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Zajíma|o by mě, kde a kdy vznikla
přvotní myšlenka za|ožit agenturu
a na Co se převážně specializujete?
Jaká je vaše cí|ová skupina?
Práce s l idmi a především jej ich organizace
mě bavi|a asi odma|a. Pamatuju si '  jak jsem
na jedné rodinné rekreaci organizovaI děti
z ce|ého hote|u, aby se zapoji|y do os|avy
narozenin m|adšího bratra...

Později jsem pracovaI jako,'praktikant,,
na cyk|ist icko_vodáckých táborech a cca
od dvaceti let jsem sbíraI zkušenosti jako
sezónní zaměstnanec rŮzných CK. VedI
jsem poznáva cí zájezdy v zahraničí, a|e i vý-
hradně vodácké zá)ezdy na českých řekách
a bavi|o mě to..  '

NemůŽu a|e říct, Že bych mě| od začátku
ambice na za|ožení v|astní CK.

A jak se to říká? Jednoho krásného dne se
na mě usmá|o štěstí a dostaIjsem nabídku
za|ožitCK, která bude realizovat aktivity
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pro vznikající síť středních ško|. Mys|ím,
Že tehdy jsem neváha| ani minutu. By|a to
jedinečná příležitost, během které jsem
získaI zkušenost v administrativě CK a čin-
nostech souvisejících s vedením firmy...

Nicméně jak to tak v Životě bývá, po dvou
Ietech práce a budovánífirmy se moje
představy o budoucnosti přesta|y shodo-
vat s představami investora a nezby|o neŽ
se rozejít. Nás|edova I náročný,,rozchod,' na
dip|omatické úrovni '  By|a to pro mě dobrá'
ale zatraceně drahá zkušenost, ze které
nemohIo vzejít nic j iného neŽ zaIoŽení
v|astníCK se zaměřením na ško|y a ško|ní
skupiny.. .

Pojd?ne se ted'trochu více zaměřit
právě na školy. V čem spočívá výhoda
uspořádat akci, jakou je školní výlet'
Iyžařský výcvik atd., s profesionální
agenturou, jako jste vy?
To je dobrá otázka. Pod|e mého názoru je

těchto výhod hned něko|ik' Za prvé je to
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asi právě ta profesionaIita. J istě chápete,
Že CK dě|ající desítky special izovaných
zá1ezdŮ ročně má více zkušeností a mož-
ností neŽ pedagog snaŽící se v dobré víře
zajist it pro svoji t řídu co moŽná nej|evněj-
šíakci .

V druhé řadě je to pojištění. KaŽdá CK musí
býtzezákona pojištěna proti úpadku, my
jsme zároveň pojištěni proti odpovědnosti
za škodu a v nepos|ední řadě př ipojišťu-
jeme všechny naše k|ienty proti storno.
poplatkům' škodě třetí osobě a v zahraničí
pochopitelně pojišťujme k|ientům i léčeb-
né vý|ohy. Pro naše akce máme sestavené
čtyři speciá|ní ba|íčky pojištěni ze kterých
vybíráme d|e zaměření dané akce.. .

Nespornou výhodou pro ško|u jako
takovou je moŽnost vyuŽití s|uŽeb našich
instruktorů. Máme interně vyškoIený
team Iidí, kteří se pravide|ně věnujípráci
se studenty a zároveň vlastní potřebné
akreditace MSMT k vybraným sportovním
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aktivitám' část z nich také v|astníakreditaci
zdravotníka zotavovacích akcí.

Ško|a tak můŽe se třídou pos|at napřík|ad
jen třídního učite|e a ušetří nema|é nák|ady
na sup|ovánía da|ší komp|ikace spojené
s nepřítomností více pedagogů...

Na jaké problémy často při svých
prezentacích na školách narážíte? Jsou
cenové rozdíly mezi vámi nabízenými
produkty a školou, která si zájezd
organizuje sama' nějaké zásadní?
5ama jste pojmenova|a hned ten nejčastěj-
ší prob|ém a tím je cena akce. Je pochopi-
te|né, Že pedagog, mající pravide|ný p|at
od ško|y (státu), nepotřebuje a ani nesmí
z akce generovat nějaký zisk. CKjej pocho-
pite|ně generovat potřebuje (musí).

Jedná se však o rozdí| v řádech stokorun
nažáka, za které nabízíme profesionaIitu,
zpracování nabídky na zakázku, vyškoIené
zaměstnance, množství materiá|ového
vybavení, spoIehIivého autobusového
dopravce, v nepos|ední řadě moŽnost
případné rek|amace, neseme odpovědnost
za orovedení akce...

Často při sestavování nabídek řešíme. zda
má daná akce s ubytováním, programem
a p|nou penzí na 5 dní stát napřík|ad 2 500 Kč
nebo 2 700 Kč. Výsledekje takový Že se
domIuvíme na středové ceně. A na akci
pozorujeme, že po|ovina třídy má s sebou
kapesné ,| 000 a více Kč, které v areá|u
utratí za Coca-co|u, chipsy a jiné',nezbytné,'
zá|eŽitosti...

