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Podporujeme Ing. Romana Škrabánka, 
- kandidáta do Evropského parlamentu  
kroužkujte číslo 2 na kandidátce 22  
 

 

Nezapomeňte: již zítra a pozítří 23. - 24.5. 
 

 

I Váš hlas může rozhodnout o historicky prvním zástupci 

českého cestovního ruchu v EU www.skrabanek.cz 
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Paříž bez davů                                                                   7 
 

 

 
  
 
Přílohy:   
1) Habib Bourguiba:  
    – muž, který posunul Tunisko z koloniální Afriky do současnoti  
2) NOC kostelů 23.5. 
3) CK Janeta Písek se v letech 2013-2015 pyšní oceněním hejtmana kraje Spokojený zákazník 

Jihočeského kraje, mrkněte a zasnažte se 
4) Pozitivní začátek roku v Německu 
5) Německo podruhé: 40. veletrh GTM v Brémách a Bremerhavenu 
Pozn. editora: nesnažíme se tuto destinaci nikterak protěžovat, ale přicházejí odtud časté a vesměs pozitivní zprávy - podle 
statistik návštěvnosti se posunulo již na 7. místo na světě 
 

 

 

 

 

Kam si zajít po volbách? 
v pátek 23. 5. proběhne další ročník akce NOC KOSTELŮ, viz www.nockostelu.cz 
… Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den a NOC.  
Budou na znamení časů, dnů a let. 
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Anketa pro členy 1. část –  

Vybíráte již od svých zákazníků palivové příplatky  

nebo tak hodláte učinit v nejbližší době?  
- čtyři otázky, osm respondentů, odpovědi se dají shrnout do následujícího resumé  
 

 

 

1. Vybíráte již od svých zákazníků palivové příplatky nebo hodláte tak 
učinit v nejbližší době?  
- zatím je od klientů nevybíráte 
 

 

2. V jaké výši plánujete vybírat palivové příplatky, 
    v plné výši nebo jen částečně?  
- pokud se situace nezhorší, ani vybírat nechcete, ale ne všichni  
- někteří ano, uvažují, že od prázdnin budou vybírat 300-500 Kč nebo v tom 
zatím nemají jasno 
- pokud mají malý objem letenek, většinou palivové příplatky neřeší, ale při 
velkém objemu? 
- někteří dávají výši palivových poplatků do svých rámců uvedených ve 
Všeobecných smluvních podmínkách 
 

 

3. Rozhodli jste se, že nebudete vůbec dodatečně vybírat palivové příplatky od svých 
zákazníků? - pokud se situace nezhorší, vybírat nechcete, říkají jedni 
- někteří dříve brali palivové poplatky na vrub vlastní CK, ale uvědomují si, že to takto nelze 
řešit donekonečna… připouštíte budoucí změnu 
 

 

 

4. Byli byste pro koordinovaný postup s mediální podporou AČCKA?  
- mediální koordinovaná podpora by jistě pomohla, na tom jste se shodli všichni  
- tíží vás, že palivové příplatky v podstatě neustále spíše narůstají. 

 
 
 

 
Deutsche Bahn AG je jedním z největších světových dopravců a poskytovatelů logistických služeb. V oblasti 

osobní dopravy působí obchodní společnost DB Bahn, která nabízí spoje dálkové, regionální a nově i 

autobusové dopravy. O prodej produktů osobní dopravy v Německu i na mezinárodních trzích je zodpovědná 

dceřiná firma DB Vertrieb GmbH. 

 

Mezi naše pro český trh relevantní produkty patří vnitrostátní i přeshraniční spoje provozované 

vysokorychlostními vlaky ICE, novým IC Busem, vlaky EC a mnohými regionálními vlaky. Mezi naše 

nejzajímavější tarify patří výhodné mezinárodní jízdné Europa-Spezial, které umožňuje přeshraniční 

cestování již od 39 eur odkudkoliv z Česka kamkoliv do Německa a vnitrostátní výhodné jízdné Sparpreis 

pro cestování po Německu již od 29 eur. Se zemskými jízdenkami lze objevovat německé regiony, např. 

