je u našich sousedů nesrovna-
telně chutnější nežli ten náš, 
vše dovršují místní speciality, 
které rozhodně stojí za ochut-
nání.

Drážďany jako 
výzva i jako tradice
Nejčastějším cílem adventní 
turistiky jsou pro českého ná-
vštěvníka německé Drážďany. 
Je to destinace oblíbená přede-
vším mladšími lidmi, například 
rodinami s dětmi. Stejně jako 
v případě rakouských měst 
i saská metropole láká přede-
vším do svého centra. Drážďan-
ský „štrýclmarkt“ je navíc jed-
nou z nejstarších německých 
dokumentovaných akcí svého 
druhu. 

V roce 2014 oslavily tamější 
adventní trhy již své 580. na-
rozeniny a rok co rok lákají 
stále větší počet turistů. Dráž-
ďany byly od nepaměti měs-

tem kultury a tuto skutečnost 
nijak nemění ani čas před-
vánoční. Město před Vánoci 
pravidelně organizuje mnoho 
výstav, happeningů, koncertů 
či jiných akcí, a stejně jako 
i v jiných německy mluvících 
zemích je podstatná přede-
vším vzniknuvší atmosféra, 
nikoli konzum. Jen nedaleko 
od „štrýclmarktu“ se nachá-
zí oblíbená ledová plocha, 
kam je možné vypustit děti, 

K A M  N A 

A D V E N T

S t e j n ě  j a k o  u   n á s 
j e  v   z a h r a n i č í  č a s 
V á n o c  v e  z n a m e n í 

s v ě t e l  a   v ů n í .

Drážďany, náměstí

Vánoce decentně

V zahraničí je vánoční estetika 
jakoby vkusnější…

Sněhulák jako tradiční motiv
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Předvánoční 
kurz vaření piva 
za 2 290 Kč

Nejenom znalce, ale i milovníky 
zlatavého moku přivítají 
před Vánoci v pivovaru Spital 
v německém Regensburgu. 
Nejprve se účastníci dozví něco 
z teorie výroby piva ve zdejším 
pivovaru založeném již roku 
1226, poté v malých skupi-
nách přistoupí přímo k praxi 
jeho vaření. Po čtyřech až pěti 
týdnech si zde výsledky svého 
snažení mohou vyzvednout už 
nalahvované. 

Cena zájezdu zahrnuje kurz 
vaření a pojištění, nezahrnuje 
transfer na místo a zpět, české-
ho průvodce ani vyzvednutí piva 
po dozrání. Ceny těchto služeb 
jsou k dispozici na vyžádání 
u prodejce. Minimální počet 
účastníků je deset osob, maxi-
mální patnáct osob. Kurz trvá 
3,5 hodiny.

a dílničky, kde mohou vytvá-
řet dárky pro své nejbližší. Ce-
lým centrem Vídně pak znějí 
zvuky adventního zpívání, 
které je v předvánočním čase 
s Vídní spojeno pevněji než 
cokoli jiného.

Rakousko ovšem není jen Ví-
deň! O nic horší zážitky nena-
bízí ani Mozartovo město. Stře-
dověké kulisy nádherných ulic 
Salcburku zase přejí stánkům 
s nejrůznějšími řemeslnými 
výrobky, na centrálních náměs-
tích Domplatz a Rezidenzplatz 
během adventu hrají kapely, 
zpívají sbory či se zde odehrává 
jiný kulturní program. Návštěv-
níky ze zahraničí do Salcburku 
láká především místní pochout-
ka – jablka v cukrové polevě na 
špejli, na své si zde přijdou rov-
něž také děti. Samy zde mohou 
vyrábět slámové hvězdičky, 
ledové květy anebo andělíčky. 
Nad tím vším adventním mra-
venčením bdí monumentální 
hrad Hohensalzburg, který 
pamatuje jak doby lepší, tak 
i horší.

Malé, ale hezké
Kromě tradičních předvánoč-
ních zahraničních destinací 
jsou v posledních několika le-
tech na postupu i místa, která 
nedisponují obrovským turis-
tickým potenciálem, jejich vý-
hoda ovšem tkví v tom, že zde 

a přitom si v klidu vychutná-
vat aroma typického Winzer-
Gewürzwein. Mimochodem, 
za tím se sem jezdilo už za hlu-
boké totality... Podkrušnohor-
ské město zkrátka nenechá na 
holičkách nikoho, kdo se vydá 
za typickou vánoční atmosfé-
rou právě sem. Navíc, proslý-
chá se, že se v Drážďanech dá 
i před Vánoci dobře nakoupit 
a mnoho českých turistů tyto 
dva cíle rádo spojuje.

Na krásném 
modrém Dunaji
Rakušané jsou mistři příprav 
všeho druhu. Ze všech ev-
ropských zemí má právě tato 
k Čechám nejblíže. Kromě 
geografické dostupnosti je to 
také důvod, proč v předvá-
nočním čase zamíří mnoho 
Čechů právě sem. Advent ve 
Vídni je ve znamení takzvané-
ho Ježíškovského trhu, který 
se zde pravidelně organizuje 
již více než dvacet let! Raku-
šané přípravy na Vánoce roz-
hodně nepodceňují a hostům 
hlavního města každoročně 
představují nejedno milé pře-
kvapení. Jak dospělí, tak děti 
milují především typický sr-
díčkový strom, ostatně ve Víd-
ni se před Vánoci zdobí v pod-
statě všechny stromky. Zvláště 
pro ty nejmenší jsou tradičně 
připraveny nejrůznější dílny 

návštěvníci naleznou originál-
ní neopakovatelnou atmosféru 
a v porovnání s velkými městy 
i značnou dávku osobního, až 
rodinného přístupu. Jedním 
z takových míst je například 
bavorský Weiden, kde se tradi-
ce adventních trhů datuje déle 
než do roku 1600! 