Pochopite|ně jsou i rodiny, jejichŽ sociá|ní
situace neumožňuje vynakládat peníze na
mimoško|níaktivity, a|e iv těchto přípa-
dech se snaŽíme najít kompromis. Není
prob|ém vzít 1 _2 žáky ze třídy,,za ná k|ady,,
nebo ještě |evněji. Zá|eží jen na komunika-
ci pedagoga s námi či rodiči' Kdybychom
by|i dravá firma touŽící výhradně pro zisku,
nejmenovaIi bychom se Wenku a našim
cí|em by by|a pravděpodobně kongresová
turistika' a|e to by mě asi nebavi|o.. .

Mění se postupně požadavky škol na
vás? Mám na mysli kladenívětšího
důrazu na výběr lokality' kvalitu
ubytování nebo stravování, dopravní
komfort apod.? Nebo je trend spíše
opačný a všichni hledají možnosti,
kde uspořit, právě na úkor těchto výše
zmíněných kritéřií?
Ano, požadavky se mění a zásadně. U ško|,
které s námi spo|upracujía vyuŽívají našich
s|uŽeb pravideIně, pozorujeme kaŽdoroční
zvyšování náročnosti. V cestovním ruchu
rozhodně p|atí' Že co stačilo |oni, |etos
rozhodně stačit nebude!
Svým způsobem jsme za tento trend rádi,

zv|áště pak pokud náročný k|ient chápe, že
za kva|itu je třeba si přip|atit.

Mnoho škoIjiŽ pochopiIo' Že napřík|ad
|yžovánív zahraničí se s tím u nás nedá
vůbec srovnat, a pokud přepočítáte cenu
|yžařského kurzu na ujetý ki|ometr na
|yŽích nebo snowboa rd u, vychází zahr aničí
v|astně zatraceně |evněji, a to nemIuvím
o bezpečnosti a kva|itě s|uŽeb...

S jakým teamem lidí pracujete? Jak
mocje dbáno o bezpečí při různých
adrenalinových vý|etech' které jsou také
součástí vaší nabídky a které směřují
převážně na starší žáky?
Bezpečnost na akcích se studentyje to nej-
dů|eŽitější. Probíráme ji na každém ško|ení,
máme interní manuá|, normy a předpisy, za
jejichŽ porušení hrozí okamŽité přerušení
spoIupráce.

Dbáme na to, aby u každé aktivity by|
dostatek zkušených instruktorů, investuje-
me do bezpečnostních pomůcek a striktně
vyŽadujeme jejich pouŽívání.

AdrenaIinových programů pro ško|y není
zase to|ik a z osobní zkušenosti mohu říci'
Že dnešní studenti mají ko|ikrát při účasti
na takovýchto programech |epší morá|ku
než manažeři všemožných nadnárodních
spoIečností.

o jaké akce je u vás největší zájem?
SnaŽíme se ško|ám nabídnout v kaŽdé části
ško|ního roku něco, co by moh|o studenty
nejen pobavit, aIe také obohatit.
V průběhu záříříjna jsou to především
adaptační kurzy, které povaŽujeme za
nezbytnou součást začátku škoIního roku
při kaŽdém přestupu na vyšší stupeň, ať uŽ
je to přechod na SŠ či přechod z prvního
na druhý stupeň ZŠ.

Z h|ediska ško|ního roku následují |yžařské
a sportovní kurzy. Na těch |yŽařských'
případně snowboardových se snaŽíme vy-
uŽívat moderní metodické pomůcky, jako
je video coaching atd.

K našim sportovním kurzům neodmys|i.
te|ně patří naše po|ní kuchyně, ve které
probíhá vaření za asistence všech účastní.
ků kurzu. Kurz se tak stává nezávis|ým na
jednom místě a může být putovním, a|e
funguje zde i jistý prvek nácviku sebe-
obs|uhy. Spo|ečná příprava večeře se tak
stává kaŽdodenní zkouškou soudržnosti
skupiny, a to nemIuvím o teamovém duchu
při mytí nádobí:-).Tímto pojetím kurzů
se cítíme být opravdu značně odIišní od
konkurence a účastníky vaření v polních
podmínkách opravdu baví...
No a mimo tuto,,standardní,, nabídku
nabízíme různé exkurze do historie, yýrob-
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ních prostor a zábavních parků. Napřík|ad
zák|adní ško|y přímo mi|ují vý|ety do
Legolandu. . .

V pos|ední době také roste zájem o naši
zábavně poznávací hru V samotném
centru Prahy. Hru nazýváme objevování
z|até Prahy a nabízíme ji v pěti jazykových
adaptacích... Pro středoško|áky tak vzniká
jedinečná moŽnost,jak si vyzkoušet své
cizojazyčné schopnosti v praxi... Zák|adní
ško|y pochopite|ně hrají v češtině. Je to zá-
bavné a poučné a ce|é to končí hodinovou
jízdou parníkem pro V|tavě.

Připravujete nějaké další zajímavé
novinky?
Nedávno jsme do naší nabídky přidaIi
dvoudenní exkurzi do osvětimi a Krakova,
cožmá úspěch především u dějepisářů.
Tuto nabídku bychom rádi pro srovnání
dop|nil i o exkurzi do Hit|erova or|ího hníz-
da. Doufám, Že se nám to podaří připravit
během těchto |etních prázdnin...

Nabídku sportovních kurzů jsme pro |eto.
šek rozšířili o kurzy jízdy na in-|ine brus|ích,
které probíhají v oko|í Lužických jezer. Pro
příští rok by to mohI b;ít kurz windsurfingu
na or|íku, a pokud se vše podařL tak i na
Lago di  Garda.. .
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