Bavorsko, celý den i ve skupině až 5 osob již od 23 eur. 

 

Protože si uvědomujeme význam a potenciál českého trhu, hledáme silné partnery pro rozšíření naší prodejní 

sítě v České republice. Nabízíme prodejní modely pro pobočkový i online prodej.  

Využijte rostoucí české poptávky po cestování do Německa i Evropě i trendu ekologického cestování. Nastupte 

na palubu jednoho z nejvýznamnějších evropských dopravců a profitujte ze zajímavých provizí! 

Více informací na www.bahn.com/cz.  
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Anketa pro členy 2. část – Trendy v cestovním ruchu…za posledních cca 5 let 
- nezkráceno, autoři zůstávají z pochopitelných důvodů v anonymitě 
 

 

 

Názor č. 1:  
No, ono je to spíše téma na diplomovou práci nebo seriózní výzkum.  
Kdybych měl na základě aktuálních pocitů zmínit 5 trendů za posledních 
5 let, asi bych uvedl: 
 

 

 

1. Rostoucí počet změn, storen a úprav rezervací. 
 

 

2. Odklon od levné letecké dopravy k letecké dopravě vyšší kvality - 
dobré návaznosti leteckého spojení (kratší doba letu, dobrá návaznost 
spojení, renomé společnosti). 
 

 

 

3. Nový trend je pohlížet na CK jako komplexního garanta služeb a to vč. 
těch, které CK nezajišťuje. Zabýváme se přípravou individuálních 
aranžmá. Klienti často požadují informace a "garantování služeb", které 
si klient zajišťuje sám (a ze kterých CK nemá žádný příjem), viz 4 
 

 

4. Jako nebezpečný trend vidím přístup mnoha zákazníků k cestovním 
kancelářím jako k "informačním kancelářím", kde je možné zdarma získat informace o službách, které 
si následně klient často velmi neprofesionálně zajišťuje sám (ačkoli ho nákup takových služeb 
nezřídka vyjde dráž než nákup komplexního balíčku služeb v CK). 
 

 

5. Ignorování cestovních instrukcí a poukazů na pobyt. Zákazníci stále častěji ignorují obsah cestovní 
smlouvy a pokyny k zájezdu, které CK zasílá. Někteří mají tendenci si informace k pobytu vyhledávat 
sami, což mívá více nebo méně úsměvné důsledky. 
 

 

Závěrečný povzdech Žijeme v době informační a sociálně vztahové smrště, čehož mnozí rádi 
využívají, aniž získané informace filtrují přes mozek (který jim nakonec žádný počítač nebo tablet či 
chytrý telefon nenahradí). 
 

 

Názor č. 2: 
Upřímně nevím, trendy, co se týká destinací, jsou meziročně naprosto neodhadnutelné a nemají 
logiku, stejně jako délka pobytu, nepozorujeme žádný markantní posun mezi 8 a 11/12denními 
termíny, jen klesající trend u 15idenních pobytů. 
 

 

 

Po předchozích letech krize stoupá zájem o firsty, ale to myslím, že obecně, protože jak jsem koukal, 
většina touroperátorů včetně nás dává opravdu slušné slevy a klient tak v podstatě lastové podmínky 
na celý produkt a ne jen to, co zbyde do last minutového prodeje. 
 

 

last minute se tradičně nejvíc prodávají cca 7-1 den před odletem. 
 

 

Dotazů je od klientů stále hodně, možná jen roste počet s odpuštěním „debilních“ dotazu. Díky trendu 
masírování práv spotřebitele je chování klientů stále horší, jsou arogantní a zároveň tvrdě kalkulující 
v bitvách o ceny. U reklamací je to patrné, máme jich stále méně a méně, oprávněných je minimum, 
a pokud nastanou, klienti se kompenzují, ovšem klienti reklamující neoprávněně „nesmysly“ 
v podobách ztrát radosti atd. to vědomě zkoušejí a nenechají se odbýt, takže paradoxně při sestupné 
tendenci počtu i oprávněnosti reklamací v těchto případech opakovaně s klienty korespondujeme, 
obvykle tak 3-4 a stoupají nám náklady na právníka. 
 