Po Ingolstadtu je navíc ten 
weidenský nejstarším bavor-
ským adventním trhem. Také 
zde už mnoho let dbají na 
to, aby nejdůležitější součás-

tí předvánočního času byla 
především autenticita a při-
pomínka zašlých časů, a tak 
zde v komorním prostředí na-
bízejí ochutnávku z tradičních 
řemesel, spoustu dětských 
kratochvílí i něco z místní ku-
chyně. Přestože do Weidenu 
převážná většina Čechů míří 
za levnými nákupy především 
v supermarketech, adventní 
trhy jsou fantastickou mož-
ností, jak tuto návštěvu pový-
šit alespoň o jeden level.

J e d n o d e n n í  a d v e n t  v e  V í d n i 
Cena od 790 Kč  

Odjezd v časných ranních hodinách z Prahy do Vídně. Po příjezdu krát-
ký informativní okruh. Následuje individuální program zaměřený na 
návštěvu adventních trhů. Ve zbylém čase prohlídka památek v centru 
města. Pravou atmosféru starého mocnářství je však možné vychutnat 
nejlépe teprve v kavárně Demel s tradicí sahající až do 17. století. Větší 
hlad lze ukojit největším řízkem na světě ve světoznámé restauraci Zum 
Figlmüller a kouzlo nádherné vyhlídky vychutnat z otočné restaurace 
na televizní věži.
V odpoledních hodinách odjezd zpět do ČR.

Termíny: 
28. 11., 4. a 5. 12. trasa 1 
12. 12. trasa 1 a 2
 

č e d o k  d o p o r u č u j e



Brňané si už léta dávají 
sraz „u Čedoku“
Kamenné cestovní kanceláře mají stále co nabídnout

Brněnská pobočka Čedoku 
stojí na jednom z nejdůle-
žitějších městských uzlů. 
Je totiž jen coby kamenem 
dohodil z hlavního ná-
draží, které je pro mnohé 
vstupní branou do města. 
Pozoruhodná funkciona-
listická stavba architekta 
Oskara Pořísky vznikla ve 
dvacátých letech minulého 
století. Čedok v ní našel 
domov o zhruba čtyřicet let 
později. 

Lidé sem byli vždy zvyklí cho-
dit za všemožnými služba-
mi. Od počátku totiž dům na 
netradiční protáhlé parcele 
sloužil jako Městská ubyto-
vací kancelář – návštěvníci si 
sem tedy chodili zařídit noc-
leh, mohli si také koupit líst-
ky do divadla, zjistit potřebné 
informace, občerstvit se, ale 
také se umýt, nechat se oho-
lit a ostříhat nebo si vyžehlit 
oblečení. 

Čedok se v budově usadil 
v šedesátých letech, kdy se 
sem přestěhoval z původní-
ho sídla na náměstí Svobody. 
„Pod dohledem památkového 
ústavu se lidé v Čedoku sna-
žili vzhled budovy od konce 
osmdesátých let co nejvíce 
přiblížit původnímu Pořísko-
vu projektu,“ říká regionální 
ředitelka Yvonne Zelníčková 

s tím, že budova je za ty roky 
s Čedokem doslova srostlá. 

„O tom koneckonců nejlépe 
svědčí to, že spousta Brňanů 
si dává sraz ‚u Čedoku‘. Také 
obchody v okolí uvádějí na 
reklamních letácích či ve spo-
tech svou lokalitu jednoduše 
– ‚vedle Čedoku‘ apod.,“ usmí-
vá se paní Zelníčková. 

Pošlou jen e-mail 
s termínem dovolené
Kromě pobočky v samém 
srdci města Brňané využíva-
jí i další zastoupení cestovní 
kanceláře – v nákupním cent-
ru Olympia u dálnice D2 smě-
rem na Bratislavu. „Vyhledá-
vají ho hlavně klienti z míst 
jižně od Brna, z blízkých ves-
niček a měst, ale třeba také 
zákazníci ze Slovenska,“ při-
bližuje Yvonne Zelníčková. 

Stejně jako na mnoha jiných 
pobočkách Čedoku, i v té 
u hlavního nádraží mají své 
věrné zákazníky. Klienty, kte-
ří si sem chodí vyřizovat do-
volené již spoustu let. A vždy 
ke „svým“ prodejcům či pro-
dejkyním, s nimiž mají za ty 
roky téměř rodinné vazby. 

„Naši zaměstnanci jsou 
Čedoku věrní, neodcházejí, 
fluktuace je u nás opravdu 
minimální. Klienti jsou na 
ně proto zvyklí a jen velmi 
neradi se obracejí na někoho 
jiného,“ vypráví ředitelka re-
gionu Brno a dodává: „Díky 
tomu, že se navzájem dobře 

znají, tak klienti často jen za-
šlou email s termínem své 
dovolené. Prodejci vědí, kde 
již byli, jaká jsou jejich oče-
kávání a co jim mohou nabíd-
nout.“

Každý by měl mít 
poradce pro cestování
Nejpočetnější skupinou na-
šich klientů jsou v Brně 
stále ti, kteří si vybírají ze 
zahraničních katalogových 
zájezdů, které jsou již předem 
připravené a vypsané. Násle-

dují je zákazníci, kteří vyhle-
dávají pobyty v tuzemsku, 
v poslední době především 
v lázeňských střediscích. Ale 
stále roste i skupina indivi
duálních cestovatelů, kteří 
chtějí jen letenky a ubytování 
nebo hledají nějaké doplňko-
vé služby. 

„Říkám o Čedoku, že jsme 
cestovatelským domem, 
v němž lidé najdou pod jed-
nou střechou všechny služby 
cestovního ruchu. Stejně jako 
máte finančního či pojišťova-

p o b o č k a

cího poradce, který s vámi řeší 
všechny záležitosti ohledně 
rizik a financí, tak by lidé měli 
mít i své poradce pro cestová-
ní – a to jak pro pracovní, tak 
i soukromé cesty,“ konstatuje 
Yvonne Zelníčková. 

Takového poradce často hle-
dají právě individuální ces-
tovatelé. Šije jim pak zájezd 
na míru včetně programu na 
místě. Může se přitom jed-
nat o poznávací, pobytový či 
kombinovaný zájezd. „Navíc 
v destinacích, kde je složi-
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celkem sedm lidí. Na klíč tu 
připravují i pracovní cesty – 
klientům zajistí letenky, auto-
busové či železniční jízdenky, 
ubytování v zahraničí, víza, 
transfery v cílové destinaci, 
případně i salonky na jedná-
ní… 

Pomoc s letenkami 
i při potížích na 
cestách
Roste i podíl doprovodných 
služeb a produktů od vstu-
penek přes dálniční známky, 
směnárenské služby až třeba 
po peněžní transakce pro-
střednictvím Western Union. 
„To je důležitá služba, protože 
se může stát, že je klient na 
dovolené okraden a potřebu-
je pomoc. Příbuzní či známí 
mu tak mohou poslat peníze 
a on si je do 10 minut může 
vyzvednout tam, kde právě 
je,“ říká paní Zelníčková. 

V Brně mají řadu specialistů 
na konkrétní produkty, třeba 
letenky. „Spousta zákazníků 
možná namítne, že k vysta-
vení letenky stačí webové 

stránky a platební karta, ale 
ono to není tak jednoduché. 
Běžné letenky se takto jistě 
vystavit dají, ale pokud hle-
dáte nějaký složitější let, roz-
hodně se vyplatí kontaktovat 
právě tyto odborníky. Někdy 
dokáží najít i jednoduché le-
tenky levněji, než to zvládnou 
různé rezervační servery,“ 
vysvětluje. 

I s ohledem na šíři služeb 
a osobní přístup vidí regionální 
ředitelka budoucnost kamen-
né brněnské pobočky růžově. 
„Kamenné cestovní kanceláře 
mají stále co nabídnout. Vývoj 
sice jde stále kupředu a doba 
je uspěchaná, vždy ale budou  
klienti, kteří si budou chtít 
o své dovolené popovídat 
a získat další informace. Víte, 
každý klient je jiný a vyžaduje 
jiný přístup – někomu vyhovu-
je elektronická komunikace či  
telefon, ale stále je hodně těch, 
kteří i za službami, za sny, 
které nabízíme a prodáváme, 
chtějí vidět konkrétního člově-
ka,“ zakončuje Yvonne Zelníč-
ková. 

tější řídit vůz, doporučíme  
klientům tzv. ‚řidičoprůvod-
ce‘, kteří jsou tam doma, bez-
pečně je provezou, poskytnou 
výklad k památkám a ukážou 
jim zemi z jiných pohledů. Po-
dobných služeb poskytujeme 
celou řadu,“ usmívá se paní 
Zelníčková. 

V katalogu 
hledají inspiraci
Někteří klienti vědí, kam 
chtějí odjet, vybrali si zájezd 
z našich katalogů, ale chtějí 

zřejmě spíše v zahraničí. 
„V domácím prostředí se 

lidé domluví snáze, není pro 
ně takový problém si pobyt 
zajistit. Ale často se alespoň 
inspirují v našich katalozích 
– pak oslovují hotely či pen  
ziony, které využíváme. Věřím, 
že díky vstřícnému a milému 
přístupu se k nám tito klienti 
vrátí a koupí si třeba lázeň-
ský pobyt, který by ani přímo 
v lázních nedostali,“ uvádí. 

O všechny klienty se na br-
něnské pobočce Čedoku stará 

se ujistit, že si vybrali správ-
ně podle svých požadavků. 
Jiní tápou, přijdou se poradit 
a nechat si na základě svých 
požadavků doporučit tu pra-
vou destinaci i hotel. Samo-

O t e v í r a c í  d o b a 
P O ‒ P Á  9 . 0 0 ‒ 1 8 . 0 0 

S O  9 . 0 0 ‒ 1 2 . 0 0

Připravíme v
ám na klíč n

ejen 

dovolenou, a
le např. tak

é

pracovní ces
tu.

Yvonne Zelníčková, regionální ředitelka



Resort plovoucí 
na otevřeném moři
www.exclusive-travel.cz/plavby

Na rozdíl od suchozem-
ské dovolené nabízí ta na 
moři několik výhod: po 
vodě se lze dostat doslova 
i do těch nejvzdálenějších 
koutů světa a zájezdy jsou 
koncipovány pro všechny 
věkové i zájmové kategorie 
klientů.