 

Obecně mám pocit, že touroperátoři mají jen povinnosti a klienti jen práva, ale s tím asi nehneme, 
dokud nás nepodpoří media atd. 
 

 

Názor č. 3: 
- klesá zájem o klasické, tradiční trasy typu zájezdu do Berlína a Postupimi, měst hansy, korutanských 
jezer, Benátek, rozkvetlého Holandska apod. 
- už ani není zájem o letecké víkendy 
- věrni zůstávají klienti na trasy do méně známých lokalit, zapadlých koutů apod. 
- mimoevropské trasy zařazujeme dle zájmu klientů, spíše opět méně navštěvované cíle 
- tradičně převládají starší klienti a je převaha žen 
- ubývá ucelených kolektivů  
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Protext ČTK 

Oslovte ty správné lidi informacemi o turistickém ruchu a hotelnictví 
 

 
 

 

CO VÁM PŘINÁŠÍME 
Služba Protext umožňuje společnostem z oboru cestovního ruchu a hotelnictví využít komunikační sítě České 
tiskové kanceláře pro rozšíření vlastní tiskové zprávy. Ta je v původním znění bez redakčních úprav poskytnuta 
odběratelům zpravodajského servisu ČTK: 
 
 

 

MÉDIA (tisk, TV, rádia, vydavatelé na internetu)  
EKONOMICKÁ SFÉRA (střední a vyšší management firem) 
STÁTNÍ SPRÁVA (ministerstva, Úřad vlády, poslanci, senátoři, instituce místní samosprávy) 
 
 

 

Zprávy také zasíláme na cca 3 tisíce adres zájemcům o e-mail servis, jsou součástí aplikací ČTK pro chytré 

telefony a zpřístupníme je veřejnosti na www.protext.cz. Text je navíc vystaven na domovské stránce ČTK 

www.ctk.cz do okamžiku, než ho nahradí další aktuální zprávy Protextu.  
 

 

 

VÝHODY TÉTO SLUŽBY 
PLOŠNOST - tisková sdělení obdrží novináři v téměř všech českých a některých slovenských sdělovacích 

prostředcích spolu s velkým množstvím odběratelů ze státní a ekonomické sféry 
RYCHLOST - tisková sdělení dostanou odběratelé nejpozději do 4 hod. od doručení do Protextu  
MULTIMÉDIA - tiskové zprávy mohou obsahovat fotografie a loga. Fotky umístíme také do Fotobanky ČTK. 
UNIKÁTNÍ KOMUNIKAČNÍ NÁSTROJE - pro distribuci Vašich zpráv používáme satelitní vysílání, Infobanku ČTK, 

e-mail servis, aplikace ČTK pro chytré telefony a webové stránky 
ARCHIVACE ZPRÁV - tisková sdělení jsou trvale uložena v Infobance ČTK, základním rešeršním nástroji 

novinářů v českých redakcích, novináři se tedy ke zprávě mohou i dodatečně vrátit 
Pro objednání služby nebo podrobné informace nás kontaktujte na protext@ctk.cz nebo na tel: 

222 098 368. Těšíme se na vaše reakce. www.protext.cz  

 

Česká tisková kancelář, česká zpravodajská agentura, vznikla v roce 1992 jako veřejnoprávní instituce, od 
roku 1996 není dotovaná ze státních prostředků; provozuje vlastní zpravodajský portál CeskeNoviny.cz. 

V současné době má ČTK 14 poboček, 263 zaměstnanců, z toho 183 redakčních pracovníků Její multimediální 
produkce zahrnuje slovní zpravodajství v češtině a v angličtině, obrazové a zvukové zpravodajství, infografiku, 

videozpravodajství a další servisy. ČTK denně poskytuje v průměru 700 textových zpráv, 400 fotografií, 35 

zvukových záznamů a zhruba 200 video reportáží měsíčně.  
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… jen mírně pozdní, ale stále aktuální zpráva: 
 
 

ODPOVĚDNĚ SNÍDÁME SE ZAMĚSTNAVATELI 
 

 

Dne 28. 2. 2014 proběhlo již 3. setkání obecně prospěšné společnosti Rytmus se zástupci podnikatelského 
sektoru k otázce společenské odpovědnosti a zaměstnávání lidí se zdravotním postižením.  
 