„Nabídka dovolených na lodi je 
dnes velmi bohatá, záleží jen na 
přáních zákazníků. Obyčejně 
se dnes plavby dělí na ty aktiv-
ní, hodící se pro rodiny s dětmi 
nebo mladé páry, a nebo rela-

xační určené pro starší gene-
raci,“ vysvětluje Ing. Gabriela 
Ridderbecks, senior travel con-
sultant CK Čedok. Během nich 
čeká na cestovatele bezpočet 
palubních zábav, záleží jen 
na požadavcích klientů a na 
možnostech jednotlivých lodí. 
„Velmi oblíbenými plavbami 
jsou dnes i wellness a lázeňské 
cesty, během kterých naleznou 
cestovatelé na palubě tu nejdo-
konalejší péči a především od-
počinek a relax.“ 

VIP plavby
„Plavby se liší také velikostí 
zvoleného plavidla. Zatímco 

ty největší zaoceánské par-
níky nabízejí kapacitu přes 
pět tisíc hostů, existují i plav-
by v komornějším prostředí 
pouhých několika set hostů 
anebo dokonce na ještě men-
ších lodích, jejichž výhoda 
spočívá především v tom, že 
se dostanou do málo anebo 
zřídka navštěvovaných míst,“ 
říká Gabriela. VIP plavby jsou 
určeny těm nejnáročnějším 
zákazníkům, při maximální 
míře komfortu a soukromí 
se uskutečňují prostřednic-
tvím menších lodí, například 
mezi evropskými městy i na 
řekách. 

Když ani to nestačí...
„Těm nejnáročnějším zájem-
cům o luxusní dovolenou na 
lodi je k dispozici především 
produkt Exclusive Travel 
Čedok, jehož zásadou je pře-
devším co největší míra indi-
viduality a stejně tak i kom-
plexnost služeb do posledního 
detailu,“ představuje službu 
Exclusive Travel Čedok Gab-
riela. Má takřka neomezené 
možnosti a dokáže zprostřed-
kovat nezapomenutelnou 
dovolenou až do posledního 
detailu včetně kompletního 
odbavení zákazníků, online 
registrací či dopravy na místo 

P L A V B Y 

P O  M O Ř I

odplutí a zpět. Dále je možné 
zajistit ubytování před plav-
bou nebo po ní s napojením 
individuálního pobytu v místě 
plavby.

Adrenalin na vlnách
Jen málokterý hotelový re-
sort na světě se komplexností 
svých služeb vyrovná tomu, 
co lze zažít během plavby na 
palubách zaoceánských či 

Labadee

Karibský soukromý ostrovní ráj společnosti Royal Caribbean Internatio-
nal s nádhernými plážemi a úžasnými vodními aktivitami. Nabízí pohled 
z ptačí perspektivy při parasailingové jízdě 122 metrů nad krásným polo-
ostrovem nebo možnost zakoupení místních ručně dělaných uměleckých 
výrobků a dřevořezeb.

G a b r i e l a  R i d d e r b e c k s
s e n i o r  t r a v e l  c o n s u l t a n t 
C K  Č e d o k

Kajuty jsou prostorné a svým vybavením 

uspokojí i ty nejnáročnější klienty.
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menších lodí. Podobně jako 
výdobytky techniky a tech-
nologií zcela změnily napří-
klad automobilový průmysl, 
překotným vývojem prochází 
i lodní doprava. Flotily těch 
nejúspěšnějších lodních do-
pravců sestávají ze zbrusu 
nových anebo nedávno re-
konstruovaných plavidel, je-
jichž atrakce jdou ruku v ruce 
s nejnovějšími trendy. 

Co je na lodích  
nového?
„Palubní bazény, lázeňská či 
fitness zařízení všeho dru-
hu dnes není třeba vůbec 
zmiňovat, ty jsou naprostou 
samozřejmostí!“ říká Gabri-
ela. „Provozovatelé pozorně 
sledující nejrůznější volno-
časové trendy nyní vycházejí 
vstříc i požadavkům klientů 
na nejrůznější adrenalinové 
kratochvíle, a tak se na palu-
bách lodí objevují horolezec-
ké stěny, simulátory volného 
pádu anebo ziplinové drá-

S kým brázdí vody Čedok? 

Royal Caribbean International
Její lodě se dají poznat díky přídomku ... of the Seas. Původně norská 
společnost se současnou základnou v USA pokrývá svými službami 
téměř dvacet procent celosvětového trhu. Mezi její značky patří například 
i níže zmíněné Azamara Cruises a Celebrity Cruises. Pod vlajkou Royal 
Caribbean International se dnes plaví třiadvacet lodí.

Celebrity Cruises
Řecká společnost založená v roce 1988 v současnosti provozuje deset 
lodí tří různých tříd, z nichž žádná není starší než z roku 2000. V součas-
né době se pro Celebrity Cruises ve francouzských loděnicích vyrábějí 
dvě supermoderní plavidla, která společnost převezme v průběhu 
několika let.

Azamara Club Cruises
Společnost vlastní sice jen dvě lodě, zato je synonymem pro luxus a ex-
kluzivitu cestování. Její plavidla rekonstruovaná v roce 2013 pokrývají 
sedmdesát procent všech cest kolem světa. Více než polovina jejích 
klientů tvoří zákazníci ze Spojených států.

MSC Cruises
Švýcarská společnost je největším soukromým lodním dopravcem svě-
ta, zaměstnává přes 15 000 lidí a má kanceláře v pětačtyřiceti zemích. 
Se svými třinácti loděmi několika různých tříd operuje především ve 
Středomoří a severní Evropě.

Norwegian Cruise Lines
Původně norská, nyní americká společnost operuje s třinácti loďmi šesti 
tříd, součástí její flotily je i specifická a jediná loď svého druhu jménem 
Pride of America. Svými službami pokrývá takřka celý svět včetně Aljaš-
ky, Bermud a Havajských ostrovů.

Costa Cruises
Společnost původně založená Italy jako nákladní brázdí světové vody 
již od roku 1854, nyní je britsko-americkým majetkem. Soustředí se 
na plavby ve Středomoří, v severní Evropě, ale i ve vodách Karibské 
oblasti a Blízkého východu a Jižní Ameriky. V současné době provozuje 
patnáct lodí.

hy. Cestující milující aktivní 
dovolenou si mohou rovněž 
zabruslit na inline či dokon-
ce ledových plochách, od-
palovat míčky na golfových 
simulátorech či zazávodit si 
na autodromovém okruhu. 
Na palubách se však objevují 
i mnohdy nečekané atrakce, 
jako je například cirkusová 
škola,“ uzavírá kapitolu atrak-
cí na palubách Gabriela.

Plavba jako 
gurmánský zážitek
Stejně jako si na paluby lodí 
nalezly cestu nejnovější způ-
soby palubní zábavy, pozadu 
nezůstávají ani poslední gas-
tronomické koncepty. „Asi 
nejdále je v tomto ohledu spo-
lečnost Royal Caribbean, kte-
rá na palubě dvou svých nej-
novějších plavidel Quantum 
of the Seas (2014) a Anthem 
of the Seas (2015) představi-
la zcela nový gastronomický 
koncept nazvaný dynamické 
stolování – Dynamic Dining,“ 

říká Gabriela. Je to ovšem 
spíše gastronomický zážitek 
během plavby nežli pouhé 
stravování. 

Jamie na palubě
Například dvě zmíněná plavi-
dla mají k dispozici pět hlav-
ních restaurací, v nichž se 
návštěvníci mohou stravovat 
zdarma v rámci palubního 
lístku, dalších šest provozoven 
doplňuje nabídku například 
sendviči, hot dogy, hamburge-
ry anebo pizzou. Za příplatek 
tu jsou také k mání speciali-
zované restaurace, jako na-
příklad japonská restaurace, 
steakhouse anebo italská 
restaurace Jamieho Olivera. 
„Z menu zmíněných restaura-
cí si v rámci Dynamic Dining 
každý host v předstihu vybírá 
tak, aby jeho gastronomická 
cesta byla co nejpestřejší,“ 
přibližuje službu Dynamic 
Dining Gabriela Ridderbecks, 
senior travel consultant CK 
Čedok. 

Cestující si
 vyberou 

i z nejrůzně
jších palubn

ích 

bazénů.

P a l u b y 
z a o c e á n s k ý c h 

l o d í  d n e s  n a b í z e j í 
b e z p o č e t 

k r a t o c h v í l í .

Loď Quantum of the Seas má na palubě dokonce autodrom!



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

Dalmatské brodetto

Naprostá většina českých turistů, kteří každým 
rokem navštíví Chorvatsko, dává při své dovole-
né přednost „eurostravě“ obohacené maximál-
ně rybami, naše spřátelená mořská země však 
skýtá nespočet především krajových specialit. 
Dalmatskou delikatesou je například takzvané 
dalmatské brodetto neboli brudet. Jde o guláš 
z mořských plodů, rajčat a bylinek servírovaný 
nejčastěji s kukuřičnou polentou, rýží anebo 
těstovinami. Jeho variací je však v zemi stejné 
množství jako počet tamních kuchařů.

Jak na to?
Postup přípravy je stejný jako u většiny gulášů, 
začíná se cibulkou na oleji, poté se do hrnce 
nebo vysoké pánve přidají rajčata a posléze 
i kousky ryb. Poté přijde na řadu nasekaná ze-
lenina a koření podle chuti, nejčastěji červený 
pepř. Brodetto se vaří asi hodinu, jeho součástí 
mohou být místo kousků ryb i mořské plody.

Náš tip: Za nejlepší kombinaci s brodettem 
je považováno suché bílé víno, záleží však 
na tom, byl-li guláš připraven pouze z ryb 
anebo ryb a plodů moře anebo pouze moř-
ských plodů. Každá tato varianta vyžaduje 
jinou volbu vína jako doprovodu. Mořské 
ryby si žádají například Chardonnay či bí-
lou Rulandu, plody moře Ryzlink vlašský, 
krevety zase Sauvignon. Nic se nadá zkazit 
Sauvignonem anebo Veltlínem.

Kyperská zásada: 
jednoduché, ale chutné!

Tajemství kyperské kuchyně spočívá ve snad-
nosti přípravy, na jejímž konci je však vyni-
kající chuť. Typický kyperský pokrm, který 
doporučujeme, se jmenuje tava. Je to jehněčí 
s cibulí a rajčaty, bramborem a kmínem pe-
čené v troubě. Existují i varianty dušené, pe-
čením a následným zapečením však jídlo do-
stane chutnou a křupavou krustu. Pokrm nese 
své jméno po speciální pečicí nádobě s okraji, 
v níž se připravuje.