A co přítomné především zajímalo? 
* Výhody, které jim při zaměstnání OZP nabízí zákon 
* Praktické zkušenosti, které již mají firmy, které OZP zaměstnávají 
* Příklady pracovních pozic 
* A také možnosti využití chráněných pracovních míst či fungování firem, které zaměstnávají více než 
50% OZP 
 
 

 

 

Snídaně se zúčastnili zástupci firem z různých oborů včetně cestovního ruchu a také tajemnice 
AČCKA, Kateřina Petříčková. Poděkování patří paní Evě Jarošové, asistentce ředitele Nakladatelství 
Portál s.r.o., která se s přítomnými podělila o svou dlouholetou zkušenost se spoluprací s kolegyněmi 
s postižením na recepci – jak probíhalo zaškolování, proč nakladatelství rozhodlo zaměstnávat OZP, 
jaká témata řešili a řeší – o tom všem bylo možné živě diskutovat. 
 

 

Chcete se s námi nasnídat a diskutovat příště?  
Máte možnost již 20.6.2014 opět v zasedací místnost Úřadu městské části Praha 2 na Náměstí Míru. 
Přihlásit se můžete na emailové adrese jana.loskotova@rytmus.org. Těšíme se na Vás!  

 
 

Rytmus – od klienta k občanovi o.p.s.  
Jana Loskotová, Mgr., Agentura pro podporované zaměstnávání 
Metodička projektu Networking v podporovaném zaměstnávání 
jana.loskotova@rytmus.org 
tel kancelář : +420 224 255 819, 777 222 388 
tel osobní: +420 605 869 353 
Ječná 29, 120 00 Praha 2, www.rytmus.org 

 

 
 

                                                                      

                                                                      Pozn. editora: foto Audrey Hepburnové allias Holly Golightly je z filmu Snídaně u Tiffanyho 
 

 

 

 

 

 

 

Když do Prahy, tak na Hrad. Zdroj            
Nejnavštěvovanější památku vidělo přes šest milionů lidí 
Nejnavštěvovanější památkou v hlavním městě byl v loňském roce Pražský hrad, na který oficiálně 
zavítalo přes 1,7 milionu lidí. Sesadil tak bývalého favorita českých a zahraničních turistů - 
zoologickou zahradu v Troji.  
 

Druhým nejnavštěvovanějším místem Prahy byla loni zoologická zahrada, kam přišlo 1,1 milionu lidí. 
Pražská zoo se řadí k tradičně oblíbeným místům nejen obyvatel metropole, ale i domácích turistů. V 
roce 2013 tu například znovu zpřístupnili vyhlídkovou stezku Zakázanka, otevřeli nové Údolí slonů a 
Pavilon hrochů. Zároveň zoologickou zahradu postihla povodeň, kvůli níž musela být na několik dní 
uzavřena. 
 

 

 

Svůj rekord zaznamenala v loňském roce Staroměstská radnice, kam přišlo téměř 690 tisíc 
návštěvníků, z toho 623,5 tisíce jen do věže.  
 

 

Židovské muzeum si prohlédlo téměř 550 tisíc lidí a na petřínskou rozhlednu vystoupalo 480 tisíc. 
 

 

 

Mezi nejoblíbenější výstavy, které přitáhly pozornost turistů, patřily repliky staroegyptského umění na 
výstavě  Tutanchamon - jeho hrob a poklady. Vidělo ji 200 tisíc lidí. Těsně za ní se 186 tisíci 
návštěvníky skončila výstava plakátů Alfonse Muchy ze sbírky bývalého tenisty Ivana Lendla. 
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Co Čech, to turista. Už 125 let, Zdroj  
Češi patří k nejpočetnějším i nejvášnivějším turistům na světě. Není divu, 
vždyť tradice turismu se tu rozvíjí už nejméně jedno a čtvrt století. Se 
značením turistických cest, které máme jedno z nejpropracovanějších v 
Evropě, se u nás začalo v květnu roku 1889.  
 