Jak na to?
Do pekáče nebo jiné nádoby se na velké kusy 
nakrájí cibule, brambory a jehněčí maso, ope-
pří se a osolí. Do směsi se přidá olivový olej, pe-
trželka a vše se důkladně promíchá. Nakonec 
se na směs pokladou nakrájená rajská jablka, 
směs se zalije olivovým olejem a trochou vody. 
Pekáč se zakryje alobalem a v troubě přede-
hřáté na 180 °C se vše peče dvě hodiny. Křu-
pavé okraje pokrmu vzniknou odstraněním 
alobalu a rychlým dopečením na 200 °C.

Náš tip: S tavou se výborně chuťově snoubí 
vinné odrůdy Svatovavřinecké, Merlot ane-
bo Cabernet Sauvignon. Nejlepší volbou je 
pak některá z lokálních odrůd, odkud jídlo 
pochází. Pokud se do pokrmu už víno při-
dává během vaření, hodí se i k zapíjení!

Při cestách po světě jsme pro vás našli a vybrali pár zajímavých pokrmů 
z oblíbených destinací.

S p r á v n ě  v y b r a n é 
v í n o  o v l i v n í  c h u ť 

j í d l a ,  a l e  p l a t í 
t o  i   n a o p a k !
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Turecké biber dolmasi

Stejně jako je Turecko křižovatkou Orientu 
a Okcidentu, podobným střetem kultur je zasa-
žena i jeho kuchyně. Mnozí dokonce tvrdí, že 
na celém světě neexistuje bohatší kulinářství, 
než mají právě Turci. Tamní kuchyně zdaleka 
není pouze to, co známe z evropských stánků 
s rychlým občerstvením! Turci milují papri-
ky, lilek, cibuli, česnek, fazole, rajčata, jejich 
kuchyně se neobejde bez směsí nejrůznějšího 
koření mnohdy kombinovaného s bylinami. 
Naprostou tureckou klasikou jsou plněné pap-
riky – biber dolmasi.

Jak na to?
Do osmažené nadrobno nakrájené cibule se 
přidá rajčatový protlak, kmín, mletá červená 
paprika, máta, sůl pepř a rýže. Touto směsí 
se naplní celé prázdné papriky (nejlépe ka-
pie) zbavené vršků, ty se pak v hrnci s horkou 
vodou dusí, dokud nezměknou. Papriky se 
během dušení polévají mixem jogurtu (také 
turecký vynález), soli a česneku, a protože jsou 
bez masa, podávají se jako příloha k masu. 

Náš tip: I turecké plněné papriky mají mno-
ho variant přípravy, a to jak vegetariánské, 
tak i s mletým masem. Existují i recepty, 
v nichž se do směsi přidává bílé víno. I zde 
proto platí, že stejné anebo podobné by se 
mělo podávat i k pokrmu. Nejlepší volbou 
je v tomto případě směřovat volbu ke svě-
žím, ne tolik aromatickým vínům, jako je 
například Sauvignon Blanc anebo Veltlín-
ské zelené.

Srnčí ragú jako rakouská klasika

Rakouská kuchyně má mnoho rysů společných 
s tou českou, vždyť obě vycházejí z jedné spo-
lečné – rakouskouherské. Rozdíl mezi ní a tou 
naší je však v mnohem větší pestrosti krajo-
vých a především „horských“ pokrmů, které 
Rakušané dlouhými lety praxe a lásky při-
vedli k dokonalosti. Zvěřina má v rakouských 
horách dlouholetou tradici a místní jsou hrdí 
na její přípravu výhradně za použití vlastních 
čerstvých surovin. Zatímco u nás se na zvěřinu 
dá narazit jen tu a tam, v Rakousku patří mezi 
základní kameny tamější gastronomie.

Jak na to?
Nejprve se na sádle zpění nakrájená cibule, nej-
lépe se slaninou, poté přichází na řadu nakráje-
ná kořenová zelenina a česnek, které se jemně 
orestují. Nakonec se přidají na kostky nakráje-
né, neodblaněné kousky srnčího předního, raj-
čatový protlak a červené víno. Směs se okoření 
divokým kořením, mletým pepřem, jalovcem 
a tymiánem. Maso se pravidelně podlévá a dusí 
se asi devadesát minut, dokud nezměkne.

Náš tip: Protože se do zvěřinového ragú 
přidává víno už během procesu přípravy, 
stejná anebo podobná odrůda by se měla 
podávat i k pokrmu. Kuchaři radí, že čer-
vené víno přidávané do ragú nemusí být 
nijak extra drahé, je však třeba se raději vy-
hnout krabicovému. I zde platí zásada o zla-
té střední cestě. Ke zvěřině se nejlépe hodí 
červená vína plné chuti, jako například Ca-
bernet Sauvignon anebo Rulandské modré.

Jamie Oliver na vlnách

Jednou z nejznámějších a také nejvlivnějších kuchařských celebrit je 
dnes i čtyřicetiletý Brit Jamie Oliver. K jídlu doslova přičichl už jako dítě, 
neboť jeho rodiče provozovali v malém městečku v severozápadním 
Essexu restauraci. Jeho první pracovní zkušeností byly cukrovinky 
v italské restauraci a právě láska k italské kuchyni je to, co mu zůstalo 
dodnes. Jeho mediální kariéra započala v roce 1997, kdy se poprvé 
objevil v dokumentu britské BBC, jeho zjev a osobnost producenty 
oslovily natolik, že už o dva roky později měl svoji první vlastní kuchař-
skou show. Jeho Nahý šéfkuchař se v roce 1999 v Británii stal okamžitě 
nejsledovanější kuchařskou show, především pak díky neortodoxnímu 
přístupu ke gastronomii a velké dávce humoru. Tentýž rok už Jamie 
Oliver připravoval oběd pro britského premiéra...

Když lodní společnost Royal Caribbean International připravovala 
nový stravovací koncept do svých dvou nejnovějších plavidel (více na 
str. 18), oslovila právě kuchaře Jamieho Olivera. Vzhledem k jeho lásce 
k italské gastronomii to byla právě tato kuchyně, kterou si na palubu 
obou plavidel „vzal s sebou“. Jamieho dvě totožné italské restaurace na 
pátých palubách lodí Quantum of the Seas a Anthem of the Seas nesou 
nejenom jeho jméno Jamie’s Italian, ale kuchař-celebrita jim také vtiskl 
svůj jedinečný rukopis v podobě funky uvolněného stylu podobném 
všem jeho suchozemským provozovnám. V porovnání s jinými italskými 
restauracemi, které společnost Royal Caribbean International na  
svých lodích má, je tento koncept zcela jiný a pro mnoho cestujících  
v mnohém inspirující, neboť stolování na lodi bylo vždy tak trochu  
konzervativní. V Jamieho italských restauracích se podávají pouze  
obědy a večeře, nabídka jídel samozřejmě stojí na čerstvých mořských  
surovinách. Na rozdíl od dalších palubních restaurací se za Jamieho  
gastronomické služby na obou lodích připlácí 15 dolarů za oběd  
a 25 dolarů za večeři.

Jamie Oliver svou první lodní restauraci (Jamie’s Italian) otevřel na lodi Quantum of the Seas v loňském roce.



Když lázně, tak Janské!
Brána Krkonoš je otevřena i těm nejnáročnějším návštěvníkům

Krkonošské městečko na 
úpatí Černé hory je syno-
nymem toho nejlepšího 
lyžování v Česku, a co víc, 
lidé sem už více než tisíc 
let jezdí za termálními 
prameny. 

Jejich sláva se zdaleka nedo-
týká lázeňských hvězd trium-
virátu Karlovy Vary – Fran-
tiškovy Lázně – Mariánské 
Lázně, nicméně laskavá až 
domácká atmosféra města 
způsobila, že Janské Lázně 
mají statisíce fanoušků. Vše 
se v historii začalo točit kolem 
termálních pramenů, jichž 
zde vyvěrá celkem třicet. Prv-
ní z nich byl údajně objeven 
už v dávném roce 1006, lé-
čebné účinky radioaktivních, 
minerálních či termálních 
pramenů jsou od středověku, 
kdy zde vznikly první lázně, 
využívány takřka kontinuál-

ně. Rozvoj lázeňství v podo-
bě, jak ho známe dnes, plně 
započal až s koncem sedm-
náctého století díky Schwar-
zenbergům. 

Pro pacienty 
i návštěvníky
Termálními prameny s lé-
čebným účinkem v Janských 
Lázních jsou myšleny pra-
men Janův a Černý. Vyvěrají 
z hloubky zhruba tisíce me-
trů a jejich teplota je téměř 
třicet stupňů Celsia. Obsahují 
minerální vodu uhličitano-
vápenatosodného typu vyu-
žívanou jak k léčebným pro-
cedurám lázní samotných, 
tak nově i v bazénu lázeň-
ského aquacentra či v jeho 
vířivkách, které mohou být 
využívány i širokou veřejnos-
tí. Janské Lázně si mnozí spo-
jují především s léčbou stavů 
po dětské obrně, a právě péčí 
o nejmenší pacienty získalo 
město věhlas v celém světě. 

Nejlepší léčebna 
v Česku
Dětské léčebné lázně Vesna 
rozkládající se na pokraji 
klidného Rudolfova údolí 
(pojmenovaném na počest 
návštěvy rakouského prince 
Rudolfa) mají dodnes reno-

mé jednoho z nejlepších za-
řízení svého druhu v České 
republice a možná i v Evro-
pě. Stejně jako děti nacházejí 
léčebně rehabilitační péči 
v Janských Lázních i dospělí 
pacienti po nemocích, úra-
zech nebo operacích. Janské 

d o v o l e n á  v   č r

Č e r n á  h o r a  a   j e j í
i n f r a s t r u k t u r a  j s o u 
d o k o n a l e  p ř i p r a v e n y 
n a  n á v š t ě v u  z i m n í c h

 i   l e t n í c h  h o s t í .

Lázně poskytují rovněž péči 
pacientům s chronickými 
potížemi pohybového apará-
tu nebo neurologickým one-
mocněním. 

Krakonoš a rohačky
Třebaže se dnes každému 
při vyslovení jména Janské 
Lázně vybaví lyžování, vždy 
to tak nebylo! Lyže se tu po-
prvé objevily až na sklonku 
devatenáctého století, do té 

v ě r a  P u d i l o v á 
d o m á c í  c e s t o v n í  r u c h
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doby zdejší svahy opanovaly 
především typické krkonoš-
ské saně zvané rohačky. Na 
nich jejich majitelé rozváželi 
dříví či zboží, později i lidi. 
Málokdo ví, že ještě dávno 
před příchodem lyží saně ro-
hačky sloužily jako oblíbená 

To nejlepší z Janských Lázní 

Jen asi sto metrů od dolní stanice kabinové lanovky na Černou horu 
se nachází designový SKI RESORT HOTEL OMNIA. Disponuje wellness 
zázemím sestávajícím z bazénu 10 x 4 m, brouzdaliště, dětské skluzavky, 
whirlpoolu, sauny a fitness s možností masáží. CK Čedok nabízí ubyto-
vání ve dvoulůžkových a mezonetových pokojích, s vlastní dopravou za 
cenu a noc od 930 Kč* s polopenzí. 