 

 

Značení turistických cest, započaté v roce 1889, přežilo všechny historické 
zvraty, a tak košatost sítě do současnosti narostla k úctyhodným 40 tisícům kilometrů. Zkušený turista 
si pamatuje: červená a modrá barva signalizují hlavní trasy, zelená a žlutá vyznačují místní trasy. 
Obtížnost terénu z nich ovšem - na rozdíl od některých zahraničních systémů značkování - nevyčtete. 
Pro cizí poutníky může představovat problém i kilometrický údaj na směrovkách, jelikož leckde ve 
světě milníky udávají namísto vzdáleností pochodové časy. 
 

 

Českem dnes už procházejí také čtyři evropské dálkové trasy. Ta nejdelší, E3, vede od Černého moře 
do španělského Santiaga de Compostella a měří téměř 7 000 kilometrů. 

 
Věda je zábava, ukazují nová moderní science centra  

iQLandia v Liberci a Techmánia v Plzni, Zdroj 

Plzeňské science centrum Techmania a liberecký zábavní vědecký park iQLandia otevřely v pátek dvě 
nové rozsáhlé budovy zaměřené na popularizaci vědy a techniky. Zatímco plzeňská Techmánia 
trojnásobně rozšířila své už existující sídlo, liberecká iQLandia je zcela novým parkem. Obě centra 
vznikla přeměnou zchátralých továren a nyní nabízejí návštěvníkům interaktivní výstavy, které 
podávají vědu hravou formou. Tím ale letošní boom zábavních vědeckých parků nekončí. V září by 
mělo první návštěvníky přivítat centrum Moravian v Brně a na závěr roku plánují otevření svého 
Velkého světa techniky v Ostravě. Podívejte se, že věda nemusí být nuda. 

 

 
 

Češi přestávají jezdit na dovolenou na Slovensku. Je pro ně dražší než Itálie, Zdroj 

Máme k sobě historicky i geograficky blízko. Často si i 
rozumíme. Přesto Češi přestávají k nejbližším východním 
sousedům jezdit na dovolenou. Za posledních deset let jejich 
počet téměř o polovinu poklesl. Podle statistiků jsou na vině 
peníze: Slovensko je prostě drahé. 
 

 

 

 

 

Stany, zotavovny ROH, trampské chaty a Balaton.                     
Připomeňte si dovolenou minulého století Zdroj 

Zotavovny ROH, chatičky na Slapech, konzervy leča i první 
výjezd embéčkem za hranice. To všechno patřilo k dovoleným v době, která svobodnému cestování 
nepřála. Kam Češi mířili v 50. až 90. letech dvacátého století? 
 

 

 

Karosy a řízky už neletí, Chorvatsko ale zůstává hitem. Jak cestují Češi na dovolené - čtěte ZDE 
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Paříž jen na skok. Jak si užít město lásky a vyhnout se davům turistů? Zdroj 
Spousta návštěvníků Paříže dělá jednu zásadní chybu. 
Chtějí toho za jeden den stihnout co nejvíc. Na jejich 
seznamu je Louvre, Eiffelovka, Montmartre, Vítězný 
Oblouk, Notre Dame... Stejný úmysl mají ovšem další 
desetitisíce turistů, například slavné Centre Pompidou 
navštíví denně kolem 20 tisíc lidí.  
 

 
Mohlo by vás zajímat: 
Světové metropole, jak je neznáte. Takhle vypadají v noci z vesmíru 
Až tohle uvidíte, budete chtít létat. Tak krásné je nebe nad Evropou 
Kde by po vás před 25 lety stříleli. Na kole po trase železné opony 
Co dokáže mlha v San Francisku. Podívejte se na výjimečné fotky  
 

 

 
Váš pohodový skoro letní příběh nejen při čtení Aktualit Vám přeje miroslav.hrdlicka@accka.cz. 
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