Zhruba dvě stě metrů od kabinové lanovky se nachází historická 
budova hotelu LUČNÍ DŮM***. Zde se hosté mohou ubytovat již od  
670 Kč* na noc s polopenzí. Navíc hosté obou zmíněných hotelů mohou 
využít aquacentrum v lázních s možností zajištění lázeňských procedur 
po předešlé dohodě. V Černém Dole nedaleko Janských Lázní v hotelu 
AURUM*** je k dispozici hotelovým hostům bazén, vířivka, tělocvična 
a fitness, a to za cenu již od 400 Kč* za noc se snídaní.

Nabídka lázeňských balíčků
V samotných lázních v lázeňském domě TERRA nabízí CK Čedok mnoho 
lázeňských balíčků, mezi něž patří například víkendový relaxační pobyt 
na tři noci s plnou penzí od 3 350 Kč, lázeňský pobyt nejen pro seniory 
na čtyři noci s plnou penzí od 4 450 Kč, relaxační týdenní pobyt s plnou 
penzí od 7 800 Kč anebo léčebný lázeňský pobyt na sedm nocí s plnou 
penzí od 9 450 Kč. V programech nechybí zábaly, různé druhy koupelí, 
masáže, ozonoterapie, návštěva aquacentra a další procedury. V nepo-
slední řadě je v Janských Lázních připraven i silvestrovský pobyt a řada 
dalších zimních pobytů.

* uvedené ceny jsou mimosezonní

kratochvíle zimních hostí. Na 
svazích Janských Lázní kdy-
si vyrostly sáňkařské dráhy 
a hosté uháněli ze svahů prá-
vě na rohačkách, zpět nahoru 
pak saně tahaly koně. Bylo 
to právě v Janských Lázních, 
kde byly už na přelomu zimy 

SkiResort Černá hora–Pec je jedním z nejvyhledávanějších u nás.

Výlet po oko
lí Janských 

Lázní 

může zahrnov
at i výstup 

na 

Sněžku.

roku 1899 a 1900 uspořádány 
závody na rohačkách včetně 
časomíry a odměn vítězům. 
Obliba lyží a stejně tak i vý-
stavba komunikací zapříči-
nily, že sáňkování tu bohu-
žel na dlouhou dobu upadlo 
v zapomnění... Nyní však je 
možné využít sáňkařskou 
dráhu po „Zvonkové cestě“ 
– název pravděpodobně po-
chází z doby, kdy byly sáňky 
vybaveny zvonky. Sáňky je 
možné zapůjčit u dolní stani-
ce lanovky. 

Základ alpských 
disciplín
Zdejší zasněžené svahy však 

už nikdy neměly zůstat lidu-
prázdné, neboť si je vzali za 
své lyžníci. Nejstarší lyžařský 
(tehdy ještě Ski) klub tu byl 
založen už v roce 1905 a ne-
trvalo to ani dalších dvacet 
let a Janské Lázně si vybu-
dovaly věhlas světoznámého 
lyžařského střediska. První 
mezinárodní lyžařské závody 
pod záštitou světové lyžařské 
federace FIS proběhly prá-
vě zde v roce 1925, o pár let 
později započala stavba první 
visuté lanovky v České repub-
lice. V lesním průseku pod ní 
vznikla první sjezdovka jako 
základ rozvoje budoucích 
alpských disciplín. 

Na lyžích i na kole
Dnešní, v pořadí již třetí, 
lanovkou je takzvaný Čer-
nohorský expres – moderní 
gondolová lanovka s kabin-
kami pro osm lidí postave-
ná v roce 2006. I ona napo-
mohla k tomu, aby se dnešní 
SkiResort Černá hora–Pec 
stal největším a zároveň jed-
ním z nejvyhledávanějších 
lyžařských středisek u nás. 
Po vzoru alpských středisek 
i on spojuje oblast Černé 
hory s blízkou Pecí pod Sněž-
kou a nabízí bezpočet vyžití 
jak v létě, tak i v zimě. Re-
sort nabízí bezmála čtyřicet 
kilometrů vždy perfektně 
upravených sjezdovek, kaž-
dou zimu navíc pravidelně 
přibývají plochy další. S ne-
dostatkem sněhu posledních 
let a také s masivním ná-
stupem cyklistiky a horské 
turistiky je pak Černá hora 
a její infrastruktura doko-
nale připravena na návštěvu 
letních hostí těch nejrůzněj-
ších výkonnostních katego-
rií, kteří si zde na krkonoš-
ských hřebenech mohou na 
míru „ušít“ jakýkoli výlet či 
sportovní zážitek.
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č e d o k
m a g a z í n

Jsme vám všude nablízku
Cestovní kancelář Čedok nabízí bezkonkurenční pokrytí po celé České republice. Naše pobočky najdete na několika 
desítkách míst v České republice, služby Čedoku nabízejí rovněž stovky partnerských cestovních agentur. Ať už bydlíte 
kdekoli, všude vám budeme nablízku. Najděte si svou nejbližší pobočku na www.cedok.cz/kontakty/pobocky.

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

V   J a n s k ý c h  L á z n í c h 
p r o b ě h l y  p r v n í 

m e z i n á r o d n í 
l y ž a ř s k é  z á v o d y 
u ž  v   r o c e  1 9 2 5 !
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